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Streszczenie 

 Niniejszy raport podsumowuje wyniki badania, którego głównym zadaniem było oszacowanie efektów 

interwencji z perspektywy finansowej 2007-2013 na poziom innowacyjności i działalności B+R 

wyrażonej wybranymi wskaźnikami statystyki publicznej. Przeprowadzone analizy miały ponadto 

pozwolić na ocenę skuteczności i efektywność mechanizmów wsparcia wdrażanego w perspektywie 

2007-2013. 

Badaniem objęte zostało wsparcie z wybranych osi i działań programów realizowanych na szczeblu 

centralnym (PO IG, PO KL, PO IŚ), programów regionalnych (16 RPO) oraz PO RPW. Analizy objęły 

łącznie ponad 47 tys. projektów, zrealizowanych przez nieco ponad 28 tys. beneficjentów. Na 

przedsięwzięcia, których celem była poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz 

rozwój potencjału B+R gospodarki przeznaczono dofinansowanie w wysokości niemal 66 mld zł. Ponad 

połowa tych środków trafiła do przedsiębiorstw, stanowiąc istotne źródło finansowania inwestycji. 

Odbiorcą niemal jednej trzeciej wsparcia były uczelnie i jednostki naukowe finansujące z niego m.in. 

rozwój infrastruktury, w tym infrastruktury B+R oraz prace B+R. Pozostałe środki trafiły m.in. do 

samorządów i instytucji otoczenia biznesu.  

Do oceny wpływu wsparcia na poziom kształtowania się podstawowych wskaźników innowacyjności 

i działalności B+R zastosowano dwa podejścia analityczne. Pierwsze z nich, tzw. podejście bottom-up, 

pozwoliło na oszacowanie efektów interwencji, które bezpośrednio wynikały z realizacji 

konkretnych projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Punktem wyjścia w tym 

przypadku były wszystkie możliwe do pozyskania dane mikroekonomiczne, pochodzące z systemu 

monitorowania, wyniki ewaluacji, bazy danych z badania Barometr Innowacyjności PO IG oraz wyniki 

badania ankietowego beneficjentów przeprowadzonego na potrzeby tej ewaluacji. Wpływ interwencji 

z perspektywy bottom-up obrazuje bezpośredni udział dofinansowanych projektów (m.in. 

ponoszonych w nich nakładów, powstałych etatów czy przychodów) w wartości jaką osiągnął 

analizowanych wskaźnik.  

Druga perspektywa tzw. top-down bazowała na modelowaniu makroekonomicznym uzupełnionym 

analizami ekonometrycznymi. Jej rolą było określenie łącznego oddziaływania programów 

operacyjnych polityki spójności na całą gospodarkę. W analizach tych uwzględnia się trzy kanały 

transmisji interwencji tj. bezpośredni wpływ makroekonomiczny, efekt rozprzestrzeniania (ang. spill-

over effect) oraz „efekt równowagi ogólnej.” Patrząc na oszacowany wpływ interwencji z perspektywy 

top-down należy pamiętać, że uwzględnia ona również tzw. efekt wypierania. Innymi słowy, wyniki 

modelowania pokazują nie tyle łączny wpływ zrealizowanych projektów na zmianę, ile zmianę jaka 

zaszła tylko dzięki wsparciu unijnemu, przy założeniu, że jakaś jej część (szacunkowy efekt wypierania 

w tym badaniu to 48%) zaszłaby niezależnie od środków unijnych. 

Wnioski z analiz wykorzystujących oba podejścia, wskazują na pozytywny wpływ interwencji na 

analizowane wskaźniki i szerzej, na poziom innowacyjności i działalności B+R. Znaczenie wsparcia jest 

szczególnie duże w przypadku wskaźników dotyczących poziomu nakładów na działalność 

innowacyjną i działalność B+R. Jest to prostą konsekwencją tego, że dotacje na wdrażanie innowacji 

produktowych i/lub procesowych oraz infrastrukturę i prace B+R wprost kontrybuują do nakładów 

ponoszonych na ten cel na poziomie całej gospodarki. Ze względu na skalę interwencji i specyfikę 

dofinansowanych projektów, największe znaczenie dla tych wskaźników miało wsparcie z PO IG.  

Wkład interwencji w wartości nakładów na działalność B+R wyniósł w latach 2010-2011 – tj. w okresie 

największej kumulacji wsparcia – około 22%. Jak wynika zarówno z analiz bottom-up, jak i top-down, 

za większość zaobserwowanych efektów odpowiada wsparcie z PO IG. Przy czym wpływ programu 
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centralnego jest mniejszy na poziomie całej gospodarki (podejście top-down), niż oddziaływania 

bezpośredniego. 

Wykres 1. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Analizowana interwencja miała większe znaczenie dla poziomu wydatków na działalność B+R 

w przedsiębiorstwach niż ogółem w gospodarce. Jej wpływ widoczny jest szczególnie w pierwszej 

połowie wdrażania programów perspektywy 2007-2013, kiedy wystąpiła największa kumulacja liczby, 

a zarazem i wartości realizowanych projektów. W 2010 r. udział interwencji w nakładach na działalność 

B+R przedsiębiorstw wyniósł od 38,5% (wpływ bezpośredni) do 41% (wpływ makroekonomiczny). 

Warto zauważyć, że o ile w pierwszym podejściu wpływ interwencji to niemal w całości efekt PO IG, 

o tyle na poziomie wpływu makroekonomicznego widoczna jest również duża rola pozostałych 

instrumentów wsparcia.  

Wykres 2. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w 
relacji do PKB 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Interwencja miała relatywnie mniejszy udział w nakładach na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 

niż na wyżej opisane nakłady na działalność B+R. W okresie maksymalnego oddziaływania tj. w latach 
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2013-2014 interwencja odpowiada za około 18-19% nakładów na innowacje ponoszonych w tym 

okresie. Podobnie jak w przypadku pozostałych wskaźników, za bezpośredni wpływ interwencji 

(bottom-up) niemal w całości odpowiada PO IG. Na poziomie oddziaływania makroekonomicznego 

wpływ programu centralnego to około połowy obserwowanej zmiany.  

Wykres 3. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Poziom nakładów na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Duży wpływ interwencji widoczny jest również na poziomie wskaźników zatrudnienia w działalności 

B+R. Analizowane wsparcie odpowiada bezpośrednio za 17% etatów B+R funkcjonujących w 2015 r. 

Efekty makroekonomiczne są jeszcze większe, przy czym ich największy udział widoczny jest w 2012 r. 

kiedy interwencja odpowiadała za 20% etatów B+R.  

Wykres 4. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Poziom zatrudnienia w działalności B+R [EPC] 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 Wpływ interwencji na poziom zatrudnienia był większy w przypadku zmian obserwowanych 

w sektorze przedsiębiorstw niż na poziomie całej gospodarki. Bezpośredni udział interwencji w ramach 

analizowanego wskaźnika rośnie wraz z postępem jej wdrażania, osiągając maksimum (25%) w 2015 r. 
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Oddziaływanie makroekonomiczne osiąga swoje maksimum w latach 2011-2012 (36-37%) tj. w okresie 

największej kumulacji interwencji i związanego z tym napływu środków i wydatków na B+R. 

Wykres 5. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Poziom zatrudnienia w działalności B+R w sektorze 
przedsiębiorstw 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Istotne znaczenie interwencji widoczne jest w przypadku wskaźnika opisującego udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych, w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych. Mniej więcej co piąta (19-22%) firma 

działająca w sektorze przemysłu miała w latach 2012-2015 status innowacyjnej. Wnioski z analizy 

makroekonomicznego wpływu interwencji wskazują, że na poziomie ogółu populacji przedsiębiorstw 

(wpływ top-down) co czwarte (25%) było w 2014 r. innowacyjne dzięki realizacji polityki spójności.   

Zarówno z analizy bottom-up, jak i top-down wynika, że PO IG odpowiadał za nieco ponad połowę całej 

zmiany. Inaczej było w przypadku pozostałych analizowanych wskaźników, gdzie PO IG można było 

przypisać dominującą część obserwowanej zmiany. Wynika to ze specyfiki zakresu wsparcia programu 

centralnego, które skierowane było częściej do przedsiębiorstw już posiadających potencjał 

i doświadczenie we wdrażaniu innowacji, innowacyjnych już na wejściu do programu, u których 

otrzymane wsparcie pozwalało raczej na zwiększenie zakresu działalności innowacyjnej, niż jej 

rozpoczęcie.  

Wykres 6 Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Programy wdrażane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w mniejszym stopniu oddziaływały 

na wskaźniki dotyczące współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej. Zgodnie 

z przyjętymi szacunkami, odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które współpracowały 

w zakresie działalności innowacyjnej bezpośrednio dzięki dofinansowanym projektom, wyniósł niecałe 

7% w latach 2014-2015. Na poziomie oddziaływania makroekonomicznego realizacja polityki spójności 

odpowiadała za współpracę w zakresie innowacji maksymalnie 16% firm w 2014 r.  

Wykres 7. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Spośród analizowanych wskaźników interwencja z programów perspektywy finansowej 2007-2013 

miała najmniejszy wpływ na te dotyczące przychodów ze sprzedaży. W tej grupie zdecydowanie 

największa rola dofinansowania widoczna jest w przypadku udziału sprzedaży produktów 

innowacyjnych (tj. nowych i istotnie ulepszonych). W latach 2014-2015 około 14-15% udziału 

sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych było bezpośrednim efektem projektów. Z analiz 

makroekonomicznych uwzgledniających m.in. efekt wypierania wynika, że interwencja odpowiada za 

około 13% wartości tego wskaźnika.   

Wykres 8. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w 
produkcji sprzedanej wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Zdecydowanie mniejszy wpływ wsparcia obserwowany jest na poziomie wskaźników udziału sprzedaży 

produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki. Uwaga ta dotyczy zarówno wyników przedsiębiorstw 

zatrudniających powyżej 9, jak i powyżej 49 osób. Bezpośrednie efekty zrealizowanych projektów 

przełożyły się na maksymalnie 4% wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. 

Za około trzy czwarte tego wpływu odpowiada wsparcie z PO IG. Szacowany wpływ makroekonomiczny 

jest w przypadku tych wskaźników jeszcze mniejszy i wynosi około 2% w 2014 r.   

Wykres 9. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w 
produkcji sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku przedsiębiorstw średnich i dużych bezpośredni udział interwencji w wartości wskaźnika 

jest mniejszy. W latach 2013-2015 r. osiągnął 3%. Na poziomie makroekonomicznym wpływ ten 

wyniósł w 2014 r. około 2,6%. Niezależnie jednak od tych różnic, jest to wskaźnik, na który wsparcie 

unijne oddziaływało w najmniejszym stopniu. Przynajmniej częściowo wynika to z charakterystyki 

dofinansowanych przedsiębiorstw tj. niewielkiego odsetka firm z sektora wysokich i średnio-wysokich 

technologii.  

Wykres 10. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w 
produkcji sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 49 osób 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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W przypadku eksportu wyrobów wysokiej techniki, bezpośrednie oddziaływanie interwencji jest 

niemal niezauważalne. Szacuje się, że w latach 2011-2015 wyniosło około 1%. Obserwowany efekt 

prawie w całości jest wynikiem dofinansowania z PO IG. W większym stopniu oddziaływanie wsparcia 

widoczne jest na poziomie analiz makroekonomicznych, wskazujących na około 7% udział interwencji 

w wartości tego wskaźnika w latach 2012-2014.  

Wykres 11. Udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika - Poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie 
ogółem 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Executive Summary 

This report summarizes the results of the study, which main goal was to estimate the effects of the 

intervention from the 2007-2013 financial perspective on the level of innovation and R&D activity 

measured by selected public statistics indicators. In addition, the analyzes were supposed to allow to 

evaluate the effectiveness of support mechanisms implemented in the perspective of 2007-2013. 

The study covered support for selected priority axes and measures of programs implemented at the 

central level (OP IE, OP HC, OP I&E), regional programs (16 ROPs) and EPP OP. The analysis covered 

more than 47 thousand projects, implemented by just over 28 thousand beneficiaries. Projects aimed 

at improving the competitiveness and innovativeness of enterprises and the development of R&D 

potential consumed nearly 66 billion PLN. More than half of these funds went to businesses, providing 

a significant source of financing for investment. The recipients of almost one third of support were 

colleges and research institutions which improved their R&D infrastructure and R&D activity. The 

remaining funds went to local governments and business environment institutions.  

Two analytical approaches were used to assess the impact of support on the level of development of 

core innovation indicators and R&D. The first one, so-called bottom-up approach, allowed us to 

estimate the effects of interventions that were directly related to the implementation of specific 

projects co-financed by European Funds. The starting point in this case was all the microeconomic data 

available from the monitoring system, the results of the evaluations, the database of the OP IE 

Barometer of Innovation and the results of the survey on beneficiaries carried out for this evaluation. 

The impact of the intervention from the bottom-up perspective shows the direct involvement of the 

co-financed projects (e.g. costs incurred, jobs generated or revenues) in the value achieved by the 

indicator. 

The second perspective, called top-down approach, was based on macroeconomic modelling 

supplemented with econometric analysis. Its role was to determine the overall impact of cohesion 

policy operational programs on the economy as a whole. The analysis included three channels for 

interventions, i.e. direct macroeconomic impact, spill-over effect and general equilibrium effect. When 

considering the impact of top-down intervention, it should be borne in mind that it also takes into 

account the crowding-out effect. In other words, the results of the modelling show not the combined 

impact of the implemented projects on the change as the change that only came with the support of 

the EU, assuming that some part of it (the estimated impact of crowding-out in this study is 48%) would 

be independent of the EU funds. 

Conclusions from the analyzes use both approaches to indicate the positive impact of interventions on 

the analyzed indicators and more broadly on the level of innovation and R&D activity. The importance 

of support is particularly strong in the case of indicators of expenditure on innovation and R&D. This is 

a simple consequence of the fact that subsidies for the implementation of product and / or process 

innovations as well as infrastructure and R&D work directly outweigh the costs incurred for this 

purpose at the level of the economy as a whole. Due to the scale of the intervention and the specific 

nature of the co-financed projects, the most important factor for these indicators was support from 

the OP IE. 

The contribution of intervention in R&D expenditure amounted to ca. 22% in the years 2010-2011 in 

the period of the highest cumulation of support. As can be seen from both bottom-up and top-down 

analyzes, most of the observed effects are supported by the OP IE. At the same time, the impact of the 

central program is lower on the level of the overall economy (top-down approach) than on direct 

impact. 
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Chart 12. Share of intervention in change of indicator level - Expenditures on R&D in relation to GDP 
bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 

The analyzed intervention was more significant on the level of R&D expenditure activities in 

enterprises than in the total economy. Its impact is evident especially in the first half of the 

implementation of the 2007-2013 programs, when the largest cumulation of the number and value of 

the projects took place. In 2010, the share of intervention in R&D expenditure of enterprises ranged 

from 38.5% (direct impact) to 41% (macroeconomic impact). It is worth noting that while in the first 

approach the impact of the intervention is almost entirely the result of the OP IE, the level of 

macroeconomic impact is also evident in the large role played by other support instruments.  

Chart 13. Share of intervention in change of indicator level - Business enterprise sector expenditures on R&D in relation to 
GDP 

bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 

Interventions had a relatively lower share of expenditures on innovative activities of enterprises than 

those described above for R&D activities. In the period of maximum impact, ie between 2013 and 2014, 

the intervention accounts for approximately 18-19% of the expenditure on innovation incurred during 

this period. As in the case of the other indicators, the OP IE is almost entirely responsible for the direct 
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impact of the intervention (bottom-up). At the macroeconomic level, the impact of the central 

program constitutes about half of the observed change. 

Chart 14. Share of intervention in change of indicator level – Level of expenditures on innovation activities in enterprises 

bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 

The high impact of intervention is also visible at the level of employment ratios in R&D. The analyzed 

support is directly responsible for 17% of R&D posts operating in 2015. The macroeconomic effects are 

even greater, with their largest share being seen in 2012 when intervention accounted for 20% of R&D 

jobs. 

Chart 15. Share of intervention in change of indicator level - Employees in R&D [EPC] 

bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 

The impact of intervention on employment was higher for the changes observed in the enterprise 

sector than for the whole economy. The direct involvement of interventions within the analyzed 

indicator is increasing with the progress of its implementation, reaching a maximum of 25% in 2015. 

The macroeconomic impact reaches its maximum between 2011 and 2012 (36-37%), i.e during the 

period of the largest cumulation of intervention and related influx of funds and R&D spending. 
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Chart 16. Share of intervention in change of indicator level - Employees in R&D in business enterprise sector 
bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 

The importance of intervention is evident in the index of the share of innovative enterprises in the 

total number of industrial enterprises. About one in five (19-22%) companies operating in the industry 

sector had an innovative status in 2012-2015. The conclusions of the analysis of the macroeconomic 

impact of the intervention show that at the level of the overall population of enterprises (top-down 

impact) one in four (25%) was innovative in 2014 thanks to the implementation of cohesion policy. 

Both bottom-up and top-down analyzes show that OP IE was responsible for just over half of the total 

change. It was different for the other analyzed indices, where the OP IE could be attributed to the 

dominant part of the observed change. This is due to the specifics of the scope of support of the central 

program, which was more often addressed to enterprises already having the potential and experience 

in implementing innovations at the entry into the program, where the support they received was more 

likely to increase the scope of innovative activity than its launch. 

Chart 17 Share of intervention in change of indicator level - Share of innovative enterprises - in total number of industrial 
enterprises 

bottom-up top-down 

  

Source: Own elaboration 

The programmes implemented under the 2007-2013 financial perspective have less impact on the co-

operation indicators of innovative enterprises. According to estimates, the percentage of innovative 

companies that have cooperated in innovation activities directly through co-funded projects was about 
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7% in 2014-2015 years. At the level of macroeconomic impact, cohesion policy was responsible for up 

to 16% of companies' innovation cooperation in 2014.  

Chart 18. Share of intervention in change of indicator level - Share of enterprises which participated in innovation 
activities co-operation in the total number of innovation active enterprises 

bottom-up approach top-down approach 

   
Source: Own elaboration 

Among the analyzed indicators, the intervention from the financial perspective programs 2007-2013 

had the slightest impact on sales revenue. In this group the most significant role of co-financing is 

clearly seen in the share of sales of innovative products (i.e. new and significantly improved). In the 

years 2014-2015 about 14-15% of the sales of new and significantly improved products was a direct 

result of the projects. From macroeconomic analyzes, including the crowding-out effect, shows that 

the intervention accounts for about 13% of the value of this indicator. 

Chart 19. Share of intervention in change of indicator level - Share of net revenues from sales of new or significantly 
improved products of total turnover in industrial enterprises 

bottom-up approach top-down approach 

 

 

Source: Own elaboration 

A significantly lower impact of support is observed at the level of the share of sales of high and 

medium-high tech products. This note applies to both companies with more than 9 employees and 

over 49 employees. The direct effects of implemented projects translated into a maximum of 4% of 

the value of the indicator for small, medium and large enterprises. Approximately three quarters of 
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this impact is supported by the IE OP. The estimated macroeconomic impact is even smaller for these 

indicators and is approximately 2% in 2014. 

Chart 20. Share of intervention in change of indicator level - Share of sold high-tech and medium high-tech production in 
production sold in industry - enterprises with more than 9 persons employed 

bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 

In the case of medium- and large-sized enterprises, the direct involvement of the intervention in the 

indicator value is smaller. In the years 2013-2015 it reached 3%. At the macroeconomic level, the 

impact was about 2.6% in 2014. Regardless of these differences, this is the indicator for which the EU 

support was least affected by. At least in part this is due to the characteristics of co-financed 

companies, i.e. a small percentage of companies from the high and medium-high technology sectors. 

Chart 21. Share of intervention in change of indicator level - Share of high-tech and medium high-tech products in sold 
production of industry - enterprises with more than 49 persons employed 

bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 

In the case of exports of high-tech products, the direct impact of the intervention is almost 

imperceptible. It is estimated that in 2011-2015 it was about 1%. The effect observed is almost entirely 

the result of co-financing from OP IE. The impact of support is more visible at the level of 

macroeconomic analysis, indicating a 7% share of intervention in this indicator in 2012-2014.  

Chart 22. Share of intervention in change of indicator level - Share of export of high technology products in total export 
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bottom-up approach top-down approach 

  
Source: Own elaboration 
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1. Wprowadzenie 

Niniejszy raport jest podsumowaniem badania pn. Ewaluacja ex-post wpływu funduszy unijnych 

w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na podstawowe wskaźniki innowacyjności i działalności 

B+R przeprowadzonego przez imapp oraz Instytut Badań Strukturalnych w okresie maj – wrzesień 2017 

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.  

Ewaluacja ta miała dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, ocenę wpływu realizacji polityki spójności 

w Polsce w latach 2007-2013 na kształtowanie się wartości wskaźników z zakresu innowacyjności 

i działalności B+R. Po drugie, identyfikację i wyjaśnienie mechanizmów w sferze innowacyjności i B+R 

wynikających z wdrożonej interwencji. Przegląd badań prowadzonych od połowy ubiegłego wieku – 

zaprezentowanych pokrótce w rozdziale drugim – sugeruje, że publiczne wsparcie działalności B+R 

powinno mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, przekładając się na aktywność innowacyjną 

i badawczo-rozwojową przedsiębiorstw.  

W kolejnej części tego rozdziału prezentujemy kontekst makroekonomiczny, w jakim wdrażane były 

programy perspektywy finansowej 2007-2013. Analizując zmiany jakie zaszły na poziomie 

poszczególnych wskaźników innowacyjności i działalności B+R nie można zapominać, że 

koncentrujemy się na okresie, w którym na całym świecie odczuwalne było spowolnienie gospodarcze 

wywołane kryzysem z 2008 roku. Reperkusje tych wydarzeń były – choć nie tak dotkliwie jak w innych 

krajach – odczuwalne również w Polsce, wpływając na działalność sektora przedsiębiorstw. 

Rozdział drugi zamyka część poświęcona analizowanym wskaźnikom. Przyglądamy się ich dynamice na 

przestrzeni ostatnich lat, odwołując się jednocześnie do dodatkowych mierników, które pokazują te 

zmiany w szerszym kontekście, w tym dłuższym horyzoncie czasowym, pozwalając lepiej zrozumieć 

analizowane zjawiska. Kluczowym elementem tej części – z punktu widzenia analiz bottom-up 

opisanych poniżej – są opisy poświęcone metodologii poszczególnych wskaźników. Trzeba bowiem 

pamiętać, że mierniki te dotyczą często bardzo wąskiego wycinka rzeczywistości, co w przypadku 

przedmiotu tej ewaluacji oznacza, że obrazują dane dotyczące m.in. firm z wybranych sekcji PKD oraz 

wybranej wielkości. Z tego powodu poznanie definicji i ograniczeń wskaźników jest kluczowe dla 

rzetelnej oceny bezpośredniego wpływu mikroekonomicznego interwencji na kształtowanie się ich 

wartości. Jest to również istotne dla pokazania jaka część interwencji nie ma szans bezpośrednio 

wpłynąć na te mierniki, nawet jeśli generalnie poprawia wskaźniki innowacyjności i potencjał B+R na 

poziomie konkretnej firmy-beneficjenta.  

Rozdział trzeci zawiera wyniki analizy bottom-up, której celem jest określenie bezpośredniego 

mikroekonomicznego wkładu interwencji w zmianę poziomu poszczególnych wskaźników. Rozpoczyna 

go krótka charakterystyka zakresu interwencji objętej badaniem. Następnie prezentowane są analizy 

mikroekonomiczne bazujące na wynikach badania ankietowego beneficjentów oraz wynikach badania 

Barometr Innowacyjności PO IG. Na ich podstawie oceniona jest trwałość, skuteczność i efektywność 

wsparcia skierowanego do przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowych.  

Kolejna część tego rozdziału zawiera szczegółową analizę wpływu interwencji w ramach 

poszczególnych mechanizmów wsparcia na poziom kształtowania się wskaźników innowacyjności 

i działalności B+R.  Przy określaniu bezpośredniego wpływu mikroekonomicznego wykorzystujemy 

szeroki zakres informacji: od danych zastanych (m.in. danych KSI SIMIK 07-13, sprawozdań końcowych 

z programów pespektywy 2007-2013, baz danych badania Barometr Innowacyjności) po wyniki 

przeprowadzonego badania ankietowego beneficjentów. W analizach tych istotne znaczenie mają 

założenia metodologiczne poszczególnych wskaźników. Pozwalają one na określenie, tego który 

mechanizm wsparcia i jak duża grupa projektów skierowanych do określonych grup beneficjentów 
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(m.in. ze względu na klasę wielkości i sekcję PKD firmy) powinna być w ogóle uwzględniana w analizach, 

a którą należy pominąć ze względu na specyfikę poszczególnych mierników.  

Rozdział czwarty poświęcony jest analizie wpływu interwencji z perspektywy makroekonomicznej. 

Podejście to określamy jako analizę top-down, patrzącą na wsparcie z programów 2007-2013 jako na 

impuls dla całej gospodarki, a nie bezpośredni wpływ mikroekonomiczny na sytuację beneficjentów, 

który jest przedmiotem analiz bottom-up. Wpływ interwencji uwzględniany jest tu na trzech 

wymiarach. Po pierwsze jako bezpośredni efekt makroekonomiczny, wynikający z wydatkowania 

środków z funduszy europejskich, z uwzględnieniem efektu wypierania. Po drugie jako efekt typu 

spillover, w ramach którego innowacyjne przedsięwzięcia pojedynczych firm wpływają na otoczenie, 

zwiększając jego innowacyjność. Wreszcie, perspektywa top-down uwzględnia efekt równowagi 

ogólnej, polegający na zwiększeniu działalności innowacyjnej w związku z ogólną poprawą koniunktury 

wynikającą z wdrażanej interwencji. 

Ostatni rozdział stanowi podsumowanie przeprowadzonych analiz. Łączymy w nim wnioski z analizy 

bottom-up z wynikami podejścia top-down, szacując łączny wkład interwencji w zmianę poziomu 

wskaźników innowacyjności i działalności B+R. 
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2. Innowacje i działalność B+R w polskiej gospodarce 

2.1. Ekonomiczne uwarunkowania wsparcia innowacyjności i działalności 

badawczo-rozwojowej  

Uzasadnienie aktywności państwa w obszarze B+R 

Zgodnie z teorią i praktyką polityki gospodarczej prowadzenie działalności B+R przez podmioty 

publiczne oraz udział państwa w finansowaniu prac B+R w sektorze prywatnym są korzystne z punktu 

widzenia gospodarki. Z prowadzonych od lat badań wynika, że pozostawienie sfery B+R wyłącznie 

wolnemu rynkowi będzie prowadziło do nieoptymalnej alokacji zasobów w gospodarce, skutkującej 

niedoinwestowaniem działalności B+R. Zdaniem Arrowa (1962) zawodność rynku w tym obszarze ma 

trzy zasadnicze przyczyny: 

• niepodzielność (indivisibilities) – oznacza sytuację, w której wielu konkurujących w danej 

branży przedsiębiorców podejmuje opłacalną z punktu widzenia jednostki decyzję 

o nieangażowaniu się w działalność B+R.  Dla całej branży korzystniejsze byłoby jednak 

podjęcie prac B+R, wdrożenie innowacji i jej dyfuzja. Istnieje również prawdopodobieństwo, 

że wysokość wydatków na B+R koniecznych do opracowania i wdrożenia nowej technologii 

przewyższa możliwości nawet największych przedsiębiorstw danej branży. 

• niezawłaszczalność (inappropriability) – oznacza, że przedsiębiorstwo nie może 

zagwarantować sobie pełnych zysków z opracowania nowej technologii. Rezultaty prac 

badawczych są bowiem najczęściej kosztowne w opracowaniu, lecz stosunkowo łatwe 

w skopiowaniu. 

• niepewność (uncertainty) – wyraża się natomiast w opisanym ryzyku niepowodzenia projektu 

badawczego (Czerniak 2013). 

Interwencja państwa może przynajmniej częściowo niwelować ww. problemy. Mazzucato (2016) 

dowodzi, że podstawą większości przełomowych wynalazków, które wpłynęły na dynamiczny rozwój 

kapitalizmu w XX i XXI wieku, były odważne i kapitałochłonne inwestycje dokonane przez państwo. Ich 

zdaniem państwo może nie tylko zapewniać korzystne warunki dla budowy gospodarki opartej na 

wiedzy i innowacjach, lecz także przez śmiałe wizje i ukierunkowane inwestycje może aktywnie 

uczestniczyć w jej tworzeniu. Istnieje zresztą wiele przykładów na to, że wsparcie publiczne, czy to za 

sprawą bezpośredniego wsparcia dotacyjnego, czy ułatwień i korzyści na poziomie rozwiązań 

podatkowych przynosi szereg korzyści (patrz ramka). Niemniej należy podkreślić, że mimo licznych 

badań dotyczących różnych programów wsparcia działalności B+R, w literaturze nie istnieje konsensus 

mówiący o tym, przy jakim rodzaju wsparcia osiąga się najwyższe rezultaty. Kwestia ta musi być 

każdorazowo dostosowywana do specyfiki danej gospodarki, otoczenia, firm, branż, itd. 
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Ramka 1. Przykłady wpływu różnych instrumentów wsparcia działalności B+R na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw  

Literatura przedmiotu zawiera wiele przykładów tego, w jaki sposób określone programy wsparcia działalności 

B+R stymulują aktywność sektora prywatnego w tym obszarze: 

• Branstetter i Sakakibara (2002) dowiedli, że dotowane ze środków publicznych konsorcja naukowe 

zwiększają aktywność patentową japońskich firm uczestniczących w tych konsorcjach.  

• Busom i Fernandez-Ribas (2008) badając próbkę hiszpańskich firm potwierdzili, że otrzymanie 

publicznego wsparcia na działalność B+R może powodować pozytywne zmiany behawioralne w 

przedsiębiorstwach. Otrzymanie takiego wsparcia zwiększa bowiem prawdopodobieństwo, że firma 

rozpocznie współpracę w obszarze B+R z publiczną jednostką naukową lub innym przedsiębiorstwem 

(z tymże wpływ na możliwą współpracę z jednostką naukową jest większy).  

• Czarnitzki i in. (2011) wykazali, że ulgi podatkowe na B+R mają pozytywny wpływ na liczbę nowych 

produktów wprowadzanych przez beneficjentów tych ulg w Kanadzie.  

• Bronzini i Piselli (2016) dokonali oceny oddziaływania lokalnego programu wsparcia B+R w jednym z 

włoskich regionów. Wyniki wskazały na znaczący pozytywny wpływ programu na liczbę zgłaszanych 

patentów, szczególnie w przypadku małych firm.  

• Czarnitzki i Licht (2006) stwierdzili z kolei, że granty na B+R w Niemczech zwiększają aktywność 

innowacyjną przedsiębiorstw, i to zarówno aktywność mierzoną przez wysokość wydatków na B+R, 

jak i przez liczbę wniosków patentowych.  

• Do podobnych wniosków doszli Jaffe i Le (2017), którzy na przykładzie firm w Nowej Zelandii uznali, 

że granty na B+R znacząco podnoszą prawdopodobieństwo, że firma zaaplikuje o patent i/lub 

wprowadzi nowe produkty lub usługi. 

Wpływ programów wsparcia działalności B+R na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw był badany również 

dla polskiej gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza programów finansowanych z funduszy europejskich. Wyniki 

ewaluacji najczęściej wskazują na pozytywne efekty podejmowanych interwencji – zwiększenie odsetka firm, 

które wprowadziły na rynek nowy produkt lub usługę oraz wzrost nakładów na działalność innowacyjną 

przedsiębiorstw objętych wsparciem. W części opracowań wskazywano jednak na problemy występujące w 

przypadku niektórych działań – niską efektywność ekonomiczną wprowadzanych na rynek produktów, 

występowanie efektu jałowej straty (sytuacja, w której beneficjent i tak wdrożyłby projekt, nawet przy braku 

dofinansowania) oraz słabe rezultaty wsparcia rozwoju zasobów ludzkich (IBS i Reytech 2010, WYG PSDB 2014, 

IMAPP i PC++ 2015).  

 

Efektywność wydatków na B+R na poziomie makro 

W literaturze przedmiotu pierwszego porównania nakładów i wyników w działalności B+R na poziomie 

makro dokonał Griliches (1979; 1990), który sformułował ekonometryczny model (funkcję) produkcji 

wiedzy i zbadał zależność między nakładami na B+R a liczbą patentów w gospodarce Stanów 

Zjednoczonych. Jego badania wykazały istotny wpływ nakładów na B+R na aktywność patentową 

podmiotów gospodarczych. Jasiński (2011) zweryfikował model Grilichesa dla Polski na podstawie 

danych za lata 1989–2007. Podstawowa hipoteza – dodatnia zależność między nakładami na B+R 

a liczbą uzyskiwanych w gospodarce patentów – została zweryfikowane pozytywnie. 

Od początku XXI wieku w większości opracowań, w których podejmuje się próbę pomiaru i oceny 

efektywności wydatków na B+R na poziomie makro (pomiędzy państwami), wykorzystuje się jedną 

z dwóch metod badawczych: parametryczną metodę SFA (Stochastic Frontier Analysis – stochastyczna 

analiza graniczna) lub nieparametryczną metodę DEA (Data Envelopment Analysis – metoda obwiedni 

danych). Dla zidentyfikowania determinant efektywności wydatków na B+R metody DEA i SFA 

najczęściej łączy się z analizą regresji tobitowej lub metodami bootstrapowymi. 
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W tego typu badaniach, za jedną z najistotniejszych determinant efektywności wydatków na B+R 

uznaje się jakość ochrony praw własności intelektualnej (np. Conte i in. 2009 oraz Chen i in. 2011 

i 2014). W literaturze podkreśla się, że prawidłowo zaprojektowane i przestrzegane prawa własności 

intelektualnej tworzą korzystne środowisko dla prowadzenia działalności B+R oraz zmniejszają ryzyko 

imitacji, które jest szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorstw i naukowców opracowujących nowe 

rozwiązania (Chen i in. 2014). Warto jednak podkreślić, że dla zabezpieczenia interesu 

ogólnogospodarczego konieczne jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy prawną ochroną 

własności intelektualnej a możliwościami rozpowszechniania i udoskonalania wytworzonej wiedzy. 

Biga (2014) w tym kontekście formułuje opinię, że optymalny jest najniższy możliwy poziom ochrony 

przyznawanej twórcom (w tym naukowcom i przedsiębiorstwom), który jednak zachęca do 

prowadzenia działalności B+R w stopniu określonym jako pożądany.  

Conte i in. (2009) oraz Chen i in. (2011) wskazują, że wyższe wydatki na B+R w relacji do PKB cechują 

się wyższą efektywnością i wnioskują, że działalność B+R charakteryzuje się niemalejącymi efektami 

skali. Chen i in. (2011) dowodzą również, że pozytywny wpływ na efektywność mają czynniki takie jak: 

PKB per capita oraz jakość kapitału ludzkiego. Wysoka wartość tych zmiennych sprzyja bowiem 

czerpaniu korzyści z efektów zewnętrznych działalności B+R. Szczególnie jakość kapitału ludzkiego 

(mierzona różnymi zmiennymi – udziałem osób z wykształceniem wyższym w populacji, wielkością 

zasobów ludzkich dla nauki i techniki czy wielkością wydatków na edukację) jest często wskazywana 

jako istotna determinanta efektywności wydatków na B+R (m.in. w opracowaniach: Wang i Huang 

2007, Conte i in. 2009 oraz Liik i in. 2014).  

Cullmann i in. (2009) przeanalizowali wpływ różnych czynników z otoczenia regulacyjnego w 28 

państwach (głównie OECD) na efektywność wydatków na B+R. Ich wyniki sugerują, że wysoki stopień 

regulacji oraz znaczące obciążenia biurokratyczne negatywnie oddziałują na obliczoną efektywność. Za 

ważną determinantę efektywności wydatków na B+R często uznaje się również ich strukturę. Według 

Chen i in. (2011, 2014) efektywności tej sprzyja wysoki udział źródeł zagranicznych oraz środków 

własnych w finansowaniu działalności B+R sektora przedsiębiorstw, a także szeroki zakres współpracy 

sektora przedsiębiorstw i sektora szkolnictwa wyższego, mierzony udziałem tego pierwszego 

w finansowaniu działalności B+R tego drugiego.  Wniosek dotyczący udziału zagranicy w finansowaniu 

działalności B+R został potwierdzony także przez Conte i in. (2009). Większość badań wskazuje również, 

że wysoki udział sektora publicznego w wydatkach na B+R ma pozytywny wpływ na efektywność 

w zakresie tworzenia publikacji naukowych, ale neutralny lub negatywny na efektywność w zakresie 

patentowania (Guellec i van Pottelsberghe de la Potterie 2004; Wang 2007; Conte i in. 2009; Chen i in. 

2011, 2014). 

W części opracowań, w których podejmowano próbę pomiaru efektywności wydatków na B+R na 

poziomie makro, zakresem podmiotowym badania objęta była również Polska. Oceny efektywności 

wydatków na B+R w polskiej gospodarce były w tych opracowaniach przeciętne lub niskie (por.: Conte 

i in. 2009, Cullmann i in. 2009, Chen i in. 2011, Chen i in. 2014, ).  

Analiza kształtowania się najważniejszych determinant efektywności wydatków na B+R w Polsce 

i innych państwach wskazuje, że efektywność ta może być obniżana przez relatywnie niską jakość 

otoczenia regulacyjnego, w tym w szczególności jakość ochrony praw własności intelektualnej, oraz 

wysokie obciążenia biurokratyczne na nakładane na przedsiębiorców (Property Rights Alliance 2013, 

World Bank 2017). W zakresie struktury wydatków na B+R Polska charakteryzuje się relatywnie niską 

współpracą sektora przedsiębiorstw i sektora publicznego, mierzoną udziałem tego pierwszego jako 

źródła finansowania działalności B+R tego drugiego (Eurostat 2017). To w świetle przedstawionych 

badań także może niekorzystnie oddziaływać na efektywność wydatków na B+R. Pozytywnie z punktu 

widzenia tych badań należy ocenić stosunkowo wysoki udział zagranicy w finansowaniu działalności 
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B+R w Polsce (będący zasługą przede wszystkim napływu środków z UE) oraz wysoki udział środków 

własnych przedsiębiorstw w finansowaniu prowadzonej działalności B+R (Eurostat 2017). 

Efektywności instrumentów wsparcia działalności B+R na podstawie doświadczeń międzynarodowych 

Efektywność różnych instrumentów wsparcia działalności B+R jest przedmiotem szeroko zakrojonych 

analiz, obejmujących mechanizmy wsparcia stosowane w różnych krajach świata. Przykłady te mogą 

służyć jako punkt wyjścia do identyfikacji czynników, które mogą zwiększać lub zmniejszać skuteczność 

podejmowanych inicjatyw. Niemiej należy pamiętać, że są one często uzależnione od specyfiki 

gospodarek w jakich są stosowane.  

W literaturze przedmiotu zidentyfikowano pięć najważniejszych czynników, które w różnych badaniach 

uznawane są za istotne determinanty efektywności współfinansowanych przez państwo projektów 

B+R (Hsu i Hsueh 2009): 

1. Wielkość firmy-beneficjenta – wpływ tego czynnika na efektywność instrumentów wsparcia 

działalności B+R pozostaje nierozstrzygnięty. Buisseret i in. (1995) twierdzą przykładowo, że 

większe firmy posiadają większe zasoby i wyższą tolerancję dla potencjalnych strat, 

w konsekwencji czego charakteryzują się wyższym odsetkiem pomyślnie zrealizowanych 

projektów innowacyjnych. Hsu i Hsueh (2009) wskazują, że ważną cechą dużych firm są zasoby 

komplementarne dla projektów B+R (infrastruktura, kapitał ludzki, etc.) oraz większe 

możliwości komercjalizowania technologii. Z kolei w małych firmach na powodzenie projektów 

B+R pozytywnie wpływa to, że cechują się one zazwyczaj większą elastycznością, mniejszym 

poziomem zbiurokratyzowania i większymi możliwościami przystosowywania się do nowych 

rozwiązań (Acs i Audretsch 1988; Vossen i Nooteboom 1996). Badanie Hsu i Hsueh (2009) 

przeprowadzone dla tajwańskich firm sugeruje, że w dużych firmach występuje większe 

marnotrawstwo wydatków (efektywność jest niższa), ale ze względu na większe zasoby 

inwestowane w B+R wyniki innowacyjne są wyższe. Na tej podstawie autorzy stwierdzają, że 

subsydia rządowe są ważniejsze dla małych firm niż dla dużych. Warto podkreślić, że 

niezależnie od konkluzji co do kierunku wpływu wielkości firmy na efektywność instrumentów 

wsparcia działalności B+R, w niemal każdym badaniu stwierdza się, że jest to czynnik istotny. 

To sugeruje, że poszczególne rodzaje instrumentów mogą inaczej oddziaływać na małe oraz 

duże firmy, w związku z czym instrumenty te powinny być każdorazowo dostosowywane do 

skali działalności potencjalnych beneficjentów. 

2. Branża firmy-beneficjenta – branża, w której działa beneficjent ma kluczowe znaczenie dla 

poziomu konkurencji, którego doświadcza przedsiębiorstwo. Według badania Aghion i in. 

(2005) zależność pomiędzy innowacyjnością a poziomem konkurencji ma kształt odwróconego 

U. Oznacza to, że zarówno niska, jak i zbyt wysoka konkurencja, mogą obniżać innowacyjność 

firm. Zależność ta została także wstępnie potwierdzona dla polskiej gospodarki przez 

Brodzickiego (2017). Z kolei z punktu widzenia efektywności wydatków państwa na 

współfinansowanie projektów B+R, ocenia się ją zazwyczaj tym wyżej, im wyższa konkurencja 

panuje w branży beneficjentów. Za szczególnie efektywne uznaje się wspieranie projektów w 

branży elektroniki i telekomunikacji. Wniosek ten został jednak sformułowany dla krajów 

o innej strukturze branżowej niż Polska. Nie są nam znane badania, które ten problem 

opisywałyby w kontekście gospodarki Polski  (Luukkonen 2000; Hsu i Hsueh 2009). 

3. Intensywność wydatków na B+R – czynnik ten jest powiązany z dwoma poprzednimi punktami 

– wysokość wydatków na B+R jest w dużym stopniu uzależniona od rozmiaru przedsiębiorstwa 

oraz branży jego działalności. Badania empiryczne wskazują, że wydatki na projekty B+R 

współfinansowane ze środków publicznych są bardziej efektywne w firmach 
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charakteryzujących się wysokimi całkowitymi wydatkami na B+R (np. w relacji do przychodów). 

Te przedsiębiorstwa posiadają odpowiednią bazę technologiczną i naukową, która ułatwia 

absorpcję wyników działalności B+R. Z badań tych wynika istotna wskazówka dla polityki 

innowacyjnej państwa – jeżeli za cel stawia ona maksymalizację efektywności wsparcia 

działalności B+R to odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych 

powinno być jednym z zasadniczych kryteriów udzielania dofinansowania (Teece i in. 1997; 

Hagedoorn i Cloodt 2003; Clarysse 2006; Hsu i Hsueh 2009). W przypadku interwencji 

podejmowanych w Polsce częstą praktyką jest stawianie takiego kryterium nie na etapie 

ogłaszania konkursów, lecz na etapie ewaluacji złożonych wniosków – przez ocenę 

prawdopodobieństwa realizacji projektu w ramach danej jednostki. 

4. Stopień innowacyjności projektu (nowość technologiczna) – stopień innowacyjności projektu 

ma związek z czasem, środkami finansowymi i wiedzą potrzebną do osiągnięcia jego celu. Im 

dana technologia stanowi większą nowość dla przedsiębiorstwa, tym większe ryzyko 

niepowodzenia projektu (Tatikonda i Rosenthal 2000; Clarysse 2006). Stąd płynie wniosek 

podobny jak w poprzednim punkcie – większą efektywnością wydatków charakteryzują się 

projekty w takich obszarach, w których beneficjent posiada określone doświadczenie. Warto 

jednak podkreślić, że wskazówka ta może być pomocna dla wyboru beneficjentów wsparcia w 

ramach jednej technologii, lecz nie powinna być brana pod uwagę przy decyzji pomiędzy 

technologiami, bowiem prowadziłaby do wyboru wyłącznie mało innowacyjnych projektów. 

Warto podkreślić, że zbyt częsty wybór projektów charakteryzujących się niskim stopniem 

innowacyjności (niskim ryzykiem) jest jednym z zarzutów kierowanych pod adresem polityki 

innowacyjnej w Polsce (Ministerstwo Rozwoju 2017). 

5. Udział publicznego wsparcia w budżecie B+R beneficjenta – ocena tego czynnika jest 

niejednoznaczna. Z jednej strony zdaniem Hsu i Hsueh (2009), udział publicznych subsydiów w 

finansowaniu wydatków na B+R przedsiębiorstw ma istotny wpływ na powodzenie projektów 

B+R. Dotyczy to w szczególności tych beneficjentów, którzy charakteryzują się relatywnie niską 

pulą środków przeznaczonych na B+R, gdyż w przypadku otrzymania znaczącego grantu nie 

potrafią oni poradzić sobie z efektywnym wydatkowaniem środków. Zdaniem autorów, 

polityka innowacyjna powinna zawierać maksymalny pułap udziału publicznego wsparcia w 

budżetach B+R potencjalnych beneficjentów. Z drugiej strony badanie Clarysse (2006) dla 

projektów B+R w firmach, które otrzymały wsparcie belgijskiego Instytutu Promocji Innowacji 

Naukowo-Technicznej sugeruje, że wysoki udział publicznego wsparcia w danym projekcie 

oznacza, że wsparcie publiczne ma dla jego przeprowadzenia kluczowe znaczenie. Bez tego 

wsparcia projekt mógłby w ogóle nie zostać zrealizowany lub proces jego realizacji 

przebiegałby dużo dłużej.  W realizowanych w polskiej polityce innowacyjnej programach 

wsparcia powszechną praktyką jest kontrola udziału finansowania publicznego w wartości 

całego projektu, natomiast rzadziej analizuje się udział publicznego wsparcia w całym budżecie 

B+R beneficjentów. W ewaluacjach części programów wskazywano natomiast na 

występowanie zjawiska jałowej straty – sytuacji, w której projekty innowacyjne zostałyby 

wdrożone także bez uzyskania publicznego wsparcia (IMAPP i PC++ 2015).  
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2.2. Kontekst makroekonomiczny 

Analizując dynamikę wskaźników innowacyjności w Polsce i w Europie w latach 2007-2013 należy brać 

pod uwagę znaczący spadek tempa wzrostu gospodarczego, który został spowodowany czynnikami 

zewnętrznymi i dotknął gospodarkę Unii Europejskiej. Największy, gwałtowny spadek PKB Unii 

Europejskiej miał miejsce w latach 2008-2009. Druga, słabsza, lecz nadal znacząca fala kryzysu 

gospodarczego miała miejsce w latach 2011-2013. Obie fale kryzysu cechował spadek inwestycji w 

gospodarce Europejskiej. 

Wykres 23. Dynamika realnego PKB dla Unii Europejskiej, Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji w latach 2005-
2015 (indeks, 2005=100). 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

Wykres 24. Dynamika inwestycji dla Unii Europejskiej, Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji w latach 2005-2015 
(indeks, 2005=100). 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

 

Spowolnienie gospodarcze w latach 2008-2009 oraz 2011-2013 jest widoczne także w dynamice 

polskiego PKB, choć jego skala była znacznie mniejsza niż w przypadku kryzysu, który miał miejsce 

w innych państwach Unii Europejskiej. W latach 2005-2015 Polska była jedynym krajem członkowskim, 

który nie zanotował spadku PKB w żadnym roku. Wynik ten kontrastuje szczególnie mocno z wynikiem 

innych krajów naszego regionu. W Czechach, na Węgrzech i na Słowacji spadek PKB w 2009 roku był 

głębszy niż spadek dla całej Unii Europejskiej. Ponadto Czechy i Węgry dotkliwie odczuły również kryzys 

w 2012 roku. Recesja w regionie była szczególnie widoczna w danych dotyczących inwestycji. We 
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wszystkich trzech krajach inwestycje w 2014 roku były na podobnym poziomie co w 2005 roku. W tym 

samym okresie inwestycje w Polsce wzrosły o prawie 70%, choć wzrost ten wyraźnie wyhamowywał 

w latach 2008-2010 oraz 2011-2013. Należy również pamiętać, że Polska cechuje się niższym udziałem 

inwestycji w PKB niż np. Czechy. 

Kontekst makroekonomiczny, w szczególności dynamika inwestycji wskazują, że dwie fale kryzysu 

gospodarczego w Europie mogły mieć negatywny wpływ na wskaźniki innowacyjności w Polsce, choć 

wpływ ten powinien być mniejszy niż w innych państwach Unii Europejskiej. W szczególności wpływ 

kryzysu powinien być wyraźnie mniejszy niż w przypadku innych krajów regionu: Czech, Węgier 

i Słowacji. 

 

Dynamika innowacyjności w krajach Unii Europejskiej 

Wykresy 25a i 25b przedstawiają dynamikę dwóch najważniejszych komponentów wydatków na 

innowacyjność przedsiębiorstw: wydatków na badania i rozwój (linia ciągła) oraz wydatków na zakup 

urządzeń i oprogramowania niezbędnego do wdrażania nowych technologii (przerywana). W pierwszej 

części wykresu (25a), poza Polską przedstawiono dynamikę wskaźników dla trzech krajów 

z największymi wydatkami na badania i rozwój w stosunku do PKB: Szwecji, Niemiec oraz Francji. 

W drugiej części (25b) przedstawiono dynamiki dla trzech krajów naszego regionu: Czech, Węgier 

i Słowacji oraz dynamiki dla krajów, dla których wydatki na innowacyjność względem PKB w latach 

2012-2014 były zbliżone do poziomu wydatków w Polsce. Są to Hiszpania, Irlandia i Holandia. Wszystkie 

dane wykorzystane w tej analizie pochodzą z Community Innovation Survey dla lat 2004-2014. 

Z danych tych wynika, że we wszystkich wymienionych krajach, z wyjątkiem Polski i Niemiec, 

odnotowano spadek lub spowolnienie wydatków na badania i rozwój w 2010 roku, tuż po pierwszej 

(głębszej) fali kryzysu gospodarczego. Polska i Niemcy w latach 2008-2010 odnotowały przyspieszenie 

wzrostu wydatków B+R. W przypadku Polski przyspieszenie to mogło być spowodowane napływem 

funduszy Europejskich (wpływ ten opisujemy w szczegółach w następnej sekcji raportu) oraz względnie 

dobrymi nastrojami wśród firm, które w 2009 roku zorientowały się, że Polska, w przeciwieństwie do 

innych krajów Europejskich, uniknie recesji. 

Po 2010 roku niemal wszystkie kraje odnotowały odbicie i znaczny wzrost wydatków na B+R 

przedsiębiorstw. Na przykład wydatki względem PKB w Słowacji, które w 2010 byłby poniżej poziomu 

wydatków w Polsce, w 2012 roku ponownie zrównały się z poziomem tego wskaźnika w Polsce.  

Wreszcie, w ostatnim okresie można zauważyć spadek lub spowolnienie wzrostu wydatków na B+R 

w większości analizowanych krajów. Spadek ten miał także miejsce w Polsce: z danych Eurostatu 

pochodzących z CIS wynika, że w okresie między 2012 i 2014 rokiem wydatki B+R przedsiębiorstw 

spadły z 0,69% do 0,46% PKB. Skala tego spadku, nawet w odniesieniu do innych krajów, była więc 

znacząca. 

Podsumowując dynamikę wskaźnika dla całego okresu 2008-2014, można zauważyć, że mimo lepszej 

sytuacji makroekonomicznej, dystans między wydatkami na B+R względem PKB w Polsce a poziomem 

tego wskaźnika w innych krajach nie zmniejszył się znacząco. W przypadku dwóch liderów 

innowacyjności w Europie - Szwecji i Niemiec - dystans ten się zwiększył; w przypadku Hiszpanii, 

Holandii i Irlandii dystans pozostał na niezmienionym poziomie. Wzrost wydatków B+R w Polsce 

odnotowany w CIS wygląda też skromnie w porównaniu ze wzrostem w innych krajach naszego 

regionu. Obraz wskaźnika wydatków na zakup urządzeń i oprogramowania służącego wdrażaniu 

nowych technologii w Polsce znacznie różni się od obrazu wydatków na B+R. Po pierwsze, poziom nie 
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odbiega od poziomu w innych krajach, a czasami go znacznie przewyższa. Po drugie, choć widoczny 

jest spadek wskaźnika w 2010 roku (spowodowany najprawdopodobniej spowolnieniem inwestycji 

w tym okresie), jego skala jest znacznie mniejsza niż w innych krajach. Po trzecie, po 2010 widoczne 

jest znaczne odbicie wartości wskaźnika i powrót do poziomu sprzed kryzysu. Tymczasem, w wielu 

krajach wskaźnik odnotował znaczące spadki także po 2010 roku. Reasumując, choć wskaźnik 

wydatków na wdrażanie nowych technologii nie wzrósł znacząco w analizowanym okresie, jego 

dynamikę na tle innych krajów Unii Europejskiej można ocenić jako dobrą. 

 

Wykres 25a Dynamika wskaźników wydatków na badania i rozwój względem PKB (linia ciągła) oraz wydatków 
na zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnego do wdrażania nowych technologii względem PKB (linia 
przerywana). Ciemne linie przedstawiają dynamikę dla poszczególnych krajów w tytułach wykresów. Jasne 

linie przestawiają dynamikę dla Polski. 

Polska Szwecja 

  

Niemcy Francja 
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Wykres 25b. Dynamika wskaźników wydatków na badania i rozwój względem PKB (linia ciągła) oraz 
wydatków na zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnego do wdrażania nowych technologii względem 

PKB (linia przerywana). Ciemne linie przedstawiają dynamikę dla poszczególnych krajów w tytułach 
wykresów. Jasne linie przestawiają dynamikę dla Polski. 

Czechy Węgry  

  

Słowacja Hiszpania 

  

Irlandia Holandia 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CIS 
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Nakłady na wdrażania wdrażanie nowych technologii w Polsce z perspektywy makroekonomicznej 

Relatywnie wysoki poziom nakładów na zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnego do wdrażania 

nowych technologii w Polsce można wyjaśnić procesem konwergencji.  Witajewski-Baltvilks (2016) 

wykazał, że w 2007 roku stosunek kapitału do produktywności w Polsce był dwukrotnie mniejszy niż 

w Niemczech. Był również mniejszy niż w Czechach i na Węgrzech. Zgodnie z teorią Solowa (1956), 

kraje o niskim stosunku zgromadzonego kapitału do produktywności powinny odnotowywać szybszy 

wzrost kapitału niż inne kraje. Tłumaczy to dlaczego Polska odnotowała znacznie szybszą akumulację 

kapitału niż Niemcy i pozostałe kraje regionu. 

W praktyce akumulacja kapitału odbywa się w dużej mierze poprzez zakup nowych urządzeń przez 

firmy. Ze względu na globalny postęp technologiczny oraz swobodny dostęp do najnowocześniejszych 

technologii stworzonych także w innych krajach, polskie firmy wybierały maszyny, których zakup wiąże 

się z wprowadzeniem nowych, bardziej produktywnych procesów i/lub produktów. Stąd wynika 

relatywnie wysoki poziom nakładów na takie urządzenia. 

Choć zjawisko to nie wiąże się ze wzrostem liczby patentów, jest ono niezwykle korzystne dla Polskiej 

gospodarki. Wdrażanie nowych, bardziej produktywnych technologii, bez względu na to, gdzie one 

powstały, prowadzi do wzrostu produktywności pojedynczych pracowników i, w konsekwencji, 

wzrostu ich wynagrodzenia. W konsekwencji, mimo stosunkowo niewielkich wydatków na B+R, 

gospodarka Polska rośnie relatywnie szybko.  Należy jednak pamiętać, że wzrost gospodarczy oparty 

na imporcie nowych technologii z dużym prawdopodobieństwem nie doprowadzi do prześcignięcia 

gospodarek najbardziej rozwiniętych. W perspektywie najbliższych dekad konieczne będzie znalezienie 

innych źródeł wzrostu opartych o własne innowacje, aby uniknąć tzw. pułapki średniego dochodu. 

Stabilność nakładów na maszyny można wytłumaczyć łagodnością dwóch fali kryzysu gospodarczego 

oraz relatywnie dobrymi nastrojami inwestorów w Polsce. Jak wykazano powyżej, w Polsce, 

w przeciwieństwie do innych krajów w okresie 2007-2013 nie odnotowano spadku PKB oraz 

znaczących spadków poziomu inwestycji. 

Nakłady na B+R w Polsce z perspektywy makroekonomicznej 

Stosunkowo niski poziom nakładów na B+R w Polsce należy tłumaczyć znacznym dystansem 

technologicznym względem innych krajów. Witajewski-Baltvilks (2016) wskazuje, że mimo znacznego 

wzrostu produktywności w Polsce w latach 1995-2007, w 2007 roku produktywność czynników 

produkcji w Polsce stanowiła 73% produktywności w Niemczech. W kolejnym okresie: 2007-2013 

produktywność w Polsce kontynuowała relatywnie szybki wzrost, lecz w 2013 roku nadal stanowiła 

tylko 79% produktywności w Niemczech.  

Tak znaczący dystans sugeruje, że nawet współcześnie polskie firmy mają możliwość zwiększenia 

swojej produktywności poprzez wdrożenie istniejących technologii stworzonych zagranicą. Zakup oraz 

adaptacja takiej technologii jest zazwyczaj mniej kosztowna niż opracowywanie zupełnie nowych 

rozwiązań technologicznych. Przede wszystkim, takie rozwiązanie wiążą się z mniejszym ryzykiem, 

ponieważ istniejące technologie były przetestowane w innych krajach. Niższe koszty wdrożenia 

i mniejsze ryzyko oznaczają, że przyłożenie większej uwagi do wdrażania technologii i mniejszej uwagi 

do własnych prac B+R jest korzystne zarówno z perspektywy firmy jak i całej gospodarki. 

Uwagę zwraca także to, że poziom nakładów na B+R w Polsce był i nadal jest mniejszy niż w innych 

krajach regionu. Przy interpretacji tego zjawiska warto zwrócić uwagę na owoce prac B+R w tych 

krajach. Podstawową rolą prac B+R jest poprawa produktywności gospodarki. Zgodnie z teorią 
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makroekonomiczną, opracowanie nowych technologii w Czechach czy na Węgrzech powinno 

prowadzić do wzrostu potencjału gospodarczego. Oznacza to, że po chwilowych załamaniach 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, gospodarki tych krajów powinny odbić się i przewyższyć 

długookresowy wzrost PKB dla Polski . Jak wskazuje wykres „Dynamika realnego PKB dla Unii 

Europejskiej, Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji” nie miało to miejsca. Co ciekawe jedynym krajem, 

dla którego długookresowy wzrost PKB dorównywał wzrostowi w Polsce była Słowacja, którą również 

cechują niskie wydatki na B+R. Taka sytuacja zachęca do dyskusji, czy kładzenie nacisku na B+R zamiast 

wdrażania istniejących technologii jest rzeczywiście korzystne dla krajów naszego regionu. 

Na końcu należy zaznaczyć, że wraz ze zmniejszaniem dystansu technologicznego naturalnym będzie 

wzrost roli B+R i zmniejszenie roli zakupu istniejących technologii. Relatywnie dobry poziom edukacji 

w Polsce sugeruje, że Polska może mieć predyspozycje do rozwijania i tworzenia własnych innowacji.    

Aby wykorzystać ten potencjał w przyszłości już teraz należy zabiegać o czynniki wspierające prace B+R 

takie jak wysoki poziom badań naukowych. 
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2.3. Analiza wskaźników innowacyjności i działalności B+R 

W ramach niniejszej ewaluacji analizowanych jest 11 wskaźników dotyczących działalności 

innowacyjnej i badawczo-rozwojowej; 9 z nich dotyczy jedynie przedsiębiorstw, a 2 pozostałe (nakłady 

na działalność B+R w relacji do PKB oraz poziom zatrudnienia w działalności B+R) odnoszą się również 

do innych podmiotów, w tym przede wszystkim uczelni i jednostek naukowych. 

Analizowane wskaźniki są ze sobą wzajemnie powiązane. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie 

wszystkie odnoszą się do tej samej grupy przedsiębiorstw. Prawie wszystkie wskaźniki innowacyjności 

nie uwzględniają mikroprzedsiębiorstw, które stanowią ponad 90% wszystkich firm zarejestrowanych 

w Polsce. Część wskaźników (Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

przemysłowych oraz Udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej 

wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych) uwzględnia jedynie przedsiębiorstwa 

przemysłowe (sekcje B-E PKD). Inny wskaźnik (Udział produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki w 

produkcji sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób i powyżej 49 

osób) Obejmuje tylko firmy przetwórstwa przemysłowego. Inne odnoszą się do szerszej grupy 

przedsiębiorstw – oprócz przemysłowych, również do wybranych sekcji PKD przedsiębiorstw 

usługowych (m.in. Poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, Udział 

przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw 

aktywnych innowacyjnie). Oddzielny przypadek stanowi wskaźnik Poziom eksportu wyrobów wysokiej 

techniki w eksporcie ogółem, który obejmuje wszystkie firmy eksportujące do krajów UE i poza UE, 

niezależnie od wielkości czy sekcji PKD. Wskaźnik ten oparty jest bowiem na klasyfikacji produktowej 

(wg wyrobów), a nie dziedzinowej (wg dominującej działalności przedsiębiorstwa). Również wskaźniki 

dotyczące nakładów i zatrudnienia w B+R w sektorze przedsiębiorstw uwzględniają wszystkie firmy, 

niezależnie od wielkości czy PKD. 

Ogółem, zmiany poziomu poszczególnych wskaźników w okresie realizacji perspektywy finansowej 

2007-2013 były zróżnicowane. Zwraca uwagę dynamiczny wzrost wskaźników odnoszących się do 

działalności badawczo-rozwojowej, przy czym był on szczególnie szybki w przypadku sektora 

przedsiębiorstw. To właśnie zmiany w tym sektorze odpowiadają za 2/3 wzrostu całkowitych nakładów 

na B+R oraz aż za 84% wzrostu zatrudnienia w B+R w skali całego kraju. 

Mniej jednoznaczna jest ocena zmian w przypadku wskaźników dotyczących działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw, a więc obejmującej szerszy zakres aktywności niż tylko B+R. W przypadku większości 

z nich, obserwowane w latach 2007-2015 trendy były neutralne lub negatywne. Zmniejszył się m.in. 

odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych, udział 

przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej, udział sprzedaży 

produktów nowych lub istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem 

w przedsiębiorstwach przemysłowych, a na podobnym poziomie pozostała wartość nakładów na 

działalność innowacyjną w relacji do PKB. Spośród wszystkich analizowanych wskaźników 

innowacyjności, pozytywne tendencje były obserwowane jedynie w przypadku wskaźników sprzedaży 

produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki oraz eksportu wyrobów wysokiej techniki. 
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2.3.1. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

przemysłowych 

W Polsce obserwowany jest relatywnie mały udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw przemysłowych – w 2015 r. wynosił on jedynie 17,6%. Plasuje to Polskę na jednej 

z ostatnich pozycji w UE, w której odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych wynosi 40,4%, a wśród 

liderów osiąga poziom niemal 60%.  

Niski poziom tego wskaźnika w Polsce może być konsekwencją obejmowania przez niego tylko firm 

zatrudniających 10 osób i więcej. W opracowaniach PARP wskazano, że wśród mikroprzedsiębiorstw 

(z wyłączeniem samozatrudnionych), działalność innowacyjną w ostatnich 3 latach deklarowało aż 60% 

respondentów, przy czym ok. 30% wdrożyło innowacje produktowe, a 21% - procesowe.1 Jest to 

wartość wyraźnie wyższa niż wynoszą wskaźniki raportowane w statystyce publicznej dla małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw. Niemniej warto odnotować, że autorzy raportu wskazują, że wyniki 

te mogą być istotnie przeszacowane.2 

Wykres 26. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych (innowacje produktowe lub procesowe) – w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych w krajach Unii Europejskiej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu za 2014 r. 

 

Trudne do wytłumaczenia są bardzo wysokie wartości wskaźnika w latach 2005 i 2007, znacząco 

odbiegające od danych za lata 2006 i 2008 r. Może to być związane z faktem, że dane za lata parzyste 

pochodzą z pełnego badania Community Innovation Survey realizowanego dla Eurostat, a dane za lata 

nieparzyste – ze skróconego badania GUS, węższego pod względem zakresu przedmiotowego. Być 

może w początkowych latach analizowanego okresu występowały tu jakieś niespójności 

metodologiczne, powodujące tak duże wahania wskaźnika. Natomiast od 2008 r. odsetek 

przedsiębiorstw innowacyjnych systematycznie spadał, osiągając najniższy poziom w 2011 r. Od tego 

momentu udział przedsiębiorstw innowacyjnych lekko wzrósł, z 16,1% do 17,6%. Oznacza to, że 

w Polsce uformowała się relatywnie niewielka i stabilna grupa innowacyjnych firm przemysłowych, 

których jest ok. 60003. Jednocześnie, firmy te w latach 2013-2015 zwiększały nakłady na działalność 

                                                           
1 Pozostałe firmy wdrażały innowacje marketingowe lub organizacyjne, nieujęte w analizowanym wskaźniku 
2 Por. PARP, Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, 
Warszawa 2015. 
3 Na podstawie danych Eurostat. 
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innowacyjną, do poziomu niemal 7 mln zł rocznie. Jest to kwota porównywalna ze średnią dla 

przedsiębiorstw UE-28, co pozwala sądzić, że firmy te są konkurencyjne również poza granicami 

naszego kraju, a istotną motywację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań stanowi właśnie 

konieczność sprostania międzynarodowej konkurencji.4 

Wykres 27. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
(innowacje produktowe i procesowe) – w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw przemysłowych 

Wykres 28. Średnie nakłady na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach innowacyjnych 

  

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i GUS Strateg. 

 

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych 

przedsiębiorstwa 
uwzględnione we 

wskaźniku 
mikro małe średnie duże 

% przedsiębiorstw 
przemysłowych 

ogółem5 
90,4% 9,6% 

definicja wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych 

• licznik wskaźnika obejmuje tylko przedsiębiorstwa zatrudniające 10 osób 
i więcej, które w okresie 3 lat wprowadziły na rynek przynajmniej jedną 
innowację produktową lub procesową, rozumianą jako nowy lub istotnie 
ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces przynajmniej na 
poziomie firmy. 

• mianownik wskaźnika obejmuje przedsiębiorstwa przemysłowe (sekcja B-E), 
zatrudniające 10 osób i więcej. 

• przemysł musiał stanowić dominującą aktywność przedsiębiorstwa. 

• przedsiębiorstwo innowacyjne we wskaźniku różni się od przedsiębiorstwa 
aktywnego innowacyjnie, omawianego we wskaźniku Udział przedsiębiorstw, 
które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle 
przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

                                                           
4 PARP, Innowacyjna przedsiębiorczość… 
5 Na podstawie danych rejestru REGON za 2016 r. 
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sposób zbierania 
danych 

• Dane pochodzą z badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i są 
zbierane za pomocą formularza GUS PNT-02 – Sprawozdanie o innowacjach w 
przemyśle. 

• Obejmuje ono przedsiębiorstwa przemysłowe z sekcji B, C, D, E PKD2007, 
w których pracuje 10 i więcej osób. Badanie prowadzone jest na pełnej 
populacji przedsiębiorstw o liczbie pracujących 50 i więcej osób oraz na próbie 
pozostałych przedsiębiorstw wynoszącej 25% populacji (z wyjątkiem 2010 r., 
gdy badanie zostało przeprowadzone na pełnej zbiorowości). 

dodatkowe uwagi 

Wskaźnik nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, które stanowią ok. 90% wszystkich 
przedsiębiorstw przemysłowych. W rezultacie, wnioski wyciągane na jego 
podstawie mogą dotyczyć tylko relatywnie większych firm, zatrudniających powyżej 
9 osób. Przy czym, to właśnie te firmy ponoszą zdecydowaną większość nakładów 
inwestycyjnych ogółem. 

 

2.3.2. Poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 

Wartość nakładów na działalność innowacyjną w relacji do PKB spadała w latach 2008-2013. Natomiast 

od 2013 r. widoczne jest istotne odbicie i wzrost do poziomu 2,4% PKB. Wynika to przede wszystkim 

ze znaczącego zwiększenia nakładów na innowacje przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Głównym 

źródłem finansowania nakładów na innowacje są środki własne przedsiębiorstw. Widoczny jest jednak 

wyraźny wzrost udziału środków pozyskanych z zagranicy (głównie funduszy UE), który w latach 2006-

2015 zwiększył się z niespełna 2% do 10%. W roku spadku nakładów (2009) większy udział miał kredyt 

bankowy. 

Największa wartość nakładów na działalność innowacyjną w sektorze usług była obserwowana 

w 2012 r. W kolejnych latach firmy usługowe istotnie zmniejszyły nakłady na innowacje w cenach 

bieżących, mimo wzrostu poziomu PKB w tym okresie.  

 

Wykres 29. Nakłady na działalność innowacyjną 
w przemyśle i usługach w zł i w relacji do PKB 

Wykres 30. Źródła finansowania nakładów na innowacje 
w przemyśle i usługach 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Strateg.  

Brak danych o źródłach finansowania nakładów na innowacje w 2007 r. w statystyce publicznej.  
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Stopniowo zmienia się struktura wydatków na działalność innowacyjną. Rośnie udział nakładów na 

prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych, a spada udział nakładów na zakup gotowych 

maszyn i urządzeń. Jest to szczególnie widoczne w sektorze usług, w którym nakłady na B+R stanowią 

już największą kategorię w nakładach na innowacje ogółem (ponad 30%). W przypadku przemysłu, 

udział nakładów na B+R wzrósł z 9 do 16%, wciąż jednak dominującą kategorię stanowi zakup gotowych 

maszyn i urządzeń (ponad 50%). 

Wykres 31. Struktura nakładów na innowacje w przemyśle i usługach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i GUS Strateg. 

Poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 

przedsiębiorstwa 
uwzględnione we 

wskaźniku 
mikro + pozostałe6 

małe 
(wybrane) 

średnie 
(wybrane) 

duże (wybrane) 

% przedsiębiorstw 
przemysłowych i 

usługowych ogółem7 
98,1% 1,9% 

% nakładów inwestycyjnych 
ogółem8 13,7% 86,3% 

definicja wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje sumę nakładów na działalność innowacyjną poniesionych 
łącznie w przedsiębiorstwach przemysłowych i z sektora usług o liczbie 
pracujących 10 osób i więcej, wyrażoną w tys. zł. 
 
Nakłady na działalność inwestycyjną (w zakresie innowacji produktowych i 
procesowych) w przedsiębiorstwach obejmują: 

• zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych w postaci patentów, wynalazków 
(rozwiązań) nieopatentowanych, projektów, wzorów użytkowych i 
przemysłowych, licencji, ujawnień know-how, znaków towarowych oraz 

                                                           
6 Oprócz mikroprzedsiębiorstw, we wskaźniku nie są uwzględnione przedsiębiorstwa usługowe z części PKD, 
zgodnie z definicją wskaźnika. 
7 Wg danych GUS o przedsiębiorstwach przemysłowych (sekcje B-E) i usługowych (sekcje G-U) wpisanych do 
rejestru REGON. 
8 Wartość przybliżona na podstawie danych GUS o nakładach inwestycyjnych podmiotów niefinansowych. 
Dotyczy wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych w podziale na mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, 
nie tylko tych uwzględnionych w niniejszym wskaźniku. 
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usług technicznych związanych z wdrażaniem innowacji produktowych i 
procesowych; 

• zakup oprogramowania związany z wdrażaniem innowacji 
produktowych i procesowych; 

• zakup i montaż maszyn i urządzeń technicznych, zakup środków 
transportu, narzędzi, przyrządów, ruchomości, wyposażenia oraz 
nakłady na budowę, rozbudowę i modernizację budynków służących 
wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych; 

• szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną począwszy od 
etapu projektowania aż do fazy marketingu (zarówno nakłady na nabycie 
zewnętrznych usług szkoleniowych, jak i nakłady na szkolenie 
wewnętrzne); 

• marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych produktów 
(wydatki na wstępne badania rynkowe, testy rynkowe oraz reklamę 
wprowadzanych na rynek nowych lub istotnie ulepszonych produktów); 

• prace badawcze i rozwojowe (B+R) związane z opracowywaniem nowych 
lub istotnie ulepszonych produktów i procesów, wykonane przez własne 
zaplecze rozwojowe lub nabyte od innych jednostek; 

• pozostałe przygotowania do wprowadzania innowacji produktowych 
lub procesowych (np. studia wykonalności, testowanie i ocenę nowych 
lub znacząco ulepszonych produktów i procesów, standardowe 
opracowywanie i udoskonalanie oprogramowania, oprzyrządowanie, 
prace inżynieryjno-przygotowawcze. 

 
Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa przemysłowe (sekcje B-E) oraz 
przedsiębiorstwa usługowe z wybranych działów następujących sekcji wg PKD 
2007: 

• Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (Dział 46) 

• Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa (Działy 49-53) 

• Sekcja J Informacja i komunikacja (Działy 58-63) 

• Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (Działy 64-66) 

• Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Działy 71-73) 
 

sposób zbierania danych 

• Dane pochodzą z badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i są 
zbierane za pomocą formularzy GUS: 

o PNT-02 – Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 
o PNT-02/u – Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 

• Obejmuje ono przedsiębiorstwa przemysłowe z sekcji B, C, D, E PKD2007, 
w których pracuje 10 i więcej osób. Badanie prowadzone jest na pełnej 
populacji przedsiębiorstw o liczbie pracujących 50 i więcej osób oraz na 
próbie pozostałych przedsiębiorstw wynoszącej 25% populacji (z 
wyjątkiem 2010 r., gdy badanie zostało przeprowadzone na pełnej 
zbiorowości). 

• Badaniem innowacyjności przedsiębiorstw z sektora usług w latach 2006 
oraz od roku 2008 objęte były te przedsiębiorstwa, w których prowadzono 
działalność o profilu wskazanym w wyjaśnieniach metodologicznych oraz 
w których pracowało 10 i więcej osób, przy czym badanie 
przeprowadzono na próbie wynoszącej 25% zbiorowości podmiotów 
spełniających ww. warunki (z wyjątkiem 2010 r., gdy badanie zostało 
przeprowadzone na pełnej zbiorowości). 

dodatkowe uwagi 

Wskaźnik nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw oraz znaczącej części 
przedsiębiorstw usługowych (ok. 70% nie jest objęta wskaźnikiem). Niemniej 
jednak, wartościowo obejmuje firmy odpowiedzialne za zdecydowaną 
większość nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw (co najmniej 
86,3%).  
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2.3.3. Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności 

innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

Odsetek przedsiębiorstw współpracujących w zakresie innowacji systematycznie spada. Obecnie 

jedynie nieco ponad jedna czwarta przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie współpracuje z innymi 

podmiotami w tym zakresie, podczas gdy w 2006 r. taką współpracę podejmowało niemal co 

2 przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie. Trend ten jest odwrotny do tego obserwowanego w krajach 

UE-28. Tam w latach 2010-2014 udział przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności 

innowacyjnej wzrósł z 25,5 do 33,1%. Być może spadek skłonności do współpracy jest związany 

z kryzysem gospodarczym, którego apogeum przypadało na lata 2009 oraz 2012-2013. To właśnie w 

tych latach udział przedsiębiorstw współpracujących w zakresie innowacji dynamicznie spadał. 

Jednocześnie, spośród wszystkich rodzajów współpracy, między rokiem 2008 a 2014 najmocniej spadł 

odsetek firm współpracujących z konkurentami lub innymi firmami z tego samego sektora (o 59%). 

Wspierałoby to hipotezę o wpływie kryzysu – wskutek spowolnienia gospodarczego konkurencja 

między firmami zaostrzała się, co mogło ograniczać skłonność do wspólnego realizowania projektów 

innowacyjnych. W tym kontekście trudno o jednoznaczną interpretacją niemal równie dynamicznego 

spadku poziomu współpracy z klientami (o 53%) oraz dostawcami komponentów, materiałów 

i oprogramowania (o 54%). 

Udział firm współpracujących w zakresie innowacji jest w Polsce tylko nieznacznie niższy niż średnia 

UE. Największa różnica widoczna jest w przypadku małych firm. Im większe przedsiębiorstwo, tym 

częściej współpracowało z innymi podmiotami w zakresie tworzenia innowacji. Wśród dużych 

przedsiębiorstw, taką współpracę podejmowała co druga firma. 

Firmy w Polsce najczęściej współpracują w zakresie innowacji ze swoimi dostawcami (wyposażenia, 

materiałów, komponentów, oprogramowania), a także z innymi przedsiębiorstwami w ramach tej 

samej grupy kapitałowej oraz uczelniami i instytucjami badawczymi. Natomiast relatywnie rzadko taka 

współpraca jest podejmowana z konkurencyjnymi firmami z tego samego sektora oraz z klientami.  

Wykres 32. Udział przedsiębiorstw, które współpracowały 
w zakresie działalności innowacyjnej 

Wykres 33. Współpraca w zakresie działalności 
innowacyjnej w Polsce i UE-28 w 2014 r. wg wielkości 

przedsiębiorstw 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 



 

40 
 

Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności 
innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

przedsiębiorstwa 
objęte 

wskaźnikiem 

Wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe i z sektora usług aktywne innowacyjnie, 
zatrudniające powyżej 9 osób  

definicja 
wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje udział przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług 
współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych i z sektora usług aktywnych innowacyjnie.  

• Przedsiębiorstwo współpracujące w zakresie działalności innowacyjnej to 
przedsiębiorstwo, które w badanym trzyletnim okresie prowadziło działalność 
innowacyjną, uczestnicząc we wspólnych projektach dotyczących działalności B+R 
i innych rodzajów działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub 
instytucjami. 

• Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to przedsiębiorstwo, które w badanym 
okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub 
realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został 
przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub 
nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany). Definicja ta 
obejmuje więc zarówno przedsiębiorstwa innowacyjne, jak i te, które prowadziły 
działalność innowacyjną niekoniecznie zakończoną sukcesem. Relację pomiędzy 
grupą przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie a grupą przedsiębiorstw 
innowacyjnych pokazuje poniższy schemat: 

 

• Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej oznacza aktywny udział we 
wspólnych projektach dotyczących działalności B+R i innych rodzajów działalności 
innowacyjnej. Współpraca taka może mieć charakter perspektywiczny i długofalowy 
i nie musi pociągać za sobą od razu bezpośrednich, wymiernych korzyści 
ekonomicznych dla uczestniczących w niej partnerów. Zwykłe zamawianie przez 
przedsiębiorstwa prac u wykonawców zewnętrznych, bez aktywnego współudziału 
w ich realizacji, nie jest uważane za współpracę w zakresie działalności innowacyjnej. 

• Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie o liczbie pracujących 
10 i więcej.  

• Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa przemysłowe oraz przedsiębiorstwa usługowe 
z wybranych sekcji PKD. 

sposób zbierania 
danych 

• Dane pochodzą z badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i są zbierane za 
pomocą formularzy GUS: 

o PNT-02 – Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle, 
o PNT-02/u – Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług. 
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dodatkowe 
uwagi 

Wskaźnik dotyczy tylko tych przedsiębiorstw, które były aktywne innowacyjnie, 
i umożliwia ocenę, jaki % z nich współpracowało z innymi przedsiębiorstwami lub 
instytucjami. 

 

2.3.4. Udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w produkcji 

sprzedanej wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

W statystyce publicznej występują dwa podobne wskaźniki: Udział sprzedaży produktów nowych lub 

istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

oraz Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach 

netto ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych [%]. Różnica pomiędzy nimi polega 

na tym, że w drugim z wymienionych uwzględniane są przychody nie tylko ze sprzedaży własnych 

wyrobów, ale również towarów i materiałów, i przyjmuje wartości na poziomie ok. 75% pierwszego 

wskaźnika.  

Udział sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem 

w latach 2006-2013 spadł z 17,0% do 11,5%. Od 2013 r. widoczne jest lekkie odbicie – wskaźnik wzrósł 

w tym okresie do 12,5%. Zdecydowanie największy udział produktów innowacyjnych w produkcji 

sprzedanej wyrobów ogółem mają firmy duże, zatrudniające powyżej 249 pracowników, i to one mają 

decydujący wpływ na wartość wskaźnika dla przedsiębiorstw ogółem. Im mniejsze firmy, tym mniejszą 

część ich sprzedaży stanowią produkty nowe lub istotnie ulepszone. 

W Polsce, ok. 60% przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych stanowiły innowacje tylko dla 

danego przedsiębiorstwa. Pozostałe 40% stanowiły produkty innowacyjne dla rynku, na którym działa 

przedsiębiorstwo. 

Porównania międzynarodowe możliwe są tylko w przypadku wskaźnika dotyczącego przychodów netto 

(te dane udostępnia Eurostat). W 2012 r., wartość tego wskaźnika w Polsce była niemal dwukrotnie 

mniejsza niż średnia dla krajów UE-28, a luka dzieląca Polskę i kraje UE-28 stopniowo rosła. 

Wykres 34. Udział sprzedaży produktów nowych lub 
istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów 

ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

Wykres 35. Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach 

netto ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach 
przemysłowych [%]. 

  

*Dane za lata 2006-2010 dla UE-27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Strateg i Eurostatu. 
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Udział sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej 
wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

 
przedsiębiorstwa 
uwzględnione we 

wskaźniku 
mikro małe średnie duże 

% przedsiębiorstw 
przemysłowych 

ogółem 
90,4% 9,6% 

% produkcji 
sprzedanej 

przemysłu ogółem9 

mikro małe średnie duże 

17,4%10 82,6% 

definicja wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje udział wartości przychodów netto ze sprzedaży nowych lub istotnie 
ulepszonych wyrobów przedsiębiorstw przemysłowych w wartości przychodów netto 
ze sprzedaży wyrobów przedsiębiorstw przemysłowych ogółem. 

• Wskaźnik obejmuje tylko przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 osób 
i więcej. 

• Przychody netto ze sprzedaży wyrobów obejmują kwoty należne - bez podatku 
od towarów i usług - z tytułu sprzedaży wyrobów przemysłowych własnej 
produkcji (łącznie z produkcją przekazaną razem z materiałem do wykonania 
w ramach zlecenia przez inną jednostkę). 

• Wyrób nowy oznacza wprowadzony na rynek wyrób o nowym zastosowaniu 
lub charakterystyce technologicznej lub znacząco różniącym się zastosowaniu 
lub charakterystyce technologicznej od uprzednio wytwarzanych wyrobów; 

• Wskaźnik obejmuje tylko innowacje produktowe, przynajmniej na poziomie 
przedsiębiorstwa. 

• Innowacyjność określana jest w oparciu o metodologię Podręcznika Oslo 
(międzynarodowa metodologia badania innowacyjności). 

• Przedsiębiorstwa przemysłowe obejmują podmioty, których przeważająca 
działalność zalicza się do sekcji: 

o B – Górnictwo i wydobywanie,  
o C – Przetwórstwo przemysłowe,  
o D –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 
o E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją. 

sposób zbierania 
danych 

• Dane pochodzą z formularzy GUS: 
o Dla produkcji sprzedanej: DG-1, F-01/I-01, SP, SP-3 
o Dla produkcji przemysłowej metodą dziedzinową: SP, SP-3. 

• Co do zasady obejmują próbę pełną przedsiębiorstw o liczbie pracujących 
powyżej 49 osób oraz badanie na próbie przedsiębiorstw zatrudniających od 
10 do 49 osób. Wyjątek stanowiły lata 2005 i 2007 gdzie badaniem pełnym 
objęte były tylko przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 49 osób.  

dodatkowe uwagi 

Wskaźnik nieco różni się od podobnego wskaźnika występującego w statystyce 
publicznej: Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach 
przemysłowych [%]. Główna różnica polega na tym, że pierwszy z nich obejmuje 
jedynie wyroby własnej produkcji, a drugi uwzględnia również sprzedaż towarów i 
materiałów wyprodukowanych przez inne przedsiębiorstwa. 

                                                           
9 Wartość określona na podstawie danych GUS o produkcji sprzedanej przemysłu wg. klas wielkości 
przedsiębiorstw, dane za 2015 r. 
10 W dostępnych danych nie wyróżniono kategorii przedsiębiorstw do 9 zatrudnionych. Najmniejszą kategorią 
jest 49 i mniej. 
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2.3.5. Udział produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki w produkcji sprzedanej 

w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób i powyżej 49 

osób 

Udział produkcji produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki w latach 2005-2015 nieznacznie 

wzrósł, przy czym obserwowany wzrost przypadał przede wszystkim na lata 2005-2010. Poprawa 

wskaźnika jest większa w przypadku większych firm (średnie i duże + 4,4 p.p.), niż ogółem (+2,9 p.p.).  

Wskaźniki dotyczące produkcji sprzedanej produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki były w dużej 

mierze niezależne od ogólnej sytuacji przemysłu. W 2009 r., gdy dynamika dla całego przemysłu była 

ujemna, udział produkcji sprzedanej produktów zaawansowanych technologicznie wzrastał. 

 

Wykres 36. Udział produktów wysokiej i średnio-wysokiej 
techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle 

Wykres 37. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu 
w cenach stałych (r/r) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Strateg. 

 

Udział produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki w produkcji sprzedanej 
w przemyśle  

 
przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 

powyżej 9 osób 
przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 

powyżej 49 osób 
przedsiębiorstwa 
uwzględnione we 

wskaźniku 
mikro małe średnie duże mikro małe średnie duże 

% przedsiębiorstw 
przemysłowych 

ogółem11 
90,7% 9,3% 97,9% 2,1% 

% produkcji 
sprzedanej 

mikro małe średnie duże 

17,4%13 82,6% 

                                                           
11 Wartość określona na podstawie danych REGON, dot.: liczby podmiotów gospodarki narodowej w sekcji C.  
13 W dostępnych danych nie wyróżniono kategorii przedsiębiorstw do 9 zatrudnionych. Najmniejszą kategorią 
jest 49 i mniej. 
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przemysłu 
ogółem12 

definicja wskaźnika 

Wskaźnik oddaje udział wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstw z sekcji 
przetwórstwo przemysłowe, należących do działów wysokiej i średnio-wysokiej 
techniki, w wartości sprzedanej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ogółem.  

• Produkcja sprzedana przetwórstwa przemysłowego to przychody ze sprzedaży 
w bieżących cenach producenta. 

• Od 2005 r. przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego obejmują sekcję C wg. 
klasyfikacji PKD 2007. 

• Do wysokiej i średnio-wysokiej techniki należą działy/grupy: 
o wysoka technika (intensywność działalności B+R większa niż 7%) 

▪ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 

▪ produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; 
▪ produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych 

maszyn; 
o średnio-wysoka technika (intensywność działalności B+R na poziomie 2,5 - 

7%) 
▪ produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; 
▪ produkcja broni i amunicji; 
▪ produkcja urządzeń elektrycznych; 
▪ produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
▪ produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z 

wyłączeniem motocykli; 
▪ produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego; 
▪ produkcja wojskowych pojazdów bojowych; 
▪ produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
▪ produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, 

włączając dentystyczne. 

Udział przedsiębiorstw z grup wysokiej i średnio-wysokiej techniki,14 w poszczególnych klasach wielkości 
przedsiębiorstw 

w liczbie 
przedsiębiorstw 

ogółem  

mikro małe średnie duże 

3% 5% 8% 13% 
w tym sekcji C 32% 29% 35% 40% 

sposób zbierania 
danych 

• Dane pochodzą z formularzy GUS: 
o dla produkcji sprzedanej: DG-1, F-01/I-01, SP, SP-3; 
o dla produkcji przemysłowej metodą dziedzinową: SP, SP-3; 

• co do zasady obejmują próbę pełną przedsiębiorstw o liczbie pracujących 
powyżej 49 osób oraz badanie na próbie przedsiębiorstw zatrudniających od 10 
do 49 osób. Wyjątek stanowiły lata 2005 i 2007 gdzie badaniem pełnym objęte 
były tylko przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 49 osób.  

dodatkowe uwagi Wskaźnik oparty jest o klasyfikację dziedzinową (odnoszącą się do podstawowego 
rodzaju działalności przedsiębiorstwa zgodnie z klasyfikacją PKD), a nie klasyfikację wg. 

                                                           
12 Wartość określona na podstawie danych GUS o produkcji sprzedanej przemysłu wg. klas wielkości 
przedsiębiorstw, dane za 2015 r. 
14 Klasyfikacja na poziomie działu PKD, rzeczywisty udział będzie mniejszy w działach 25 (produkcja metalowych 
wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń), 30 (produkcja pozostałego sprzętu transportowego) oraz 
32 (pozostała produkcja wyrobów). 
 



 

45 
 

wyrobów (zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług). Podejście to odznacza się 
wysokim stopniem agregacji, co oznacza, że część wyrobów produkowanych przez firmy 
zaliczone do wysokiej lub średnio-wysokiej techniki może de facto należeć do średnio 
niskiej lub niskiej techniki. Jednak przychody z ich sprzedaży uwzględnione są we 
wskaźniku ze względu na ogólną klasyfikację przedsiębiorstwa. Równie dobrze część 
przychodów ze sprzedaży produktów wysokiej i średnio wysokiej techniki może nie być 
uwzględniana we wskaźniku, ponieważ wytwarzana jest przez podmioty, których główny 
rodzaj działalności zaklasyfikowany jest jako średnio niska lub niska technika. 

 

2.3.6. Poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 

Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem w Polsce systematycznie rośnie. 

Pomiędzy 2007 a 2015 r. wzrósł on aż o 5,5 p.p., z 3,3% do 8,8%. Mimo obserwowanego wzrostu, udział 

eksportu wyrobów wysokiej techniki jest w Polsce ok. dwukrotnie mniejszy niż średnio w krajach UE-

28. 

Eksport produktów wysokiej techniki w latach 2007-2015 rósł znacznie szybciej niż ich import. Jest to 

korzystna tendencja – stopniowo zmniejsza się deficyt w wymianie handlowej produktów wysokiej 

techniki, generujących generalnie wyższe marże i przyczyniających się do powstawania miejsc pracy 

wysokiej jakości. Jednak korzyści wynikające ze zwiększającego się udziału eksportu produktów 

wysokiej techniki mogą być mniejsze, jeśli jednocześnie rośnie import zaopatrzeniowy dla tej produkcji. 

Dzieje się tak, gdy wzrost eksportu jest oparty na większym udziale komponentów importowanych, 

a w kraju następuje głównie ich montaż. Dodatkowo, korzyści mogą być również ograniczone, gdy 

firmy eksportujące przekazują produkty podmiotom zagranicznym, które nie są ich ostatecznymi 

konsumentami (np. swoim spółkom-matkom) – wówczas to one przejmują znaczącą część wartości 

dodanej. Na taki efekt wskazuje część dostępnych analiz dla danych sprzed 2011 r.15 

Wykres 38. Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w 
eksporcie ogółem w Polsce i EU-28 

Wykres 39. Udział eksportu / importu wyrobów wysokiej 
techniki w eksporcie / imporcie ogółem w Polsce 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Strateg. 

 

W eksporcie produktów wysokiej techniki dominują wyroby należące do grupy 

elektronika/telekomunikacja, ale ich udział spadł w latach 2007-2015 z 46% do 42%. Najszybciej rośnie 

                                                           
15 T. Geodecki, M. Grodzicki, Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
w globalnych łańcuchach wartości, 2015 
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natomiast eksport komputerów i maszyn biurowych, które stanowią już jedną czwartą eksportu 

wszystkich produktów high-tech.  

Wykres 40. Struktura eksportu produktów wysokiej techniki w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Strateg. 

 

Poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 

przedsiębiorstwa 
objęte 

wskaźnikiem 
Wszystkie podmioty (niezależnie od wielkości), eksportujące wyroby do UE i poza UE  

definicja 
wskaźnika 

Wskaźnik określa udział wartości eksportu wyrobów zaklasyfikowanych do wyrobów 
wysokiej techniki, w eksporcie ogółem.  

• Eksport zdefiniowany jest jako wywóz za granicę dóbr wytworzonych w danym 
kraju. Wskaźnik nie obejmuje eksportu usług. 

• Do wyrobów wysokiej techniki (na podstawie klasyfikacji OECD SITC Rev. 4) 
zalicza się 9 grup:  

o sprzęt lotniczy; 
o komputery - maszyny biurowe; 
o elektronika – telekomunikacja; 
o środki farmaceutyczne; 
o aparatura naukowo-badawcza; 
o maszyny elektryczne; 
o maszyny nieelektryczne; 
o chemikalia; 
o uzbrojenie. 

sposób zbierania 
danych 

W zależności od kraju, z którym prowadzona jest wymiana handlowa oraz wielkości 
eksportu dane pochodzą z: 

• systemu EXTRASTAT – dane ze zgłoszeń celnych, dla obrotu towarowego 
z krajami spoza UE; 

• systemu INTRASTAT – dane z deklaracji przedsiębiorców, przesyłanych przez 
podmioty prowadzące handel z krajami UE, przy skali eksportu przekraczającej 
w roku obrotowym lub roku poprzednim ustalony na dany rok próg statystyczny 
(w 2017 r. próg statystyczny dla eksportu wynosił 2 mln zł); 
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• oszacowań – dla krajów UE, przy eksporcie poniżej ustalonego progu 
statystycznego dla danego roku. 

dodatkowe 
uwagi 

W przeciwieństwie do wskaźników dotyczących udziału produktów wysokiej i średnio-
wysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle, w którym wykorzystywana jest 
klasyfikacja dziedzinowa (wg. dominującej działalności przedsiębiorstwa), wskaźnik 
eksportowy opiera się na klasyfikacji produktowej (wg. wyrobów). 

 

 

2.3.7. Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 

Nakłady na działalność B+R w Polsce systematycznie rosną, z 0,54% PKB w 2003 r. do 1,0% PKB w 2015 

r. Mimo to, wciąż są dwukrotnie niższe niż średnio w UE-28, chociaż dystans dzielący Polskę od średniej 

UE systematycznie się zmniejsza. Nakłady na B+R w Polsce są nieco niższe niż na Słowacji, ale już 

dystans dzielący Polskę i Czechy jest znaczący. Natomiast pod względem nakładów na B+R Polska zbliża 

się do krajów południa Europy (w Hiszpanii wynoszą one 1,22% PKB, w Portugalii 1,28%), a lekko 

wyprzedza – Grecję (0,96%). Ogółem, pod względem nakładów na B+R, Polska w 2015 r. zajmuje 21 

miejsce na 28 krajów UE. 

Obserwowany systematyczny wzrost nakładów na B+R był relatywnie odporny na wahania koniunktury 

i kryzys gospodarczy, którego apogeum przypadało na rok 2009 i lata 2012-2013. Jedynie w 2013 r. 

nakłady na B+R minimalnie spadły, co można wiązać z ograniczeniem nakładów na innowacje w wyniku 

przedłużającego się spowolnienia gospodarczego. 

 

Wykres 41. Nakłady na działalność badawczo rozwojową (GERD) w relacji do PKB 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 

 

 

Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 
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definicja 
wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje sumę nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność 
badawczą i rozwojową przez wszystkie jednostki w kraju prowadzące tę działalność, 
niezależnie od źródeł pochodzenia środków, w relacji do PKB. 
 
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R to nakłady poniesione w roku sprawozdawczym 
na prace B+R wykonane w danej jednostce, niezależnie od źródła pochodzenia 
środków, czyli łącznie ze środkami uzyskanymi z zagranicy (eksport prac B+R). Obejmują 
zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane 
z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji środków trwałych. 

sposób zbierania 
danych 

Dane pochodzą z formularzy GUS wypełnianych przez jednostki prowadzące działalność 
B+R: 

• PNT-01 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R), 

• PNT-01/s – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) 
w szkołach wyższych, 

• PNT-01/a – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz 
o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach 
rządowych i samorządowych. 

dodatkowe 
uwagi 

Wskaźnik stanowi główny miernik z zakresu statystyki działalności badawczo-
rozwojowej, charakteryzujący konkurencyjność i poziom rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy. 

 

2.3.8. Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 

Pod względem wielkości nakładów na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w ostatnich 

latach dokonała się istotna zmiana. Ich wartość w relacji do PKB znacząco wzrosła z 0,19% w 2010 r. do 

0,47% w 2015 r. Wcześniej, w latach 2005-2010, wartość BERD w relacji do PKB utrzymywała się na 

bardzo niskim poziomie, w przedziale między 0,17% a 0,19% PKB. 

Mimo obserwowanego wzrostu, wciąż kształtują się one w Polsce na niższym poziomie niż w krajach 

Unii Europejskiej. Średnia wartość wskaźnika BERD dla krajów UE-28 wynosi 1,3% PKB i jest prawie 3-

krotnie wyższa niż w Polsce. W krajach UE liderami pod względem wydatków na działalność B+R są 

kraje skandynawskie oraz Niemcy i Austria, w których wskaźnik BERD wynosi ok. 2% PKB. Polska w 2015 

r. zajmuje 20 miejsce na 28 krajów UE, wyprzedzając m.in. Słowację i Grecję i powoli zbliżając się do 

Hiszpanii i Portugalii. Wyraźnie więcej na B+R wydają przedsiębiorstwa w Czechach i na Węgrzech – 

ok. 1% swojego PKB. 
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Wykres 42. Nakłady na działalność badawczego rozwojową w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w relacji do PKB 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  Eurostatu (Community Innovation Survey). 

 

W Polsce utrzymuje się relatywnie stabilna grupa firm prowadzących działalność B+R (ok. 3000 firm), 

przy czym w okresie kryzysu finansowego nastąpił czasowy spadek ich liczby. Widoczny jest natomiast 

duży wzrost udziału firm, które prowadzą prace B+R w sposób ciągły – ich liczba w latach 2006-2014 

wzrosła o ponad 50%. W zestawieniu ze stale rosnącymi całkowitymi nakładami przedsiębiorstw na 

B+R oznacza to, że firmy posiadające już doświadczenie w prowadzeniu prac B+R intensyfikują taką 

działalność, przeznaczając na nią coraz więcej środków i wprowadzając ją do stałej praktyki biznesowej. 

Natomiast firmy dotychczas nieaktywne badawczo rzadko rozpoczynają działalność B+R lub ich liczba 

nie przekracza liczby firm, które zaprzestają takiej działalności. 

Wykres 43. Liczba firm prowadzących wewnętrzne prace B+R (stale lub okazyjnie) oraz wartość nakładów na B+R w 
sektorze przedsiębiorstw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Strateg. 
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Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 

definicja 
wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje sumę nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność 
badawczą i rozwojową przez jednostki prowadzące tę działalność w kraju, należące do 
sektora przedsiębiorstw (BERD), niezależnie od źródeł pochodzenia środków, w relacji 
do PKB. 
 
Sektor przedsiębiorstw (BES) to jeden z 4 sektorów wykonawczych wg Podręcznika 
Frascati, który obejmuje: wszystkie firmy, organizacje i instytucje, których głównym 
przedmiotem działalności jest wytwarzanie towarów i usług (z wyjątkiem szkolnictwa 
wyższego) w celu ich sprzedaży na rynku po cenach mających znaczenie ekonomiczne 
oraz jednostki kooperujące z sektorem przedsiębiorstw (wywodzące się z sektora 
rządowego oraz sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych), które wykazały wysoki 
odsetek środków na prace B+R pozyskanych w wyniku współpracy z przedsiębiorstwami. 

sposób zbierania 
danych 

Dane pochodzą z formularza GUS PNT 01 - Sprawozdanie o działalności badawczej 
i rozwojowej (B+R), wypełnianego przez jednostki prowadzące działalność B+R. 

 

2.3.9. Poziom zatrudnienia w działalności B+R 

Liczba zatrudnionych w B+R w Polsce w ostatnich latach systematycznie rośnie. Obecnie (w 2015 r.)  

w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) w B+R pracuje już 109 tys. osób, co oznacza 

wzrost o niemal 50% w porównaniu do 2009 r. Mimo obserwowanego wzrostu, dystans dzielący Polskę 

od średniej dla krajów UE jest wciąż znaczący. W krajach unijnych średnio w B+R zatrudnionych jest 

1,3% ogółu pracujących, w Polsce udział ten wynosi 0,8%. Podobnie jak w przypadku nakładów na 

działalność B+R, liderami w Europie pod względem zatrudnienia w B+R są kraje skandynawskie (ok. 2% 

ogółu zatrudnionych). Polskę pod tym względem wyprzedzają również Czechy i Węgry, a niżej jest 

między innymi Słowacja. 

 

Wykres 44. Liczba zatrudnionych w B+R (w EPC) Wykres 45. Udział zatrudnionych w B+R w pracujących 
ogółem (w EPC) 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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Poziom zatrudnienia w działalności B+R 

definicja 
wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje liczbę zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej 
w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (EPC). 
EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie 
na działalność B+R, ustala się go na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez 
pracowników przy pracach B+R w ciągu roku sprawozdawczego. Punktem odniesienia 
jest pełen czas pracy obowiązujący w danej instytucji na danym stanowisku pracy. 
Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) to wszystkie osoby związane 
bezpośrednio z działalnością B+R, zarówno pracownicy merytoryczni, jak i personel 
pomocniczy. Do pracowników związanych bezpośrednio z działalnością B+R zaliczani są 
pracownicy przeznaczający na tę działalność co najmniej 10% swojego ogólnego czasu 
pracy. Pracownicy przeznaczający na działalność B+R mniej niż 10% swojego czasu pracy 
oraz personel świadczący usługi pośrednie (np. straż przemysłowa, personel stołówek, 
personel zajmujący się utrzymaniem czystości czy pracownicy wydziałów 
informatycznych) nie są uwzględniani (aczkolwiek koszty pracy tych osób, jako tzw. 
koszty ogólne w części przypadającej na działalność B+R, są włączane do nakładów 
bieżących na tę działalność). 
Do zatrudnionych w działalności B+R zalicza się 3 kategorie grup zawodów: 

• pracownicy naukowo-badawczy (badacze), 

• technicy i pracownicy równorzędni zatrudnieni w działalności B+R, 

• pozostały personel związany z działalnością B+R. 

sposób zbierania 
danych 

Dane pochodzą z formularzy GUS wypełnianych przez jednostki prowadzące działalność 
B+R: 

• PNT-01 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R), 

• PNT-01/s – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w 
szkołach wyższych, 

• PNT-01/a – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o 
środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach 
rządowych i samorządowych. 

dodatkowe 
uwagi 

Należy pamiętać o różnicy w konstrukcji wskaźnika Poziom zatrudnienia w działalności 
B+R i Poziom zatrudnienia w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw. W przypadku 
pierwszego z nich, liczba zatrudnionych przeliczona jest na ekwiwalent pełnego czasu 
pracy (EPC), a w przypadku drugiego, dane podane są w osobach, bez przeliczenia na 
EPC. 

 

2.3.10. Poziom zatrudnienia w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw 

Obserwowany wzrost liczby zatrudnionych w B+R w sektorze przedsiębiorstw jest dużo bardziej 

dynamiczny, niż ma to miejsce w przypadku ogółu zatrudnionych w B+R. Przy czym warto zauważyć, że 

tak intensywne wzrosty, podobnie jak w przypadku nakładów BERD, mają miejsce dopiero w ostatnich 

pięciu latach, wcześniej zatrudnienie pozostawało na stabilnym poziomie ok. 20 tys. osób. Ogółem, 

liczba zatrudnionych w B+R w sektorze przedsiębiorstw wzrosła od 2009 r. ponad 2,5 krotnie, osiągając 

poziom prawie 50 tys. osób. Wzrost ten był jednocześnie odporny na zmiany koniunktury w tym 

okresie, w tym kryzys gospodarczy lat 2012-2013. 

Pomimo dynamicznego wzrostu, w polskich przedsiębiorstwach pracuje wciąż dużo mniej 

pracowników B+R niż średnio w krajach UE-28. W 2013 r. udział zatrudnionych w B+R w liczbie 

zatrudnionych ogółem w krajach unijnych wyniósł średnio 0,9% ogółu pracujących, podczas gdy 

w Polsce wskaźnik ten osiągnął poziom 0,25%. 

Szybki wzrost zatrudnienia w B+R w sektorze przedsiębiorstw przy relatywnie stałej liczbie firm 

prowadzących działalność B+R oznacza, że firmy już zaangażowane w prace badawcze rozwijały swoje 
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działy B+R zwiększając ich kadrę. Jest to spójne z danymi o rosnącej liczbie firm prowadzących prace 

B+R w sposób ciągły (a nie okazjonalny), która wymaga stałego zatrudnienia pracowników. Jest to 

szczególnie istotne w kontekście trwałości obserwowanych zmian i budowania przez przedsiębiorstwa 

potencjału do systematycznego prowadzenia prac B+R, co umożliwi im zdobycie przewagi 

konkurencyjnej opartej o innowacyjność produktów, a nie jedynie niskie koszty pracy. 

Wykres 46. Liczba zatrudnionych w B+R w sektorze 
przedsiębiorstw (osoby) 

Wykres 47. Udział zatrudnionych w B+R w sektorze 
przedsiębiorstw w pracujących ogółem (osoby)* 

  

*Z powodu braku w danych, wartości dla UE-28 dla lat 2006, 2008, 2010 i 2012 zostały obliczone jako średnia z 

sąsiednich lat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Strateg i Eurostatu. 

 

Poziom zatrudnienia w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw 

definicja 
wskaźnika 

Wskaźnik pokazuje liczbę osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej w 
sektorze przedsiębiorstw, bez przeliczenia na ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC). 
 
Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) to wszystkie osoby związane 
bezpośrednio z działalnością B+R, zarówno pracownicy merytoryczni, jak i personel 
pomocniczy. Do pracowników związanych bezpośrednio z działalnością B+R zaliczani są 
pracownicy przeznaczający na tę działalność co najmniej 10% swojego ogólnego czasu 
pracy. Pracownicy przeznaczający na działalność B+R mniej niż 10% swojego czasu pracy 
oraz personel świadczący usługi pośrednie (np. straż przemysłowa, personel stołówek, 
personel zajmujący się utrzymaniem czystości czy pracownicy wydziałów 
informatycznych) nie są uwzględniani (aczkolwiek koszty pracy tych osób, jako tzw. 
koszty ogólne w części przypadającej na działalność B+R, są włączane do nakładów 
bieżących na tę działalność). 
 
Liczba zatrudnionych w B+R została podana jako suma osób pełno- i 
niepełnozatrudnionych bez przeliczania na ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC). 
 
Do zatrudnionych w działalności B+R zalicza się 3 kategorie grup zawodów: 

• pracownicy naukowo-badawczy (badacze), 

• technicy i pracownicy równorzędni zatrudnieni w działalności B+R, 

• pozostały personel związany z działalnością B+R. 

sposób zbierania 
danych 

Dane pochodzą z formularza GUS PNT 01 - Sprawozdanie o działalności badawczej i 
rozwojowej (B+R), wypełnianego przez jednostki prowadzące działalność B+R 
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3. Analiza bottom-up 

W rozdziale tym prezentujemy wyniki analiz bottom-up. Celem tego podejścia było oszacowanie 

bezpośredniego wpływu interwencji na kształtowanie się 11 wskaźników innowacyjności i działalności 

B+R. Przyjęto  założenie, że wsparcie bezpośrednio zmieniając sytuację beneficjentów, ma pośrednio 

również wpływ na poziom poszczególnych wskaźników, np. firma która otrzymała dotacje na 

wdrożenie innowacji produktowej zwiększa dzięki tematu nakłady na działalność innowacyjną, 

następnie wprowadza do swojej oferty nowe produkty, opracowane w ramach dofinansowanych 

projektów, które w efekcie wpływają na poziom jej przychodów. 

Przy szacowaniu wpływu interwencji na wartości analizowanych wskaźników ograniczamy się, 

w przypadku podejścia bottom-up, tylko do tych beneficjentów i tych projektów, które przynajmniej 

potencjalnie mogły wpłynąć na ich poziom. W tym celu konieczna była szczegółowa analiza metodologii 

poszczególnych wskaźników zaprezentowana w rozdziale 2 oraz szczegółowa analiza struktury 

beneficjentów i zakresu interwencji, znajdująca się w kolejnych częściach tego rozdziału.  

Założenia metodologiczne poszczególnych wskaźników powodują wyłączenie z analiz, w przypadku 

części z nich, aż 79% beneficjentów. Dzieje się tak, ponieważ w 3 z 11 wskaźników odzwierciedlona jest 

jedynie sytuacja małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych, a te stanowią 21% 

beneficjentów analizowanej populacji. Kolejne dwa wskaźniki uwzględniają jedynie małe, średnie 

i duże firmy z wybranych sektorów przemysłu (sektora wysokich i średnio-wysokich technologii), co 

z kolei ogranicza analizy do 5% wszystkich beneficjentów. Z tego względu w zależności od wskaźnika 

do oszacowania bezpośredniego wpływu interwencji wykorzystano dane tylko dla projektów, których 

beneficjentem były firmy wybranej wielkości i z wybranych sekcji PKD.  

Definicje poszczególnych wskaźników były również istotne dla określenia zakresu projektów, które 

mogły wpływać na wartość danego wskaźnika.  Wiedząc np. jakie nakłady klasyfikowane są jako 

wydatki na B+R, a jakie na innowacje, zidentyfikowano na podstawie analizy zakresu wsparcia te 

projekty, które należy uwzględniać przy analizach wskaźników dotyczących poziomu nakładów na B+R 

i innowacje.  

W analizach bottom-up wykorzystano wszystkie możliwe do pozyskania dane mikroekonomiczne, 

pochodzące z systemu monitorowania, baz danych z badania Barometr Innowacyjności PO IG oraz 

wyniki badania ankietowego beneficjentów przeprowadzonego na potrzeby tej ewaluacji. Badanie 

ankietowe przeprowadzone zostało techniką CAWI uzupełnianą badaniem telefonicznym. Objęło nim 

przedsiębiorstwa, uczelnie i jednostki naukowe będące beneficjentami programów perspektywy 

finansowej 2007-2013, w ramach osi i działań wchodzących w zakres ewaluacji. Ze względu na 

dostępność danych kontaktowych próba badawcza wyniosła łącznie niemal 21,3 tys. podmiotów, które 

zrealizowały w sumie prawie 33 tys. projektów. Ostatecznie ankietę wypełniło 2864 beneficjentów, 

którzy zrealizowali ponad 5 tys. projektów.  
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Tabela 1. Próba badawcza oraz statystyki realizacji w badaniu ankietowym beneficjentów  

 
próba badawcza realizacja 

liczba 
beneficjentów  

liczba 
projektów  

beneficjenci beneficjenci (%) projekty (%) 

łącznie 21 299 32 877 2864 13% 15% 

w tym 
przedsiębiorstwa 

20 951 30 708 2805 13% 15% 

w tym uczelnie i 
jednostki naukowe 

348 2 169 59 17% 12% 

Źródło: Opracowanie własne 

Poza oszacowaniem wpływu interwencji na poziom kształtowania się poszczególnych wskaźników 

innowacyjności i działalności B+R w rozdziale 3 prezentujemy wnioski dotyczące efektywności wsparcia 

oraz jego wpływu na sytuację beneficjentów oraz ich działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową. 

Źródłem danych dla tych analiz są wyniki badania ankietowego beneficjentów oraz wnioski 

z dotychczas przeprowadzonych ewaluacji. Korzystając z danych z Barometru Innowacyjności PO IG 

prezentujemy również względną zmianę sytuacji tych podmiotów, na tle ogółu przedsiębiorstw 

(rozdział 3.2.3).  

 

3.1. Zakres interwencji uwzględnionej w analizach 

Interwencja analizowana w ramach niniejszej ewaluacji obejmuje wycinek wsparcia przyznanego 

w ramach programów perspektywy finansowej 2007-2013. Jak wskazano wcześniej, w badaniu 

uwzględniono interwencję tylko w ramach tych osi, działań i typów projektów które mogły mieć 

przynajmniej potencjalny wpływ na rozwój innowacyjności i wzrost potencjału B+R polskiej gospodarki. 

Co do zasady oznacza to ograniczenie analiz do: 

• bezpośredniego wsparcia firm; 

• wsparcia uczelni i jednostek naukowych 

• wsparcia szeroko rozumianego otoczenia biznesu; 

• wsparcia na rzecz rozwoju zasobów ludzkich.16  

Powyższe zawężenie skutkowało objęciem badaniem nieco ponad 47 tys. projektów, o łącznej wartości 

przekraczającej 131,6 mld zł, z których niemal 65,7 mld zł sfinansowały środki UE. Ze względu na 

tematyczne zawężenie interwencji, kluczową rolę odgrywają w nim fundusze z PO IG odpowiadające 

za ponad 47% przyznanego dofinansowania UE. Na drugim miejscu znalazły się programy 

regionalne (27%), pozostałe wsparcie pochodziło z PO IŚ, PO RPW oraz PO KL.  

Większość (55%) środków w ramach tej puli trafiła do przedsiębiorstw, 29% do uczelni i jednostek 

naukowych natomiast 16% do innych podmiotów (samorządów, administracji centralnej, organizacji 

pozarządowych, związków zawodowych i pracodawców). 

                                                           
16 Lista instrumentów objętych badaniem znajduje się w załączniku do raportu. 
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Wykres 48. Struktura dofinansowania w ramach 
interwencji objętej badaniem – dofinansowanie UE wg 

programów w mln zł 

Wykres 49. Struktura dofinansowania w ramach 
interwencji objętej badaniem – dofinansowanie UE wg 

typu beneficjenta w mln zł 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIMIK 

 

Około 90% środków wydatkowanych przez 

przedsiębiorstwa przeznaczona była na 

inwestycje oraz inne działania związane 

z rozwojem przedsiębiorstwa (m.in. 

internacjonalizacją jego działalności). Pozostałe 

10% przeznaczone było na działania miękkie, 

związane z rozwojem zasobów ludzkich 

w przedsiębiorstwach. W przypadku uczelni 

i jednostek naukowych za rozwój infrastruktury 

(m.in. B+R, dydaktycznej, ICT) i projekty 

badawcze przeznaczono około 85% wszystkich 

środków. Pozostałe projekty tych podmiotów 

dotoczyły rozwoju zasobów ludzkich (m.in. 

stypendia naukowe, kierunki zamawiane).  

Celem pozostałych projektów (wsparcie IOB) 

było stworzenie odpowiednich warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności 

i działalności B+R. Ich beneficjentem były m.in. 

instytucje otoczenia biznesu tj. parki naukowo-

technologiczne i jednostki samorządowe. 

Wykres 50. Struktura dofinansowania w ramach 
interwencji objętej badaniem – dofinansowanie UE wg. 

zakresu wsparcia w mln zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

SIMIK 

 

Ogólne kategorie wsparcia wymienione powyżej zostały podzielone na bardziej szczegółowe typy 

projektów odpowiadające ich zakresowi. Podział ten był kluczowy dla dalszych analiz. W ramce poniżej 

zaprezentowano wszystkie z wyodrębnionych kategorii wraz ze wskazaniem ich udziału w ogólnej puli 

dofinansowania UE w danej grupie tematycznej. Kategorie te są opisane bardziej szczegółowo 

w rozdziale 3.3, w którym przedstawione są wyniki oszacowania wpływu wsparcia na poszczególne 

wskaźniki.  
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Ramka 2. Struktura zakresu tematycznego interwencji w ramach wyodrębnionych grup tematycznych oraz ich udział w 
dofinansowaniu UE 

Zakres tematyczny interwencji  
Wartość projektów z poszczególnych kategorii – 

udział w dofinansowaniu UE 

bezpośrednie 

wsparcie firm 

wsparcie inwestycyjne 

(bezzwrotne) 

 

wsparcie inwestycyjne 

(zwrotne) 

wsparcie rozwoju e-usług 

wsparcie proinnowacyjne (z 

wyłączeniem B+R) 

wsparcie działalności B+R 

wsparcie infrastruktury B+R 

wsparcie firm przez usługi 

doradcze 

dotacje na internacjonalizacje 

wsparcie 

instytucji 

otoczenia 

biznesu 

wsparcie infrastruktury IOB 

 

przygotowanie terenów 

inwestycyjnych 

wsparcie współpracy 

przedsiębiorstw oraz rozwój 

oferty IOB 

internacjonalizacja, eksport, 

promocja gospodarcza 

wsparcie 

uczelni i 

jednostek 

naukowych 

infrastruktura B+R 

 

prace B+R 

infrastruktura dydaktyczna i 

pozostałe wsparcie uczelni i 

jednostek naukowych 

rozwój 

zasobów 

ludzkich 

rozwój zasobów ludzkich w 

przedsiębiorstwach 

 

rozwój usług IOB oraz 

współpraca przedsiębiorstw i 

sektora nauki 

rozwój zasobów ludzkich na 

uczelniach i instytucjach 

naukowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIMIK  
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3.2. Analiza komplementarności interwencji  

Zgodnie z zapisami NSRO programy operacyjne [wdrażane w ramach perspektywy finansowej 2007-

2013] skonstruowane tak, by wzajemnie uzupełniały podejmowane działania.17 Analiza zakresu 

tematycznego dofinansowanych przedsięwzięć wskazuje, że efekt ten został osiągnięty. W programach 

regionalnych zazwyczaj wspierano relatywnie proste projekty inwestycyjne i innowacyjne. Większe 

i bardziej innowacyjne inwestycje oraz projekty badawczo-rozwojowe wspierano z kolei w PO IG. 

W przypadku pięciu województw z makroregionu Polski Wschodniej PO RPW stanowiło dodatkowe 

źródło finansowania projektów badawczo-rozwojowych. PO KL stwarzał przedsiębiorcom warunki dla 

rozwoju zasobów ludzkich, m.in. poprzez finansowanie szkoleń pracowników.  

W przypadku uczelni i jednostek naukowych kluczowe znaczenie dla wzmocnienia ich potencjału 

badawczo-rozwojowego miał PO IG, w ramach którego finansowano rozbudowę infrastruktury B+R 

i projekty badawcze. Infrastruktura B+R była również finansowana, w wybranych programach 

regionalnych i PO RPW, jednak były to zazwyczaj przedsięwzięcia mniejszej skali. W PO IŚ uczelnie 

mogły ponadto pozyskać środki na rozbudowę infrastruktury dydaktycznej. PO KL z kolei finansował 

rozwój zasobów ludzkich świata nauki m.in. poprzez finansowanie kierunków zamawianych oraz 

programów stypendialnych.  

Abstrahując jednak od komplementarności wnikającej ze specjalizacji wsparcia w ramach 

poszczególnych programów. W tym rozdziale spojrzymy na komplementarność przez pryzmat 

beneficjentów, którzy zrealizowali więcej niż jeden projekt. Z dostępnych statystyk wynika bowiem, że 

ok. 26% firm i 55% uczelni/jednostek naukowych zrealizowała więcej niż 1 projekt. Średnio, każda 

z takich firm zrealizowała ok. trzech projektów, a każda uczelnia / jednostka naukowa – ponad sześć. 

Wykres 51. Udział firm i uczelni/jednostek naukowych, które zrealizowały więcej niż 1 projekt w perspektywie finansowej 
2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

Firmy realizujące więcej niż 1 projekt, najczęściej uzyskiwały wsparcie w ramach tego samego 

programu operacyjnego. Zazwyczaj wielkokrotni beneficjenci korzystali ze środków w ramach 

regionalnych programów operacyjnych oraz PO IG, natomiast rzadziej – w ramach PO KL. Można więc 

zauważyć, że ok. 2/3 beneficjentów wyspecjalizowało się w pozyskiwaniu wsparcia w ramach 

określonego programu operacyjnego. Jeśli natomiast korzystali oni z komplementarnych wobec siebie 

programów operacyjnych, to w zdecydowanej większości były to RPO i PO IG. Beneficjenci PO KL 

                                                           
17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2007, 
s. 97 
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stanowili oddzielną grupę firm, która skoncentrowała się na programach rozwoju kapitału ludzkiego 

i bardzo rzadko łączyła je z innymi interwencjami nakierowanymi na rozwój mocy produkcyjnych, 

potencjału innowacyjnego i badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.  

Wykres 52. Odsetek firm realizujących projekty w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 finansowane z 
poszczególnych programów operacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

 

Spośród wszystkich firm, które w okresie perspektywy finansowej 2007-2013 zrealizowały więcej niż 

jeden projekt dofinansowany ze środków UE, około połowa zrealizowała przynajmniej jeden projekt 

inwestycyjny. Te same firmy korzystały często z komplementarnego wsparcia w zakresie wdrożenia 

innowacyjnych produktów lub procesów (bez prac B+R), a także realizowały projekty wspierające 

ekspansję na zagraniczne rynki (np. w postaci dofinansowania udziału w targach lub opracowania 

strategii eksportowej). Również firmy realizujące projekty w zakresie e-usług, innowacji oraz B+R 

często uzupełniały je projektami wspierającymi internacjonalizację prowadzonej działalności. Jest to 

dobry przykład komplementarności realizowanych interwencji, umożliwiających firmom zarówno 

zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawy jakości produkowanych wyrobów, jak i pomagających 

w znajdowaniu odpowiednich rynków zbytu. Z drugiej strony, projekty wspierające rozwój zasobów 

ludzkich bardzo rzadko stanowiły uzupełnienie projektów skoncentrowanych na zwiększeniu kapitału 

produkcyjnego czy pracach badawczo-rozwojowych. Firmy incydentalnie traktowały je jako wsparcie 

komplementarne wobec innych projektów realizowanych w przedsiębiorstwie. 

Tabela 2. Odsetek firm, które realizowały projekty w ramach różnych kategorii interwencji perspektywy finansowej 2007-
2013 

 inwestycje e-usługi 
innowacje 

bez B+R 
B+R internacjonalizacja 

zasoby 
ludzkie 

inwestycje 27% 9% 13% 2% 16% 3% 

e-usługi 9% 6% 5% 2% 11% 3% 

innowacje bez B+R 13% 5% 8% 3% 8% 2% 

B+R 2% 2% 3% 6% 4% 1% 
internacjonalizacja 16% 11% 8% 4% 22% 3% 

zasoby ludzkie 3% 3% 2% 1% 3% 13% 

razem 49% 24% 24% 10% 41% 19% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

Również uczelnie i jednostki naukowe, które zrealizowały więcej niż jeden projekt dofinansowany ze 

środków UE perspektywy finansowej 2007-2013, najczęściej uzyskały dofinansowanie kilku projektów 
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w ramach tego samego programu operacyjnego. Przy czym zdecydowanie dominowało tutaj wsparcie 

uzyskane ze środków PO KL – prawie 2/3 beneficjentów skorzystało tylko z tego programu. Ok. 8% 

podmiotów korzystających ze wsparcia realizowało projekty wyłącznie w ramach PO IG, a tylko 2,7% - 

w ramach RPO. 

W przypadku uczelni i jednostek naukowych częstszym zjawiskiem było natomiast łączenie twardych 

projektów infrastrukturalnych lub projektów badawczo-rozwojowych z miękkimi projektami rozwoju 

zasobów ludzkich. Najczęściej dotyczyło to projektów realizowanych w ramach RPO i PO KL, a nieco 

rzadziej – PO IG i PO KL. Relatywnie dużo beneficjentów realizowało również projekty z trzech, czterech 

lub nawet pięciu różnych programów operacyjnych (oprócz PO KL, RPO i PO IG, również PO RPW i PO 

IŚ). Projekty w ramach wszystkich pięciu programów operacyjnych zrealizowała np. Politechnika 

Białostocka oraz Politechnika Świętokrzyska. 

 

Wykres 53. Odsetek uczelni / jednostek naukowych realizujących projekty w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 
finansowane z poszczególnych programów operacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 
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3.3.  Wyniki analiz mikroekonomicznych 

3.3.1. Wyniki badania ankietowego przedsiębiorstw 

W tej sekcji przedstawiamy wyniki badania ankietowego przedsiębiorstw, które otrzymały 

bezpośrednie wsparcie finansowe w ramach NSRO 2007-2013 w działaniach mających na celu 

podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Przed przejściem do szczegółowej analizy 

wyników należy podkreślić, że jednostką obserwacji nie są pojedyncze projekty, ale właśnie firmy-

beneficjenci, które mogły otrzymywać wsparcie w ramach różnych działań/programów, i na których 

sytuację wpływ miały także czynniki inne niż oceniana w tej ewaluacji interwencja. Celem badania 

ankietowego było zebranie informacji na temat niezmiennych cech przedsiębiorstw, danych 

finansowych oraz związanych z działalnością innowacyjną zmiennych w czasie, jak również opinii 

beneficjentów na temat dodatkowości uzyskanego wsparcia.  

Wykres 54. Odsetek beneficjentów ponoszących nakłady na działalność innowacyjną przynajmniej w jednym 
roku w okresie od roku poprzedzającego realizację pierwszego projektu w danej firmie ramach NSRO do 2016 

r., wyniki według dominującego źródła finansowania/typu projektu beneficjenta18 

innowacje produktowe innowacje procesowe 

  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

                                                           
18 PO IG (w tym B+R): beneficjenci, dla których PO IG był głównym źródłem dofinansowania i którzy otrzymali 
wsparcie na B+R; PO IG (bez B+R): beneficjenci, dla których PO IG był głównym źródłem dofinansowania i którzy 
nie otrzymali wsparcia na B+R. 
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Jeśli chodzi o nakłady na działalność innowacyjną, to wydatki związane z innowacjami produktowymi 

w okresie objętym analizą ponosiło około 2/3 badanych przedsiębiorstw, a z innowacjami procesowymi 

– 57%. Odsetek podmiotów deklarujących tego typu nakłady jest generalnie większy wśród 

beneficjentów, u których dominowało wsparcie uzyskane w ramach PO IG, związane najczęściej 

z bardziej ambitnymi projektami niż PO RPW/RPO, i – co nie powinno dziwić – zdecydowanie najwyższy 

(ponad 90% w przypadku innowacji produktowych) wśród firm, które zrealizowały co najmniej jeden 

projekt związany z infrastrukturą lub działalnością badawczo-rozwojową. Nieco niższe są analogiczne 

wskaźniki dla innowacji procesowych. Warto też zauważyć, że ponad połowa firm, u których 

dominowało wsparcie stricte inwestycyjne i tak ponosiła w analizowanym okresie nakłady na 

działalność innowacyjną. 

Wykres 55. Odsetek beneficjentów ponoszących 
nakłady na działalność badawczo rozwojową 

przynajmniej w jednym roku w okresie od roku 
poprzedzającego realizację pierwszego projektu w 

danej firmie ramach NSRO do 2016 r., wyniki według 
dominującego źródła finansowania/typu projektu 

beneficjenta 

Wykres 56. Odsetek beneficjentów współpracujących 
z innymi podmiotami w zakresie działalności 

innowacyjnej przynajmniej w jednym roku w okresie 
od roku poprzedzającego realizację pierwszego 

projektu w danej firmie ramach NSRO do 2016 r., 
wyniki według dominującego źródła 

finansowania/typu projektu beneficjenta 

  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

 

Nie powinno zaskakiwać, że częstotliwość ponoszenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową 

jest mniejsza niż w przypadku działalności innowacyjnej: wydatki w tym zakresie poniosło niecałe 40% 

ankietowanych przedsiębiorstw, w tym praktycznie wszystkie realizujące projekty B+R. Interesujące 
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jest jednak to, że nakłady w tym zakresie zadeklarowała ponad połowa podmiotów, u których 

dominowało wsparcie związane z wdrożeniami innowacji oraz istotna część (ponad 20%) firm, 

u których dominujące znaczenie miały projekty innowacyjne lub związane z rozwojem e-usług. Na tej 

podstawie można wysunąć ostrożny wniosek, że działalność badawczo-rozwojowa firm-beneficjentów 

w wielu przypadkach nie ograniczała się wyłącznie do realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków UE.  

W badaniu ankietowym zbadano również częstotliwość, z jaką beneficjenci NSRO 2007-2013 

współpracowali z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej. Warto podkreślić, że w tym 

miejscu analizujemy efekty projektów, które – co do zasady – nie posiadały elementów bezpośrednio 

ukierunkowanych na taką współpracę (tj. na przykład nie polegały na zakupie proinnowacyjnej usługi). 

Stosunkowo jasno rysuje się tutaj tendencja, w której współpracę znacznie częściej można 

zaobserwować wśród firm, które realizowały projekty relatywnie bardziej innowacyjne (w tym B+R), 

a rzadziej - wśród beneficjentów projektów o profilu inwestycyjnym.  

Wykres 57. Odsetek beneficjentów wprowadzających 
na rynek produkty nowe lub ulepszone przynajmniej 
w jednym roku w okresie od roku poprzedzającego 

realizację pierwszego projektu w danej firmie ramach 
NSRO do 2016 r., wyniki według dominującego 

źródła finansowania beneficjenta 

 

Wykres 58. Odsetek beneficjentów deklarujących 
wykorzystanie środków NSRO 2007-2013 do 

opracowania produktów nowych lub ulepszonych, 
wyniki według dominującego źródła finansowania 
beneficjenta (udziały w ramach odpowiedzi „tak” 

w zestawieniu z lewej strony) 

 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 
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Wykres 59. Odsetek beneficjentów eksportujących swoje 
wyroby przynajmniej w jednym roku w okresie od roku 

poprzedzającego realizację pierwszego projektu w danej 
firmie ramach NSRO do 2016 r., wyniki według dominującego 

źródła finansowania beneficjenta 

 

Wykres 60. Odsetek beneficjentów 
deklarujących wykorzystanie środków 

NSRO 2007-2013 do opracowania 
eksportowanych wyrobów, wyniki według 

dominującego źródła finansowania 
beneficjenta (udziały w ramach odpowiedzi 

„tak” w zestawieniu z lewej strony) 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

 

 

Opisana wcześniej działalność innowacyjna firm-beneficjentów przekładała się na wprowadzanie na 

rynek nowych i ulepszonych produktów. W badanym okresie dotyczyło to ponad 80% ankietowanych 

przedsiębiorstw. Ponownie, wskaźnik był znacznie wyższy wśród tych firm, które przynajmniej część 

otrzymanego wsparcia przeznaczyły na różne formy działalności innowacyjnej i relatywnie niższy, gdy 

przyznana pomoc miała charakter stricte inwestycyjny. We wprowadzaniu na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów duże znaczenie odegrała interwencja NSRO 2007-2013. U 84% ankietowanych 

firm, przynajmniej część tego typu produktów została opracowana w ramach projektów 

dofinansowanych ze środków europejskich.  

Większość firm objętych badaniem prowadziła w okresie realizacji projektów NSRO 2007-2013 

działalność eksportową, głównie na rynki Unii Europejskiej. Odsetek przedsiębiorstw eksportujących 

jest szczególnie duży wśród beneficjentów realizujących projekty badawczo-rozwojowe, co częściowo 

wynika także z tego, że na tle pozostałych beneficjentów były to podmioty relatywnie większe. Co 

ciekawe, większość firm nie eksportuje jednak wyrobów, które zostały opracowane w ramach 

dofinansowanych projektów, co oznacza, że dotychczas efekty interwencji obserwowane są przede 

wszystkim na poziomie krajowym. 
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Wykres 61. Wypieranie środków własnych beneficjentów przez dotacje (przybliżenie efektu jałowej straty) 

 

Wykres przedstawia częstości deklaracji poszczególnych grupy beneficjentów, dotyczące tego, o ile niższe byłyby ich 
nakłady na działalność innowacyjną w przypadku nieuzyskania żadnego dotacji ze środków UE, wyniki według głównego 

typu projektu u danego beneficjenta. 

Przykład interpretacji: 26% w pierwszej kolumnie oznacza, że w roku zakończenia projektu 26% beneficjentów, u których 
dominowało wsparcie inwestycyjne, zadeklarowało, że nakłady na działalność inwestycyjną byłyby niższe o nie więcej niż 

20% w przypadku niezyskania żadnej dotacji ze środków UE. 

 

w roku zakończenia projektu w 2016 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

 

Wyniki badania ankietowego pozwalają także na przybliżenie efektu dodatkowości interwencji 

finansowanej w ramach NSRO 2007-2013. Z jednej strony, wsparcie dotacyjne oznacza dla 

beneficjentów dodatkową pulę środków, po które nie mogliby sięgnąć, np. z uwagi na zawodność 

rynków finansowych i ryzyko znalezienia się w tzw. luce finansowej. Z drugiej – należy oczekiwać, że 

istotna część inwestycji i innowacji, które włączono w zakresie projektów sfinansowanych dzięki 

wsparciu z funduszy strukturalnych, miałaby szansę na realizację także ze środków własnych firmy-

beneficjenta. W zależności od punktu w czasie i specyfiki interwencji, dodatkowość działań NSRO 2007-

2013 można szacować na około 30%-55%. Jest ona generalnie najwyższa w ostatnim roku realizacji 

inwestycji. Różnice pomiędzy dominującymi typami wsparcia wskazują na większą dodatkowość wśród 

firm realizujących projekty relatywnie mniej innowacyjne, a także mniejszą dodatkowość wsparcia 

działalności badawczo-rozwojowej. Należy jednak podkreślić, że na tej podstawie nie można 

ostatecznie wnioskować o efekcie netto interwencji, ponieważ analiza opiera się wyłącznie na 

deklaracjach respondentów oraz nie obejmuje badania grupy kontrolnej. 
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Wykres 62. Wypieranie środków własnych beneficjentów przez dotacje 
(przybliżenie efektu jałowej straty) 

 

Wykres przedstawia częstości deklaracji poszczególnych grupy beneficjentów, dotyczące tego, o ile niższe byłyby ich 
nakłady na działalność innowacyjną/badawczo-rozwojową w przypadku nieuzyskania żadnego dotacji ze środków UE, 

wyniki według głównego typu projektu u danego beneficjenta. 

Przykład interpretacji: 18% w pierwszej kolumnie stronie oznacza, że w roku zakończenia projektu 18% beneficjentów, u 
których dominowało wsparcie inwestycyjne, zadeklarowało, że nakłady na działalność inwestycyjną byłyby niższe o nie 

więcej niż 20% w przypadku niezyskania żadnej dotacji ze środków UE. 

nakłady na działalność innowacyjną nakłady na działalność B+R 

rok zakończenia projektu 

 

 

średnie ważone średnia ważona 

Ogółem 51,7% 

PO IG (wsparcie B+R) 44,0% wsparcie B+R 45,8% 

inne wsparcie 54,8% 

2016 r. 

  

średnie ważone średnia ważona 

Ogółem 42,7% 

PO IG (ogółem) 33,4% wsparcie B+R 38,5% 

inne wsparcie 44,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 
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Wykres 63. Ocena dodatkowości wsparcia UE – perspektywa beneficjentów 

Odsetek beneficjentów 

deklarujących, że: 

bez dotacji ze środków 

UE w ogóle nie 

wdrażaliby innowacji 

produktowych. 

 

 

Znaczenie wsparcia UE dla 

innowacji produktowych jest 

najwyższe w przypadku 

rozwoju e-usług i ogólnie 

wysokie we wszystkich 

analizowanych 

dominujących typach 

interwencji. Na uwagę 

zasługuje jednak fakt, że 

ponad połowa 

ankietowanych deklaruje, że 

nawet bez otrzymania 

dotacji nie zrezygnowałaby z 

wdrażania innowacji 

produktowych.  

 

 

Odsetek beneficjentów 

deklarujących, że: 

bez dotacji ze środków 

UE w ogóle nie 

wdrażaliby innowacji 

procesowych. 
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Wykres 63. Ocena dodatkowości wsparcia UE – perspektywa beneficjentów 

Ankietowane firmy wskazują 

na duże znacznie dotacji we 

wdrażaniu innowacji o 

charakterze procesowym. 

Podobnie jednak jak w 

przypadku innowacji 

produktowych, u około 

połowy firm-beneficjentów 

nieotrzymanie wsparcia w 

ramach NSRO 2007-2013 nie 

wiązałoby się z 

zaprzestaniem wdrażania 

jakichkolwiek innowacji tego 

typu.  

 

 

 

 

Odsetek beneficjentów 

deklarujących, że: 

dotacja/dotacje ze 

środków UE pozwoliła im 

na wdrażanie bardziej 

przełomowych/ 

nowatorskich innowacji 

 

Niezależnie od tego, że 

większość beneficjentów i 

tak prowadziłaby działalność 

innowacyjną nawet bez 

otrzymania dotacji, to 

wsparcie w ramach NSRO 

2007-2013 pozwoliło prawie 

wszystkim ankietowanym 

firmom na realizację bardziej 

przełomowych/nowatorskich 

przedsięwzięć. 
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Wykres 63. Ocena dodatkowości wsparcia UE – perspektywa beneficjentów 

Odsetek beneficjentów 

deklarujących, że: 

dotacja/dotacje ze 

środków UE pozwoliła im 

na trwałe oparcie modelu 

biznesowego firmy na 

wprowadzaniu 

innowacyjnych 

rozwiązań. 

 

Wsparcie unijne pozwoliło 

nie tylko na realizację 

bardziej 

przełomowych/nowatorskich 

przedsięwzięć. Niemal trzy 

czwarte ankietowanych 

deklaruje również, że było 

ono istotne dla trwałego 

oparcia modelu 

biznesowego firmy na 

wprowadzaniu 

innowacyjnych rozwiązań. 

 

 

Odsetek beneficjentów 

deklarujących, że: 

ich firma wprowadza na 

rynek kolejne 

innowacyjne produkty, 

których opracowanie nie 

było finansowane ze 

środków publicznych. 
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Wykres 63. Ocena dodatkowości wsparcia UE – perspektywa beneficjentów 

 

Dalszym potwierdzeniem 

tego, że sprowadzenie 

działalności innowacyjnej 

beneficjentów (prowadzącej 

do wprowadzenia na rynek 

innowacyjnych produktów) 

to nadmierne uproszczenie, 

jest wysoki odsetek 

ankietowanych, którzy 

deklarują, że po zakończeniu 

projektów wspartych w 

ramach NSRO, w dalszym 

ciągu wprowadzają 

innowacje bez wsparcia 

publicznego… 

 

… co w dużym stopniu 

dotyczy także działalności 

badawczo-rozwojowej, choć 

efekt widoczny jest przede 

wszystkim wśród firm, u 

których wsparcie takiej 

aktywności miało 

dominujący charakter. 

 

 

Odsetek beneficjentów 

deklarujących, że: 

ich firma realizuje prace 

badawczo-rozwojowe, 

które nie są finansowane 

ze środków publicznych. 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 
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Wykres 64. Odsetek beneficjentów (podział według dominujących typów projektów) którzy od 2007 r. zatrudniali 
pracowników w działalności badawczo-rozwojowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

Analiza wyników badania ankietowego pozwala również na wyciągnięcie kilku interesujących 

wniosków związanych z trendami zatrudnienia na poziomie firm-beneficjentów, a także znaczenia, 

jakie odgrywają w nim pracownicy zaangażowani w działalność badawczo-rozwojową. W całym 

analizowanym okresie, odsetek podmiotów, w których pojawiali się tego typu pracownicy odpowiadał 

zasadniczo specyfice dominującego u danego beneficjenta źródła finansowania. Był wyższy wśród firm, 

które realizowały projekty innowacyjne (w szczególności badawczo-rozwojowe), a niższy – w grupie 

podmiotów, które otrzymały wsparcie na projekty stricte inwestycyjne. Szczególnie interesujące jest 

jednak to, że przeciętne zatrudnienie w działalności B+R było w punkcie wyjścia (tj. w 2007 r.) zbliżone 

dla wszystkich dominujących typów projektów.19 Zauważalne różnice można zaobserwować dopiero 

w okresie wdrażania NSRO 2007-2013 (po 2009 r.). 

W kontekście powyższych wniosków warto podkreślić, że wielkość zatrudnienia w działalności 

badawczo-rozwojowej jest najlepszym przybliżeniem faktycznej zmiany strukturalnej zachodzącej na 

poziomie firm-beneficjentów, ponieważ odzwierciedla istotne z perspektywy definicji wskaźnika 

zwiększenie skali podejmowanych działań. 

Wykres 65. Przeciętne zatrudnienie ogółem u beneficjentów (podział 

według dominujących typów projektów) – liczba pracowników w 

kolejnych latach 

Wykres 66. Przeciętne zatrudnienie w działalności badawczo-

rozwojowej u beneficjentów (podział według dominujących typów 

projektów) – liczba pracowników w kolejnych latach 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

                                                           
19 Dotyczy firm, które zadeklarowały niezerowe zatrudnienie w działalności B+R. 
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Badanie ankietowe przedsiębiorstw pozwala także na wyciągnięcie interesujących wniosków 

dotyczących trwałości wsparcia oraz – co za tym idzie – jego skuteczności, rozumianej jako utrzymująca 

się w czasie zmiana strukturalna na poziomie firmy-beneficjenta. Z uwagi na specyfikę ankiety, 

najbardziej precyzyjnymi danymi dysponujemy w przypadku nakładów na działalność innowacyjną. 

Duży wzrost odsetka firm deklarujących takie nakłady pomiędzy rokiem poprzedzającym realizację 

pierwszego projektu w ramach NSRO 2007-2013 oraz kolejnymi latami (przynajmniej jedna deklaracja 

do 2016 r. włącznie) można zaobserwować we wszystkich kategoriach wyróżnionych ze względu na 

dominujący typ wsparcia. Nakłady na innowacje po rozpoczęciu realizacji pierwszego projektu 

potwierdziło ponad 60% beneficjentów projektów stricte inwestycyjnych i e-usługowych, 84% 

beneficjentów projektów proinnowacyjnych oraz prawie wszyscy beneficjenci projektów badawczo-

rozwojowych. Jednocześnie warto podkreślić, że analizowane kategorie różniły się istotnie w punkcie 

wyjścia (niski odsetek w roku poprzedzającym realizację pierwszego projektu szczególnie wśród 

odbiorców wsparcia inwestycyjnego). 

 

Wykres 67. Odsetek beneficjentów ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w roku poprzedzającym realizację 
pierwszego projektu oraz w późniejszym okresie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

 

Pogłębienie wymiaru czasowego analizy pozwala dodatkowo na ocenę trwałości efektów. Wśród firm, 

które w roku zakończenia realizacji pierwszego projektu deklarowały ponoszenie nakładów na 

działalność innowacyjną (a tylko w ich przypadku można badać trwałość efektu), analogiczne 

deklaracje w kolejnych latach są znacznie mniej częste. Warto jednak zaznaczyć, że spadek jest 

znacznie silniejszy w przypadku firm, u których dominowały dotacje na inwestycje lub na rozwój e- 

usług. Utrzymanie nakładów na działalność innowacyjną (na niezerowym poziomie) jest znacznie 

bardziej prawdopodobne w firmach, które otrzymały środki na projekty proinnowacyjne oraz 

(w szczególności) na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, co jednoznacznie wskazuje na wyższą 

trwałość tego typu interwencji. 
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Wykres 68. Odsetek beneficjentów ponoszących nakłady 

na działalność innowacyjną w roku poprzedzającym 

realizację pierwszego projektu (R0), roku zakończenia 

ostatniego projektu (RK) oraz w dwóch kolejnych latach 

(RK+1, RK+2), wyniki według głównego typu projektu20 

Wykres 69. Odsetek beneficjentów ponoszących nakłady 

na działalność innowacyjną w roku poprzedzającym 

realizację pierwszego projektu (R0), roku zakończenia 

ostatniego projektu (RK) oraz w dwóch kolejnych latach 

(RK+1, RK+2), wyniki według głównego źródła 

finansowania21 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

 

 

  

                                                           
20 Prezentowany odsetek dotyczy wyłącznie tych firm, które zadeklarowały wydatki na działalność innowacyjną 
w roku zakończenia realizacji ostatniego projektu (RK). W związku z tym, prezentowane dane nie oznaczają, że 
wszystkie badane firmy ponosiły w RK nakłady na działalność innowacyjną (p. poprzedni wykres). 
21 Jak wyżej. 
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3.3.2. Wyniki badania ankietowego uczelni i jednostek naukowych 

W badaniu ankietowym uczelni i jednostek naukowych22 udział wzięli beneficjenci programów 

realizowanych na szczeblu centralnym (PO IG, PO IŚ, PO KL, PO RPW) oraz programów regionalnych. 

Analogicznie jak w przypadku przedsiębiorstw, większość (29%) badanych zrealizowała w perspektywie 

finansowej 2007-2013 więcej niż jeden projekt. Łącznie 59 respondentów (17% wszystkich 

beneficjentów) odpowiada za realizację 260 projektów (około 12% wszystkich projektów). Ponieważ 

przedsięwzięcia te miały zróżnicowany zakres tematyczny (obejmowały m.in. rozwój infrastruktury 

badawczej i dydaktycznej, dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, rozwój oferty dydaktycznej) 

na potrzeby analiz badaną próbę podzielono na 3 zasadnicze grupy, wyszczególnione ze względu na 

zakres wdrożonych przedsięwzięć: 

• prace B+R – ta grupa obejmuje podmioty (głównie jednostki naukowe), których projekty 

skoncentrowane były tylko na prowadzeniu prac B+R; 

• infrastruktura B+R – do tej grupy zaliczeni zostali beneficjenci, którzy wdrażali inwestycje 

polegające na rozbudowie infrastruktury badawczej jednostki (od budowy nowych 

obiektów po doposażenie laboratoriów); 

• mieszane – kategoria ta obejmuje podmioty, które pozyskiwały środki zarówno na rozwój 

infrastruktury (B+R i dydaktycznej), prace B+R, jak i tworzenie nowych kierunków 

nauczania, programy stypendialne oraz ochronę przemysłową. 

Wyniki badania ankietowego wskazują, że środki unijne z programów minionej perspektywy trafiły 

w większości do podmiotów prowadzących działalność B+R i zatrudniających pracowników 

zajmujących się nią. W większości przypadków liczba pracowników B+R (w przeliczeniu na pełne etaty) 

zwiększyła się pomiędzy rokiem poprzedzającym realizację pierwszego z projektów, a ostatnim rokiem 

realizacji ostatniego z projektów. Ponad połowa wspartych podmiotów miała w 2016 r. wyższy poziom 

zatrudnienia pracowników B+R niż przed rozpoczęciem dofinansowanych przedsięwzięć.  

85% podmiotów 

objętych badaniem 

zatrudnia 

pracowników 

prowadzących 

działalność B+R 

 

Wykres 70. Zmiana poziomu zatrudnienia pracowników zajmujących się działalnością B+R 
– w EPC 

pomiędzy rokiem poprzedzającym pierwszy 
projekt a ostatnim rokiem ostatniego 

projektu 

pomiędzy końcem ostatniego projektu a 
2016 r. 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego beneficjentów  

 

                                                           
22 Podział na te kategorie opiera się na informacjach o typie beneficjenta przedstawionych w bazie KSI SIMIK. Do 
uczelni zakwalifikowano podmioty skategoryzowane jako „szkoła/uczelnia wyższa” oraz „uczelnia wyższa”. 
Jednostką naukową w CAWI jest podmiot zaklasyfikowany tak w bazie SIMIK.  
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Wzrost liczby etatów B+R obserwowany 

w okresie wdrażania perspektywy 2007-

2013 spowodowany był wieloma 

czynnikami. Niemal połowa ankietowanych 

zadeklarowała, że był on konsekwencją chęci 

ciągłego zwiększania potencjału badawczo-

rozwojowego jednostki. Ponad jedna trzecia 

przyznała, że tworzenie nowych etatów 

badawczych wynikało wprost z realizacji 

projektów realizowanych w ramach 

programów perspektywy 2007-2013. Około 

14% beneficjentów biorących udział 

w badaniu deklaruje, że tworzenie nowych 

etatów w ostatnich latach wiąże się 

z realizacją projektów z perspektywy 2014-

2020.  

Wykres 71. Powody zwiększania liczby etatów B+R (respondenci 
mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania 

ankietowego beneficjentów 

 

Zgodnie z deklaracjami respondentów około 

14% etatów B+R funkcjonujących w ostatnim 

roku realizacji ostatniego z dofinansowanych 

projektów, było konsekwencją otrzymanego 

dofinansowania. W roku 2016 (w większości 

przypadków jest to od 1 do 2 lat po 

zakończeniu ostatniego projektu) wartość ta 

spadła do 12%. Może to sugerować 

nieznaczne zmniejszenie zapotrzebowania 

na pracowników B+R wraz z wygasaniem 

ostatnich przedsięwzięć.   

 

 

odsetek etatów B+R funkcjonujących dzięki 

dofinansowanym projektom 

w ostatnim roku realizacji ostatniego projektu 

14% 

w 2016 r. 

12% 

 

Podobnie jak w przypadku zatrudnienia pracowników zajmujących się działalnością B+R, niemal 

wszyscy ankietowani deklarowali, że ich jednostki ponosiły nakłady na działalność B+R w okresie od 

roku poprzedzającego realizację pierwszego z projektów do 2016 r. Źródłem finansowania tych prac 

były w przypadku większości respondentów dotacje z programów perspektywy 2007-2013, środki 

własne uczelni/jednostki naukowej i dotacje z instytucji publicznych. Ponadto jedna piąta 

ankietowanych realizowała prace na zlecenie przedsiębiorców, którzy płacili za ich 

przeprowadzenie. Pozyskiwanie środków od instytucji finansowych było bardzo rzadko 

praktykowane.   
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81% podmiotów objętych 

badaniem ponosi nakłady 

na działalność B+R 

 

 

źródła finansowania tej 

działalności są 

zróżnicowane 

Wykres 72. Źródła finansowania działalności B+R 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego beneficjentów 

 

Wyniki działalności badawczo-rozwojowej respondentów znajdywały odzwierciedlenie w ich 

aktywności patentowej. Zgodnie z deklaracjami w ponad 40% instytucji objętych badaniem 

dokonywano zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych lub użytkowych do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku niemal trzech czwartych podmiotów, 

przynajmniej część aktywności patentowej związana była wprost z realizacją dofinansowanych 

projektów. Dotyczy to zarówno jednostek naukowych i uczelni, które do ochrony patentowej 

zgłaszały wyniki prac badawczo-rozwojowych finansowanych z programów 2007-2013, jak i efektów 

bezpośredniego wsparcia aktywności patentowej tych podmiotów.23 

Wykres 73. Aktywność patentowa respondentów - odsetek 
uczelni i jednostek naukowych, które w trakcie realizacji 

dofinansowanych projektów dokonywały zgłoszeń 
patentowych 

Wykres 74. Odsetek uczelni i jednostek naukowych, które w 
trakcie realizacji dofinansowanych projektów dokonywały 

zgłoszeń patentowych z uwzględnieniem wpływu projektów 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego beneficjentów 

 

                                                           
23 Poddziałanie 1.3.2 POIG Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych 
w wyniku prac B+R, dedykowane było dofinansowaniu kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej 
własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych.  
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Wnioski z badania ankietowego uczelni i jednostek naukowych wskazują, że interwencja wdrażana 

w latach 2007-2013 pozwalała zwiększać skalę i zakres działalności B+R podmiotów, które z niej 

korzystały. Dofinansowanie unijne nie było jednak kluczowe dla prowadzenia tego typu działalności. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, brak finansowania z programów 2007-2013 w przypadku 

niemal 40% wszystkich respondentów oznaczałby ograniczenie nakładów na B+R o maksymalnie 

20%. Dla jednej czwartej z nich bez dotacji, nakłady na B+R spadłyby pomiędzy 20 a 50%. Środki 

z programów minionej perspektywy były dominującym (finansującym m.in. 50% aktywności 

badawczej) źródłem finansowania B+R dla niecałych 20% jednostek biorących udział w badaniu.  

 

Warto zauważyć, że brak dofinansowania dla podmiotów, których działalność koncentruje się na 

realizacji prac badawczo-rozwojowych ograniczyłby ich nakłady na B+R relatywnie najsłabiej. 

Zgodnie z deklaracjami połowy respondentów realizujących dzięki wsparciu prace B+R, brak dotacji 

z programów perspektywy 2007-2013 ograniczyłby nakłady na nie o nie więcej niż 20%. Zdaniem 

kolejnych 25% beneficjentów tego typu wsparcia, bez dotacji nakłady na B+R spadłyby o 20-50%. 

Relatywnie małe znaczenie dofinansowania dla faktu prowadzenia działalności B+R, wynikać może 

ze specyfiki podmiotów biorących udział w badaniu ankietowym. Dużą część respondentów (niemal 

50%) stanowiły jednostki naukowe, których działalność statutowa obejmuje prowadzenie badań. 

Oznacza to, że także bez wsparcia dalej realizowałyby one swoje prace (ze środków własnych, dotacji 

ministerialnych, grantów, programów wsparcia innych niż omawiane, zleceń z sektora 

przedsiębiorstw etc.), zmieniając ewentualnie ich zakres i/lub skalę. 

 

Wykres 75. Zmniejszenie poziomu nakładów na działalność B+R w okresie od roku przed rozpoczęciem 
projektu do 2016 w przypadku nieotrzymania dofinansowania – wg typu wsparcia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego beneficjentów 
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3.3.3. Beneficjenci wsparcia innowacyjności na tle ogółu przedsiębiorstw 

Ramka 3. Wyjaśnienia metodologiczne 

Analizy prezentowane w tym rozdziale opierają się na danych pochodzących z badania Barometr 

Innowacyjności PO IG oraz wyników ankiety internetowej (CAWI) przeprowadzonej w ramach 

niniejszej ewaluacji. W celu uzyskania maksymalnej reprezentatywności analiz, bazy danych 

Barometru oraz wyników CAWI zostały doważone do całej populacji beneficjentów PO IG i innych 

działań ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności w taki sposób, aby suma wartości 

projektów realizowanych przez beneficjentów była równa faktycznej realizacji ww. działań24. Należy 

podkreślić, że tak przygotowane wagi nie odzwierciedlają cech takich jak wielkość przedsiębiorstwa, 

miejsce siedziby i klasyfikacja sektorowa – interesuje nas bowiem reprezentatywność dla populacji 

beneficjentów objętych badaniem programów operacyjnych, nie zaś dla populacji generalnej 

przedsiębiorstw (czy populacji przedsiębiorstw innowacyjnych).  

W nielicznych przypadkach, gdy działanie było reprezentowane w bazie w sposób niedostateczny, 

tj. gdy projekty realizowane w jego ramach stanowiły mniej niż 5% łącznej wartości projektów 

zrealizowanych w latach 2007-2015 (wg danych KSI SIMIK), przeprowadzono interpolację wag. 

W następnym kroku, na podstawie wyników ankiety CAWI (po przeważeniu wyników25) baza została 

uogólniona na pozostałe działania PO IG oraz wybrane działania Regionalnych Programów 

Operacyjnych.  

Ponadto, kiedy w poniższej części raportu mowa o przemyśle, mamy na myśli sekcje PKD 2007 od 

B do E (przy czym pokrycie górnictwa, zarówno w Barometrze, jak i w badaniu CAWI, okazało się być 

zbyt małe, dlatego sektor ten został pominięty w analizach). Sektor usługowy obejmuje sekcje od 

G do M w zakresie dostępnym w statystyce publicznej (tj. z pominięciem m.in. usług 

administracyjnych i wspierających).  

 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 

W grupie beneficjentów PO IG innowacje wdrażane są częściej niż przeciętnie w całej populacji polskich 

przedsiębiorstw. W latach 2008-2015 (średniorocznie) 26% ankietowanych przedsiębiorstw 

przemysłowych wspartych w ramach polityki spójności wdrożyło minimum jedną innowację 

produktową, a 16% – przynajmniej jedną innowację o charakterze procesowym. W usługach 

częstotliwość wdrażania innowacji produktowych i procesowych była nieco niższa i wynosiła, 

odpowiednio, 17 i 12%. Dla porównania, w generalnej populacji przedsiębiorstw udział firm 

zgłaszających wdrożenie innowacji produktowej wyniósł w tym okresie 12%, w przypadku innowacji 

procesowych – 13%.  

Charakteryzuje je jednak odmienny przebieg w czasie. Jak pokazujemy na poniższych wykresach, 

odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych wśród beneficjentów polityki spójności rośnie systematycznie 

aż do 2012, po czym spada w miarę zakończenia realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach PO 

IG i programów regionalnych – przy czym do pewnego stopnia wynika to z innej konstrukcji pytania26. 

Nie implikuje to braku trwałości przedsięwzięć finansowanych w ramach polityki spójności – ta zależy 

                                                           
24 W przypadku Barometru Innowacyjności oznacza to następujące (pod)działania PO IG: 1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 
5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2. Ankieta CAWI dotyczyła także pozostałych działań PO IG oraz wybranych działań 16 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Kompletna ich lista znajduje się w aneksie.  
25 zgodnie z procedurą wykorzystaną w analizie danych Barometru, 
26 Pytanie o fakt prowadzenia działalności innowacyjnej w publikacji GUS („Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw”) dotyczy zawsze ostatnich 3 lat – mniejsza zmienność tego wskaźnika widoczna w danych GUS 
nie powinna zatem dziwić.  
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od uwarunkowań ekonomicznych, takich jak sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, konkurencja 

w sektorze, dostępność czynników produkcji i popyt. Ponadto, obserwowana w przypadku 

beneficjentów PO IG i RPO trajektoria liczby wdrożeń innowacji produktowych i procesowych może 

być częściowo związana z charakterem danych dotyczących beneficjentów. Obie wykorzystywane bazy 

danych mikroekonomicznych mają charakter panelowy – obserwują stałą grupę jednostek w kolejnych 

okresach, wspólnym mianownikiem dla nich jest fakt otrzymania wsparcia w ramach polityki spójności. 

Decyzje dotyczące wdrażania innowacji produktowych i procesowych podejmowane przez 

przedsiębiorstwa z populacji generalnej nie są związane z faktem otrzymywania wsparcia, a populacja 

podlega stałemu procesowi wymiany przedsiębiorstw (powstają i są rejestrowane nowe 

przedsiębiorstwa innowacyjne, inne są zamykane). To również zmniejsza zmienność danych 

dotyczących całej zbiorowości w porównaniu do statystyk opisujących stałą grupę beneficjentów 

polityki spójności.  

Na tle ogółu przedsiębiorstw-beneficjentów wyróżniają się te, które wsparto w ramach PO IG. Odsetek 

wdrażających innowacje produktowe i procesowe beneficjentów tego programu jest przeciętnie 

wyższy niż wśród beneficjentów pozostałych programów. Najsilniej jest to widoczne w sektorach 

usługowych – tu częstotliwość wdrażania innowacji produktowych była w 2012 r. nawet o 10 pkt. proc. 

wyższa niż w całej populacji beneficjentów polityki spójności, a innowacji procesowych - o ok. 5 pkt. 

proc.  

Wykres 76. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych wśród beneficjentów PO IG i programów regionalnych oraz w całej 
gospodarce 

  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru, wyników ankiety CAWI i danych GUS. 
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Niezależnie od stopnia agregacji danych i klasyfikacji sektorowej przyjętej na potrzeby badania, 

beneficjenci funduszy UE relatywnie częściej zgłaszają realizację innowacji produktowych lub 

procesowych. Na najbardziej ogólnym poziomie zauważamy, że innowacje produktowe wyraźnie 

częściej wdrażane są w przemyśle, podczas gdy dla innowacji procesowych różnica częstotliwości 

zmniejsza się – wniosek ten dotyczy w mniejszym stopniu usług.  

Wykres 77. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych wśród beneficjentów PO IG i programów regionalnych oraz w całej 
gospodarce 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru, wyników ankiety CAWI i danych GUS. 

Udział przedsiębiorstw wdrażających innowacje w przemyśle jest większy wśród beneficjentów 

programów UE niż w całej populacji. Przewaga ta nie jest rozłożona w sposób równomierny: relatywnie 

największą różnicę zanotowano w przypadku przemysłu niskiej technologii oraz branż klasyfikowanych 

jako przemysł średnio wysokiej technologii (do tej kategorii zalicza się większość gałęzi przemysłu 

maszynowego, przemysł chemiczny i in.). Względnie najmniejszy wpływ interwencja wydaje się 

wywierać na działalność innowacyjną przedsiębiorstw aktywnych w przemysłach wysokiej technologii. 

W przypadku usług negatywna relacja między poziomem technologii a relatywną częstotliwością 

prowadzenia działalności innowacyjnej nie ma zastosowania – największy względny odsetek 

przedsiębiorstw innowacyjnych znajduje się w branżach usług wiedzochłonnych wymagających 

wysokiej techniki (m.in. w usługach telekomunikacyjnych i informatycznych). Beneficjenci PO IG 

w każdym z ww. przypadków charakteryzują się większą częstotliwością wdrażania innowacji 

produktowych i procesowych.  

Wykres 78. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych (innowacje produktowe i procesowe, średnio w sektorze) w całej 
gospodarce i wśród beneficjentów PO IG oraz programów regionalnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru, wyników ankiety CAWI i danych GUS. 
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Podsumowując, o ile w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych rezultatem interwencji w ramach 

polityki spójności wydaje się wyrównywanie częstości występowania działalności innowacyjnej 

w zależności od poziomu technologii, o tyle analogiczny efekt nie jest obserwowany w usługach. Warto 

przy tym zauważyć (więcej miejsca tej kwestii poświęcamy w podsumowaniu do niniejszego 

podrozdziału), że takie różnice między populacją generalną a grupą beneficjentów polityki spójności 

mogą być wyjaśnione przez efekt selekcji bardziej aktywnych przedsiębiorstw do tej drugiej grupy. 

Generalnie, przedsiębiorstwa z gałęzi przemysłu klasyfikowanych jako przemysł niskiej lub średnio 

niskiej technologii stanowią największą część populacji przedsiębiorstw. Liczba potencjalnych 

beneficjentów jest zatem w tych branżach znacznie większa, nawet jeżeli średnio rzecz biorąc 

częstotliwość wdrażania innowacji produktowych i procesowych jest niska.  

 

Nakłady na działalność innowacyjną i B+R  

Już pobieżna analiza wskazuje, że beneficjenci programów charakteryzowali się większym niż 

w populacji przedsiębiorstw innowacyjnych wzrostem nakładów na działalność innowacyjną. Jednak 

w miarę uszczegóławiania analiz wg struktury sektorowej czy struktury nakładów na działalność 

innowacyjną, obraz ten staje się bardziej niejednoznaczny. Po pierwsze, pozytywny efekt działań PO IG 

i programów regionalnych przeznaczonych na wsparcie innowacyjności ujawnia się w pierwszej 

kolejności w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych – tam wzrost nakładów ogółem jest wyraźnie 

wyższy niż w populacji (gdzie w analogicznym okresie odnotowano wręcz niewielkie spadki). W latach 

2008-2014 14% (średniorocznie) dla wszystkich beneficjentów wsparcia innowacyjności w ramach 

polityki spójności i 16% dla beneficjentów PO IG.  

Po drugie, nakłady w sektorach usługowych cechują się większą zmiennością wśród beneficjentów 

aniżeli w całej populacji. Ponadto, przez większość badanego okresu ich wzrost był co najwyżej 

porównywalny z zanotowanym w badanej populacji. Wyjątek stanowiły Regionalne Programy 

Operacyjne – ich uwzględnienie podnosi średnioroczną dynamikę nakładów na działalność 

innowacyjną powyżej notowanej w całej populacji (por. wykres poniżej). 

Wykres 79. Średnioroczna dynamika nakładów na działalność innowacyjną wśród beneficjentów PO IG programów 
regionalnych, w porównaniu do danych krajowych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru, wyników ankiety CAWI i danych GUS. 
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Po trzecie, struktura nakładów na działalność innowacyjną wśród beneficjentów środków UE 

skierowanych na wsparcie innowacyjności różni się w stosunku do populacji generalnej. Dominujący 

charakter inwestycji w środki trwałe pozostaje charakterystyczną cechą przemysłu – zarówno 

w populacji, jak i wśród beneficjentów PO IG27. Udział tej kategorii wynosi, odpowiednio, 78 i 80%. 

Struktura nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle różni się zatem w tych dwóch grupach 

tylko minimalnie (por. wykres poniżej). W przypadku usług notuje się istotne różnice pomiędzy 

beneficjentami PO IG i populacją przedsiębiorstw. Typowa dla sektorów usługowych kompozycja 

(dominująca, choć mniejsza niż w przemyśle, rola zakupu środków trwałych, zauważalnie wyższy udział 

zakupu oprogramowania i wydatków na badania i rozwój) w przypadku beneficjentów PO IG ustępuje 

miejsca nakładom na B+R.  

Wykres 80. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w populacji przedsiębiorstw i wśród beneficjentów PO IG 
(tylko dla działań uwzględnionych w Barometrze Innowacyjności). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru, wyników ankiety CAWI i danych GUS. 

 

Po czwarte, użyteczne wydaje się określenie, czy beneficjenci analizowanych programów 

charakteryzowali się szybszym wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w poszczególnych 

kategoriach nakładów. Ponownie, nie istnieje jednoznaczny wzorzec różnic w stosunku do pełnej 

populacji przedsiębiorstw innowacyjnych. Na wyższe tempo wzrostu nakładów ogółem na działalność 

innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych złożył się przede wszystkim dynamiczny wzrost 

nakładów na środki trwałe (o prawie 50 pkt. proc. szybszy niż w populacji generalnej) oraz działania 

marketingowe i promocyjne związane z wdrożeniem istotnie ulepszonych produktów. Wzrost 

nakładów innowacyjnych w przemyśle wśród beneficjentów PO IG był ograniczany przez 

systematyczny spadek nakładów na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych oraz szkolenia (niewielka 

waga tej kategorii nakładów innowacyjnych sprawia, że jej negatywny wkład był względnie 

niewidoczny) i zakup oprogramowania. W sektorach usługowych uwagę zwraca także relatywny 

spadek wydatków wewnętrznych i zewnętrznych na B+R (pomimo wyższego udziału w grupie 

beneficjentów niż w populacji) oraz zakup oprogramowania. W przeciwieństwie do przemysłu, wzrost 

nakładów na środki trwałe beneficjentów PO IG nie różnił się znacząco od zanotowanego w populacji 

                                                           
27 Dane o strukturze wydatków na działalność innowacyjną były możliwe tylko dla bazy Barometru 
Innowacyjności.  
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przedsiębiorstw usługowych. Na tym tle wyższym wzrostem wyróżniają się dwie kategorie nakładów 

na działalność innowacyjną: zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych i nakłady na szkolenia związane 

z wdrożeniem istotnie ulepszonych usług lub procesów.  

Wykres 81. Średnioroczne tempo wzrostu nakładów na działalność innowacyjną w grupie beneficjentów PO IG (działania 
objęte Barometrem Innowacyjności) względem tempa wzrostu nakładów na działalność innowacyjną w populacji 

przedsiębiorstw w latach 2008-2014 

 

Uwagi: Wykres powinien być interpretowany następująco: wartości większe od zera odpowiadają sytuacji, gdy średni 

wzrost nakładów tego rodzaju jest wyższy wśród beneficjentów PO IG niż w populacji generalnej; wartość mniejsza od zera 

oznacza, że średnioroczne tempo wzrostu nakładów w danej kategorii było niższe niż w populacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru i danych GUS. 

 

W przypadku nakładów na badania i rozwój znaczącą rolę odgrywa struktura sektorowa 

przedsiębiorstw. Największą różnicę pomiędzy beneficjentami PO IG a populacją generalną stanowi w 

tym przypadku dział 62 PKD, usługi informatyczne. Sektor ten odpowiada za 29% nakładów na B+R 

beneficjentów PO IG, ale jedynie za 12% łącznych wydatków B+R sektora przedsiębiorstw w Polsce 

(dane uśrednione za lata 2008-2014). Konsekwencją tak dużej koncentracji wydatków badawczo-

rozwojowych jest niski udział wielu branż usługowych istotnych z punktu widzenia działalności B+R 

(dział 72 – badania naukowe i prace rozwojowe). W ramach przetwórstwa przemysłowego obserwuje 

się nadreprezentację m.in. przemysłu papierniczego i metalowego, przy nieco mniejszym niż 

w populacji generalnej udziale działów o większych nakładach badawczo-rozwojowych (m.in. 

produkcja komputerów i sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń, pojazdów).  

 

Eksport 

Wśród beneficjentów PO IG ujętych w bazie Barometru dominują eksporterzy. W przypadku 

przedsiębiorstw przemysłowych odsetek firm charakteryzujących się dodatnimi przychodami ze 

sprzedaży za granicę waha się, w zależności od sektora, od 40 do 90% (mediana - ok. 70%). Z kolei 

udział wpływów ze sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem nie odbiega znacząco od 

notowanego w populacji generalnej przedsiębiorstw i jest dość stały w czasie.  
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Wykres 82. Dynamika eksportu dóbr wśród beneficjentów PO IG i Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w całej 
gospodarce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru, wyników ankiety CAWI oraz danych OECD. 

W latach 2007-2012 średnioroczny wzrost eksportu dóbr (liczonego w euro, ceny bieżące) wynosił 

w całej gospodarce 9,1%, podczas gdy wśród beneficjentów polityki spójności – 20,2% (zawężając 

próbę do beneficjentów PO IG - 12,2%). Ponownie, różnica między beneficjentami a populacją 

generalną nie jest rozłożona równomiernie pomiędzy poszczególne gałęzie gospodarki. W 14 z 21 sekcji 

beneficjenci PO IG charakteryzowali się przeciętnie szybszym wzrostem eksportu niż analogiczne 

przedsiębiorstwa z populacji generalnej. W większości były to jednak sektory zaliczane do sektorów 

niskiej lub średnio-niskiej techniki (m.in. produkcja metali, napojów, wyrobów z gumy i plastiku). 

Spośród sektorów wysokiej i średnio-wysokiej techniki do tej grupy zaliczyć można produkcję pojazdów 

samochodowych i części, sprzętu elektrycznego i pozostałego sprzętu transportowego.  

Wykres 83. Średnioroczna (2007-2012) dynamika eksportu wg sektorów w gospodarce i wśród beneficjentów PO IG oraz 
wybranych działań regionalnych programów operacyjnych 
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Uwagi: beneficjenci polityki spójności (dla zwiększenia czytelności wykresu zrezygnowano z osobnej prezentacji 

średniorocznego wzrostu eksportu beneficjentów PO IG) w sektorach znajdujących się powyżej czerwonej linii 

charakteryzują się szybszym wzrostem eksportu (liczonego w EUR) niż wszystkie przedsiębiorstwa z sektora; kolor kropek 

odzwierciedla umiejscowienie sektora w klasyfikacji branż przetwórstwa przemysłowego z uwagi na poziom techniki – 

czerwonym oznaczono sektory wysokiej i średnio wysokiej techniki; etykiety kropek oznaczają działy PKD w sekcji C – 

przetwórstwo przemysłowe: C10 – produkcja artykułów spożywczych; C11 – produkcja napojów; C12 – produkcja 

wyrobów tytoniowych; C13 – produkcja wyrobów tekstylnych; C14 – produkcja odzieży; C15 – produkcja skór i wyrobów 

ze skór; C16 – produkcja wyrobów z drewna i korka; C17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru; C18 – poligrafia i 

reprodukcja; C19 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; C20 – produkcja chemikaliów 

i wyrobów chemicznych; C21 – produkcja farmaceutyków; C22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; C23 – 

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych; C24 – produkcja metali; C25 – produkcja 

wyrobów z metali; C26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; C27 – produkcja urządzeń 

elektrycznych; C28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; C29 – produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep; C30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego; C31-32 – produkcja mebli oraz 

pozostała produkcja wyrobów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Barometru, wyników ankiety CAWI i danych OECD. 

 

Podsumowanie 

Łatwo zauważyć, że beneficjenci polityki spójności różnią się od pozostałych przedsiębiorstw w zakresie 

działalności innowacyjnej: częściej wdrażają innowacje produktowe i procesowe, odnotowują szybszy 

wzrost nakładów na działalność innowacyjną, nakładów na badania i rozwój oraz eksportu. W ich 

gronie pozytywnie (w szczególności, mierząc większą częstotliwością wdrażania innowacji) wyróżniają 

się firmy, które otrzymały wsparcie w ramach PO IG. Po części różnice w omawianych wskaźnikach 

aktywności innowacyjnej pomiędzy beneficjentami polityki spójności a populacją przedsiębiorstw 

innowacyjnych wynikają z odmiennej struktury sektorowej obydwu grup.  

W przypadku przemysłu, obok bardzo niskiej reprezentacji górnictwa w dostępnych bazach danych 

beneficjentów, uwagę zwracają różnice dotyczące poszczególnych działów przetwórstwa 

przemysłowego (sekcji C PKD). Po pierwsze, w populacji generalnej28 większą rolę odgrywają 

przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję artykułów spożywczych, produkcję odzieży, produkcję 

wyrobów z metali oraz produkcję mebli – mniejszy odsetek natomiast reprezentują przedsiębiorstwa 

działające w takich działach jak: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja komputerów i urządzeń elektronicznych i optycznych, 

produkcja maszyn i urządzeń. Co do zasady, nadreprezentacja sektora w grupie beneficjentów polityki 

spójności (beneficjenci PO IG i pozostałych programów nie różnią się w tym zakresie znacząco) dotyczy 

branż o wysokim poziomie techniki. W usługach różnice w stosunku do populacji generalnej są już 

mniejsze i dotyczą dwóch sektorów: transportu lądowego (znacząco większy udział sektora 

w populacji) oraz działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. 

Z tego względu odmienna struktura sektorowa beneficjentów polityki spójności – niezależnie od 

przyczyn takiej ich selekcji – premiuje wyższy poziom aktywności innowacyjnej w tej grupie.  

O ile jednak ten efekt kompozycyjny sprzyja lepszym wynikom beneficjentów polityki spójności 

w zakresie działalności innowacyjnej, o tyle nie stanowi kompletnego, ani nawet istotnego, wyjaśnienia 

tych różnic. Gdyby grupa beneficjentów miała taką samą strukturę sektorową jak populacja generalna, 

                                                           
28 Mówiąc precyzyjniej, w zbiorowości objętej cyklicznym badaniem GUS, na podstawie którego przygotowywane 
są publikacje „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw…”.  
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odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe byłby niższy tylko o 1 pkt. proc., 

natomiast w przypadku innowacji procesowych – o 3,5 pkt. proc.  

3.3.4. Porównanie względnej skuteczności wsparcia 

Bezpośrednia ocena wpływu środków UE przeznaczonych na wsparcie innowacyjności i działalności 

B+R poprzez porównanie beneficjentów z grupą kontrolną29 nie była możliwa. Dostępne bazy danych 

(wyników CAWI oraz Barometru) pozwalają jednak na porównanie poszczególnych grup beneficjentów 

ze sobą oraz na ocenę wpływu innych czynników (tj. indywidualnych cech przedsiębiorstw, na temat 

których posiadamy informację) na wskaźniki innowacyjności. W niniejszej części raportu prezentujemy 

wyniki oparte o ankietę CAWI. Wybór tego źródła informacji podyktowany jest większą kompletność 

danych finansowych oraz uwzględnienie szerszej grupy beneficjentów (nie tylko beneficjentów PO IG). 

Wyjaśnienia metodologiczne 

W oparciu o wyniki ankiety internetowej30 przygotowano serię regresji logistycznych mających na celu 

identyfikację kierunku i wielkości wpływu charakterystyk beneficjentów na ich aktywność innowacyjną. 

Rozważono 5 wymiarów tej aktywności: (1) wytworzenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu 

(usługi w przypadku przedsiębiorstw spoza przemysłu), (2) ponoszenie nakładów na działalność 

innowacyjną, (3) ponoszenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową, (4) zatrudnianie 

pracowników do prac badawczo-rozwojowych oraz (5) rejestrowanie przychodów ze sprzedaży 

produktów (lub usług) nowych i istotnie ulepszonych. Każdorazowo testowano dwa warianty 

zmiennych: występowanie aktywności inwestycyjnej w danym wymiarze oraz – jeśli przedsiębiorstwo 

było aktywne innowacyjnie w okresie objętym badaniem – występowanie wzrostu ww. zmiennych 

w latach objętych badaniem31. Takie zmienne niezależne mają charakter zero-jedynkowy, gdzie „1” 

oznacza występowanie danego aspektu działalności innowacyjnej, a „0” - jego brak. Jako zmienne 

zależne wybrano podstawowe cechy przedsiębiorstw, tj. miejsce prowadzenia działalności 

(województwo), jej główny profil (na podstawie klasyfikacji PKD 2007), klasę wielkości 

przedsiębiorstwa, a także typ otrzymanego wsparcia (z PO IG lub z RPO)32. Wszystkie wykorzystane 

zmienne zależne są zmiennymi kategorycznymi, co oznacza, że dla każdej z nich wskazano kategorię 

odniesienia (referencyjną). Dla przykładu, efekty branżowe są odnoszone do przetwórstwa 

przemysłowego.  

ln (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1,𝑖 + 𝛽2𝑥2,𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛,𝑖 

Regresja logistyczna to metoda ekonometryczna stosowana dla zmiennych zależnych przyjmujących 

tylko dwie wartości („0” i „1” – ta druga nazywana czasem sukcesem)33. Modele tego rodzaju chętnie 

się stosuje do zbiorów danych przekrojowych i wzdłużnych, w których dominują zmienne kategoryczne 

(takie, jak cechy społeczno-demograficzne ankietowanych lub charakterystyki firm). Często – i taką 

konwencję przyjmujemy – wyniki regresji logistycznych (logitów) przedstawia się jako iloraz szans, czyli 

relację między prawdopodobieństwem zaistnienia „1” a prawdopodobieństwem zaistnienia „0” 

                                                           
29 Tzn. z przedsiębiorstwami o podobnych cechach, które nie otrzymały wsparcia.  
30 Próbę przeważono tak, aby struktura sektorowa próby odpowiadała strukturze sektorowej populacji 
(schemat jednowarstwowy). 
31 tj. między pierwszym rokiem, w którym wskazano poniesienie nakładów, zatrudnienie w B+R lub otrzymanie 
przychodów z produktów nowych lub istotnie ulepszonych, a ostatnim. 
32 Liczba beneficjentów PO KL i PO PW okazała się zbyt mała, by zapewnić precyzję wyników dla tych podgrup.   
33 Por. Gruszczyński M. (red.), „Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych”, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2012. 



 

86 
 

w porównaniu do kategorii referencyjnej (przy założeniu, że wszystkie inne cechy beneficjenta są 

jednakowe). Oznacza to konieczność wyboru kategorii referencyjnej (punktu odniesienia) w ramach 

każdej zmiennej objaśniającej (tu: cechy przedsiębiorstwa). Iloraz szans dany jest ogólnym wzorem:  

𝑂𝑅𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖 =  

𝑝𝑖
1 − 𝑝𝑖
𝑝𝑟𝑒𝑓

1 − 𝑝𝑟𝑒𝑓

 

Przy czym iloraz szans równy jedności oznacza brak związku (wpływu) danej cechy przedsiębiorstwa na 

szanse wystąpienia aktywności innowacyjnej, mniejszy niż 1 – że taka cecha wiąże się z mniejszymi 

szansami jego wystąpienia (i vice versa). Należy podkreślić, że iloraz szans nie jest tożsamy 

z prawdopodobieństwem wystąpienia pewnego zdarzenia, a wartość ilorazu szans przekraczająca 1 nie 

oznacza, że jego prawdopodobieństwo jest większe niż 50%. Przykładowo, iloraz szans wynoszący 0,68 

dla RPO w porównaniu do PO IG (model dot. ponoszenia nakładów inwestycyjnych) należy 

interpretować następująco: szanse ponoszenia nakładów innowacyjnych przez przedsiębiorstwo są 

0,68 razy (alternatywnie, o 32%) niższe dla beneficjentów programów regionalnych w porównaniu do 

beneficjentów PO IG. Innymi słowy, można oczekiwać, że przedsiębiorstwo otrzymujące wsparcie 

w ramach jednego z regionalnych programów operacyjnych będzie rzadziej od podobnych pod 

względem wielkości, lokalizacji i branży przedsiębiorstw – beneficjentów PO IG ponosić nakłady na 

działalność innowacyjną.  
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Tabela 3. Wyniki regresji logistycznej w grupie beneficjentów PO IG i innych działań wspierających innowacyjność – ilorazy szans. 

  
Nowe lub 
ulepszone 
produkty 

Nakłady na 
działalność 

innowacyjną 

Nakłady na 
działalność 

B+R 

Zatrudnianie 
pracowników 

B+R 

Sprzedaż 
nowych 

produktó
w 

Wzrost nakładów 
na działalność 
innowacyjną 

Wzrost 
nakładów na 

B+R 

Wzrost 
zatrudnienia w 

B+R 

Wzrostu udziału 
przychodów ze 

sprzedaży 
produktów nowych 

se
kt

o
r 

przemysł ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

energetyka 2,56 1,79 1,38 3,06 1,22 1,59 4,50 1,03 3,46 

handel i transport 0,84 0,87 0,82 0,32 0,70 0,45 0,73 1,00 1,25 

informacja i komunikacja 1,36 1,34 1,23 0,48 1,46 0,82 0,69 0,59 0,71 

pozostałe 1,32 1,26 1,12 0,85 1,17 0,71 0,63 1,02 0,83 

p
ro

gr

am
 

PO IG ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

RPO 1,04 0,68 0,66 0,30 0,96 0,77 0,87 0,22 1,04 

w
o

je
w

ó
d

zt
w

o
 

   

dolnośląskie ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

kujawsko-pomorskie 0,79 2,31 2,29 0,79 1,74 3,28 2,33 102,41 0,46 

lubelskie 1,47 4,78 5,21 0,95 3,38 2,38 0,61 1,00 0,26 

lubuskie 0,62 2,65 2,12 0,33 2,63 1,21 0,18 1,00 1,00 

mazowieckie 1,72 5,30 5,01 0,99 3,28 1,65 0,53 10,46 0,24 

małopolskie 1,52 5,76 5,10 0,84 3,56 2,89 0,56 41,16 0,24 

opolskie 1,08 2,51 2,64 1,04 1,81 0,27 0,14 1,00 0,34 

podkarpackie 1,14 2,99 2,92 0,58 2,03 1,88 0,49 53,66 0,43 

podlaskie 0,58 2,23 1,39 0,34 1,71 0,20 0,03 1,00 1,00 

pomorskie 1,86 5,46 4,74 0,99 3,14 0,92 0,74 3,81 0,65 

warmińsko-mazurskie 0,95 3,15 3,31 0,29 1,31 1,17 0,26 1,14 0,19 

wielkopolskie 1,40 3,74 3,07 0,73 3,01 2,86 0,85 16,71 0,20 

zachodniopomorskie 1,57 3,34 1,84 0,55 2,51 0,94 0,11 1,00 2,02 

śląskie 1,31 4,34 3,73 0,71 2,48 1,48 0,36 6,79 0,38 

świętokrzyskie 1,12 2,88 2,94 1,19 2,46 1,72 0,12 4,19 0,21 

łódzkie 0,81 2,26 1,96 1,28 1,52 0,86 0,13 2,87 0,20 

w
ie

lk
o

ść
 

fi
rm

y 

   

duże ref ref ref ref ref ref ref ref ref 

mikro 0,99 1,20 1,12 0,82 1,79 0,98 0,73 0,39 2,21 

małe 0,74 1,16 1,17 1,30 1,56 1,44 1,22 1,58 2,91 

średnie 0,89 1,27 1,40 1,53 1,29 1,78 1,61 0,56 1,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów



 

 
 

Porównanie programów operacyjnych 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że beneficjenci działań PO IG (kategoria referencyjna – por. tabela 

powyżej) charakteryzowali się niemniejszymi szansami podejmowania aktywności innowacyjnej niż 

beneficjenci programów regionalnych. W przypadku wdrażania produktów nowych lub istotnie 

ulepszonych oraz wypracowywania przychodów z tego tytułu różnica pomiędzy tymi grupami była 

wprawdzie istotna statystycznie, ale niewielka (odpowiednio, o 4% większe i 4% mniejsze szanse dla 

beneficjentów RPO w porównaniu do PO IG). Szanse na podejmowanie nakładów na działalność 

innowacyjną lub badawczo-rozwojową były dla przedsiębiorców otrzymujących wsparcie z PO IG 

większe o 30-40%. Beneficjenci RPO charakteryzowali się również mniejszymi szansami na 

zanotowanie przyrostu nakładów na działalność innowacyjną oraz działalność badawczo-rozwojową, 

a także przyrostu zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowych (13-78% niższe szanse).  

Cechy przedsiębiorstw 

Dla ujęcia sektorowego jako kategorię referencyjną przyjęto przetwórstwo przemysłowe. 

W porównaniu do tego sektora, beneficjenci środków UE należący do branż związanych 

z wytwarzaniem i dystrybucją energii oraz wody charakteryzowali się większymi szansami tworzenia 

produktów nowych lub ulepszonych oraz większymi szansami ponoszenia nakładów na działalność 

innowacyjną i badawczo-rozwojową (różnica jest nawet 3- i 5-krotna). Podobny wzorzec dotyczy 

większości przedsiębiorstw usługowych, w szczególności tych klasyfikowanych jako usługi oparte na 

wiedzy (dział PKD informacja i komunikacja), w których szanse wdrożenia usług nowych lub istotnie 

ulepszonych, otrzymywania przychodów z tytułu ich sprzedaży oraz ponoszenia nakładów na 

działalność innowacyjną są średnio o 10-40% większe niż w przypadku przedsiębiorstw 

przemysłowych. Z drugiej strony, w przedsiębiorstwach z branż charakteryzujących się niskim stopniem 

oparcia na wiedzy (handel i usługi transportowe) relatywnie rzadziej (o 15-30%) odnotowywano 

nakłady na działalność innowacyjną i samą działalność, mierzoną wprowadzaniem nowych lub 

ulepszonych usług. Znamiennie, wyniki analizy beneficjentów wskazują na zmniejszanie dystansu 

pomiędzy przedsiębiorstwami z sektorów o niższych szansach a przedsiębiorstwami z branż o wyższych 

szansach (konwergencję) prowadzenia działalności innowacyjnej. Szanse na wzrost nakładów na 

działalność innowacyjną są bowiem niższe w sektorach opartych na wiedzy.  

Do nieco odmiennych wniosków prowadzi analiza działalności innowacyjnej beneficjentów środków 

europejskich ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Zależność pomiędzy wielkością 

przedsiębiorstwa (wg liczby zatrudnionych) a szansami prowadzenia działalności innowacyjnej 

i ponoszenia nakładów nie jest bowiem jednoznaczna. Zasadniczo, w porównaniu do dużych 

przedsiębiorstw, mniejsze przedsiębiorstwa charakteryzują relatywnie większe szanse ponoszenia 

nakładów na działalność innowacyjną (o 16-27%), w tym nakładów na badania i rozwój (o 12-40%), 

a także większe szanse otrzymywania przychodów z tytułu sprzedaży produktów nowych lub 

ulepszonych (o 29-79%, najwięcej w przypadku mikroprzedsiębiorstw). Większymi szansami na wzrost 

nakładów ponoszonych w horyzoncie badania charakteryzowały się przedsiębiorstwa małe i średnie, 

a więc jednocześnie te same, dla których szanse występowania takowych nakładów w ogóle były 

przeciętnie większe. Jednocześnie analizując te dane należy pamiętać, że wyniki regresji logistycznej 

wskazują na szansę zajścia zmiany, ale nie mówią nic o jej skali. Jest to o tyle istotne, że pomimo tego 

że wśród przedsiębiorstw małych i średnich są większe szanse wzrostu nakładów, to co do zasady 

w wartościach nominalnych ponoszą one często mniejsze nakłady niż firmy duże.  
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Wymiar regionalny wsparcia 

Wśród beneficjentów PO IG i RPO ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności gospodarki istnieje 

duże zróżnicowanie regionalne wyników. W zależności od przyjętego wskaźnika, ilorazy szans dla 

województw wahają się od 0,03 do prawie 6. W porównaniu do woj. dolnośląskiego (kategoria 

referencyjna) największe szanse prowadzenia działalności innowacyjnej (tj. wdrożenia produktu 

nowego lub istotnie ulepszonego) mają przedsiębiorstwa działające w województwach mazowieckim, 

pomorskim, zachodniopomorskim i małopolskim, najniższe zaś – w województwach podlaskim, 

lubuskim i kujawsko-pomorskim. Uwzględnienie innego wskaźnika (np. nakładów na działalność 

innowacyjną i badawczo-rozwojową oraz występowania przychodów ze sprzedaży produktów nowych 

lub ulepszonych) nie zmienia znacząco pozycji poszczególnych regionów (chociaż zwiększa różnice 

w ilorazach szans względem kategorii referencyjnej). Oznacza to, że efekty lokalizacyjne 

współwystępują ze sobą. Jednocześnie jednak, nie są skorelowane ze zmianami w okresie 

wydatkowania środków UE objętych niniejszym badaniem. Innymi słowy, to, czy przedsiębiorstwa 

z danego regionu charakteryzują się większą (lub mniejszą) szansą prowadzenia działalności 

innowacyjnej lub ponoszenia nakładów na nią, nie ma przełożenia na to, czy na przestrzeni lat 2006-

2016 szanse na ich wzrost były większe (lub mniejsze) – przykład takiego porównania zawiera poniższy 

wykres. Może być to interpretowane jako argument za brakiem konwergencji na poziomie regionalnym 

w odniesieniu do działalności innowacyjnej.  

Wykres 84. Szanse na wdrożenie innowacji 
produktowej lub procesowej w porównaniu do 

przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. 

Wykres 85. Porównanie szans na ponoszenie 
nakładów na działalność innowacyjną w 

województwach z szansami na ich zwiększenie. 

  

Uwagi: Na pierwszym rysunku wartości ujemne oznaczają iloraz szans mniejszy od jedności i mniejsze niż w przypadku 

województwa dolnośląskiego szanse na wdrożenie innowacji przez przedsiębiorstwa z danego województwa. 

Województwom przypisano następujące kody: KP – kujawsko-pomorskie, LB – lubuskie, LO – łódzkie, LU – lubelskie, MA – 

małopolskie, MZ – mazowieckie, OP – opolskie, PD – podlaskie, PK – podkarpackie, PO – pomorskie, SL – śląskie, SW – 

świętokrzyskie, WL – wielkopolskie, WR – warmińsko-mazurskie, ZA – zachodniopomorskie.  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów  
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Wykres 86. Porównanie szans na ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną w województwach z szansami na ich 
zwiększenie 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego beneficjentów 

 

Reasumując, oszacowane na podstawie wyników ankiety CAWI modele regresji logistycznej 

dostarczają dodatkowych informacji na temat beneficjentów wsparcia dla innowacyjności 

przedsiębiorstw w ramach PO IG oraz RPO. Po pierwsze, beneficjenci tego pierwszego programu 

charakteryzują się większym prawdopodobieństwem podejmowania aktywności innowacyjnej. Po 

drugie, to nie w przemyśle przedsiębiorstwa mają największe szanse bycia aktywnymi innowacyjnie – 

większe szanse charakteryzują firmy z sektorów usługowych opartych na wiedzy. Po trzecie, istnieje 

duże zróżnicowanie regionalne wyników przedsiębiorstw i tylko częściowo odpowiada ono 

ekonomicznym fundamentom takim, jak PKB per capita w danym regionie względem średniej krajowej. 

Wreszcie, beneficjenci z regionów charakteryzujących się mniejszymi szansami aktywności 

innowacyjnej mają mniejsze szanse na nadrobienie tej luki w stosunku do najlepszych województw.  
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3.4. Charakterystyka interwencji i oszacowanie wpływu  

3.4.1. Bezpośrednie wsparcie firm 

Wsparcie inwestycyjne (dotacje)  

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• dotacje w środki trwałe, związane 

z bieżącymi potrzebami 

przedsiębiorstwa 

• dotacje na wsparcie specyficznych 

sektorów (zwłaszcza turystyki) 

w niektórych regionach 

• poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw 

• podniesienie zdolności absorpcji nowych 

technologii  

• utworzenie nowych, trwałych i atrakcyjnych 

miejsc pracy 

struktura 

wsparcia 

Wsparcie bezpośrednie firm obejmowało przede wszystkim infrastrukturę oraz sprzęt służący 

poprawie produktywności przedsiębiorstw. Wartość wsparcia bezpośredniego wyniosła łącznie 

22,6 mld zł, przy dofinansowaniu UE na poziomie 7,5 mld zł, co stanowiło około 2,6% wszystkich 

środków NSRO. Dotacje bezpośrednie na proste elementy produkcji dostępne były wyłącznie 

w ramach RPO. Największą kwotę w ujęciu bezwzględnym przeznaczono na nie 

w województwach lubelskim, mazowieckim oraz śląskim. Analiza terytorialnego rozkładu 

interwencji pozwala zauważyć silniejsze wsparcie w województwach makroregionu Polski 

Wschodniej, co wynika z dużej skali środków przeznaczonych na dotacje inwestycyjne w RPO. 

W całym kraju z dotacji bezpośrednich łącznie skorzystało ponad 12,5 tysiąca przedsiębiorstw, 

które zrealizowały dzięki nim ponad 15 tysięcy projektów.  

Wykres 87. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 88. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych 

projektów 
15 093 

Liczba wspartych podmiotów 12 664 
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Wsparcie inwestycyjne (zwrotne)  

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• dokapitalizowanie funduszy 

udzielających wsparcia zwrotnego 

przedsiębiorcom (głównie na środki 

trwałe) 

• poprawa wydajności przedsiębiorstw 

• podniesienie zdolności absorpcji nowych 

technologii  

• utworzenie nowych, trwałych i atrakcyjnych 

miejsc pracy 

• rozwój oferty instrumentów finansowych 

komplementarnych do kredytu bankowego 

struktura 

wsparcia 

Projekty z zakresu zwrotnego wsparcia inwestycyjnego w perspektywie 2007-2013 skonsumowały 

5,1 mld zł, z czego prawie 4,3 mld zł stanowiło dofinansowanie UE, odpowiadające za ok. 1,5% 

środków NSRO. Instrumenty zwrotne w latach 2007-2013 były dostępne zarówno we wszystkich 

RPO, jak również na poziomie krajowym w PO IG oraz w OP 1 PO RPW. Najwyższy udział środków 

zwrotnych widoczny jest w województwach, które wdrażały inicjatywę JEREMIE (m.in. dolnośląskie 

wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie). Szczególnie należy wyróżnić województwo 

pomorskie, gdzie skala środków przeznaczonych na instrumenty finansowe była wyższa niż 

w przypadku bezpośrednich dotacji inwestycyjnych. Generalnie jednak relatywnie niższe środki 

trafiły do największych ludnościowo województw (mazowieckie, śląskie), przy czym należy 

pamiętać, że fundusze kapitałowe i gwarancyjne w PO IG, choć zarządzane z Warszawy, zostały 

wyłączone z klasyfikacji regionalnej. Ostatecznie zrealizowano 187 projektów przez 134 podmioty, 

które udzielały przedsiębiorcom głównie pożyczki i poręczenia.  

Wykres 89. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 90. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 91. Struktura nakładów wg. programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 187 

Liczba wspartych podmiotów 134 
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Wsparcie rozwoju e-usług 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• rozwój e-usług typu B2B 

• rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

w małych i średnich 

przedsiębiorstwach  

• większa podaż usług dostępnych drogą 

elektroniczną 

struktura 

wsparcia 

Na projekty z zakresu e-usług w latach 2007-2013 przeznaczono ponad 5,1 mld zł, czyli mniej 

więcej tyle samo, co na wsparcie instrumentów zwrotnych. Dofinansowanie UE pokryło 2,8 mld 

zł poniesionych wydatków (tj. 1% całości unijnego wsparcia z NSRO). Elektroniczne usługi 

w przedsiębiorstwach wspierano przede wszystkim w ramach OP 8 PO IG. W mniejszej skali 

obszar ten współfinansowano również w RPO. W przypadku części RPO interwencję wobec e-

usług wydzielono jako odrębne działanie lub poddziałanie, w pozostałych programach 

natomiast stanowiła jeden z możliwych obszarów wsparcia w ramach dotacji inwestycyjnych.  

Analiza rozkładu terytorialnego wsparcia (w wartościach bezwzględnych) wskazuje 

na dominację województwa mazowieckiego, które ponad dwukrotnie przewyższa 

dofinansowaniem kolejny region, tj. województwo wielkopolskie. Co do zasady, rozkład 

geograficzny wsparcia e-usług odpowiadał specyfice regionalnej, czego przykładem może być 

województwo podkarpackie o stosunkowo dobrze rozwiniętym sektorze IT. Najniższe wsparcie 

(poniżej 100 mln zł dofinansowania UE) trafiło zaś do najmniejszych województw, w tym słabiej 

rozwiniętych regionów Polski Wschodniej (poza wymienionym wcześniej podkarpackim).  

Wykres 92. Udział nakładów w 
całkowitych wydatkach z programów 

2007-2013 

 

Wykres 93. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 94. Struktura nakładów wg 
programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba wspartych projektów 6 913 

Liczba wspartych 

podmiotów 

6 384 
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Wsparcie proinnowacyjne 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• wsparcie nowych inwestycji 

przedsiębiorstw o wysokim potencjale 

innowacyjnym (zakup nowoczesnych 

rozwiązań i technologii, finansowanie 

wdrożeń) 

• konkurowanie innowacjami 

technologicznymi, nie ceną 

• wzmocnienie potencjału 

inwestycyjnego małych i średnich 

przedsiębiorstw 

• wzrost liczby nowych miejsc pracy 

struktura 

wsparcia 

Inwestycje bezpośrednio zwiększające poziom innowacyjności przedsiębiorstw osiągnęły 

najwyższą wartość spośród wszystkich analizowanych obszarów, tj. ponad 37 mld zł, z czego 

prawie 11,7 mld zł (4,1% całości NSRO) stanowiło dofinansowanie UE. Obszar wsparcia 

proinnowacyjnego został zdominowany przez PO IG, który odpowiada za 86% nakładów. 

Pozostałe środki rozdysponowano w ramach programów regionalnych. Najwyższy udział 

wsparcia, podobnie jak w przypadku e-usług, również widoczny jest w regionach o wysokim 

potencjale gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu (śląskie, małopolskie, 

wielkopolskie, podkarpackie) oraz usług (łódzkie, mazowieckie), a także tam, gdzie samorządy 

regionalne preferowały taką formę wsparcia nad dotacje na inwestycje (zachodniopomorskie).  

Wykres 95. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 96. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 97. Struktura nakładów wg. 
programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 3 860 

Liczba wspartych podmiotów 2 919 
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Wsparcie działalności B+R 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• wsparcie badań przemysłowych, 

prac rozwojowych i opracowania 

nowych, konkurencyjnych rozwiązań 

w przedsiębiorstwach 

• wzrost wykorzystania wiedzy 

i innowacyjnych rozwiązań w gospodarce 

• wzrost udziału badań stosowanych i prac 

rozwojowych w stosunku do badań 

podstawowych  

• zmiana negatywnej struktury wydatków 

na B+R w Polsce 

struktura 

wsparcia 

Projekty dedykowane działalności B+R przedsiębiorstw pochłonęły łącznie 10,9 mld zł, z tego 

4,4 mld zł pokrył wkład UE, odpowiadający za ok. 1,5% środków NSRO. Dofinansowanie tego 

typu działalności firm było przedmiotem wsparcia wyłącznie PO IG, głównie OP 1 oraz OP 4. W 

rankingu nakładów według regionów ponownie dominuje województwo mazowieckie, za 

którym uplasowały się województwa małopolskie, śląskie i łódzkie. Duża część alokacji została 

wydatkowana przez systemowe programy NCBR takie jak Demonstrator+, INNOTECH czy 

INNOLOT które jednak zostały wydzielone z analizy terytorialnej jako projekty o zasięgu 

ogólnopolskim.34 Łącznie dofinansowano 1548 projektów wspierających działalność B+R, które 

realizowało 841 podmiotów. W tej kategorii duże przedsiębiorstwa zrealizowały 23% 

projektów, co wyróżnia ją na tle pozostałych. 

Wykres 98. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 99. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 
produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 1 548 

Liczba wspartych podmiotów 841 

  

                                                           
34 Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym PO IG w ramach Działania 1.5 NCBR podpisał łącznie 440 umów, w 
tym 175 w ramach INNOTECH i 97 w INNOMED. 
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Wsparcie infrastruktury B+R 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• tworzenie i doposażenie centrów 

badawczo-rozwojowych w 

przedsiębiorstwach  

• wzrost wykorzystania wiedzy 

i innowacyjnych rozwiązań w 

gospodarce 

• wzrost udziału badań stosowanych i prac 

rozwojowych w stosunku do badań 

podstawowych  

• zmiana negatywnej struktury wydatków 

na B+R w Polsce 

struktura 

wsparcia 

Na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw wydano kwotę 4,2 mld zł, z czego prawie 1,1 mld zł 

wyniósł wkład funduszy europejskich (0,4% NSRO). Projekty z tej kategorii należały 

do kosztochłonnych inwestycji. Wartość ogółem najmniejszego projektu w tej kategorii 

wyniosła 2,5 mln zł, a największa inwestycja skonsumowała aż 213 mln zł (Centrum 

Badawczo-Rozwojowe Napędów Lotniczych przy firmie Pratt & Whitney). Pod względem skali 

przyznanych środków na infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach dominują regiony 

z południowej części Polski. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo podkarpackie, 

gdzie firmy pozyskiwały środki zarówno w ramach PO IG, jak i PO RPW. Wsparcie trafiło 

łącznie do 102 instytucji, które zrealizowały 108 projektów, polegających głównie 

na założeniu nowego lub rozbudowie istniejącego centrum badawczo-rozwojowego.  

Wykres 100. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 101. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 102. Struktura nakładów wg. 
programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 108 

Liczba wspartych podmiotów 102 
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Wsparcie doradcze firm 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• finansowanie usług pozyskania 

inwestorów zewnętrznych, 

opracowanie strategii rozwoju, 

dokumentacji technicznych, doradztwo 

w zakresie procesu inwestycyjnego, 

planów marketingowych itd. 

• zwiększenie dostępności usług 

wspierających przedsiębiorczość 

i innowacje 

• wzmocnienie współpracy między 

przedsiębiorstwami 

• tworzenie, transfer i dyfuzja nowych 

rozwiązań 

struktura 

wsparcia 

Usługi doradcze, których bezpośrednimi beneficjentami były firmy, stanowią najmniejszą 

podkategorię ze wszystkich analizowanych typów wsparcia przedsiębiorstw. Łączna wartość 

tych projektów wyniosła 112,8 mln zł, z tego UE dofinansowała 39,5 mln zł (jest to 0,01% całości 

środków przyznanych w ramach NSRO).  

Bezpośrednie dofinansowanie zakupu usług doradczych przez firmy było przedmiotem 

interwencji z PO IG oraz niektórych programów regionalnych. Nie wszystkie samorządy 

regionalne decydowały się na bezpośrednie finansowanie zakupu usług przez przedsiębiorstwa. 

Część z nich preferowała wsparcie za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu (wówczas 

to one były bezpośrednim beneficjentem). Największe środki na ten cel pozyskane zostały 

przez podmioty z województwa lubelskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Wsparcie na 

rzecz zakupu usług doradczych było niemal nieobecne w województwie podlaskim. 

Łącznie zrealizowano 584 tego typu projekty, których beneficjentami było 529 firm. 

 
Wykres 103. Udział nakładów w całkowitych 

wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 104. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 105. Struktura nakładów wg. 
programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych 

projektów 

584 

Liczba wspartych podmiotów 529 
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Wsparcie proeksportowe firm 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• wdrażanie planów rozwoju 

eksportu oraz promocja produktów 

na rynkach zagranicznych podczas 

imprez, targów, misji 

gospodarczych 

• wzrost eksportu produktów 

przemysłowych 

• zwiększenie udziału produktów wysokiej 

techniki w produkcji przemysłowej 

• włączenie się w łańcuchy kooperacyjne 

światowych liderów w sferze produkcji  

struktura 

wsparcia 

Na bezpośrednie dofinansowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw przeznaczono 

relatywnie niewielkie – w porównaniu z innymi obszarami wsparcia – środki, czyli ok. 616 mln 

zł dofinansowania UE, co stanowiło ok. 0,2% NSRO. Większość środków pochodziła z Działań 

6.1 oraz 6.5 PO IG, uzupełnianych dotacjami w ramach wybranych RPO.  

Rozkład terytorialny interwencji wskazuje na zdecydowaną przewagę dofinansowania 

podmiotów z województwa mazowieckiego oraz łódzkiego, przy bardzo niewielkim poziomie 

wsparcia, które trafiło do regionu warmińsko-mazurskiego. Projekty proeksportowe 

przedsiębiorstw były niewielkie i zazwyczaj dotyczyły udziału w konkretnych targach, stąd 

też bardzo wysoka liczba zarówno zrealizowanych przedsięwzięć (7184), jak i wspartych 

podmiotów (5119).  

Wykres 106. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 107. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 108. Struktura nakładów wg. 
programów 

 

efekty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych 

projektów 

7 184 

Liczba wspartych podmiotów 5 119 
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Wpływ interwencji na wskaźniki statystyki publicznej  

Wskaźniki analizowane w ramach niniejszej ewaluacji dotyczą innowacyjności i działalności B+R 

w sektorze przedsiębiorstw.  Z tego względu interwencja w zakresie bezpośredniego wsparcia firm 

miała kluczowe znaczenie dla oszacowania całości wpływu funduszy UE na analizowane wskaźniki. 

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie projekty realizowane przez przedsiębiorstwa były 

tematycznie związane z działalnością innowacyjną i badawczo-rozwojową, przez co nie mogły 

oddziaływać na każdy z 11 mierników. Z tego względu niezbędne było przeanalizowanie mechanizmu 

potencjalnego wpływu realizacji projektów zakwalifikowanych do danej kategorii wsparcia na każdy 

z wymienionych wskaźników. Analizowane wskaźniki można podzielić na dwie główne kategorie: 

• wskaźniki innowacyjności (dotyczące liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, nakładów na 

innowacje, udziału przedsiębiorstw współpracujących w działalności innowacyjnej, sprzedaży 

produktów innowacyjnych, produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki, eksportu 

produktów wysokiej techniki);  

• wskaźniki działalności B+R (związane z poziomem nakładów na działalność B+R oraz 

zatrudnienia w B+R); 

Zgodnie z definicją GUS, działalność innowacyjna zawiera w sobie działalność badawczo – rozwojową, 

ale jest pojęciem szerszym, obejmującym m.in. zakup maszyn i urządzeń oraz budynków służących 

wdrażaniu innowacji, zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych, oprogramowania itp. W związku z tym, 

wiele projektów bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw, w szczególności proinwestycyjnych, 

wpływa na wskaźniki innowacyjności, ale pozostaje bez wpływu na wskaźniki dotyczące działalności 

B+R. Na potrzeby niniejszego badania przyjęto, że wpływ na wskaźniki innowacyjności miały projekty 

z zakresu: 

• wsparcia rozwoju e-usług;  

• wsparcia proinnowacyjnego (z wyłączeniem B+R); 

• wsparcia działalności B+R; 

• wsparcia infrastruktury B+R; 

• wsparcia internacjonalizacji35 

• oraz część projektów bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego.36 

Dodatkowo, w przypadku wskaźników sprzedażowych, uwzględniliśmy również wpływ projektów 

realizowanych w obszarze wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw. Założyliśmy również, że 

projekty wsparcia inwestycyjnego zwrotnego w przeważającej części nie miały charakteru 

proinnowacyjnego, koncentrowały się bowiem na prostych inwestycjach mikroprzedsiębiorstw 

o relatywnie niskiej wartości. W związku z tym, miały one niewielki wpływ na wskaźniki innowacyjności. 

W przypadku wskaźników działalności B+R, do analiz wpływu interwencji wzięliśmy pod uwagę 

projekty z zakresu: 

• wsparcia działalności B+R; 

• wsparcia infrastruktury B+R; 

                                                           
35 Tylko w przypadku wskaźników sprzedażowych – wsparcie proeksportowe zwiększało przychody ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych, ale nie wpływało na ich powstanie. 
36 Projekty w tym obszarze obejmowały przede wszystkim dofinansowanie zakupu środków trwałych, z których 
tylko część służyła wprowadzeniu innowacji produktowej lub procesowej. Szczegóły dotyczące przyjętych założeń 
metodologicznych przyjętych dla poszczególnych wskaźników znajdują się w tabeli w dalszej części niniejszego 
rozdziału. 



 

 
 

Tabela 4. Identyfikacja mechanizmów wsparcia mających wpływ na wskaźniki innowacyjności i potencjału B+R – wsparcie przedsiębiorstw 

wskaźnik 

potencjalny wpływ na wskaźnik 

uwagi Wsparcie 
inwestycyjne 
(bezzwrotne) 

Wsparcie 
inwestycyjne 

(zwrotne) 

Wsparcie 
rozwoju   
e-usług 

Wsparcie 
proinnowacyjne 
(z wyłączeniem 

B+R) 

Wsparcie 
działalności 

B+R 

Wsparcie 
infrastruktury 

B+R 

usługi 
doradcze 

internacjonaliz
acja 

Udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych – w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych 

        

• na wskaźnik wpływa 
wsparcie proinnowacyjne 
przedsiębiorstw 
należących do sekcji PKD 
B-E, zatrudniających 
powyżej 9 osób 

• status przedsiębiorstwa 
innowacyjnego 
utrzymywany jest 
w okresie 3 lat od 
zakończenia realizacji 
projektu 

Poziom nakładów na 
działalność innowacyjną 

w przedsiębiorstwach 
        

• do poziomu nakładów 
wliczana jest całkowita 
wartość kosztów 
kwalifikowalnych 
projektów 
proinnowacyjnych 

• na wskaźnik wpływa 
wsparcie kierowane do 
firm należących do sekcji 
PKD B-E oraz wybranych 
działów sekcji 
usługowych PKD, 
zatrudniających powyżej 
9 osób 

Udział przedsiębiorstw, 
które współpracowały 
w zakresie działalności 
innowacyjnej w ogóle 

        

• przyjęto założenie, że 
realizowane wsparcie nie 
miało bezpośredniego 
wpływu na odsetek 
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przedsiębiorstw aktywnych 
innowacyjnie 

przedsiębiorstw 
współpracujących 
w zakresie innowacji 

Udział sprzedaży produktów 
nowych i istotnie 

ulepszonych w produkcji 
sprzedanej wyrobów 

ogółem 
w przedsiębiorstwach 

przemysłowych 

        

• na wskaźnik wpływa 
wsparcie proinnowacyjne 
oraz proeksportowe 
przedsiębiorstw 
należących do sekcji PKD 
C, zatrudniających 
powyżej 9 osób 

Udział produktów wysokiej i 
średnio-wysokiej techniki 
w produkcji sprzedanej 

w przemyśle - 
przedsiębiorstwa o liczbie 
pracujących powyżej 49 

osób 

        

• na wskaźniki wpływa 
wsparcie proinnowacyjne 
oraz proeksportowe 
przedsiębiorstw 
należących do sekcji C 
PKD, należących do 
działów wysokiej 
i średnio-wysokiej 
techniki, zatrudniających 
powyżej 49 osób lub – 
w przypadku drugiego 
wskaźnika – powyżej 9 
osób 

Udział produktów wysokiej i 
średnio-wysokiej techniki 
w produkcji sprzedanej 

w przemyśle - 
przedsiębiorstwa o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób 

        

Poziom eksportu wyrobów 
wysokiej techniki 

w eksporcie ogółem 
        

• na wskaźnik wpływa 
wsparcie proinnowacyjne 
oraz wsparcie 
proeksportowe 
przedsiębiorstw 
należących do działów 
wysokiej techniki, 
niezależnie od wielkości 
firmy 

• z powodu braku 
informacji o wartości 
eksportu produktów 
high-tech, obliczenia 
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oparto na klasyfikacji PKD 
przedsiębiorstw 

Nakłady na działalność B+R 
w relacji do PKB 

        

• do wartości nakładów na 
B+R wliczona jest 
całkowita wartość 
kosztów kwalifikowalnych 
projektów wsparcia 
działalności 
i infrastruktury B+R, 
pomniejszona o 20% 
limitu na wydatki ogólne 

• uwzględnione są 
wszystkie 
przedsiębiorstwa, 
niezależnie od wielkości 
i PKD 

Nakłady sektora 
przedsiębiorstw na 

działalność B+R w relacji do 
PKB 

        

Poziom zatrudnienia 
w działalności B+R 

        

• na wskaźnik wpływają 
wszystkie projekty 
wsparcia działalności 
i infrastruktury B+R 
realizowane 
w przedsiębiorstwach, 
niezależnie od wielkości 
firmy i PKD 

Poziom zatrudnienia 
w działalności B+R 

w sektorze przedsiębiorstw 
        



 

 
 

Oszacowanie wpływu wsparcia przedsiębiorstw na wskaźniki innowacyjności i działalności B+R 

Projekty realizowane w obszarze bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw współfinansowane ze 

środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 miały znaczący wpływ na większość 

z analizowanych wskaźników innowacyjności i działalności B+R. Szczególnie istotne znaczenie miały 

one w przypadku wskaźników nakładowych, gdyż wartość wydatków w ramach projektów 

bezpośrednio wpływała na poziom nakładów ponoszonych na poziomie całej gospodarki. Wsparcie 

relatywnie dużej liczby podmiotów miało również istotne przełożenie na odsetek przedsiębiorstw 

innowacyjnych, które uzyskały taki status dzięki realizacji projektów unijnych. W przypadku 

wskaźników sprzedażowych, mierzących korzyści ekonomiczne z realizowanych projektów, wpływ 

interwencji (szczególnie w początkowym okresie) był mniejszy. Jest to związane m.in. z dłuższym 

czasem koniecznym do rzeczywistego wdrożenia produktu na rynek i osiągnięciu odpowiedniego 

poziomu sprzedaży. Dodatkowo, w przypadku wskaźników odnoszących się do sektora wysokich 

i średnio-wysokich technologii, wpływ interwencji był ograniczony przez relatywnie małą liczbę 

beneficjentów, których dominująca działalność była zaliczana do odpowiednich grup PKD.  

Interwencja w zakresie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw miała znaczący wpływ na udział 

przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych. Ogółem, wsparcie 

ze środków UE zwiększało odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych maksymalnie od 0,3 do 3,6 p.p. 

Firmy innowacyjne dzięki realizacji projektów UE stanowiły maksymalnie 21% ogółu przedsiębiorstw 

innowacyjnych (a średnio w latach 2010-2015 – 17,7%). W 2015 r., spośród ok 7 tys. innowacyjnych 

firm przemysłowych, prawie 1,3 tys. stanowiły firmy, które uzyskały taki status dzięki realizacji 

projektów UE, z czego ponad 600 to beneficjenci projektów wsparcia proinnowacyjnego z wyłączeniem 

B+R. 

Zgodnie z danymi GUS, nakłady na działalność innowacyjną kształtowały się w latach 2010-2015 

w przedziale od 27 do 39 mld zł. W tym samym czasie wartość nakładów na innowacje w ramach 

projektów UE realizowanych przez przedsiębiorstwa wynosiła od 4,2 do 6,2 mld zł, co stanowiło 

średnio ok. 14,7% nakładów na działalność innowacyjną ogółem. Największy wpływ na wartość 

wskaźnika miały duże projekty należące do kategorii proinnowacyjnego wsparcia z wyłączeniem B+R, 

które stanowiły ok. 70% wszystkich nakładów na innowacje ze środków UE. 

Wartość przychodów netto ze sprzedaży nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów 

w przedsiębiorstwach przemysłowych wynosiła w latach 2010-2015 w Polsce średnio ok. 140 mld zł. 

Oszacowana w ramach niniejszej ewaluacji wartość sprzedaży produktów innowacyjnych 

opracowanych dzięki wsparciu UE wyniosła średnio w tym okresie ok. 15 mld zł, co stanowiło 10,6% 

sprzedaży ogółem. W kolejnych latach udział ten jednak systematycznie wzrastał, osiągając 

maksymalnie 15,7% w 2015 r., co było związane z rosnącą liczbą beneficjentów, którzy zrealizowali już 

swoje projekty i byli w stanie skutecznie wprowadzić nowe produkty na rynek. 

Wsparcie przedsiębiorstw miało relatywnie mniejszy wpływ na wskaźniki dotyczące udziału produktów 

wysokiej i średnio-wysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle. W przypadku 

przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób, wartość sprzedaży produktów opracowanych przy 

wsparciu UE wyniosła średnio ok. 7,5 mld zł, co stanowiło 2,3% przychodów ze sprzedaży wszystkich 

firm należących do sektora high- i medium tech w kraju. Nieco wyższy był wpływ interwencji 

w przypadku tego samego wskaźnika obliczonego dla firm zatrudniających powyżej 9 osób – średni 

udział sprzedaży produktów opracowanych w ramach projektów unijnych wyniósł 2,5% całkowitych 

przychodów ze sprzedaży. 
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Wyraźnie mniejszy był udział eksportu wyrobów wysokiej techniki opracowanych w ramach projektów 

dofinansowanych ze środków UE w eksporcie wyrobów wysokiej techniki ogółem. Średnio wyniósł on 

w latach 2010-2015 ok. 1,0%. Największy wpływ na wartość sprzedaży wyrobów wysokiej techniki 

miały projekty z obszaru wsparcia działalności B+R. Pokazuje to, że rynek międzynarodowy produktów 

high tech jest bardzo konkurencyjny, a ekspansji zagranicznej sprzyja prowadzenie własnych prac 

badawczych. 

Realizacja projektów wsparcia przedsiębiorstw w obszarze B+R miała istotny wpływ na całkowitą 

wartość nakładów na B+R (GERD) w Polsce. W latach 2010-2015 średnia wartość projektów w obszarze 

B+R realizowana w ramach wsparcia UE (po odjęciu ok. 20% na wydatki ogólne) wyniosła 1,5 mld zł, co 

stanowiło ok. 11% całkowitych nakładów na B+R w kraju. Jeszcze większy był udział projektów unijnych 

w całkowitych nakładach na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD), które średnio wynosiły 5,6 mld zł. 

Oznacza to, że co że średnio w latach 2010-2015 ok. 29% nakładów na BERD w Polsce było 

wydatkowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych. 

Nieco mniejszy był wpływ interwencji na zatrudnienie pracowników badawczo-rozwojowych. Średnio 

w latach 2010-2015 w ramach realizowanych projektów firmy zatrudniały dodatkowo ok. 4800 

pracowników B+R (w przeliczeniu na pełne etaty - EPC), co stanowiło ok. 5% ogółu zatrudnionych 

w B+R w Polsce. Relatywnie większy był wpływ interwencji na zatrudnienie w działalności B+R 

w sektorze przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do poprzedniego wskaźnika, zatrudnienie jest tutaj 

liczone w osobach, bez przeliczenia na EPC. Średnio realizowane projekty przyczyniły się do 

zatrudnienia dodatkowych 6000 osób, co stanowiło 16,1% ogółu zatrudnionych w B+R przez 

przedsiębiorstwa.   

 

wsparcie przedsiębiorstw 

Udział 
przedsiębiorstw 
innowacyjnych – 
w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw 
przemysłowych 

Wykres 109. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych 

 
Wpływ interwencji na udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych systematycznie wzrastał w kolejnych latach 
perspektywy finansowej 2007-2013. Wynika to z jednej strony z rosnącej liczby 
beneficjentów w miarę uruchamiania kolejnych konkursów dla przedsiębiorstw. 
Z drugiej – z samej konstrukcji wskaźnika, do którego zalicza się firmy wdrażające 
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innowacje w okresie 3 ostatnich lat. W rezultacie, firmy kończące realizację projektu w 
danym roku jeszcze przez 3 lata utrzymywały status przedsiębiorstwa innowacyjnego.  

Poziom nakładów na 
działalność 

innowacyjną 
w przedsiębiorstwach 

Wykres 110. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Poziom nakładów na działalność 
innowacyjną w przedsiębiorstwach 

 
Wraz ze wzrostem wartości projektów proinnowacyjnych realizowanych przez 
przedsiębiorstwa, wzrastał wpływ wsparcia ze środków UE na całkowity poziom 
nakładów na działalność innowacyjną. Maksymalnie odpowiadały one za 18,1% 
wszystkich nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw (w 2013 r.). 

Udział sprzedaży 
produktów nowych 

i istotnie ulepszonych 
w produkcji 

sprzedanej wyrobów 
ogółem 

w przedsiębiorstwach 
przemysłowych 

Wykres 111. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Udział sprzedaży produktów nowych i 
istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach 

przemysłowych 

 
Wartość sprzedaży nowych lub istotnie ulepszonych produktów wprowadzonych na 
rynek dzięki realizacji projektów UE systematycznie rosła – od 2,6 mln zł w 2007 r. do 
24 mld zł w 2015. Podobnie jak w przypadku nakładów na działalność innowacyjną, 
największy udział w tym wzroście miały projekty proinnowacyjnego wsparcia 
z wyłączeniem B+R. Dzięki realizacji interwencji udział sprzedaży produktów nowych 
i istotnie ulepszonych był wyższy o 0,2 – 2 p.p., a sprzedaż produktów wspartych ze 
środków UE wyniosła maksymalnie 15,7% całkowitej sprzedaży produktów 
innowacyjnych. 
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Udział produktów 
wysokiej i średnio-
wysokiej techniki w 

produkcji sprzedanej 
w przemyśle - 

przedsiębiorstwa o 
liczbie pracujących 

powyżej 49 osób oraz 
powyżej 9 osób 

Wykres 112. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Udział produktów wysokiej i średnio-
wysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 

powyżej 49 osób 

 

Wykres 113. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Udział produktów wysokiej i średnio-
wysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 

powyżej 9 osób

 

Wpływ interwencji na udział produktów wysokiej i średnio-wysokiej techniki 
w produkcji sprzedanej w przemyśle wynosił od 0,1 do 1,1 p.p. w przypadku 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób oraz od 0,1 do 1,2 p.p. dla 
przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Wpływ na wzrost wpływu interwencji 
w kolejnych latach miała przede wszystkim rosnąca wartość sprzedaży produktów 
powstałych w ramach działalności B+R oraz wsparcia proinnowacyjnego z wyłączeniem 
B+R. Ogółem jednak, udział beneficjentów produkujących produkty wysokiej i średnio-
wysokiej techniki nie był wysoki, co przełożyło się na niewielki udział sprzedaży 
produktów powstałych w ramach realizowanych projektów w sprzedaży ogółem 
(maksymalnie 3,2% dla przedsiębiorstw 49+ i 3,7% dla 9+).      
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Poziom eksportu 
wyrobów wysokiej 

techniki w eksporcie 
ogółem 

Wykres 114. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Poziom eksportu wyrobów wysokiej 
techniki w eksporcie ogółem 

 
Poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem w latach 2007-2015 
dynamicznie wzrastał, ale wpływ interwencji w obszarze wsparcia przedsiębiorstw na 
ten wzrost był bardzo niewielki. Wartość eksportu produktów wysokiej techniki 
powstałych dzięki wsparciu ze środków UE wyniosła maksymalnie 700 mln zł, co 
przekładało się na wzrost wskaźnika o 0,1 p.p. 

Nakłady na 
działalność B+R 
w relacji do PKB 

Wykres 115. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Nakłady na działalność B+R w relacji do 
PKB 

 
Wartość nakładów na działalność B+R w ramach realizowanych projektów od 2010 r. 
przekraczała poziom 1 mld zł, wzrastając w 2013 r. do ponad 1,6 mld zł, co stanowiło 
ok. 10% wszystkich nakładów na działalność B+R w Polsce. Dzięki interwencji poziom 
wskaźnika był wyższy w latach 2010-2015 od 0,07 - 0,10 p.p. Wartościowo, największy 
udział miały projekty wsparcia działalności B+R, które stanowiły ok. 74% łącznej 
wartości projektów w obszarze B+R dofinansowanych ze środków UE. Pozostałe 26% 
stanowiły projekty wsparcia infrastruktury B+R przedsiębiorstw. 
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Nakłady sektora 
przedsiębiorstw na 

działalność B+R 
w relacji do PKB 

Wykres 116. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Nakłady sektora przedsiębiorstw na 
działalność B+R w relacji do PKB 

 
W zależności od roku, nakłady na B+R ponoszone w ramach dofinansowanych 
projektów stanowiły od 4% (w 2008 r.) do 38% (w 2010 r.) całkowitych nakładów na 
B+R sektora przedsiębiorstw. Widoczny od 2010 r. wpływ interwencji na wartość BERD 
w p.p. jest już jednak relatywnie stabilny.   

Poziom zatrudnienia 
w działalności B+R 

Wykres 117. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Poziom zatrudnienia w działalności B+R 
(w EPC) 

 
Interwencja w obszarze wsparcia działalności i infrastruktury B+R przedsiębiorstw 
przyczyniła się również do zwiększenia liczby pracowników badawczo-rozwojowych u 
beneficjentów projektów. W latach 2010-2015 ich liczba wzrosła z 1,5 tys. do 9,6 tys. 
(w EPC – ekwiwalentach pełnego czasu pracy). Stanowiło to od 1,9% do 7,8% wszystkich 
EPC w B+R w Polsce.  
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Poziom zatrudnienia 
w działalności B+R 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

Wykres 118. Wpływ interwencji na wartość wskaźnika Poziom zatrudnienia w działalności B+R 
w sektorze przedsiębiorstw (osoby) 

 
W przeciwieństwie do poprzedniego wskaźnika, zatrudnienie jest tutaj liczone 
w osobach, bez przeliczenia na EPC. Liczba osób zatrudnionych w ramach projektów 
dofinansowanych ze środków UE rosła w miarę postępu w realizacji poszczególnych 
projektów, osiągając poziom 12 tys. osób w 2015 r., co stanowiło 25% ogółu 
pracowników B+R w sektorze przedsiębiorstw. 

 

 

Ramka 4. Założenia metodologiczne szacowania wpływu interwencji na wskaźniki – wsparcie przedsiębiorstw 

Udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych – w 

ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw 

przemysłowych 

• Podstawą do obliczenia liczby przedsiębiorstw, które uzyskały status 

przedsiębiorstw innowacyjnych dzięki realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE były dane z systemu SIMIK. 

• W pierwszej fazie wyodrębniono wszystkich beneficjentów, którzy są ujęci we 

wskaźniku GUS, a więc należących do sekcji PKD B-E oraz zatrudniających 

powyżej 9 osób. 

• W przypadku projektów bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego, założono, że 

udział firm, których projekty dotyczą innowacji produktowych lub procesowych 

wyniósł 20% - wskaźnik ten oszacowano na podstawie średniego udziału firm 

innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych. Dla 

pozostałych kategorii wsparcia przyjęto, że wszystkie projekty dotyczyły 

innowacji produktowych lub procesowych. 

• Założono również, że jeśli w danym roku przedsiębiorstwo poniosło nakłady na 

innowacje, to również w tym samym roku została ona wdrożona. Jednocześnie, 

zgodnie z definicją wskaźnika przyjęto, że firma utrzymuje status 

przedsiębiorstwa innowacyjnego w okresie 3 lat od wdrożenia innowacji. 

• Założono, że ok. 66% beneficjentów miało status przedsiębiorstwa 

innowacyjnego przed rozpoczęciem realizacji projektu (wskaźnik na podstawie 

danych z Barometru PO IG), i że firmy te utrzymałyby taki status w okresie 

realizacji projektu niezależnie od otrzymanego wsparcia. Szacowany efekt 

interwencji dotyczy zatem jedynie 34% firm, które wcześniej nie były 

innowacyjne. 

• Zbliżone podejście zastosowano w przypadku odbiorców ostatecznych 

instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń oraz instrumentów 
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kapitałowych). W pierwszym kroku, z populacji wyłączono podmioty nieobjęte 

wskaźnikiem (spoza sekcji przemysłowych oraz mikroprzedsiębiorstwa), co w 

przypadku instrumentów finansowych okazało się być znacznie bardziej 

selektywne niż w przypadku dotacji (szczególnie pożyczki najczęściej trafiały do 

mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora usług). Następnie na podstawie 

dostępnych ewaluacji określono odsetek firm, które były innowacyjne przed 

otrzymaniem pożyczki lub poręczenia (niecała 1/3) oraz w trakcie i po realizacji 

inwestycji (60%). W przypadku wejść kapitałowych uwzględniono fakt, że 

wsparcie kierowane było przede wszystkim do start-upów. 

• Oszacowaną liczbę firm, które dzięki interwencji uzyskały status 

przedsiębiorstwa innowacyjnego, odniesiono do całkowitej liczby 

przedsiębiorstw innowacyjnych wg danych GUS. 

Poziom nakładów na 

działalność innowacyjną 

w przedsiębiorstwach 

• Do oszacowania wpływu interwencji na nakłady na działalność innowacyjną 

wykorzystano informację o całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych 

projektów realizowanych przez beneficjentów uwzględnianych w niniejszym 

wskaźniku (należących do sekcji PKD B-E oraz wybranych działów sekcji 

usługowych PKD, zatrudniających powyżej 9 osób). 

• Dodatkowo, dla beneficjentów projektów w obszarze wsparcia inwestycyjnego 

założono, że 20% realizowanych projektów dotyczyło innowacji (podobnie jak 

w poprzednim wskaźniku). 

• Na potrzeby szacowania wpływu interwencji przyjęto, że wszystkie koszty 

kwalifikowalne tak wyodrębnionych projektów wpisują się w zakres wydatków 

na działalność innowacyjną uwzględnianych w sprawozdawczości GUS. 

• Analogicznie oszacowano wpływ instrumentów finansowych na poziomie 

odbiorców ostatecznych. W pierwszym kroku wyłączono podmioty, których 

nakłady nie są wliczane do wskaźnika. Następnie, w oparciu o dostępne badania 

ewaluacyjne określono, jaka część inwestycji miała charakter wydatków na 

działalność innowacyjną. Skalę efektu odniesiono do ogółu inwestycji 

zrealizowanej dzięki otrzymaniu instrumentu finansowego, a nie ekwiwalentu 

dotacji brutto, co oznacza, że interpretacja wkładu bottom-up we wskaźnik jest 

nieco inna niż w przypadku wsparcia bezzwrotnego.  

• Otrzymaną wartość odniesiono do całkowitych nakładów na działalność 

innowacyjną w przedsiębiorstwach z danych GUS. 

Udział sprzedaży 

produktów nowych i 

istotnie ulepszonych w 

produkcji sprzedanej 

wyrobów ogółem w 

przedsiębiorstwach 

przemysłowych 

• Do określenia wpływu interwencji na udział sprzedaży produktów 

innowacyjnych w produkcji sprzedanej przedsiębiorstw przemysłowych 

w pierwszej fazie wybrano beneficjentów, których sprzedaż jest ujęta w tym 

wskaźniku (należących do PKD B-E, zatrudniających powyżej 9 osób). 

Uwzględniono również beneficjentów projektów proeksportowych, gdyż mogły 

one przyczynić się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów 

innowacyjnych. 

• Następnie na podstawie wyników ankiety CAWI obliczono odsetek firm, które 

w badanym okresie wdrażały innowacyjne produkty. 

• Na podstawie ankiety CAWI obliczono średnie przychody ze sprzedaży 

produktów innowacyjnych w poszczególnych latach wśród firm, które 

wprowadzały innowacje produktowe. 

• Następnie na podstawie wyników CAWI oszacowano, jaki udział w sprzedaży 

produktów innowacyjnych stanowiły produkty wsparte w ramach 

realizowanych projektów UE. 



 
 

 

111 
 

• Tak otrzymaną kwotę odniesiono do całkowitej wartości sprzedaży produktów 

nowych i istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem 

w przedsiębiorstwach przemysłowych, wg danych GUS. 

Udział produktów 

wysokiej i średnio-

wysokiej techniki w 

produkcji sprzedanej w 

przemyśle - 

przedsiębiorstwa o 

liczbie pracujących 

powyżej 49 osób 

• Do określenia wpływu interwencji konieczne było zawężenie badanej populacji. 

W pierwszej fazie ograniczono ją do firm należących do sekcji C PKD, z której 

wybrano tylko należących do działów wysokiej i średnio-wysokiej techniki, 

zatrudniających powyżej 49 osób (w przypadku drugiego wskaźnika – powyżej 

9 osób). Uwzględniono również firmy wsparte w zakresie internacjonalizacji. Na 

wartość szacowanego wskaźnika nie ma wpływu, czy realizowana sprzedaż 

dotyczy produktów innowacyjnych czy nie, dlatego nie wprowadzono korekt 

dotyczących odsetka firm, których projekty dotyczyły produktów 

innowacyjnych. 

• Na podstawie ankiety CAWI obliczono średni przychód netto ze sprzedaży. 

• Następnie na podstawie wyników CAWI oszacowano, jaki udział w przychodach 

ze sprzedaży stanowiły produkty wsparte w ramach realizowanych projektów 

UE. 

• Tak otrzymaną wartość porównano z całkowitymi przychodami ze sprzedaży 

firm należących do sektora wysokiej i średnio-wysokiej techniki 

Udział produktów 

wysokiej i średnio-

wysokiej techniki w 

produkcji sprzedanej w 

przemyśle - 

przedsiębiorstwa o 

liczbie pracujących 

powyżej 9 osób 

Poziom eksportu 

wyrobów wysokiej 

techniki w eksporcie 

ogółem 

• Na potrzeby oszacowania wpływu interwencji na poziom eksportu wyrobów 

wysokiej techniki założono, że wszystkie produkty sprzedawane przez firmy 

należące do działów wysokiej techniki są produktami wysokiej techniki (oparto 

się na klasyfikacji PKD z powodu braku informacji o wartości eksportu 

poszczególnych kategorii produktów). Zgodnie z definicją wskaźnika, 

uwzględniono wszystkie przedsiębiorstwa, również mikro. Uwzględniono także 

beneficjentów projektów w obszarze wsparcia internacjonalizacji. 

• Na podstawie ankiety CAWI określono średni przychód netto ze sprzedaży. 

• Następnie na podstawie wyników CAWI oszacowano, jaki udział w przychodach 

ze sprzedaży stanowiła sprzedaż produktów wspartych w ramach 

realizowanych projektów UE. 

• Finalnie, na podstawie danych o udziale eksportu w przychodach ogółem 

obliczono wartość eksportu produktów wspartych z funduszy UE. 

• Otrzymaną wartość odniesiono do wartości eksportu ogółem 

Nakłady na działalność 

B+R w relacji do PKB 

• Do określenia wysokości nakładów na działalność B+R w ramach 

dofinansowanych projektów wykorzystano informacje o poziomie kosztów 

kwalifikowalnych tych przedsięwzięć, pomniejszonych o 20%. 

• Na potrzeby szacowania wpływu interwencji przyjęto, że koszty kwalifikowalne 

projektów polegających na rozwoju infrastruktury B+R oraz prowadzeniu prac 

B+R co do zasady powinny się wpisywać, w zakres wydatków na działalność B+R 

uwzględnianych w sprawozdawczości GUS.37 

• Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o 20% wynika z tego, że jest to 

maksymalny poziom, do którego można było finansować koszty ogólne 

w ramach projektów PO IG (jest to kluczowy program z punktu widzenia 

omawianej interwencji).38 

• Strukturę nakładów ponoszonych w kolejnych latach wdrażania interwencji 

określono dla każdego projektu oddzielnie, na podstawie informacji o długości 

projektu (liczba lat, poczynając od roku, w którym rozpoczęto realizację 

Nakłady sektora 

przedsiębiorstw na 

działalność B+R w relacji 

do PKB 

                                                           
37 Mamy tu namyśli zakres wydatków deklarowanych w sprawozdaniach PNT-01/a i PNT-01/s. 
38 Por. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013, Warszawa 2013. 
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projektu, kończąc na ostatnim roku jego realizacji). Na potrzeby szacowania 

przyjęto proporcjonalny podział wydatków w każdym roku realizacji projektu. 

Następnie zsumowano wydatki ponoszone w kolejnych latach wdrażania 

interwencji i odniesiono je do nakładów na B+R ponoszonych w tym okresie 

w Polsce. 

Poziom zatrudnienia 

w działalności B+R 

• Do oszacowania poziomu zatrudnienia w ramach realizowanych projektów 

wykorzystano dane o liczbie beneficjentów projektów wsparcia działalności 

i infrastruktury B+R (z systemu SIMIK) oraz informacji z ankiety CAWI. 

• Liczba zatrudnionych dzięki realizacji projektów UE jest wynikiem iloczynu 

całkowitej liczby beneficjentów projektów B+R, odsetka beneficjentów 

zatrudniających pracowników B+R, średniej liczby zatrudnionych w B+R 

w przeliczeniu na EPC oraz odsetka zatrudnionych w B+R dzięki realizacji 

projektu w poszczególnych latach. 

• Tak obliczona liczba etatów została odniesiona do całkowitej liczby etatów B+R 

w Polsce. 

Poziom zatrudnienia 

w działalności B+R 

w sektorze 

przedsiębiorstw 

• Liczba osób zatrudnionych w B+R dzięki realizowanej interwencji została 

obliczona analogicznie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, przy czym 

dodatkowo została ona przeliczona z etatów (EPC) na osoby, na podstawie 

danych Eurostat. 

• Zgodnie z definicją wskaźnika, została ona odniesiona do całkowitej liczby 

zatrudnionych (w osobach, bez przeliczenia na EPC) w działalności B+R 

w sektorze przedsiębiorstw. 
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3.4.2. Wsparcie otoczenia biznesu 

Wsparcie infrastruktury IOB 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• budowa i rozbudowa ośrodków 

przedsiębiorczości i innowacyjności (parków 

naukowo-technologicznych, inkubatorów 

przedsiębiorczości, parków przemysłowych, 

centrów zaawansowanych technologii) wraz 

z wyposażeniem 

• rozwój działalności innowacyjnej 

• podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw  

• wzmocnienie zaplecza 

proinnowacyjnej infrastruktury IOB 

struktura 

wsparcia 

Całkowita wartość infrastruktury IOB wybudowanej w analizowanym okresie wyniosła około 5,8 

mld zł przy dofinansowaniu UE wynoszącym 3,3 mld zł. Interwencja ta stanowiła 1,1% całości 

NSRO 2007-2013. W największym stopniu infrastruktura IOB została wsparta przez RPO, 

odpowiadające za 47% nakładów. Niemal jedna trzecia środków pochodziła z PO IG – 

szczególnie OP 5, dzięki której rozbudowano infrastrukturę 12 dużych ośrodków innowacji – 

głównie parków technologicznych.  

Z analizy struktury przestrzennej wsparcia wynika, że najintensywniejsze trafiło 

do województwa pomorskiego, w którym zrealizowano duże projekty dotyczące rozbudowy 

parków technologicznych w Gdyni i Gdańsku, a także dolnośląskiego, gdzie zrealizowano dwie 

największe inwestycje w ramach tej kategorii interwencji, tj. infrastrukturę Data Techno Parku 

oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego. Stosunkowo mały udział podmiotów 

z województwa mazowieckiego we wsparciu w ramach tej kategorii związany jest m.in. z tym, 

że w województwie występuje tylko jeden park technologiczny (w Płocku). 

W ramach interwencji dofinansowano 226 instytucji, które zrealizowały łącznie 297 projektów 

we wszystkich województwach.   

Wykres 119. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

         

Wykres 120. Wartość nakładów wg 
województw (dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 121. Struktura nakładów wg. programów 

 

efekty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 297 

Liczba wspartych podmiotów 226 
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Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• kompleksowe uzbrojenie terenów 

pod inwestycje 

• wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych 

w ramach przygotowań terenów 

inwestycyjnych 

• nowe inwestycje, tworzące miejsca pracy 

struktura 

wsparcia 

Na przygotowanie terenów inwestycyjnych przeznaczono 2,9 mld zł, z których prawie 1,8 mld zł 

pochodziło ze środków UE. Wartość ta odpowiada za 0,6% dofinansowania przyznanego 

w perspektywie finansowej 2007-2013. Dominującym źródłem wsparcia tego typu projektów 

były programy regionalne, przy relatywnie niewielkim udziale PO IG oraz PO RPW.  

Struktura przestrzenna interwencji wskazuje na przewagę dwóch najludniejszych województw 

– śląskiego i mazowieckiego. W przeciwieństwie do infrastruktury IOB udział wsparcia terenów 

inwestycyjnych był najsłabszy w dolnośląskim i pomorskim, choć należy zwrócić uwagę, że część 

interwencji była tam realizowana pośrednio - np. jako element szerszego wsparcia obszarów 

problemowych.39 Łącznie w ramach interwencji 262 instytucje (głównie samorządy regionalne 

i lokalne, a także ich spółki) zrealizowały 366 projektów dotyczących terenów inwestycyjnych.  

Wykres 122. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013

 

Wykres 123. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 124. Struktura nakładów wg. programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 366 

Liczba wspartych podmiotów 262 

                                                           
39 Przykładowo, w województwie pomorskim kilka projektów dotyczących terenów inwestycyjnych znalazło się 
w OP 8 Lokalna infrastruktura podstawowa RPO WP 2007-2013; w województwie dolnośląskim natomiast 
poszczególne elementy terenów inwestycyjnych znalazły się w Priorytecie 5 Regionalna infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku oraz Priorytecie 3 Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku RPO 
WD 2007-2013; projekty w tych osiach nie zostały sklasyfikowane kategoriami interwencji 1-15, stąd też nie 
znalazły się w bazie danych.  
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Wsparcie współpracy przedsiębiorstw oraz rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• rozbudowa oferty specjalistycznych 

usług instytucji otoczenia biznesu 

• wspieranie powiązań kooperacyjnych 

oraz tworzenia sieci innowacyjnych o 

zasięgu krajowym i regionalnym 

• zwiększenie dostępności usług wspierających 

przedsiębiorczość i innowacje 

• wzmocnienie współpracy między 

przedsiębiorstwami 

• tworzenie, transfer i dyfuzja nowych 

rozwiązań 

struktura 

wsparcia 

Środki przeznaczone na współpracę przedsiębiorstw oraz rozwój oferty IOB wyniosły 

w perspektywie finansowej 2007-2013 niemal 1,4 mld zł, z czego 0,9 mld zł pochodziło 

z dofinansowania UE. Odpowiadało to 0,3% całości wsparcia NSRO 2007-2013.  

Obszar ten finansowany był głównie w ramach PO IG, przy stosunkowo istotnym wsparciu 

programów regionalnych i relatywnie niewielkim udziale PO RPW. Najistotniejszą kategorią 

wsparcia z PO IG były przedsięwzięcia dofinansowane w OP 5, gdzie wspierano działalność 

klastrów o zasięgu ponadregionalnym oraz sieci usług IOB. Znaczną część interwencji 

realizowały podmioty o zasięgu krajowym zlokalizowane w Warszawie, co tłumaczy najwyższą 

skalę i udział wsparcia w województwie mazowieckim. Dwa województwa Polski Wschodniej - 

świętokrzyskie i podkarpackie również znalazły się na wysokiej pozycji w rankingu nakładów 

ze względu na dodatkowe wsparcie w OP 1 PO RPW, a także dedykowane działania w RPO. 

Niewiele środków trafiło natomiast do województwa opolskiego, które z kolei cechowało się 

najwyższym udziałem bezpośredniego wsparcia firm w RPO ze wszystkich regionów.40  
Wykres 125. Udział nakładów w całkowitych 

wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 126. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 127. Struktura nakładów wg. 
programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 325 

Liczba wspartych podmiotów 235 

                                                           
40 Całość interwencji należałoby analizować ze wsparciem usług IOB trafiających bezpośrednio 
do przedsiębiorstw; w niektórych programach zdecydowano się na wsparcie bezpośrednie usług IOB, 
gdzie zarówno beneficjentem bezpośrednim (lubuskie), jak i końcowym były przedsiębiorstwa (kujawsko-
pomorskie). W kujawsko-pomorskim interwencję w postaci usług IOB stanowił voucher badawczy (część 
Działania 5.4), który został sklasyfikowany jako wsparcie proinnowacyjne.  
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Internacjonalizacja, eksport, promocja gospodarcza 

 charakterystyka wsparcia oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• rozwój sieci obsługi inwestora 

• promocja gospodarcza regionu 

(kampanie promocyjne, elektroniczne 

bazy danych dot. inwestowania, wsparcie 

lokalnych produktów) 

• organizowanie wyjazdów na misje, targi 

(beneficjent: IOB) 

• wzrost eksportu produktów 

przemysłowych 

• zwiększenie udziału produktów wysokiej 

techniki w produkcji przemysłowej  

struktura 

wsparcia 

Wsparte instytucje otoczenia biznesu realizowały zadania związane z promocją gospodarczą, 

eksportem i internacjonalizacją przedsiębiorstw za łączną kwotę prawie 1,3 mld zł, z czego 1 mld 

zł stanowiło dofinansowanie UE (czyli ok. 0,3% całości NSRO 2007-2013). Większość środków 

na wsparcie proeksportowe pochodziła z programów regionalnych, PO IG i PO RPW 

odpowiadały łącznie za nieco ponad jedną trzecią przyznanego wsparcia.  

Rozkład przestrzenny interwencji wskazuje na wyraźną dominację województwa 

mazowieckiego. Wynika ona z przypisania do tego regionu największego projektu systemowego 

PAIiIZ i MG, realizowanego w ramach PO IG. Łącznie wsparcie trafiło do 257 instytucji, które 

zrealizowały 478 projektów z zakresu internacjonalizacji, eksportu oraz promocji gospodarczej. 

Dominujący udział wśród beneficjentów miały samorządy regionalne i lokalne.  

Wykres 128. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013

 

Wykres 129. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł)41 

 

Wykres 130. Struktura nakładów wg. 
programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 478 

Liczba wspartych podmiotów 257 

 

  

                                                           
41 Struktura przestrzenna interwencji obejmuje tylko te województwa, w których wsparcie trafiło bezpośrednio 
do IOB, a nie do przedsiębiorstw, które dostawały dotacje na zakup usług IOB. Stąd w niektórych województwach 
poziom wydatków w tej kategorii równy jest 0.  
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Wpływ interwencji na wskaźniki statystyki publicznej 

Wsparcie, z którego korzystały IOB, może wpływać na wskaźniki innowacyjności na dwa sposoby. 

Wpływ bezpośredni dotyczy analizy IOB jako przedsiębiorstw korzystających z dofinansowania 

programów perspektywy finansowej 2007-2013. Wpływ pośredni obejmuje zakres usług świadczonych 

przez IOB na rzecz przedsiębiorstw dzięki pozyskanym dotacjom. Co do zasady, dofinansowanie IOB 

w celu świadczenia przez nie usług dla przedsiębiorstw może wpływać na zjawiska ujęte przez 

większość analizowanych wskaźników. Firmy, które skorzystają ze wsparcia doradczego, szkoleń, 

infrastruktury parku naukowo-technicznego czy udziału w zagranicznych targach mogą 

w konsekwencji wypracować nowe rozwiązania poprawiające ich produktywność i konkurencyjność, 

wejść na nowe rynki czy rozpocząć współpracę z innymi podmiotami. Zmiany te mogą być jednak tylko 

pośrednio związane z usługami, z których dana firma skorzystała. Kluczowe znaczenie dla poprawy 

konkurencyjności mają bowiem inne czynniki Przykładowo, udział w targach może być bez znaczenia, 

jeśli produkty oferowane przez firmę są mało atrakcyjne dla potencjalnych klientów. 

Z punktu widzenia wkładu interwencji skierowanej do szeroko rozumianego otoczenia biznesu 

pod uwagę będą brane tylko te typy projektów i te wskaźniki, pomiędzy którymi występuje 

jednoznaczna zależność. Z analizy zakresu dofinansowanych projektów oraz metodologii wskaźników 

wynika, że przedsięwzięcia realizowane przez IOB miały potencjalnie największy wpływ na wskaźniki 

dotyczące: 

• udziału przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych; 

• poziomu nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach; 

• udziału przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. 

W przypadku pozostałych wskaźników nie można wykazać bezpośredniej zależności między 

interwencją a zmianą wartości któregoś z nich. Zakres usług świadczonych przez IOB nie może być 

bezpośrednio powiązany z wynikami sprzedaży czy poziomem zatrudnienia w przedsiębiorstwach 

korzystających z ich usług.  

Spośród typów wsparcia, z którego korzystały IOB, wpływ na powyższe wskaźniki mają projekty 

polegające na rozwoju infrastruktury IOB oraz oferty usług IOB. Inwestycje polegające 

na przygotowaniu terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza i wsparcie na rzecz 

umiędzynarodowienia przedsiębiorstw tworzą korzystne warunki dla rozwoju firm, jednak nie mają 

bezpośredniego, możliwego do identyfikacji przełożenia na wskaźniki innowacyjności i działalności 

B+R.  

Tabela 5. Identyfikacja mechanizmów wsparcia mających wpływ na wskaźniki innowacyjności i potencjału B+R – wsparcie 
otoczenia biznesu  

wskaźnik 

potencjalny wpływ na wskaźnik 

uwagi 
infr. IOB 

tereny 

inwestycyjne 

usługi oraz 

współpraca  

usługi 

eksportowe 

i promocja 

Udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych – w 

ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw 

przemysłowych 

 -  - 

• na wskaźnik 

wpływa wsparcie 

na rzecz 

tworzenia nowych 

IOB (jeśli IOB 
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zatrudnia > 9 osób 

i sklasyfikowane 

jest w sekcjach B-

E); 

• udział we 

wskaźniku ma też 

wsparcie oferty 

usług IOB, po 

skorzystaniu 

z których 

przedsiębiorstwo 

zmienia status 

z nieinnowacyjneg

o na innowacyjne; 

Poziom nakładów na 

działalność innowacyjną 

w przedsiębiorstwach 

- -  - 

• na wskaźnik 

wpływają nakłady 

przedsiębiorstw 

na zakup usług 

IOB 

Udział przedsiębiorstw, 

które współpracowały w 

zakresie działalności 

innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw 

aktywnych innowacyjnie 

 -  - 

• na wskaźnik 

wpływa zarówno 

wsparcie na rzecz 

tworzenia IOB, 

który staje się 

animatorem 

współpracy 

między 

przedsiębiorstwa

mi, jak i usługi 

świadczone przez 

IOB  

Udział sprzedaży 

produktów nowych i 

istotnie ulepszonych w 

produkcji sprzedanej 

wyrobów ogółem w 

przedsiębiorstwach 

przemysłowych 

- - - - 

Brak jest 

jednoznacznego 

powiązania pomiędzy 

interwencją a 

wskaźnikami 

dotyczącymi 

przychodów 

generowanych przez 

przedsiębiorstwo (te 

zależą od wielu 

czynników, 

w szczególności 

zakresu i jakości 

Udział produktów 

wysokiej 

i średniowysokiej 

techniki w produkcji 

sprzedanej w przemyśle - 

przedsiębiorstwa o 

- - - - 
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liczbie pracujących >49 

osób 

oferty poszczególnych 

przedsiębiorstw). 

Udział produktów 

wysokiej i 

średniowysokiej techniki 

w produkcji sprzedanej 

w przemyśle - 

przedsiębiorstwa o 

liczbie pracujących >9 

osób 

- - - - 

Poziom eksportu 

wyrobów wysokiej 

techniki w eksporcie 

ogółem 

- - - - 

Nakłady na działalność 

B+R w relacji do PKB 
- - - - 

Nakłady sektora 

przedsiębiorstw na 

działalność B+R w relacji 

do PKB 

- - - - 

Poziom zatrudnienia w 

działalności B+R 
- - - - 

Poziom zatrudnienia w 

działalności B+R w 

sektorze przedsiębiorstw 

- - - - 
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Oszacowanie wpływu wsparcia instytucji otoczenia biznesu na wskaźniki innowacyjności i działalności 

B+R 

Wkład interwencji skierowanej do IOB był istotny w przypadku wskaźnika dotyczącego współpracy 

w zakresie działalności innowacyjnej. Według szacunków, pod koniec 2015 r. przedsiębiorstwa 

współpracujące dzięki projektom wspartym z programów perspektywy finansowej 2007-2013 

stanowiły około 6,8% wszystkich współpracujących firm. Zdecydowanie mniejsze znaczenie 

interwencja w tym obszarze miała w przypadku zmiany liczby przedsiębiorstw innowacyjnych oraz 

poziomu nakładów na działalność innowacyjną. Omawiane wsparcie odpowiadało za około 0,9% 

przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do podmiotów innowacyjnych w 2015 r. oraz 0,01% nakładów na 

działalność innowacyjną.  

wsparcie instytucji otoczenia biznesu 

Udział 

przedsiębiorstw 

innowacyjnych 

w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw 

przemysłowych 

[%] 

Wykres 131. Wpływ interwencji na poziom wskaźnika nakłady na udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych wg źródła 

finansowania  

 

Wkład interwencji we wskaźnik dotyczący liczby przedsiębiorstw innowacyjnych 

ostatecznie wyniósł w 2016 roku 62 przedsiębiorstwa przemysłowe (małe, średnie 

i duże), co odpowiadało wkładowi we wskaźnik rzędu 0,9%. Udział efektu podażowego 

wsparcia IOB w całym okresie 2007-2015 był wyższy, a jego słabnąca skala w ostatnich 

latach wynikała z malejącej liczby małych, średnich i dużych podmiotów przemysłowych 

ogółem w Polsce. 
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wsparcie instytucji otoczenia biznesu 

Poziom nakładów 

na działalność 

innowacyjną w 

przedsiębiorstwach w 

relacji do PKB  

Wykres 132. Wpływ interwencji na poziom wskaźnika poziom nakładów na działalność innowacyjną 
w przedsiębiorstwach w relacji do PKB wg źródła finansowania

 

Jako marginalny (0.01%) należy ocenić wkład interwencji IOB w nakłady na 

działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Wynika to przede wszystkim 

z relatywnie niskiego kosztu usługi proinnowacyjnej IOB dla firmy w porównaniu 

np. ze wsparciem na zakup infrastruktury lub środków trwałych, niskiego udziału 

usług proinnowacyjnych w strukturze wszystkich usług IOB, a także niskiego 

udziału przedsiębiorstw z sekcji objętych wskaźnikiem w strukturze 

przedsiębiorstw ogółem. 

Udział przedsiębiorstw, 

które współpracowały 

w zakresie działalności 

innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw 

aktywnych innowacyjnie 

Wykres 133. Wpływ interwencji na wskaźnik udział przedsiębiorstw, które współpracowały w 
zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie wg źródła 

finansowania

 

Najwyższy wkład interwencja IOB wniosła w wartość wskaźnika współpracy 

w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, co jest zgodne z zakresem 
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dominującej działalności IOB w Polsce, jak i tematyki realizowanych projektów. 

Zgodnie z opisanymi poniżej założeniami metodologicznymi szacujemy wkład 

interwencji w 2015 roku na 464 podmioty, co równało się 6,8% wszystkich 

współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce 

(zmiana wskaźnika rzędu +2 p.p. dzięki interwencji). Wysoki wkład generuje 

zwłaszcza niski udział przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności 

innowacyjnej oraz znacznie szerszy zakres sekcji objętych wskaźnikiem (nie tylko 

przemysł, ale i usługi). 

Wkład brutto interwencji IOB 

w licznik wskaźnika udziału 

przedsiębiorstw innowacyjnych 

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 

przemysłowych (w szt.) 

Wkład brutto interwencji IOB 

w licznik wskaźnika poziomu 

nakładów na działalność 

innowacyjną w 

przedsiębiorstwach (w mln zł) 

Wkład brutto interwencji IOB 

w licznik wskaźnika udziału 

przedsiębiorstw, które 

współpracowały w zakresie 

działalności innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw aktywnych 

innowacyjnie (w szt.) 

   

Źródło: opracowanie własne 

 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że wpływ pośredni (czyli efekt podażowy IOB) w każdym 

kolejnym roku był wyższy - wyłączając 2013 r. w przypadku wskaźnika dotyczącego nakładów na 

innowacyjność, kiedy to istotne wsparcie (powyżej 10 mln zł kosztów kwalifikowalnych) na świadczenie 

usług otrzymały m.in. takie podmioty jak Data Techno Park Wrocław, Instytut Doradztwa sp. z.o.o. oraz 

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.  

 

Ramka 5. Założenia metodologiczne szacowania wpływu interwencji na wskaźniki – wsparcie instytucji otoczenia 
biznesu 

wpływ pośredni 

(efekt podażowy IOB) 

• wsparta IOB niezależnie od formy wsparcia (infrastruktury i usługi) od momentu 

rozpoczęcia realizacji pierwszego projektu z FUE 2007-2013 świadczy usługi 

jednakowej liczbie klientów w ciągu roku,  

• udział unikatowych klientów-przedsiębiorstw nieinnowacyjnych 

i niewspółpracujących w zakresie działalności innowacyjnej, zgłaszających się do 

wspartej IOB jest stały w każdym roku 

• każda wsparta IOB świadczy usługi proinnowacyjne  

• popyt na usługi każdej IOB (w tym także na usługi innowacyjne) jest stały 

wpływ bezpośredni 
• każde wsparte przedsiębiorstwo-IOB (beneficjent) niezależnie od formy wsparcia 

(infrastruktury/usługi) staje się przedsiębiorstwem trwale wdrażającym innowacje 

procesowe i produktowe (nie traci po 3 latach swego statusu) oraz 
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współpracującym w zakresie działalności innowacyjnej (pełni rolę animatora 

współpracy w otoczeniu); 

Udział 

przedsiębiorstw 

innowacyjnych w 

ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw 

przemysłowych [%] 

• Bezpośredni wkład interwencji IOB w liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych 

obliczono na podstawie skumulowanej liczby wspartych unikatowych jednostek z 

SIMIK. W przypadku wkładu pośredniego, czyli efektu podażowego IOB przyjęto 

średnią liczbę klientów wszystkich IOB (około 529/rok) oraz średni udział usług 

innowacyjnych (około 6,2%) we wszystkich usługach świadczonych przez IOB. 

Wyniki te zostały przemnożone przez udział firm nieinnowacyjnych, które 

zdecydowały się skorzystać ze wsparcia IOB (około 34%) oraz przez udział małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw z sekcji B-E w całkowitym zbiorze firm w danym 

roku (0,9-1,1%).42 

Udział 

przedsiębiorstw, 

które 

współpracowały w 

zakresie działalności 

innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw 

aktywnych 

innowacyjnie 

• Obliczenie wkładu interwencji IOB w udział przedsiębiorstw, które 

współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej bazują na podobnych 

założeniach, co dla wskaźnika 1.1. Wkład bezpośredni obliczono uwzględniając 

skumulowaną liczbę przedsiębiorstw-IOB, które otrzymały wsparcie z sekcji B-S 

(bez F), zatrudniających ponad 9 osób. Wkład pośredni policzono przez 

przemnożenie liczby wspartych IOB przez średnią liczbę usług innowacyjnych w 

ciągu roku (niecałe 33), udział przedsiębiorstw, które w latach od wdrożenia 

projektu do 2016 nie współpracowały z innymi podmiotami (niemal 65%) oraz 

udział małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sekcji przemysłu i usług w 

całkowitym zbiorze firm w danym roku (3,8-4,9%). 

Poziom nakładów na 

działalność 

innowacyjną 

w przedsiębiorstwach 

w relacji do PKB 

• Wsparcie usług IOB może wpłynąć na zwiększenie nakładów innowacyjnych firm, 

zgodnie z założeniem, że jeżeli dana IOB świadczy usługi proinnowacyjne, 

zainteresowana firma będzie gotowa wnieść wkład własny, aby z nich skorzystać. 

Nakłady na zakup tej usługi są nakładami na działalność innowacyjną.  

• Przyjęto założenie, że wsparte IOB-przedsiębiorstwo może również przeznaczać 

część otrzymanych środków na innowacje. Należy mieć na uwadze, że założenie o 

reinwestowaniu części wkładu kosztów kwalifikowalnych z projektu w innowacje 

wśród samych przedsiębiorstw-IOB trudno uzasadnić wprost, szczególnie biorąc 

pod uwagę wczesne stadium rozwoju IOB w Polsce oraz ich uzależnienie od 

sektora publicznego. 

• Bezpośredni wkład interwencji IOB we wskaźnik poziomu nakładów na działalność 

innowacyjną przedsiębiorstw oszacowano przez przemnożenie kosztów 

kwalifikowanych wsparcia usług IOB przez średni udział usług innowacyjnych 

świadczonych przez IOB. Skalę nakładów obliczono mnożąc skumulowaną liczbę 

wspartych IOB przez średni udział usług innowacyjnych oraz średni koszt usługi 

innowacyjnej przy założeniu 100% wkładu własnego przedsiębiorstwa w usługę, 

odnosząc to także do udziału małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w sekcjach 

objętych przez wskaźnik. 

Źródło: opracowanie własne  

                                                           
42 Parametry potrzebne do tych obliczeń pochodzą z dostępnych opracowań nt. działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw (m.in. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2015, Barometr Innowacyjności 
POIG, Wytyczne dla wnioskodawców POIG), wyników badania CAWI beneficjentów oraz danych REGON 
dotyczących struktury przedsiębiorstw wg. wielkości i sekcji PKD. 
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3.4.3. Wsparcie uczelni i jednostek naukowych 

Infrastruktura B+R 

 charakterystyka wsparcia  oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• tworzenie nowych centrów badawczych; 

• rozwój infrastruktury badawczej (budowa 

nowych obiektów, modernizacja lub 

rozbudowa istniejących, tworzenie nowych 

oraz modernizacja istniejących 

laboratoriów badawczych);  

• doposażenie uczelni i jednostek 

naukowych w sprzęt i aparaturę badawczą; 

• poprawa potencjału badawczo-

rozwojowego uczelni i jednostek 

naukowych, również w kontekście 

współpracy międzynarodowej; 

• tworzenie warunków dla prowadzenia 

zaawansowanych badań; 

• poprawa warunków kształcenia i 

pracy; 

struktura 

wsparcia 

Łączna wartość projektów, których celem był rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej 

uczelni i jednostek naukowych wyniosła niemal 7,8 mld zł, przy dofinansowaniu UE na 

poziomie ponad 6 mld zł. Środki te odpowiadały około 2,1% wszystkich wydatków z NSRO. 

Około 65% wsparcia trafiło do województw mazowieckiego (niemal 45%) i małopolskiego 

(niemal 20%), w których znajdują się główne ośrodki akademickie i badawcze w kraju. 

Głównym źródłem finansowania infrastruktury B+R był PO IG, z którego w ramach OP 2 

wsparto około połowy wszystkich projektów z tej kategorii, konsumujących 85% dostępnego 

dofinansowania. Uzupełnieniem dla PO IG były programy regionalne, w których wspierano 

rozwój infrastruktury i doposażenie kluczowych dla regionu ośrodków naukowo-badawczych.  

Dostępne środki pozwoliły na realizację 322 projektów, wdrażanych przez 141 uczelni 

i jednostek naukowych. W ramach tych przedsięwzięć stworzono ponad 500 etatów B+R. 

Wykres 134. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 135. Wartość nakładów wg 
województw (dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 136. Struktura nakładów wg. programów 

   

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów  322 
Liczba utworzonych etatów B+R 52643 

Liczba wspartych instytucji  141 

                                                           
43 W tym 433 etaty w ramach OP 2 POIG (zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z Programu) oraz 93 w ramach 
RPO (zgodnie z danymi bazy SIMIK). Warto jednocześnie odnotować, że zgodnie z szacunkami beneficjentów 
POIG przywołanymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu liczba etatów B+R związanych 
z utrzymaniem i wykorzystywaniem infrastruktury B+R powinna wynieść ostatecznie 1162.  
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Prace B+R 

 charakterystyka wsparcia  oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• finansowanie prac B+R prowadzonych przez uczelnie i 

jednostki naukowe oraz konsorcja naukowo-

przemysłowe; 

• finansowanie projektów badawczych prowadzonych na 

polskich uczelniach/jednostkach naukowych przez 

naukowców zagranicznych; 

• prace badawcze realizowane na zlecenie firm; 

• wsparcie komercjalizacji wyników; 

• prowadzenie badań 

w obszarach istotnych 

dla rozwoju gospodarki 

opartej na wiedzy; 

• komercjalizacja wyników 

badań;  

struktura 

wsparcia 

Wartość projektów polegających na realizacji prac badawczo-rozwojowych wyniosła 5,5 mld 

zł, przy dofinansowaniu UE odpowiadającemu niemal 4,4 mld zł. Wydatki te odpowiadają za 

1,5% nakładów NSRO 2007-2013. Podobnie jak w przypadku infrastruktury badawczej, 

również prace B+R realizowane były w głównej mierze przez ośrodki z województwa 

mazowieckiego. Na drugim miejscu znalazło się województwo lubelskie, gdzie zrealizowano 

ok. 11% projektów.  

Analogicznie do infrastruktury B+R, również prace badawczo-rozwojowe uczelni i jednostek 

naukowych finansowane były głównie ze środków PO IG (OP 1), w ramach którego 

zrealizowano 85% wszystkich projektów, konsumujących około 75% dofinansowania. 

Uzupełnieniem dla PO IG było działanie 1.3 PO RPW. W programach regionalnych co do zasady 

nie finansowano projektów badawczych, koncentrując się na rozwoju infrastruktury 

i doposażeniu uczelni. Dostępne wsparcie pozwoliło na realizację łącznie 316 projektów 

badawczych, których beneficjentami były 123 uczelnie i jednostki naukowo-badawcze sektora 

publicznego. Na potrzeby prowadzonych badań stworzono nieco ponad 8,85 tys. etatów 

badawczych. 

Wykres 137. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

    

Wykres 138. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 139. Struktura nakładów wg. programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów B+R 316 Liczba utworzonych etatów B+R 

(EPC) 
8852,36 

Liczba wspartych instytucji  123 
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Infrastruktura dydaktyczna i pozostałe wsparcie uczelni i jednostek naukowych 

 charakterystyka wsparcia  oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• rozwój infrastruktury dydaktycznej 

(rozbudowa, modernizacja, doposażenie), 

w tym bibliotek; 

• digitalizacja zbiorów e-usługi, rozwój 

infrastruktury teleinformatycznej; 

• wsparcie uzyskiwania ochrony własności 

przemysłowej wytworzonej w 

jednostkach naukowych; 

• poprawa potencjału dydaktycznego 

uczelni; 

• rozszerzenie oferty dydaktycznej; 

• dopasowanie kierunków kształcenia 

do potrzeb rynku pracy; 

• transfer wyników badań do gospodarki; 

struktura 

wsparcia  

Łączna wartość projektów wyniosła ponad 6,6 mld zł, przy dofinansowaniu UE niemal 5 mld zł. 

Z tego prawie 83,5 mln zł przeznaczono na wsparcie uzyskiwania ochrony własności 

przemysłowej (projekty realizowane w PO IG). Pozostałe inwestycje obejmowały głównie 

rozbudowę infrastruktury dydaktycznej oraz ICT uczelni i jednostek naukowych. Udział tego 

obszaru wsparcia w całości NSRO wyniósł 2%. Poprawa infrastruktury dydaktycznej uczelni 

była możliwa głównie dzięki środkom z PO IS oraz PO RPW. Duże znaczenie programu dla Polski 

Wschodniej tłumaczy m.in. wiodącą rolę województwa podkarpackiego, w zestawieniu 

obrazującym terytorialną strukturę wsparcia.  

Programy regionalne stanowiły relatywnie niewielkie źródło finansowania infrastruktury 

dydaktycznej i ICT. Niemniej było one istotne zwłaszcza dla mniejszych ośrodków 

akademickich, które miały niewielkie szanse na pozyskanie środków w programach 

centralnych.  

Wsparcie z PO IG pozwoliło uczelniom i jednostkom naukowym na zwiększenie aktywności 

patentowej, której skutkiem było 695 zgłoszeń patentowych44.   

Wykres 140. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 141. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

Wykres 142. Struktura nakładów wg. 
programów 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów, 

w tym związanych z ochroną 

własności przemysłowej 

425 Liczba wspartych instytucji 226 

241 Liczba zgłoszeń patentowych 695 

                                                           
44 W tym 346 do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz 349 zagranicznych. 
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Wpływ interwencji na wskaźniki statystyki publicznej  

Większość (9 z 11) wskaźników statystyki publicznej analizowanych w ramach niniejszej ewaluacji 

opisuje sytuację sektora przedsiębiorstw. Jedynie dwa z nich dotyczą zjawisk, na które wpływ mają 

zarówno przedsiębiorstwa, jak i uczelnie i jednostki naukowe. Są to poziom nakładów na B+R w relacji 

do PKB oraz poziom zatrudnienia w działalności B+R. Z tego powodu interwencja skierowana do uczelni 

i jednostek naukowych wpływać może tylko na te mierniki.  

Z analizy metodologii ww. wskaźników przedstawionej w rozdziale 2.3 oraz analizy informacji 

zbieranych i uwzględnianych w ramach sprawozdawczości GUS45 wynika, że nakłady na działalność B+R 

obejmują zarówno wydatki osobowe, związane z wynagrodzeniami pracowników B+R, wydatki 

inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury i zakupem wyposażenia (w tym aparatury naukowo 

badawczej i środków transportu) oraz nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe. Z tego względu 

na potrzeby szacowania wkładu interwencji we wskaźnik dot. poziomu nakładów na B+R w relacji do 

PKB przyjęto, że: 

• na wskaźnik ten bezpośrednie przełożenie mają nakłady poniesione w projektach 

zaklasyfikowanych jako rozwój infrastruktury B+R oraz prace B+R; 

• w obliczeniach nie zostały uwzględnione nakłady na projekty związane z rozwojem działalności 

dydaktycznej, infrastruktury ICT i inne, nie związane bezpośrednio z prowadzeniem prac B+R 

lub rozwojem infrastruktury temu służącej. Zdając sobie sprawę z niekiedy niejednoznacznej 

demarkacji pomiędzy infrastrukturą B+R i dydaktyczną, szczególnie w przypadku budowy 

dużych obiektów uczelnianych (m.in. nowe gmachy wydziałów), na potrzeby prowadzonych 

analiz przyjęto, że inwestycje te co do zasady nie wpisują się w kategorię nakładów na B+R. 

Do osób zatrudnionych w działalności B+R zalicza się, zgodnie z metodologią przyjętą przez GUS, 

wszystkie osoby związane bezpośrednio z działalnością B+R od pracowników merytorycznych po 

personel pomocniczy. Na potrzeby analiz założono, że na wartość tego wskaźnika wpływ mają 

wszystkie etaty (EPC) powstałe w ramach dofinansowanych projektów. Ze względu na zakres 

omawianej interwencji, bezpośredni wpływ na wskaźnik, podobnie jak w przypadku nakładów na 

działalność B+R będą miały tylko projekty zaklasyfikowane do kategorii infrastruktura B+R oraz prace 

B+R. Nie będą go natomiast miały pozostałe typy dofinansowanych przedsięwzięć, w tym inwestycje 

dotyczące rozbudowy infrastruktury dydaktycznej. Oczywiście dzięki tym ostatnim wsparte uczelnie 

mogą potencjalnie zwiększyć poziom zatrudnienia, w tym liczbę etatów B+R jednak nie będzie to 

bezpośredni efekt projektu (nie będą to miejsca pracy utworzone w ramach dofinansowanego 

przedsięwzięcia). 

Tabela 6. Identyfikacja mechanizmów wsparcia mających wpływ na wskaźniki innowacyjności i potencjału B+R – wsparcie 
uczelni i jednostek naukowych 

wskaźnik 
potencjalny wpływ na wskaźnik 

uwagi 
infrastruktura 

B+R 
prace 
B+R 

inne 
wsparcie 

Nakłady na 
działalność B+R 
w relacji do PKB 

  - 

• na wskaźnik wpływają nakłady 
związane z rozwojem i doposażeniem 
infrastruktury B+R oraz prowadzeniem 
prac B+R 

                                                           
45 Sprawozdanie PNT-01/s – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych oraz 
PNT-01/a – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace 
badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych. 
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• interwencja związana z rozwojem 
infrastruktury dydaktycznej, ICT, 
aktywnością patentową i innymi typami 
projektów nie wpływa na wskaźnik 

Poziom 
zatrudnienia w 

działalności B+R 
  - 

• na wskaźnik wpływają etaty B+R (EPC) 
będące bezpośrednim efektem 
dofinansowanych projektów; 

 

Oszacowanie wpływu wsparcia uczelni i jednostek naukowych na wskaźniki innowacyjności i działalności 

B+R 

Wsparcie infrastruktury B+R i prac B+R uczelni i jednostek naukowych miało stosunkowo duży udział 

w nakładach na działalność B+R w relacji do PKB ponoszonych w latach 2007-2015, średnio w całym 

tym okresie stanowiły około 9,1% całych nakładów. W momencie największej kumulacji realizowanych 

przedsięwzięć (rok 2010) udział ten wzrastał do 12,8%.  

Istotnie mniejszy udział w zmianie obserwowany jest w przypadku wskaźnika dotyczącego poziomu 

zatrudnienia w działalności B+R. Zgodnie ze sprawozdawczością PO IG, PO RPW oraz danymi SIMIK dla 

programów regionalnych w ramach dofinansowanych projektów uczelni i jednostek naukowych 

powstało łącznie niemal 9,4 tys. etatów badawczych. W latach 2007-2015 poziom zatrudnienia 

w działalności B+R w całej gospodarce systematycznie rósł od ponad 75 tys. EPC w 2007 do ponad 109 

tys. EPC w 2015 r. Etaty utworzone w wyniku wsparcia uczelni i jednostek naukowych odpowiadają 

więc za około 9% etatów funkcjonujących w ostatnim roku wdrażania perspektywy finansowej 2007-

2013.  

wsparcie uczelni i jednostek naukowych 

Nakłady na 
działalność B+R w 

relacji do PKB 

Wykres 143. Wpływ interwencji na poziom wskaźnika nakłady na działalność B+R w relacji do 
PKB – wg źródła finansowania i zakresu wsparcia 

 
Ze względu na specyfikę wskaźnika wpływ interwencji na poziom nakładów na 
działalność B+R widoczny jest w zasadzie od początku wdrażania interwencji na lata 
2007-2013. W 2007 r. jest on relatywnie niewielki (około 2,7 % ponoszonych nakładów), 
ale w kolejnych latach systematycznie rośnie, osiągając maksimum w 2010 r., w którym 
wydatki w ramach dofinansowanych projektów odpowiadają za niemal 12,8% 
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wszystkich nakładów na B+R. Większe znaczenie dla wzrostu poziomu wskaźnika miała 
interwencja związana z rozbudową infrastruktury B+R (średnio 5% udział) niż prac B+R 
(około 4%).  
Wyniki przeprowadzonych oszacowań wskazują, że kluczową rolę w przypadku 
analizowanego wskaźnika odegrały projekty z PO IG. Łączny wpływ tych inwestycji to 
7% nakładów na B+R w latach 2007-2015 (podczas gdy cała analizowana interwencja 
odpowiada za 9,1%). Co do zasady większy wpływ na wskaźnik miała interwencja 
związana z rozwojem infrastruktury niż wparciem prac B+R. Zależność ta widoczna jest 
zarówno przy analizie łącznego oddziaływania wsparcia, jak i po wyodrębnieniu wpływu 
POIG. 
  
Interwencja odpowiada za 0,02 do 0,09 p. p. na B+R w relacji do PKB ponoszonych 
w latach 2007-2015. 

Poziom 
zatrudnienia w 

działalności B+R 

Wykres 144. Wpływ interwencji na poziom zatrudnienia w działalność B+R (tys. EPC) – wg źródła 
finansowania i zakresu wsparcia 

 
Na poziom wskaźnika zatrudnienia w działalności B+R w głównej mierze wpływały 
projekty dotyczące realizacji prac B+R (około 95% całego wpływu), przy niewielkim 
znaczeniu inwestycji infrastrukturalnych w ramach, których powstało relatywnie 
niewiele etatów B+R. Również w przypadku tego wskaźnika to projekty z PO IG odegrały 
największą rolę w zmianie wywołanej wsparciem uczelni i jednostek naukowych. 
Program ten odpowiada za około 96% etatów B+R utworzonych na uczelniach 
i jednostkach naukowych w ramach analizowanych typów interwencji, odpowiadając 
za 8,2% etatów B+R funkcjonujących w 2015 r. 

 

Ramka 6. Założenia metodologiczne szacowania wpływu interwencji na wskaźniki – wsparcie uczelni i jednostek naukowych 

Nakłady na 

działalność B+R w 

relacji do PKB 

• Do określenia wysokości nakładów na działalność B+R w ramach dofinansowanych 

projektów wykorzystano informacje o poziomie kosztów kwalifikowalnych tych 

przedsięwzięć, pomniejszonych o 20%. 

• Na potrzeby szacowania wpływu interwencji przyjęto, że koszty kwalifikowalne 

projektów polegających na rozwoju infrastruktury B+R oraz prowadzeniu prac B+R 

co do zasady powinny się wpisywać, w zakres wydatków na działalność B+R 

uwzględnianych w sprawozdawczości GUS.46. 

                                                           
46 Mamy tu namyśli zakres wydatków deklarowanych w sprawozdaniach PNT-01/a i PNT-01/s. 
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• Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o 20% wynika z tego, że jest to 

maksymalny poziom, do którego można było finansować koszty ogólne w ramach 

projektów PO IG (jest to kluczowy program z punktu widzenia omawianej 

interwencji).47. 

• Strukturę nakładów ponoszonych w kolejnych latach wdrażania interwencji 

określono dla każdego projektu oddzielnie, na podstawie informacji o długości 

projektu (liczba lat, poczynając od roku, w którym rozpoczęto realizację projektu, 

kończąc na ostatnim roku jego realizacji). Na potrzeby szacowania przyjęto 

proporcjonalny podział wydatków w każdym roku realizacji projektu. Następnie 

zsumowano wydatki ponoszone w kolejnych latach wdrażania interwencji 

i odniesiono je do nakładów na B+R ponoszonych w tym okresie w Polsce. 

Poziom 

zatrudnienia 

w działalności B+R 

• Na potrzeby szacunku wkładu interwencji w zmianę poziomu zatrudniania 

w działalności B+R wykorzystano informacje na temat liczby etatów B+R (w EPC) 

stworzonych w ramach dofinansowanych projektów. Informacje te pochodzą ze 

sprawozdań końcowych z realizacji PO IG, PO RPW oraz wskaźników z dostępnej 

bazy SIMIK dla programów regionalnych.  

• W analizie wykorzystano dane nt. łącznej liczby etatów powstałej w wyniku 

zrealizowanych projektów, którą następnie rozdzielono proporcjonalnie do 

postępu wdrażania interwencji (bazując na informacjach o rozpoczęciu realizacji 

kolejnych projektów w ramach analizowanych kategorii).  

• Na potrzeby szacowania przyjęto przeciętną liczbę etatów B+R (EPC) przypadającą 

na 1 projekt w ramach PO IG i średnią dla pozostałych programów.  Wartość tę 

przemnożono przez liczbę projektów uruchamianych w kolejnych latach, 

zakładając jednocześnie, że etaty powstałe wcześniej nadal są utrzymywane. 

 

  

                                                           
47 Por. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013, Warszawa 2013. 
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3.4.4. Rozwój zasobów ludzkich 

Wsparcie rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach 

 charakterystyka wsparcia  oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 
• szkolenia realizowane dla przedsiębiorstw 

przez firmy konsultingowe  

• rozwój kapitału ludzkiego 

w przedsiębiorstwach 

struktura 

wsparcia 

Wsparcie rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach objęło szkolenia pracowników 

głównie z zakresu umiejętności językowych, finansowych i komputerowych. Łączna wartość 
tych przedsięwzięć wyniosła prawie 6,7 mld zł, z czego UE bezpośrednio sfinansowała ponad 5 
mld zł, co odpowiadało ok. 1,8% środków NSRO. Rozkład geograficzny interwencji co do zasady 
jest zbieżny z liczbą ludności województw – przy czym widoczna jest nieco niższa skala wsparcia 
w województwie śląskim. Wśród beneficjentów bezpośrednich dominowały firmy 
wyspecjalizowane w usługach szkoleniowych, natomiast pod względem wartości projektów 
wyróżniały się przedsięwzięcia dużych przedsiębiorstw (np. Kompanii Piwowarskiej, BZ WBK, 
Tele-Foniki, PGE, Auchan). Łącznie prawie 3 tysiące podmiotów zrealizowało ponad 7 tysięcy 
projektów, które objęły ponad 600 tys. pracowników z prawie 150 tys. firm.48 

Wykres 145. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 146. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych 

projektów 
7 070 

Liczba przedsiębiorstw, które zostały 

objęte wsparciem do końca 2015 r.49 
148 391 

Liczba wspartych instytucji 2 985 

Liczba pracowników przedsiębiorstw, 

którzy zakończyli udział w projektach 

szkoleniowych do końca 2015 r.50 

607 630 

 

  

                                                           
48 Dane o wskaźnikach rezultatu pochodzą ze sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu II PO KL. Choć wkład 
wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach były najwyższy, we wskaźnik należy także wliczyć 
działania realizowane przez instytucje otoczenia biznesu.  
49 Wskaźnik dla Priorytetu II POKL. 
50 J.w.  
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Wsparcie usług świadczonych przez IOB oraz współpraca sektora przedsiębiorstw z jednostkami 

naukowymi  

 charakterystyka wsparcia  oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• poprawa jakości usług instytucji otoczenia 

biznesu (projekty systemowe dla KSU i sieci IOB)  

• wsparcie usług informacyjno-doradczych 

oraz prowadzących bazy ofert adresowanych 

do przedsiębiorstw 

• wspieranie partnerstw między sferą nauki 

a przedsiębiorcami oraz pomiędzy jednostkami 

naukowymi 

• staże i szkolenia praktyczne w jednostkach 

naukowych dla pracowników przedsiębiorstw 

oraz dla pracowników naukowych w 

przedsiębiorstwach  

• wzmocnienie zdolności 

adaptacyjnej przedsiębiorstw i 

ich pracowników  

• efektywny system doskonalenia 

kadr przedsiębiorstw 

• wyższy poziom kompetencji 

i kwalifikacji pracowników 

sektora B+R  

• wsparcie transferu wiedzy 

ze sfery nauki do 

przedsiębiorstw  

struktura 

wsparcia 

Łączna wartość usług świadczonych przez IOB w zakresie rozwoju zasobów ludzkich wyniosła 

niemal 1,7 mld zł, z czego wkład UE stanowił 1,4 mld zł. Nakłady tej wysokości stanowiły ok. 

0,5% wszystkich środków NSRO i koncentrowały się w OP 2 oraz OP 8 PO KL. Największa część 

wsparcia trafiła do województwa mazowieckiego ze względu na duży udział przedsięwzięć 

PARP oraz ARP. Istotnie wyższe nakłady w stosunku do potencjału demograficznego cechowały 

także województwo opolskie, gdzie wsparcie IOB z programów infrastrukturalnych (RPO i PO 

IG) było niższe. W ramach interwencji w usługi szkoleniowe IOB 414 instytucji zrealizowało 907 

projektów. Do głównych beneficjentów należały wymienione wcześniej agencje rządowe 

(PARP i ARP), organizacje pracodawców oraz związki zawodowe, a także firmy konsultingowe. 

Wykres 147. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 148. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

produkty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych projektów 907 

Liczba wspartych instytucji 414 
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Wsparcie rozwoju zasobów ludzkich w uczelniach i instytucjach naukowych 

 charakterystyka wsparcia  oczekiwane rezultaty 

logika 

interwencji 

• stypendia dla doktorantów 

• studia podyplomowe  

• kierunki zamawiane 

• zwiększenie liczby absolwentów 

na kluczowych kierunkach studiów 

• lepsze narzędzia systemowe 

zarządzania szkolnictwem wyższym 

struktura 

wsparcia 

Wsparcie skierowane na rozwój zasobów ludzkich objęło głównie uczelnie. Jego wysokość 

wyniosła 4,4 mld zł, z czego 3,7 mld zł pochodziło bezpośrednio z dofinansowania UE. Wartość 

ta odpowiadała 1,3% wsparcia całości NSRO. Udział interwencji w poszczególnych regionach 

był proporcjonalny do wielkości głównego ośrodka akademickiego – tym samym na pierwszym 

miejscu znalazło się województwo mazowieckie, następnie zaś małopolskie, śląskie 

i dolnośląskie. Dominująca część interwencji wdrażana była na obszarze całego kraju (np. 

programy Fundacji Nauki Polskiej). W regionach zrealizowano pojedyncze projekty obejmujące 

głównie stypendia dla doktorantów. Łącznie 267 instytucje sfinansowały 1066 projektów z 

zakresu rozwoju zasobów ludzkich, które miały być komplementarne względem interwencji w 

infrastrukturę jednostek naukowych, na którą przeznaczono znacznie wyższe nakłady ze 

środków PO IŚ, PO IG, PO RPW oraz RPO.  

Wykres 149. Udział nakładów w całkowitych 
wydatkach z programów 2007-2013 

 

Wykres 150. Wartość nakładów wg województw 
(dofinansowanie UE w mln zł) 

 

efekty 

interwencji 

Liczba zrealizowanych 

projektów 
1066 

Liczba wspartych instytucji  267 

 

Wpływ interwencji na wskaźniki statystyki publicznej  

Wsparcie z PO KL, którego celem był rozwój zasobów ludzkich, miało ograniczony wpływ na zjawiska 

obejmujące analizowane wskaźniki innowacyjności i działalności B+R. Projekty skierowane 

do przedsiębiorstw polegały w głównej mierze na podnoszeniu kompetencji pracowników (m.in. 

językowych, związanych z obsługą programów, umiejętności prezentacji etc.), nie mając wpływu 

na wskaźniki innowacyjności firmy związane ze wdrożeniem innowacji produktowej lub procesowej. 

Bardziej wydajny personel może się oczywiście przyczynić do poprawy wyników finansowych 

przedsiębiorstw, jednak brak jest danych pozwalających na weryfikację tego, na ile wsparte podmioty 

poprawiły swoje wyniki finansowe, rozpoczęły i/lub zwiększyły aktywność eksportową. Warto 

jednocześnie nadmienić, że te firmy, które poza działaniami miękkimi realizowały też inne projekty w 
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ramach programów perspektywy 2007-2013 (około 8% podmiotów), są uwzględnione w analizach dla 

innych typów projektów (rozdział poświęcony bezpośredniemu wsparciu firm).  

Również wsparcie skierowane do sektora nauki (m.in. finansowanie tworzenia kierunków 

zamawianych, studiów podyplomowych, stypendia dla doktorantów) nie ma bezpośredniego 

przełożenia na wskaźniki innowacyjności i działalności B+R w analizowanym okresie. Jednak 

w dłuższym horyzoncie czasowym tego typy projekty mogą się przyczynić do zwiększenia 

innowacyjności gospodarki, dzięki zapewnieniu wysoko wykwalifikowanych kadr. Będzie to jednak 

efekt istotnie przesunięty w czasie.  

Potencjalnie największe znaczenie z punktu widzenia zjawisk opisywanych wskaźnikami miało 

Poddziałanie 8.2.1 POKL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, w ramach którego 

współfinansowano projekty polegające na współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych (m.in. 

staże naukowców w przedsiębiorstwach oraz staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach 

naukowych) oraz jednostek naukowych z innymi jednostkami naukowymi. Ze względu na zakres 

interwencji zrealizowane projekty51 mogły mieć bezpośrednie przełożenie na wskaźnik dotyczący 

udziału przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Jednak jak wynika z dostępnych badań z wsparcia korzystały 

często te przedsiębiorstwa, które już współpracowały z innymi podmiotami, w tym uczelniami m.in. 

w ramach zlecania im prac badawczo-rozwojowych.52 Projekty z PO KL miały zatem wpływ na 

pogłębienie współpracy, a nie aktywizowanie na tym polu nowych firm, co mogłoby znaleźć 

odzwierciedlenie na poziomie wskaźników.  

W ramach tego poddziałania PO KL finansowano również staże pracowników naukowych 

w przedsiębiorstwach, co z kolei mogłoby mieć potencjalny wpływ na wskaźnik dotyczący poziomu 

zatrudnienia w działalności B+R w przedsiębiorstwach. Jednak zgodnie z definicją wskaźnika 

pod uwagę brane są w nim osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego 

(tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) oraz uczestnicy studiów doktoranckich. 

Oznacza to, że osoby odbywające staże nie kwalifikują się do tej kategorii.  

Z uwagi na powyższe kwestie interwencja mająca na celu rozwój kapitału ludzkiego nie jest brana 

pod uwagę przy szacowaniu wpływu wsparcia na kształtowanie się wskaźników innowacyjności i B+R. 

  

                                                           
51 Łącznie w Poddziałaniu 8.2.1 dofinansowano 665 projektów o wartości niemal 662,5 mln zł. 
52 Por. Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j., Ocena skuteczności projektów 
obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki 
i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1. PO KL), 2014  
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4. Analiza top-down 

4.1. Wymiar krajowy 

W analizach top-down, podobnie jak w podejściu bottom-up ograniczono się do badania wpływu 

środków unijnych pochodzących z wybranych osi i działań wdrażanych w perspektywie 2007-2013, 

których celem było wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. W ramach analiz 

makroekonomicznych wyszczególniono pięć kategorii wsparcia: 

• wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Interwencja ta jest modelowana 

jako bezpośrednie wsparcie przyjmujące postać dofinansowania dla sektora firm 

innowacyjnych; 

• bezpośrednie bezzwrotne wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Interwencja ta, podobnie jak 

poprzednia, jest modelowana jako finansowe wsparcie projektów innowacyjnych w firmach; 

• bezpośrednie zwrotne wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Interwencja ta jest modelowana 

jako przyznanie ulg inwestycyjnych firmom działającym w konkretnych sektorach 

występujących w modelu. W przypadku tej interwencji zakładamy, że firmy otrzymujące 

wsparcie będą zobowiązane do zwrotu otrzymanych ulg i dofinansowań. Zwroty pochodzące 

od firm będą zasilały specjalny budżet, który w następnych okresach będzie kontynuował 

swoją działalność, udzielając wsparcia kolejnym firmom; 

• rozwój zasobów ludzkich.  Interwencja ta jest modelowana jako dodatkowe inwestycje 

zwiększające kapitał ludzki pracowników, co przełoży się na wzrost produktywności w firmach 

oraz intensyfikację działalności innowacyjnej; 

• inwestycje w infrastrukturę publiczną naukowo-badawczą. Zakładamy, że środki przeznaczone 

na tego typu projekty będą przyczyniać się do zwiększenia kapitału publicznego w modelu, co 

przyczyni się do zwiększonej produktywności w firmach oraz intensyfikację działalności 

innowacyjnej. 

Dynamika wsparcia w poszczególnych kategoriach jest przedstawiona na poniższym wykresie. 

Wykres 151. Założenia dotyczące wsparcia innowacyjności w polityce spójności w podziale na kategorie interwencji. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK i danych Ministerstwa Rozwoju 

 

W przeciwieństwie do standardowej analizy makroekonomicznej, która skupia uwagę na ogólnych 

wskaźnikach makroekonomicznych, takich jak PKB czy zatrudnienie, w niniejszej analizie przedstawimy 

wpływ interwencji na wskaźniki dotyczące innowacyjności takie jak wielkość nakładów i zatrudnienie 

w sektorze B+R czy udział produktów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. 
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4.1.1. Wpływ polityki spójności na wskaźnik poziomu nakładów na działalność 

innowacyjną w przedsiębiorstwach 

 

Ramka 1. Strukturalny makroekonomiczny model EUImpactMOD 

Do oceny wpływu wydatków z polityki spójności na wielkość nakładów na działalność innowacyjną posłużyły 

symulacje przeprowadzone za pomocą modelu równowagi ogólnej EUImpactMOD. Model ten należy do klasy 

dynamicznych, stochastycznych modeli równowagi ogólnej (DSGE, z ang. Dynamic Stochastic General 

Equilibrium model), zbudowany na podstawie wieloletniego dorobku współczesnych nauk ekonomicznych. 

Jest to model dynamiczny co oznacza, że zachowania podmiotów gospodarczych (firm, gospodarstwo 

domowe, rząd) decydowane są w oparciu zarówno o bieżący jak i przyszły stan gospodarki. Stochastyczność 

modelu przejawia się w tym, że owe decyzje podejmowane są w warunkach niepewności – formułowane są 

oczekiwania co do przyszłości i brany jest pod uwagę najbardziej prawdopodobny przyszły stan gospodarki. 

Wreszcie, model opracowany jest w logice równowagi ogólnej, co oznacza, że wszystkie podmioty 

gospodarcze są w ciągłej interakcji ze sobą na odpowiednich rynkach (dóbr, pracy, kapitału), reagują 

nawzajem na swoje zachowania, w wyniku czego ustalane są ceny względne wszystkich dóbr podlegających 

wymianie (dobra konsumpcyjne, inwestycyjne, praca) i dochodzi do czyszczenia się rynków.  

 

Model EUImpactMOD jest modelem wielosektorowym, zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności, zaś 

przepływy pomiędzy sektorami dostosowane są do danych znajdujących się w tablicy przepływów 

międzygałęziowych dla Polski. Dodatkowo, model ten jest wyposażony w moduł innowacyjności tzn., 

w każdym z sektorów w gospodarce modelowany jest podsektor odpowiedzialny za wydatki na 

innowacyjność. Firmy te decydują o optymalnej wielkości nakładów w zależności od aktualnej i oczekiwanej 

sytuacji gospodarczej. Inwestycje w innowacyjność przekładają się na wzrost wartości produktu 

sprzedawanego przez firmy. 

 

Model EUimpactMOD, podobnie jak inne modele makroekonomiczne, oparty jest na założeniach, które mogą 

wpływać znacząco na wyniki symulacji. Po pierwsze model zakłada, że wszyscy agenci w gospodarce 

(gospodarstwa domowe i firmy) zachowują się racjonalnie i podejmują optymalne decyzje. Model nie bierze 

pod uwagę aspektów behawioralnych takich jak opóźniona reakcja aktorów na wprowadzenie nowej polityki. 

Z tego powodu, można spodziewać się, że efekty wprowadzanych polityk będą się charakteryzować większą 

inercją (opóźnieniem), niż w projekcjach przewidzianych przez model. 

 

Po drugie, choć w strukturze modelu wydzielonych jest 10 sektorów gospodarczych, w ramach tych sektorów 

zakłada się istnienie reprezentatywnych firm. Model nie rozróżnia na przykład różnic w zachowaniu małych 

i dużych przedsiębiorstw. Podobnie, model nie bierze pod uwagę różnić w produktywności w firmach w 

ramach jednego sektora. W kontekście niniejszego badania oznacza to, że, jeżeli wsparcie kierowane jest do 

projektów o lepszej stopie zwrotu niż typowe projekty B+R w przeszłości, pozytywny efekt wsparcia 

przewidziany w modelu będzie mniejszy niż w rzeczywistości. 

 

Analizując wpływ polityki spójności na skalę działalności innowacyjnej można wyróżnić przynajmniej 

3 kanały transmisji przekładające się na zmiany tego wskaźnika. Po pierwsze mamy do czynienia 

z bezpośrednim efektem makroekonomicznym wynikającym z przekazania i wydatkowania środków 

z polityki spójności. Błędem byłoby jednak założenie, że wydatki bezpośrednie rosną o dokładnie taką 

samą kwotę, ile wynosi wielkość wsparcia, ze względu na efekt wypierania, tzn. podmioty objęte 

wsparciem rezygnują z części zaplanowanych inwestycji, które pokryłyby ze środków własnych. 

Zgodnie z badaniami mikroekonomicznymi opisanymi w rozdziale 3, efekt wypierania został 

oszacowany na poziomie 48,3%. Przeprowadzając symulacje zakładamy zatem, że 51,7% środków 

europejskich trafia do firm w postaci dofinansowania do projektów związanych z innowacjami, zaś 
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reszta środków wypiera inne projekty, które byłyby finansowane nawet w przypadku braku wsparcia. 

Drugi istotny mechanizm to tzw. efekt typu spillover. Efekt ten jest szeroko opisany w literaturze 

ekonomicznej i polega na zwiększaniu produktywności firm innowacyjnych na skutek zwiększonych 

nakładów na innowacyjność w przeszłości. Innymi słowy, zakładamy, że koszt dodatkowych innowacji 

jest relatywnie mały, jeżeli liczba wcześniejszych innowacji w danym sektorze jest duża. Przykładem 

potwierdzającym występowanie tego typu efektu jest chociażby koncentracja geograficzna firm 

wytwarzających innowacje takie jak Dolina Krzemowa. W celu jego oszacowania przeprowadzamy 

symulacje w modelu, w którym efekty typu spillover są aktywne oraz takiego, w którym są one 

nieaktywne, a różnice w wynikach dla wskaźników przypisujemy temu efektowi. Ostatnim efektem jest 

efekt równowagi ogólnej, który polega na zwiększaniu wydatków na innowacyjność w związku z ogólną 

poprawą koniunktury w związku z interwencją. W wyniku interwencji po pewnym czasie zwiększa się 

produkcja oraz rosną przychody firm, podnosi się produktywność pracowników, co poprzez sprzężenie 

zwrotne przyczynia się do dalszych wydatków na innowacyjność.  

Jak widać na wykresie poniżej, w całym okresie interwencji wpływ polityki spójności oraz samego PO 

IG jest zdecydowanie pozytywny i coraz większy z roku na rok, co jest związane z rosnącymi wydatkami 

oraz, w mniejszym stopniu, z akumulacją kapitału i innowacji przez firmy. Gdyby nie realizacja polityki 

spójności oraz NSRO, to w roku 2014, ostatnim dla którego są dane dla tego wskaźnika, nakłady te 

byłyby mniejsze o 0,34 p.p. Gdyby nie realizowano PO IG, nakłady byłyby mniejsze o 0,16 p.p. 

Wykres 152. Wpływ polityki spójności na poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach –  
łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

W celu lepszego zrozumienia zachowania się tego wskaźnika należy dokonać dekompozycji zmiany 

w jego zachowaniu na 3 mechanizmy opisane wcześniej. Wyniki dekompozycji, zawarte w poniższym 

wykresie, pokazane są w postaci odchylenia procentowego od wartość bazowej (obserwowanej 

z polityką spójności), będącej zestawieniem danych historycznych i hipotetycznego scenariusza 

rozwoju. Ujemne wartości na wykresach wynikają z metodologii symulacji i wskazują o ile procent 

mniejszy byłby dany wskaźnik, gdyby nie uruchomiono środków z polityki spójności. W celu 

oszacowania długoterminowego wpływu polityki spójności pokazujemy wyniki symulacji w horyzoncie 

roku 2030. Okazuje się, że w początkowej fazie, a więc w latach 2008-2015 większość zmiany można 

przypisać bezpośredniemu efektowi makroekonomicznemu równemu wielkości środków 

(wynoszących corocznie około 0,5% bieżącego PKB) pomniejszonych o oszacowany efekt wypierania. 

Z punktu widzenia długoterminowego wzrostu gospodarczego najistotniejszy jest efekt spillover. 

Zaczyna on być istotny w roku 2014 i odpowiada za około 1/6 zmiany w okresie wydatkowania 

środków. Z kolei po zakończeniu wydatkowania środków z perspektywy 2007-2013, jest to w zasadzie 
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jedyny mechanizm transmisji wpływający na długotrwałe ożywienie gospodarcze. Efekt równowagi 

ogólnej związany z ogólną poprawą koniunktury nie ma aż tak dużego znaczenia w kontekście wielkości 

nakładów na innowacyjność, w szczytowym momencie odpowiada on za niewiele ponad 1 p.p. zmiany 

tego wskaźnika. 

 
Wykres 153. Alternatywny scenariusz dotyczący poziomu nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwa w 

podziale na kanały transmisji – scenariusz bez wsparcia z polityki spójności 2008-2015  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Pomimo tego, że celem badania jest analiza wpływu polityki spójności realizowanej w ramach 

perspektywy finansowej 2007-2013, w niniejszym raporcie dodatkowo rozważamy hipotetyczny 

scenariusz kontynuacji wydatkowania środków unijnych na innowacyjność w latach następnych. Aby 

zobrazować wpływ długookresowego wsparcia, przyjmujemy upraszczające założenie o podtrzymaniu 

jednostajnego wsparcia po roku 2015 w wysokości (liczonej względem PKB) i o strukturze z roku 2015. 

Tego typu symulacje, choć nie bazujące na rzeczywistych danych ani na oficjalnych prognozach, 

pozwalają uzyskać odpowiedź na pytanie o istotność finansowania nakładów na innowacyjność w 

długim horyzoncie czasowym. Kontynuacja wsparcia zdecydowanie zwiększa wielkość nakładów na 

innowacyjność i w perspektywie roku 2020 różnica w scenariuszu z polityką spójności i bez może sięgać 

nawet 30%. Podobnie jak w przypadku perspektywy 2007-13, największy wpływ ma efekt bezpośredni. 

Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku utrzymania finansowania dużo istotniejsze będzie 

podtrzymanie oraz ciągłe zwiększanie zasobów innowacji, intensyfikując tym samym efekt spillover.   

Wykres 154. Alternatywny scenariusz dotyczący poziomu nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach – 
scenariusz zakładający kontynuację braku wsparcia w dalszych latach. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na kolejnym wykresie pokazany jest wpływ interwencji na poziom PKB. W przypadku braku realizacji 

polityki spójności, w szczytowym momencie interwencji poziom PKB byłby niższy o około 3%, co 

przekłada się na różnicę w rocznym wzroście o około 0,3 p.p. Znaczną część początkowego efektu na 

ten wskaźnik można przypisać efektowi popytowemu związanemu z wydatkowaniem środków 

unijnych. Z drugiej strony w długiej perspektywie można zaobserwować trwale zwiększony efekt na 

poziom PKB na poziomie 1% PKB, potwierdzający zasadność interwencji.  

 

Wykres 155.  Wpływ braku realizacji polityki spójności na PKB. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

4.1.2. Wpływ na pozostałe wskaźniki innowacyjności i działalności B+R 

W niniejszym podrozdziale przedstawiamy wpływ polityki spójności na pozostałe wskaźniki będące 

przedmiotem badania. Projekcje dla tych wskaźników opierają się na projekcji dla nakładów na 

innowacyjność przedsiębiorstw przewidzianych przez model DSGE. Zależności między wskaźnikami 

zostały ustalone za pomocą analizy ekonometrycznej opartej na danych Eurostatu z CIS dla krajów Unii 

Europejskiej dla lat 2004-2014 oraz danych GUS dla gospodarki Polski dla lat 2004-2015. 

Wskaźniki zostały pogrupowane w następujący sposób: wskaźniki mierzące skalę działalności 

innowacyjnej, sprzedaż innowacyjnych produktów oraz skalę działalności B+R. Do pierwszej grupy 

należą: 

• Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych; 

• Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle 

przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie; 

• Poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach (jest to główny wskaźnik, 

omówiony dokładnie w poprzednim podrozdziale i w tym podrozdziale jest on pominięty). 

W przypadku wyżej wymienionych wskaźników, analiza makro ekonometryczna wykazała, że 

najlepszym predykatorem dla nich jest wielkość nakładów na działalność innowacyjną. W przypadku 

obydwu wskaźników obserwujemy pozytywny wpływ polityki spójności, w roku 2014 są one o prawie 

4,5 p.p. wyższe niż w scenariuszu alternatywnym bez polityki spójności oraz o 2,5 p.p. wyższe niż w 

scenariuszu bez realizacji PO IG. Istotną różnicą w przypadku zachowania wskaźników jest relatywna 

siła reakcji tych dwóch zmiennych – wzrost wskaźnika z 10% do 15% jest dużo istotniejszy niż wzrost 
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z 25% do 30%. Zestawiając ze sobą zmiany tych dwóch wskaźników okazuje się, że około 40% 

przedsiębiorstw, które stały się innowacyjne dzięki polityce spójności współpracuje z innymi 

przedsiębiorstwami w tym zakresie, zaś pozostałe 60% robi to samodzielnie. Oznacza to, że duża część 

przedsiębiorstw, która została innowacyjna dzięki środkom europejskim robi to nie we współpracy 

z innymi.  

 Wykres 156. Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych   

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 157. Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wskaźniki mierzące sprzedaż innowacyjnych produktów są następujące: 

• Udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów 

ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych; 

• Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle - 

przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 49 osób; 

• Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle - 

przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób; 
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• Poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. 

Realizacja polityki spójności miała jednoznacznie pozytywny wpływ na powyższe wskaźniki, jednak 

wystąpiły istotne różnice w sposobie i skali oddziaływania. Jeśli chodzi o pierwsze trzy wskaźniki, 

analiza makro ekonometryczna wskazała również wielkość nakładów na innowacyjność jako główną 

determinantę ich zachowania, przy czym istotne okazały się te zmienne opóźnione o 1-2 kwartały.  

Udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej ogółem 

w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2014 roku był większy o 1,5 p.p dzięki realizacji polityki 

spójności. Sama realizacja PO IG podwyższyła ten wskaźnik o prawie 0,9 p.p. Z analizy poniższych 

wykresów wynika, że polityka spójności miała niemal identyczny wpływ na sprzedaż produktów 

wysokiej i średnio wysokiej techniki w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób oraz w tych 

zatrudniających powyżej 49 osób. Dla obu wskaźników wpływ ten był na poziomie około 0.9p.p. dla 

całej polityki spójności oraz około 0,5p.p. dla samego PO IG. 

Jeśli chodzi o udział produktów wysokiej techniki w eksporcie, to zgodnie z modelem 

ekonometrycznym najistotniejszym predykatorem okazał się udział produktów wysokiej 

i średniowysokiej techniki w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób. Jeśli zatem 

pośrednim celem polityki jest zwiększenie eksportu, w tym eksportu produktów zaawansowanych 

technicznie, należy przede wszystkim wspierać firmy większe. Jest to rezultat zgodny z regułą 

stanowiącą, że za eksport odpowiadają głównie przedsiębiorstwa średnie i duże.  

Podobnie, pozytywny wpływ realizacji PO IG na udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki 

w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób przełożył się na wzrost udziału produktów 

wysokiej techniki w eksporcie o około 0,3 p.p. 

 

Wykres 158. Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych 
w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 159. Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w 
produkcji sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 49 osób 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
 

Wykres 160. Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w 
produkcji sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
 

Wykres 161.  Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie 
ogółem 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Do trzeciej grupy należą: 

• Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB; 

• Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB; 

• Poziom zatrudnienia w działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw; 

• Poziom zatrudnienia w działalności B+R. 

Wpływ funduszy na B+R przedsiębiorstw został przygotowany w oparciu o projekcje wpływu na 

nakłady na innowacyjność. W konstrukcji modelu wzięto pod uwagę, że dwa podstawowe komponenty 

wydatków na innowacyjność: nakłady na B+R oraz nakłady na wdrożenia nowych technologii są od 

siebie zależne. W szczególności zwiększenie nakładów na B+R w danym okresie może oznaczać 

zwiększenie nakładów na wdrożenia w przyszłych okresach. Aby ustalić tą dynamiczną zależność 

wykorzystano ekonometryczny model wielomianu dystrybuowanego opóźnienia (ang. polynomial 

distributed lag model): 

 

𝐼𝑛𝑛𝑡 = 𝐵𝑅𝑡 + 𝑊𝐷𝑡 

𝑊𝐷𝑡 = ∑ 𝛽𝜏𝐼𝑛𝑛𝑡−𝜏

∞

𝜏

 

𝛽𝜏 = 𝛼 + 𝜃𝜏 

 

gdzie 𝐼𝑛𝑛𝑡 to nakłady na innowacyjność, 𝐵𝑅𝑡 to nakłady na Badania i Rozwój firm a  𝑊𝐷𝑡 to pozostałe 

nakłady na innowacyjność, które można interpretować jako nakłady na wdrażanie technologii 

rozwijanych w procesie B+R. Kalibracja modelu polegała na oszacowaniu parametrów 𝛼 oraz 𝜃. Do 

kalibracji wykorzystano panel danych o wydatkach na innowacyjność i B+R przedsiębiorstw dla krajów 

UE pochodzący z Community Innovation Survey. Wyniki modelu ekonometrycznego są zgodne 

z hipotezą zarysowaną powyżej. Zwiększenie wydatków na B+R prowadzi do zwiększenia wydatków 

związanych z wdrażaniem technologii w przyszłości (do sześciu lat od zwiększenia całkowitych 

nakładów na innowacyjność: oszacowana wartość parametrów to 𝛼 = 0,098 i 𝜃 = −0,015). Oznacza 

to, że po zwiększeniu budżetu na innowacyjność, firmy w pierwszych latach będą przeznaczać 

dodatkowe środki na nakłady związane z B+R, natomiast w kolejnych latach przeznaczą większe środki 

na wydatki związane z wdrożeniem technologii. 

Zgodnie z tym przewidywaniem, symulacje modelu opisanego powyżej wskazują, że, podczas gdy 

wpływ interwencji na pozostałe wskaźniki rośnie stopniowo, w przypadku wpływu na wydatki B+R 

przedsiębiorstw jest znaczący już od 2010 roku. W okresie 2010-2015 wpływ ten utrzymywał się na 

poziomie około 1 promila PKB. W zestawieniu z danymi historycznymi oznacza to, że interwencja 

pomogła uniknąć spadku wydatków na B+R w latach 2009-2010 oraz pomogła utrzymać relatywnie 

stabilny wzrost wydatków na B+R aż do 2015 roku. 
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Wykres 162.  Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w 
relacji do PKB 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wpływ interwencji na nakłady na działalność B+R zostały wyznaczone poprzez ustalenie zależności 

pomiędzy wydatkami B+R przedsiębiorstw a pozostałymi wydatkami B+R. Model ekonometryczny 

oszacowany z wykorzystaniem panelu danych pochodzących z Community Innovation Survey dla 

okresu 2004-2014 dla państw członkowskich Unii Europejskiej wskazuje, że zwiększenie nakładów na 

B+R o 1% prowadzi do zwiększenia nakładów na B+R sektora szkół wyższych o 0,12% oraz nakładów na 

B+R sektora rządowego o 0,04% (oba efekty są statystycznie istotne). Zależność ta może wynikać 

z komplementarności badań i rozwoju tych trzech aktorów. Na przykład, zwiększenie intensywności 

badań wśród firm będzie prowadzić do zwiększenia nakładów na badania szkół wyższych, które 

współpracują z tymi firmami. Uwzględniając tą zależność w przeprowadzanych symulacjach założono, 

że poprzez wpływ na nakłady B+R przedsiębiorstw interwencja będzie miała także pośredni wpływ na 

B+R innych instytucji. Dodatkowo polityka spójności ma bezpośredni wpływ na nakłady na B+R poprzez 

wsparcie finansowania infrastruktury naukowo-badawczej.  Całościowy wpływ na nakłady na B+R w 

Polsce jest wypadkową tych efektów.  

Symulacje wskazują, że wpływ interwencji na wskaźnik nakładów na działalność B+R oscylował na 

poziomie od 0,15% do 0,2% PKB. W scenariuszu bez funduszy europejskich w 2015 wskaźnik ten 

osiągnąłby wartość 0,8% PKB w porównaniu do 1,0% w przypadku scenariusza historycznego. 

Natomiast w scenariuszu bez realizacji PO IG wskaźnik osiągnąłby wartość 0,9% PKB. Porównując oba 

scenariusze można też stwierdzić, że interwencja pozwoliła na stabilny wzrost wskaźnika w całym 

analizowanym okresie.  

Wyniki wskazują, że interwencja miała niemal identyczny wpływ na nakłady B+R przedsiębiorstw oraz 

na nakłady B+R instytucji rządowych i szkół wyższych. W obu przypadkach wpływ ten był równy około 

0.09% PKB. 
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Wykres 163. Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Modele makroekonomiczne przewidują, że zatrudnienie w sektorze B+R powinno być w długim okresie 

proporcjonalne do wzrostu wydatków względem PKB (zob. na przykład model Younga (1997). Jest to 

naturalna konsekwencja założenia, że wzrost PKB prowadzi do proporcjonalnego wzrostu 

wynagrodzeń w gospodarce oraz założenia, że wzrost wynagrodzeń w gospodarce prowadzi do 

proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń z sektorze B+R. Proporcjonalność wskaźnika zatrudnienia do 

wskaźnika nakładów na B+R została potwierdzona przez oszacowanie modelu ekonometrycznego dla 

serii danych o nakładach na B+R oraz zatrudnieniu w tym sektorze w Polsce. Model wskazuje także na 

opóźnienie reakcji wskaźnika zatrudnienia: wpływ na zatrudnienie pojawia się dopiero po roku od 

zmiany nakładów na B+R. 

Wyniki symulacji wskazują, że wpływ interwencji na poziom zatrudnienia w działalności B+R 

przedsiębiorstw pojawia się dopiero w 2010 roku. Największy efekt interwencji można zaobserwować 

w latach 2011-2012, czyli tuż po okresie, w którym interwencja pozwoliła uniknąć spadku nakładów na 

innowacyjność o połowę. Od 2013 roku wpływ polityki spójności ustabilizował się na poziomie około 8 

tys. miejsce pracy. Natomiast wpływ samego PO IG w 2014 roku wynosi około 5 tys. miejsc pracy. 

Wykres 164. Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Poziom zatrudnienia w działalności B+R w sektorze 
przedsiębiorstw 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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W przypadku wpływu interwencji na zatrudnienie w działalności B+R, wyniki symulacji sugerują, że 

wzrastał on stopniowo od 2010 roku i od 2012 roku utrzymuje się na poziomie około 18 tys. EPC. 

Podobnie jak w przypadku symulacji dotyczących wpływu interwencji na nakłady na B+R, wyniki 

sugerują, że fundusze europejskie pomogły utrzymać stabilny wzrost zatrudnienia w sektorze B+R. W 

przypadku braku wsparcia, wzrost zatrudnienia rozpocząłby się dopiero w 2011 roku. 

 

Wykres 165.  Wpływ polityki spójności na poziom wskaźnika - Poziom zatrudnienia w działalności B+R 

łączny efekt makroekonomiczny efekt PO IG 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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4.2. Wymiar regionalny 

W niniejszym rozdziale prezentujemy wyniki oszacowania wpływu interwencji na poziomie 

poszczególnych województw. Do określenia skali oddziaływania w każdym z regionów zastosowano 

następująca procedurę.  

1. Punktem wyjścia dla dalszych oszacowań były szeregi czasowe każdego ze wskaźników 

dostępne w statystyce publicznej. W przypadku części mierników występuje problem związany 

z brakami niektórych obserwacji, wynikających z niepublikowania przez GUS wartości objętych 

tajemnicą statystyczną. W takich sytuacji dokonano imputacji danych na podstawie wartości 

publikowanych dla określonego regionu w innych latach.  

2. Dezagregacja opiera się na symulacjach top-down oszacowanych dla całej Polski. Zastosowanie 

tego podejścia zapewnia spójność oszacowań na poziomie krajowym z sumą symulacji we 

wszystkich regionach.  

3. Do dezagregacji oddziaływania na poziomie województw zastosowano dwustopniowy 

algorytm. W pierwszym kroku określono udziały każdego z województw w odpowiednich dla 

danego wskaźnika kategoriach interwencji i oszacowano współczynniki skalujące dla 

oddziaływania wyznaczonego na poziomie krajowym. W drugim kroku uwzględniono 

opóźnienie procesów gospodarczych zachodzących na poziomie regionalnym, w efekcie 

uwzględniając w ostatecznych wartościach współczynników nie tylko informacje o interwencji 

z danego roku, ale także z lat wcześniejszych (opóźnienie do 2 lat wstecz, z wyłączeniem lat 

2008-2009). Symulacje dla Polski Wschodniej opracowano najpierw dla każdego z pięciu 

województw oddzielnie, a następnie oszacowano wpływ na poziomie całego makroregionu.  

Wykres 166. Wyniki oszacowań na poziomie regionalnym 

nakłady na działalność innowacyjną w relacji do PKB nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 

  
DL – dolnośląskie, KP – kujawsko-pomorskie, LB – lubelskie, LU – lubuskie, ŁD – łódzkie, MPL – małopolskie,  

MZ – mazowieckie, OP – opolskie, PK – podkarpackie, PO – pomorskie, PD – podlaskie, ŚL – śląskie, ŚW – świętokrzyskie,  
WM – warmińsko-mazurskie, WPL – wielskopolskie,  ZP – zachodniopomorskie  

Źródło: Opracowanie własne 
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Wyniki oszacowań pokazują bardzo wyraźny związek między dotychczasowym potencjałem badawczo-

rozwojowym poszczególnych województw a wpływem interwencji. Nakłady na działalność B+R 

najbardziej wzrosły w regionach, w których ich udział w relacji do PKB był już na relatywnie wysokim 

poziomie. Jest to szczególnie dobrze widoczne w przypadku najlepiej pod tym względem rozwiniętych 

województw – mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Na przeciwległym biegunie 

znalazły się regiony o najsłabszym potencjale badawczym w Polsce – tj. województwa lubuskie, 

warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. W ich przypadku, wpływ polityki 

spójności na wysokość nakładów na B+R w relacji do PKB był minimalny. 

 

Podobna sytuacja występowała w odniesieniu do wpływu interwencji na poziom zatrudnienia 

w działalności B+R. Najwięcej osób znajduje zatrudnienie w pracach badawczo-rozwojowych 

w województwach mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i dolnośląskim. Interwencja w ramach 

polityki spójności przyczyniła się do zwiększenia zakresu prowadzonych badań w tych województwach, 

co przełożyło się na względnie silniejszy niż w pozostałych regionach wzrost zatrudnienia w B+R.  

 

Otrzymane wyniki wskazują, że skuteczność interwencji w obszarze wspierania działalności badawczo-

rozwojowej była silnie zależna od potencjałów poszczególnych regionów. O środki na realizację 

projektów czy rozbudowę infrastruktury badawczej ubiegały się najczęściej podmioty z regionów, 

w które już wcześniej inwestowały znaczącą część swojego PKB w rozwój technologiczny. Często sami 

wnioskodawcy mieli już doświadczenie w realizacji projektów badawczych, dzięki czemu łatwiej było 

im spełnić odpowiednie kryteria wyboru projektów dotyczące m.in. kadry badawczej czy dostępu do 

niezbędnej infrastruktury. W rezultacie, Interwencja w tym obszarze w naturalny sposób raczej 

wzmacniała istniejące różnice między regionami niż je niwelowała. 

 

Taki efekt nie był natomiast obserwowany w przypadku wielkości nakładów na działalności 

innowacyjną w relacji do PKB oraz udziału sprzedaży produktów innowacyjnych. Wynika to m.in. z tego, 

że zakres projektów mieszczących się w kategorii działalności innowacyjnej był znacznie szerszy, niż 

w przypadku prac B+R. Obejmował on m.in. projekty modernizacji parku maszynowego przyczyniające 

się do powstania nowych produktów lub poprawy efektywności produkcji w przedsiębiorstwach. Przez 

to bariery w realizacji takich projektów były znacznie mniejsze, a wnioskodawcy ze słabiej rozwiniętych 

regionów kraju mogli z sukcesem aplikować o środki na realizację projektów innowacyjnych. 

W całkowitej wartości projektów innowacyjnych większy udział stanowiły również projekty 

realizowane w ramach RPO i PO RPW, które z definicji zwiększało szanse regionów relatywnie 

biedniejszych, które dotychczas nie inwestowały znaczących środków w działalność innowacyjną.  
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Tabela 7. Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 

Scenariusz z NSRO (% PKB) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 0,57 0,60 0,67 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 

dolnośląskie 0,41 0,44 0,53 0,51 0,54 0,69 0,65 0,74   

kujawsko-pomorskie 0,20 0,22 0,56 0,31 0,27 0,42 0,31 0,34   

lubelskie 0,54 0,48 0,58 0,64 0,62 1,01 0,61 1,03   

lubuskie 0,09 0,10 0,10 0,14 0,16 0,20 0,26 0,18   

łódzkie 0,51 0,54 0,60 0,63 0,61 0,77 0,67 0,67   

małopolskie 0,92 0,95 0,93 1,00 1,01 1,31 1,30 1,38   

mazowieckie 1,07 1,21 1,19 1,36 1,39 1,37 1,55 1,70   

opolskie 0,14 0,14 0,23 0,12 0,25 0,19 0,23 0,34   

podkarpackie 0,36 0,37 0,37 0,92 0,90 1,01 1,22 1,38   

podlaskie 0,20 0,26 0,21 0,32 0,39 0,38 0,55 0,60   

pomorskie 0,51 0,57 0,52 0,60 0,71 1,07 0,98 1,05   

śląskie 0,38 0,36 0,55 0,46 0,52 0,63 0,62 0,57   

świętokrzyskie 0,12 0,27 0,42 0,45 0,36 0,30 0,35 0,34   

warmińsko-mazurskie 0,29 0,23 0,31 0,44 0,48 0,48 0,36 0,27   

wielkopolskie 0,52 0,52 0,66 0,58 0,62 0,88 0,62 0,64   

zachodniopomorskie 0,24 0,24 0,22 0,31 0,34 0,37 0,30 0,28   

Polska Wschodnia 0,33 0,34 0,40 0,60 0,59 0,71 0,67 0,81   

          
Wpływ NSRO (punkty procentowe) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 0,00 -0,01 0,08 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,19 

dolnośląskie 0,00 -0,02 0,10 0,15 0,14 0,12 0,11 0,13   

kujawsko-pomorskie 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,07 0,06 0,05   

lubelskie 0,00 -0,02 0,12 0,21 0,26 0,25 0,23 0,25   

lubuskie 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 0,06   

łódzkie 0,00 0,00 0,05 0,11 0,14 0,13 0,12 0,12   

małopolskie 0,00 -0,02 0,16 0,27 0,31 0,27 0,23 0,24   

mazowieckie 0,00 -0,03 0,16 0,26 0,29 0,26 0,26 0,31   

opolskie 0,00 0,00 0,00 0,06 0,10 0,12 0,11 0,11   

podkarpackie 0,00 -0,01 0,04 0,16 0,22 0,26 0,22 0,24   

podlaskie 0,00 -0,01 0,07 0,15 0,19 0,17 0,15 0,15   

pomorskie 0,00 0,00 0,04 0,10 0,13 0,13 0,12 0,15   

śląskie 0,00 -0,01 0,06 0,10 0,12 0,11 0,10 0,11   

świętokrzyskie 0,00 -0,01 0,06 0,11 0,13 0,14 0,12 0,13   

warmińsko-mazurskie 0,00 0,00 0,04 0,08 0,12 0,09 0,06 0,05   

wielkopolskie 0,00 -0,01 0,07 0,14 0,18 0,15 0,11 0,11   

zachodniopomorskie 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,06 0,04 0,04   

Polska Wschodnia 0,00 -0,01 0,06 0,14 0,18 0,19 0,17 0,17   

          
Scenariusz bez NSRO (% PKB) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 0,57 0,61 0,59 0,57 0,58 0,72 0,72 0,77 0,81 

dolnośląskie 0,41 0,46 0,43 0,36 0,40 0,57 0,54 0,61   

kujawsko-pomorskie 0,20 0,22 0,55 0,28 0,21 0,35 0,25 0,29   

lubelskie 0,54 0,50 0,46 0,43 0,36 0,76 0,38 0,78   

lubuskie 0,09 0,10 0,09 0,12 0,12 0,16 0,22 0,12   

łódzkie 0,51 0,54 0,55 0,52 0,47 0,64 0,55 0,55   

małopolskie 0,92 0,97 0,77 0,73 0,70 1,04 1,07 1,14   

mazowieckie 1,07 1,24 1,03 1,10 1,10 1,11 1,29 1,39   

opolskie 0,14 0,14 0,23 0,06 0,15 0,07 0,12 0,23   

podkarpackie 0,36 0,38 0,33 0,76 0,68 0,75 1,00 1,14   

podlaskie 0,20 0,27 0,14 0,17 0,20 0,21 0,40 0,45   

pomorskie 0,51 0,57 0,48 0,50 0,58 0,94 0,86 0,90   

śląskie 0,38 0,37 0,49 0,36 0,40 0,52 0,52 0,46   

świętokrzyskie 0,12 0,28 0,36 0,34 0,23 0,16 0,23 0,21   

warmińsko-mazurskie 0,29 0,23 0,27 0,36 0,36 0,39 0,30 0,22   

wielkopolskie 0,52 0,53 0,59 0,44 0,44 0,73 0,51 0,53   

zachodniopomorskie 0,24 0,24 0,20 0,26 0,27 0,31 0,26 0,24   

Polska Wschodnia 0,00 0,35 0,33 0,45 0,41 0,52 0,51 0,64   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, KSI SIMIK oraz symulacji makroekonomicznych 
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Tabela 8. Poziom nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 

Scenariusz z NSRO (% PKB) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA   2,75 2,25 2,39 2,03 2,25 1,99 2,19   

dolnośląskie   3,43 2,54 2,51 2,48 2,52 1,80 3,27   

kujawsko-pomorskie   4,85 3,80 4,62 3,69 4,54 3,32 3,28   

lubelskie   1,55 1,40 1,24 1,19 1,60 1,75 1,58   

lubuskie   2,80 2,20 2,48 2,17 1,92 1,68 1,97   

łódzkie   1,79 1,08 1,05 0,97 1,41 0,81 0,96   

małopolskie   2,14 1,95 1,82 2,25 2,29 2,87 3,44   

mazowieckie   1,56 0,96 0,94 0,91 1,39 0,87 0,70   

opolskie   1,32 1,05 0,99 1,05 2,18 1,39 0,60   

podkarpackie   1,44 1,11 0,90 0,76 0,87 0,91 0,74   

podlaskie   1,79 0,85 1,25 1,59 1,38 1,44 1,89   

pomorskie   0,91 0,70 1,08 1,12 1,72 1,49 1,61   

śląskie   1,94 1,91 1,81 1,54 2,05 2,56 2,49   

świętokrzyskie   1,15 1,34 0,92 1,22 1,14 1,06 0,74   

warmińsko-mazurskie   3,39 2,56 1,73 1,07 1,37 1,37 1,66   

wielkopolskie   3,65 3,27 2,89 1,73 1,31 1,64 1,96   

zachodniopomorskie   0,94 0,92 0,89 0,75 0,67 0,58 0,67   

Polska Wschodnia   1,81 1,44 1,19 1,12 1,27 1,31 1,29   

          
Wpływ NSRO (punkty procentowe) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA   -0,03 0,10 0,24 0,26 0,31 0,28 0,34   

dolnośląskie   -0,02 0,08 0,17 0,19 0,23 0,22 0,30   

kujawsko-pomorskie   -0,03 0,12 0,28 0,30 0,30 0,26 0,38   

lubelskie   -0,05 0,16 0,35 0,38 0,37 0,30 0,35   

lubuskie   -0,06 0,18 0,34 0,32 0,28 0,21 0,26   

łódzkie   -0,02 0,07 0,18 0,21 0,27 0,26 0,33   

małopolskie   -0,06 0,15 0,32 0,35 0,40 0,36 0,44   

mazowieckie   -0,03 0,09 0,19 0,21 0,25 0,25 0,34   

opolskie   -0,06 0,16 0,35 0,37 0,39 0,33 0,38   

podkarpackie   -0,05 0,16 0,43 0,52 0,60 0,53 0,63   

podlaskie   -0,06 0,17 0,39 0,40 0,45 0,39 0,46   

pomorskie   -0,04 0,11 0,21 0,21 0,22 0,19 0,25   

śląskie   -0,03 0,08 0,21 0,25 0,29 0,26 0,29   

świętokrzyskie   -0,07 0,15 0,40 0,45 0,52 0,41 0,47   

warmińsko-mazurskie   -0,08 0,21 0,46 0,50 0,49 0,35 0,37   

wielkopolskie   -0,02 0,10 0,26 0,30 0,31 0,25 0,28   

zachodniopomorskie   -0,02 0,10 0,25 0,31 0,38 0,35 0,45   

Polska Wschodnia   -0,05 0,16 0,39 0,42 0,47 0,39 0,45   

          
Scenariusz bez NSRO (% PKB) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA   2,78 2,15 2,15 1,77 1,94 1,71 1,85 0,00 

dolnośląskie   3,45 2,46 2,34 2,29 2,29 1,58 2,97   

kujawsko-pomorskie   4,88 3,68 4,34 3,39 4,24 3,06 2,90   

lubelskie   1,60 1,24 0,89 0,81 1,23 1,45 1,23   

lubuskie   2,86 2,02 2,14 1,85 1,64 1,47 1,71   

łódzkie   1,81 1,01 0,87 0,76 1,14 0,55 0,63   

małopolskie   2,20 1,80 1,50 1,90 1,89 2,51 3,00   

mazowieckie   1,59 0,87 0,75 0,70 1,14 0,62 0,36   

opolskie   1,38 0,89 0,64 0,68 1,79 1,06 0,22   

podkarpackie   1,49 0,95 0,47 0,24 0,27 0,38 0,11   

podlaskie   1,85 0,68 0,86 1,19 0,93 1,05 1,43   

pomorskie   0,95 0,59 0,87 0,91 1,50 1,30 1,36   

śląskie   1,97 1,83 1,60 1,29 1,76 2,30 2,20   

świętokrzyskie   1,22 1,19 0,52 0,77 0,62 0,65 0,27   

warmińsko-mazurskie   3,47 2,35 1,27 0,57 0,88 1,01 1,29   

wielkopolskie   3,67 3,17 2,63 1,43 1,00 1,39 1,68   

zachodniopomorskie   0,96 0,81 0,64 0,44 0,28 0,23 0,22   

Polska Wschodnia   1,86 1,28 0,80 0,71 0,79 0,92 0,84   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, KSI SIMIK oraz symulacji makroekonomicznych  
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Tabela 9. Poziom zatrudnienia w działalności B+R 

Scenariusz z NSRO (% pracujących) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 0,50 0,48 0,47 0,54 0,56 0,59 0,61 0,67   

dolnośląskie 0,51 0,52 0,53 0,49 0,60 0,70 0,83 0,82   

kujawsko-pomorskie 0,40 0,42 0,32 0,35 0,37 0,40 0,38 0,39   

lubelskie 0,34 0,34 0,31 0,35 0,36 0,38 0,38 0,39   

lubuskie 0,18 0,19 0,16 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20   

łódzkie 0,37 0,31 0,35 0,37 0,38 0,45 0,41 0,42   

małopolskie 0,66 0,56 0,56 0,70 0,80 0,87 0,88 1,03   

mazowieckie 1,08 0,98 0,98 1,16 1,10 1,12 1,22 1,24   

opolskie 0,26 0,24 0,24 0,26 0,27 0,34 0,29 0,29   

podkarpackie 0,18 0,18 0,18 0,49 0,35 0,47 0,54 0,76   

podlaskie 0,28 0,32 0,31 0,32 0,37 0,37 0,37 0,35   

pomorskie 0,55 0,47 0,54 0,55 0,64 0,67 0,67 0,71   

śląskie 0,37 0,39 0,37 0,40 0,41 0,41 0,45 0,51   

świętokrzyskie 0,14 0,15 0,19 0,20 0,18 0,09 0,17 0,20   

warmińsko-mazurskie 0,22 0,23 0,22 0,25 0,29 0,31 0,28 0,30   

wielkopolskie 0,49 0,50 0,45 0,48 0,52 0,50 0,45 0,51   

zachodniopomorskie 0,36 0,34 0,28 0,32 0,35 0,38 0,33 0,39   

Polska Wschodnia   0,23 0,24 0,24 0,34 0,32 0,34 0,37   

          
Wpływ NSRO (punkty procentowe) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 0,00 0,02 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10   

dolnośląskie 0,00 0,03 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10   

kujawsko-pomorskie 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02   

lubelskie 0,00 0,01 0,04 0,04 0,06 0,09 0,07 0,08   

lubuskie 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04   

łódzkie 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05   

małopolskie 0,01 0,02 0,07 0,09 0,10 0,11 0,10 0,12   

mazowieckie 0,01 0,04 0,10 0,13 0,15 0,17 0,24 0,26   

opolskie 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,06 0,06 0,04   

podkarpackie 0,00 0,01 0,01 0,06 0,07 0,10 0,08 0,09   

podlaskie 0,00 0,01 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06   

pomorskie 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09   

śląskie 0,00 0,01 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06   

świętokrzyskie 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05   

warmińsko-mazurskie 0,00 0,00 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02   

wielkopolskie 0,00 0,02 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07   

zachodniopomorskie 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02   

Polska Wschodnia 0,00 0,00 0,01 0,04 0,06 0,07 0,09 0,10   
          

Scenariusz bez NSRO (% pracujących) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 0,50 0,46 0,43 0,48 0,49 0,51 0,52 0,57  
dolnośląskie 0,51 0,49 0,48 0,43 0,55 0,63 0,74 0,72   

kujawsko-pomorskie 0,40 0,42 0,31 0,34 0,34 0,37 0,37 0,37   

lubelskie 0,33 0,33 0,27 0,30 0,29 0,29 0,31 0,31   

lubuskie 0,18 0,19 0,15 0,17 0,18 0,17 0,19 0,16   

łódzkie 0,37 0,31 0,33 0,33 0,34 0,40 0,36 0,37   

małopolskie 0,65 0,53 0,48 0,61 0,70 0,76 0,78 0,91   

mazowieckie 1,07 0,94 0,88 1,04 0,95 0,95 0,99 0,98   

opolskie 0,26 0,24 0,24 0,23 0,23 0,28 0,24 0,25   

podkarpackie 0,18 0,17 0,17 0,42 0,28 0,37 0,46 0,67   

podlaskie 0,28 0,31 0,28 0,28 0,32 0,31 0,32 0,29   

pomorskie 0,55 0,47 0,51 0,50 0,59 0,60 0,59 0,63   

śląskie 0,37 0,38 0,34 0,36 0,36 0,35 0,39 0,45   

świętokrzyskie 0,14 0,14 0,17 0,17 0,14 0,05 0,13 0,15   

warmińsko-mazurskie 0,22 0,23 0,20 0,23 0,26 0,29 0,26 0,28   

wielkopolskie 0,49 0,48 0,41 0,42 0,45 0,44 0,39 0,44   

zachodniopomorskie 0,36 0,34 0,27 0,29 0,33 0,35 0,32 0,37   

Polska Wschodnia 0,00 0,23 0,23 0,21 0,28 0,24 0,25 0,27   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, KSI SIMIK oraz symulacji makroekonomicznych 
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Tabela 10. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej wyrobów ogółem 
w przedsiębiorstwach przemysłowych [%] 

Scenariusz z NSRO (%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 14,72 14,71 14,31 13,91 11,82 12,35 11,47 11,62   

dolnośląskie 9,20 12,38 9,45 6,52 6,46 8,65 10,89 14,62   

kujawsko-pomorskie 6,59 15,24 15,59 15,93 6,76 7,60 7,75 9,09   

lubelskie 13,29 11,42 8,12 4,81 4,69 7,38 5,35 6,23   

lubuskie 8,20 17,20 10,60 4,00 3,92 4,87 6,50 5,70   

łódzkie 8,00 7,87 7,24 6,60 6,06 8,47 7,63 10,98   

małopolskie 11,57 13,82 13,46 13,10 10,43 8,33 8,33 10,20   

mazowieckie 18,11 18,66 15,84 13,02 8,16 8,09 9,45 7,74   

opolskie 6,19 8,72 7,53 6,33 6,14 9,33 8,70 8,36   

podkarpackie 21,18 14,17 13,67 13,17 15,21 13,08 12,32 10,94   

podlaskie 9,04 7,10 6,30 5,49 5,29 6,17 5,78 4,64   

pomorskie 37,41 31,88 40,82 49,76 47,80 46,85 23,57 31,76   

śląskie 15,59 13,07 13,74 14,40 7,78 11,23 13,14 13,66   

świętokrzyskie 11,23 11,52 8,89 6,25 6,05 6,84 8,20 4,72   

warmińsko-mazurskie 15,91 15,75 13,93 12,10 7,70 3,32 2,71 3,38   

wielkopolskie 9,32 9,18 10,72 12,25 20,56 15,44 16,29 9,21   

zachodniopomorskie 7,69 8,25 5,59 2,93 5,40 4,14 4,83 7,32   

Polska Wschodnia 14,73 12,26 10,41 8,55 8,20 7,84 7,19 6,47   

          
Wpływ NSRO (punkty procentowe) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 0,30 0,16 0,60 0,98 0,97 1,10 1,09 1,64   

dolnośląskie 0,29 0,16 0,44 0,56 0,85 1,07 1,04 1,41   

kujawsko-pomorskie 0,10 0,05 0,55 0,83 0,74 0,81 1,08 2,31   

lubelskie 0,11 0,07 0,53 0,60 0,69 0,57 0,48 0,66   

lubuskie 0,38 0,20 0,61 0,78 0,76 0,66 0,73 1,52   

łódzkie 0,24 0,13 0,45 0,48 0,49 0,64 0,74 1,20   

małopolskie 0,65 0,37 0,99 1,33 1,15 1,61 1,54 2,27   

mazowieckie 0,25 0,13 0,47 0,81 0,98 0,84 0,81 1,44   

opolskie 0,60 0,30 1,09 1,58 1,32 1,66 1,59 2,04   

podkarpackie 0,73 0,40 1,16 2,34 2,11 2,80 3,37 4,49   

podlaskie 0,31 0,17 0,68 1,04 1,14 2,21 2,18 3,13   

pomorskie 0,22 0,11 0,34 0,46 0,36 0,44 0,57 0,88   

śląskie 0,31 0,16 0,56 1,03 0,97 1,05 0,83 1,10   

świętokrzyskie 0,42 0,21 0,40 1,53 1,46 1,39 1,25 1,82   

warmińsko-mazurskie 0,71 0,41 1,02 1,44 1,44 0,89 0,83 2,26   

wielkopolskie 0,10 0,05 0,59 1,30 1,09 1,06 1,05 1,11   

zachodniopomorskie 0,16 0,08 1,18 1,67 1,41 3,33 3,28 5,18   

Polska Wschodnia 0,00 0,19 0,11 0,49 0,94 1,02 1,27 1,19   

          
Scenariusz bez NSRO (%) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POLSKA 14,42 14,55 13,71 12,93 10,85 11,25 10,38 9,98  
dolnośląskie 8,91 12,22 9,01 5,96 5,61 7,58 9,85 13,21   

kujawsko-pomorskie 6,49 15,19 15,03 15,10 6,02 6,79 6,67 6,78   

lubelskie 13,18 11,35 7,58 4,21 4,00 6,81 4,87 5,57   

lubuskie 7,82 17,00 9,99 3,22 3,16 4,21 5,77 4,18   

łódzkie 7,76 7,74 6,79 6,12 5,57 7,83 6,89 9,78   

małopolskie 10,92 13,45 12,47 11,77 9,28 6,72 6,79 7,93   

mazowieckie 17,86 18,53 15,37 12,21 7,18 7,25 8,64 6,30   

opolskie 5,59 8,42 6,43 4,75 4,82 7,67 7,11 6,32   

podkarpackie 20,45 13,77 12,51 10,83 13,10 10,28 8,95 6,45   

podlaskie 8,73 6,93 5,61 4,45 4,15 3,96 3,60 1,51   

pomorskie 37,19 31,77 40,48 49,30 47,44 46,41 23,00 30,88   

śląskie 15,28 12,91 13,17 13,37 6,81 10,18 12,31 12,56   

świętokrzyskie 10,81 11,31 8,48 4,72 4,59 5,45 6,95 2,90   

warmińsko-mazurskie 15,20 15,34 12,91 10,66 6,26 2,43 1,88 1,12   

wielkopolskie 9,22 9,13 10,12 10,95 19,47 14,38 15,24 8,10   

zachodniopomorskie 7,53 8,17 4,41 1,26 3,99 0,81 1,55 2,14   

Polska Wschodnia 0,00 12,06 10,29 8,05 7,25 6,82 5,93 5,28   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, KSI SIMIK oraz symulacji makroekonomicznych 
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5. Podsumowanie i synteza wyników 

Celem niniejszej ewaluacji było oszacowanie wpływu interwencji z perspektywy 2007-2013 na wybrane 

wskaźniki innowacyjności i działalności B+R. Podchodząc do tego zadania przejęliśmy, że interwencja 

wpływa na wskaźniki dwojako. Po pierwsze bezpośrednio oddziałując na beneficjenta, który w wyniku 

otrzymanego wsparcia np. zwiększa nakłady na działalność innowacyjną, czy wprowadza do swojej 

oferty nowe produkty, opracowane w ramach dofinansowanych projektów, które w efekcie wpływają 

na poziom jego przychodów. Po drugie, interwencja wpływa na całą gospodarkę za sprawą 

dodatkowego strumienia środków przeznaczanego na inwestycje, dzięki którym zwiększa popyt na 

dobra i usługi potrzebne do realizacji tych projektów, co w efekcie wpływa na kondycję nie tylko 

beneficjentów, ale i ich otoczenia i szerzej, całej gospodarki. Uzupełnieniem tego kanału oddziaływania 

są także pozytywne efekty zewnętrzne, związane m.in. z ogólnym wzrostem innowacyjności. 

Powyższe założenia znalazły odzwierciedlenie w logice tego badania, które opiera się na zastosowaniu 

dwóch perspektyw badawczych.  

• Podejście bottom-up opisane w rozdziale 3 pokazuje bezpośredni wpływ interwencji na zmianę 

poziomu poszczególnych wskaźników. Wpływ ten wynika wprost z realizacji konkretnych 

projektów. Pod uwagę bierzemy w nim m.in.: 

o nakłady na działalność innowacyjną i działalność B+R ponoszone w ramach 

dofinansowanych projektów; 

o przychody uzyskiwane ze sprzedaży produktów opracowanych w ramach projektów; 

o etaty B+R utworzone w ramach wsparcia. 

• W analizach bottom-up uwzględniamy tylko te podmioty i te kategorie wydatków, które 

zgodnie z definicjami i metodologią analizowanych wskaźników są brane pod uwagę przy 

wyliczaniu ich poziomu. Oznacza to, że w zależności od wskaźnika do oszacowania 

bezpośredniego efektu mikroekonomicznego wykorzystujemy dane tylko dla: 

o firm wybranej wielkości, zazwyczaj w analizach tych pomijamy mikroprzedsiębiorstwa, 

które stanowią niemal 50% beneficjentów perspektywy finansowej 2007-2013; 

o firm z wybranych sekcji PKD, zakres wielu z analizowanych wskaźników ograniczony 

jest jedynie do sektora przemysłu, a w przypadku części tylko wybranych sekcji 

i działów PKD. 

• Podejście top-down zaprezentowane w rozdziale 4 bazuje na drugim z opisanych założeń. Nie 

jest w nim istotne, do kogo konkretnie skierowano wsparcie (firm jakiej wielkości i z jakich 

branż), ale jego skala i przeznaczenie. W top-down uwzględniamy także procesy zachodzące 

na poziomie całej gospodarki, w tym wypieranie środków krajowych przez dofinansowanie UE.  

W kolejnej części tego rozdziału przedstawiamy podsumowanie wyników analiz bottom-up i top-down 

z perspektywy poszczególnych wskaźników.  

 

 

 

 

 



 

 
 

5.1. Mikro i makroekonomiczny wpływ interwencji na wskaźniki 

Interpretując wyniki oszacowań w ujęciu bottom-up i top-down warto pamiętać, że możliwa jest 

sytuacja, w której pierwsze podejście wskazuje na silniejsze oddziaływanie interwencji. Co prawda, 

perspektywa top-down wykracza poza bezpośrednie oddziaływanie NSRO i uwzględnia także wpływ 

polityki spójności na poziomie całej gospodarki oraz jej efekty zewnętrzne, jednocześnie jednak ujęcie 

bottom-up z założenia podnosi skalę bezpośredniego wpływu analizowanych działań. Po pierwsze, 

wyniki bottom-up powiązane są z całą wartością wydatków kwalifikowanych projektów, tymczasem 

w symulacjach top-down explicite modelowane jest tylko dofinansowanie UE. Po drugie, 

w przeciwieństwie do obliczeń bottom-up, w perspektywie top-down (na poziomie parametrów 

modelu) bierze się pod uwagę zjawisko wypierania środków krajowych przez środki europejskie. Po 

trzecie, obydwa ujęcia opierają się na nieco innych danych wsadowych (bottom-up - wartości 

projektów z bazy SIMIK, top-down - dane o wnioskach o płatność, zgodnie z konwencją przyjętą 

w innych analizach modelowych). 

Poniżej przedstawione są zbiorcze wyniki oszacowań wpływu interwencji perspektywy finansowej 

2007-2013 na kształtowanie się wskaźników innowacyjności i działalności B+R. Zestawienie to zawiera 

informacje o łącznym wpływie bottom-up oraz top-down, z wyszczególnieniem udziału PO IG w ramach 

obu analizowanych podejść. Wpływ tego programu jest co do zasady większy na poziomie 

bezpośredniego oddziaływania interwencji (wpływ bottom-up), niż na poziomie analiz top-down. 

Wynika to z przyjętych założeń szacowania. Na poziomie wpływu bezpośredniego udział PO IG jest 

bardzo duży, ponieważ było to główne źródło finansowania projektów innowacyjnych i badawczo-

rozwojowych, które mają największe znaczenie dla kształtowania poziomu poszczególnych 

wskaźników. Rola PO IG jest mniejsza w perspektywie top-down, ponieważ podejście to uwzględnia 

nie tylko nakłady poniesione bezpośrednio w ramach dofinansowanych projektów, ale ogólny wpływ 

wsparcia na gospodarkę wynikający z dodatkowych inwestycji realizowanych dzięki funduszom 

unijnym. Symulacje makroekonomiczne wykazują relatywnie większe (niż w ujęciu bezpośrednim) 

oddziaływanie innych analizowanych instrumentów, np. regionalnych programów operacyjnych 

z uwagi na efekty obserwowane na poziomie całej gospodarki. 

Zarówno analizy mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne, wskazują na pozytywny wpływ NSRO 

2007-2013 interwencji na poziom innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. 

Zdecydowanie największe oddziaływanie środków europejskich odnotowano w przypadku wielkości 

nakładów na obydwie wspomniane formy działalności. Wkład interwencji w zmianę wartości nakładów 

na działalność B+R wyniósł w latach 2010-2011 – tj. w okresie największej kumulacji wsparcia – około 

22%. Zarówno w ujęciu bottom-up, jak i top-down za większość zaobserwowanych efektów odpowiada 

wsparcie z PO IG, przy czym wpływ programu krajowego jest względnie mniejszy (choć i tak najczęściej 

dominujący) na poziomie całej gospodarki (podejście top-down), niż oddziaływania bezpośredniego 

(bottom-up). 
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Wykres 167. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Analizowana interwencja miała większe znaczenie dla poziomu wydatków na działalność B+R 

w przedsiębiorstwach niż ogółem w gospodarce. Wynika to głównie z ukierunkowania programów 

NSRO 2007-2013, które w znacznie większym stopniu wspierały działalność badawczo rozwojową 

firmach (BERD), a nie w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki (HERD). Tym samym, interwencja 

przełożyła się na zmianę struktury nakładów na B+R, istotnie podnosząc udział sektora 

przedsiębiorstw. Oddziaływanie interwencji jest szczególnie widoczne w pierwszej połowie wdrażania 

programów perspektywy 2007-2013, kiedy wystąpiła największa kumulacja liczby projektów i wartości 

wydatkowanych środków. W 2010 r. udział interwencji w nakładach na działalność B+R 

przedsiębiorstw wyniósł od 38,5% (wpływ bezpośredni) do 41% (wpływ makroekonomiczny). Warto 

zauważyć, że o ile w pierwszym podejściu wpływ interwencji to niemal w całości efekt PO IG, o tyle na 

poziomie wpływu makroekonomicznego widoczna jest również duża rola pozostałych instrumentów 

wsparcia.  

Wykres 168. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do 
PKB 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 
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Interwencja miała relatywnie mniejszy udział w nakładach na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 

niż na nakłady na działalność B+R, co w dużym stopniu wynika ze znacznie większej skali tego typu 

wydatków ponoszonych niezależnie od wsparcia publicznej. W okresie największego oddziaływania tj. 

w latach 2013-2014 interwencja odpowiada za około 18-19% nakładów na innowacje. Podobnie jak w 

przypadku pozostałych wskaźników, za bezpośredni wpływ interwencji (bottom-up) niemal w całości 

odpowiada PO IG. Na poziomie oddziaływania makroekonomicznego wpływ programu krajowego to 

około połowy obserwowanej zmiany.  

Wykres 169. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Poziom nakładów na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Duży wpływ interwencji widoczny jest również na poziomie wskaźników zatrudnienia w działalności 

B+R. Analizowane wsparcie odpowiada bezpośrednio za 17% etatów B+R funkcjonujących w 2015 r. 

Efekty makroekonomiczne są jeszcze większe, przy czym ich największy udział widoczny jest w 2012 r. 

kiedy interwencja odpowiadała za 20% etatów B+R.  

Wykres 170. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Poziom zatrudnienia w działalności B+R [EPC] 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

 Wpływ interwencji na poziom zatrudnienia był większy w przypadku zmian obserwowanych 

w sektorze przedsiębiorstw niż na poziomie całej gospodarki. Bezpośredni udział interwencji w ramach 
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analizowanego wskaźnika rośnie wraz z postępem jej wdrażania, osiągając maksimum (25%) w 2015 r. 

Oddziaływanie makroekonomiczne osiąga swoje maksimum w latach 2011-2012 (36-37%) tj. w okresie 

największej kumulacji interwencji i związanego z tym napływu środków i wydatków na B+R. 

Wykres 171. Udzial interwencji w poziomie wskaźnika - Poziom zatrudnienia w działalności B+R w sektorze 
przedsiębiorstw 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Istotne znaczenie interwencji widoczne jest w przypadku wskaźnika opisującego udział przedsiębiorstw 

innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych. Mniej więcej co piąta (19-22%) firma 

działająca w sektorze przemysłu miała w latach 2012-2015 status innowacyjnej. Wnioski z analizy 

makroekonomicznego wpływu interwencji wskazują, że na ogółu populacji przedsiębiorstw (wpływ 

top-down) co czwarte (25%) było w 2014 r. innowacyjne dzięki realizacji polityki spójności.   

Zarówno z analizy bottom-up, jak i top-down wynika, że PO IG odpowiadał za nieco ponad połowę 

zaobserwowanej zmiany. Inaczej było w przypadku pozostałych analizowanych wskaźników, gdzie PO 

IG można było przypisać dominującą część oddziaływania NSRO. Wynika to ze specyfiki zakresu 

wsparcia programu krajowego, które skierowane było w większym stopniu do przedsiębiorstw już 

posiadających potencjał i doświadczenie we wdrażaniu innowacji przed uzyskaniem wsparcia ze 

środków europejskich, u których otrzymane wsparcie pozwalało raczej na zwiększenie zakresu 

działalności innowacyjnej, niż jej rozpoczęcie (co jest jedynym czynnikiem wpływającym na wartość 

wskaźnika). 



 
 

 

158 
 

Wykres 172. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw przemysłowych 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Programy wdrażane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w mniejszym stopniu oddziaływały 

na wskaźniki dotyczące współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej. Zgodnie 

z przyjętymi założeniami, odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które współpracowały 

w zakresie działalności innowacyjnej bezpośrednio dzięki dofinansowanym projektom, wyniósł około 

7% w latach 2014-2020. Na poziomie oddziaływania makroekonomicznego realizacja polityki spójności 

odpowiadała za współpracę w zakresie innowacji maksymalnie 16% firm w 2014 r.  

Wykres 173. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

 
  

Źródło: Opracowanie własne 

Spośród analizowanych wskaźników interwencja z programów perspektywy finansowej 2007-2013 

miała najmniejszy wpływ na te dotyczące przychodów ze sprzedaży. W tej grupie zdecydowanie 

największa rola dofinansowania widoczna jest w przypadku udziału sprzedaży produktów 

innowacyjnych (tj. nowych i istotnie ulepszonych). W latach 2014-2015 około 14-15% udziału 

sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych było bezpośrednim efektem projektów. Z analiz 

makroekonomicznych uwzgledniających m.in. efekt wypierania wynika, że interwencja odpowiada za 

około 13% wartości tego wskaźnika.   
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Wykres 174. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Udział sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych w 
produkcji sprzedanej wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

Zdecydowanie mniejszy wpływ wsparcia obserwowany jest na poziomie udziału sprzedaży produktów 

wysokiej i średnio-wysokiej techniki. Uwaga ta dotyczy zarówno wyników przedsiębiorstw 

zatrudniających powyżej 9, jak i powyżej 49 osób. Bezpośrednie efekty zrealizowanych projektów 

przełożyły się na maksymalnie 4% wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. 

Za około trzy czwarte tego wpływu odpowiada wsparcie z PO IG. Szacowany wpływ makroekonomiczny 

jest w przypadku tych wskaźników jeszcze mniejszy i wynosi około 2% w 2014 r.   

Wykres 175. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji 
sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku przedsiębiorstw średnich i dużych bezpośredni udział interwencji w wartości wskaźnika 

jest mniejszy. W latach 2013-2015 r. osiągnął 3%. Na poziomie makroekonomicznym wpływ ten 

wyniósł w 2014 r. około 2,6%. Niezależnie jednak od tych różnic, jest to wskaźnik, na który wsparcie 

unijne oddziaływało w najmniejszym stopniu. Przynajmniej częściowo wynika to z charakterystyki 

dofinansowanych przedsiębiorstw tj. niewielkiego odsetka firm z sektora wysokich i średnio-wysokich 

technologii.  
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Wykres 176. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji 
sprzedanej w przemyśle - przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 49 osób 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku eksportu wyrobów wysokiej techniki, bezpośrednie oddziaływanie interwencji jest 

niemal niezauważalne. Szacuje się, że w latach 2011-2015 wyniosło około 1%. Obserwowany efekt 

prawie w całości jest wynikiem dofinansowania z PO IG. W większym stopniu oddziaływanie wsparcia 

widoczne jest na poziomie analiz makroekonomicznych, wskazujących na około 7% udział interwencji 

w wartości tego wskaźnika w latach 2012-2014.  

Wykres 177. Udział interwencji w poziomie wskaźnika - Poziom eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 

perspektywa bottom-up perspektywa top-down 

  
Źródło: Opracowanie własne 



 

 
 

 

5.2. Ocena interwencji  

Z perspektywy analizowanych wskaźników, przyznane wsparcie miało większe znaczenie dla mierników 

obrazujących skalę podejmowanej działalności innowacyjnej i B+R, niż mierników związanych 

z wymiernymi efektami tej działalności opisujących aktywność sprzedażową przedsiębiorstw. Wynika 

to z faktu, że wydatki ponoszone w ramach projektów wprost przekładały się na odpowiednie 

kategorie nakładów na poziomie całej gospodarki. Podobna relacja widoczna jest w przypadku udziału 

przedsiębiorstw innowacyjnych. Wszystkie przedsiębiorstwa, które dostały środki na wdrożenie 

innowacji produktowych lub procesowych oraz realizację prac B+R automatycznie zaliczane są do 

grupy podmiotów innowacyjnych. W przypadku przychodów ze sprzedaży produktów zaliczanych do 

wysokich lub średnio wysokich technologii oraz udziału eksportu produktów wysokich technologii 

bezpośredni wpływ interwencji jest mniejszy. Wynika to m.in. z zawężenia efektów do stosunkowo 

wąskiej grupy beneficjentów (tylko tych, których dominująca działalność zaklasyfikowana jest do 

odpowiednich sekcji PKD). Istotne jest również to, że o ile nakłady ponoszone są – i tym samym 

odzwierciedlane we wskaźnikach – w momencie rozpoczęcia projektów, o tyle efekty na poziome 

wskaźników finansowych pojawiają się dopiero po zakończeniu inwestycji finansowanych ze środków 

UE. Co więcej, najczęściej nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie, jaka część przychodów danego 

przedsiębiorstwa jest wynikiem zrealizowanego przez nich projektu, a jaka – konsekwencją innych 

czynników.  

Abstrahując od wpływu wsparcia na poszczególne wskaźniki można stwierdzić, że wsparcie 

z programów perspektywy finansowej 2007-2013 w większej mierze przyczyniło się do zwiększenia 

skali działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej podmiotów już aktywnych w tym obszarze. 

Rzadziej prowadziło do zainicjowania jej przez podmioty wcześniej nieaktywne na tym polu. 

Potwierdza to analiza struktury beneficjentów, która wskazuje na specyficzną autoselekcję: 

stosunkowo duży odsetek firm, które otrzymały wsparcie już na etapie aplikowania o dofinansowanie 

prowadził działalność innowacyjną.53 Uwaga ta dotyczy w szczególności beneficjentów PO IG. Zgodnie 

z wynikami badania Barometr innowacyjności, 51% beneficjentów przystępujących do tego programu 

wdrażało wcześniej innowacje procesowe, a 60% produktowe.54 Oznacza to, że wsparcie, szczególnie 

to skoncentrowane na poprawie innowacyjności i działalności B+R, trafiało do podmiotów o relatywnie 

większym potencjale niż ogół populacji przedsiębiorstw.  

Na poziomie regionów można zauważyć, że wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 

przyczyniło się do przede wszystkim do intensyfikacji skali działalności badawczo-rozwojowej w 

regionach najbardziej aktywnych w tym obszarze. Wynikało to przede wszystkim z relatywnie wysokich 

barier w rozpoczęciu działalności badawczo-rozwojowej dla podmiotów ze słabiej rozwiniętych 

województw – wymaga ona dostępu do odpowiedniej kadry, infrastruktury badawczej, środowiska 

naukowego, a także realnej możliwości komercjalizacji uzyskanych wyników przez lokalne 

przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wnioskodawcy z regionów o dużym potencjale B+R mieli już często 

doświadczenie w realizacji projektów badawczych, dzięki czemu łatwiej było im spełnić odpowiednie 

kryteria wyboru projektów. Z kolei efekty wsparcia działalności innowacyjnej nie były zależne od 

                                                           
53 Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby tej ewaluacji odsetek ten określony został 
na poziomie około 22% dla beneficjentów projektów proinnowacyjnych oraz 44% dla beneficjentów 
korzystających z wsparcia na działalność B+R. W tym przypadku dane z Barometru należy uznać za bardziej 
wiarygodne z uwagi na to, że badanie to było realizowane znacznie wcześniej i jest lepszym źródłem informacji o 
stosunkowo odległej przeszłości. 
54 Por. PARP, Innowacyjność przedsiębiorczość w Polsce… 
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wcześniejszej intensywności działalności innowacyjnej w danym regionie. Bariery w realizacji 

projektów i wykazaniu odpowiedniego potencjału były mniejsze, co umożliwiło skuteczne aplikowanie 

o środki podmiotom z mniej rozwiniętych regionów. Jednocześnie, w zakresie finansowania innowacji 

większy był udział RPO i PO RPW, co w naturalny sposób zwiększało szanse firm z regionów relatywnie 

biedniejszych, w szczególności z Polski Wschodniej.  

Z punktu widzenia trwałości efektów oraz skuteczności rozumianej jako trwały rozwój potencjału 

innowacyjnego i badawczo-rozwojowego wsparcie okazało się skuteczniejsze – m.in. ze względu na 

trwałość efektów – w przypadku realizacji bardziej ambitnych i często większych projektów, 

związanych z działalnością badawczo-rozwojową oraz innowacyjną: 

• beneficjenci realizujący tego typu inwestycje częściej kontynuowali działalność innowacyjną 

po zakończeniu realizacji projektów niż firmy, które dzięki środkom unijnym zrealizowały 

proste projekty inwestycyjne; 

• przedsiębiorstwa realizujące tego typu projekty częściej zwiększały poziom zatrudnienia, 

w tym zatrudnienia w działalności B+R; 

• beneficjenci prostych projektów inwestycyjnych, którzy w wyniku wsparcia rozpoczynali 

działalność innowacyjną częściej kończyli ją wraz z zakończeniem realizacji danego projektu. 

Jednocześnie analiza efektów interwencji przez pryzmat jej wpływu na poziom dochodów wspartych 

przedsiębiorstw, pokazuje większe i szybciej obserwowalne zmiany wywołane przez realizację prostych 

projektów inwestycyjnych (np. dotyczących zakupu maszyn i urządzeń). Dzięki nim poprawiała się 

produktywność odbiorców wsparcia, tym samym wpływając na ich rentowność. Projekty badawczo-

rozwojowe rzadziej przynosiły szybki zwrot w postaci przychodów ze sprzedaży produktów, m.in. z tego 

względu, że nie wszystkie kończyły się sukcesem wdrożeniowym, jak również tego, że wprowadzenie 

na rynek nowego produktu jest zadaniem bardziej ryzykownym i długotrwałym niż sprzedaż ulepszonej 

wersji już znanego produktu. 

Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują na jasno rysujący się dylemat związany z konstrukcją 

interwencji, której celem jest wsparcie innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej. 

W najprostszym ujęciu, wybór sprowadza się do tego czy należy wspierać podmioty o największym 

potencjale (najlepiej przygotowane do trwałego oparcia swojego rozwoju na innowacyjności), czy 

może skierować interwencję do tych podmiotów, które bez wsparcia publicznego w ogóle nie podejmą 

tego typu aktywności (ale jednocześnie wspieranie ich obarczone jest dużym ryzykiem nieuzyskania 

trwałej zmiany ani na poziomie firmy, ani na poziomie całej gospodarki). Rozstrzygnięcie tego dylematu 

ma charakter wyboru publicznego i za obydwiema alternatywami można przywołać argumentację, 

która powinna być jednak analizowana na poziomie konkretnych, wąsko zdefiniowanych 

instrumentów wsparcia (także w ramach szczegółowych ewaluacji), a nie łącznego strumienia wsparcia 

rozdysponowanego w ramach prawie 20 programów operacyjnych w całej perspektywie finansowej.   

Wyniki opisanych w tym raporcie analiz dają jednak podstawy do bardziej szczegółowych wniosków 

dotyczących maksymalizacji wpływu interwencji na wskaźniki statystki publicznej, z zastrzeżeniem, że 

te nie zawsze są idealnym odzwierciedleniem procesów związanych z innowacyjnością gospodarki. 

• Jeżeli celem interwencji jest podniesienie odsetka firm innowacyjnych, większe efekty 

przyniesie dofinansowanie projektów firm do tej pory nie ponoszących nakładów na innowacje 

produktowe lub procesowe. Analogiczna zależność zachodzi w przypadku podmiotów 

prowadzących działalność B+R, jednak należy się liczyć z tym, że efekty tego wsparcia 

w większości przypadków ustaną wraz z zakończeniem projektów. 
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• Jeżeli celem interwencji jest zwiększenie nakładów na działalność B+R, wówczas należy 

skoncentrować interwencję na wspieraniu dużych projektów (co najmniej kilkumilionowych 

inwestycji) większych podmiotów, ponieważ te ponoszą co do zasady większe nakłady na 

działalność B+R (zatrudniając również więcej osób w działalności B+R). 

• Jeżeli celem interwencji jest wzmocnienie sektora wysokich i średnio wysokich technologii, 

a docelowo zwiększenie udziału produktów z tych sektorów w sprzedaży ogółem, wówczas 

należy koncentrować interwencję na podmiotach działających w wybranych branżach.  

 

 



 

 
 

5.3. Wnioski i rekomendacje  

wniosek rekomendacja 
adresat 

rekomendacji 
sposób wdrożenia 

termin 
wdrożenia  

klasa 
rekomendacji 

obszar 
tematyczny 

program 
operacyjny 

Analizowane w ramach badania 
wskaźniki koncentrują się przede 
wszystkim na skali prowadzonej 

działalności innowacyjnej i 
badawczo-rozwojowej, ale w 
niewielkim stopniu pokazują 

rzeczywiste efekty prowadzonych 
działań. Dodatkowo, opierają się 

na dość subiektywnych 
deklaracjach przedsiębiorców, a 

nie na twardych danych 
finansowych. 

Rozszerzenie katalogu 
wskaźników innowacyjności i 
działalności B+R w badaniach 

ewaluacyjnych o wskaźniki 
mierzące efekty ekonomiczne 
wdrażanych innowacji w skali 
mikro i makroekonomicznej.  

Wśród proponowanych 
wskaźników należy 

uwzględnić: marżowość 
operacyjną firmy, wartość 

dodaną brutto w przeliczeniu 
na 1 pracującego, łączną 

produktywność czynników 
produkcji (TFP). 

Szczegółowy katalog 
wskaźników powinien być 

przedmiotem dodatkowych 
analiz i uwzględniać zakres 

danych zbieranych przez GUS. 

MR/IZ programów 
krajowych/GUS/KJE 

Przeprowadzenie 
badania 

ewaluacyjnego 
dotyczącego 
optymalnego 

katalogu wskaźników 
mierzących efekty 

wdrażanych 
innowacji. 

1 poł 2018 r. Operacyjna 
innowacyjność 
oraz badania 

i rozwój 

PO IR, RPO, PO 
RPW 

Monitorowanie zmian 
wybranych 

wskaźników na 
poziomie 

makroekonomicznym 
(np. w GUS Strateg) 

oraz 
mikroekonomicznym 
(wśród beneficjentów 
polityk publicznych)  

2018-2023 r. Operacyjna 
innowacyjność 
oraz badania 

i rozwój 

PO IR, RPO, PO 
RPW 

Wyniki badania wskazują, że w 
Polsce dość stabilna jest liczba 
przedsiębiorstw prowadzących 

działalność innowacyjną (ok. 
6000) i badawczo-rozwojową (ok. 

3000). Wzrost nakładów na 
działalność B+R w 

przedsiębiorstwach wynika przede 
wszystkim z wzrostu średnich 

nakładów w firmach 
prowadzących taką działalność, a 

nie zwiększenia liczby takich 
przedsiębiorstw.  

Chcąc zwiększyć udział 
przedsiębiorstw 
innowacyjnych i 

prowadzących prace B+R w 
populacji wszystkich 

przedsiębiorstw, należy 
przygotować narzędzia 

wsparcia dedykowane firmom 
bez doświadczenia w 

innowacjach i B+R 

MR/IZ programów 
krajowych i 

regionalnych 

Odpowiednie zapisy 
dotyczące zakresu 

wsparcia w 
dokumentach 

programowych 
kolejnej perspektywy 

finansowej. 

31 grudnia 
2020 

horyzontalna 
innowacyjność 
oraz badania 

i rozwój 

PO IR, RPO, PO 
RPW 
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