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Streszczenie
Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) jest jedną z najbardziej złożonych funkcji
w przemyśle. Badania naukowe mogą w znacznym stopniu zdynamizować gospodarkę,
a sfera B+R to jedna z głównych sfer przyczyniających się do powstania produktu lub
usługi innowacyjnej. Choć bezpośrednich korzyści z prac badawczo-rozwojowych jest
niewątpliwie bardzo dużo, to są trudności z dokładnym ich pomiarem.
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez polskie przedsiębiorstwa. Przeanalizowano nakłady na B+R ponoszone
przez przedsiębiorstwa w Polsce – ich strukturę, udział środków zagranicznych, kierunki działalności oraz skonfrontowano wielkości tych nakładów z doświadczeniami światowymi. Rozważaniom poddano również zatrudnienie w sektorze badawczo-rozwojowym
przedsiębiorstw. Analizy poparto najnowszymi danymi statystycznymi dotyczącymi działalności B+R w sektorze przedsiębiorstw w Polsce oraz na świecie.

Wprowadzenie
Istnieje wiele definicji działalności badawczo-rozwojowej, kładących nacisk na różne elementy tego wielopłaszczyznowego zjawiska. Pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej rozumie się „systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy” (Nauka i technika..., 2009: 36).
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Kraje będące na wysokim poziomie rozwoju charakteryzują się szybszym tempem
wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową aniżeli tempo wzrostu gospodarczego. Ograniczenia w finansowania sektora badawczego, szkolnictwa wyższego i nauki prowadzą do znacznych strat w gospodarce, a w ostatnich latach nakłady na B+R
w relacji do produktu krajowego brutto (PKB) wykazywały tendencję spadkową. Kolejnym rządom nie udawało się przełamać tej niewłaściwej koniunktury.
Wiedza jest niezwykle specyficznym rodzajem zasobów, którego przybywa w miarę upływu czasu. Każde przedsiębiorstwo chcące przetrwać na rynku musi posiąść umiejętność zarządzania wiedzą oraz kapitałem intelektualnym. Szczególne znaczenie w działalności badawczo-rozwojowej ma zdolność przedsiębiorstwa do systematycznego tworzenia i wykorzystania wiedzy pracowników. Dzięki dobremu przepływowi wiedzy, produkty i usługi można modyfikować w sposób satysfakcjonujący klienta. Może się natomiast pojawić problem z odrzuceniem wiedzy zewnętrznej, bowiem pojawienie się nowych zasobów wiedzy jest w stanie zakłócić u pracowników poczucie bezpieczeństwa
i wywołać reakcje obronne (Szopik-Depczyńska, 2009: 170).

1. Istota działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
Wiedza stanowi dla organizacji kluczowy zasób, by uzyskiwać innowacje oraz elastycznie i sprawnie dostosowywać się do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu. Jednym
z zasadniczych walorów gospodarek opartych na wiedzy jest przeznaczanie coraz większych środków na naukę czy badania i rozwój, i to zarówno przez organizacje gospodarcze, jak i jednostki rządowe. Wskazując kierunki działań mających na celu rozwój kapitału intelektualnego, jednym z kluczowych zadań jest finansowanie programu badawczo-rozwojowego (Mikuła, Pietruszka-Ortyl, Potocki, 2007: 17, 22).
Źródła nowych technologii w przedsiębiorstwie można najogólniej podzielić na trzy
zasadnicze obszary (Głodek, Gołębiowski, 2009: 9):
• wewnętrzne – związane z pracami badawczymi i rozwojowymi, które są prowadzone przez samą firmę,
• zewnętrzne – związane z przejmowaniem technologii opracowanej przez inne podmioty i stosowaniem jej w ramach firmy,
• stanowiące kombinację źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, w ramach których
oba rodzaje źródeł wzajemnie się przenikają i uzupełniają.
Proces pozyskiwania technologii ze źródeł wewnętrznych jest w dużym stopniu związany z pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi przez samą firmę. Zmusza to
przedsiębiorców do posiadania odpowiednich zasobów i kompetencji. Stopień zaangażowania firmy w prowadzone prace może być bardzo różny: od jednego specjalisty, rozumiejącego wystarczająco dobrze zastosowanie technologii, by móc samodzielnie realizować projekt badawczo-rozwojowy, aż po wyposażony w nowoczesne urządzenia niezależny dział badawczo-rozwojowy. Główną zaletą wewnętrznych źródeł technologii jest to,
że ich efekt jest jedynie własnością firmy, zaś pozyskana technologia została stworzona
pod kątem wymagań danego przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony samodzielna dzia-
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łalność w zakresie B+R niesie ze sobą szereg wad (Głodek, Gołębiowski, 2009: 9–10),
takich jak:
• jest bardziej długotrwała niż pozyskanie technologii z zewnątrz,
• prowadzenie samodzielnych badań obarczone jest znacznym ryzykiem niepowodzenia,
• jest kosztowna, i co ważne, koszty własnego działu są w znacznej mierze kosztami stałymi,
• wymaga wysokich i nieustannie uzupełnianych kompetencji technicznych.
Podejmując decyzje o formie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej duże
znaczenie ma minimalizowanie kosztów związanych z obszarem tej aktywności. Na wybór optymalnej decyzji duży wpływ ma dostęp do informacji. Przedsiębiorstwo może też
zdecydować się na zlecenie usług badawczych i rozwojowych podmiotowi zewnętrznemu. Niezależnie od podjętego wyboru działalność B+R wiąże się z pewnym ryzykiem
(Mamica, 2007: 72–73).
Obserwuje się tendencje do outsourcingu badań i rozwoju w wielu firmach. Ponadto jest to zjawisko widoczne od długiego czasu. Kluczowym czynnikiem tego typu zachowań wydaje się być globalizacja rynków produktów, a także technologii, oraz minimalizowanie kosztów aktywności badawczo-rozwojowej. Presja czasu zmusza przedsiębiorstwa do wprowadzania nowych produktów na rynek coraz szybciej (Transfer…, 2008:

27–28). Tradycyjny model prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, zwany zamkniętym modelem innowacji, został przedstawiony na rys. 1.
Nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej jest nazywane „otwartym modelem innowacji” i zostało zaprezentowane na rys. 2. Do głównych założeń otwartego
modelu innowacji można zaliczyć następujące elementy (Transfer…, 2008: 30–31):
• szczególnie cennym źródłem pomysłów innowacyjnych są pracownicy firm,
• wartościowe pomysły można znaleźć wszędzie i nie jest to wyłącznie domena dużych przedsiębiorstw z własnym zapleczem badawczym,
• wyniki zewnętrznych prac B+R mogą tworzyć istotną wartość dla nas i naszych
klientów,
• wyniki własnych prac B+R są konieczne, aby chronić część tej wartości,
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• największe efekty przynosi łączne wykorzystanie własnych (wewnętrznych) i zewnętrznych pomysłów rozwiązań innowacyjnych.

W literaturze przedmiotu można spotkać się z określeniem tzw. efektu spillover. Jest
to różnica pomiędzy prywatną a społeczną stopą zwrotu z inwestycji w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Efekt ten występuje wówczas, jeśli zwrot zrealizowany
przez gospodarkę jest wyższy aniżeli zwrot uzyskany przez dane przedsiębiorstwo, w ramach którego prowadzono działalność B+R (Cohen, Levinthal, 1989; Hall, Oriani, 2004).

2. Działalność B+R przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów
Roczne nakłady polskich przedsiębiorstw ponoszone na działalność B+R wypadają
słabo w porównaniu z firmami zagranicznymi. W 2008 r. wszystkie polskie przedsiębiorstwa na B+R wydały 677,8 mln euro, co stanowi ponad jedenaście razy mniej niż nakłady tylko jednej japońskiej firmy Toyota Motors, lidera światowego rankingu (por. rys.
3). Na całym świecie aż 86 przedsiębiorstw przeznaczyło na działalność B+R ponad 1 mld
euro. W pierwszym tysiącu firm na świecie inwestujących w B+R nie ma polskiego przedstawiciela. Dopiero, jeśli ranking zostanie zawężony do firm europejskich, to na 453.
miejscu znajduje się BRE Bank (20,56 mln euro na B+R), na 534. – Bioton (15,92 mln
euro), 559. – Telekomunikacja Polska (14,81 mln euro), 705. – Netia (9,73 mln euro),
902. – Asseco Poland (5,42 mln euro) i na 949. – Orlen (4,95 mln euro). W zeszłorocznym zestawieniu wśród tysiąca europejskich firm Polska miała tylko dwóch przedstawicieli (BRE Bank i Telekomunikację Polską). Sumując nakłady wszystkich polskich firm
w rankingu, kraj nasz zająłby 125. miejsce.
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Kraje będące na wysokim poziomie rozwoju charakteryzują się szybszym tempem
wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową aniżeli tempo ich wzrostu gospodarczego. Polska należy do tych państw, w których nakłady na naukę były zawsze niższe
od wzrostu dochodu narodowego. Odbiegają one od średnich standardów europejskich
i światowych. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż nakłady na naukę powinny wynosić co najmniej 2% PKB. Taki poziom w powojennej historii Polski nie został nigdy
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osiągnięty. Obecnie, wydatki większości nowych państw Unii Europejskiej na działalność badawczą i rozwojową mieszczą się w przedziale od 0,5 do 1,5% PKB (Janasz,
2006: 277).
Porównując relację nakładów na działalność badawczo-rozwojową do PKB (czyli
wskaźnik GERD/PKB) w 2007 roku widoczna była duża dysproporcja w różnych krajach.
W Polsce współczynnik ten wynosił 0,57% (z czego nakłady prywatne przedsiębiorstw
stanowiły 0,17% w relacji do PKB – wskaźnik BERD/PKB). Należy on do najniższych
w Unii Europejskiej. Na 27 państw członkowskich mniejszy współczynnik wystąpił tylko w czterech państwach: w Bułgarii, na Cyprze, w Rumunii i na Słowacji. Średni poziom
w UE wynosi 1,82% (wydatki przedsiębiorstw stanowią 0,65% PKB). Największym
GERD/PKB w UE może pochwalić się Szwecja – 3,86% (0,92%) oraz Finlandia – 3,45%
(0,99%). Na świecie liderem jest Izrael z odsetkiem nakładów na B+R w relacji do PKB
na poziomie 4,32%. Inne znaczące światowe gospodarki również mają ten współczynnik
znacznie powyżej średniej: Japonia – 3,14% a USA – 2,56%. Wysoki poziom nakładów
na B+R państwa te zawdzięczają w dużej mierze wydatkom przedsiębiorstw z danych
krajów (por. światowy ranking przedsiębiorstw z rys. 3) oraz atrakcyjnemu otoczeniu
biznesu i otwartości na nowe technologie (European Innovation Scoreboard…, 2008: 16–
41). Nakłady na działalność B+R oraz zatrudnienie w ostatnich piętnastu latach w Polsce
przedstawiono w tabeli 1.
Często używanym miernikiem efektywności wydatków na działalność badawczo-rozwojową są wyniki działalności tej sfery rozumiane jako liczba patentów, wynalazków czy wzorów użytkowych. Na tle innych krajów UE wskaźniki wynalazczości w Polsce są bardzo niskie. Analizując liczbę udzielonych patentów zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) na 1 mln mieszkańców, to w 2007 r. wynosiła ona średnio w UE 128,0, zaś w Polsce zaledwie 4,2. Jest to stukrotnie mniej udzielonych patentów aniżeli europejski lider w tej klasyfikacji – Szwajcaria, której wskaźnik wyniósł
425,6. Dla Japonii wskaźnik ten wyniósł 219,1, natomiast dla USA 167,6. Z taką ilością
udzielonych patentów Polska zajmuje niechlubne przedostatnie miejsce w UE. Jeszcze
gorzej wygląda sytuacja udzielonych patentów na milion mieszkańców przez Amerykański Urząd Patentowy (USPTO). W 2007 r. wskaźnik dla Polski wynosił 0,6, podczas gdy
średnia UE była na poziomie 52,2. Dla Japonii i USA ten wskaźnik wynosił odpowiednio 274,4 oraz 273,7 (European Innovation Scoreboard…, 2008; 16–42). Można zauwaTabela 1. Podstawowe wskaźniki działalności B+R w latach 1995–2007
Wyszczególnienie

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nakłady na działalność B+R
w cenach bieżących
relacja do PKB w % (GERD/PKB)

2132,8 4796,1 4858,1 4522,1 4558,3 5155,4 5574,6 5892,8 6673,0
0,63

sektor przedsiębiorstw w relacji
do PKB (BERD/PKB)
Zatrudnienie w B+R na 1000 osób
aktywnych zawodowo

4,9

0,66

0,64

0,58

0,56

0,56

0,57

0,56

0,57

0,16

0,16

0,13

0,13

0,13

0,18

0,18

0,17

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

4,4

4,3

4,6

Źródło: dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.
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żyć, iż wskaźniki w krajach UE są bardzo zróżnicowane, a ponadto występuje wyraźna
luka innowacyjna pomiędzy UE a USA czy Japonią. Ważnym wydaje się, by prace w sferze B+R wewnątrz UE były odpowiednio skoordynowane w celu zapewnienia odpowiedniej polityki, która pozwoliłaby na wzrost tych obszarów badawczych, które dają największe szanse na nowe odkrycia.

3. Struktura nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw w Polsce
Działalność badawczo-rozwojowa uwarunkowana jest szeregiem czynników. Jeden
z nich, dysponowanie środkami finansowymi umożliwiającymi pokrycie kosztów prac
B+R, odgrywa szczególną rolę. Nakłady wewnętrzne w 2007 r. na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw wynosiły 2025,7 mln zł, z czego najwięcej stanowiły
środki własne przedsiębiorstw, bo aż 1494,3 mln zł. Inne źródła finansowania działalności B+R przedsiębiorstw stanowiły środki: budżetowe (230,7 mln zł), innych przedsiębiorstw (184,6 mln zł), PAN i JBR (4,6 mln zł) i szkół wyższych (1,5 mln zł).
Część nakładów na działalność B+R stanowią środki zagraniczne. W 2007 r. wynosiły one 448,3 mln zł, z czego w sektorze przedsiębiorstw było to 103,9 mln zł, rządowym
– 154,9 mln zł, a szkolnictwa wyższego – 174,7 mln zł. Źródło pochodzenia środków zagranicznych na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw zostało przedstawione na
rys. 4.

Nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową dzielone są na badania podstawowe (prace teoretyczne), badania stosowane (prace badawcze prowadzone w celu zdobycia nowej wiedzy) oraz prace rozwojowe (prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, doświadczalne). Prace rozwojowe prowadzone są najczęściej we własnych placówkach przedsiębiorstw. Podział środków na te badania powinien być następujący: na
badania podstawowe wydaje się najmniej, na badania stosowane nieco więcej, zaś największy udział w nakładach powinny stanowić prace rozwojowe. Taki podział środków
występuje w sektorze przedsiębiorstw (rys. 5), gdzie największe nakłady są skierowane
na prace rozwojowe i stanowią 71,3% wszystkich nakładów (1098,1 mln zł). Na badania
stosowane wydano 349,7 mln zł natomiast na badania podstawowe 93,9 mln zł. Zupeł-
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nie odmienna sytuacja jest w sektorze rządowym i szkolnictwa wyższego, gdzie najwięcej środków przeznaczanych jest na badania podstawowe. Według Third European report on science and technology indicators z 2003 r., państwa transformacji w zbyt dużym
stopniu skupiają się na badaniach podstawowych w porównaniu z badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi, co wynika głównie z niskiego udziału przedsiębiorstw w całej sferze B+R.
Biorąc pod uwagę kierunki działalności, to największe nakłady przeznaczone zostały na produkcję sprzętu transportowego (271 mln zł), z czego na produkcję pojazdów
mechanicznych wydano 130,8 mln zł, a na produkcję statków powietrznych i kosmicznych 94,2 mln zł. Wydatki na kluczowe sektory działalności zaprezentowano na rys. 6.
Również na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw przy produkcji sprzętu transportowego pozyskano najwięcej środków zagranicznych – 36,4 mln zł. W pozostałych sektorach środki te były znacznie niższe.

4. Zatrudnienie w sektorze B+R przedsiębiorstw
W Polsce w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników
generowana jest większość (ponad 60%) nakładów na działalność B+R. W Europie małe i średnie przedsiębiorstwa mają znaczny udział w nakładach na badania i rozwój tam,
gdzie ogólne nakłady na B+R w stosunku do PKB są niskie. Takimi krajami są Irlandia,
Norwegia, Grecja czy Włochy (OECD…, 2004).
Jednym z najistotniejszych czynników w postawaniu innowacji są ludzie, szczególnie ci o wysokich kwalifikacjach. Do ustalania faktycznego zatrudnienia w działalności
B+R (również w niniejszym artykule) przyjęto jednostkę miary, jaką jest ekwiwalent pełnego czasu pracy (w skrócie EPC). Jeden EPC oznacza jeden osoborok poświęcony wyłącznie na działalność B+R (Nauka i technika ..., 2009: 38–39). W działalności badawczo-rozwojowej, w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r. zatrudnionych było 15 032 osób
wg EPC (we wszystkich sektorach instytucjonalnych w działalności B+R zatrudnionych
było 75 309 osób wg EPC). Analizując poziom wykształcenia tej kadry, to największą grupę stanowią osoby ze stopniem magistra, inżyniera, licencjata, lekarza – 63,8%. Drugą
grupą stanowią osoby posiadające najwyżej średnie wykształcenie – 27,8%, ze stopniem
doktora – 6,8%, natomiast profesorowie i doktorzy habilitowani to 1,6% całej kadry.
Liczba zatrudniony w działalności badawczej i rozwojowej na 1000 osób aktywnych
zawodowo spadła z 4,9 w 1995 r. do 4,6 w 2007 r., osiągając w międzyczasie poziomy
z przedziału od 4,3 do 4,6. Zatrudnienie w latach 1995–2007 zaprezentowano w tabeli 1.
Utrzymanie takiej tendencji może grozić opóźnieniami w tworzeniu nowych rozwiązań
dla przemysłu.

Zakończenie
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce pod względem wydatków na działalność
badawczo-rozwojową znacznie odbiegają od średniej europejskiej. Biorąc pod uwagę na-
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kłady przedsiębiorstw na B+R w stosunku do PKB, wynoszą one w Polsce 1/5 średniej
unijnej. Obserwuje się bardzo niski poziom ochrony własności przemysłowej mierzony
liczbą patentów EPO, który wynosi zaledwie 4% średniej unijnej. Również pozyskiwanie funduszy na B+R, szczególnie unijnych, wypada słabo (Czy warto inwestować…,
2009: 9–12). Znaczną część nakładów stanowią środki bieżące, natomiast nakłady inwestycyjne stanowią co najwyżej 25% całości. Jest to zjawisko niekorzystne, bowiem oznacza starzenie się aparatury badawczo-rozwojowej oraz spadek ilości prowadzonych nowoczesnych badań.
Najważniejsze wnioski płynące z powyższej analizy są następujące:
• istnieje potrzeba reorientacji badań, tzn. powinna nastąpić zmiana relacji nakładów bieżących na działalność B+R pomiędzy poszczególnymi rodzajami badań
(badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe),
• poprawie musi ulec współpraca pomiędzy biznesem a ośrodkami badawczymi i naukowymi, bowiem bez tego nie powstanie żadna przełomowa innowacja, a jeśliby
nawet powstała, to nie będzie możliwa jej komercjalizacja. Na poprawę współpracy może wpłynąć m.in. wdrożenie Regionalnych Strategii Innowacji mających na
celu budowanie partnerstwa pomiędzy przemysłem a ośrodkami naukowymi,
• zbyt niski jest wskaźnik naukochłonności, czyli udziału nakładów na działalność
B+R w nakładach na działalność innowacyjną w przemyśle. Również relacja nakładów na działalność B+R do PKB jest zdecydowania za niska. Największy odsetek środków przeznaczanych na ten cel jest odnotowywany w najsilniejszych gospodarkach świata,
• przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość, że posiadanie własnego zaplecza badawczo-rozwojowego i bycie innowacyjnym opłaca się w dłuższym okresie. Stąd
też działania proinnowacyjne powinny mieć strategiczny priorytet,
• programy kształcenia w ośrodkach akademickich powinny być dostosowywane do
zapotrzebowań nowoczesnej gospodarki (jednym z kroków w tym kierunku jest
program „Kierunki zamawiane” realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mający na celu odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów
nauk ścisłych),
• mało skuteczna jest rola państwa w alokowaniu środków przeznaczonych na B+R
i polepszenie komunikacji z biznesem. Należy wykorzystać możliwości finansowania sfery B+R ze środków UE (m.in. 7. Program Ramowy, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej).
W finansowaniu sfery badawczo-rozwojowej w Polsce nadal dominujący udział mają środki budżetowe. Nakłady przedsiębiorstw stanowią jedynie 30,4% ogólnej liczby nakładów, zaś wydatki sektora rządowego oraz w szkolnictwie wyższym to odpowiednio
35,4% i 33,9%. Taki typ zasilania finansowego jest charakterystyczny dla krajów słabo
rozwiniętych. W krajach wysoko rozwiniętych dominujący udział w finansowaniu B+R
mają środki własne przedsiębiorstw.
Badania naukowe stanowią kluczowy czynnik rozwoju każdej współczesnej gospodarki na świecie. W krajach rozwiniętych, w których chce się zapewnić szybki postęp
cywilizacyjny, a także wysoki wzrost gospodarczy kraju, dąży się do jak największego
udziału prac rozwojowych oraz badań stosowanych w sektorze przedsiębiorstw. Rela-

116

Nr 3/2010(15)

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

tywnie wysoki udział sektora badawczo-rozwojowego w gospodarce w konsekwencji determinuje jej rozwój.
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Research and Development Activity of Polish Enterprises.
Selected Problems
Summary
Research and development activity is one of the most compound functions in the industry. The article presents an attempt of analysis R&D activity conducted by Polish enterprises. Author describes expenditure on the R&D in Poland – their structure, participation of foreign means, directions of activity and confronted amounts of the expenditure incurred by enterprises in Poland relating to world companies.
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