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2.1. Wprowadzenie 
 
Długookresowe programy strategiczne Unii Europejskiej podlegaj� procedurze 
tzw. przegl�dów półmetkowych (mid-term review) w połowie okresu ich reali-
zacji. W okresie bezpo�rednio poprzedzaj�cym półmetkowy przegl�d realizacji 
strategii lizbo�skiej na ogół dominował sceptycyzm, co do mo�liwo�ci osi�gni�-
cia wytyczonych w niej celów. W zwi�zku z tym przeprowadzono szereg analiz 
i opracowywano kilka raportów, których zadaniem było zdiagnozowanie przy-
czyn opó�nie� w realizacji strategii oraz znalezienie nowych impulsów, mog�-
cych zdynamizowa� proces jej wdra�ania. Najwa�niejszym z wspomnianych ra-
portów jest przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej raport Grupy Wyso-
kiego Szczebla opracowany pod przewodnictwem byłego premiera Holandii 
Wima Koka pt. „Stawiaj�c czoła wyzwaniu. Strategia Lizbo�ska dla wzrostu i 
zatrudnienia” (Facing…, 2004). Zarówno diagnoza zawarta w Raporcie, jak i 
sformułowane przez jego autorów sugestie, wywarły zasadniczy wpływ na rede-
finicj� strategii lizbo�skiej w drugim etapie jej realizacji. Przede wszystkim, w 
odpowiedzi na krytyk� strategii, Autorzy raportu zdecydowanie potwierdzali po-
trzeb� istnienia i realizacji długookresowego programu podnoszenia konku-
rencyjno�ci gospodarki Unii Europejskiej, jakim jest strategia lizbo�ska. W ra-
porcie stwierdza si�, i� wraz z upływem czasu widoczne staje si�, �e w obliczu 
narastaj�cej luki w poziomie rozwoju pomi�dzy Europ� i USA, nasilaj�cej si� 
presji konkurencyjnej ze strony gospodarek azjatyckich oraz utrzymuj�cego si� 
niskiego przyrostu naturalnego i post�puj�cego starzenia si� społecze�stw euro-
pejskich, strategia lizbo�ska jest obecnie nawet bardziej pilna i potrzebna, 
ni� wydawało si� to w momencie jej ogłoszenia. Niedostateczne tempo imple-
mentacji strategii wi��e si� zarówno z niesprzyjaj�cymi uwarunkowaniami ze-
wn�trznymi (chodzi o spowolnienie tempa wzrostu gospodarki �wiatowej, jakie 
miało w pocz�tkowym okresie jej realizacji), jak i niedostateczn� determinacj� 
pa�stw członkowskich we wdra�aniu postanowie� strategii. Do niezadowalaj�-
cego post�pu przyczyniły si� te� – zdaniem autorów raportu – zbyt du�a liczba 



priorytetów, zła koordynacja1 i wewn�trzne sprzeczno�ci mi�dzy niektórymi 
priorytetami. Cho� w zwi�zku z powy�szym potrzebna jest selekcja i hierarchia 
priorytetów, to trzeba mie� �wiadomo��, i� pojedyncze akcje nie przynios� prze-
łomu. Niezb�dna jest seria współzale�nych inicjatyw i zmian struktural-
nych, które poprzez spójne działania wydob�d� istniej�cy w Unii Europej-
skiej potencjał. Koncentrowa� si� nale�y przede wszystkim na reformach, 
które w najwi�kszym stopniu przyczyni� si� do przyspieszenia wzrostu go-
spodarczego i zatrudnienia. Wymaga to – zdaniem autorów Raportu – skon-
centrowania wysiłków na nast�puj�cych pi�ciu głównych obszarach i zwi�za-
nych z nimi działaniach, a mianowicie: 
1. społecze�stwo wiedzy (the knowledge society),  
2. rynek wewn�trzny (the internal market),  
3. klimat dla businessu (the business climate),  
4. rynek pracy (the labour market),  
5. �rodowisko naturalne (the enviromental sustainability).  

 
Postulat autorów raportu, aby jako nadrz�dny priorytet odnowionej strategii li-
zbo�skiej przyj�� wzrost i zatrudnienie, został zaaprobowany i przyj�ty na wio-
sennym szczycie UE w marcu 2005 r. Nale�y zwróci� uwag�, i� w raporcie Wi-
ma Koka, jako pierwszy obszar działania dla realizacji tych priorytetów, przyj�-
to społecze�stwo wiedzy. Wiosenny szczyt UE potwierdził słuszno�� tego kie-
runku, poprzez przyj�cie postulowanych w raporcie Koka kierunków działa� 
składaj�cych si� na ten obszar.  

Umieszczenie na pierwszym miejscu społecze�stwa wiedzy nie jest przypad-
kowe. �wiadczy o potwierdzeniu przekonania o pierwszoplanowej randze tego 
wła�nie obszaru w strategii dalszego rozwoju UE. W po�wi�conej temu zagad-
nieniu cz��ci raportu zatytułowanej Realising the knowledge society, autorzy po-
ruszaj� nast�puj�ce kwestie:  
� uzasadniaj� priorytetowe traktowanie działa� na rzecz rozwoju społecze�-

stwa informacyjnego,  
� wskazuj� na konieczno�� stworzenia i realizacji planu działania na rzecz 

przyci�gni�cia do Europy najlepszych naukowców, 
� postuluj� potraktowanie zwi�kszenie wydatków na B+R jako najwy�szego 

priorytetu,  
� wdro�enie cało�ciowej strategii stymuluj�cej rozwój i wykorzystanie ICTs,  
� ochron� własno�ci intelektualnej w celu promocji innowacji. 
 

                                                      
1 Jak pisz� autorzy: Lizbon is about everything and thus about nothing. Everybody is responsbible 
and thus no one. 



Celem rozdziału jest przedstawienie stanowiska autorów raportu dotycz�cego 
priorytetowych działa� dla budowania społecze�stwa i gospodarki opartych na 
wiedzy oraz specyficznych problemów Polski w tych kwestiach. 

 
 

2.2. Dlaczego społecze�stwo wiedzy? (Why the knowledge society?)2 
 

Społecze�stwo wiedzy, wykształcone, umiej�ce posługiwa� si� nowoczesnymi 
technikami informacyjnymi, jest zarówno warunkiem, jak i efektem rozwoju go-
spodarki opartej na wiedzy. Jak pisz� autorzy Raportu, idea społecze�stwa wie-
dzy dotyczy ka�dego aspektu współczesnej gospodarki, gdzie wiedza decyduje o 
warto�ci dodanej: od przemysłów wysokiej techniki i ICTs, przez wiedzo-
chłonne usługi, do takich dziedzin, jak media czy architektura. Szacuje si�, �e w 
przyszło�ci ok. 30% zatrudnionych b�dzie bezpo�rednio zaanga�owanych w 
produkcj� i dyfuzj� wiedzy we wszystkich dziedzinach. Tak�e znaczna cz��� 
pozostałej siły roboczej b�dzie musiała by� nie mniej sprawna w wykorzysty-
waniu wiedzy, by móc wykorzystywa� nowe trendy. Je�li Europa chce zdoby� 
�wiatowego przywództwo – musi budowa� swoj� przyszło�� na silnym zaanga-
�owaniu w tworzenie społecze�stwa wiedzy. 

Technologie ICT stworzyły nowe mo�liwo�ci budowy struktur ekonomicz-
nych społecze�stwa i gospodarki sieciowej oraz fundamentalnej przebudowy 
sposobu prowadzenia biznesu. Firmy, które odniosły sukces, staj� si� coraz bar-
dziej sieciowymi, skoncentrowanymi na kliencie i sprawniejszymi. Obecnie, 
wiedza i potencjał ICTs penetruj� ka�de ogniwo ekonomicznego ła�cucha, a nie 
tylko produkcj�. Coraz wi�cej warto�ci generowanej jest w dystrybucji, finan-
sach, marketingu i usługach – cho� oczywi�cie produkcja materialna te� pozo-
staje istotna. 

Jednak�e diagnoza obecnego stanu zaawansowania Europy w budowie społe-
cze�stwa i gospodarki wiedzy jest nie satysfakcjonuj�ca. Zdaniem autorów Ra-
portu, obecnie, ani europejskie społecze�stwo oparte na wiedzy ani sektor ICT, 
nie s� tak silne, jak by� powinny. �wiadcz� o tym fakty, które wskazuj�, i� je�li 
chodzi o liczb� patentów, liczb� naukowców, mi�dzynarodow� pozycj� rankin-
gow� uniwersytetów, liczb� laureatów nagrody Nobla, cytatów w publikacjach 
naukowych, Europa pozostaje w tyle za USA. Firmy ameryka�skie stanowi� 
74% wiod�cych �wiatowych firm sektora IT oraz 46% z 300 głównych firm pod 
wzgl�dem rozmiarów wydatków na B+R. Europejski sektor IT wytwarza 6% 
PKB w porównaniu z 7,3% w USA, a europejskie inwestycje w IT s� mniejsze 
ni� w USA o ok. 1,6 pkt. proc. w ostatnich latach. Równocze�nie narasta presja 
konkurencyjna ze strony Azji. Szybko rozwijaj�ce si� Chiny, dzi�ki zagranicz-

                                                      
2 W niniejszym tek�cie zachowane s� oryginalne �ródtytuły omawianej cz��ci Raportu W. Koka. 



nym inwestycjom bezpo�rednim oraz własnej bazie naukowej, zaczynaj� by� 
konkurencyjne tak�e w obszarze dóbr o wysokiej warto�ci dodanej. Mimo, i� 
płace w Chinach stanowi� ułamek płac europejskich, ró�nice w jako�ci dóbr 
produkowanych w Europie i w Chinach ju� s� niewielkie lub nawet niezauwa-
�alne. Nie mniejsze wyzwanie stanowi� Indie, zwłaszcza w sektorze usług. S� 
one wielkim beneficjentem rozwoju offshoringu i outsourcingu, dzi�ki posiada-
niu ogromnej liczby tanich, dobrze wykształconych i mówi�cych po angielsku 
pracowników. W efekcie obecno�� Azji w handlu �wiatowym staje si� coraz 
bardziej znacz�ca.  

Autorzy pisz�, i� wyst�puj�c z inicjatyw� Strategii, Rada Europejska wła�ci-
wie rozpoznała, i� przyszło�� europejskiego rozwoju gospodarczego zale�e� b�-
dzie od zdolno�ci do tworzenia i rozwijania sektorów o wysokiej warto�ci doda-
nej, opartych na innowacjach i badaniach, zdolnych do konkurowania z najlep-
szymi na �wiecie. Konkluzja jest przekonywuj�c�: w globalnej wiosce, Europa, 
je�li chce stawi� czoła wyzwaniom ze strony gospodarek USA i Azji, nie ma 
innego wyboru, ni� stawia� na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. 

 
 

2.3. Przyci�gni�cie najlepszych naukowców (Attracting and retaining 
world-class researchers) 

 
Ni�sza konkurencyjno�� Europy w stosunku do USA przejawia si� w bardzo do-
tkliwym, z punktu widzenia perspektyw rozwoju społecze�stwa wiedzy, zja-
wisku – emigracji naukowców. Autorzy raportu stwierdzaj�, i� Europa musi w 
sposób zasadniczy zwi�kszy� swoj� atrakcyjno�� dla naukowców, jako �e zbyt 
wielu młodych uczonych emigruje, zwłaszcza do USA. Zarazem niewielu naj-
zdolniejszych i najlepszych talentów ze �wiata wybiera Europ�, aby tu mieszka� 
i pracowa�. 

Po to, by zmieni� ten stan rzeczy, konieczna jest zwłaszcza redukcja admini-
stracyjnych barier mobilno�ci wewn�trz UE, na które napotykaj� europejscy na-
ukowcy. Bariery te zwi�zane s� zwłaszcza z brakiem harmonizacji ubezpiecze� 
społecznych i uznawaniem kwalifikacji. Wi�cej te� powinno by� zrobione w ce-
lu ułatwienia osiedlania si� naukowców i ich rodzin spoza Europy poprzez 
�cie�ki szybkiego uzyskiwania wiz i pozwole� na prac�. 

W celu zwi�kszenia atrakcyjno�ci UE, kraje członkowskie powinny jak naj-
szybciej odnie�� si� do problemu finansowania wy�szych uczelni. Je�li Europa 
chce przyci�gn�� najlepszych, �wiatowych naukowców, kwestia poprawy oto-
czenia badawczego i okre�lenie zwi�zanych z tym potrzeb powinny by� okre-
�lone ju� teraz. 

Przykład Doliny Krzemowej, jako jeden z pierwszych, pokazał, �e kreatywne 
interakcje pomi�dzy uniwersytetami, naukowcami i badaczami z jednej strony, a 



gospodark� – z drugiej, które nap�dzaj� transfer technologii i innowacji, s� osa-
dzone w bliskiej fizycznej lokalizacji uniwersytetów i firm. Istnieje przekony-
wuj�ce, �wiatowe dowody na to, �e klastry w dziedzinie przemysłów wysokiej 
techniki powstaj� dzi�ki tym interakcjom, a „ideopolie”, takie jak np. Helsinki, 
Monachium czy Cambridge – id� dalej. Posiadaj� one wachlarz innych czynni-
ków wspieraj�cych – zwłaszcza sprawn� infrastruktur� komunikacyjn� i trans-
portow�, instytucje finansowe ch�tne do dostarczania potrzebnego kapitału ry-
zyka dla przedsi�biorców, wspieraj�ce władze. „Ideopolie” wyłaniaj� si� współ-
cze�nie, jako centra dynamicznie rozwijaj�cych si� regionów w oparciu o rozwój 
wiedzy. 

W przypadku Polski, mo�liwo�� przyci�gni�cia wybitnych naukowców z in-
nych krajów, zwłaszcza w horyzoncie realizacji strategii – jest opcj� mało re-
aln�. Natomiast realnym niebezpiecze�stwem jest „drena� mózgów”, zwłaszcza 
w sytuacji, gdyby warunki do rozwoju nauki w Polsce stawały si� coraz mniej 
konkurencyjne w porównaniu z innymi, znacznie bogatszymi krajami UE, 
zwłaszcza UE-15. Natomiast �wiadome kreowanie i wspieranie rozwoju nauko-
chłonnych klastrów i parków technologicznych powinno by� opcj� naszej poli-
tyki gospodarczej. Przykład tzw. „doliny lotniczej” w regionie Podkarpacia po-
twierdza słuszno�� i realno�� takiej strategii. Z tego punktu widzenia istotne 
znaczenie b�d� miały wyniki Programu foresight, które pomog� w wyborze 
priorytetowych kierunków finansowania nauki i techniki oraz regionalne strate-
gie innowacji, które maj� wskaza� mo�liwo�ci współpracy administracji pu-
blicznej, nauki i gospodarki dla lepszego wykorzystania funduszy strukturalnych 
na działalno�� innowacyjn�. 

 
 

2.4. Uczynienie z wydatków na B+R najwy�szego priorytetu (Making R&D 
a top priority) 

 
W raporcie podkre�la si�, �e jednym z podstawowych warunków wzrostu pro-
duktywno�ci w Europie jest wzrost wydatków na B+R. Praktyka dowodzi, �e im 
wy�sze s� wydatki na badania i rozwój, tym wy�szy jest pó�niejszy wzrost pro-
duktywno�ci. Badania wykazuj�, �e w zale�no�ci od tego, jak pieni�dze te s� 
wydawane, a� do 40% wzrostu wydajno�ci pracy bywa generowane przez wy-
datki na B+R oraz �e wyst�puj� bardzo istotne korzystne efekty zewn�trzne 
(spillover effects) w innych dziedzinach gospodarki. Mimo to, zdaniem autorów 
raportu, znaczenie wydatków na B+R pozostaje w Europie rozumiane w niedo-
statecznym stopniu, a post�p, jaki dokonał si� w tej dziedzinie, jest niewielki. 
Wymaga to wzbudzenia znacznie wi�kszego poczucia pilno�ci tej sprawy. 

Strategia lizbo�ska zakłada, �e do roku 2010 ma nast�pi� wzrost wydatków 
na B+R do poziomu 3% PKB, przy czym 75% wydatków powinno pochodzi� z 



sektora prywatnego. Jak dot�d jedynie dwa kraje w Europie – Szwecja i Finlan-
dia, osi�gn�ły ten cel. W 2003 roku wydatki na B+R w UE-15 wyniosły 2% 
PKB, podczas gdy w USA – 2,8%.  

Zdaniem autorów raportu, przeszkod� do wzrostu wydatków na B+R, za-
równo publicznych, jak i prywatnych, s� istotne bariery strukturalne. Bod�ce 
podatkowe dla nowotworzonych, małych i �rednich przedsi�biorstw, które inwe-
stuj� w badania, powinny zosta� wzmocnione. Wzmocnienia wymaga publiczne 
wsparcie dla B+R na poziomie pa�stw członkowskich UE, zwłaszcza w dziedzi-
nie kluczowych technologii, które przyczyniaj� si� do przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego, zarówno po to, aby wzmocni� baz� naukow�, jak i uzyska� efekt 
„d�wigni” w dziedzinie wydatków na B+R w sektorze prywatnym. �rodkiem 
zwi�kszania inwestycji powinno by� ułatwiane i wspierane partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Wzmo�one wysiłki powinny by� czynione przez wszyst-
kich zainteresowanych akcjonariuszy na szczeblach narodowych i unijnym, aby 
promowa� inicjatywy technologiczne oparte na ogólnoeuropejskim partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Europejska baza naukowa powinna by� wzmocniona po-
przez finansowanie i koordynowanie długoterminowych bada� podstawowych. 
Kraje członkowskie i Komisja powinny poszukiwa� sposobów, w jaki sposób 
publiczne �rodki mogłyby by� u�yte w celu zapewnienia pionierskiego rynku dla 
nowych bada� i intensywnych innowacyjnie produktów i usług. 

Polska nie tylko przeznacza na badania i rozwój niewiele �rodków, ale udział 
wydatków na B+R w PKB miał tendencj� spadaj�c�. I tak o ile nakłady te w 
1994 r. wynosiły 0,82% PKB, w 2000 r. – 0,67%, w 2002 r. – 0,59 %, a w roku 
2003 ju� tylko 0,56%.W 2004 roku nakłady na B+R wzrosły nieznacznie do po-
ziomu 0,58% PKB. Istnieje te� du�e zró�nicowanie terytorialne w tym wzgl�-
dzie. W przekroju wojewódzkim najwy�szy wska�nik nakładów na B+R w rela-
cji do PKB posiada województwo mazowieckie – 1,56%, dalej małopolskie – 
0,82% i łódzkie – 0,66%, za� najni�sze wska�niki maj� województwa: �wi�to-
krzyskie (0,11%), zachodniopomorskie (0,21%), podlaskie i lubuskie (0,22%). 
Niekorzystna jest te� struktura �ródeł finansowania B+R: tylko jedna trzecia 
polskich wydatków badawczo-rozwojowych pochodzi spoza funduszy publicz-
nych. S� to wi�c proporcje odwrotne od zalecanych w strategii lizbo�skiej. Ni-
skie s� nakłady na jednego naukowca. Wynosz� one w Polsce ok. 21 tys. euro 
rocznie, podczas gdy w UE-15 – 171 tys. euro, a w UE-25 – 156 tys. euro.  

Nasz system podatkowy jest nieprzyjazny dla inwestycji badawczo-rozwo-
jowych. 	le wypadamy w mi�dzynarodowych statystykach patentowych. W 
przeliczeniu na milion mieszka�ców Polska zgłosiła do Europejskiej Organizacji 
Patentowej trzy wynalazki, podczas gdy Finlandia – 338, Francja – 145, Irlandia 
– 86, W�gry – 19, Czechy – 11. Dla UE-15 w roku 2003 było to �rednio 158 
wynalazków. Udział w polskim eksporcie wyrobów wysokiej techniki w ostat-
niej dekadzie nie przekraczał 3%.  



Osi�gniecie zało�e� strategii lizbo�skiej w warunkach polskiego, napi�tego bu-
d�etu, b�dzie zadaniem bardzo trudnym, bowiem oznaczałoby to konieczno�� 
trzykrotnego wzrostu nakładów na B+R z bud�etu i około siedmiokrotnego – ze 
�rodków pozabud�etowych. Zwi�kszenie udziału finansowania pozabud�eto-
wego w warunkach Polski utrudnia tak�e struktura podmiotowa gospodarki, któ-
r� charakteryzuje przewaga małych przedsi�biorstw. Tym niemniej w marcu 
2004 r. rz�d przyj�ł opracowan� przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
„Strategi� zwi�kszania nakładów na B+R w celu osi�gni�cia zało�e� Strategii 
Lizbo�skiej”. Dokument ten zawiera �cie�k� dochodzenia do 3% udziału nakła-
dów na B+R w PKB do roku 2010. Jednak osi�gni�cie zało�onego na lata 2004-
2006 zwi�kszenia finansowania B+R z obecnego poziomu do poziomu 1,50% 
PKB okazało si� nierealne. W przyj�tych przez Rad� Ministrów, wynegocjowa-
nych z Komisj� Europejsk� – Podstawach Wsparcia Wspólnoty, przewiduje si� 
wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 1,5% w roku 2008, ale nadal 
mo�na s�dzi�, �e raczej nie jest to poziom mo�liwy do uzyskania. W tej sytuacji 
kluczowego znaczenia nabiera podj�cie radykalnych działa� zmierzaj�cych do 
wspierania przedsi�biorców i stosowania zach�t (instytucjonalnych, podatko-
wych, kapitałowych) w celu zwi�kszenia udziału sektora prywatnego w kosztach 
B+R.  

Zgodnie z zało�eniami „Strategii zwi�kszania nakładów na B+R w celu osi�-
gni�cia zało�e� Strategii Lizbo�skiej”, wzrostowi nakładów na B+R towarzy-
szy� b�d� reforma systemu finansowania nauki, restrukturyzacja jednostek ba-
dawczo-rozwojowych oraz ustawa o wspieraniu innowacyjno�ci, maj�ce słu�y� 
podniesieniu efektywno�ci wydatkowanych �rodków i lepszemu powi�zaniu na-
uki z gospodark�.  

 
 

2.5. Czerpanie pełnych korzy�ci z technologii informacyjno-telekomu-
nikacyjnych (Reaping the full benefits of ICTs) 

 
W tym punkcie autorzy Raportu stwierdzaj�, i� w celu zapewnienia wzrostu go-
spodarczego w przyszło�ci, UE potrzebuje kompleksowej i holistycznej strategii 
w celu pobudzenia rozwoju sektora ICT oraz dyfuzji technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w całej gospodarce. Głównym priorytetem jest wdro�enie 
planu działania eEuropa w obszarach e-handlu, e-administracji i e-nauczania. 
Ponadto przyj�te w 2002 roku ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej 
powinny by� w pełni wdro�one i �ci�le przestrzegane, poniewa� konkurencja 
jest bardziej efektywna w obni�aniu cen dla osób prywatnych i businessu. Wy-
maga to bli�szej współpracy pomi�dzy Komisj� Europejsk� i narodowymi cia-
łami ds. konkurencji i narodowymi władzami ustawodawczymi.  



Strategia musi koncentrowa� si� na wsparciu rozwoju szerokopasmowego do-
st�pu do Internetu. Realizacja tego celu przebiega zbyt wolno w wielu krajach 
członkowskich. Wi�cej musi by� zrobione dla obni�enia ceny dost�pu, zapew-
nienia odpowiedniej zawarto��, aby stymulowa� popyt i przyspieszy� rozwój 
szerokopasmowych sieci, zwłaszcza na terenach wiejskich. Wysiłki musz� si� 
koncentrowa� nie tylko na stałych sieciach szerokopasmowych, ale tak�e na sie-
ciach bezprzewodowych (3G i satelitarnych). Dost�p do taniego i szybkiego In-
ternetu jest niezb�dny dla zmniejszenia luki cyfrowej i tym samym przyczyni si� 
do wi�kszej spójno�ci społecznej.  

W tej kwestii widoczna jest jednak wyra�na niekonsekwencja UE pomi�dzy 
nawoływaniem do zapewnienia dost�pu do Internetu po niskich cenach, a nało-
�eniem wysokiego podatku VAT, co w warunkach Polski stanowi znacz�ce 
zmniejszenie dost�pno�ci do sieci. Wszelkie propozycje Polski odst�pienia od 
tego rozporz�dzenia s� odrzucane, mimo �e przyj�cie zasady, �eby Internet nie 
był obci��ony VATem na terenie całej Unii, dawałoby operatorom równe wa-
runki działania we wszystkich krajach. Godne uznania jest wysokie tempo upo-
wszechniania Internetu w Polsce.  

 
 

2.6. Ochrona własno�ci intelektualnej w celu promocji innowacji (Protec-
ting intellectual property to promote innovation) 

 
W raporcie podkre�la si�, i� firmy tylko wówczas b�d� inwestowały w innowa-
cje i B+R, je�eli b�d� miały pewno��, �e b�d� w stanie czerpa� korzy�ci z tych 
inwestycji. Niezb�dnym warunkiem wst�pnym do tego s� regulacje chroni�ce 
własno�� intelektualn� po koszcie dost�pnym dla małych i �rednich przedsi�-
biorstw i instytucji akademickich – co� co nie ma miejsca obecnie. Spraw� naj-
pilniejsz� jest wprowadzenie patentu europejskiego.  

Prace nad patentem wspólnotowym trwaj� ju� ponad 20 lat. Patent miałby 
by� nadawany przez jeden unijny urz�d i obowi�zywa� na cały terytorium UE. 
Miałoby to dwukrotnie zredukowa� koszty rejestracji i ochrony prawnej, które 
s� obecnie bardzo wysokie: jeden patent niesie obecnie za sob� koszt w wysoko-
�ci ok. 50 tys. euro. W USA jest to 15 tys. dolarów. Rz�dy krajów członkow-
skich nie mog� doj�� do porozumienia, na jaki j�zyk ma by� tłumaczona tre�� 
wniosku patentowego oraz jak egzekwowa� ewentualne naruszenia patentu. 
Ci�gn�cy si� od wielu lat problem patentu europejskiego pokazuje, �e kraje wy-
soko rozwini�te bardzo niech�tnie rezygnuj� z obrony swoich partykularnych 
interesów.  

Je�li chodzi o działania bezpo�rednio skierowane na podnoszenie jako�ci ka-
pitału ludzkiego, niezb�dnego dla tworzenia społecze�stwa wiedzy, to w�tek ten 
umieszczono w raporcie w cz��ci po�wi�conej rynkowi pracy i spójno�ci. 



2.7. Bardziej efektywne inwestycje w kapitał ludzki (More effective invest-
ment in human capital)  

 
Autorzy Raportu wychodz� od podstawowej konstatacji, i� je�li Europa chce 
konkurowa� w globalnym społecze�stwie wiedzy, musi wi�cej inwestowa� w 
swój najcenniejszy zasób – ludzi. Konkurencyjno�� gospodarki europejskiej jest 
bezpo�rednio zale�na od dobrze wykształconej, wysoko wykwalifikowanej i po-
siadaj�cej zdolno�ci adaptacyjne siły roboczej. Jednak to, co zostało dot�d zro-
bione, jest dalece niewystarczaj�ce, aby wyposa�y� ludzi w umiej�tno�ci nie-
zb�dne do elastycznej adaptacji na zmieniaj�cym si� rynku pracy. Odnosi si� to 
zarówno do pracowników o wysokich, jak i niskich kwalifikacjach, zarówno w 
przemy�le, jak i usługach. Autorzy nie nawi�zuj� tu bezpo�rednio do konkret-
nych celów w obszarze edukacji sformułowanych w strategii lizbo�skiej, doty-
cz�cych głównie nabywania umiej�tno�ci społecze�stwa informacyjnego, a pi-
sz� głównie o jako�ci i ci�gło�ci procesu kształcenia.  

Aby zapewni� Europie wysoko wykształcon�, kreatywn� i mobiln� sił� robo-
cz�, konieczne jest udoskonalenie systemu edukacji i szkole�, tak aby wystar-
czaj�co du�o młodych ludzi ko�czyło szkoły z odpowiednimi kwalifikacjami do 
uzyskania zaj�cia w dynamicznych sektorach o wysokiej warto�ci dodanej. Kra-
je członkowskie musz� prowadzi� ambitne polityki w celu podniesienia poziomu 
wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie o połow� liczby osób wcze�niej 
ko�cz�cych edukacj� i uczynienie kształcenia ustawicznego dost�pnym dla 
wszystkich oraz zach�cenia wszystkich do uczestnictwa w tych systemach. Po-
tencjalne konsekwencje starzenia si� ludno�ci oznaczaj�, �e zwi�kszenie udziału 
starszych pracowników w rynku pracy ma fundamentalne znaczenie. Dlatego 
kształcenie ustawiczne nie jest luksusem, a konieczno�ci� – je�li starsi pracow-
nicy maj� pozosta� aktywni, musz� by� wyposa�eni w kwalifikacje, które od-
powiadaj� wymaganiom społecze�stwa opartego na wiedzy. 

Wszyscy aktorzy – władze, obywatele i firmy – musz� zaakceptowa� swój 
udział w odpowiedzialno�ci za podnoszenie poziomu i efektywno�ci inwestowa-
nia w kapitał ludzki. Musz� by� stworzone bod�ce do zwi�kszania inwestycji w 
szkolenia przez indywidualne firmy i sektory w celu pomocy pracodawcom w 
zapewnianiu odpowiedniego dost�pu do kształcenia. 

Zaleca si�, aby kraje członkowskie w bliskiej współpracy z partnerami spo-
łecznymi opracowały narodowe strategie kształcenia ustawicznego do roku 2005 
w celu odpowiedzi na szybkie zmiany technologiczne, podniesienia stopnia par-
tycypacji w rynku pracy, zmniejszenia bezrobocia umo�liwienia ludziom dłu�-
szego okresu pracy. 

W Polsce, strategia kształcenia ustawicznego została opracowana i przyj�ta 
przez Rad� Ministrów w 2003 roku (Strategia…, 2003). Posiadane przez nas, 



znaczne zasoby młodych, coraz lepiej wykształconych, ludzi, predysponuj� nas 
do rozwoju społecze�stwa wiedzy. 

 
 

2.8. Zako�czenie  
 

U podstaw strategii lizbo�skiej legła słuszna idea lepszego wykorzystania poten-
cjału Unii Europejskiej – pracy, wiedzy i kapitału oraz budowania nowych 
przewag konkurencyjnych w zmieniaj�cych si� warunkach. Jej twórcy słusznie 
przyj�li, i� wymaga to transformacji gospodarki UE w kierunku konkurencyjnej 
i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy oraz modernizacji europejskiego 
modelu społecznego w warunkach równowagi makroekonomicznej i dbało�ci o 
�rodowisko naturalne. Jednak�e z czasem okazało si�, �e ta słuszna idea, wobec 
trudno�ci realizacyjnych, zaczyna rodzi� konflikty interesów. Idea spójno�ci, 
która legła u podstaw integracji, zaczyna by� zast�powana w zbyt du�ym stop-
niu przez – rodz�c� egoizm konkurencj� wewn�trz UE. Istnieje obawa, �e kon-
cepcja konkurencyjno�ci UE w obszarze gospodarki opartej na wiedzy mo�e by� 
wykorzystana jako pretekst do ograniczenia funduszy strukturalnych i przesu-
ni�cia �rodków do sektora B+R w krajach wysoko rozwini�tych. Dodatkowo 
towarzyszy� mo�e temu drena� mózgów z krajów ubo�szych, ograniczaj�cy 
mo�liwo�ci rozwoju konkurencyjnych, opartych na wiedzy gospodarek tych kra-
jów. W scenariuszu optymistycznym mo�na zało�y�, �e czasowa migracja na-
ukowców w ramach współpracy naukowej i zdobyte w innych krajach Unii do-
�wiadczenia, b�d� stanowiły dodatkowy impuls do rozwoju nauki w Polsce w 
przyszło�ci. Jednak, aby scenariusz ten był realny, niezb�dna jest w Polsce kom-
pleksowa strategia budowy gospodarki opartej na wiedzy, gdy� w sytuacji jej 
braku mo�emy sta� si� krajem ekonomicznie peryferyjnym, �yj�cym z taniej siły 
roboczej. 

Zgodnie z sugestiami zawartymi w raporcie Koka, pocz�wszy od 2006 r. 
wszystkie kraje członkowskie UE rozpocz�ły opracowywanie swoich własnych, 
trzyletnich programów reform (National Reform Programmes), których zada-
niem jest wdra�anie zało�e� strategii lizbo�skiej na poziomie narodowym. W 
ocenie polskiego programu reform na lata 2006-2008 w obszarze dotycz�cym 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, zwrócono uwag�, i� przyj�te w nim:  

 
zało�enie osi�gni�cia 1,65% PKB nakładów na B+R do 2008 r. jest ambitne 
bior�c pod uwag� niski poziom wyj�ciowy, jednak poparte jest ono bardzo 
ograniczon� liczb� konkretnych propozycji i �rodków prowadz�cych do jego 
realizacji. NPR poprawnie identyfikuje brak innowacji w biznesie jako główn� 
przyczyn� słabo�ci innowacyjnej Polski. �rodkiem poprawy sytuacji maj� by� 
zmiany regulacji zach�caj�ce sektor prywatny do finansowania innowacji. 
Wi�kszy nacisk ma by� poło�ony na reformowanie sektora publicznego B+R 



i wspieranie innowacji w poł�czeniu z jasno sprecyzowanymi priorytetami ba-
dawczymi oraz podnoszeniem kwalifikacji technicznych. Program w ograniczo-
nym zakresie uwzgl�dnia rol� zagranicznych firm w systemie innowacji i spad-
kowym trendzie liczby patentów (Communication…, 2006).  

 
Sceptycyzm Komisji nie jest zapewne bezpodstawny, jednak mo�na ju� obecnie 
doszuka� si� przykładów działa� na rzecz realizacji aktywnej proinnowacyjnej 
polityki, czego dobrym przykładem jest zwłaszcza Ustawa o wspieraniu działal-
no�ci innowacyjnej (Dz.U. 2005). Ustawa zawiera szereg zach�t do inwestycji w 
nowe technologie, z czego najwa�niejsze to: 
� Mo�liwo�� uzyskiwania przez prywatne firmy statusu tzw. centrów badaw-

czo-rozwojowych (CBR). Daje on szereg przywilejów podatkowych za-
równo im samym (np. zwolnienie z podatku dochodowego od sprzeda�y 
wyników prac badawczo-rozwojowych), jak i ich klientom kupuj�cym w 
CBR opracowane tam technologie. Po to, aby uzyska� status CBR, firma 
musi co najmniej połow� swoich przychodów czerpa� z prac badawczo-
rozwojowych, a całe jej przychody musz� wynosi� minimum 800 tys. euro. 

� Przedsi�biorcy b�d� mogli zaci�ga� kredyty technologiczne w Banku Go-
spodarstwa Krajowego na zakup nowych technologii (z dowolnego �ródła, 
ale nie mo�e by� ona stosowana na �wiecie dłu�ej ni� pi�� lat). Gdy potem 
udokumentuj� sprzeda� produktów lub usług prowadzonych dzi�ki tej tech-
nologii, BGK umorzy 50% warto�ci kredytu. Reszt� spłaci Fundusz Kredytu 
Technologicznego. Takich kredytów Bank udzieli jednak tylko tyle, na ile 
wystarczy pieni�dzy w Funduszu. 

� Wydatki na prowadzone badania, niezale�nie od ich rezultatów, firmy b�d� 
mogły wpisywa� w koszty w trakcie roku podatkowego. 

� Je�eli firma kupi technologie (patent, licencj� lub know-how od jednostki 
naukowej (np. wy�szej uczelni) lub instytucji posiadaj�cej status CBR, to 
cz��� kosztów tego zakupu b�dzie mogła odliczy� od podstawy opodatko-
wania. Małe i �rednie firmy b�d� mogły odliczy� 50% kosztów, du�e – 30%. 

 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, b�d�ce autorem omawianej ustawy, szaco-
wało, �e dzi�ki zawartym w ustawie zach�tom podatkowym liczba firm i insty-
tucji prowadz�cych w Polsce prace badawczo-rozwojowe znacz�co zwi�kszy 
si�, za� warto�� nakładów na badania i rozwój powinna wzrosn�� o kilkaset mi-
lionów złotych rocznie.  

Wydaje si�, i� Ustawa o wspieraniu innowacyjno�ci stanowi dobry przykład 
rozwi�za�, które mog� stanowi� wa�ny krok w kierunku zarówno stymulowania 
działalno�ci innowacyjnej, zwi�kszenia udziału finansowania prywatnego w ob-
szarze B+R, a zarazem lepszego powi�zania nauki z gospodark�, a wi�c prze-
zwyci��ania głównych słabo�ci na drodze rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 



w Polsce. Nie ulega w�tpliwo�ci, �e strategia lizbo�ska była istotnym impulsem 
dla jej opracowania, co pokazuje, i� odgrywa ona istotn� rol� stymuluj�c� w 
procesie budowania społecze�stwa i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Na-
le�y mie� nadziej�, �e jest to pocz�tek po��danych działa� w tym zakresie. 

 
 

Bibliografia: 
 

1. Cele Strategii Lizbo�skiej i ich realizacja (2004), RCSS, Warszawa. 
2. Communication from the Commission to the Spring European Council. Time to 

move up a gear. Country chapters (2006), Brussels, 24 stycznia. 
3. Delivering Lisbon. Reforms form enlarged Union (2004), Report from the Commis-

sion for the Spring European Council, Brussels.  
4. Facing the challenge. The Lizbon Strategy for growth and employment (November 

2004), Report form the High Level Group chaired by Wim Kok.  
5. Mid-term Review of Lisbon Strategy: Progress Report by the Economic Policy Com-

mittee, Brussels (June 2004).  
6. Nauka i Technika 2003 (2004), GUS, Warszawa  
7. Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2013 roku (2003), 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.  
8. Strategia zwi�kszania nakładów na działalno�� B+R w celu osi�gni�cia zało�e� 

Strategii Lizbo�skiej (2004), MNiI, Warszawa.  
9. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Sportu – przyj�ta przez Rad� Ministrów 8 lipca 2003 r. 
10. Szomburg J. (2003), Polskie priorytety, „Rzeczpospolita”, 12 marca.  
11. Ustawa o wspieraniu działalno�ci innowacyjnej, Dz.U. (2005), nr 179, poz. 1484. 

 


