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Rozdziaï 3.

NADCHODZI ZMIANA TRENDU,
POJAWIAJk SI} PIERWSZE OAZY
NA POLSKIEJ PUSTYNI
INNOWACYJNO¥CI
NADCHODZI ZMIANA TRENDU

Rozdziaï 2. dokumentuje katastrofÚ w dziedzinie innowacyjnoĂci
w Polsce, która miaïa miejsce w okresie 2006 – 2014. Zaprezentowaïem te wyniki w polskim parlamencie, w kilku urzÚdach centralnych, pokazaïem kilku ministrom. Reakcja wielu ministrów
i wysokich urzÚdników w tym okresie byïa zawsze taka sama: albo
obrazili siÚ na mnie, albo obrazili siÚ na rankingi, podwaĝajÈc ich
wiarygodnoĂÊ. Inni, nieliczni, starali siÚ zrozumieÊ, na czym polega problem, ale ich siïa przebicia byïa zbyt maïa, ĝeby spowodowaÊ zmiany mechanizmów niszczÈcych polskÈ innowacyjnoĂÊ.
Ci obraĝeni zawsze mieli gotowÈ historiÚ, ĝe przecieĝ taka albo
siaka firma dostaïa dofinansowanie unijne, dziÚki czemu zrealizowaïa nowoczesne inwestycje i szybko siÚ rozwija. Ja teĝ znam takie
historie, ale firm, które faktycznie wykorzystaïy Ărodki unijne na
podniesienie innowacyjnoĂci, w skali kraju jest bardzo maïo — wiÚkszoĂÊ po prostu kupiïa sobie nowe maszyny lub wybudowaïa nowe
budynki, co wcale nie przekïada siÚ na wzrost wartoĂci sprzedaĝy innowacyjnych produktów, wrÚcz przeciwnie: w minionych latach
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udziaï takiej sprzedaĝy w przychodach firm systematycznie spadaï, co pokazaïem w rozdziale 2.
PrzypomnÚ, ĝe Polska musi sobie poradziÊ z problemem starzenia siÚ spoïeczeñstwa. To nadchodzÈce demograficzne tsunami
uderzy w naszÈ gospodarkÚ i finanse publiczne juĝ pod koniec
bieĝÈcej dekady. I ĝeby przetrwaÊ ten kataklizm, musimy mieÊ
jak najwiÚcej firm, które wykorzystujÈ innowacyjne modele biznesowe do podboju rynków miÚdzynarodowych, bo tylko takie
firmy sÈ w stanie znaczÈco zwiÚkszaÊ zatrudnienie i podnosiÊ pïace
w czasie zapaĂci demograficznej przekïadajÈcej siÚ na spadek
krajowej konsumpcji.
Zmartwiony sïabymi wynikami w obszarze innowacyjnoĂci,
rozpoczÈïem projekt badawczy, którego celem byïo zrozumienie
mechanizmów tworzenia i niszczenia innowacyjnoĂci w Polsce.
W ramach tego projektu powstaïa m.in. ksiÈĝka Go global!1 zawierajÈca wywiady z wïaĂcicielami i prezesami polskich firm dokonujÈcych skutecznej ekspansji miÚdzynarodowej. Ponadto mój
zespóï badawczy dokonaï analizy zza biurka prawie 200 firm oraz
przeprowadziï wiele wizyt studialnych w firmach dokonujÈcych
ekspansji miÚdzynarodowej, starajÈc siÚ zrozumieÊ, jakie czynniki
sÈ najwaĝniejsze dla miÚdzynarodowego sukcesu. InnowacyjnoĂÊ
produktu, usïugi lub modelu biznesowego zawsze byïa jednym
z kluczowych czynników sukcesu i prawie zawsze Ărodki unijne lub
wsparcie publiczne nie miaïo z tym nic wspólnego, poza nielicznymi
wyjÈtkami, gdy mÈdrze realizowane zamówienia publiczne —
jeszcze sprzed okresu funkcjonowania obecnej generujÈcej patologie

1

Wydawnictwo Onepress, styczeñ 2014 r.
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ustawy PZP (Prawo Zamówieñ Publicznych) — kierowaïy do danej
firmy strumieñ zamówieñ, który pozwalaï firmie urosnÈÊ i rozpoczÈÊ ekspansjÚ miÚdzynarodowÈ (przypadki firm Radwag i Solaris
Bus & Coach).
Wnioski z tych badañ przeprowadzonych przez minione dwa lata
pozwalajÈ przewidywaÊ, ĝe okres siedmiu lat chudych w dziedzinie
innowacyjnoĂci dobiega koñca i naleĝy oczekiwaÊ eksplozji innowacyjnoĂci w Polsce. W obszarze kreatywnoĂci, innowacyjnoĂci
i przedsiÚbiorczoĂci nadchodzi biblijne siedem lat tïustych. Wynika
to z pozytywnego splotu nastÚpujÈcych czynników:
x RzÈd przeszkadza coraz mniej. Jeszcze nie pomaga, ale mniej
przeszkadza, co jest dobrym trendem (ilustruje to wykres 3.1).

Wykres 3.1. Miejsce Polski w rankingach Doing Business Banku ¥wiatowego
½ródïo: raporty Doing Business Banku ¥wiatowego [2014].

x Naturalna kreatywnoĂÊ i przedsiÚbiorczoĂÊ Polaków zaczyna siÚ
w coraz wiÚkszym stopniu przekïadaÊ na innowacyjnoĂÊ i tworzenie nowych innowacyjnych firm.
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x Coraz wiÚcej polskich firm zaczyna rozprzestrzeniaÊ swoje
unikalne modele biznesowe w innych krajach i robi to bardzo
skutecznie.
x W innych krajach stopniowo pojawia siÚ percepcja, ĝe w Polsce zaczyna tworzyÊ siÚ ekosystem, który rodzi takie firmy.
x Polskie szkoïy Ărednie stopniowo zaczynajÈ dostrzegaÊ, ĝe zamiast uczyÊ mïodzieĝ przedsiÚbiorczoĂci i odkrywania w sobie
talentu zamÚczaïy dzieci wkuwaniem czÚsto zbÚdnej i do niczego niepotrzebnej wiedzy.
x Polskie uczelnie, które czÚsto oferowaïy starÈ wiedzÚ, na skutek kryzysu demograficznego zmieniajÈ siÚ i coraz lepiej przygotowujÈ mïodych ludzi do roli przyszïego innowacyjnego
przedsiÚbiorcy, a nie pasywnego korposzczura. To jeszcze nie
jest powszechne, ale jest coraz wiÚcej uczelni-agentów zmiany.
x W Polsce studiuje coraz wiÚcej cudzoziemców, co wspiera proces innowacyjnoĂci.
x PieniÈdze unijne, które przyjdÈ, bÚdÈ wydawane trochÚ mÈdrzej niĝ w poprzedniej perspektywie, co oznacza, ĝe uczymy
siÚ na bïÚdach. Poprzednio fundusze te zabijaïy innowacyjnoĂÊ w skali kraju, teraz jest szansa, ĝe bÚdÈ pomagaÊ.
Przyjrzyjmy siÚ bliĝej tym czynnikom. Od lat w rankingach
przedsiÚbiorczoĂci czoïowe miejsca z reguïy zajmujÈ trzy nacje: Turcy,
Chiñczycy i Polacy. O ile Chiny i Turcja Ăwiadomie realizujÈ strategiÚ ekspansji miÚdzynarodowej, z aktywnÈ, wspierajÈcÈ rolÈ pañstwa
oraz chiñskiej i tureckiej diaspory rozlokowanej po caïym Ăwiecie,
o tyle w przypadku Polski do tej pory pañstwo i administracja
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publiczna byïy raczej wrogiem przedsiÚbiorców. Wystarczy przypomnieÊ nagonkÚ na firmy, które dokonujÈ optymalizacji podatkowej, dziaïajÈc zgodnie z przepisami prawa, tak samo jak ich
konkurenci w innych krajach. Ale to siÚ powoli zmienia i mimo ĝe
pañstwo ciÈgle przeszkadza w ekspansji miÚdzynarodowej zamiast
pomagaÊ, to przeszkadza coraz mniej. Ilustruje to chociaĝby wykres pokazujÈcy miejsce Polski w rankingu Doing Business. Jak
widaÊ na wykresie, w ciÈgu pierwszych czterech lat rzÈdów Donalda Tuska pañstwo byïo coraz wiÚkszym szkodnikiem. Dopiero
w drugiej kadencji podjÚto reformy, które poprawiïy sytuacjÚ.
Mimo to pïacenie podatków w Polsce jest ciÈgle relatywnie trudniejsze i bardziej zbiurokratyzowane niĝ byïo w 2006 r.
Badania mojego zespoïu pokazujÈ, ĝe coraz wiÚcej polskich
firm skutecznie wdraĝa sprawdzone w Polsce modele biznesowe
w innych krajach. CiÈgle jeszcze gros firm opiera siÚ na tym, ĝe sÈ
tañsze i bardziej elastyczne od zachodniej konkurencji, ale dostarczajÈ jakoĂÊ lepszÈ niĝ inne rynki wschodzÈce, w tym Chiny.
Jednak pojawia siÚ coraz wiÚcej firm, które dokonujÈ ekspansji
miÚdzynarodowej, opierajÈc siÚ na wïasnych innowacjach.
Szefowie firm, z którymi rozmawiaïem, twierdzÈ takĝe, ĝe
stopniowo poprawia siÚ percepcja Polski za granicÈ. O ile dekadÚ
temu polskie pochodzenie firmy byïo obciÈĝeniem, o tyle teraz
przeszkadza to tylko nielicznym firmom, dla wiÚkszoĂci jest neutralne, ale pojawiajÈ siÚ pierwsze firmy, którym to pomaga.
W polskich szkoïach edukacja byïa podporzÈdkowana XIXwiecznemu modelowi, w ramach którego wypeïniano umysïy dzieci
wiedzÈ. Robiono to skutecznie, poniewaĝ pozycja Polski w rankingach PISA (które mierzÈ jakoĂÊ edukacji szkolnictwa Ăredniego)
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siÚ poprawiïa, co znaczy, ĝe polskie nastolatki piszÈ egzaminy
znacznie lepiej niĝ wiÚkszoĂÊ ich rówieĂników w innych krajach. Ale
ciÈgle wypadamy bardzo sïabo w praktycznym stosowaniu pozyskanej wiedzy, a nauka podstaw przedsiÚbiorczoĂci w wielu szkoïach nie ma nic wspólnego z kreowaniem przedsiÚbiorczych postaw,
polega bowiem na wkuwaniu kolejnych faktów. Na szczÚĂcie to
takĝe stopniowo ulega zmianie, czego przykïadem moĝe byÊ pilotaĝowy projekt Akademia Mïodego PrzedsiÚbiorcy realizowany
przez AkademiÚ Vistula wspólnie z bankiem BZ WBK, w którym
udziaï bierze ponad 20 szkóï ponadpodstawowych2. W ramach tego
projektu mïodzieĝ uczy siÚ przedsiÚbiorczoĂci w formule e-learning
od mïodych przedsiÚbiorców oraz realizuje projekty polegajÈce na
wspóïpracy z polskimi przedsiÚbiorcami. Mïodzi ludzie uczÈ siÚ
przedsiÚbiorczoĂci w praktyce, realizujÈc zespoïowe projekty. Po
udanym pilotaĝu planowane jest rozszerzenie akcji na wszystkie
szkoïy w Polsce.
Dla przedsiÚbiorczoĂci i innowacyjnoĂci najlepszy jest kryzys,
a nie nadmiar pieniÚdzy unijnych. Jak byïo mnóstwo pieniÚdzy,
to uczelnie wykorzystywaïy te Ărodki na budowÚ nowych auli i pomieszczeñ (tylko kto tam bÚdzie studiowaï, gdy liczba studentów
spadnie z 2 mln do niewiele ponad miliona?) i na wyposaĝenie
laboratoriów, których znaczna czÚĂÊ pozostaje niewykorzystana.
Ale gdy przyszedï kryzys demograficzny i wpïywy z czesnego zaczÚïy gwaïtownie spadaÊ, uczelnie zostaïy zmuszone do reform.
Programy ksztaïcenia sÈ zmieniane i coraz lepiej odpowiadajÈ na
potrzeby rynku pracy, przybywa teĝ studentów zagranicznych,

2

www.amp.vistula.edu.pl.
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a atmosfera wielokulturowoĂci sprzyja innowacyjnoĂci i kreatywnoĂci. Moje rozmowy z sieciami inkubatorów akademickich wskazujÈ, ĝe coraz wiÚcej studentów myĂli nie o karierze w korporacji,
ale o zaïoĝeniu wïasnej firmy. To sÈ bardzo dobre zmiany, które
juĝ niedïugo powinny przynieĂÊ pozytywne skutki dla innowacyjnoĂci w skali kraju.
Administracja publiczna teĝ uczy siÚ na bïÚdach i nowe programy unijne uruchamiane w perspektywie finansowej w latach
2014 – 2020 powinny znacznie skuteczniej wspieraÊ innowacyjnoĂÊ,
a nie po prostu finansowaÊ inwestycje w nowe maszyny lub budynki, chociaĝ te zmiany niestety nie sÈ jeszcze powszechne i wiele
regionów popeïni znowu te same bïÚdy. Konkursy sÈ mniej zbiurokratyzowane, pozwalajÈ lepiej podejmowaÊ ryzyko innowacyjnej dziaïalnoĂci gospodarczej i lepiej ïÈczÈ finansowanie prywatne
i publiczne. Jeszcze wiele pozostaje do zrobienia (np. koncepcja
inteligentnych specjalnoĂci w regionach jest caïkowicie chybiona), ale i tak naleĝy odnotowaÊ zdecydowanÈ poprawÚ.
PodsumowujÈc: polska przedsiÚbiorczoĂÊ w minionej dekadzie
musiaïa przedzieraÊ siÚ przez gÈszcz trujÈcych, czÚsto Ămiertelnie
jadowitych i nieustanie zmieniajÈcych siÚ przepisów. Ale ta przedsiÚbiorczoĂÊ nie zostaïa zatruta ani zabita. Ona nie tylko przebyïa
ten gÈszcz, ale takĝe uodporniïa siÚ na trujÈcy jad przepisów. Polska przedsiÚbiorczoĂÊ w minionej dekadzie doĂwiadczyïa potopu
Ărodków unijnych. I ona nie tylko nie zostaïa zatopiona przez ten
potop, ale przetrwaïa i nauczyïa siÚ pïywaÊ.
Po katastrofie innowacyjnoĂci w minionych siedmiu latach, moim
zdaniem, czeka nas zmiana trendu. I nie mówiÚ tylko o efekcie piïeczki, która rzucona z 20. piÚtra na dno, trochÚ siÚ odbije, a potem
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spadnie, tylko o nadchodzÈcej eksplozji przedsiÚbiorczoĂci i innowacyjnoĂci. Jeĝeli mam racjÚ, to pojawia siÚ szansa, ĝeby Polska
poradziïa sobie z nadchodzÈcÈ katastrofÈ demograficznÈ, bo starzenie siÚ, a potem ubytek ludnoĂci, czyli spadek popytu krajowego,
moĝe zostaÊ zrekompensowany skutecznÈ ekspansjÈ polskich firm
na rynki miÚdzynarodowe.
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