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Przerost regulacji i zbyt skomplikowane 
rozwiązania – tak uważa wicepremier i mi-
nister gospodarki Waldemar Pawlak. Był on 
gościem specjalnym VII Forum Korporacyj-
nego „Komercyjne finansowanie innowacyj-
ności w Polsce. Stan obecny, możliwości i wy-
zwania”. Zorganizowały je Związek Banków 
Polskich i Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości. Partnerami wspierającymi były: 
KPK CIP, Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Biuro Informacji Kredytowej SA oraz Kon-
sorcjum „Kreator Innowacyjności”.

Niezbędne są programy 
rządowe

– Bankowość elektroniczna i rozwiąza-
nia technologiczne wykorzystywane w sek-
torze bankowym przodują pod względem 
innowacyjności i z powodzeniem mogą 
posłużyć w rozwoju polskiej gospodarki 
– powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, pre-
zes Związku Banków Polskich, otwierając 
forum. Polski sektor bankowy jest pionierem 
nowoczesnych rozwiązań i ma tu duży do-
robek, dysponując znacznym potencjałem 
umożliwiającym pobudzanie innowacyjno-
ści. Może zatem skutecznie wspierać przed-
siębiorczość w Polsce. Do tego potrzebne 
są jednak programy rządowe. Tylko wtedy 
firmy, dotychczas wykorzystujące transfer 
technologii mogą stać się pionierami myśli 
innowacyjnej. – Nowoczesne metody za-
rządzania ryzykiem mogą być największym 

dobrem dla polskiej gospodarki – dodał 
prezes ZBP. Z kolei wicepremier Waldemar 
Pawlak stwierdził, że sukcesy, jakie odnoszą 
polskie firmy, świadczą o wciąż niewykorzy-
stanych możliwościach. Same możliwości 
jednak nie wystarczą. Jeśli rzeczywiście chce-
my efektywnie pobudzać przedsiębiorczość, 
powinniśmy koncentrować się na budowie 
programów gospodarczych typu „open  
source”, tak by każdy zaangażowany pod-
miot miał poczucie, że jego postulaty doty-
czące likwidowania istniejących problemów 
i barier zostaną uwzględnione. W jego opinii 
jednym z powodów słabej dynamiki rozwią-
zań innowacyjnych w Polsce jest przerost 
regulacji i często zbyt ambitne rozwiązania, 
jak np. w przypadku podpisu elektroniczne-

go. Administracja winna zatem – stwierdził 
wicepremier – pójść za przykładem sektora 
bankowego i korzystać z rozwiązań, które 
rzeczywiście sprawdzają się w biznesie. 

Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwo-
ju regionalnego, podkreślił, że w ostatnich 
latach zwiększono nakłady na badania 
i rozwój. Nie brakuje jednak problemów: 
środowiska biznesowe i naukowe wciąż 
jeszcze nie doceniają znaczenia innowa-
cyjności w rozwoju przedsiębiorczości 
i gospodarki. – Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości – co zaznaczyła jej prezes Da-
nuta Jabłońska – najbardziej zależy na wspiera-
niu inwestycji w nowe technologie, dlatego 
PARP zamierza skupić się na tej działalności 
(więcej: www.parp.gov.pl).  ®

Innowacyjności wciąż w Polsce mało. A przecież nie brak ani osób, 
ani firm i instytucji bardzo nią zainteresowanych. Co zatem stoi na 
przeszkodzie w wykorzystaniu potencjału intelektualnego nauki przez 
polskich przedsiębiorców?

Nowoczesne przedsiębiorstwo w cenie

Postulaty ZBP w sprawie rozwoju finansowania  
innowacyjności 
1. Konieczny jest dialog rządu i samorządu terytorialnego ze środowiskami fi-
nansowymi. A także z praktykami życia gospodarczego.
2. Sektora prywatnego nie należy zastępować i ograniczać, ale pobudzać go do 
aktywności, zaś komercyjny sektor finansowy zachęcać do finansowania – tak-
że innowacyjnych – inwestycji. 
3. Potrzebne jest rozwijanie e-gospodarki na jednolitych zasadach i kompatybil-
nej z istniejącymi już systemami i podziałem administracyjnym.
4. Niezbędny jest uproszczony i przyjazny system dla przedsiębiorców, którzy 
zamierzają ubiegać się o środki unijne na innowacyjne inwestycje. 
5. Konieczne jest stworzenie „przyjaznych” podstaw dla bezpieczeństwa uczest-
ników obrotu gospodarczego. 
6. Niezbędna jest nowoczesna infrastruktura finansowa dla finansowania roz-
woju gospodarczego na wsi. 
7. Konieczna jest szeroka akcja edukacyjna.  (więcej na stronie www.zbp.pl)

Na zdjęciu od prawej: Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Danuta 
Jabłońska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju 
regionalnego; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP; Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki 
oraz moderatorzy forum ze strony organizatorów: Michał Polański (PARP) i Arkadiusz Lewicki (ZBP). 
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