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ZEWNĘTRZNE DETERMINANTY INNOWACJI
W POLSCE
Streszczenie: Poprawa jakości siły roboczej oraz towarzyszące otwieraniu polskiej gospodarki jej umiędzynarodowienie wyzwoliły nowe możliwości i bodźce do wdrażania innowacji.
Wzrost dostępności w Polsce zewnętrznych efektów międzynarodowej wiedzy jako skutku
umiędzynarodowienia gospodarki pobudzał działania przedsiębiorstw z kapitałem krajowym
do zwiększania zdolności absorpcyjnej, ułatwionej przez wzrost obfitości kapitału ludzkiego.
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy w jaki sposób Polska wykorzystała kapitał zagraniczny do rozwoju innowacyjności gospodarki.
Słowa kluczowe: innowacje, kapitał zagraniczny, kapitał ludzki.

Kraje poddane transformacji, a więc i Polska, nie miały możliwości akumulacji wiedzy, na której są oparte innowacje. Odizolowane od gospodarki światowej nie były
odbiorcami efektów zewnętrznych wiedzy generowanej przez międzynarodowe otoczenie. Prowadzone badania, które teoretycznie mogły stanowić początek procesu
akumulacji wiedzy, oderwane były od realiów gospodarki rynkowej. Choć więc,
z jednej strony, funkcjonował sektor badawczy, to nie generował on wiedzy niezbędnej dla innowacji. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa nie wykazywały zainteresowania wykorzystaniem tego typu wiedzy. Dziedzictwem gospodarki planowej było
ubóstwo wiedzy zakumulowanej przez przedsiębiorstwa, co z kolei wyznaczyło im
rolę imitatorów.
Międzynarodowe źródła innowacji są związane z liberalizacją zewnętrzną gospodarki polskiej, wyzwalającej nowe procesy i – co ważniejsze – nowe możliwości
towarzyszące międzynarodowemu przepływowi czynników produkcji i towarów.
Fakt, że zakumulowana wiedza jest nierównomiernie ulokowana między podmiotami w skali światowej oraz że wiedza ma w znacznej mierze charakter dobra publicznego, umożliwia jej transfer i rozprzestrzenianie się także w skali międzynarodowej.
To z kolei stwarza nowe możliwości rozwojowe krajom, które posiadają i zwiększają zdolności do wchłaniania tej wiedzy.
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Za główne międzynarodowe kanały przepływu wiedzy uznaje się przepływ towarów i usług, siły roboczej oraz kapitału, głównie w postaci inwestycji bezpośrednich, a więc także działalność przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
Ze względu na olbrzymi napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski
po 1994 r. zastanawiać się będziemy, czy umiędzynarodowienie polskiej gospodarki
w postaci działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego pobudzało wzrost jej innowacyjności oraz jakie były mechanizmy tego wpływu1.
W literaturze wyodrębnia się kilka głównych kanałów rozprzestrzeniania zagranicznych innowacji, będących efektem działania w danym kraju przedsiębiorstw
z udziałem kapitału zagranicznego. Są to:
1) Efekt naśladownictwa, imitacji przez krajowe przedsiębiorstwa technologii,
produktów, marketingu czy metod zarządzania. Przy bardzo dużej różnicy w poziomie szeroko rozumianej technologii między przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi efekt ten jest mniejszy niż w przypadku, gdy różnice te są niewielkie.
W sytuacji braku luki technologicznej efekt ten jest niewielki lub nie występuje.
W przypadku krajów transformujących się efekt ten miał szczególnie duże znaczenie w pierwszych latach otwierania gospodarki, mimo iż luka technologiczna była
większa niż po 2000 r. Wynikało to z siły nacisku konkurencyjnego z udziałem
kapitału zagranicznego przy jednak mniejszej – niż w większości krajów rozwijających się – luce technologicznej, z wyższego poziomu kwalifikacji siły roboczej,
a także większych możliwości kopiowania zagranicznej wiedzy (brak ustawodawstwa dotyczącego ochrony własności intelektualnej). Równocześnie, co ważniejsze,
wspomniany efekt naśladowania miał częściej charakter kopiowania, a znacznie rzadziej – charakter innowacji rozwojowych (incremental).
2) Przesuwanie wykwalifikowanej siły roboczej z przedsiębiorstw z udziałem
kapitału zagranicznego do krajowych. Dotyczy to także sytuacji, gdy wcześniej
zatrudnieni w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego, korzystając
z wiedzy i doświadczeń tam zdobytych, otwierają własne przedsiębiorstwa. Warto
pamiętać, że skutki przepływu siły roboczej są inne w przypadku odwrotnego kierunku przepływu siły roboczej, tj. z przedsiębiorstw krajowych do tych z udziałem
kapitału zagranicznego.
3) Zmiana powiązań kooperacyjnych między dostawcami i odbiorcami. Chodzi
o zaopatrywanie się przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego u podmiotów krajowych, czyli stwarzanie przez pierwsze ze wspomnianych popytu na produkty krajowe, a także zaopatrywanie się przedsiębiorstw krajowych w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego. W pierwszym przypadku korporacje
międzynarodowe, działające w danym kraju, mogą wspierać działania dostawców
krajowych w zakresie poprawy jakości półproduktów, przykładowo przez wskazywanie na możliwości wprowadzenia innowacji, poprawę zarządzania. To z kolei
B. Tether, T. Abdelouahid, Are Services Starved on Research? An Analysis of UK’ Firms
Innovation Linkages with Specialist Knowledge Providers, 2006, http://www2.druid.dk/conferences/
viewpaper.php?id=744&cf=8 (15.03.2013).
1
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przekłada się na wzrost popytu korporacji na krajowe produkty. Z upływem czasu
także inni krajowi dostawcy półproduktów przez efekt naśladownictwa mogą podejmować podobne działania. To z kolei zwiększyć może konkurencję między
przedsiębiorstwami krajowymi w zakresie dostaw dla przedsiębiorstw zagranicznych działających w danym kraju, ale i uruchamiać sprzedaż za granicę. Równocześnie krajowi odbiorcy półproduktów wytwarzanych przez krajowych dostawców
mogą naśladować wspomniane proinnowacyjne działania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to rozpowszechnianie się zakumulowanej
przez zagraniczne przedsiębiorstwa wiedzy nie tylko na krajowych dostawców półproduktów, ale także na krajowych producentów dóbr finalnych2.
4) Eksport przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w danym
kraju jest kolejnym kanałem wpływu ich obecności na działalność przedsiębiorstw
krajowych. Oprócz efektu naśladownictwa w podejmowaniu eksportu przez przedsiębiorstwa krajowe aktywność eksportowa korporacji zagranicznych może umożliwić wykorzystanie przez przedsiębiorstwa krajowe kanałów zbytu zagranicznych
korporacji. Obniża to koszty wejścia na zagraniczne rynki.
5) Wzrost nacisku konkurencyjnego, stwarzającego bodźce do zwiększenia przez
krajowe przedsiębiorstwa efektywności działania, w tym uruchomienia pozacenowych
instrumentów konkurencji. Z drugiej jednak strony zagraniczne korporacje działające
w danym kraju mogą przyczyniać się do spadku udziału w rynku przedsiębiorstw krajowych. To z kolei obniżyć może skalę ich działania i prowadzić do zwiększenia kosztów jednostkowych, a więc pogorszenia konkurencyjności produkcji.
Powstaje pytanie, jakie były kanały rozpowszechniania się wiedzy, związane
z działalnością w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, jakie
czynniki sprzyjały wspominanemu procesowi oraz jakie były ich skutki dla przedsiębiorstw krajowych i dla gospodarki. Jakie też były bariery procesu upowszechniania się międzynarodowej wiedzy, wynikające ze wspomnianego działania?
Jak pokazują liczne badania nad krajami rozwijającymi się i krajami pokonującymi dziedzictwo gospodarki planowej, wielkość, mechanizm i skutki rozprzestrzeniania się wiedzy w związku z działalnością w danym kraju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dla przedsiębiorstw z udziałem kapitału krajowego są
dalece zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Są to czynniki umiejscowionych
po stronie zarówno korporacji zagranicznych, jak i krajowych odbiorców tych efektów, warunków panujących w danym kraju, rodzaju innowacji (przykładowo produktowe a procesowe), których efekty są transferowane, i rodzaju powiązań między
przedsiębiorstwami.
Wpływ rozprzestrzeniania się wiedzy płynącej z przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego może być różny, w zależności od wielkości udziału kapitału
zagranicznego w kapitale przedsiębiorstwa (własność większościowa, mniejszościoA. Salter, B. Tether, Innovation in Services, Through the Looking Glass of Innovation Studies,
2006. http://innovbfa.viabloga.com/files/Advanced_Institute_of_Magement___innovation_in_services
___2007.pdf, (15.03.2013).
2
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wa, filie zagranicznych korporacji), sposobu wejścia przedsiębiorstw zagranicznych
na dany rynek (prywatyzacja, przejęcia a połączenia, greenfield) oraz okresu ich
działania w danym kraju.
Kluczowe znaczenie dla rozpowszechniania się wspomnianego wpływu ma
również zdolność absorpcyjna krajowych przedsiębiorstw: zdolność do adaptacji
płynącej z zewnątrz wiedzy i dostosowania jej do własnych potrzeb. Internalizacja
wiedzy tworzonej przez inne podmioty wymaga posiadania przez przedsiębiorstwo
z udziałem kapitału krajowego kapitału ludzkiego oraz potencjału badawczego. Są
one warunkiem przełożenia wiedzy zewnętrznej na wewnętrzną oraz jej wchłonięcia. Duże znaczenie dla rozprzestrzeniania się wiedzy płynącej od przedsiębiorstw
z udziałem kapitału zagranicznego ma więc wielkość luki technologicznej między
dwoma analizowanymi grupami. Jeśli korzyści te rosną wraz ze wzrostem wielkości
wspominanej luki, to jednak luka ta nie może być zbyt duża, bowiem taka wielkość
implikowałaby brak znaczenia zdolności absorpcyjnej we wchłanianiu wiedzy pochodzącej z zewnątrz. Istotne są też cechy przedsiębiorstw krajowych, w tym posiadanie umiejętności działania na rynku zagranicznym. Krajowi eksporterzy nie tylko
lepiej potrafią działać w warunkach nasilonej konkurencji, ale także posiadają większe zdolność do wchłaniania zagranicznej wiedzy. Wspomnieć również należy, że
upowszechnienie się wiedzy płynącej od przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego zależy też od rodzaju powiązań między przedsiębiorstwami krajowymi
i zagranicznymi (dostawca półproduktów czy odbiorca półproduktów od korporacji,
wewnątrzgałęziowe czy międzygałęziowe), rodzaju innowacji (produktowe a procesowe), które generują korzyści zewnętrzne, przestrzeganie praw własności intelektualnej przez przedsiębiorstwa lokalne i wiele innych czynników. Wielorakość czynników, które wpływają na skalę i efekty rozprzestrzeniania się wiedzy przez
przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, utrudnia wyciąganie jednoznacznych wniosków z przeprowadzonych badań3.
Badania nad międzynarodowymi korzyściami zewnętrznymi z wiedzy, towarzyszącymi napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do nowych krajów członkowskich, w tym także do Polski, są bardzo zróżnicowane. Dotyczy to
zastosowanej metodologii badania, zakresu przedmiotowego (sektory gospodarki)
i podmiotowego (ilość przedsiębiorstw, ich wielkość), rodzaju B+R (zakumulowane
za granicą czy w kraju), rodzaju powiązań między przedsiębiorstwami krajowymi
i zagranicznymi (horyzontalne a wertykalne, powiązania wynikające z dostaw przedsiębiorstw krajowych dla przedsiębiorstw zagranicznych i dostaw przedsiębiorstw
zagranicznych dla krajowych), form innowacji, okresu analizy, roli czynników krajowych, w tym absorpcji, luki technologicznej i kwalifikacji siły roboczej oraz skutków wspomnianych powiązań (wydajność pracy, wzrost produkcji).
Wyniki badań nad efektami upowszechniania się wiedzy płynącej z działalności
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego zależą też od tego, jaki kraj jest
3
J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford
University Press, Oxford 2006.
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przedmiotem analizy, a na wyniki badań wpływa znacząco to, czy są to kraje o rozwiniętej gospodarce rynkowej, czy też nie4. Potwierdza to zróżnicowanie występowania i wpływu rozpowszechniania się zewnętrznych efektów wiedzy na gospodarkę w zależności od wyżej wspomnianych czynników, których oddziaływanie też
zmienia się w czasie.
Badania nad efektami rozpowszechniania się wiedzy płynącej z działalności
w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego znacznie częściej niż
podobne badania nad gospodarkami innych nowych krajów członkowskich UE wykazują pozytywne efekty rozpowszechniania się wspomnianej wiedzy. W polskim
przemyśle znacznie częściej niż w przemyśle większości nowych krajów członkowskich, posiadających dziedzictwo gospodarki planowej, napływowi BIZ towarzyszył pozytywny wpływ upowszechnia się wiedzy na wzrost wydajności pracy czy
produkcji. Nieliczne są badania, które wykazują negatywne skutki takich działań.
Jednakże oba wspomniane badania dotyczą połowy lat 90., a więc początkowego
okresu napływu BIZ do Polski5.
Ewidentna jest zależność wyników badań od okresu analizy. Szacunki z lat
1994-1998 czy lat 1994-1997 wykazywały negatywne skutki działania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dla przedsiębiorstw krajowych Polski,
działających w takich samych branżach przemysłu, jak firmy zagraniczne (tzw. powiązania horyzontalne). Innymi słowy, oba wspomniane badania pokazują, iż działania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego przyczyniały się do „wypychania” z polskiego rynku przedsiębiorstw krajowych. Wspomnieć jednak należy, że
w literaturze przedmiotu znajdują się również głosy twierdzące, że sytuacja ta nie
była aż tak niekorzystna dla polskich przedsiębiorstw – wykazywała jedynie brak
poważniejszych dodatnich skutków horyzontalnego sposobu oddziaływania przedsiębiorstw zagranicznych na krajowe, lecz nie powodowała efektów ujemnych. Wykazywano też, iż we wspomnianym okresie zagraniczne inwestycje bezpośrednie
były ważnym kanałem transferu technologii do działających w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
Zupełnie inne są wyniki szacunków obejmujących późniejszy okres (po 1999 r.)
oraz badania długookresowe obejmujące często 10-letni okres. Co ważniejsze, niezależnie od stosowanej metodologii i zakresu badań wpływu upowszechniania się
innowacji mających źródło w działalności przedsiębiorstw zagranicznych oraz
wpływu powiązań między krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, ich wyniWedług szacunków J. Bitzera i in. (zob. Productivity spillovers through vertical linkages: Evidence from 17 OECD countries, http://www.nottingham.ac.uk/gep/documents/papers/2007/07-26.pdf
(15.02.2013)) przeprowadzonych dla lat 1989-2003 wydajnościowe efekty upowszechniania się wiedzy płynącej od działających w danym kraju przedsiębiorstw zagranicznych do krajowych, towarzyszącej dostawom przedsiębiorstw krajowych do zagranicznych, były nie tylko znaczące, ale także większe
niż te występujące w rozwiniętych krajach OECD.
5
Forfas, Service Innovation in Ireland – Option for innovation policy, 2006. http://www.forfas.ie/
media/forfas060928_services_innovation_full_report.pdf (15.02.2013).
4
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ki dla okresu po 1999 r. są podobne, a jakościowo odmienne od przeprowadzonych
dla lat 90.
Badania Torlaka z roku 2007 dla lat 1993-1999, uwzględniające regionalne efekty działań przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, pokazują, iż w polskich regionach o silnym nasyceniu BIZ wpływ efektów zewnętrznych z działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na wzrost wydajności pracy
regionu jest znacznie silniejszy niż w regionach o małym nasyceniu BIZ. Fakt, iż w
Polsce regiony o większym nasyceniu BIZ są bardziej rozwinięte, nasuwa spostrzeżenie, iż działające tam przedsiębiorstwa krajowe mogą mieć większą zdolność absorpcyjną niż te działające w regionach słabiej rozwiniętych. Wskazuje to na ważne
znaczenie zdolności przedsiębiorstw krajowych do wchłaniania przez nie innowacji
generowanych przez przedsiębiorstwa zagraniczne6.
Zagraniczni partnerzy działający w danym kraju są zainteresowani wzrostem
wydajności pracy i jakości produktów dostarczanych przez krajowych dostawców.
Przedsiębiorstwa zagraniczne, nawiązując współpracę z krajowymi dostawcami,
często ją warunkują wprowadzeniem poprawy jakości produktów i wydajności pracy, a więc wprowadzeniem innowacji. Dostawom przedsiębiorstw krajowych dla
zagranicznych towarzyszy więc przepływ innowacji z tych drugich do pierwszych.
Przyczynia się to do wzrostu innowacyjności produkcji, w tym jakości wytwarzanych przez przedsiębiorstwa krajowe produktów. Liczne badania pokazują, iż dostawom półproduktów z polskich przedsiębiorstw do tych z udziałem kapitału zagranicznego towarzyszy upowszechnianie się pozytywnych efektów zewnętrznych
zakumulowanej wiedzy z tych ostatnich do pierwszych. Wspomniane pozytywne
efekty upowszechniania się wiedzy zakumulowanej przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego obserwowano niezależnie od stosowanej metodologii
i zakresu przeprowadzonych badań. Niezależnie też od tego, czy badania obejmowały wyłącznie przemysł przetwórczy, czy także inne przedsiębiorstwa niefinansowe,
skutki powiązań były pozytywne dla krajowych przedsiębiorstw. Równocześnie inni
krajowi odbiorcy półproduktów wymuszali wprowadzenie innowacji przez ich dostawców.
Odmienne od prowadzonych dla lat 1994-1998 badań nad skutkami horyzontalnych efektów zewnętrznych, czyli skutkami działania przedsiębiorstw z udziałem
kapitału zagranicznego na działające w tej samej branży przedsiębiorstwa z udziałem kapitału krajowego, są też wyniki badań prowadzonych dla okresu po 1999 r.
Te ostatnie badania pokazują, iż wydajność pracy w przedsiębiorstwach krajowych
rosła, gdy w tych samych branżach przemysłu działały oba rodzaje przedsiębiorstw.
W takiej sytuacji miały miejsce upowszechnianie się wiedzy płynącej od przedsiębiorstw zagranicznych do krajowych, wzrost intensywności tego przepływu oraz
dodatni wpływ na wzrost wydajności pracy przedsiębiorstw krajowych. Zmiana
6
R.S. Baker, The Lisbon Strategy – Making Change Happen, Commission Staff Working Paper,
SEC (2002) 29/2.
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skutków wpływu wspomnianych powiązań po 1999 r. sugeruje poprawę zdolności
do konkurowania przedsiębiorstw krajowych z przedsiębiorstwami zagranicznymi
oraz towarzyszące temu zmniejszanie się luki technologicznej, a także poprawę
zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstw krajowych7.
Jedyny typ powiązań, którym nie towarzyszą rozpowszechnianie się wiedzy od
przedsiębiorstw zagranicznych do krajowych i wzrost wydajności pracy tych ostatnich, to te, w których krajowe przedsiębiorstwa są odbiorcami dostaw przedsiębiorstw zagranicznych (forward linkages).
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że przyjęcie za teorią
ewolucji, że wiedza ma charakter kumulacyjny, oznacza, iż warunkiem korzystania
z niej jest jej posiadanie. Stanowi to istotny problem krajów słabiej rozwiniętych,
w tym także nowych krajów członkowskich UE, które nie tylko odziedziczyły swego rodzaju awersję do innowacji, ale także słabo rozwinięty i niedostosowany do
warunków gospodarki rynkowej sektor badawczy. Przed krajami tymi, w tym także
Polską, stanął problem bodźców do inwestowania w innowacje, a więc pokonania
antyinnowacyjnego dziedzictwa. Bodźce takie wyzwoliło otwarcie polskiej gospodarki, w tym włączenie się w międzynarodowe potoki towarowe, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich i towarzyszące im upowszechnianie się zewnętrznych efektów wiedzy. Ich internalizacja przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału
krajowego wymagała posiadania zdolności do absorpcji wiedzy, którą wyznacza nie
tylko prowadzenie badań naukowych – czynnik wewnętrznej akumulacji wiedzy, ale
także akumulacja kapitału ludzkiego.
Poprawa jakości siły roboczej oraz towarzyszące otwieraniu polskiej gospodarki
jej umiędzynarodowienie wyzwoliły nowe możliwości i bodźce do wdrażania innowacji. Wzrost dostępności w Polsce zewnętrznych efektów międzynarodowej wiedzy
jako skutek umiędzynarodowienia gospodarki pobudzał działania przedsiębiorstw z
kapitałem krajowym do zwiększenia zdolności absorpcyjnej, ułatwionej przez wzrost
obfitości kapitału ludzkiego. Niewielkie nakłady na badania naukowe oraz ich powiązania z państwowym sektorem badawczym wskazują, iż badania te realizują głównie
tylko jedną z dwóch możliwych funkcji, czyli zwiększenie zdolności do absorpcji
innowacji. W mniejszym stopniu spełniają funkcje twórcze, będące warunkiem innowacji radykalnych, głównego czynnika tworzenia nowych rynków towarowych.
Działalność w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i szybko rozwijający się handel zagraniczny nasilały konkurencję na rynku krajowym,
generując zaś zewnętrzne efekty międzynarodowej wiedzy, wymuszały na przedsiębiorstwach z kapitałem krajowym proinnowacyjne działania. Bardzo silny wzrost
udziału nowych i zmodernizowanych produktów w produkcji przemysłowej, odzwierciedlający się także w poprawie jakości wytwarzanych towarów i ich przesunięciu do wyższego segmentu rynku, wzrost znaczenia zróżnicowania produktów
7
S. Cieśla, Globalizacja i metropolizacja, niektóre aspekty badań polskiej przestrzeni, „Studia
Regionalne i Lokalne” 2000, nr 4.
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w ekspansji bardziej na rynkach międzynarodowych niż krajowym sugerują, iż powstające i wdrażane innowacje miały charakter rozszerzający (incremental) wobec
stworzonych i wdrażanych w krajach rozwiniętych innowacji radykalnych. Jeśli inspiracją do wdrażania tego typu innowacji była imitacja, to powinna ona stanowić
fazę przejściową od awersji względem innowacji do upowszechnienia się innowacji
wśród polskich przedsiębiorstw. Bez wzrostu nakładów na badania naukowe dalsze
wysiłki na rzecz zwiększenia innowacyjności i towarzyszącego im zróżnicowania
produktów będą dawały coraz mniejsze rynkowe efekty.
Doceniając bardzo dynamiczny proces upowszechniania innowacji wśród polskich przedsiębiorstw, nie należy tracić z pola widzenia konieczności przebudowy i
rozwijania w przedsiębiorstwach sektora badawczego, co warunkuje powstawanie innowacji radykalnych i przyszłą ekspansję polskich firm na światowe rynki towarowe8.
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INTERNATIONAL DETERMINANTS
OF INNOVATION IN POLAND
Summary: Improving the quality of human resources and internationalization of Polish
economy have opened new opportunities for innovation. The increase in the availability of
external effects in Poland as the effect of international knowledge economy boosted the
internationalization of companies with domestic capital to increase the absorption capacity,
facilitated by an increase in the abundance of human capital. The aim of this article is to
analyze how Poland has used foreign capital for the development of innovation in the economy.
Keywords: innovation, foreign capital, human capital.
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S. Pangsy-Kania, Czynniki rozwoju gospodarczego Polski, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
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