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Szansa na wzrost inwestycji firm w innowacje
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji
Lewiatan
Przedsiębiorstwa działające w Polsce, z wydatkami na inwestycje w prace badawczorozwojowe na poziomie 0,47 proc. PKB, plasują się na 20 miejscu w UE28. W 2015 r. nakłady
firm na B+R w UE28 wyniosły 1,3 proc. PKB, czyli prawie 3 razy więcej niż w Polsce. Najmniej
w UE na B+R wydawały firmy na Cyprze (0,08 proc. PKB) i firmy łotewskie (0,15 proc. PKB).
Najwięcej - firmy szwedzkie (2,27 proc. PKB), austriackie (2,18 proc. PKB), niemieckie (1,95
proc. PKB) i fińskie (1,94 proc. PKB).
W porównaniu z liderami mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ale i tak, od wejścia Polski
do UE w 2004 r. nasze firmy co roku coraz więcej inwestują w B+R. W 2004 r. ich nakłady na
B+R wyniosły 0,16 proc. PKB, dzisiaj jest to 3-krotnie więcej (0,47 proc. PKB). Większość tego
wzrostu to zasługa funduszy unijnych, które wspierały firmy w ich decyzjach dotyczących
inwestycji w działalność badawczo-rozwojową, a także inwestycji w B+R firm z kapitałem
zagranicznym. Bez tych dwóch czynników zapewne nasze związki z innowacjami byłyby dużo
słabsze niż są. Jednak fundusze unijne będą wspierać inwestycje firm w innowacje i B+R do
2020 r. (2022 r. uwzględniając okres ich rozliczania). Co do przyszłości (nowa perspektywa
finansowa UE), można zakładać, że pieniędzy europejskich będzie mniej i na pewno będą
znacznie trudniej dostępne. Dlatego tak ważne było stworzenie rozwiązań krajowych, które
tworzyłyby środowisko sprzyjające inwestycjom w innowacje i B+R. Przyjęta przez Radę
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Ministrów ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
działalności innowacyjnej jest bardzo ważnym elementem tego środowiska. Rozwiązania w
niej zawarte na pewno zwiększą zainteresowanie przedsiębiorstw inwestycjami w B+R.
Przede wszystkim wzrosnąć mają bowiem odliczenia z tytułu ulgi na B+R do 100 proc.
kosztów kwalifikowanych, niezależnie od wielkości firmy (dzisiaj obowiązuje ulga w
wysokości 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50 proc. pozostałych kosztów
kwalifikowanych dla MŚP, a 30 proc. dla dużych firm). Rozszerzeniu ma ulec także katalog
kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych, czy koszty
nabycia sprzętu specjalistycznego. Prawo do ulgi na B+R będą miały także firmy działające w
Specjalnych Strefach Ekonomicznych (ale od działalności B+R prowadzonej poza SSE). Projekt
ustawy proponuje także zniesienie podwójnego opodatkowania funduszy kapitałowych w
latach 2018-2023. Tu trochę dziegciu - szkoda, że projektodawcy nie zdecydowali się w tym
przypadku na trwałe rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania inwestorów
wspierających projekty B+R+I poprzez fundusze kapitałowe. Kiedyś trzeba będzie to zrobić,
może warto było zacząć już przy tej ustawie. Przede wszystkim jednak bardzo brakuje w
projekcie ustawy tzw. innovation box, czyli obniżonej stawki podatku dochodowego albo
zwolnienia podatkowego od dochodów ze sprzedaży praw własności intelektualnej (IP).
Większość krajów UE takie rozwiązanie już ma (np. Węgry opodatkowują takie dochody
stawką w wysokości 4,5 proc.). Bez tego trudno będzie zachęcać firmy do lokowania w Polsce
na stałe działalności badawczo-rozwojowej. Szkoda. Tym bardziej, że cel, który postawiła
sobie Polska, to 1,7 proc. wydatków na B+R w relacji do PKB do 2020 r. Zostało nam jeszcze
3 lata do jego realizacji. Gdyby nakłady na B+R rosły w Polsce w latach 2017-2020 w takim
tempie jak w latach 2012-2015 (wzrost z 0,88 proc. PKB do 1 proc. PKB), to w 2020 r.
osiągniemy poziom 1,15 proc. PKB, a nie 1,7 proc. Mało. Tym bardziej, że świat się cyfryzuje,
robotyzuje, dzięki nowym technologiom informatycznym dynamicznie rozwija się
gospodarka współdzielenia. Te zmiany nie pozostawiają pola manewru. Musimy inwestować
w innowacje i B+R. Dlatego cieszy, że tak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i
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Ministerstwo Finansów i Rozwoju świetnie to rozumieją, na co wskazuje przygotowany
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności
innowacyjnej. I prosimy o dalszą, jeszcze większą odwagę w otwieraniu się na B+R+I.
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