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Uzasadnienie wyboru problemu badawczego 

Gospodarki wschodzące, zwłaszcza te o statusie krajów rozwijających się, stawiając 

często bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w centrum polityki inwestycyjnej, liczą na 

uzupełnienie poprzez napływ BIZ skromnych oszczędności własnych. Oczekują one, że 

przedsiębiorstwa międzynarodowe staną się nie tylko źródłem dodatkowego kapitału, lecz 

stworzą również nowe miejsca pracy, zwiększą wydajność pracowników i ich kompetencje, 

zwiększą przychody budżetu, będą stymulować nowe strumienie eksportu, wpłyną na zmianę 

struktury produkcji i eksportu w kierunku zwiększania udziału branż o wysokiej 

intensywności wiedzy i techniki, a także będą ważnym źródłem wiedzy i stymulatorem 

nowych rozwiązań. 

Korzyści wynikające z działalności przedsiębiorstw zagranicznych w gospodarce 

narodowej nie zachodzą jednak w sposób automatyczny, a co więcej, mogą towarzyszyć im 

negatywne efekty zewnętrzne. Inwestorzy zagraniczni mogą być źródłem kapitału, ale 

również transferować zyski do spółki macierzystej, zwłaszcza w czasie kryzysów 

finansowych o zasięgu globalnym lub regionalnym, pozbawiając spółkę zależną kapitału 

potrzebnego do jej dalszego rozwoju. Zamiast tworzenia miejsc pracy w drodze projektów 

greenfield, mogą dążyć do redukcji zatrudnienia w przejmowanym przedsiębiorstwie. Mogą 

podnosić kompetencje lokalnej siły roboczej, ale też drenować z rynku najlepsze talenty 

oferując wyższe wynagrodzenie w porównaniu z firmami krajowymi. Ta niejednoznaczność 

dotyczy też oddziaływania inwestycji zagranicznych na innowacyjność, dziedziny szczególnie 

ważnej z punktu widzenia długookresowego i trwałego wzrostu tych gospodarek.  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne dość wcześnie zostały zidentyfikowane jako 

potencjalny kanał transferu technologii i wiedzy zarówno w teorii, jak i badaniach 

empirycznych (Teece 1977, Griliches 1979, Lall 1985). Oprócz bezpośredniego wpływu 

poprzez transfer technologii do kraju lokaty, ich oddziaływanie może mieć też szerszy zasięg, 

zwłaszcza w przypadku dalszej dyfuzji wiedzy do firm lokalnych w drodze różnych interakcji 

(Smarzynska-Javorcik 2004, Gorg, Strobl 2005, Moran 2006, Smeets 2008). Jest to zatem 

zagadnienie dość dobrze ugruntowane w literaturze przedmiotu i można je zaliczyć do 

tradycyjnych zagadnień teorii ekonomii międzynarodowej. Niemniej nowe zjawiska i procesy 

zachodzące we współczesnej gospodarce światowej przynoszą kolejne pytania badawcze w 

tym obszarze oczekujące odpowiedzi.  

Jednym z nich jest wzrastający udział gospodarek wschodzących w transnarodowym 

przepływie kapitału w formie BIZ. Z jednej strony systematycznie rośnie ich rola jako 

odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym projektów realizowanych w 

branżach o dużej intensywności wiedzy i techniki (UNCTAD 2005). Wraz z dynamiczną 

zmianą zarówno skali, jak i charakteru działalności inwestorów zagranicznych, mogą też 
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zmieniać się skutki wynikające z napływu tych inwestycji. Co więcej, dotychczas 

prowadzone badania prowadziły do zgoła odmiennych wniosków nie tylko dla różnych 

analizowanych gospodarek, lecz także w odniesieniu do tej samej gospodarki. Z drugiej 

strony obserwuje się wyraźny wzrost znaczenia gospodarek wschodzących jako eksporterów 

inwestycji zagranicznych i związane z tym przyspieszenie procesu internacjonalizacji 

przedsiębiorstw pochodzących z tych gospodarek. Realizując zagraniczne fuzje i przejęcia 

wchodzą one w posiadanie technologii i wiedzy, które mogą być transferowane do spółki 

macierzystej i innych spółek w obrębie grupy kapitałowej, przyczyniając się do zwiększenia 

ich potencjału technologicznego i poprawy konkurencyjności. W przypadku projektów 

greenfield wpływ ten może się również dokonywać poprzez intensyfikację prac badawczo-

rozwojowych (B+R) w odpowiedzi na potrzeby wymagających kontrahentów i klientów 

zagranicznych. 

Sam fenomen dynamicznej internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących i ich 

odmienne od korporacji z krajów wysoko rozwiniętych zachowania, doczekały się dość 

bogatej literatury i licznych badań empirycznych (np. Lall 1983, Dunning 1986, Wells 1983, 

Mathews 2006, Gammeltoft 2008). Część z nich odnosiła się w jakiś sposób do zależności 

występujących między internacjonalizacją i innowacyjnością, nawiązując do strategii 

budowania/wzmacniania przewagi „wschodzących” przedsiębiorstw międzynarodowych 

poprzez przejmowanie aktywów strategicznych takich jak technologia, wiedza know-how, 

marka czy kanały dystrybucji. Większość z tych badań jednak miała bądź charakter 

teoretyczny bądź skupiała się na identyfikacji i empirycznym potwierdzeniu motywów 

towarzyszących ekspansji tych przedsiębiorstw (np. Cantwell 1989, Dunning 2001, Mathews 

2002, Pradhan, Abraham 2005, Berry 2006). W zdecydowanej mniejszości znalazły się te, 

które dążyły do weryfikacji tego, w jakim stopniu udało się ten cel zrealizować i jakie skutki 

przyniosła dla poprawy innowacyjności gospodarek wschodzących ekspansja na rynki 

zagraniczne (Pradhan, Singh 2009, Chen, Li, Shapiro 2012). Wedle najlepszej wiedzy autorki 

nie powstało również dotychczas opracowanie, które ujmowałoby powyższy problem w 

sposób kompleksowy, czyli oceniało skutki włączania się gospodarek wschodzących w 

międzynarodowy przepływ inwestycji bezpośrednich równolegle jako importerów i 

eksporterów kapitału. Pozostaje otwartą sprawą, która z tych strategii i pod jakimi warunkami 

może prowadzić do szybszego nadrabiania zaległości technologicznych, a w konsekwencji 

poprawy konkurencyjności międzynarodowej i zwiększenia dobrobytu społecznego.  

Tym, co czyni to zagadnienie szczególnie interesującym i uzasadnia potrzebę 

prowadzenia badań nad wpływem internacjonalizacji gospodarek wschodzących na 

innowacyjność jest ich specyfika. Odciska ona piętno również na dziedzinie innowacji i 

ogranicza przydatność badań prowadzonych w tym zakresie z ukierunkowaniem na 
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gospodarki wysoko rozwinięte. Ze względu na odmienne uwarunkowania społeczno-

gospodarcze przewidywany wpływ BIZ na innowacyjność jest różny w tych dwóch grupach 

gospodarek. Próbą spojrzenia na wspomniany problem badawczy z perspektywy gospodarek 

wschodzących i ich wysiłków w kierunku wspierania rozwoju napędzanego innowacjami są 

badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy. 

Badania te zostały przeprowadzone na przykładzie gospodarki Indii jako 

reprezentanta gospodarek wchodzących. Wybór ten oparty został na kilku przesłankach. Po 

pierwsze, uczestniczą one w procesie przepływów BIZ będąc jednym z największych 

odbiorców tych inwestycji wśród krajów Południa oraz liczącym się inwestorem na rynkach 

zagranicznych (UNCTAD 2005, 2013). Po drugie, Indie dość wysoko klasyfikowane są w 

rankingu konkurencyjności w części poświęconej innowacyjności (41. miejsce w świecie – 

World Economic Forum 2014), co wskazuje, iż proces rozwoju napędzanego innowacjami 

(ang. innovation-driven development) już się tam rozpoczął. Po trzecie, zarówno w polityce 

przyciągania BIZ do kraju, jak i strategii internacjonalizacji indyjskich przedsiębiorstw, 

wyraźnie akcentowany jest motyw technologii, co w połączeniu ze strukturą branżową 

inwestycji napływających i wychodzących (znaczący udział branż o wysokiej intensywności 

techniki i wiedzy) sugeruje, że przedsiębiorstwa międzynarodowe mogły odegrać ważną rolę 

w tym procesie.  

Cel rozprawy, teza i hipotezy badawcze 

Głównym celem niniejszej rozprawy jest zbadanie wpływu internacjonalizacji 

gospodarek wschodzących na innowacyjność tych gospodarek, przy wprowadzeniu 

rozróżnienia na skutki związane z napływem BIZ do gospodarek wschodzących 

(internacjonalizacja bierna) i skutki będące efektem inwestycji bezpośrednich realizowanych 

za granicą przez przedsiębiorstwa pochodzące z tych gospodarek (internacjonalizacja 

czynna). Indie, na przykładzie których dokonano empirycznej weryfikacji tych zależności, 

potraktowane zostały zatem jednocześnie jako gospodarka goszcząca inwestycje (ang. host 

economy) oraz gospodarka pochodzenia inwestycji (ang. home economy). W przyjętej przez 

autorkę definicji innowacyjności mieści się zarówno skłonność i zdolność do tworzenia i 

rozwijania innowacji, które decydują o nakładach ponoszonych na innowacje (ang. innovation 

input), jak również rezultaty będące przejawem owej skłonności i podejmowanych działań, 

czyli wyniki działalności innowacyjnej (ang. innovation output).  

Tezą rozprawy jest twierdzenie, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają 

znaczącą rolę w procesie przechodzenia gospodarek wschodzących do rozwoju napędzanego 

innowacjami, przy rosnącym znaczeniu inwestycji wychodzących.  
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Hipotezy badawcze, odnoszące się do poszczególnych rozdziałów, zostały sformułowane 

następująco: 

Hipoteza 1: Gospodarki wschodzące charakteryzuje szereg cech, odróżniających je zarówno 

od gospodarek rozwiniętych, jak i gospodarek rozwijających się znajdujących się we wczesnej 

fazie rozwoju, które w dużym stopniu decydują o możliwościach i sposobach oddziaływania 

różnych determinant, w tym internacjonalizacji gospodarki, na sferę innowacyjności.   

Hipoteza 2: Specyficzne uwarunkowania gospodarek wschodzących wpływają na zakres i 

charakter oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na ich innowacyjność 

zarówno w przypadku inwestycji lokowanych w kraju, jak i realizowanych przez nie za 

granicą.  

Hipoteza 3: Indie posiadają większość atrybutów gospodarki wschodzącej, które determinują 

odmienność ścieżki rozwoju innowacyjności oraz zakres i charakter oddziaływania różnych 

czynników kształtujących tę innowacyjność. 

Hipoteza 4: Korzyści z napływu BIZ do Indii wynikały zarówno z prowadzonej przez 

inwestorów zagranicznych działalności B+R, jak i aktywności we wprowadzaniu nowych 

rozwiązań na rynek, przy czym ich działalność w większym stopniu koncertowała się na rynku 

lokalnym niż na opracowywaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klienta 

globalnego. Ważną rolę w procesie poprawy innowacyjności gospodarek wschodzących 

odegrała też rosnąca ekspansja zagraniczna indyjskich przedsiębiorstw, która stymulowała je 

do intensyfikacji działalności B+R i pracy nad innowacjami przełomowymi, i w konsekwencji 

prowadziła do wzmocnienia przewagi technologicznej. 

Struktura i treść rozprawy 

Rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania i wniosków 

oraz wykazu literatury, tabel, rysunków i załączników.  

W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z 

pojęciami innowacyjności, innowacji i potencjału innowacyjnego, sposoby ich pomiaru, a 

także przegląd determinant warunkujących innowacyjność gospodarki. Rozdział ten stanowi 

tym samym punkt wyjścia do dalszych badań przeprowadzonych w niniejszej rozprawie. 

Autorka przedstawiła w nim propozycję klasyfikacji innowacji i determinant innowacyjności, 

a także sformułowała własną definicję innowacyjności gospodarki. Zważywszy na to, że 

rozważania w rozdziale pierwszym, podobnie jak w całej rozprawie, prowadzone są w 

kontekście gospodarek wschodzących, podjęto się również ustalenia zakresu znaczeniowego 

pojęcia „gospodarka wschodząca”, używanego w literaturze w sposób niejednoznaczny. 

Rozdział kończy się natomiast zestawieniem cech wyróżniających gospodarki wschodzące na 



7 

 

tle pozostałych gospodarek, które przesądzają o ich specyfice w dziedzinie innowacyjności, a 

tym samym możliwych korzyściach wynikających z oddziaływania na tę sferę bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych.  

Rozdział drugi jest poświęcony zagadnieniu odziaływania internacjonalizacji 

gospodarek wschodzących w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na ich 

innowacyjność. Analizując powyższe wprowadzono rozróżnienie na skutki związane z 

napływem BIZ do gospodarek wschodzących (internacjonalizacja bierna) i skutki będące 

konsekwencją inwestycji bezpośrednich realizowanych za granicą przez przedsiębiorstwa 

pochodzące z tych gospodarek (internacjonalizacja czynna). Uwagę poświęca się w tym 

miejscu zarówno pozytywnym, jaki i negatywnym skutkom związanym z udziałem tych 

krajów w międzynarodowym przepływie BIZ. W pierwszej części, poświęconej napływowi 

BIZ, odrębnie analizuje się skutki związane z działalnością produkcyjną i badawczo-

rozwojową inwestorów zagranicznych.  Omawia się również występujące po obu stronach, tj. 

gospodarki przyjmującej inwestycje oraz inwestora bezpośredniego, uwarunkowania 

umożliwiające osiąganie korzyści z napływu lub mogące prowadzić do pojawienia się 

negatywnych efektów zewnętrznych. W dalszej części, poświęconej zagranicznej ekspansji 

przedsiębiorstw z gospodarek wschodzących, wyróżniono i omówiono czynniki warunkujące 

postęp technologiczny i innowacyjny poprzez inwestycje wychodzące realizowane na rynkach 

dojrzałych, a także potencjalne korzyści z poszukiwania wiedzy za granicą i sposoby ich 

osiągania. Na koniec poddano analizie strategię ekspansji firm transnarodowych z gospodarek 

wschodzących wykorzystując do tego koncepcje przewag własnościowych Dunninga i 

Mathewsa. Skupiono się w niej na zmianie motywów towarzyszących inwestycjom za 

granicą, zwłaszcza przechodzeniu od strategii eksploatacji własnych aktywów inwestora i 

wykorzystywania posiadanej przewagi technologicznej do strategii czerpania z aktywów 

firmy przejmowanej i przyspieszenia w ten sposób procesu technologicznego doganiania. 

W trzecim rozdziale, posługując się założeniami metodologicznymi 

zaproponowanymi w rozdziale pierwszym, starano się dokonać oceny innowacyjności 

gospodarki indyjskiej. Rozpoczęto od analizy potencjału technologicznego i innowacyjnego 

oraz pozycji innowacyjnej Indii poszerzając zestaw tradycyjnych wskaźników 

innowacyjności o mierniki stosowane stosunkowo rzadziej (np. średnia względna cytowań, 

znaki towarowe, saldo w międzynarodowym przepływie praw własności intelektualnej) w 

celu uzyskania jak najpełniejszej oceny różnych aspektów i przejawów innowacyjności Indii, 

starając się przy tym nawiązywać do specyfiki gospodarki wschodzącej. Omówienie 

poszczególnych mierników innowacyjności zostało dokonane zgodnie z logiką przedstawioną 

w pierwszym rozdziale, czyli w podziale na trzy podstawowe grupy, tj. zasoby dostępne dla 

innowacji, zasoby zaangażowane w proces innowacyjny oraz wyniki działalności 
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innowacyjnej. Tak skonstruowana analiza, skupiona głównie na innowacyjności w wymiarze 

konkurencyjności międzynarodowej, została w dalszej części uzupełniona o nie mniej ważną 

w kontekście gospodarek wschodzących perspektywę innowacyjności, tj. uwzględniającą 

lokalne uwarunkowania i potrzeby gospodarki indyjskiej oraz tamtejszego społeczeństwa, 

wyrażające się w tworzeniu i rozwijaniu innowacji określanych przez autorkę jako 

„frugalowe” (od angielskiego słowa frugal oznaczającego prostotę i ograniczanie się do 

ponoszenia tylko niezbędnych kosztów, w przeciwieństwie do przesadnych i marnotrawnych 

postaw i działań). Prowadząc powyższe rozważania dąży się również do wykazania, iż Indie 

posiadają większość atrybutów gospodarki wschodzącej, które determinują ową odmienność 

ścieżki rozwoju napędzanego innowacjami.  

W rozdziale czwartym, posługując się przykładem gospodarki Indii, przeprowadzono 

empiryczną weryfikację wpływu umiędzynarodowienia gospodarek wschodzących w formie 

BIZ na ich innowacyjność. W pierwszej kolejności przedstawiono analizę napływu BIZ w 

ujęciu makroekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów umożliwiających 

ocenę ich wpływu na innowacyjność, takich jak struktura branżowa inwestycji czy 

geograficzne kierunki pochodzenia inwestorów. Następnie dokonano szczegółowej analizy 

działalności B+R inwestorów zagranicznych w Indiach, dążąc do określenia miejsca Indii w 

sieci B+R transnarodowych korporacji oraz zidentyfikowania motywów podejmowanych 

działań B+R. Jakościowa charakterystyka prowadzonych prac B+R służyła odpowiedzi na 

pytania o rodzaj i zaawansowanie prac prowadzonych w zagranicznych centrach B+R w 

Indiach oraz geograficzny zasięg i moc oddziaływania rozwiązań w nich powstających. W 

dalszej kolejności poddano analizie indyjskie inwestycje za granicą, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych atrybutów inwestycji, które najsilniej wpływają na kierunek i siłę ich 

oddziaływania na innowacyjność gospodarki pochodzenia. Na koniec przeprowadzono 

statystyczną weryfikację wpływu umiędzynarodawiania gospodarki indyjskiej poprzez BIZ na 

jej innowacyjność posługując się miarami aktywności innowacyjnej trzech grup 

przedsiębiorstw, tj. inwestorów zagranicznych prowadzących działalność w Indiach, 

indyjskich przedsiębiorstw obecnych na rynkach zagranicznych i indyjskich przedsiębiorstw 

prowadzących działalność wyłącznie na rynku krajowym. Autorka podziela pogląd, że 

działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest ostatecznym wyrazem innowacyjności całej 

gospodarki, bowiem to właśnie przedsiębiorstwa są podmiotami, które wdrażają nowe 

pomysły i rozwiązania na rynek. W ich wynikach działalności innowacyjnej zawiera się 

wysiłek innowacyjny pozostałych aktorów systemu innowacyjnego, czyli rządu i instytucji 

sfery naukowo-badawczej. Z kolei, słabe wyniki przedsiębiorstw są w pewnej mierze również 

odzwierciedleniem słabości, które tkwią w owym systemie. 
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Rozprawa kończy się podsumowaniem i wnioskami, w których przedstawiono 

najważniejsze problemy badawcze poruszone w rozprawie oraz główne wnioski z badań 

będące próbą odpowiedzi na postawione pytanie o wpływ bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych na innowacyjność gospodarek wschodzących. Ponadto wskazano możliwe 

kierunki przyszłych badań oraz nawiązano do możliwości wykorzystania ich wyników w 

praktyce gospodarczej, zwłaszcza w budowie strategii rozwoju napędzanego innowacjami.    

Metody badawcze i źródła 

W rozprawie wykorzystano różne metody ilościowe i jakościowe.  Pierwszą z nich 

jest metoda analityczno-opisowa, której rezultatem jest m.in. dokonana klasyfikacja innowacji 

oraz determinant innowacyjności. Jej uzupełnienie stanowi metoda statystyczno-opisowa, 

mająca zastosowanie w analizie materiału empirycznego. Często odwoływano się też do 

metody analizy porównawczej, zwłaszcza w części poświęconej ocenie światowej pozycji 

Indii w sferze innowacji na tle wybranych gospodarek wschodzących.  

W rozprawie zastosowano również metodę wywiadu z użyciem kwestionariusza 

ankiety, przygotowanego przez autorkę. Badaniem tym objęto działalność innowacyjną 

indyjskich przedsiębiorstw rodzimych oraz inwestorów zagranicznych obecnych w Indiach w 

latach 2008-2010. Zebrane podczas badania dane zostały następnie wykorzystane w 

modelowaniu ekonometrycznym, które oparto na trzech modelach: probitowym, tobitowym 

oraz selekcji Heckmana. Razem tworzą one tzw. model CDM (nazwa pochodzi od nazwisk 

badaczy, którzy zaproponowali i rozwinęli ten model, tj. Crépon, Duguet i Mairesse), który 

stosowany był dotychczas głównie w badaniach związku pomiędzy inwestycjami 

zagranicznymi a innowacyjnością firm w krajach wysoko rozwiniętych. Autorka próbuje 

odnieść go do sytuacji gospodarek wschodzących, usiłując przezwyciężyć ograniczenia 

wynikające z nieporównywalnie gorszej dostępności danych statystycznych, włączając 

jednocześnie zmienne odzwierciedlające specyficzne uwarunkowania tych gospodarek, 

pomijane w badaniu gospodarek wysoko rozwiniętych z racji innego poziomu rozwoju 

instytucjonalnego. Do operacjonalizacji pozostałych zmiennych użyto danych pochodzących 

z bazy CMIE Prowess, która gromadzi informacje ekonomiczno-finansowe o 

przedsiębiorstwach działających w Indiach.  

Podsumowując informacje o źródłach pochodzenia danych, w rozprawie 

wykorzystano zarówno dane pierwotne zebrane podczas prowadzonych wywiadów, dane 

wtórne (zastane) pochodzące z różnych baz danych (m.in. Bank Światowy, OECD, 

UNCTAD, WIPO, CMIE, Biuro Analiz Ekonomicznych Federalnego Systemu 

Statystycznego USA, Ministerstwo Handlu i Przemysłu Indii, Ministerstwo Nauki i 

Technologii Indii, Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Spraw 
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Wewnętrznych Indii) oraz indywidualnych sprawozdań finansowych firm, a także dane 

przetworzone zebrane przez innych autorów i opublikowane w różnych opracowaniach. 

Wyniki badań i wnioski  

Specyficzne uwarunkowania gospodarek wschodzących mogą powodować inne 

skutki włączania się tych gospodarek w przepływ inwestycji bezpośrednich niż w przypadku 

gospodarek wysoko rozwiniętych. Odnosi się to również do oddziaływania tych inwestycji na 

różne aspekty i przejawy innowacyjności, i w konsekwencji ich roli w stymulowaniu rozwoju 

napędzanego innowacjami. Ta specyfika w odniesieniu do innowacji może być ujęta 

następującym zestawem cech związanych z: 

 podażową (zasobową) stroną procesu innowacyjnego: zapóźnienie technologiczne, 

stosunkowo niewielkie nakłady na badania i rozwój, wzrastająca rola w gospodarce 

światowej w „produkcji talentów”, premia demograficzna, inna niż w krajach Północy 

struktura rodzajowa prowadzonej działalności B+R (przewaga prac rozwojowych) i 

związana z tym potrzeba przejścia w górę łańcucha B+R (do badań stosowanych);  

 popytową stroną procesu innowacyjnego: stosunkowo duży i szybko rosnący rynek 

wewnętrzny, rosnąca w siłę klasa średnia, odmienna niż w krajach wysoko rozwiniętych 

struktura popytu;  

 otoczeniem: niski lub średni poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i związana z tym 

specyficzna filozofia w stosunku do tworzenia innowacji, ograniczenia instytucjonalne 

(słaba ochrona praw własności intelektualnej i przeregulowanie gospodarki), ambicja 

dołączenia do grupy światowych liderów innowacji. 

Ze względu na specyficzne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne gospodarek 

wschodzących i wynikające z nich odmienne potrzeby i możliwości, przewidywany wpływ 

BIZ na ich innowacyjność jest inny niż w dwóch pozostałych grupach gospodarek, tj. w 

gospodarkach wysoko rozwiniętych i rozwijających się na wczesnym etapie rozwoju. 

Oznacza to potrzebę wyjścia w badaniach poświęconych gospodarkom wschodzących poza 

wymiar międzynarodowej konkurencyjności. Wziąwszy pod uwagę, iż innowacje powinny 

ostatecznie służyć wzrostowi dobrobytu i poprawie komfortu życia, gospodarki wschodzące 

zmuszone były przejąć inicjatywę, gdyż rozwiązania dla konsumenta bogatej Północy 

spełniały tę rolę w ograniczonym stopniu. Doszło tam do rozwoju i szerokiego zastosowania 

w praktyce koncepcji innowacji „frugalowych”. Są to w większości produkty i usługi nowe w 

skali lokalnej czy regionalnej, właściwie niewykraczające poza przestrzeń krajów 

rozwijających się, ale ważne w procesie podnoszenia poziomu życia mieszkańców tej części 

świata i stwarzające też duże możliwości wzrostu dla firm dostrzegających te potrzeby. 

Ostatecznie mogą one również oddziaływać na innowacje w skali regionalnej czy globalnej, 
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ale pierwotnym impulsem do ich tworzenia są uwarunkowania i potrzeby lokalne. Na rozwój 

tych innowacji wpływać mogą również inwestorzy zagraniczni, choć efekt tej działalności jest 

trudny do uchwycenia w statystykach, stąd konieczne jest szersze prowadzenie badań o 

charakterze jakościowym.  

Biorąc powyższe pod uwagę, ocena innowacyjności gospodarki Indii, która 

stanowiła punkt wyjścia do weryfikacji skali i charakteru odziaływania BIZ na innowacyjność 

gospodarek wschodzących, została przeprowadzona w dwóch płaszczyznach – z punktu 

widzenia krajów Północy (ujęcie tradycyjne, postrzegające innowacyjność jako narzędzie 

zdobywania przewagi konkurencyjnej w skali globalnej) oraz z punktu widzenia krajów 

Południa (przez pryzmat uwarunkowań i potrzeb gospodarek wschodzących oraz korzyści 

wynikających z „frugalowego” podejścia do innowacji). Pierwsza z nich umożliwia 

uchwycenie różnych przejawów innowacyjności Indii za pomocą różnych mierników 

innowacyjności i odniesienie ich do analogicznych wielkości uzyskiwanych przez inne kraje, 

druga zaś pokazuje specyficzny kontekst innowacyjności, przynależny gospodarkom 

wschodzącym. Razem pozwalają one na potwierdzenie hipotezy o posiadaniu przez Indie 

większości wymienionych wyżej atrybutów gospodarek wschodzących, determinujących w 

dużym stopniu możliwości oddziaływania BIZ na innowacyjność.  

Autorka wyodrębniła trzy wymiary rozwijania i funkcjonowania innowacji 

„frugalowych” w Indiach. Pierwszym z nich jest wymiar lokalny, bowiem innowacje te pełnią 

ważną funkcję przede wszystkim w podnoszeniu standardu życia lokalnych mieszkańców i 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Po drugie, Indie dysponując potencjałem 

umożliwiającym wejście w rolę swoistego centrum innowacji „frugalowych”, mogą wspomóc 

w ten sposób inne kraje Południa w poprawie warunków życia mieszkańców znajdujących się 

u podstaw światowej piramidy konsumentów lub poza nią. W końcu, Indie mogą odegrać 

ważną rolę również w zmianie podejścia do innowacji na Północy, gdzie filozofia „więcej za 

więcej” powoli się wyczerpuje.  

Oceniając innowacyjność Indii w wymiarze konkurencyjności międzynarodowej 

wskazano na poprawę wskaźników ilościowych odnoszących się do kapitału ludzkiego, z 

jednoczesnym zwróceniem uwagi na stosunkowo niską jakość kształcenia na różnych 

szczeblach edukacji i w konsekwencji deficytowy, w stosunku do potrzeb, zasób talentów na 

rynku. Niewielka jest też w Indiach liczba personelu B+R, zwłaszcza w odniesieniu do 

potencjału ludnościowego kraju i wyników uzyskanych w tym zakresie przez pozostałe 

gospodarki BRIC. Indie cechują też stosunkowo niskie w odniesieniu do PKB nakłady na 

B+R (poniżej 1%), niemniej od kilku lat obserwuje się ich dynamiczny wzrost w ujęciu 

nominalnym. Nakłady B+R stanowią niewielką część wydatków innowacyjnych, w których 

dominowały dotychczas inwestycje w maszyny i urządzenia. Za szczególnie korzystny trend 



12 

 

można natomiast uznać stopniową zmianę struktury podmiotowej finansowania prac B+R, tj. 

rosnący udział sektora przedsiębiorstw.  

Silnymi stronami Indii w zakresie wskaźników wynikowych są te odnoszące się do 

liczby artykułów naukowych i częstotliwości ich cytowań. Liczba zgłoszeń patentowych w 

międzynarodowej procedurze PCT była natomiast dość niska, niemniej uwagę zwraca 

wyraźna specjalizacja Indii w takich dyscyplinach jak chemia organiczna, farmaceutyki i 

biotechnologia, sprzęt medyczny oraz techniki komputerowe. Wysoka liczba zgłoszonych 

znaków towarowych, duży udział usług w produkcji intensywnie wykorzystującej wiedzę 

oraz szczególnie wysoki udział technicznych usług intensywnie wykorzystujących wiedzę w 

eksporcie usług, wskazują natomiast na znaczącą rolę sektora usług we wprowadzaniu i 

rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań. Z kolei udział produktów średnio-wysokiej i wysokiej 

techniki w eksporcie nie przekroczył w żadnym roku poziomu 30%. Struktura rodzajowa 

eksportu wysokiej techniki była, jak dla gospodarki wschodzącej, nietypowa z dominującym 

udziałem farmaceutyków oraz dóbr pośrednich.  

Z analizy działalności inwestorów zagranicznych w Indiach wynika, że mimo 

rosnącego napływu BIZ poziom umiędzynarodowienia działalności produkcyjnej pozostaje 

tam stosunkowo niski w porównaniu z innymi gospodarkami wschodzącymi. Indie cechuje 

też niewielki stopień umiędzynarodowienia działalności B+R, co przekłada się na niski udział 

przedsiębiorstw zagranicznych w nakładach ponoszonych na B+R.  

Choć Indie szczególnie dobrze znane są z motywowanych atrakcyjnością kosztową 

inwestycji zagranicznych w usługach, w rzeczywistości cechuje je zróżnicowana struktura 

sektorowa i branżowa napływu BIZ. Blisko połowa wszystkich inwestycji trafiła do sektora 

przemysłu przetwórczego, w tym do branż o wysokiej intensywności wiedzy i techniki, takich 

jak farmaceutyki, motoryzacja i elektronika. Rozpoczęły się tam również stopniowe zmiany 

jakościowe w samym sektorze usług, tj. przechodzenie do usług o coraz większej wartości 

dodanej, o czym świadczy między innymi rosnące zainteresowanie firm zagranicznych 

inwestycjami w usługi badawcze, testowe i techniczne.  

Analizując działalność B+R inwestorów zagranicznych w Indiach zaobserwowano 

duże zróżnicowanie prowadzonych przez nich centrów B+R, które powodowało określone 

skutki dla innowacyjności gospodarki indyjskiej. Siła i charakter tego oddziaływania były w 

dużym stopniu zależne od motywów towarzyszących decyzji o ulokowaniu danej jednostki 

B+R oraz miejsca Indii w globalnej strategii innowacji danego inwestora. Autorka wyróżnia 

trzy główne typy zagranicznych centrów B+R zakładanych w Indiach w zależności od 

dominującej strategii inwestycyjnej: korzystające z arbitrażu w zakresie kosztów pracy, 

związane z zaspokajaniem popytu lokalnego rynku oraz nastawione na dostęp do 

miejscowych talentów. Choć nie było to twardą regułą, zadania o strategicznym znaczeniu w 
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skali globalnej prowadzono zazwyczaj w centrach trzeciego typu, stanowiących zdecydowaną 

mniejszość wśród wszystkich centrów. Dwa pozostałe typy przedsięwzięć B+R miały 

natomiast charakter wspierający (i służyły potrzebom klienta globalnego) bądź wykonywały 

bardziej zaawansowane prace, ale nad produktami przeznaczonymi na rynek 

lokalny/regionalny. Konsekwencją tego była struktura rodzajowa prowadzonych projektów 

B+R, tj. wyraźna przewaga prac rozwojowych nad badaniami stosowanymi. 

Ekspansja indyjskich przedsiębiorstw przyspieszyła wprawdzie dekadę temu, 

niemniej indyjskie inwestycje za granicą są nadal stosunkowo skromne w porównaniu do 

pozostałych gospodarek wschodzących, zwłaszcza Chin. Można było jednak zaobserwować 

w tym czasie rosnącą rolę inwestycji zorientowanych na poszukiwanie i przejmowanie 

aktywów strategicznych, takich jak dostęp do nowych linii produktowych, technologicznego 

know-how, globalnego portfolio aktywów niematerialnych, wysoko wykwalifikowanych 

pracowników. Wśród branż cieszących się największym zainteresowaniem indyjskich 

inwestorów znalazły się te uważane za najbardziej zaawansowane technicznie, tj. 

farmaceutyki, sprzęt transportowy, elektronika, usługi informatyczne i telekomunikacyjne. 

Lokowane były one głównie w krajach wysoko rozwiniętych, bardziej zaawansowanych 

technologicznie, organizacyjnie i charakteryzujących się dojrzalszym rynkiem z uwagi na 

bardziej wymagających i wyedukowanych konsumentów. 

Ekonometryczna weryfikacja zależności między internacjonalizacją przedsiębiorstw 

w postaci inwestycji bezpośrednich a ich innowacyjnością nie potwierdziła pozytywnego 

wpływu kapitału zagranicznego ani na prawdopodobieństwo dokonania nakładów na B+R w 

danym przedsiębiorstwie ani na intensywność tych nakładów. Jednocześnie potwierdziła 

istotną statystycznie pozytywną zależność między napływem BIZ (własnością zagraniczną w 

strukturze właścicielskiej) a prawdopodobieństwem wprowadzania innowacji, jednakże tylko 

dla innowacji produktowych (a nie procesowych). Można na tej podstawie sądzić, iż były to 

innowacje bazujące w większym stopniu na pracach rozwojowych niż zaawansowanych 

badaniach lub będące wynikiem transferu wiedzy i technologii (lub gotowych rozwiązań) z 

zagranicy. Konkluzja ta wydaje się być dość spójna z wynikami uzyskanymi w równaniu 

nakładów na B+R, które sugerują brak supremacji inwestorów zagranicznych w zakresie 

intensywności prowadzonych prac B+R.  

Wydaje się jednak, że nieuprawnionym byłoby formułowanie w oparciu o te wyniki 

wniosku o niewielkim znaczeniu inwestorów zagranicznych dla prowadzenia działalności 

B+R w Indiach czy ogólniej – gospodarkach wschodzących, zwłaszcza w świetle wyników 

badań jakościowych dotyczących prowadzonych w Indiach przez inwestorów prac B+R. 

Uzyskane w drodze estymacji równania nakładów szacunki wskazują jedynie na to, iż 

własność zagraniczna nie była czynnikiem różnicującym ani skłonność do ponoszenia 
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nakładów na B+R ani intensywność takich nakładów. Podobny rezultat uzyskali badacze 

stosujący model CDM w odniesieniu do krajów wysoko rozwiniętych. Przesłanki stojące za 

tym wynikiem mogą jednak być, i wiele wskazuje na to, że w istocie są, różne w obu tych 

przypadkach.  Szczegółowa analiza jakościowa działalności B+R inwestorów zagranicznych 

w Indiach wykazała, że większość projektów B+R prowadzonych w Indiach przez czołowych 

światowych innowatorów nie wymagała ponoszenia wysokich nakładów. Można 

przypuszczać, że podobne zachowanie cechowało również pozostałych inwestorów 

zagranicznych prowadzących projekty B+R w Indiach. Relatywnie niska kapitałochłonność 

działań B+R, związana ze stopniem zaawansowania technologicznego prowadzonych prac i 

ich charakterem, a także określonym miejscem Indii w strategii innowacyjnej danego 

inwestora, była też w pewnym stopniu pochodną specyfiki rynku wschodzącego. Ten ostatni, 

po pierwsze, posiada ograniczoną zasobami zdolność tworzenia innowacji, a po drugie, 

stwarza zapotrzebowanie na określonego typu innowacje. 

Co więcej, można sądzić, że większa w stosunku do przedsiębiorstw indyjskich 

aktywność inwestorów zagranicznych we wprowadzaniu innowacji produktowych na rynek 

indyjski była korzystna dla rozwoju innowacyjności gospodarki Indii. Przedsiębiorstwa 

zagraniczne stwarzały w ten sposób dobre warunki dla pojawienia się efektów demonstracji i 

konkurencji, jakkolwiek korzyści z tego tytułu, jak wykazano w rozdziale drugim, nie 

zachodzą w sposób automatyczny. Potwierdzenie tych, jak i pozostałych typów efektów 

spillover wymagałoby przeprowadzenia dodatkowych badań.  

W przypadku ekspansji zagranicznej indyjskich przedsiębiorstw uzyskano odmienny 

wynik – obecność na rynku zagranicznym wywarła pozytywny wpływ na intensywność 

ponoszonych przez nie nakładów na B+R, nie mając jednak wpływu na skłonność do 

angażowania się w działalność B+R mierzoną jako prawdopodobieństwo poniesienia 

nakładów na B+R. Nie udało się też empirycznie potwierdzić istotnego wpływu ekspansji 

zagranicznej indyjskich firm na ich skłonność do wprowadzania innowacji, zarówno 

produktowych, jak i procesowych. Stwierdzony brak zależności nie oznacza jednak, iż 

obecność indyjskich firm na rynkach zagranicznych nie wywierała wpływu na ich rezultaty 

działalności innowacyjnej w kraju. Mógł on ujawnić się na przykład w odniesieniu do skali 

wprowadzanych innowacji lub zmian jakościowych (np. przejścia od innowacji lokalnych do 

globalnych oraz od innowacji przyczynkarskich do przełomowych). 

Uzyskane wyniki mogą być szczególnie ważne dla gospodarek wschodzących, 

których oczekiwania wobec inwestorów zagranicznych i ich korzystnego wpływu na poprawę 

innowacyjności gospodarki są wyższe w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi. 

Kwestia ta staje się jeszcze bardziej interesująca w świetle wyników estymacji wpływu 

ekspansji zagranicznej indyjskich inwestorów na innowacyjność gospodarki macierzystej. 
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Dokonane szacunki potwierdziły pozytywne oddziaływanie tej formy umiędzynarodowienia 

na intensywność ponoszonych przez nie nakładów na B+R. Jest to przesłanka pozwalająca, 

zgodnie z rozważaniami zawartymi w rozdziale drugim, przypuszczać, że internacjonalizacja 

czynna indyjskich podmiotów pozytywnie wpływa na ich innowacyjność. Absorpcja 

technologii i wiedzy nabytych w drodze przejęcia zagranicznego przedsiębiorstwa (inwestycje 

brownfield) lub w toku interakcji indyjskiego inwestora z innowacyjnym otoczeniem w kraju 

lokaty (inwestycje greenfield), a potem ich dalszy transfer do spółki macierzystej i innych 

spółek zależnych w kraju pochodzenia, wymagała zwiększonych nakładów na B+R. Do 

podejmowania wzmożonych wysiłków B+R mogła je również stymulować sama obecność 

globalnych innowatorów, którzy w swoich jednostkach ulokowanych na Północy prowadzą z 

reguły działalność o wyższej intensywności wiedzy i techniki niż w przypadku ich 

zagranicznych spółek zależnych zakładanych w gospodarkach wschodzących, co wiąże się z 

potencjalnie większymi efektami spillover, a także silniejszymi efektami demonstracji i 

konkurencji.   

Korzyści z tego tytułu mogą przewyższyć te związane z działalnością inwestorów 

zagranicznych w gospodarkach wschodzących. W związku z powyższym, wyjście na rynki 

dojrzałe może okazać się dla firm z gospodarek wschodzących szybszym sposobem 

nadrabiania technologicznych zaległości i poprawy konkurencyjności niż potencjalne efekty 

spillover, wynikające z obecności inwestorów zagranicznych z Północy na ich rynku 

rodzimym. W konsekwencji strategia wspierania ekspansji przedsiębiorstw rodzimych na 

dojrzałe rynki zagraniczne może okazać się skuteczniejszym narzędziem intensyfikacji 

wysiłków B+R i w konsekwencji przyspieszenia postępu technologicznego i innowacyjnego 

gospodarek wschodzących niż strategia przyciągania inwestycji do kraju, aczkolwiek 

inwestorzy zagraniczni mogą wywierać również korzystny wpływ na rozwój innowacyjności, 

jak pokazuje przykład Indii. 

Biorąc pod uwagę powyższe, skromnym zdaniem autorki, niniejsza rozprawa może 

stanowić przyczynek do rozwoju nauk ekonomicznych w obszarze ekonomii 

międzynarodowej, ekonomii rozwoju i zarządzania międzynarodowego zarówno w warstwie 

teoretyczno-metodologicznej, jak i empirycznej. Formułuje ona pewną propozycję nowego 

paradygmatu w kwestii budowania przez gospodarki wschodzące strategii rozwoju 

napędzanego innowacjami poprzez równoległą ich internacjonalizację czynną i bierną; 

zarówno inwestorzy zagraniczni w kraju, jak i rodzime przedsiębiorstwa inwestujące za 

granicą mają istotną rolę do odegrania w tym procesie.   
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