
Warszawa, 28 marca 2011r.

Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są:

- maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów
(wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych i surowców) 

- wzrost innowacyjności, rozumianej jako zdolność i motywacja 
przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania 
nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z 
ulepszaniem, jak i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji i 
zarządzania
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Stawiamy na innowacje
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Wizja  

Otwarta i ekspansywna gospodarka, oferująca nowe 
miejsca pracy, oparta na wzajemnym zaufaniu 
i kooperacji uczestników życia gospodarczego, 
stabilnie rosnąca dzięki innowacjom i wysokiej 
efektywności zasobów, która zapewni wzrost 

standardów życia społeczeństwa oraz
konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie 

międzynarodowej do 2020 roku

Wysoce konkurencyjna gospodarka 
(innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy

Cel główny
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Osiągnięcie celu głównego wymaga: 

(1) poprawy warunków ramowych prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

(2) stymulowania innowacyjności poprzez poprawę
efektywności wiedzy i pracy,

(3) rozwoju przedsiębiorstw poprzez wzrost efektywności 
kapitału, 

(4) budowy niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki, 

(5) rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o jej 
umiędzynarodowienie

Strategiczne wyzwania do 2020 roku



                

1. Zapewnienie lepszych warunków makroekonomicznych
2. Kreowanie lepszego systemu prawno-administracyjnego
3. Kreowanie wysokiej jakości administracji w sferze gospodarki
4. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury
5. Wzrost efektywności wiedzy
6. Wzrost efektywności pracy
7. Wzrost efektywności kapitału
8. Wzrost efektywności zasobów naturalnych i surowców
9. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

3.Rozwój przedsiębiorstw 

poprzez wzrost 

efektywności kapitału

4.Budowa niskoemisyjnej i 

zrównoważonej 

gospodarki

CELE OPERACYJNE:

5.Rozwój polskiej 

gospodarki w oparciu o jej 

umiędzynarodowienie
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CEL GŁÓWNY: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy 
i współpracy

PRIORYTETY

OBSZARY PRIORYTETOWE:

1.Wzmocnienie warunków 

ramowych prowadzenia 

działalności gospodarczej

2.Stymulowanie 
innowacyjności poprzez 
poprawę efektywności 

wiedzy i pracy

Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy

Uwarunkowania rozwoju

Promocja gospodarki

Efektywność zasobów

Lepsze warunki makroekonomiczne
Wzrost efektywności pracy

Lepszy system prawno-instyt.

Wysoka jakość infrastruktury

Wzrost efektywności wiedzy
Wzrost efektywności kapitałuWzrost efektywności wykorzyst. zasobów nat.

Wysoka jakość administracji
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Zasady horyzontalne

- gwarantem efektywnego wdrażania polityki gospodarczej

Partnerska współpraca

Efektywna alokacja zasobów / gospodarowanie w obiegu

Zarządzanie strategiczne / odpowiedzialne przywództwo

Kreowanie wiedzy
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1. Zapewnienie lepszych warunków 
makroekonomicznych

• Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce oraz 
stworzenie warunków dla wzrostu oszczędności i inwestycji w skali 
makro 
• Usprawnienie procesu realizacji budżetu państwa 
• Zwiększanie efektywności i przejrzystości zarządzania długiem 
publicznym oraz minimalizowanie kosztów jego obsługi 
• Uproszczenie oraz zapewnienie spójności i przejrzystości systemu 
podatkowego umożliwiającego realizację długofalowych strategii 
biznesowych oraz minimalizacja zniekształceń w alokacji zasobów 
wywoływanych przez system podatkowy.



Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

•Uproszczenie regulacji gospodarczych,
•Szersze wykorzystanie bazy informacyjnej niezbędnej do 
tworzenia regulacji gospodarczych, w tym Oceny Skutków 
Regulacji,
•Ochrona i tworzenie warunków dla funkcjonowania 
konkurencji,
•Promowanie dobrowolnych regulacji wprowadzanych przez 
przedsiębiorców,
•Wspieranie rozwoju infrastruktury społecznej,
•Zwiększenie efektywności wykorzystania aktywów SP.

2. Kreowanie lepszego systemu prawno-
instytucjonalnego
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• Poprawa jakości polityki gospodarczej,
• Wspieranie dialogu społeczno-gospodarczego,
• E-administracja – zwiększenie efektywności administracji 
poprzez wykorzystanie technologii ICT,
• Poprawa efektywności sądownictwa gospodarczego oraz 
ulepszenie systemu pozasądowego rozstrzygania sporów.

3. Kreowanie wysokiej jakości administracji w sferze 
gospodarki
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4. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury

• Wpieranie budowy i rozwoju oraz rozszerzanie 
dostępu do infrastruktury B+R,
• Wspieranie rozwoju, poprawa efektywności i 
dostępu do infrastruktury komunikacyjnej.
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5. Wzrost efektywności wiedzy 
(wspieranie rozwoju sfery B+R i transferu wiedzy)

• Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce oraz 
wzrost jej międzynarodowej konkurencyjności,

• Budowa ram dla prowadzenia efektywnej polityki 
innowacyjności,

• Wspieranie współpracy w systemie innowacji,
• Stworzenie otoczenia sprzyjającego tworzeniu, 

wykorzystaniu i ochronie wiedzy,
• Rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i 

edukacyjnej.
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• Budowa nowoczesnego rynku pracy,
• Rozwój nowoczesnej kadry naukowej,
• Dostosowanie kształcenia na wszystkich jego 
poziomach do wymagań nowoczesnej gospodarki,
• Kształtowanie umiejętności niezbędnych do 
funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy.

6. Wzrost efektywności pracy 
(wspieranie rozwoju kadr)
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7. Wzrost efektywności kapitału 
(wspieranie dostępu do kapitału)

• Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do kapitału we 
wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MSP,
• Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie,
•Uwzględnianie globalnych wyzwań społecznych w 
decyzjach inwestycyjnych w zakresie innowacji i nowych 
technologii.
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8. Wzrost efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i surowców

• Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. 
„bardziej zieloną ścieżkę” w szczególności ograniczanie 
energo- i materiałochłonności gospodarki,
• Rozwój przemysłu pracującego na rzecz ochrony 
środowiska oraz współpracującego z nim sektora usług 
środowiskowych,
•Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na 
etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz 
zarządzania nimi przez cały cykl życia.
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9. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej 
gospodarki

• Wspieranie polskiego eksportu oraz polskich inwestycji za 
granicą,
• Wspieranie napływu innowacyjnych oraz 
odpowiedzialnych inwestycji zagranicznych oraz 
stworzenie zachęt do reinwestowania zysków w Polsce,
• Wspieranie procesu internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw,
• Promowanie gospodarki Polski oraz polskich 
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.



Miejsce Strategii wśród innych dokumentów ramowych

Krajowy Program 
Reform
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Krajowa strategia 
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regionalnego 
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transportu
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gospodarki

Strategia rozwoju 
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społecznego

Strategia 
Bezpieczeństw
a Narodowego 

RP

Strategia 
rozwoju 
kapitału 

ludzkiego

Strategia 
zrównoważone
go rozwoju wsi 

i rolnictwa

Europejski program walki z ubóstwem 

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Europejska agenda cyfrowa 

Polityka przemysłowa w dobie globalizacji

Europa efektywnie korzystająca z zasobów

Młodzież w drodze 

Unia innowacji

Small Business Act

Single Market Act

Długookresowa strategia rozwoju kraju

Dziękuję za uwagę

www.mg.gov.pl


