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Po niemal dwóch latach od podjęcia pierwszej próby 
usytuowania Polski w modelu dojrzałości ekosystemu 
startupów, firma Deloitte przeprowadziła ponownie ćwiczenie 
analizując szereg danych. Badanie zmian licznych wskaźników 
ma na celu sprawdzenie, czy środowisko staje się coraz bardziej 
przyjazne dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, czy 
jednak może tendencja jest odwrotna. 
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Model opiera się na tezie o konieczności istnienia szeregu sprzyjających 
czynników, które umożliwiają rozwój startupów.  Czynniki te, szeroko opisane 
w raporcie Deloitte opublikowanym w czerwcu 2016 r. „Diagnoza ekosystemów 
startupów w Polsce” są opomiarowane przez liczne wskaźniki pogrupowane 
w obszary oraz zważone zgodnie z istotnością dla danego etapu rozwoju 
innowacyjnego przedsiębiorstwa. Pozycja Polski została uwzględniona na tle 
40 najlepiej rozwiniętych krajów na świecie (kraje high income wg OECD oraz 
dodatkowo Litwa, Hong Kong, Chorwacja, Malta, Cypr, Łotwa, Singapur, Tajwan). 

Niektóre z 65 wskaźników nie były możliwe do zaktualizowania – brakowało 
dostępnych danych bardziej aktualnych niż te, które wykorzystano w badaniu 
w 2015 r. (np. wynik badania PISA, które jest realizowane co trzy lata). Przyjęto 
wówczas wartość z poprzedniego badania. W niektórych przypadkach 
wskaźniki zostały zamienione, uzupełniając o podobny, dla którego występują 
bardziej aktualne dane.

Zaktualizowane wskaźniki odnoszą się do roku 2015 i 2016.  
W poprzednim badaniu dane były głównie za rok 2013 i 2014.

Badanie jest oparte o stworzony 
przez firmę Deloitte Model dojrzałości 
ekosystemu startupów, obejmujący 
pięć kluczowych obszarów: 
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Przeprowadzona aktualizacja modelu po niemal dwóch latach od poprzedniej 
edycji, nie wskazała istotnych zmian. Polska nadal plasuje się poniżej 
umiarkowanego poziomu dojrzałości ekosystemu, a poszczególne obszary 
wykazują zróżnicowanie. 

Podobnie jak dwa lata temu, Polska najlepiej radzi sobie w obszarze otoczenia 
instytucjonalnego (ocena 2,5) oraz regulacji prawnych (2,55), a najgorzej w 
obszarze finansowania (1,73) i kapitału społecznego (1,35). Należy jednak 
podkreślić, że ogólna ocena dla obszaru finansowania jest nieco wyższa w tej 
edycji badania, za sprawą zmian na rynku venture capital. Kapitał ludzki w tej 
edycji badania został oceniony na poziomie umiarkowanego rozwoju (2,36).
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

W odniesieniu do poprzedniego badania pogorszeniu uległa pozycja Polski 
w obszarze kapitału społecznego. To niepokojący fakt, który może istotnie 
przyczyniać się do ograniczenia możliwości rozwoju nie tylko ekosystemu 
startupowego, ale także innych obszarów gospodarki. 

Co ciekawe obszar kapitału ludzkiego, który jest powiązany z kapitałem 
społecznym, został lepiej oceniony niż w poprzedniej edycji badania. 

Należy podkreślić, że niewielkie zmiany w modelu mogą wynikać z relatywnie 
krótkiego czasu, jaki upłynął od realizacji pierwszego badania. Wiele 
wskaźników, które składają się na opracowany przez firmę Deloitte Model 
dojrzałości ekosystemu startupów, choć zmieniło absolutne wartości 
względem pierwszej edycji, nie wpłynęło na przesunięcie Polski w ramach 
opracowanego modelu. Równocześnie choć warunki dla innowacyjnych 
przedsiębiorców w naszym poczuciu w Polsce poprawiają się, to jednak na 
tle krajów, równie dynamicznie rozwijających się, relatywna zmiana nie jest 
widoczna.
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Finansowanie

Na poprawę pozycji Polski w tym obszarze 
miała zmiana warunków na rynku 
venture capital (vc): wzrosła średnia 
wartość inwestycji w fazie later-stage  
(z 900 tys. EUR do 1 833 tys. EUR)1. 

Obszar finansowania w aktualizacji 
badania został oceniony wyżej niż 
dwa lata temu na poziomie 1,73. 

Finansowanie ekosystemu 
startupowego jest niezwykle 
istotne na każdym etapie rozwoju 
przedsięwzięć, choć zapotrzebowanie 
na wielkość kapitału zmienia się w 
trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. 

Można po tych zmianach wnioskować, że 
inwestuje się większe kwoty i to w bardziej 
dojrzałe przedsięwzięcia, choć sama liczba 
inwestycji jest mniejsza. Równocześnie 
udział inwestycji vc w polskim PKB w 
porównaniu poprzedniego badania nie 
zmienił się i w 2015 r. roku wynosił około 
0,005%.  

Pozostałe wskaźniki, które zostały 
zaktualizowane, nie wpłynęły na zmianę 
pozycji w innych kategoriach obszaru 
finansowanie. Nie powinno to dziwić, bo 
takie cechy jak oszczędności ludności do 

PKB czy łatwość zdobywania kredytu także 
w krótkim czasie są trudne do zmiany.
Pozytywnie należy ocenić fakt, że wartości 
niektórych wskaźników poprawiły 
się – np. całkowite wydatki na badania 
i rozwój (R+D) w odniesieniu do PKB w 
Polsce w ostatnich latach sukcesywnie 
rosną podobnie wzrosły wydatki sektora 
edukacji wyższej – jednak zmiana ta nie jest 
na tyle duża, aby zmienić pozycję Polski w 
tej kategorii w modelu.  Do liderów nadal 
mamy duży dystans do nadrobienia.
 
W zakresie kategorii rynku obrotu 
papierami wartościowymi również  
nie nastąpiły istotne zmiany w ostatnich 
dwóch latach, które mogłyby poprawić 
pozycję Polski w modelu dojrzałości.

Ponadto zwiększyła się wartość przyrostu 
średniej inwestycji w fazie seed do 
fazy startup, choć zainwestowano w 
mniej przedsięwzięć na etapie fazy seed.  
 

1. www.investeurope.eu/

Otoczenie instytucjonalne

Wśród poszczególnych kategorii na 
uwagę zasługuje wzrost we wskaźniku 
jakości usług rządowych World Bank 
– World Governance Indicators – od 
poprzedniego notowania wskaźnik ten 
wzrósł z poziomu 71,56 do poziomu 
74,527.  Zmiana ta jednak nie determinuje 
przesunięcia Polski w modelu, choć 
zauważany jest trend w dobrym kierunku.

W zakresie rządowych wydatków na B+R  
w odniesieniu do PKB nie zmieniła się 
pozycja Polski w rankingu8. Pomimo 
wzrostu absolutnego wydatków, przy 
rosnącym PKB (wzrost wskaźnika z 0,94 
do 1,01) Polska pozostaje mocno poniżej 
średniej analizowanej grupy państw (1,91).

Nie zmieniła się także liczba uniwersytetów 
w TOP 500 – nadal tylko 4 polskie wyższe 
uczelnie są wśród najlepszych pięciuset 
uczelni globalnych9.  

Otoczenie instytucjonalne 
 w poprzednim badaniu było jednym 
z lepiej ocenianych obszarów  
– ocena 2,5. Aktualizacja modelu  
nie wskazała zmian w tym 
obszarze. 

Otoczenie instytucjonalne obejmuje 
organizacje i instytucje prowadzące 
działania na rzecz rozwoju ekosystemu 
startupowego. Obok ośrodków 
przedsiębiorczości, ośrodków 
innowacji czy pozabankowych 
instytucji finansowych uwzględnia 
się również podmioty administracji 
publicznej na poziomie centralnym  
i samorządowym, które mają bardzo 
duże znaczenie dla rozwoju krajowego 
systemu innowacji.
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2. www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business
3. www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business

4. www.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes

Regulacje prawne

Regulacje prawne stanowią podstawę 
formalną funkcjonowania każdego 
biznesu. Łatwość ich zrozumienia 
i przyjazność procedur są bardzo 
istotne na początkowych etapach 
rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy 
ograniczona jest możliwość 
użycia płatnej, fachowej pomocy 
specjalistów. Niesprzyjające regulacje 
mogą nie tylko utrudniać prowadzenie 
firmy, ale także skutecznie zniechęcić 
do podejmowania jakiejkolwiek 
aktywności. 

Realne pogorszenie warunków nastąpiło 
w kategorii łatwość zakładania firmy – 
m.in. zgodnie z danymi World Bank Doing 
Business - czas potrzebny na założenie 
firmy w Polsce wzrósł w ostatnim czasie 
z 30 do 37 dni2. Wśród analizowanych 
40 krajów jest to najgorszy wynik – dla 
porównania w takich krajach jak Nowa 
Zelandia, Kanada, Hong Kong, Australia, 
Singapur czy Dania czas ten to najwyżej 3 
dni. Ze względu na fakt, ze w tej kategorii 
Polska już dwa lata temu osiągała najgorszy 
relatywnie wynik, jego pogorszenie nie 
wpłynęło na zmianę pozycji, ale warte jest 
zanotowania. 

Nie poprawiło się także w aspektach 
związanych z przejrzystością systemu 
podatkowego – nadal tak jak dwa lata 
temu – czas konieczny do przygotowania, 
wypełnienia wszystkich formularzy 
związanych z podatkami, a także ich 
opłacenie, wynosi 271 godzin rocznie w 
Polsce, co jest o ponad 100 godzin gorszym 
wynikiem niż średnia w analizowanych 
krajach3.  
 
Nie zmieniły się niskie noty w zakresie 
mało elastycznego rynku pracy – nadal 
szybkie dostosowywanie się pracodawców 
do zmieniających się dynamicznie 
warunków rynkowych jest ograniczone przy 
równoczesnym wysokim pozapłacowym 
obciążeniu przedsiębiorców (narzuty na 
płacę) – stanowią one niemal 25% zysków 
firmy4. 
 
W pozostałych kategoriach analizowanego 
obszaru nie nastąpiły istotne poprawy 
sytuacji, stąd ogólny wynik jest taki jak dwa 
lata temu. 

W obszarze regulacji prawnych 
sytuacja Polski w modelu 
dojrzałości nie zmieniła się.

Najlepsze oceny w tym obszarze Polska 
osiągnęła w kategorii: 
 
 

 
łatwości wymiany międzynarodowej 
(najwyższa nota wspólnie z innymi  
15 krajami)  
 
 
 
 
dostępności wsparcia prac B+R.  
Ze względu na szerokie spektrum zachęt, 
dostępnych grantów i ulg Polska jest także 
w czołówce. 
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Kapitał ludzki

Kapitał ludzki stanowi niezbędną 
podstawę budowania dojrzałego 
ekosystemu startupów. Decyduje 
on bezpośrednio o częstotliwości 
pojawiania się w danym ekosystemie 
innowacyjnych idei, ich jakości i 
możliwości rozwoju aż do stworzenia 
innowacyjnego produktu bądź usługi.
 
Poprawie uległ wskaźnik odnoszący się do 
liczby wniosków patentowych składanych w 
Polsce w odniesieniu do PKB.  
W poprzednim modelu wynosił on 4,65,  
w najnowszych danych odnotowano 
wartość 5,21 na 1 mld$ PKB wg parytetu 
siły nabywczej5. 

Zmiana tego wskaźnika, przy stale 
rosnącym PKB w Polsce w ostatnich latach 
oznacza, że wzrasta absolutna liczba 
wniosków patentowych w Polsce.

W pozostałych kategoriach nie nastąpiły 
istotne zmiany, co nie powinno być 
zaskakujące, biorąc pod uwagę, że kapitał 
ludzki jest obszarem, w którym istotne 
zmiany są dostrzegalne raczej w średnim i 
długim okresie, a nie w ciągu 2 lat.

Obszar kapitału ludzkiego  
w poprzednim badaniu został 
oceniony na poziomie 2,27,  
co wskazywało na jego 
umiarkowany rozwój.  

Analiza najnowszych wskaźników 
z tego obszaru pozwala na 
dostrzeżenie poprawy –  
ocena 2,36.

Kapitał społeczny

Obszar kapitału społecznego był 
najniżej ocenionym obszarem 
w Polsce w poprzednim badaniu 
osiągając wynik 1,5. Aktualizacja 
modelu wskazała na pogorszenie 
warunków w tym obszarze –  
wynik 1,35.

Wysoki poziom kapitału społecznego 
tworzy niezbędne dla dojrzałego 
ekosystemu startupów „spoiwo”  
w relacjach międzyludzkich. Składa 
się na nie zaufanie, respektowanie 
wzajemnych zobowiązań, 
przestrzeganie wspólnych norm  
i zaangażowanie w życie wspólnotowe.

Do pogorszenia się pozycji Polski przyczynił 
się spadek w ogólnym poziomie 
kapitału społecznego – zgodnie z 
Prosperity Index Social Capital – 
przesunęliśmy się w ogólnym rankingu na 
dalsze miejsce (z 68 na 85), zdobywając 
mniej punktów niż przed dwoma laty6.

Podobnie gorzej Polska wypada w ramach 
badania Social Progress Index – badaniu 
opublikowanym w 2017 r. Polska zajęła  
32. pozycję, podczas gdy dwa lata temu 
była na 27. miejscu (metodyki obu badań  
różnią się).

Spadek w rankingach może być tłumaczony 
szerzej – jako problem regionu – gdzie 
rośnie niechęć do imigrantów i zwiększa się 
poziom dyskryminacji mniejszości.  
W odniesieniu do ekosystemu startupów 
sytuacja taka powoduje, że ogranicza się 
dostęp do talentów spoza ekosystemu. 
Przy niekorzystnych warunkach 
demograficznych i starzejącym się 
społeczeństwie w Polsce może to oznaczać 
brak zasobów ludzkich do osiągania 
zakładanego rozwoju przedsiębiorstwa.

Poprawa w omawianym obszarze 
nastąpiła w jednym ze wskaźników 
kategorii umiejętność współpracy – gdzie 
zbadano ogólną liczbę edycji Wikipedii 
w określonej grupie wiekowej na 1 mln 
obywateli. Wzrosła ona od poprzedniego 
badania, co może świadczyć zarówno 
o wzroście kompetencji cyfrowych jak i 
większym zrozumieniu znaczenia open 
data w ramach społeczeństwa. Wzrost w tej 
kategorii jednak nie zniwelował spadku na 
innych analizowanych polach. 

5. www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#
6. www.socialprogressindex.com/?tab=2&code=POL
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Otoczenie instytucjonalne

Otoczenie instytucjonalne obejmuje 
organizacje i instytucje prowadzące 
działania na rzecz rozwoju ekosystemu 
startupowego. Obok ośrodków 
przedsiębiorczości, ośrodków 
innowacji czy pozabankowych 
instytucji finansowych uwzględnia 
się również podmioty administracji 
publicznej na poziomie centralnym  
i samorządowym, które mają bardzo 
duże znaczenie dla rozwoju krajowego 
systemu innowacji.
 
Wśród poszczególnych kategorii na uwagę 
zasługuje wzrost we wskaźniku jakości 
usług rządowych World Bank – World 
Governance Indicators – od poprzedniego 
notowania wskaźnik ten wzrósł z poziomu 
71,56 do poziomu 74,527.  Zmiana ta jednak 
nie determinuje przesunięcia Polski  
w modelu, choć zauważany jest trend  
w dobrym kierunku.

W zakresie rządowych wydatków na B+R  
w odniesieniu do PKB nie zmieniła się 
pozycja Polski w rankingu8. Pomimo 
wzrostu absolutnego wydatków, przy 
rosnącym PKB (wzrost wskaźnika z 0,94 
do 1,01) Polska pozostaje mocno poniżej 
średniej analizowanej grupy państw (1,91).

Nie zmieniła się także liczba uniwersytetów 
w TOP 500 – nadal tylko 4 polskie wyższe 
uczelnie są wśród najlepszych pięciuset 
uczelni globalnych.9  

Otoczenie instytucjonalne  
w poprzednim badaniu było jednym  
z lepiej ocenianych obszarów –  
ocena 2,5. Aktualizacja modelu  
nie wskazała zmian w tym 
obszarze.

© 2017 Deloitte Polska

7. www.info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
8. www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#

9. www.webometrics.info/en/node/545. www.


