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Streszczenie

Kszta�towanie narodowego systemu innowacji w Indiach jest nierozerwalnie zwi�-
zane z konsekwentnie wprowadzanymi reformami gospodarczymi oraz procesami moder-
nizacji zachodz�cymi w tym kraju od pocz�tku lat 90. XX wieku. Poszukuj�c odpowiedzi 
na pytanie: w jakim stopniu wewn�trzne reformy gospodarcze wdra�anie przez kolejne 
rz�dy indyjskie przyczyni�y si� do stworzenia narodowego systemu innowacji, autorka 
dokona�a podzia�u tre	ci artyku�u na cztery modu�y. Pierwszy z nich skoncentrowano na 
zdefiniowaniu kategorii narodowego systemu innowacji na podstawie badania wspó�-
czesnej literatury przedmiotu. W drugim i trzecim module ukazano wewn�trzne refor-
my gospodarcze prowadzone w Indiach na prze�omie XX i XXI wieku oraz najnowsze 
trendy w rozwoju tego kraju w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego w latach 
2007–2008+. Ostatni modu� po	wi�cono polityce innowacyjnej prowadzonej przez rz�d 
Indii w latach 2007–2013, szczególnie w ramach XI Planu gospodarczego. 

Z analizy przeprowadzonej w artykule wynika, �e kszta�towanie narodowego syste-
mu innowacji Indii zosta�o podporz�dkowane optyce rz�du, równie� orientacji na techno-
logi� i samowystarczalno	
, które sprzyjaj� koncentracji zasobów na rewolucj� techno-
logiczn� w kluczowych dziedzinach i realizacj� za�o�e� strategii centralnej. Szczególn� 
rang� przypisano budowie narodowego systemu technologicznego i potencja�u innowa-
cyjno	ci. Niestety, przyj�te rozwi�zania nie zawsze przynosz� oczekiwane skutki. Wydaje 
si�, �e wynika�o to ze zbyt niskiego poziomu wydatków na prace badawczo-rozwojowe 

* Artyku� zosta� przygotowany w ramach w projektu sfinansowanego ze 	rodków Narodowego 
Centrum Nauki, przyznanych na podstawie umowy 2011/01/B/HS4/00639.
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w relacji do PKB, niskiego wskanika skolaryzacji na poziomie wy�szym, s�abego po-
ziomu rozwoju lub braku uniwersytetów badawczych i kultury innowacyjnejoraz z braku 
efektywnych mechanizmów nadzoru w poszczególnych ministerstwach, który jest nie-
zb�dny do implementacji polityki innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki. 

S�owa kluczowe: narodowy system innowacji, polityka innowacyjna, rozwój gospodar-
czy, nauka i technologia

Wprowadzenie

Indie odzyska�y niepodleg�o	
 w 1947 roku, ale dopiero od po�owy lat 90. 
XX wieku obserwuje si� dynamiczny rozwój ekonomiczny tego pa�stwa. Czynni-
kami decyduj�cymi o przeobra�eniach indyjskiej gospodarki s� przede wszystkim 
coraz efektywniejsze i konsekwentniejsze reformy gospodarcze, determinuj�ce 
rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, nap�yw bezpo	rednich inwestycji 
zagranicznych oraz zacie	niaj�ca si� wspó�praca z rosn�c� liczb� pa�stw i mi�-
dzynarodowych organizacji gospodarczych. 

Polityka wspierania nauki i technologii w Indiach przez ponad cztery dekady, 
do 1990 roku, by�a oparta na wzmacnianiu zasobów i produkcji, a nie na inno-
wacjach. W kolejnych dwóch dekadach stworzono podstawy do prowadzenia na 
du�� skal� bada� i rozwoju (B + R) zarówno w obszarze wielkiej wiedzy (kosmos, 
obrona i energia atomowa), jak i wysokich technologii, w takich dziedzinach jak 
chemia, przemys� farmaceutyczny, biotechnologia oraz technologie informatyczne 
i telekomunikacyjne (Information and Communication Technology – ICT). Odpo-
wiednia infrastruktura B + R oraz system wy�szej edukacji w nauce i in�ynierii 
wraz z zasobami ludzkimi przyci�gn��y ponad 250 korporacji transnarodowych, 
które stworzy�y w Indiach centra badawczo-rozwojowe oraz laboratoria. Takie 
firmy, jak IBM, Intel, Cisco, Adobe, GE-Lucent czy Microsoft, zatrudniaj� obec-
nie oko�o 50 tys. naukowców i in�ynierów w swoich centrach, przede wszystkim 
w Bangalore, Hajdarabad czy Delhi. Te osi�gni�cia s� silnymi stronami systemu 
innowacji w Indiach.

Wydatki na B + R pochodz� g�ównie ze 	rodków publicznych (68%) 
i s� skoncentrowane w pa�stwowych laboratoriach i uniwersytetach. Ponad 70% 
technologii wytworzonych w tych o	rodkach zosta�o przekazanych do Narodowej 
Rady Rozwoju Bada�, która zajmuje si� transferem technologii. G�ówn� s�abo	-
ci� narodowego systemu innowacji (NSI) jest brak systemu kreowania innowacji, 
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w których kapita� by�by inwestowany w ryzykowne przedsi�wzi�cia dla komer-
cjalizacji bada� publicznych oraz zbyt niski udzia� przedsi�biorstw prywatnych 
w NSI. Nale�y równie� nadmieni
, �e Indie nie maj� kompleksowych uregulowa� 
prawnych w zakresie innowacji.

Na podstawie poczynionych uwag, autorka podj��a prób� odpowiedzi na 
pytanie, w jakim stopniu realizowane od pocz�tku lat 90. XX wieku reformy 
gospodarcze oraz polityka dotycz�ce innowacji prowadzona przez kolejne 
rz�dy w Indiach przyczyni�y si� do stworzenia podwalin narodowego systemu 
innowacji. 

1. Koncepcja narodowego systemu innowacji

W celu zrozumienia i wyja	nienia procesu innowacji, w tym potencja�u 
danego kraju do kreowania innowacji, nale�y zidentyfikowa
 czynniki kszta�tu-
j�ce i wp�ywaj�ce na dzia�alno	
 innowacyjn� przedsi�biorstw i innych podmio-
tów prowadz�cych dzia�alno	
 badawczo-rozwojow� w okre	lonym otoczeniu. 
Nowym podej	ciem, zmierzaj�cym do zrozumienia struktury i dynamiki takiego 
systemu, jest koncepcja NSI.

W literaturze przedmiotu podano kilka koncepcji tej kategorii ekonomicz-
nej. C. Freeman definiuje narodowy system innowacji jako „sie
 instytucji sek-
tora publicznego i prywatnego, których dzia�alno	
 i wzajemne oddzia�ywanie 
inicjuj�, importuj�, modyfikuj� i rozprzestrzeniaj� nowe technologie”1. Z kolei 
B.Å. Lundvall przedstawia w�sk� i szerok� definicj� narodowego systemu inno-
wacji. W w��szym uj�ciu, „NSI obejmuje organizacje i instytucje zaanga�owane 
w poszukiwanie, badanie i odkrywanie, takie jak jednostki badawczo-rozwojowe, 
instytucje techniczne i uczelnie wy�sze”, w szerszym natomiast „NSI obejmuje 
wszystkie elementy i aspekty struktury gospodarczej i porz�dku instytucjonal-
nego, maj�cego wp�yw na uczenie si� oraz poszukiwanie i odkrywanie, za	 system 
produkcji, system urynkowienia oraz system finansowy stanowi� podsystemy, 
w których zachodzi proces uczenia si�”2.

1 C. Freeman, Technology. Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter Pub-
lishing, London 1987, s. 1.

2 National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, red. 
B.Å. Lundvall (The Anthem Other Canon Series), Anthem Press, London 2010, s. 13.
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Koncepcja narodowego systemu innowacji opiera si� na za�o�eniu, �e zro-
zumienie powi�za� mi�dzy ró�nymi podmiotami zaanga�owanymi w proces 
innowacji ma kluczowe znaczenie dla poprawy potencja�u technologicznego. 
Innowacyjno	
 i post�p technologiczny s� rezultatem kompleksowego zespo�u 
relacji mi�dzy podmiotami tworz�cymi, rozpowszechniaj�cymi i wykorzystuj�-
cymi ró�ne typy wiedzy3. To w�a	nie wiedza, jej tworzenie i uczenie si� oparte na 
interakcji mi�dzy ludmi, jest zdaniem B.Å. Lundvalla najwa�niejszym elemen-
tem systemu innowacji.

Prowadz�c rozwa�ania dotycz�ce narodowego systemu innowacji, warto 
podkre	li
, �e potencja� technologiczny w NSI jest 	ci	le zwi�zany z procesem 
interaktywnego pozyskiwania wiedzy. Proces ten jest uzale�niony od struktury 
danej gospodarki oraz uwarunkowa� instytucjonalnych. W tym kontek	cie rol� 
rz�du w NSI mo�na postrzega
 przede wszystkim w takim kszta�towaniu uwa-
runkowa� instytucjonalnych, które najlepiej sprzyjaj� procesowi interakcji mi�-
dzy ró�nymi podmiotami dla tworzenia, wymiany i pozyskiwania nowej wiedzy 
w celu prowadzenia innowacyjnej dzia�alno	ci. 

Koncepcja NSI odzwierciedla równie� systemowe podej	cie do bada� nad 
post�pem technicznym. Jest to spojrzenie na proces innowacji odmienne od linio-
wego modelu innowacji, w którym inicjatorem innowacji jest sektor nauki i okre-
	lone instytucje prowadz�ce badania. W modelu tym rezultaty bada� to wk�ad 
w dzia�alno	
 rozwojow�, który przek�ada si� na powstanie nowych technologii 
i produktów, po czym nast�puje ich urynkowienie. W za�o�eniu wzrost wk�adu 
w dzia�alno	
 rozwojow� powoduje wzrost rezultatów dzia�alno	ci innowacyjnej. 
W liniowym modelu innowacji nie brano natomiast pod uwag� oddzia�ywania 
mi�dzy podmiotami na kolejnych etapach procesu innowacji, co nie odpowiada�o 
rzeczywisto	ci, w której dochodzi do innowacji4.

Analiza wspó�czesnej literatury dotycz�cej koncepcji narodowego systemu 
innowacji pozwala na identyfikacj� najwa�niejszych aspektów systemu innowa-
cji, do których nale��:

a) edukacja i szkolenie, b�d�ce fundamentalnym komponentem rozwoju 
gospodarczego;

b) zdolno	
 do prowadzenia dzia�alno	ci badawczej i potencja� naukowo-
-techniczny, która zale�y przede wszystkim od nak�adów na B + R oraz 

3 National Innovation Systems, OECD, Paris 1997, s. 9.
4 The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, red. R. Landau, 

N. Rosenberg, National Academy Press, Washington D.C. 1986, s. 285–286.
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podzia�u 	rodków mi�dzy sektorem przedsi�biorstw a sektorem publicz-
nym;

c) struktura przemys�owa, determinuj�ca charakter dzia�alno	ci innowacyj-
nej;

d) mocne i s�abe dziedziny nauki i techniki, co oznacza, �e ró�nice w NSI 
mog� by
 zwi�zane ze specjalizacj� okre	lonych krajów w pracach nad 
prze�omowymi technologiami lub niszowymi dziedzinami wysokiej 
technologii, natomiast w innych – z nak�adami i dzia�alno	ci� naukowo-
-badawcza koncentruj�c� si� na dziedzinach o malej�cym znaczeniu 
w gospodarce;

e) sk�onno	
 ró�nych organizacji tworz�cych NSI do interakcji i koordynacji 
dzia�alno	ci innowacyjnej, która mo�e zwielokrotnia
 efektywno	
 i rezul-
taty podejmowanych projektów B + R oraz ich rozpowszechnianie;

f) absorpcja wiedzy i technologii z zagranicy wp�ywaj�ca na podniesienie 
mo�liwo	ci innowacyjnych danego kraju5. 

3.  Reformy gospodarcze w Indiach w latach 90. XX wieku 

W roku 1991 podczas kampanii wyborczej Rajiv Gandhi, dziewi�ty pre-
mier Indii, zosta� zamordowany. W wyniku wyborów, które odbywa�y si� wiosn� 
tego samego roku, powsta� rz�d mniejszo	ciowy, a nowym premierem zosta� 
Narashima Rao, który piastowa� swój urz�d do 1996 roku.

Rz�d Narashima Rao niemal natychmiast po obj�ciu w�adzy, w czerwcu 
1991 roku6, przygotowa� i rozpocz�� wdra�anie reform, które wkrótce zosta�y 
nazwane now� polityk� ekonomiczn�. Twórc� tego programu by� minister finan-
sów Manmohan Singh. Od tego momentu gospodarka indyjska wesz�a na now� 
	cie�k� rozwoju. Bezpo	rednim powodem podj�cia szybkich i radykalnych 
dzia�a� reformatorskich by� kryzys systemu finansów publicznych. Indie znala-
z�y si� w po�owie 1991 roku na granicy bankructwa. W tej sytuacji z pomoc� 
przyszed� MFW, który udzieli� Indiom odpowiednich kredytów, jednocze	nie 
wymagaj�c od w�adz kraju wprowadzania szybkich reform modernizacyjnych. 

5 Technology, Globalisation and Economic Performance, red. D. Archibugi, J. Michie, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1997, s. 8–10. 

6 G. Das, India Unbound: From Independence to Global Information Age, Penguin Books Ltd, 
New Delhi 2002, s. 214–215.
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Wdra�ane reformy – oparte na zaleceniach MFW i Banku �wiatowego – mia�y 
umo�liwi
 wykorzystanie mechanizmu rynkowego do alokacji zasobów i podej-
mowania decyzji. Ich efektem by�a równie� zmiana w zewn�trznych stosunkach 
gospodarczych – z polityki substytucji importu na polityk� zorientowan� na rynek 
mi�dzynarodowy7. 

W roku bud�etowym 1990/1991 Indie dotkn�� najwi�kszy kryzys gospodar-
czy, którego przyczyn nale�y upatrywa
 przede wszystkim w destabilizacji sytu-
acji makroekonomicznej, si�gaj�cej pocz�tku lat 80. ubieg�ego wieku. Maj�cy 
wówczas miejsce wzrost gospodarczy realizowany by� kosztem deficytu bud�e-
towego, co powodowa�o znaczne zad�u�enie zewn�trzne oraz rosn�cy deficyt na 
rachunku obrotów bie��cych (w relacji do PKB zad�u�enie rz�du centralnego 
w roku bud�etowym 1980/1981 wynosi�o 41,6%, natomiast w 1990/1991 wzros�o 
a� do 55,3%). Skutkiem reform gospodarczych, które wprowadzano na pocz�tku 
lat 90. XX wieku, by�o przyspieszenie wzrostu gospodarczego Indii, które zacz��y 
by
 porównywane z Chinami jako jedna z g�ównych si� gospodarczych w Azji. 
Nast�pi�a poprawa wielu wskaników makroekonomicznych, wzrost znaczenia 
sektora us�ug i zwi�kszenie rezerw walutowych8. 

G�ównym przes�aniem nowego programu ekonomicznego rz�du N. Rao by�o 
stopniowe ograniczanie regulacyjnej roli pa�stwa w gospodarce na rzecz mechani-
zmów rynkowych. Wraz z deregulacj� wewn�trzn� zacz�to likwidowa
 rozmaite 
bariery odgradzaj�ce gospodark� Indii od 	wiata. Zniesiono licencje przemys�owe 
na wywóz i przywóz towarów, wysokie c�a, cz�	ciowo up�ynniono kurs indyjskiej 
rupii, zwi�kszono udzia� podmiotów zagranicznych w gospodarce Indii. Zmiany 
te wyranie wp�yn��y na wzrost dynamiki rozwoju gospodarczego, co przyczyni�o 
si� nie tylko do zwi�kszenia produktywno	ci, ale równie� do poprawy standardu 
�ycia mieszka�ców, zmniejszaj�c ubóstwo, a tym samym zwi�kszaj�c liczb� kon-
sumentów o wy�szych dochodach. Warto doda
, �e w latach 1991–2001 przyrost 
indyjskiego PKB (82%) przewy�sza� 	rednie wskaniki dla ca�ej Azji (63%), przez 
co wzrós� udzia� w produkcie globalnym tego regionu 	wiata. Ponadto wzros�y 
rezerwy banku centralnego z poziomu 1 mld USD w 1991 roku do 20 mld USD 
w 1993 roku. Dosz�o te� do istotnego wzrostu nap�ywu inwestycji zagranicznych, 
szacowanych w 1997 roku na kwot� 150 mln USD.

7 G. Bywalec, Dynamika i determinanty rozwoju gospodarczego Indii, „Ekonomista” 2010, nr 3, 
s. 373–374. 

8 S. Mahendra Dev, India: Handbook on the South Asian Economies, Cheltenham 2008, s. 55.
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Tabela 1. Wybrane reformy w Indiach na pocz�tku lat 90. XX wieku

Lp.
Obszar polityki 
ekonomicznej 

Indii
G�ówne zmiany

1. Polityka fiskalna, 
monetarna 
i finansowa

1991: 18% dewaluacja rupii 
po 1991: stopniowe wprowadzanie pe�nej wymienialno	ci dla transak-

cji na rachunku bie��cym, liberalizacja sektora bankowego, reforma 
sektora ubezpiecze�, ograniczenie kontroli nad przep�ywami 
kapita�u

2. Zagraniczna poli-
tyka handlowa

1991: zniesienie licencjonowania importu
po 1991: stopniowa redukcja stawek celnych, stopniowa eliminacja 

ogranicze� ilo	ciowych
3. Polityka 

przemys�owa
1991: zniesienie koncesjonowania dzia�alno	ci gospodarczej, ogra-

niczenie liczby ga��zi przemys�u zarezerwowanych dla pa�stwa, 
rozszerzenie mo�liwo	ci podejmowania inwestycji przez firmy 
zagraniczne (do 51% udzia�ów w przedsi�biorstwie), stopniowa 
liberalizacja nap�ywu kapita�u zagranicznego

4. Polityka rolna zniesienie ogranicze� w handlu produktami rolnymi, liberalizacja 
eksportu

�ród�o:  S. Mahendra Dev, op.cit., s. 55–57.

Tabela 2. Struktura wytwarzania produktu narodowego netto Indii w latach 1993–2007 
(w %, ceny sta�e)*

Dzia�y 
gospodarki 1993 1999 2000 2002 2004 2006 2007

Sektor I 32,9 28,3 26,7 25,6 23 20,7 19,5
Sektor II 23,9 24,0 23,5 23,5 22,7 23,8 23,9
Sektor III 43,2 47,7 49,8 50,9 54,3 55,5 56,6

* Dla lat 1993–2002 wed�ug cen z 1994 roku, natomiast dla lat 2003–2007 wed�ug cen z 2000 roku.
Sektor I: rolnictwo, le	nictwo, rybo�ówstwo.
Sektor II: kopalnictwo, przemys�, elektryczno	
, gaz, dostawa wody, budownictwo.
Sektor III: handel, hotele i gastronomia, transport, magazynowanie i ��czno	
, finanse, ubezpieczenia, obrót 

nieruchomo	ciami, us�ugi biznesowe, administracja, us�ugi spo�eczne i osobiste.

�ród�o:  Statistical Abstract. India 2004, Central Statistics Organisation, New Delhi 2004, s. 401; 
Statistical Abstract. India 2007, Central Statistics Organisation, New Delhi 2007, s. 52. 

Z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, �e w latach 1993–2007 
wyranie spada� udzia� rolnictwa w strukturze wytwarzanego produktu narodo-
wego netto tego kraju, natomiast rós� sektora III, czyli us�ug. Odsetek sektora II 
utrzymywa� si� z kolei na wzgl�dnie sta�ym poziomie. 
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W kontek	cie rozwoju Indii warto równie� porówna
 przeci�tne roczne 
tempo PKB tego pa�stwa z wybranymi gospodarkami azjatyckimi. W latach 90. 
XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku 	rednioroczna dynamika PKB Indii 
kszta�towa�a si� na poziomie 6,0–6,8%, co by�o doskona�ym wynikiem w porów-
naniu z notowanym w gospodarce 	wiatowej, ale wyranie gorszym w odniesie-
niu do Chin czy Wietnamu.

Tabel 3. Przeci�tne roczne tempo PKB Indii i wybranych krajów azjatyckich 
(w % w stosunku do poprzedniego roku, ceny sta�e)

Pa�stwo 1997 2000 2002 2004 2006 2008
Chiny 9,3 8,4 9,1 10,1 11,7 –
Indie 4,3 4,4 3,8 7,5 9,7 6,7
Indonezja 4,7 4,9 4,5 5,0 5,5 6,1
Malezja 7,3 8,9 5,4 6,8 5,8 4,6
Pakistan –0,1 4,3 3,2 7,4 6,2 6,0
Tajlandia –1,4 4,8 5,3 6,2 5,2 2,9
Wietnam 8,2 6,8 7,1 7,8 8,2 –
�wiat 3,9 4,6 2,5 4,8 4,9 1,9

�ród�o:  International Financial Statistics. Yearbook 2009, International Monetary Found, Washing-
ton DC, s. 87–89.

Za najwa�niejsze przyczyny najwi�kszego wzrostu us�ug w gospodarce Indii 
uwa�a si�:

� ograniczon� interwencj� w�adz w sektorze us�ug,
� brak zorganizowanego systemu podatkowego w tym sektorze, co czyni�o 

go bardziej op�acalnym,
� reformy prowadzone w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, dzia�al-

no	ci portów i transporcie,
� rewolucj� informatyczn� oraz w rozwoju us�ug IT i telekomunikacyj-

nych,
� rozwój biotechnologii i sektora elektronicznego, który stworzy� popyt na 

nowego typu us�ugi.
Najwi�kszy wk�ad w wysokie tempo wzrostu us�ug mia� jednak sektor opro-

gramowania komputerów oraz ICT i inne us�ugi zwi�zane z obs�ug� kompute-
rów. Dobre wyniki zanotowano tak�e w obs�udze biznesu, komunikacji, us�ugach 
finansowych, edukacji i ochronie zdrowia oraz hotelach i restauracjach9.

9 Militarne i gospodarcze determinanty pa�stwowo�ci azjatyckiej, red. J. Marsza�ek-Kawa, Wy-
dawnictwo Adam Marsza�ek, Toru� 2010, s. 258–259.



547Narodowy system innowacji w Indiach...

Znaczenie Indii jako eksportera us�ug zacz��o rosn�
 w drugiej po�owie lat 
90. XX wieku. W roku 2008 udzia� kraju w 	wiatowym eksporcie wynosi� 2,8%, 
podczas gdy na pocz�tku lat 90. ubieg�ego wieku – oko�o 0,5%. Poprawa pozycji 
by�a efektem wysokiego tempa wzrostu us�ug, które w latach 80. minionego stule-
cia wynosi�o 	redniorocznie 15%, natomiast w drugiej po�owie lat 90. wzros�o do 
21%, a po 2000 roku – do 26,3%. Tak wysoki wzrost eksportu us�ug doprowadzi� 
do ukszta�towania si� charakterystycznej struktury indyjskiego eksportu, w której 
us�ugi stanowi� zdecydowanie wi�ksz� cz�	
 handlu z zagranic� ni� w innych 
krajach. W roku 2007 ich udzia� w indyjskim eksporcie wynosi� 36,7%, podczas 
gdy w 	wiatowym eksporcie – jedynie 23,7%. 

W indyjskim eksporcie us�ug szczególne znaczenie maj� us�ugi zwi�zane 
z sektorem ICT. W latach 90. XX wieku ich indyjski eksport wzrós� czterokrot-
nie, przy czym za oko�o 1/3 tego wzrostu odpowiada� eksport oprogramowania 
komputerowego. Stopa wzrostu eksportu us�ug ICT w tym okresie wynosi�a 
oko�o 50% 	redniorocznie, a udzia� Indii w 	wiatowym eksporcie – 	rednio 2%. 
W latach 1989–1990 warto	
 eksportu oprogramowania wynosi�a oko�o 100 mln 
USD, a w 2004 roku – blisko 13 mld USD. Indie sta�y si� tak�e preferowanym 
krajem lokalizacji outsourcingu us�ug, zw�aszcza w sektorze ICT oraz 	wiadczo-
nych z wykorzystaniem komputerów (ICT enabled services). W roku 2005 do 
Indii trafi�o 44% 	wiatowego outsourcingu us�ug, co wynika�o z tego, �e pozwa-
la�o to ich zleceniodawcom na obni�enie kosztów dzia�alno	ci o oko�o 40–50%. 
Efektem wysokiego tempa wzrostu indyjskiego eksportu towarów i us�ug jest 
wi�ksze zintegrowanie Indii z gospodark� 	wiatow� i wzrost jej otwarto	ci han-
dlowej. W roku 1990 udzia� handlu zagranicznego w PKB Indii wynosi� oko�o 
16%, natomiast w 2007 roku by� blisko 3 razy wi�kszy (46%)10. 

4.  Trendy w rozwoju gospodarczym Indii w dobie globalnego kryzysu 
gospodarczego w latach 2007–2008+ 

Po osi�gni�ciu przez Indie 	redniego poziomu wzrostu gospodarczego 
w wysoko	ci 8,8% w okresie 2003/2004–2007/2008, spad� on do poziomu 6,7% 
w okresie 2008–2009. Spadek dynamiki odnotowano we wszystkich ga��ziach 
gospodarki poza górnictwem, przemys�em kopalnianym, sektorem spo�ecznym 
i us�ug. Najwi�kszy spadek wyst�pi� jednak w rolnictwie i ga��ziach pokrewnych: 

10 Ibidem, s. 262–263.
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z poziomu 4,9% w okresie 2007–2008 do poziomu 1,6% w latach 2008–2009. 
Wp�yw na to mia�o negatywne oddzia�ywanie monsunów, które nawiedzi�y Indie 
pod koniec 2009 roku, co prze�o�y�o si� na uzyskane efekty ekonomiczne w ca�ym 
2009 roku. Mimo tych zdarze� oraz globalnego kryzysu gospodarczego w latach 
2007–2008+, Indie (wraz z Chinami) uzyska�y i tak miano najszybciej rozwi-
jaj�cych si� gospodarek w latach 2008–2009. Z mi�dzynarodowej perspektywy 
Indie nie zosta�y dotkni�te kryzysem w takim stopniu, jak kraje UE, USA czy 
wiod�ce gospodarki Azji (Japonia, Korea Po�udniowa i Singapur), ich gospodarka 
by�a w mniejszym stopniu uzale�niona od eksportu ni� innych krajów, szczegól-
nie azjatyckich. Przyk�adowo, w latach 2007–2008 udzia� eksportu w PKB Chin 
wynosi� 37%, natomiast Indii – 14,6%. Pomimo kryzysu gospodarczego sektor 
oprogramowania komputerowego odnotowa� wzrost o 26%, us�ug finansowych 
– o 45,7%, natomiast us�ug biznesowych – o 3,9%. Osi�gni�cia systemu finanso-
wego w Indiach s� zwi�zane z siln� kontrol� finansow� oraz publicznymi regula-
cjami. Jednak i tak nie uchroni�y one rynku gie�dowego tego kraju przed silnymi 
spadkami (pod koniec 2008 r. wynosi� oko�o 60%, co by�o skutkiem globalnego 
kryzysu gospodarczego w latach 2007–2008+).

Stopa inwestycji w Indiach mimo kryzysu kszta�towa�a si� w latach 
2005/2006–2008/2009 w przedziale 30–35% PKB. Wynika�o to – jak si� wydaje 
– z prowadzonej polityki rz�du, której celem by�o zwi�kszenie poziomu zatrud-
nieniu w sektorze ma�ych i 	rednich przedsi�biorstw, który najbardziej odczu� 
skutki kryzysu. Kolejnym, wa�nym czynnikiem decyduj�cym o prowadzeniu 
inwestycji by� wysoki poziom oszcz�dno	ci wewn�trznych Indii, który wzrós� 
z poziomu 28% w latach 2003–2004 roku do 34,5% w 2008–2009. Tak wysoki 
poziom oszcz�dno	ci pozwala� na stworzenie i prowadzenie ró�nych programów 
rz�dowych, skierowanych na rozwój infrastruktury i zatrudnienia.

W porównaniu z X Planem z lat 2002–2007 indyjski sektor rolny na realiza-
cj� XI Planu w okresie 2007–2012 otrzyma� jeszcze wi�ksze 	rodki. Premier Man-
mohana Singh wielokrotnie deklarowa�, �e wy�ej rozwini�te sektory gospodarki 
pozostawia w r�kach prywatnych, natomiast rz�d b�dzie mia� piecz� nad sektorami 
podstawowymi. Zgodnie ze z�o�onymi deklaracjami w XI Planie, wi�cej funduszy 
ulokowano w programach skierowanych na wspieranie zatrudnienia w rolnictwie, 
rozwój budownictwa socjalnego, popraw� warunków �ycia i podstawow� opiek� 
medyczn� ludno	ci wiejskiej, subsydia �ywieniowe oraz inwestycje w uprawy11.

11 INNO-Policy TrendChart – Innovation Policy Progress Report. India 2009, European Com-
mission Enterprise Directorate-General, Brussels 2009, s. 1–2. 
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Nap�yw zagranicznego kapita�u do Indii zmniejszy� si� z powodu odp�ywu 
inwestorów poszukuj�cych bardziej op�acalnych rynków rozwijaj�cych si�, jednak 
i tak osi�gn�� poziom 6,7% PKB w latach 2008–2009. Znaczny spadek poziomu 
bezpo	rednich inwestycji zagranicznych (BIZ) odnotowano w ostatnich sze	ciu 
miesi�cach 2008 roku, zw�aszcza pochodz�cych z Unii Europejskiej. Warto	
 
BIZ podmiotów z UE na terenie Indii spad�y z 10 mld EUR w 2007 roku do 
2,4 mld EUR w 2008 roku. W kolejnym, 2009 roku, tendencja spadkowa utrzy-
mywa�a si� z powodu kryzysu gospodarczego w latach 2007–2008+ na rynkach 
krajów rozwini�tych.

5.  Polityka innowacyjna rz�du Indii w XXI wieku

Od pocz�tku lat 90. XX wieku a� do dzisiaj rz�d Indii nie opracowa� spój-
nej koncepcji narodowego systemu innowacji, lecz przygotowuje i wdra�a ró�ne 
programy rozwoju nauki i technologii, które s� podstaw� do prowadzenia polityki 
innowacji w ró�nych sektorach. Dokumenty, które tworz� fundament narodowej 
polityki innowacyjnej w XI Planie rozwoju Indii oraz instytucje odpowiedzialne 
za ich opracowanie, przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. G�ówne dokumenty okre	laj�ce kierunki polityki innowacyjnej w Indiach 
w latach 2007–2012

Lp. Tytu� dokumentu Jednostka odpowiedzialna 
za przygotowanie dokumentów

1. Science and Technology for the XIth Five Year 
Plan 2007–2012. A Steering Committee Report

Komisja Planowania

2. Towards a Knowledge Society, 2008 Narodowa Komisja Wiedzy 
3. NCSD Komisja mi�dzyministerialna kiero-

wana przez Premiera 
4. National Action Plan on Climate Change Rada Ministrów
5. Towards Faster and More Inclusive Growth. An 

Approach to XIth Plan
Komisja Planowania

�ród�o:  opracowanie na podstawie INNO-Policy TrendChart..., s. 3.

Pozosta�e dokumenty reguluj�ce polityk� innowacyjn� koncentruj� si� na 
sposobach komercjalizacji wyników innowacji w dziedzinach spo�ecznych, prze-
mys�owych i innych. W wymienionych dokumentach uj�to równie� cele, które 
stanowi� baz� dla indyjskiej polityki bran�owej w dziedzinie innowacji. Du�o 
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miejsca po	wi�cono w nich tworzeniu w�a	ciwego 	rodowiska do wprowadza-
nia innowacji w ró�nych instytucjach i strukturach organizacyjnych. G�ówne cele 
okre	lone przez rz�d Indii w kreowaniu potencja�u innowacyjnego koncentruj� 
si� wokó�: 

a) przeznaczenia 2% PKB na badania i rozwój oraz zwi�kszenia udzia�u sek-
tora biznesu w GERD powy�ej poziomu 30%; 

b) przewidywanie przysz�o	ci technologicznej w celu dokonywania w�a	ci-
wych wyborów technologicznych i uzyskiwania synergii w nauce i tech-
nologii; 

c) zwi�kszenia nak�adów na edukacje do poziomu 6% PKB w wyniku reali-
zacji XI Planu; 

d) stworzenia 1500 uniwersytetów do 2015 roku w wyniku rekonstrukcji ist-
niej�cych 18 tys. szkó� policealnych oraz reformy szkolnictwa wy�szego 
w celu podniesienia poziomu kszta�cenia; 

e) wzmocnienia szkolnictwa zawodowego kszta�c�cego wykwalifikowan� 
sil� robocz�, któr� b�dzie mo�na zatrudnia
 w przemy	le wysokich tech-
nologii; 

f) wzmocnienia bada� i polityki innowacyjnej w celu osi�gni�cia celów 
drugiej zielonej rewolucji w polityce rolnej oraz stworzenia bazy dla 
prowadzenia bada� nad innowacyjno	ci� w dziedzinie rolnictwa, a tak�e 
promowania mi�dzynarodowej wspó�pracy w zakresie nauki i technologii 
(przez uczestnictwo podmiotów krajowych w du�ych mi�dzynarodowych 
projektach na zasadzie partnerstwa, aby wzmocni
 pozycj� Indii w 	wie-
cie nauki)12.

Trudno przeceni
 tworzenie w�a	ciwego zaplecza spo�ecznego i politycz-
nego dla narodowej polityki innowacji, lecz nie mniej istotna jest koordynacja 
dzia�alno	ci instytucji na szczeblu narodowym, które s� odpowiedzialne za opra-
cowanie i wdra�anie poszczególnych rozwi�za� sektorowych pozwalaj�cych na 
wprowadzanie tych innowacji. Poni�ej dokonano zwi�z�ej charakterystyki tych 
instytucji w Indiach.

Jednym z najwa�niejszych organów jest Komitet Steruj�cy Nauk� i Tech-
nologi� (Steering Committee on Knowledge and Technology), który zosta� powo-
�any przez Komisj� Planowania, a jego g�ównym celem by�o opracowanie za�o�e� 
rozwoju nauki i technologii na potrzeby XI Planu. Komitet jest szerokim gremium, 

12 Ibidem, s. 12–13.
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w którego sk�ad wchodz� wszyscy zarz�dzaj�cy agencjami nauki i technologii 
oraz instytucji edukacji wy�szej w kraju. Sk�ad i zasady dzia�ania Komitetu Steru-
j�cego okre	lono w taki sposób, aby podkre	li
 wizj� rozwoju nauki i technologii 
w XI Planie w obliczu nowych wyzwa� mi�dzynarodowych i potrzeb krajowych, 
a tak�e aby przeprowadzi
 analiz� SWOT budowy i realizacji programów oraz 
okre	li
 ich priorytety.

Narodowa Komisja Wiedzy (National Knowledge Commision – NKC), 
któr� pocz�tkowo ustanowiono w celu planowania i sformu�owania odpowiedniej 
polityki zwi�zanej z rozwojem zasobów ludzkich i instytucji opartych na wiedzy13. 
Drugi raport sporz�dzony przez NKC – w czerwcu 2007 roku – zatytu�owany Dla 
spo	eczno�ci opartej na wiedzy, przedstawia� propozycje tworzenia portali, sieci 
informacji o zdrowiu, innowacjach, prawnym umocowaniu bada� prowadzonych 
w sektorze publicznym i tradycyjnych systemach ochrony zdrowia. Komisja 
twierdzi�a, �e opracowa�a rozwi�zania dla 20 problemów i wskaza�a 160 mo�-
liwo	ci dzia�ania. Komisja przedstawi�a swoje rekomendacje rozwoju edukacji, 
które zosta�y uwzgl�dnione w XI Planie Pi�cioletnim. Komisja ta zaproponowa�a 
wachlarz dzia�a�, których celem jest podniesienia rangi edukacji technicznej nie-
zb�dnej do rozwoju sektora ICT i szkole� zawodowych. Celem, sformu�owanym 
przez NKC jest stworzenie 1500 uniwersytetów do 2015 roku, a w	ród nich usta-
nowienie 50 narodowych uniwersytetów badawczych.

Narodowa Rada Rozwoju Studentów (National Council on Student Deve-
lopment – NCSD) jest instytucj� podlegaj�c� premierowi, która ma promowa
 
wiedz�, do	wiadczenia oraz rozwija
 dzia�ania s�u��ce podnoszeniu kompetencji 
zawodowych studentów w Indiach14. W jej sk�ad wchodz�: premier, ministrowie 
rozwoju zasobów ludzkich, finansów, przemys�u ci��kiego i przedsi�biorstw 
pa�stwowych, rozwoju obszarów wiejskich, eliminacji ubóstwa na terenach miej-
skich, pracy i zatrudnienia oraz przewodnicz�cy Narodowej Rady Konkurencyj-
no	ci Produkcji. Wspiera j� Narodowa Rada Koordynacji Rozwoju Umiej�tno	ci 
Zawodowych (któr� kieruje przewodnicz�cy Komisji Planowania), a jej zada-
niem jest wspieranie rozwoju umiej�tno	ci praktycznych i zawodowych studen-
tów zarówno w sektorze pa�stwowym, jak i prywatnym. Aby zach�ci
 do takiej 
dzia�alno	ci równie� instytucje prywatne, utworzono organizacj� non profit, czyli 
National Skill Development Corporation w ramach Ministerstwa Finansów.

13 Innovation in India, National Knowledge Commission, New Delhi, June 2007, http://knowl-
edgecommission.gov.in/reports/report07.asp (12.02.2013). 

14 National Council on Student Development, .ncsdonline.org (12.02.2013).
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5.1. System zarz�dzania innowacjami w Indiach

System zarz�dzania innowacjami w Indiach koncentruje si� na trzech g�ów-
nych poziomach, które s� wzajemnie zale�ne od siebie i powi�zane15. Najwa�-
niejsz� instytucj� w tej strukturze jest parlament, który sk�ada si� z izby wy�szej 
(Rajya Sabha) oraz izby ni�szej (Lok Sabha). Pierwsz� izb�, zgodnie z konstytu-
cj�, tworz� przedstawiciele partii politycznych i jest ona po	redni� reprezentacj� 
spo�ecze�stwa w parlamencie. Cz�onkowie drugiej izby s� wybierani w wyborach 
bezpo	rednich na 5 lat. Wszystkie akty prawne w dziedzinie innowacji musz� by
 
akceptowane przez parlament, którego prace s� oparte na specjalnych komite-
tach. Wiele zagadnie� z dziedziny nauki i technologii zwi�zanych z innowacjami 
jest najpierw dyskutowanych, a nast�pnie opracowywanych przez komitety sta�e 
i ratyfikowanych przez parlament.

Drugi poziom systemu zarz�dzania innowacjami tworzy Biuro Premiera, 
które w drodze konsultacji z Komisj� Planowania i innymi powi�zanymi minister-
stwami formu�uje, wskazuje i implementuje polityk�, zwi�zan� z innowacjami. 
Na przyk�ad inicjatywa rozpocz�cia dzia�a� w sprawie zmian klimatycznych, 
która dotyczy powo�ania o	miu narodowych misji, od energii s�onecznej do 
zielonych technologii w sektorze przemys�owym, powsta�a w�a	nie w Biurze 
Premiera. W latach 2006–2007 Biuro Premiera ustanowi�o równie� Narodow� 
Komisj� Wiedzy (NKC) jako organ doradczy. Równie� na tym poziomie wa�n� 
rol� odgrywa Komisja Planowania, poniewa� formu�uje ramy dla polityki inno-
wacji i powi�zanych z ni� aspektów. 

Na trzecim poziomie ulokowane s� poszczególne ministerstwa: od Mini-
sterstwa Nauki i Technologii po Ministerstwo Przemys�u, Rozwoju Zasobów 
Ludzkich i innych sektorów, które ponosz� odpowiedzialno	
 za inicjowanie 
i implementacj� ró�nych programów i dzia�a� w zakresie innowacji, opartych 
na zasadach ustanowionych na wy�szych szczeblach. Przyk�adowo Ministerstwo 
Nauki i Technologii ma dwa wa�ne departamenty: DST, którego zadaniem jest 
promowanie nowych obszarów nauki i technologii, oraz DSIR. Obszarem dzia�a-
nia tego drugiego departamentu jest promowanie nauki i technologii w przemy-
	le, wspieranie ma�ych i 	rednich przedsi�biorstw w osi�ganiu wy�szego poziomu 
zaawansowania technologicznego, komercjalizowanie wyników bada� labora-
toryjnych, rozszerzanie skali eksportu dóbr zaawansowanych technologicznie, 

15 INNO-Policy TrendChart..., s. 14–15.
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wzmacnianie mo�liwo	ci konsultacyjnych i zarz�dzania technologiami, ustana-
wianie sieci przyjaznych u�ytkownikom dla prowadzenia bada� w kraju.

5.2. Publiczne fundusze na rzecz wspierania innowacji w Indiach 
w latach 2007–2012

Polityk� innowacyjn� w Indiach finansowo wspieraj� ró�ne fundusze pub-
liczne. �rodki te s� kierowane przede wszystkim na dzia�ania uznane za prioryte-
towe przez rz�d centralny. W ramach ostatniego planu rozwoju, który realizowano 
w latach 2007–2012, podano pi�
 nowych obszarów, które otrzyma�y wsparcie 
finansowe (tab. 5). 

Tabela 5. Nowe obszary wsparcia przez polityk� innowacyjn� w Indiach 
w latach 2007–2012

Numer 
IPM Tytu� Kategoria polityki innowacyjnej Instytucja 

odpowiedzialna
IPM 1 Popieranie i wzmacnianie 

komercjalizacji wynalaz-
ków i innowacji. Nowy 
impet

Wsparcie innowacyjnych firm 
start-up

Ministerstwo Nauki 
i Technologii, DSIR

IPM 2 Ustawa o ochronie i wyko-
rzystaniu w�asno	ci inte-
lektualnej finansowanej 
ze 	rodków publicznych, 
2008

Transfer wiedzy i ochrona praw 
intelektualnych w instytucjach 
publicznych/akademickich/non 
profit

Departament Nauki 
i Technologii (DST) oraz 
Departament Biotech-
nologii, Ministerstwo 
Nauki i Technologii

IPM 3 Program Partnerstwo 
biotechnologii i przemys	u

Strategiczna polityka naukowa Departament Biotech-
nologii, Ministerstwo 
Nauki i Technologii

IPM 4 NRGES Wsparcie kreowania przyja-
znego klimatu dla innowacji 
i 	rodków wsparcia finansowego

Ministerstwo Rozwoju 
Terenów Wiejskich

IPM 5 Narodowa Misja ochrony 
zdrowia na terenach wiej-
skich (NRHM)

Wsparcie kreowania przyja-
znego klimatu dla innowacji 
i 	rodków wsparcia finansowego

Ministerstwo Zdrowia 
i Ochrony Rodziny

�ród�o:  opracowanie na podstawie INNO-Policy TrendChart..., s. 19.

Z analizy nowych 	rodków wsparcia polityki innowacyjnej w Indiach wynika, 
�e g�ówny nacisk po�o�ono na finansowanie farmacji, biotechnologii i rolnictwa. 
Wa�ny jest równie� fakt, �e priorytetowo potraktowano w XI Planie rozwoju Indii 
ma�e innowacyjne firmy rozpoczynaj�ce dzia�alno	
 gospodarcz�, badania pro-
wadzone w instytucjach B + R oraz indywidualnych naukowców i in�ynierów.
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Wszystkie fundusze przeznaczane na wspieranie polityki innowacyjnej 
w Indiach s� generowane ze 	rodków publicznych bez udzia�u funduszy struk-
turalnych czy wykorzystania róde� zagranicznych. Wiele 	rodków finansowych 
jest przekazywanych do prywatnych przedsi�biorstw, które wspó�pracuj� z insty-
tucjami edukacyjnymi lub laboratoriami w sektorze publicznym.

Poni�ej dokonano zwi�z�ej charakterystyki nowych mechanizmów wsparcia 
polityki innowacyjnej w Indiach w latach 2007–2012. 

Program Popieranie i wzmacnianie komercjalizacji wynalazków i innowacji. 
Nowy impet jest wdra�any przez Ministerstwo Nauki i Technologii, a zosta� usta-
nowiony, aby zach�ca
 naukowców z publicznych laboratoriów, uniwersytetów 
i innych instytucji dzia�aj�cych w sektorze szkolnictwa wy�szego do aktywnego 
udzia�u w przedsi�wzi�ciach, których celem jest komercjalizacja wyników bada� 
naukowych. Program ten ma by
 równie� pomostem wzmacniaj�cym mobilno	
 
naukowców mi�dzy 	wiatem akademickim a sektorem przedsi�biorstw.

W roku 2008 minister nauki i technologii w Indiach wprowadzi� ustaw� 
o ochronie i wykorzystaniu w�asno	ci intelektualnej finansowanej ze 	rodków 
publicznych, która umo�liwia otrzymywanie grantów na prowadzenie bada� 
naukowych oraz w�a	ciwe wprowadzanie innowacji do realnej gospodarki. 
W ustawie, wzorowanej na ameryka�skiej Bayh-Dole Act, poszukuje si� metod 
oraz sposobów wykorzystania odkry
 i wynalazków, które powsta�y na uniwer-
sytetach i w organizacjach pozarz�dowych. G�ównym celem tego aktu prawnego 
jest wzmocnienie powi�za� mi�dzy uniwersytetami a przemys�em przez przy-
znawanie grantów organizmom, które prowadz� badania z udzia�em konkretnych 
naukowców (pod warunkiem, �e innowacja przyniesie 30-proc. wzrost przycho-
dów). Powinno to pomóc naukowcom i organizacjom prorozwojowym w komer-
cjalizacji wyników bada�, a uczestnictwo donatorów umo�liwi prowadzenie 
dalszych bada� naukowych.

Zadaniem programu Partnerstwo biotechnologii i przemys	u jest finansowa-
nie udzia�u przemys�u w podejmowaniu odkry
 i innowacji o wysokim stopniu 
ryzyka w rozwoju technologicznym, szczególnie w dziedzinach przysz�o	cio-
wych. Program ten ma na celu równie� promowanie wykorzystania publicznych 
bada� w prywatnych przedsi�wzi�ciach. Udzia� 	rodków publicznych w takich 
projektach mo�e si�ga
 nawet 30–50%. Program wspiera przede wszystkim bada-
nia i centra rozwoju technologii jako podstawow� form� dzia�alno	ci, potrzebn� 
ma�ym i 	rednim przedsi�biorstwom. Wymieniono w nim nast�puj�ce kategorie 
projektów:
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a) pierwsz�, któr� przeznaczono dla partnerstwa z przemys�em w dziedzi-
nach uznanych przez rz�d za priorytetowe, czyli zdrowie, rolnictwo, ener-
gia oraz produkcja przyjazna 	rodowisku; dotyczy bada� nad dobrami 
publicznymi o wysokim stopniu przydatno	ci spo�ecznej; nacisk po�o�ono 
na technologie rozwojowe podtrzymuj�ce bezpiecze�stwo �ywno	ciowe 
i zdrowie ludzi;

b)  drug�, obejmuj�ca partnerstwo z przemys�em, które wp�ywa na pod-
wy�szenie poziomu mi�dzynarodowej konkurencyjno	ci przemys�u Indii 
w nowych i przysz�o	ciowych technologiach;

c) trzeci�, promuj�c� partnerstwo z przemys�em dla oceny i wdra�ania pro-
duktów o narodowym znaczeniu.

Podsumowanie

Narodowy system innowacji Indii cechuje podporz�dkowanie optyce rz�du, 
a przy tym orientacja na technologi� i samowystarczalno	
, co sprzyja koncentra-
cji zasobów na potrzebach rewolucji technologicznej w kluczowych dziedzinach 
i realizacji za�o�e� strategii centralnej. Szczególn� rang� przypisano budowie 
narodowego systemu technologicznego i potencja�u innowacyjno	ci. Jednak roz-
wa�ania poczynione w niniejszym artykule pozwalaj� wymieni
 pewne niedosko-
na�o	ci w realizowanej strategii innowacji. 

Po pierwsze, przeceniono g�ówn� rol� centralnej administracji rz�dowej. 
W procesie decyzyjnym w indyjskim systemie innowacyjnym zbyt mocno pod-
kre	lono wiod�c� rol� rz�du. Oddzia�uje to negatywnie na inicjatywy oddolne 
podejmowane przez liczne przedsi�biorstwa, a jednocze	nie na kszta�towanie si� 
innowacyjnego, kreatywnego spo�ecze�stwa. W konsekwencji trwoni si� zasoby 
innowacyjno	ci pozbawione odpowiedniego wsparcia przez nieefektywnie zarz�-
dzane struktury rz�dowe.

Po drugie, nadmiernie skoncentrowano si� na narodowej technologii obron-
nej. Wiele projektów realizowanych przez rz�dowe instytucje badawcze kon-
centruj� si� na narodowej technologii obronnej, technologii kosmicznej oraz 
atomowej, ignoruj�c nauk� i technologie cywilne, które by�yby w wi�kszym 
stopniu powi�zane z procesami rozwoju gospodarczego oraz codziennym �yciem 
obywateli. Post�p technologiczny i rozwój gospodarczy pozostaj� w du�ym stop-
niu wzajemnie niezale�ne, wzrost potencja�u technologicznego nie idzie w parze 
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z popytem przemys�owym, a wiele osi�gni�
 w dziedzinie technologii nie wp�ywa 
na sfer� praktyczn�. 

Po trzecie, przeceniono mo�liwo	ci w zakresie samowystarczalno	ci. Poli-
tyka innowacyjna neguje znaczenie absorpcji wiedzy globalnej wskutek prze-
szacowania potencja�u wewn�trznego. Badania Banku �wiatowego z 2006 roku 
dowodz� znaczenia pozyskiwania nowej wiedzy globalnej przez przedsi�biorstwa 
indyjskie i marginalnej roli krajowych osi�gni�
 naukowych.

Poza wspomnianymi problemami, indyjski narodowy system innowacji 
napotyka wiele innych wyzwa�, takich jak niski poziom wydatków na prace 
badawczo-rozwojowe w relacji do PKB (mniej ni� 1% w 2007 r., czyli najmniej 
w gospodarkach BRIC), niski wskanik skolaryzacji na poziomie wy�szym, slaby 
poziom rozwoju lub brak uniwersytetów badawczych i kultury innowacyjnej, 
brak efektywnych mechanizmów nadzoru w poszczególnych ministerstwach nie-
zb�dnych do prowadzenia efektywnej polityki innowacyjnej. 
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THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN INDIA, 
IN THE CONTEXT OF THE COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT 

AT THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTUARY

Summary

India’s concept of national innovation system is inextricably linked with the coun-
try’s consistent strategy of economic reforms and with modernization processes observed 
since early 1990s. The impact of internal economic reforms introduced by successive 
Indian governments upon the development of national system for innovation is analyzed. 
The first part of the paper defines the category of national innovation system, based on 
available professional literature. Parts two and three describe internal economic reforms 
introduced in India at the turn of the centuries, as well as latest trends of economic devel-
opment in India following the global economic crisis of 2007/2008+. The last part of this 
study concentrates on practical application of innovation policy of Indian government, 
particularly within the framework of XI economic plan of 2007–2013. 

The analysis presented herein suggests that the task of building a national innova-
tion system in India is directly subordinated to central strategy of Indian governments, 
particularly the emphasis on modern technologies and economic self-reliance, as reflected 
in concentration of resources in key areas for the purpose of stimulating revolutionary 
technologies and thus satisfying the strategic objectives. National innovation system puts 
special emphasis on development of national technology system and innovation potential. 
Not all of the adopted solutions bring expected results. It seems that this inadequacy is 
a result of insufficient funding of research and development projects in relation to GDP, 
low university enrolment ratio, and the lack of higher education institutions dedicated to 
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research and innovation. Another important barrier is the lack of effective supervision 
mechanisms at ministerial level, which would safeguard proper implementation of the 
innovation policy across all sectors of Indian economy. 

Keywords: national innovation system, innovation policy, economic development, sci-
ence and technology


