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Streszczenie 

W artykule przedstawiono ocen� stanu i kierunków zmian poziomu innowacyjno	ci 
polskiej gospodarki. Analiz� t� przeprowadzono na tle pozosta�ych pa�stw Unii Europej-
skiej w latach 2007–2011 na podstawie wskanika Innovation Union Scoreboard (IUS). 
Wskanik ten jest oparty na trzech obszarach (czynnikach wspieraj�cych dzia�alno	
 firm 
i rezultaty) podzielonych na osiem wymiarów systemu innowacji (zasoby ludzkie, system 
bada�, finansowanie i wsparcie, inwestycje firm, powi�zania i przedsi�biorczo	
, zasoby 
intelektualne, aktywno	
 innowatorów, efekty ekonomiczne). 

W badanym okresie Polska osi�gn��a relatywnie niski poziom rozwoju systemu in-
nowacji (warto	
 wskanika IUS wynios�a 0,294 wobec 0,528 dla UE-27), czego efektem 
by�o zaklasyfikowanie do drugiego z czterech wydzielonych typów systemów innowacji, 
czyli umiarkowanych innowatorów. Niekorzystnym zjawiskiem jest bardzo niskie tempo 
wzrostu wskanika IUS, które w badanym okresie by�o ni�sze ni� 	rednia warto	
 dla Unii 
Europejskiej (roczne tempo wzrostu wynios�o 0,82% wobec 1,05% dla UE-27). W zwi�z-
ku z niskim poziomem, dynamik� rozwoju oraz brakiem wewn�trznej spójno	ci mo�na 
przypuszcza
, �e w ci�gu najbli�szych lat dojdzie do pog��bienia luki innowacyjno	ci 
polskiej gospodarki wzgl�dem 	redniej warto	ci Unii Europejskiej. 

S�owa kluczowe: innowacyjno	
, Polska, Unia Europejska, gospodarka, luka innowacji, 
system innowacji 
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Wprowadzenie

Innowacyjno	
 uznawana jest za jeden z g�ównych czynników kszta�tuj�cych 
mo�liwo	ci rozwoju i wp�ywaj�cych na konkurencyjno	
 zarówno poszczególnych 
przedsi�biorstw, regionów, jak i ca�ych gospodarek1. Tworzenie dogodnego oto-
czenia do rozwoju innowacyjno	ci wymaga odpowiedniego ukszta�towania wielu 
powi�zanych ze sob� sfer2 oraz dost�pno	ci specyficznych czynników produkcji, 
w tym zasobów rzeczowych, ludzkich, finansowych oraz wiedzy i informacji3. 
Rozwój gospodarki innowacyjnej jest zatem z�o�onym, wielowymiarowym i d�u-
gotrwa�ym procesem, który powinien by
 rozpatrywany w uj�ciu systemowym. 

W literaturze przedmiotu system innowacji jest rozbie�nie definiowany. 
W uj�ciu podmiotowym sk�ada si� z trzech g�ównych aktorów: sektora badaw-
czo-rozwojowego (sfera nauki), sfery przedsi�biorstw oraz pa�stwa (w szerokim 
rozumieniu)4. W��szym uj�ciem jest natomiast narodowy system innowacji (NSI), 
który wi��e instytucjonalnie i strukturalnie czynniki w gospodarce narodowej 
i spo�ecze�stwie, generuj�ce, selekcjonuj�ce i wch�aniaj�ce innowacje5.

Podej	cie systemowe jest równie� za�o�eniem polityki innowacyjnej pro-
wadzonej przez Uni� Europejsk�6, której jednym z g�ównych celów jest spo-
wodowanie wzrostu konkurencyjno	ci europejskiej gospodarki przez rozwój jej 
innowacyjno	ci. Jednak funkcjonowanie w ramach wspólnoty pa�stw o zró�ni-
cowanym poziomie innowacyjno	ci jest istotn� przeszkod� w tworzeniu spój-
nej i konkurencyjnej gospodarki na rynku globalnym. St�d jednym z istotnych 
wymiarów rozwoju gospodarki UE jest d��enie do zrównania poziomów innowa-
cyjno	ci poszczególnych pa�stw przez ich konwergencj�. 

1 M.A. Weresa, S. Gomu�ka, Polska. Raport o konkurencyjno�ci 2006. Rola innowacji w kszta	-
towaniu przewagi konkurencyjnej, SGH, Warszawa 2006, s. 164.

J. Bossak, W. Bie�kowski, Mi�dzynarodowa zdolno�
 konkurencyjna kraju, SGH, Warszawa 
2004, s. 43.

2 S. Kasprzyk, Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IW CRZZ, Warszawa 1980, s. 47.
3 K. Pozna�ska, Uwarunkowania innowacji w ma	ych i �rednich przedsi�biorstwach, Dom Wy-

dawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 41.
4 H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The Dynamics of Innovation: from National Systems and 

„Mode 2” to a Triple Helix of University – Industry – Government Relations, „Research Policy” 29, 
Elsevier 2000, s. 111.

5 E. Oko�-Horody�ska, Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice 1998, s. 79.
6 Projekt Innovation Union jest jednym z siedmiu priorytetów rozwoju strategicznego zjedno-

czonej Europy do 2020 r., Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive 
Growth, European Commission, Brussels 2010, s. 3–4.
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Celem artyku�u jest ocena stanu i przemian innowacyjno	ci polskiej gospo-
darki na tle pozosta�ych pa�stw Unii Europejskiej, a zw�aszcza poszukiwanie 
odpowiedzi na nast�puj�ce pytania:

1. Jak� pozycj� pod wzgl�dem innowacyjno	ci zajmuje UE na tle g�ównych 
konkurentów? 

2. Jaki jest stan innowacyjno	ci Unii Europejskiej i poszczególnych gospo-
darek j� tworz�cych?

3. Jaki jest poziom i tempo rozwoju innowacyjno	ci polskiej gospodarki na 
tle UE?

4. Jaka jest specyfika poszczególnych obszarów innowacyjno	ci polskiej 
gospodarki na tle UE? 

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pos�u�ono si� zagregowanym 
wskanikiem innowacyjno	ci gospodarek (IUS) opracowanym na podstawie 
danych gromadzonych przez Komisj� Europejsk� dla pi�cioletniego okresu, od 
2007 do 2011 roku, dla 27 pa�stw UE. 

Artyku� poza wst�pem i podsumowaniem sk�ada si� z trzech cz�	ci: za�o�e� 
metodycznych, analizy poziomu innowacyjno	ci pa�stw Unii Europejskiej oraz 
oceny innowacyjno	ci polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej.

1. Za�o�enia metodyczne bada
 Innovation Union Scoreboard (IUS)

Komisja Europejska od 2007 roku prowadzi badania nad innowacyjno	-
ci� cz�onków Unii Europejskiej oraz wybranych gospodarek 	wiata, publikuj�c 
zwarte opracowania pod nazw� European Innovationn Scoreboard. Od roku 2010 
w ramach strategii Europa 2020 powo�ano inicjatyw� Innovation Union (Innowa-
cyjn� Uni�), której zadaniem jest kontynuacja bada� pod nazw� Innovation Union 
Scoreboard (IUS)7.

Podstaw� przeprowadzania corocznych bada� jest monitoring i analiza 
zagregowanego wskanika innowacyjno	ci IUS (Innovation Union Scoreboard), 
który sk�ada si� z 24 mierników reprezentuj�cych osiem wymiarów innowacji 
podzielonych na trzy obszary: czynniki wspieraj�ce, dzia�alno	
 firm oraz rezul-
taty (zob. tab. 1). 

7 Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union, COM 546 final, European Commission, 
Brussels 2010, s. 2–13.
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Tabela 1. Elementy sk�adowe wskanika IUS

Obszar 
podstawowy

Wymiary 
innowacji Mierniki innowacji

Czynniki 
wspieraj�ce

zasoby 
ludzkie

� liczba uzyskanych stopni doktora na 1000 osób w wieku 
25–34

� odsetek populacji w wieku 30–34 lata, który uko�czy� studia 
wy�sze 

� odsetek populacji w wieku 20–24 lata, który uko�czy� szko�y 
	rednie

system bada� � liczba mi�dzynarodowych publikacji naukowych na milion 
osób 

� publikacje naukowe w	ród 10% najcz�	ciej cytowanych 	wia-
towych publikacji jako procent publikacji danego kraju

� doktoranci spoza UE jako odsetek doktorantów
finansowanie 
i wsparcie

� wydatki na B + R w sektorze publicznym jako procent PKB
� venture capital jako procent PKB 

Dzia�alno	
 
firm

inwestycje 
firm

� wydatki B + R w sektorze biznesu jako procent PKB
� wydatki na innowacje poza B + R jako procent obrotu

powi�zania 
i przedsi�bior-
czo	


� odsetek M�P realizuj�cych innowacje we w�asnym zakresie
� odsetek M�P podejmuj�cych wspó�prac� w zakresie innowacji 

z innymi M�P
� publikacje publiczno-prywatne na mln populacji 

zasoby 
intelektualne

� zg�oszenia patentowe do EPO (European Patent Office) 
na mld PKB (w PPS)

� zg�oszenia patentowe EPO dla rozwi�za� spo�ecznych 
(zmiany klimatu, migracje, zdrowie) na mld PKB (w PPS)

� znaki towarowe na mld PKB (w PPS)
� wzory u�ytkowe na mld PKB (w PPS)

Rezultaty aktywno	
 
innowatorów

� M�P wprowadzaj�ce innowacje produktowe lub procesowe 
jako procent M�P

� M�P wprowadzaj�ce innowacje organizacyjne lub marketin-
gowe jako procent M�P

� dynamika wzrostu firm innowacyjnych
efekty 
ekonomiczne

� zatrudnienie w sektorach nasyconych wiedz� jako procent 
zatrudnionych

� udzia� produktów 	redniej i wysokiej techniki w ca�o	ci 
eksportu

� eksport us�ug nasyconych wiedz� jako procent eksportu us�ug
� sprzeda� innowacji nowych dla firmy i rynku jako procent 

obrotu
� dochody z patentów i licencji z zagranicy jako procent PKB

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie Innovation Union Scoreboard 2011, Enterprise and 
Industry, European Commission, Belgium 2012, s. 10–11.
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Obliczenia wskanika IUS s� oparte na danych gromadzonych przez Euro-
stat, SCOPUS oraz CWTS Journal Indicators dla ró�nych szeregów czasowych 
w latach 2004–2010 dla 27 pa�stw Unii Europejskiej, natomiast warto	ci wska-
nika mieszcz� si� w przedziale od 0 do 1. 

2. Analiza poziomu innowacyjno�ci pa
stw Unii Europejskiej 

Na podstawie analizy innowacyjno	ci wskanika IUS dla lat 2007–2011 
mo�na stwierdzi
, �e 27 pa�stw Unii Europejskiej zmniejszy�o swój dystans 
wobec 	wiatowych liderów pod wzgl�dem innowacyjno	ci: Japonii i Stanów 
Zjednoczonych, a umocni�o przewag� nad Brazyli� i Kanad�8. Stabilny dystans 
zosta� utrzymany wobec Australii, Indii, Rosji i Afryki Po�udniowej. W ci�gu 
badanego okresu Chiny stopniowo redukowa�y dystans w rozwoju innowacyjno-
	ci swojej gospodarki w stosunku do UE-27. 

Relacje mi�dzy poziomem rozwoju innowacyjno	ci poszczególnych gospo-
darek 	wiata w latach 2007–2011 przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1.  Wskanik innowacyjno	ci wybranych gospodarek w latach 2007–2011 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2011..., s. 18.

8 Innovation Union Scoreboard 2011..., s. 19.
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W roku 2011 	redni poziom innowacyjno	ci wskanika IUS dla 27 pa�stw 
Unii Europejskiej wynosi� 0,539. Najwy�szy poziom tego wskanika osi�g-
n��a Szwecja (0,755) a najni�szy – �otwa (0,230). Ze wzgl�du na relatywnie 
wysoki poziom zró�nicowania innowacyjno	ci poszczególnych pa�stw wydzie-
lono cztery, wewn�trznie spójne grupy: pocz�tkowi, umiarkowani i doganiaj�cy 
innowatorzy oraz liderzy innowacji. Najliczniejsz� grup� tworz� doganiaj�cy 
innowatorzy (grupa sk�ada si� z 10 pa�stw, a jej liderem jest Belgia), a najmniej 
liczn� – pocz�tkowi innowatorzy (grupa ta sk�ada si� z 4 pa�stw, a jej liderem jest 
Rumunia). 

�rednie roczne tempo wzrostu wskanika IUS dla UE-27 dla lat 2007–2011 
wynosi�o 1,2%. Najwy�sz� dynamik� wskanika IUS osi�gn��a Bu�garia (ponad 
o	mioprocentowy wzrost), a najni�sz� Luksemburg i Wielka Brytania (s� to 
jedyne pa�stwa, które odnotowa�y ujemne warto	ci wskanika IUS w badanym 
okresie).
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Rysunek 2.  Poziom innowacyjno	ci oraz 	rednie roczne tempo wzrostu wskanika IUS 
(%) w pa�stwach UE

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie Innovation Union Scoreboard 2011..., s. 13.
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Poziomu innowacyjno	ci wskanika oraz 	rednie roczne tempo wzrostu 
wskanika IUS dla lat 2007–2011 przedstawiono na rysunku 2. Przerywan� lini� 
zaznaczono 	rednie warto	ci wskanika IUS oraz 	rednie roczne tempo wzrostu 
IUS dla 27 pa�stw Unii Europejskiej.

Spo	ród wydzielonych typów innowatorów najni�sze tempo wzrostu wska-
nika IUS odnotowali liderzy innowacji (	redni wzrost na poziomie 1%), nast�p-
nie umiarkowani innowatorzy i doganiaj�cy innowatorzy (	redni wzrost wynosi� 
oko�o 2,5%). Najwy�sze tempo wzrostu cechowa�o pocz�tkowych innowatorów 
(	redni wzrost w tej grupie wyniós� 4,4%). Dla lat 2007–2011 oszacowano kon-
wergencj� beta9 mi�dzy poszczególnymi grupami innowatorów. Osi�gni�ty wynik 
(–0,421) wskazuje, �e zachodzi zjawisko „doganiania” liderów innowacji przez 
kraje o ni�szym poziomie innowacyjno	ci10. Z dalszych analiz statystycznych 
wynika, �e zjawisko konwergencji jest silniejsze dla ca�ych grup innowatorów ni� 
dla poszczególnych gospodarek wchodz�cych w ich sk�ad. Jednocze	nie docho-
dzi do konwergencji sigma wskanika IUS dla cz�onków UE (rozumianej jako 
zmniejszenie dystansu w rozwoju innowacyjno	ci wszystkich gospodarek UE-27 
w badanym okresie). Na podstawie oblicze� stwierdzono redukcj� odchylenia 
standardowego 	redniej warto	ci wskanika innowacyjno	ci gospodarek w latach 
2007–201111. Tempo redukcji dysproporcji poziomu innowacyjno	ci poszczegól-
nych gospodarek ulega jednka systematycznemu os�abieniu. 

Nale�y zaznaczy
, �e zmienia si� nie tylko 	redni poziom innowacyjno	ci 
gospodarek pa�stw UE-27, ale równie� poszczególne obszary wchodz�ce w sk�ad 
wskanika IUS. W ci�gu badanego okresu dla 27 pa�stw Unii Europejskiej 
popraw� odnotowano pod wzgl�dem systemu bada� oraz zasobów intelektual-
nych, a pogorszenie dotyczy�o wyników w obszarze inwestycji firm oraz aktyw-
no	ci innowatorów.

9 Konwergencja beta zachodzi wówczas, gdy mniej innowacyjne kraje rozwijaj� si� szybciej ni� 
gospodarki o wysokim poziomie innowacyjno	ci. Konwergencja beta jest liczona jako cz�stkowa 
korelacja mi�dzy wzrostem wskanika IUS w badanym okresie a warto	ci� pocz�tkow� wskani-
ka dla poszczególnych typów innowatorów. Dla warto	ci ujemnej konwergencja beta równie� jest 
ujemna. 

10 European Innovation Scoreboard 2010, European Commission, Belgium 2011, s. 72.
11 Innovation Union Scoreboard 2011..., s. 72.
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3.  Ocena innowacyjno�	 polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej

Ocena poziomu innowacyjno	ci polskiej gospodarki jest oparta g�ównie na 
dynamice wskanika IUS na tle 	redniej UE-27, a nast�pnie na analizie poszcze-
gólnych obszarów wchodz�cych w sk�ad wskanik IUS.

W roku 2011 warto	
 wskanika IUS dla Polski (0,296) by�a prawie dwa 
razy ni�sza od 	redniej warto	ci dla 27 pa�stw Unii Europejskiej (0,539). Na tej 
podstawie Polsk� zakwalifikowano do grupy umiarkowanych innowatorów. Pod 
wzgl�dem dynamiki zmian wskanika IUS w okresie 2007–2011 uzyska�a 	rednie 
roczne tempo wzrostu na poziomie 0,82%, czyli ni�sze od 	redniej warto	ci dla UE 
27 (1,05%). Niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia rozwoju innowacyjno-
	ci polskiej gospodarki by�o równie� znaczne wahanie poziomu wskanika IUS. 
W latach 2007–2011 osi�gn�� on prawie 7,0%, podczas gdy dla UE-27 wyniosi� 
nieca�e 2,0% (por. tab. 2). �wiadczy to o relatywnie wysokim poziomie turbulen-
tno	ci polskiego systemu innowacji. Jest to negatywne zjawisko, zwa�ywszy na 
specyfik� dzia�alno	ci innowacyjnej, która jest obarczona wysokim poziomem 
ryzyka i cz�sto wymaga wspó�pracy oraz zaanga�owania wielu ró�nych podmio-
tów w d�u�szym okresie (dostawców, po	redników, instytucji otoczenia biznesu 
i klientów). 

Tabela 2. Poziom innowacyjno	ci i 	rednie roczne tempo wzrostu 
wskanika IUS (%) dla Polski oraz UE 27 w latach 2007–2011

Kraje
Warto	
 wskanika IUS

2007 2008 2009 2010 2011 	rednia 
2007–2011

Polska 0,284 0,293 0,292 0,304 0,296 0,294
UE-27 0,517 0,526 0,526 0,533 0,539 0,528

procentowa zmiana wskanika IUS (2007 = 100%)

2007 2008 2009 2010 2011 	rednia
2007–2011

Polska 100,00 3,17 –1,40 4,11 –2,60 0,82
UE-27 100,00 1,74   0,00 1,33 1,13 1,05

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie Innovation Union Scoreboard 2011..., s. 70.

Dalsza analiza innowacyjno	ci polskiej gospodarki dotyczy oceny poszcze-
gólnych obszarów i wymiarów sk�adaj�cych si� na wskanik IUS. Warto	
 
mierników we wszystkich obszarach determinuj�cych innowacyjno	
 polskiej 
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gospodarki jest ni�sza od 	redniej UE-27, z wyj�tkiem zasobów ludzkich. Naj-
wi�ksza luka wyst�puje w obszarze systemu bada�, aktywno	ci innowatorów 
oraz powi�za� i przedsi�biorczo	ci. Prezentacj� graficzna warto	ci wskaników 
poszczególnych wymiarów innowacyjno	ci przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3.  Poziom innowacyjno	ci wg wskanika IUS dla Polski i UE-27 w 2011 roku

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2011…, s. 8, 71.

Wymiary innowacyjno	ci polskiej gospodarki w zestawieniu ze 	rednimi 
warto	ciami osi�ganymi przez UE-27 wskazuj� na znaczny poziom zró�nico-
wania i brak spójno	ci w rozwoju mi�dzy trzema obszarami innowacji (czynni-
kami wspieraj�cymi, dzia�alno	ci� firm oraz rezultatami). Porównuj�c warto	ci 
wymiarów innowacji polskiej gospodarki z wynikami grupy umiarkowanych 
innowatorów (grupa, do której zosta�a zaliczona Polska), stwierdzono nierówno-
mierny rozk�ad odnotowanych warto	ci. Brak zbalansowania mi�dzy obszarami 
i wymiarami innowacji w zestawieniu z niskim tempem wzrostu wskanika IUS 
(tempo wzrostu poni�ej warto	ci dla UE-27) 	wiadczy o wyst�powaniu dysfunk-
cji systemu innowacji polskiej gospodarki. 

Pod wzgl�dem dynamiki zmian poszczególnych wymiarów innowacji rok 
do roku najwi�ksze wzrosty zaobserwowano w sferze zasobów intelektualnych 
(8,9%), efektów ekonomicznych oraz finansowania i wsparcia. Najwi�kszy 
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regres odnotowano natomiast w przypadku aktywno	ci innowatorów (–6,6%) 
oraz powi�za� i przedsi�biorczo	ci12. Zmiany te utrwalaj� niekorzystne relacje 
i dysproporcje mi�dzy poszczególnymi obszarami i wymiarami innowacyjno	ci 
polskiej gospodarki, na które dodatkowo nak�ada si� wiele dysfunkcji polskiego 
systemu innowacji. W	ród najistotniejszych za A. Ja	i�skim nale�y wymieni
13:

a)  traktowanie bada� naukowych i ich finansowania w kontek	cie wydatków 
a nie inwestycji;

b)  ograniczone formy i metody (legislacyjne, administracyjne) prowadzenia 
bada� naukowych, na przyk�ad konsorcj� B + R, wspó�prac� mi�dzy ró�-
nymi dziedzinami nauki, prowadzenie projektów zagranicznych; 

c) niski poziom i intensywno	
 wspó�pracy nauki z gospodark�, czego efek-
tem jest w�ski zakres i tempo dyfuzji wiedzy i innowacji;

d) dominuj�cy liniowy model procesu innowacji „pchanych przez nauk�”, 
który w gospodarkach wysoko rozwini�tych zosta� wyparty w latach 90. 
XX wieku14. 

Podsumowanie

W badanym okresie Polska osi�gn��a relatywnie niski poziom rozwoju 
systemu innowacji (warto	
 wskanika IUS wynios�a 0,294 wobec 0,528 dla 
UE-27), czego efektem by�o zaklasyfikowanie jej do drugiego z czterech wydzie-
lonych typów – umiarkowanych innowatorów. Niekorzystnym zjawiskiem 
jest bardzo niskie tempo wzrostu wskanika rozwoju systemu innowacji, które 
w badanym okresie by�o ni�sze ni� 	rednia warto	
 Unii Europejskiej (roczne 
tempo wzrostu wynios�o 0,82% wobec 1,05% dla UE-27). Nale�y podkre	li
 brak 
spójno	ci wewn�trznej mi�dzy obszarami i wymiarami systemu innowacji i du�� 
turbulentno	ci� ca�ej sfery innowacji.

Na podstawie przedstawionych informacji mo�na stwierdzi
, �e w najbli�-
szych latach pog��bi si� istniej�ca luka innowacyjno	ci mi�dzy Polsk� a najbar-
dziej innowacyjnymi gospodarkami Europy. W celu zniwelowania dysproporcji 

12 Innovation Union Scoreboard 2011..., s. 44.
13 A.H. Ja	i�ski, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, 

s. 33–34.
14 P.K. Ahmed, Sixth Generation Innovation: Innovation Management System into the Future, 

„European Journal of Innovation Management” 2000, No. 3, s. 112–114.
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w rozwoju systemu innowacji nale�y podj�
 dzia�ania na rzecz zniesienia barier 
innowacyjno	ci, takich jak nieprzejrzysty system podatkowy i prawny, rozbu-
dowana administracja, nadmierna regulacja rynku pracy15, oraz zapewnienia 
wsparcia i zach�t dla innowatorów, czyli obni�enia kosztów ochrony w�asno	ci 
intelektualnej, rozwoju spo�ecze�stwa informacyjnego16, zwi�kszenia 	rodków 
przeznaczanych na finansowanie innowacji, wzrostu nak�adów z sektora przed-
si�biorstw na B + R, rozwoju wspó�pracy przedsi�biorstw z sektorem nauki17. 
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INNOVATION GAP OF POLISH ECONOMY TO THE EUROPEAN UNION

Summary

Article aims to assess the level of innovation of the Polish economy in comparison 
to other EU countries in the period 2007–2011. The analysis was conducted based on 
the Innovation Union Scoreboard index (IUS), which is based on the three areas (ena-
blers, firms activities and outputs) consisting of eight dimensions of the innovation system 
(human resources, open, excellent and attractive research systems, finance and support, 
firm investment, linkages and entrepreneurship, intellectual assets, innovators, economic 
effects).

During the study period, Poland has achieved a relatively low level of development 
of the innovation system (IUS index value was 0.294 compared to 0.528 for the EU 27), 
which resulted in the classification of the second of four types – moderate innovators. 
An unfavorable phenomenon is a very low rate of growth of the innovation system, which 
during the period was lower than the average for the European Union (annual growth 
rate of 0.82% compared to 1.05% for the EU 27). Due to the low level and dynamics of 
development of the Polish innovation system there is relatively high probability that the 
innovation gap towards the European Union will raise in the coming years.

Keywords: Innovation, Poland, European Union, economy, innovation gap, innovation 
system


