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Streszczenie

Celem artyku�u jest ocena innowacyjno	ci gospodarki polskiej i przedstawienie jej 
pozycji pod wzgl�dem innowacyjno	ci na tle wybranych krajów UE, USA i Japonii. 
W badaniach wykorzystano syntetyczne wskaniki innowacyjno	ci. W pierwszej cz�-
	ci artyku�u przedstawiono uwagi metodologiczne zastosowanych mierników innowa-
cyjno	ci, a w drugiej za ich pomoc� oceniano innowacyjno	
 Polski na tle wybranych 
krajów.

S�owa kluczowe: innowacyjno	
, innowacje

Wprowadzenie

We wspó�czesnej gospodarce 	wiatowej ro	nie rola innowacji i innowacyj-
no	ci. W rozwoju gospodarek coraz wi�ksze znaczenie przypisuje si� poziomowi 
ich innowacyjno	ci. Innowacyjno	
 gospodarki rozumiana jest jako zdolno	
 
i motywacja przedsi�biorców do ci�g�ego poszukiwania i wykorzystywania 
w praktyce bada� naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych pomys�ów, 
koncepcji i wynalazków oraz doskonalenie i rozwój istniej�cych technologii pro-
dukcyjnych, eksploatacyjnych i zwi�zanych ze sfer� us�ug, a tak�e wprowadza-
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nie nowych rozwi�za� w organizacji i zarz�dzaniu oraz doskonalenie i rozwój 
infrastruktury1.

Celem artyku�u jest ocena innowacyjno	ci gospodarki polskiej na tle wybra-
nych krajów za pomoc� wskaników syntetycznych. Analiz� obj�to 13 pa�stw. 
Do bada� wybrano trzy kraje Europy �rodkowej i Wschodniej o podobnej do Pol-
ski sytuacji geopolitycznej (Czechy, S�owacj� i W�gry), trzy najwi�ksze gospo-
darki UE (Niemcy, Francj� i Wielk� Brytani�), zbli�on� do Polski pod wzgl�dem 
liczby ludno	ci Hiszpani� oraz skandynawskich liderów innowacyjno	ci (Szwe-
cj�, Finlandi� i Dani�) i 	wiatowych (USA i Japoni�). W analizie wykorzystano 
badania innowacyjno	ci przeprowadzane przez Centrum Bada� Ekonomicznych 
i Spo�ecznych oraz Centrum Szkoleniowe Innowacji i Technologii na Uniwer-
sytecie w Maastricht (MERIT – Maastricht Economic and Social Research and 
Training Centre on Innovation and Technology), Europejski Instytut Zarz�dzania 
(INSEAD – Institut Européen d’Administration des Affaires), �wiatowe Forum 
Ekonomiczne (WEF – World Economic Forum) oraz Bank �wiatowy.

1.  Syntetyczne wska�niki innowacyjno�ci gospodarki 
– uwagi metodologiczne

Pomiar innowacyjno	ci gospodarki nie jest zagadnieniem prostym. Przede 
wszystkim wynika to z faktu, �e innowacyjno	
 jest zjawiskiem bardzo z�o�onym, 
na które wp�ywa wiele ró�norodnych czynników, maj�cych wymiar zarówno eko-
nomiczny, jak i technologiczny. Dodatkowo oddzia�uj� one w ró�nym stopniu 
i z ró�n� si��. W analizie innowacyjno	ci badacze rzadko ograniczaj� si� wi�c do 
jednej miary innowacyjno	ci i ch�tnie u�ywaj� wielu mierników, w ten sposób 
uzyskuj�c pe�niejszy obraz innowacyjno	ci.

Ci�gle brakuje jednego uniwersalnego miernika, za którego pomoc� mo�na 
by kwantyfikowa
 innowacyjno	
 i dokonywa
 jej porówna� mi�dzy krajami. 
Du�� warto	
 przedstawiaj� wskaniki syntetyczne (inaczej z�o�one, zagrego-
wane), które w prosty sposób przedstawiaj� z�o�ony i wielowymiarowy problem 
innowacyjno	ci. ��cz� one w jednowymiarowym indeksie wp�yw wielu deter-
minant innowacyjno	ci. Nie s� jednak pozbawione wad. Do najwa�niejszych 
mo�na zaliczy
 du�� agregacj� danych i brak mo�liwo	ci jednoznacznej interpre-

1 S. Pangsy-Kania, Polityka innowacyjna pa�stwa a narodowa strategia konkurencyjnego roz-
woju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda�skiego, Gda�sk 2007, s. 58.



577Innowacyjno�
 Polski na tle wybranych krajów...

tacji wyników, co wynika z faktu, �e warto	
 miernika jest kombinacj� ró�nych 
wielko	ci.

Jednym z najcz�	ciej wykorzystywanych mierników innowacyjno	ci gospo-
darki jest wskanik innowacyjno	ci SII (Summary Innovation Index), skonstruo-
wany na prze�omie XX i XXI wieku przez MERIT we wspó�pracy z Joint Research 
Centre2. Na podstawie ankietowego badania innowacyjno	ci zespó� badawczy, 
pocz�wszy od 2000 roku, systematycznie prowadzi badania innowacyjno	ci wybra-
nych krajów CIS (Community Innovation Survey) i przygotowuje ich coroczny 
ranking prezentowany w publikacji Innovation Union Scoreboard (do 2009 r. 
European Union Scoreboard). Miernik SII poddawany by� cz�stym zmianom, aby 
udoskonali
 pomiar innowacyjno	ci i dostosowa
 si� do dynamicznie zmieniaj�cej 
si� rzeczywisto	ci.

Obecnie wskanik SII sk�ada si� z 24 mierników cz�stkowych, którym przy-
pisano równe wagi. Podzielono je na osiem kategorii i sklasyfikowano w trzech 
grupach3:

1. Si�y sprawcze innowacji (enablers):
– kapita� ludzki (human resources), 
– otwarto	
 i atrakcyjno	
 krajowego systemu bada� (open, excellent and 

attractive research system),
– finansowanie i wsparcie (finance and support).

2. Dzia�alno	
 przedsi�biorstw (firm activities):
– inwestycje przedsi�biorstw (firm investments),
– przedsi�biorczo	
 i powi�zania (linkages and enterpreneurship),
– ochrona w�asno	ci intelektualnej (throughputs).

3. Wyniki (outputs):
– innowatorzy (innovators), 
– efekty ekonomiczne (economics effects).

W wyniku prowadzenia systematycznych bada� innowacyjno	ci wskanik 
SII kalkulowany jest dla wybranych krajów ju� od jedenastu lat. Da�o to podstaw� 
do konstrukcji kolejnego wskanika – stopy wzrostu wskanika SII, którego 
celem jest ukazanie zmian w poziomie innowacyjno	ci gospodarek. Umo�liwia 

2 Joint Research Centre jest jednostk� Komisji Europejskiej Ekonometrii i Statystyki Stosowanej 
z Instytutu Ochrony i Bezpiecze�stwa Obywateli (Econometrics and Applied Statistics of the Insti-
tute for the Protection and Security of the Citizens).

3 Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union Scoreboard. Komisja Eu-
ropejska, PRO INNO Europe, Belgia 2012, s. 6; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/
files/ius-2011_en.pdf (stycze� 2013).



578 Joanna Sta�kiewicz

on ocen� poprawy, pogorszenia lub braku zmian w poziomie innowacyjno	ci 
poszczególnych krajów. Do kalkulacji stopy wzrostu wskanika SII wykorzy-
stano pi�cioletnie przedzia�y czasowe.

Inne podej	cie do pomiaru innowacyjno	ci gospodarek prezentuje Euro-
pejski Instytut Zarz�dzania INSEAD, który skonstruowa� syntetyczny wskanik 
globalnej innowacyjno	ci GII (Global Innovation Index). Od roku 2007 wykorzy-
stywany jest do pomiaru przygotowania i zdolno	ci gospodarek do wykorzystania 
innowacji oraz ich wp�ywu na popraw� konkurencyjno	ci i rozwoju wi�kszo	ci 
gospodarek 	wiata (obecnie 141)4.

Konstrukcja wskanika GII opiera si� na 84 prostych miernikach, sklasy-
fikowanych w siedmiu grupach, które z kolei zosta�y po��czone w dwie g�ówne 
grupy. Kryterium podzia�u na dwa mierniki odpowiada nak�adowemu i wyni-
kowemu uj�ciu innowacyjno	ci. Pierwszy z mierników – wskanik zdolno	ci 
innowacyjnej (Innovation Input Index), ma znacznie bardziej z�o�on� konstrukcj� 
i sk�ada si� z 59 wskaników cz�stkowych. Odzwierciedla wp�yw czynników sty-
muluj�cych dzia�alno	
 innowacyjn� w kraju. Drugi za	 – wskanik pozycji inno-
wacyjnej (Innovation Output Index) – skalkulowany na podstawie 25 mierników 
cz�stkowych, obrazuje rezultaty dzia�alno	ci innowacyjnej. Miernik globalnej 
innowacyjno	ci GII jest 	redni� arytmetyczn� dwóch powy�szych, a jego budowa 
przedstawia si� nast�puj�co:

a) wskanik zdolno	ci innowacyjnej:
– instytucje (stabilno	
 polityczna, system prawny, bariery administra-

cyjne),
– kapita� ludzki (inwestycje w edukacj�, jako	
 kszta�cenia, potencja� 

innowacyjny),
– technologie informatyczne i telekomunikacyjne (infrastruktura i poziom 

jej wykorzystania),
– rozwój rynku finansowego (dost�pno	
 finansowania, kapita� wyso-

kiego ryzyka, przep�yw kapita�u w formie ZIB),
– dojrza�o	
 biznesowa (nak�ady na B + R, wspó�praca sektora nauki 

z biznesem, otwarto	
 na zagraniczn� i krajow� konkurencj�);

4 S. Dutta, The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth, 
INSTEAD The Business School for the World, Fontainebleau 2012, s. 8 i n., http://www.insead.edu 
(marzec 2013).
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b) wskanik pozycji innowacyjnej:
– kreacja i implementacja wiedzy (patenty, publikacje, zatrudnienie 

w sektorach wysokiej techniki),
– efekty dzia�alno	ci innowacyjnej i wp�yw na jako	
 �ycia (mi�dzynaro-

dowa wymiana technologii, wskanik nierówno	ci spo�ecznej).
Europejski Instytut Zarz�dzania we wspó�pracy ze �wiatowym Forum 

Ekonomicznym wykorzystuj� kolejny zaakceptowany przez badaczy wskanik 
– indeks zaawansowania technologicznego NRI (The Networked Readiness Index). 
Jego autorem jest grupa do spraw technologii informatycznych z Centrum Roz-
woju Mi�dzynarodowego na Uniwersytecie w Harwardzie. Miernik jest oparty na 
53 zmiennych cz�stkowych znormalizowanych do siedmiostopniowej skali. Na jego 
podstawie cyklicznie od 2002 roku sporz�dzane s� rankingi, obecnie dla 142 kra-
jów. Cho
 miernik nie okre	la bezpo	rednio poziomu innowacyjno	ci, ale jedynie 
poziom rozwoju technologicznego kraju w dziedzinie informatyki i telekomuni-
kacji, to ze wzgl�du na fakt, �e wspó�cze	nie sektor ICT jest nie tylko jednym 
z podstawowych róde� innowacji, ale równie� kluczowy w transferze technologii 
i wdra�aniu innowacji, jego analiza w niniejszym artykule wydaje si� zasadna.

�wiatowe Forum Ekonomicznym ju� od trzech dekad dokonuje corocznej 
analizy i oceny konkurencyjno	ci krajów. Na jej potrzeby stworzono wskanik 
globalnej konkurencyjno	ci GCI (The Global Competitiveness Index), który jest 
co roku budowany i publikowany. W roku 2012 sklasyfikowano w nim 144 kra-
jów. Autor miernika – X. Sala-i-Martin – opar� jego budow� na jeszcze wi�k-
szej liczbie mierników prostych, bo a� na 111. Zosta�y one przyporz�dkowane 
12 subindeksom: instytucjom, infrastrukturze, 	rodowisku makroekonomicz-
nemu, zdrowiu i edukacji szkolnej, kszta�ceniu na poziomie wy�szym, efek-
tywno	ci rynków towarowych, efektywno	ci rynku pracy, rozwojowi rynku 
finansowego, zdolno	ci technologicznej, rozmiarom rynku, zaawansowaniu i z�o-
�ono	ci biznesu oraz innowacyjno	ci. Z kolei konstrukcja ostatniego subindeksu 
– miernika innowacyjno	ci – opiera si� na siedmiu elementach: sk�onno	ci do 
innowacji, jako	ci naukowych instytucji badawczych, biznesowych wydatków na 
dzia�alno	
 badawczo-rozwojow�, wspó�pracy uniwersytetów z sektorem prze-
mys�u w zakresie B + R, rz�dowym wsparciu dzia�alno	ci innowacyjnej, dost�p-
no	ci naukowców i in�ynierów oraz wskaniku wynalazczo	ci. 

Pomiarem innowacyjno	ci zajmuj� si� równie� badacze Banku �wiatowego. 
Efektem ich prac by�o stworzenie kilku mierników, dla których cyklicznie kal-
kulowane s� dane i sporz�dzane rankingi. Na szczególne wyró�nienie zas�uguj�: 
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wskanik gospodarki opartej na wiedzy KEI (Knowledge Economy Index) i jego 
subindeks – wskanik innowacyjno	ci5. Budowa obu wskaników jest z�o�ona 
i opiera si� na wspólnych miernikach cz�stkowych (subindeksach). Najprostsza 
jest konstrukcja wskanika innowacyjno	ci, który jest 	redni� arytmetyczn� trzech 
mierników prostych. Sk�adaj� si� na niego:

– obroty w�asno	ci� intelektualn� (przychody i rozchody w bilansie p�atni-
czym w dziedzinie techniki),

– wskanik wynalazczo	ci (liczba udzielonych patentów przez Ameryka�-
ski Urz�d Patentowy na milion mieszka�ców),

– publikacje w czasopismach naukowych na milion mieszka�ców.
Znacznie bardziej z�o�ona jest konstrukcja wskanika gospodarki opartej na 

wiedzy KEI, która opiera si� na czterech filarach: 
– wymienionym wskaniku innowacyjno	ci,
– mierniku wykszta�cenia,
– wskaniku technologii informatyczno-telekomunikacyjnych.
– mierniku uwarunkowa� ekonomiczno-instytucjonalnych.

2.  Ocena innowacyjno�ci Polski na tle wybranych krajów

Innowacyjno	
 polskiej gospodarki w rankingu Innovation Union Scorebo-
ard zosta�a oceniona nisko. W roku 2011 syntetyczny miernik innowacyjno	ci SII 
dla naszego kraju wyniós� zaledwie 0,296, a wi�c by� o ponad po�ow� gorszy od 
przeci�tnej UE (por. rys. 1). Na tej podstawie Polsk� zakwalifikowano do grupy 
krajów b�d�cych umiarkowanymi innowatorami. Nale�y jednak zaznaczy
, �e 
uzyskany wynik by� najs�abszy w tej grupie. Niepokoi równie� fakt, �e po stop-
niowym wzro	cie wskanika w okresie 2007–2010 w 2011 roku nast�pi�o jego 
nieznaczne pogorszenie. W rezultacie innowacyjno	
 polskiej gospodarki tylko 
nieznacznie wzros�a w ostatnich pi�ciu latach. Tempo wzrostu wskanika SII cho
 
niskie, nie odbiega�o znacz�co od 	redniego tempa wzrostu w Unii Europejskiej. 
By�o nawet od niego nieznacznie wy�sze. Jednak ró�nica by�a na tyle ma�a, �e nie 
pozwala�a na likwidacj� dystansu w zakresie innowacyjno	ci mi�dzy Polsk� a UE 
ani w krótkim, ani w 	rednim okresie.

5 Portal Banku �wiatowego, www.worldbank.org (luty 2013).



581Innowacyjno�
 Polski na tle wybranych krajów...

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

2007 2008 2009 2010 2011 

SII 

Szwecja 

Dania 

Niemcy 

Finlandia 

Wielka Brytania 

Francja 

UE-27 

Czechy 

Hiszpania 

W�gry 

S�owacja 

Polska 

Rysunek 1.  Wskanik innowacyjno	ci SII w wybranych krajach UE w latach 2007–
2011.

�ród�o:  Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union Scoreboard, PRO 
INNO Europe. European Commission, Belgium 2012, s. 70.

W podobnej sytuacji do Polski znalaz�a si� S�owacja, gdzie w 2011 roku 
nast�pi�a równie� nieznaczna korekta in minus wskanika SII. Jednak noty 
naszego po�udniowego s�siada by�y nieco lepsze. Na W�grzech z kolei notowano 
wzrost wskanika innowacyjno	ci SII w ca�ym omawianym okresie. W rezulta-
cie pomi�dzy W�grami a Polsk� i S�owacj� zacz�� powstawa
 dystans w sferze 
innowacyjno	ci. W	ród krajów Europy �rodkowej i Wschodniej najlepiej jednak 
wypad�y Czechy, które nie tylko notowa�y w tej grupie krajów najwy�szy poziom 
wskanika innowacyjno	ci SII, ale równie� wy�sz� stop� wzrostu. Pozwoli�o 
to Czechom awansowa
 w rankingu innowacyjno	ci IUS i wyprzedzi
 nawet 
Hiszpani�. �wiadczy to o relatywnie szybkich, pozytywnych zmianach w sfe-
rze innowacyjno	ci gospodarki czeskiej, zw�aszcza w porównaniu z innymi pa�-
stwami w grupie umiarkowanych innowatorów.

Stosunkowo wysokie tempo wzrostu wskanika SII Francji w latach 2007–
2011 skutkowa�o wyran� popraw� jej innowacyjno	ci. Od roku 2009 poziom 
wskanika SII przekroczy� przeci�tny poziom w UE, w wyniku czego Francja 
awansowa�a do grupy na	ladowców innowacji. Znajdowa�a si� w niej równie� 
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Wielka Brytania, która jako jedyna mia�a wskanik SII w latach 2007 i 2011 na 
takim samym poziomie.

Najbardziej innowacyjnymi gospodarkami wed�ug rankingu innowacyjno-
	ci MERIT by�y pa�stwa skandynawskie i Niemcy. Najwy�sz� innowacyjno	ci� 
cechowa�a si� Szwecja, która w ca�ym badanym okresie zajmowa�a pierwsze miej-
sce. Po dwuletniej przerwie drug� lokat� odzyska�a Dania, degraduj�c Niemcy na 
trzeci� pozycj�, a Finlandi� na czwart�. Wszystkie cztery kraje, z uwagi na bardzo 
dobre wyniki, zosta�y zaliczone do grupy „liderów innowacyjno	ci” (por. rys. 2). 
Nadawa�y one kierunek innowacyjno	ci unijnej gospodarki.
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Rysunek 2.  Konwergencja innowacyjno	ci krajów UE
�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie Innovation Union..., s. 25–70.

Ró�nice w poziomie innowacyjno	ci mi�dzy poszczególnymi krajami UE 
wed�ug syntetycznego wskanika SII by�y du�e. W roku 2011 poziom wskanika 
SII Szwecji ponad dwa razy przewy�sza� wynik osi�gni�ty przez Polsk�. Pro-
ces konwergencji przebiega� w Unii bardzo powoli. Poniewa� w latach 2007–
2011 niemal wszystkie kraje notowa�y popraw� indeksu SII, pozosta�y ró�nice 
w poziomie innowacyjno	ci, które tylko przenosi�y si� na wy�szy poziom (por. 
rys. 2).
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Inne badanie innowacyjno	ci gospodarek przeprowadzone przez Europejski 
Instytut Zarz�dzania wskaza�o nie tylko na du�e ró�nice w poziomie innowacyj-
no	ci mi�dzy krajami, ale równie� na istotne zmiany w ostatnim okresie. Stany 
Zjednoczone, które jeszcze w 2009 roku w rankingu globalnej innowacyjno	ci 
INSEAD zajmowa�y pierwsz� lokat�, zosta�y zdegradowane i w 2012 roku zaj��y 
dopiero dziesi�te miejsce. Szczególnie du�e by�o pogorszenie pozycji innowacyj-
nej tego kraju (spadek z pierwszego miejsca na szesnaste) i relatywnie mniejsze 
zdolno	ci innowacyjnej (spadek z drugiego miejsca na dziewi�te – por. tab. 1). 
Bardzo du�y spadek odnotowa�y te� Niemcy i Japonia (w klasyfikacji globalnej 
innowacyjno	ci odpowiednio z drugiego miejsca na pi�tnaste i z dziewi�tego na 
dwudzieste pi�te). Spadek Japonii by� nieco mniejszy w zestawieniu zdolno	ci 
innowacyjnej, a Niemiec w klasyfikacji pozycji innowacyjnej. Gorsze miejsca 
w rankingu globalnej innowacyjno	ci w 2012 roku w porównaniu z klasyfika-
cj� sprzed czterech lat odnotowa�y te� Francja, Wielka Brytania, Hiszpania 
i S�owacja.

Tabela 1. Ranking innowacyjno	ci Europejskiego Instytutu Zarz�dzania INSEAD

Kraj

Wskanik globalnej 
innowacyjno	ci GII

Wskanik zdolno	ci 
innowacyjnej

Wskanik pozycji 
innowacyjnej

warto	
 pozycja 
w rankingu warto	
 pozycja 

w rankingu warto	
 pozycja 
w rankingu

2012 2009 2012 2009 2012 2009
Czechy 49,7 27 33 53,3 31 35 46,1 23 32
Dania 59,9 7 8 67,4 8 1 52,5 9 21
Finlandia 61,8 4 13 67,5 6 11 56,1 5 15
Francja 51,8 24 19 59,1 22 23 44,4 26 14
Hiszpania 47,2 29 28 56,0 26 28 38,5 35 31
Japonia 51,7 25 9 61,3 18 14 42,0 28 3
Niemcy 56,2 15 2 58,8 23 10 53,7 7 2
Polska 40,4 44 56 47,1 41 59 33,6 50 56
S�owacja 41,4 40 35 47,3 40 36 35,4 43 33
Szwecja 64,8 2 3 68,8 3 3 60,7 2 4
USA 57,7 10 1 66,3 9 2 49,1 16 1
W�gry 46,5 31 47 51,2 37 45 41,9 29 45
Wielka Brytania 61,2 5 4 68,0 5 4 54,5 6 5

�ród�o:  S. Dutta, The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global 
Growth, INSTEAD, Fontainebleau 2012, s. 8 i n. i wcze	niejsze wydania; www.globalin-
novationindex.org (luty 2013).
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Popraw� w rankingach notowano przede wszystkim w krajach skandynaw-
skich i nowych krajach cz�onkowskich UE. Na drugie miejsce w klasyfikacji glo-
balnej innowacyjno	ci awansowa�a Szwecja, na czwarte Finlandia, a na siódme 
Dania. O ile jednak wysoka pozycja i zdolno	
 innowacyjna Szwecji by�y stabilne, 
o tyle Finlandii poprawi�y si�, za	 Danii pogorszy�y. Lepsze wyniki w roku 2012 
w porównaniu z rokiem 2009, notowa�y Czechy, W�gry i Polska. Czechy zaj��y 
bowiem 27. pozycj�, W�gry 31., za	 Polska 44. Miejsce naszego kraju w rankingu 
globalnej innowacyjno	ci by�o wi�c odleg�e, ale, co nale�y oceni
 pozytywnie, 
systematycznie poprawia�o si�. Przes�dzi�o o tym przede wszystkim wyrane 
zwi�kszenie zdolno	ci innowacyjnej Polski (awans z 59. miejsca w 2009 r. na 41. 
w 2012 r.), a w mniejszym stopniu tak�e pozycji innowacyjnej (awans o 6 miejsc 
na 50. pozycj�).

W przygotowywanym przez �wiatowe Forum Ekonomiczne rankingu 
zaawansowania technologicznego 2012 przewodzi�y g�ównie kraje skandynaw-
skie. Od trzech lat pozycj� lidera zajmowa�a Szwecja, nieznacznie wyprzedzaj�c 
Finlandi� i Dani� (por. tab. 2). W porównaniu z zestawieniem z okresu 2002–2003 

Tabela 2. Ranking zaawansowania technologicznego 
�wiatowego Forum Ekonomicznego

Kraj

Wskanik The Networked Readiness Index
warto	
 

wskanika pozycja w rankingu

2012* 2010–
2011*

2008–
2009*

2006–
2007*

2004–
2005*

2002–
2003*

Czechy 4,33 42 40 32 34 40 28
Dania 5,70 4 7 1 1 4 8
Finlandia 5,81 3 3 6 4 3 1
Francja 5,12 23 20 19 23 20 19
Hiszpania 4,54 38 37 34 32 29 25
Japonia 5,25 18 19 17 14 8 20
Niemcy 5,32 16 13 20 16 14 10
Polska 4,16 49 62 69 58 72 39
S�owacja 3,94 64 69 43 41 48 40
Szwecja 5,94 1 1 2 2 6 4
USA 5,56 8 5 3 7 5 2
W�gry 4,30 43 49 41 33 38 30
Wielka Brytania 5,50 10 15 15 9 12 7

* Daty wskazane w tytu�ach raportów.

�ród�o:  S. Dutta, B. Bilbao-Osorio, The Global Information Technology Report 2012. Living in 
a Hyperconnected World, World Economic Forum, Geneva 2012, s. XXIII i wcze	niejsze 
wydania.
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jedynie Szwecja, Dania i Japonia poprawi�y pozycje w rankingu, podczas gdy 
pozosta�e analizowane kraje zaj��y gorsze lokaty. Najbardziej odleg�e pozycje 
i zarazem najwi�ksze spadki odnotowa�y pa�stwa nowo przyj�te do UE. Dopiero 
w pi�tej dziesi�tce znalaz�y si� Czechy, W�gry i Polska (odpowiednio na 42., 
43. i 49. miejscu). Jeszcze dalej, bo na 64. miejscu, znalaz�a si� S�owacja. Po 
przej	ciowym spadku w drugiej po�owie pierwszej dekady XXI wieku powoli 
poprawia�a si� natomiast sytuacja Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Podobne tendencje odnotowano w zmianach konkurencyjno	ci. W rankingu 
konkurencyjno	ci �wiatowego Forum Ekonomicznego najwy�sze miejsca zajmo-
wa�y równie� kraje skandynawskie. W latach 2012–2013 na trzecim miejscu zna-
laz�a si� Finlandia, a na czwartym Szwecja (por. tab. 3). Oba kraje w stosunku do 
lat 2006–2007 odnotowa�y spadek o jedn� pozycj�. W najnowszym zestawieniu 
konkurencyjno	ci wysoko uplasowa�y si� Niemcy (na 6. miejscu) i Wielka Bryta-
nia (na 8.), z t� jednak ró�nic�, �e oba kraje w ostatnich sze	ciu latach poprawi�y 
swoj� konkurencyjno	
, podczas gdy wi�kszo	
 badanych krajów (m.in. USA 
i Japonia) notowa�a spadki w tym rankingu. Najwi�ksze dotyczy�y nowych cz�on-

Tabela 3. Ranking mi�dzynarodowej konkurencyjno	ci i innowacyjno	ci 
�wiatowego Forum Ekonomicznego

Kraj

Wskanik konkurencyjno	ci GCI Wskanik innowacyjno	ci
(12. subindeks GCI)

warto	

wskanika

pozycja 
w rankingu

warto	

wskanika

pozycja 
w rankingu

2012–2013* 2006–2007* 2012–2013* 2006–2007*

Czechy 4,51 39 29 3,81 34 28
Dania 5,29 12 4 5,08 12 10
Finlandia 5,55 3 2 5,75 2 4
Francja 5,11 21 18 4,91 17 14
Hiszpania 4,60 36 28 3,77 35 35
Niemcy 5,48 6 8 5,42 7 5
Japonia 5,40 10 7 5,54 5 1
Polska 4,46 41 48 3,25 63 44
S�owacja 4,14 71 37 2,98 89 42
Szwecja 5,53 4 3 5,56 4 6
USA 5,47 7 6 5,50 6 2
W�gry 4,30 60 41 3,61 37 32
Wielka Brytania 5,45 8 10 5,17 10 12

* Daty wskazane w tytu�ach raportów.

�ród�o:  K. Schwab, The Global Competitiveness Report 2012–2013, WEF, Geneva 2012, s. 13, 20 
i wcze	niejsze wydania.
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ków UE. Czechy zdegradowano na 39. miejsce, W�gry dopiero na 60., a S�o-
wacj� a� na 71. Na tym tle do	
 dobrze wypad�a Polska, bo cho
 znajdowa�a si� 
w rankingu konkurencyjno	ci na stosunkowo odleg�ej pozycji, to jednak notowa�a 
popraw� i w okresie 2012–2013 zaj��a ju� 41. miejsce.

Kraje, które znajdowa�y si� na wysokich pozycjach w rankingu konkuren-
cyjno	ci, równocze	nie zajmowa�y wysokie miejsca w rankingu innowacyjno	ci 
– dwunastego subindeksu wskanika GCI. Drug� lokat� zajmowa�a Finlandia, 
a czwart� Szwecja. Oba kraje awansowa�y o dwie lokaty w zestawieniu 2012–2013 
w stosunku do okresu 2006–2007. Wy�sze, bo dziesi�te, miejsce zaj��a te� Wielka 
Brytania. Pozosta�e kraje w omawianym okresie notowa�y spadek w rankingu, 
z wyj�tkiem Hiszpanii, która utrzyma�a 35. pozycj�. Najgorzej wypad�y kraje 
Europy �rodkowej i Wschodniej, zw�aszcza Polska i S�owacja (odpowiednio na 
63. i 89. miejscu). �wiadczy to o wyst�powaniu relacji mi�dzy konkurencyjno	ci� 
a innowacyjno	ci�. Kraje konkurencyjne s� równie� innowacyjne. Z kolei pa�-
stwa, które cechuje relatywnie mniejsza konkurencyjno	
, s� ma�o innowacyjne. 
Obustronne powi�zania mi�dzy zjawiskami przedstawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3.  Wskanik konkurencyjno	ci GCI 2012 i jego subindeks innowacyjno	ci
�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie K. Schwab, op.cit., s. 15, 22.

W nieco korzystniejszym 	wietle innowacyjno	
 krajów UE oceni� Bank 
�wiatowy. Jako wzór gospodarek opartych na wiedzy wymieni� Szwecj�, Fin-
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landi� i Dani�. Na uwag� zas�uguje bardzo du�a poprawa w Finlandii, która 
jeszcze w 2000 roku zajmowa�a 22. miejsce, ale ju� w 2012 roku drugie (por. 
tab. 4). Poprawi�a si� równie� sytuacja Niemiec i Hiszpanii. Relatywnie lepiej 
w zestawieniu wypad�y nowe kraje cz�onkowskie UE, które nieznacznie awanso-
wa�y w rankingu gospodarki opartej na wiedzy, lokuj�c si� w trzeciej i czwartej 
dziesi�tce. Niestety, Polska w tym rankingu spad�a z 35. miejsca na 38. Dalsze 
miejsca w 2012 roku ni� w 2000 roku odnotowa�y tak�e Francja, Wielka Brytania, 
Japonia i USA.

Tabela 4. Ranking gospodarki opartej na wiedzy Banku �wiatowego

Kraj

Wskanik gospodarki 
opartej na wiedzy KEI

Subindeks 
innowacyjno	ci

warto	
 pozycja w rankingu warto	
 pozycja w rankingu
2012 2000 2012 2000

Czechy 8,14 26 32 7,90 30 32
Dania 9,16 3 3 9,49 5 7
Finlandia 9,33 2 22 9,66 3 3
Francja 8,21 24 18 8,66 23 21
Hiszpania 8,35 21 23 8023 25 23
Niemcy 8,90 8 15 9,11 12 14
Japonia 8,28 22 16 9,08 15 10
Polska 7,41 38 35 7,16 38 40
S�owacja 7,64 33 39 7,30 37 39
Szwecja 9,43 1 1 9,74 2 2
USA 8,77 12 6 9,46 7 4
W�gry 8,02 27 30 8,15 26 26
Wielka Brytania 8,76 14 9 9,12 11 9

�ród�o:  Bank �wiatowy, http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp (grudzie� 2012).

Relatywnie niewielkie zmiany zasz�y w klasyfikacji innowacyjno	ci Banku 
�wiatowego. Najwy�sze lokaty w 2012 roku, tak samo jak w 2000 roku, nale�a�y 
do krajów skandynawskich. Na drugim miejscu by�a Szwecja, na trzecim Fin-
landia, a na pi�te awansowa�a Dania. Ponadto na wy�sz� pozycj� w zestawieniu 
innowacyjno	ci wspi��y si� Niemcy (12.), Czechy (30.), S�owacja (37.) i Polska 
( 38.). Niestety, te trzy ostatnie w grupie badanych krajów nadal by�y najs�absze. 
Z kolei W�grom uda�o si� utrzyma
 26. lokat�, podczas gdy pozosta�e kraje nie-
znacznie spad�y w zestawieniu, w tym najbardziej Japonia, bo o pi�
 miejsc.
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Podsumowanie

Z analizy innowacyjno	ci krajów wed�ug syntetycznych wskaników wynika, 
�e najbardziej innowacyjnymi krajami w pierwszej dekadzie XXI wieku by�y 
kraje skandynawskie. Na szczycie zestawie� najcz�	ciej by�y Szwecja i Finlandia, 
a w dalszej kolejno	ci Dania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonia i pozosta�e 
kraje UE. Nowe kraje cz�onkowskie Unii Europejskiej zajmowa�y w zestawie-
niach odleg�e miejsca, cz�sto dopiero w trzeciej lub czwartej, a nawet w dalszej 
dziesi�tce. Noty Polski pod wzgl�dem innowacyjno	ci cz�sto by�y s�absze nie 
tylko od 	redniej UE, ale nawet od uzyskanych przez Czechy i W�gry, a cza-
sem równie� S�owacji. �wiadczy to o tym, �e innowacyjno	
 polskiej gospodarki 
wci�� jest relatywnie niska i charakteryzuje si� brakiem wi�kszych zmian. Luka 
w sferze innowacyjno	ci, jaka pojawi�a si� mi�dzy Polsk� a krajami innowato-
rami, nie tylko si� nie zmniejszy�a, ale utrwali�a. 
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THE INNOVATION OF POLISH ECONOMY AGAINST 
SELECTED COUNTRIES IN TERMS OF AGGREGATE INDICATORS

Summary

The purpose of this paper is to evaluate the innovation performance of the Polish 
economy and its position in terms of innovation compared to selected EU countries, USA 
and Japan. The study used aggregate indicators of innovation. First part of the paper refers 
to the methodological comments concerning used measures of innovativeness and the 
second one focuses on evaluating the innovation performance of the Polish economy com-
pared to selected countries using those measures.

Keywords: innovation, innovativeness


