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OBRAZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK  
W KRAJACH UE MIERZONY WSKAŹNIKIEM SII 

 
Streszczenie: Innowacyjność traktowana jest jako jeden z czynników, który prowadzi 
do wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności. Miary innowacyjności ule-
gają ewolucji, wzrasta liczba czynników, które decydują o poziomie innowacyjności da-
nego kraju. W opracowaniu przedstawiono poziom innowacyjności głównie krajów UE 
mierzony wskaźnikiem SII (Sumary Innovation Index), zwracając uwagę na metodologię 
obliczania tego wskaźniku. 
 
Słowa kluczowe: innowacyjność, wskaźniki SII, nakłady na działalność B&R, wymiary 
innowacyjności, wskaźniki cząstkowe innowacyjności. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Strategia Europa 2020 i zawarte w niej rekomendacje skupiają uwagę na 
inwestycjach w edukację, badaniach i innowacjach, jako klucz do osiągnięcia in-
teligentnego oraz zrównoważonego rozwoju. Chodzi o stworzenie jak najlep-
szych warunków do działalności innowacyjnej dla badaczy i przedsiębiorstw. 

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej 
przedstawiono metodologię kwantyfikacji innowacyjnych działań w gospodarce 
podkreślając ich endogeniczny i egzogeniczny charakter dla wzrostu gospo-
darczego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań analitycznych 
nad innowacyjnością różnych krajów oraz ocenę wpływu niektórych czynników 
makroekonomicznych i społeczno-kulturowych na poziom ich innowacyjności. 
Głównym źródłem analiz empirycznych jest raport Innovation Union Score-
board (w 2015 r. ukazała się już kolejna jego edycja). Wskaźniki pomiaru inno-
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wacyjności są ciągle udoskonalane, by urzeczywistnić bardziej właściwy sposób 
pomiaru innowacyjności poszczególnych gospodarek [Mikołajczyk, 2014,  
s. 159]. Pomagają one monitorować innowacyjność, zwracając uwagę na różnice 
w dostosowaniu różnych krajów do polityki UE. 

Celem aplikacyjnym opracowania jest przedstawienie poziomu innowacyj-
ności gospodarek mierzonego wskaźnikiem Sumary Innovation Index (SII). 
Unia Innowacji jest jedną z siedmiu inicjatyw przewodnich przewidzianych  
w ramach Strategii Europa 2020 w celu stworzenia inteligentnej i zrównoważo-
nej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Jej celem jest poprawa in-
frastruktury finansowania badań i innowacji, by umożliwić przełożenie innowa-
cyjnych pomysłów na realne produkty i usługi. Wdrożono już kilka 
instrumentów służących do monitorowania poziomu innowacyjności. Jednym  
z nich jest wskaźnik SII, który pozwala porównywać wyniki działań systemów 
innowacyjnych w poszczególnych krajach UE.  
 
 
1. Zarys metodologii Sumary Innovation Index – SII1 
 

Ogólny poziom osiągnięć w zakresie innowacji dla każdego kraju został 
wyrażony za pomocą wskaźnika złożonego (Sumary Innovation Index – SII). 
Metodologię obliczania tego wskaźnika opisano szczegółowo poniżej. 
 

Krok 1: Identyfikacja i zastępowanie wartości nietypowych (odstających) 
Dodatnie wartości odstające są identyfikowane jako te relatywne wyniki, 

które są większe niż średnia wszystkich krajów plus dwa odchylenia standardo-
we. Negatywne wartości odstające są określone jako te względne wyniki, które 
są mniejsze niż średnia wszystkich krajów minus dwa odchylenia standardowe. 
Te odstające wartości są zastępowane odpowiednio wartościami maksymalnymi 
i minimalnymi obserwowanymi w ciągu wszystkich lat i dla wszystkich krajów. 
 

Krok 2: Ustalenie roku odniesienia 
Dla każdego wskaźnika rok odniesienia jest identyfikowany na podstawie 

dostępności danych dla wszystkich krajów, która wynosi co najmniej 75%. Dla 
większości wskaźników ten rok odniesienia jest o rok lub 2 lata wcześniejszy  
w stosunku do roku, którego dotyczy sprawozdanie IUS. Tak więc dla IUS 2015 
rokiem odniesienia będzie dla większości wskaźników rok 2013 lub 2014. 
 

                                                 
1  Więcej informacji o metodologii: [Innovation Union Scoreboard, 2013, s. 65]. 
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Krok 3: Zastępowanie wartości, dla których brak jest danych 
Jeśli brakuje danych dla roku pośredniego, możemy podstawić wartość  

z roku poprzedzającego. Jeśli nie są dostępne dane dla roku znajdującego się na 
początku szeregu czasowego, możemy zastąpić brakującą wartość wartością  
z ostatniego dostępnego roku. Poniższe przykłady wyjaśniają ten krok i pokazu-
ją, jak „brakujące” dane są uzupełniane. Jeśli nie ma dostępnych danych dla 
żadnego roku, żadne dane nie zostaną przypisane (brak wartości wskaźnika). 
 

Krok 4: Określenie maksymalnych i minimalnych wyników 
Maksymalny wynik to najwyższy relatywny wynik znaleziony dla całego 

okresu wśród krajów z pominięciem dodatnich wartości odstających. Analogicz-
nie, minimalny wynik to relatywnie najniższy wynik znaleziony dla całego okre-
su pośród wszystkich krajów z pominięciem negatywnych wartości odstających. 
 

Krok 5: Przekształcanie danych w przypadku występowania dużej skośności 
Większość wskaźników to wskaźniki ułamkowe przyjmujące wartości od 

0% do 100%. Niektóre wskaźniki nie mają górnych ograniczeń. Mogą one być 
bardzo niestabilne i mogą charakteryzować się skośnością rozkładu wartości 
(gdy większość krajów wykazuje niski poziom osiągnięć, a kilka krajów wyka-
zuje wyjątkowo wysoki poziom osiągnięć). Dla poniższych wskaźników sko-
śność jest wyższa od 1, a dane poddano transformacji za pomocą przekształcenia 
pierwiastkowego. Przekształcenie pierwiastkowe polega na wykorzystaniu pier-
wiastka kwadratowego z wartości wskaźnika zamiast jego pierwotnej wartości 
[Innovation Union Scoreboard, 2013, s. 65]. 
 

Krok 6: Obliczanie przeskalowanych wyników 
Wartości przeskalowane wyników relatywnych dla wszystkich lat są obli-

czane w ten sposób, że najpierw odejmuje się od wyniku relatywnego wynik mi-
nimalny, a następnie otrzymaną różnicę dzieli się przez różnicę pomiędzy wyni-
kiem maksymalnym a minimalnym. Maksymalny przeskalowany wynik jest 
wtedy równy 1, a minimalny przeskalowany wynik równy 0. Dla dodatnich i ne-
gatywnych wartości odstających i małych państw, gdzie wartość relatywnych 
wyników jest powyżej wyniku maksymalnego lub poniżej wyniku minimalnego, 
ustala się wartość przeskalowanego wyniku odpowiednio na 1 i 0. 
 

Krok 7: Obliczanie złożonych indeksów innowacji 
Wskaźnik SII dla każdego roku oblicza się jako nieważoną średnią z prze-

skalowanych wyników dla wszystkich wskaźników. 
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2.  Innowacyjność krajów UE a rozmiary i struktura  
ponoszonych nakładów 

 
Efektywność procesów innowacyjnych jest zdeterminowana przede 

wszystkim wielkością i strukturą nakładów na B&R. W pierwszym przypadku 
najbardziej syntetycznym miernikiem wielkości ponoszonych nakładów jest ich 
relacja do PKB. Zróżnicowanie ponoszonych wydatków krajowych w relacji do 
PKB przedstawia tab. 1.  
 
Tabela 1. Wydatki krajowe brutto na B&R (GERD) jako % PKB w krajach  

Unii Europejskiej 2002-2014 
 

Państwo/rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
UE (28 państw) 1,81e 1,8e 1,76 1,76 1,78 1,78 1,85 1,94 1,93 1,97 2,01 2,03 2,03p 

Strefa euro 
(19 państw) 

1,81e 1,81e 1,78 1,78 1,8 1,81 1,89 1,99 1,99 2,04 2,1 2,11 2,11p 

Polska 0,56 0,54 0,56 0,57 0,55 0,56 0,6 0,67 0,72 0,75 0,89 0,87 0,94 
Łotwa 0,41 0,36 0,4 0,53 0,65 0,56 0,58 0,45 0,6 0,7 0,66 0,6 0,68p 
Holandia 1,77 1,81 1,81 1,79 1,76 1,69 1,64 1,69 1,72 1,9b 1,94 1,96 1,97p 
Słowenia 1,44 1,25 1,37 1,41 1,53 1,42 1,63b 1,82 2,06 2,42b 2,58 2,6 2,39p 
Szwecja · 3,61e 3,39e 3,39b 3,5e 3,26 3,5e 3,45 3,22e 3,25 3,28e 3,3e 3,16p 

 

e Dane szacunkowe.  
p Dane wstępne.  
b Przerwa w serii danych.  
d Różnice w definicji. 
 

Źródło: [www 1]. 
 

Poziom wydatków na B&R decyduje w największym stopniu o poziomie 
innowacyjności kraju. Kraje o wyższych nakładach na B&R są bardziej innowa-
cyjne [Czerniak, 2013, s. 68]. Wynika z tego, że minimalny poziom nakładów, 
uwzględniając doświadczenia wszystkich krajów UE oraz gospodarek strefy eu-
ro, powinien kształtować się powyżej 2% PKB. Zwraca uwagę bardzo niski po-
ziom tego wskaźnika m.in. w Polsce – 0,94%, Łotwa 0,68%. 

Tabela 2 prezentuje strukturę źródeł pochodzenia wydatków na B&R w krajach UE. 
 
Tabela 2.  Wydatki krajowe brutto na B+R (GERD) w krajach UE28 według źródła 

środków w latach 2004-2013 (w %) 
 

Sektor/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sektor przedsiębiorstw 54,2 54,1 55 54,9 54,8 54,1 53,8 55 54,9 55 
Sektor rządowy 35,2 34,4 33,6 33,3 33,8 34,9 34,8 33,3 32,8 32,7 
Sektor szkolnictwa wyższego 0,7 0,8 1 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8e 
Prywatny sektor non-profit 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6e 
Zagranica 8,4 9,1 8,8 9,2 8,8 8,4 8,9 9,2 9,8 9,9 

 

e Szacunkowe. 
 

Źródło: [www 1]. 
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Jak wynika ze szczegółowych badań, udział wydatków z sektora prywatne-
go może być zależny w poszczególnych krajach od prowadzonej polityki gospo-
darczej i społecznej [Orłowski, 2013, s. 12]. Z badań Delloite wynika, że w Pol-
sce w 2015 r. przedsiębiorstwa poniosły dwukrotnie więcej środków na badania  
i rozwój niż w 2014 r. [2015, s. 4].  

Nie zawsze stosunkowo niski udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań 
przekłada się na niską innowacyjność. Dobrym przykładem jest Cypr, który  
w badanym okresie zajmował o wiele wyższe miejsce w rankingu innowacyjno-
ści krajów UE i znajdował się wśród krajów zaliczanych do grupy zaawansowa-
nych innowatorów mimo bardzo niskiego udziału przedsiębiorstw w finansowa-
niu innowacji [Innovation Union Scoreboard, 2015, s. 11]. 
 
 
3. Innowacyjność według indeksu SII 
 

Jednym ze źródeł informacji o innowacyjności gospodarek jest raport  
Innovation Union Scoreboard [Innovation Union Scoreboard, 2014]. Zaprezen-
towany w nim złożony wskaźnik (Summary Innovation Index – SII), służy do 
syntetycznej oceny poziomu innowacyjności krajów UE.  

Osiem wymiarów innowacyjności oraz 25 wskaźników umożliwia dokona-
nie analizy osiągnięć systemu innowacji Unii Europejskiej. W ramach pomiaru 
innowacyjności w badaniach Innovation Union Scoreboard wyróżnia się  
3 główne typy wskaźników: enablers, activities, outputs oraz 8 wymiarów in-
nowacji, uwzględniające w sumie 25 różnych wskaźników.  

Czynniki umożliwiające innowacje (enablers), warunkujące innowacyj-
ność, są zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa i obejmują trzy wymiary 
innowacyjności: zasoby ludzkie; otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy ba-
dawcze, jak również finansowanie i wsparcie. Działania przedsiębiorstwa  
(activities) prezentują wysiłki innowacyjne na poziomie firmy, zgrupowane 
w trzech wymiarach innowacji: inwestycje przedsiębiorstwa, powiązania  
i przedsiębiorczość oraz aktywa intelektualne. Rezultaty (outputs) przedstawiają 
efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w dwóch wymiarach innowa-
cji: innowatorzy i efekty ekonomiczne. Na ich podstawie można monitorować 
zmiany, a również różnice w dostosowaniu się do rekomendacji Komisji Euro-
pejskiej dotyczących polityki w zakresie poprawy innowacyjności. Krajowe sys-
temy innowacji winny sprzyjać zaleceniom UE, co szczególnie dotyczy krajów 
korzystających ze środków ich budżetu. Większość wskaźników cząstkowych 
jest oparta na publikacjach naukowych i działalności badawczo-rozwojowej,  
a również jej pochodnych [Geodecki, 2014, s. 78]. 
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Z wyników badań zawartych w najnowszym opracowaniu wynika, że w po-
równaniu z poprzednimi zmienia się poziom innowacyjności zarówno między 
krajami, jak i w ramach wyodrębnionych czterech grup: 
1.  Liderzy innowacji. 
2.  Państwa doganiające. 
3.  Umiarkowani innowatorzy. 
4.  Skromni innowatorzy. 

Porównując z wynikami badań zawartymi w poprzedniej edycji [Innovation 
Union Scoreboard, 2014, s. 11] Finlandia i Niemcy zamieniły się miejscami  
w rankingu w grupie liderów innowacji. W grupie państw doganiających Holan-
dia zastąpiła Luksemburg, zajmując najwyższą pozycję. Wielka Brytania i Irlan-
dia wyprzedziła Belgię, a Francja i Austria zamieniły się miejscami. W grupie 
umiarkowanych innowatorów Estonia zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzając 
Czechy, które z kolei wyprzedziły Włochy i Cypr. Malta poprawiła swoją pozycję,  
a zarówno Grecja, jak i Hiszpania spadły o dwa miejsca, podczas gdy Litwa i Polska 
zamieniły się miejscami. W grupie skromnych innowatorów Łotwa zastąpiła Rumu-
nię i zajmuje pierwszą pozycję, plasując się bardzo blisko wyższej grupy. 

Na podstawie poziomu wskaźnika SII w 2014 r. państwa członkowskie za-
jęły następujące miejsca w ramach wyodrębnionych grup: 

Grupa I – osiągnięcia liderów innowacji, w tym Szwecji, Danii, Niemiec, Fin-
landii kształtują się na znacznie wyższym poziomie niż przeciętne w UE. Wskaźnik 
SII przyjmuje wartość powyżej 20% średniego wskaźnika dla krajów UE. 

Grupa II – kraje doganiające stanowią Luksemburg, Holandia, Belgia, Wielka 
Brytania, Irlandia, Austria, Francja, Słowenia, Estonia, Cypr. Sumaryczny wskaźnik 
SII kształtuje się w przedziale 90%-120% średniego wskaźnika dla UE. 

Grupa III – osiągniecia umiarkowanych innowatorów kształtują się w prze-
dziale 50%-90% średniego wskaźnika dla krajów UE. Zaliczamy do tej grupy: 
Włochy, Czechy, Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Węgry, Słowację, Maltę, Chor-
wację, Litwę i Polskę. 

Grupa IV – skromni innowatorzy charakteryzują się wskaźnikiem SII poni-
żej 50% średniego wskaźnika dla krajów UE i zaliczamy do nich: Rumunię, Li-
twę, Bułgarię.  

W porównaniu do danych zawartych w raporcie z 2014 r. zarówno Cypr, 
jak i Estonia spadły z grupy państw doganiających do niższej grupy umiarkowa-
nych innowatorów [Innovation Union Scoreboard, 2014, s. 5]. 
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4. Analiza innowacyjności wybranych krajów 
 

Zmiany w dynamice wskaźnika SII w poszczególnych obszarach i wymia-
rach zawarte są w tab. 3. 
 
Tabela 3.  Wskaźniki dynamiki innowacyjności w krajach UE27 w latach 2007-2014 

(według SII) 
 

Główny obszar/wymiar/wskaźnik innowacji 
Wskaźnik  
dynamiki 

2007 = 100% 
1 2 

A. ZASOBY LUDZKIE 102,2% 
1.1.1. Liczba nowych doktoratów w wieku 25-34 lat / 1000 mieszkańców 102,6% 
1.1.2. Udział osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat 103,6% 
1.1.3. Udział osób z wykształceniem średnim w wieku 20-24 lat 100,5% 
B. OTWARTE, DOSKONAŁE, ATRAKCYJNE SYSTEMY BADAWCZE 103,9% 
1.2.1. Liczba publikacji międzynarodowych na 1 milion mieszkańców 106,7% 
1.2.2. Udział publikacji naukowych mieszczących się w 10% najczęściej cytowanych  

publikacji na świecie w ogólnej liczbie publikacji naukowych w danym kraju 
101,5% 

1.2.3. Odsetek studentów studiów doktoranckich spoza UE w stosunku do wszystkich  
doktorantów 

103,5% 

C. FINANSOWANIE I WSPARCIE 96,9% 
1.3.1. Udział wydatków publicznych na B+R/PKB 101,9% 
1.3.2. Wsparcie funduszy venture capital (faza startu, ekspansji i refinansowania)/PKB 92,1% 
D. INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW 101,9% 
2.1.1. Udział wydatków przedsiębiorstw na B+R/PKB 101,9% 
2.1.2. Udział wydatków na innowacje poza sferą B+R w sprzedaży 101,9% 
E. POWIĄZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 101,3% 
2.2.1. Udział MŚP samodzielnie wprowadzających innowacje w MŚP ogółem 99,2% 
2.2.2. Udział innowacyjnych MŚP współpracujących z innymi MŚP ogółem 102,5% 
2.2.3. Publiczno-prywatne wspólne publikacje naukowe na milion mieszkańców 102,3% 
F. AKTYWA INTELEKTUALNE 102,1% 
2.3.1. Aplikacje patentowe PCT na mld PKB (w PPS €) a 99,6% 
2.3.2. Aplikacje patentowe PCT w rozwiązywaniu problemów społecznych (łagodzenie 

zmian klimatycznych; zdrowie) / mld PKB (w PPS €) 
102,0% 

2.3.3. Wspólnotowe znaki towarowe / mld PKB (w PPS €) 105,1% 
2.3.4. Znaki wzornicze na mld PKB (w PPS €) 101,7% 
G. INNOWATORZY 98,5% 
3.1.1. MŚP wprowadzające innowacje produktowe i procesowe w stosunku do ogółu MŚP 98,3% 
3.1.2. MŚP wprowadzające innowacje marketingowe i organizacyjne w stosunku do ogółu MŚP 96,7% 
3.1.3. Zatrudnieni w szybko rozwijających się firmach z sektorów innowacyjnych 100,5% 
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cd. tabeli 3 
 

1 2 
H. EFEKTY EKONOMICZNE 101,8% 
3.2.1. Zatrudnieni w sektorach wiedzochłonnych (przemysł, usługi) w stosunku  

do zatrudnionych ogółem 
100,6% 

3.2.2. Udział eksportu produktów (średniej i wysokiej technologii) w eksporcie produktów 
ogółem 

99,2% 

3.2.3. Udział eksportu usług wiedzochłonnych w eksporcie usług ogółem 100,7% 
3.2.4. Udział sprzedaży nowych innowacji dla rynku i firm w sprzedaży ogółem 99,2% 
3.2.5. Wpływy z licencji i patentów sprzedanych zagranicą / % PKB 109,8% 

 

a W PPS (standard siły nabywczej) [www 1].  
 

Źródło: Na podstawie: [Innovation Union Scoreboard, 2015, s. 30]. 
 

Wzrost wskaźnika SII w latach 2007-2014 nastąpił o 1%. W następujących 
obszarach zanotowano wzrost: 
• zasoby ludzkie – 2,2%, dzięki zwiększonej liczbie doktorantów (2,6%) oraz 

osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 (3,6%); 
• otwarte, doskonałe, atrakcyjne systemy badawcze – 3,9%, było to rezultatem 

wysokiego (6,7%) wzrostu wskaźnika – wspólne międzynarodowe publikacje 
naukowe; 

• inwestycje przedsiębiorstw – 1,9%; 
• współpraca i przedsiębiorczość – 1,3%, zaobserwowano poprawę wskaźnika 

określającego udział innowacyjnych MŚP współpracujących z innymi w ra-
mach tego sektora przedsiębiorstw oraz wspólnych publikacjach, pogorszenie 
dotyczyło liczby wewnętrznie wprowadzanych innowacji; 

• efekty ekonomiczne – 1,8%; 
• aktywa intelektualne – 2,1%, nastąpił silny wzrost osiągnięć mierzonych za 

pomocą wspólnotowych znaków towarowych, szkoda, że nie wzrosła liczba 
zgłoszeń patentowych. 

Spadek poziomu innowacyjności odnotowano w obszarach: 
• finansowanie i wsparcie – 3,1% w wyniku silnego spadku inwestycji venture 

capital; 
• innowatorzy – 1,5%, poprzez spadek wielkości wskaźników: MŚP wprowa-

dzających innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. 
Na ogólny wskaźnik wzrostu SII w największym stopniu wpłynęły: w obszarze 

A – 1.1.2, w obszarze B – 1.2.1, w obszarze F – 2.3.3. W obszarze H największy 
wzrost dotyczył 3.2.5. Wskaźniki dynamiki oscylowały od 3,6% do 9,8% w powyż-
szych wymiarach. Natomiast wyraźny spadek zanotowano w obszarze C – 1.3.2  
i G – 3.1.2. Niepokojący jest spadek udziału funduszy venture capital w podnosze-
niu innowacyjności przedsiębiorstw w wymiarze K – finansowanie i wsparcie.  
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Zwróćmy uwagę na kraje Unii Europejskiej, które w badanych grupach  
w 2014 r. charakteryzowały się największym poziomem innowacyjności, obser-
wując ich wyniki szczególnie w latach 2007-2014. Ze szczegółowych rozważań 
wynika, że: 
1. Liderem innowacji jest Szwecja – jej innowacyjność wzrastała do 2012 r., ale 

w następnych latach spadała, najsilniej w 2014 r. Zdecydowany wzrost nastą-
pił w wymiarze otwartych, doskonałych i atrakcyjnych systemów badaw-
czych (4,9%), głównie przez wskaźniki 1.2.3 (8,8%); 1.2.1 (6,3%), ale spadł 
zdecydowanie w przypadku finansowania i wsparcia (6,2%). Dotyczy to 
zmniejszenia roli finansowania przez fundusze venture capital. Wielkości 
około połowy wskaźników uległy poprawie, znaczący pozytywny wzrost ob-
serwowano w przypadku 1.2.3 (8,8%); 1.2.1 (6,3%) i 2.3.3 (5,8%). W relacji 
do UE szczytowy wzrost zanotowano w 2008 r. powyżej średniej o 42%,  
a w 2014 r o 33%. W 2014 r. we wszystkich wymiarach innowacyjności  
z wyjątkiem efektów ekonomicznych Szwecja przekraczała średnią EU. Silne 
pogorszenie zanotowano w przypadku 1.3.2 (14%), podczas gdy nieco mniej-
sze odnotowano w przypadku 3.2.4 i 2.2.2. 

2. Holandia zajmuje najwyższą pozycję w grupie krajów najbardziej zbliżają-
cych się do liderów innowacji. Innowacyjność poprawiała się w całym bada-
nym okresie. Obserwuje się wysoki wzrost w szczególności w odniesieniu do 
3.2.5 (15%), a więc wpływy z licencji patentów sprzedanych zagranicą w re-
lacji do PKB. Osiągnięto stosunkowo wysoki poziom również w pozycji 
2.3.2 (9,0%) oraz 1.2.1 (7,8%). Znaczne zmniejszenie wskaźników dotyczy 
pozycji 1.3.2; 2.2.2 i 3.2.3. Wskaźnik SII przekroczył w 2012 r. 18%  
a w 2014 r. 17% w stosunku do średniej UE. W stosunku do UE Holandia 
osiąga wyniki na poziomie średniej UE lub powyżej dla większości wymia-
rów, jedynym wyjątkiem są inwestycje przedsiębiorstw, ze względu na rela-
tywnie słabe wyniki wskaźnika 2.1.2. Najwyższy wzrost, powyżej średniej 
dla UE obserwujemy w przypadku wskaźników: 1.2.1 (320%); 3.2.5 (477%) 
i 2.2.3 (138%). Największe różnice w stosunku do UE dotyczą wskaźników 
2.1.2 i 3.2.3. 

3. Słowenia posiada najwyższą pozycję w grupie umiarkowanych innowatorów. 
Wskaźnik SII rośnie w całym badanym okresie z niewielkim spadkiem  
w 2012 r. Najszybszy wzrost zanotowano w wymiarze aktywa intelektualne 
(11%), dzięki wysokim wskaźnikom w pozycji 2.3.3 (25%) i 2.3.4 (15%). 
Znaczny wzrost odnotowano w punkcie 3.2.5 (16%), w wymiarze efekty 
ekonomiczne i 2.3.4 (15%). Nastąpiło znaczne zmniejszenie poziomu wskaź-
nika 2.1.2 (12%). W stosunku do UE Słowenia zmniejszyła dzielący ją dy-
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stans i zbliżyła się do średniego jej poziomu. Zadecydował o tym znaczny 
wzrost wskaźnika 1.2.1 (202%); 2.2.3 (60%); 2.3.4 (61%) i 2.1.1 (53%).  

4. Łotwa należy do grupy skromnych innowatorów. Wskaźnik innowacyjności 
rósł do 2011 r. Szczególny spadek zanotowano w latach 2012-2013. Wyraźny 
wzrost nastąpił w 2014 r. Mimo że jej innowacyjność plasuje się poniżej 
średniej UE w odniesieniu do prawie wszystkich wskaźników, to ok. 75%  
z nich uległo poprawie. Wysoki wzrost obserwuje się w przypadku wskaźni-
ków: 1.2.3 (32%); 2.3.3 (17%) oraz 1.1.1 (14%). Stosunkowo duży spadek 
występuje w relacji wydatków przedsiębiorstw na B&R/PKB.  

5. Polska w tych badaniach, choć nieznacznie poprawiła swą pozycję (wyprze-
dziła Litwę), znajduje się w grupie umiarkowanych innowatorów. Wskaźniki 
we wszystkich wymiarach kształtują się poniżej średniej UE, a największe 
różnice dzielą ją w stosunku do wielkości wskaźnika 1.2.3; 2.3.2 i 2.2.3, we 
wszystkich przypadkach ok. 90%. Powyżej średniej dla UE znajduje się 
wskaźnik 2.1.2, a więc wydatki na innowację poza B&R (50%) oraz 2.3.4. 

Różnica między poziomem innowacyjności występuje między poszczegól-
nymi krajami UE, szczególnie dotyczącymi starej i nowej UE. Polska w tym 
rankingu zajmuje 25 pozycję. Nie jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej 
[Innovation Union Scoreboard, 2014, s. 15]. 

Gdyby porównać innowacyjność krajów UE w latach 2007-2014 do głów-
nych światowych konkurentów, to należy stwierdzić, że jest ona niższa w sto-
sunku do Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii, natomiast jest 
wyższa od Kanady, Australii oraz krajów BRICS (Chin, Indii, Rosji, Brazylii, 
Południowej Afryki)2. Najwięksi liderzy innowacji dominują nad średnią dla UE 
szczególnie we wskaźnikach cząstkowych dotyczących wydatków na B&R  
w sektorze przedsiębiorstw, wspólnych publikacji naukowych i patentów PCT,  
a również liczbie osób z wykształceniem wyższym. Korea Południowa, USA  
i Japonia mają przewagę osiągnięć w obszarze innowacyjności nad UE. Przewa-
ga ta rośnie w przypadku Korei Południowej, ponieważ tempo wzrostu jej osią-
gnięć w okresie 2006-2013 było dwa razy wyższe niż w UE [Innovation Union 
Scoreboard, 2014, s. 32]. Przedsiębiorstwa w tych krajach rozwijają się przez 
współpracę między sektorem publicznym i prywatnym i inwestują bardziej  
w badania i innowacje [Innovation Union Scoreboard, 2014, s. 32]. 

Tempo wzrostu innowacyjności było w badanym okresie wyższe niż  
w USA i Japonii  

                                                 
2  Porównanie to zostało oparte na 12 wskaźnikach [szerzej zob. Innovation Union Scoreboard, 

2015, s. 32]. 
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W związku z tym, UE zniwelowała część dystansu dzielącego ją od USA  
i Japonii. UE nadal ma przewagę poziomu osiągnięć w obszarze innowacyjności 
w stosunku do Australii, Kanady i wszystkich krajów BRICS (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki). Spośród nich tylko Chiny osią-
gnęły wyższe tempo wzrostu niż UE. 
 
 
Podsumowanie  
 

Nie istnieje idealny lub absolutny model systemu badań nad innowacjami. Jego 
specyficzna konfiguracja nie będzie optymalna, jeśli nie będzie dostosowana do oto-
czenia przemysłowego, społecznego i kulturowego na poziomie krajowym i regio-
nalnym. Jednak wiele elementów systemu może być transponowanych z jednego 
otoczenia do drugiego po nieznacznych dostosowaniach, zwłaszcza z innych krajów, 
w których funkcjonują podobne mechanizmy gospodarcze. 

Analizując wyniki badań można wyodrębnić „liderów innowacji”, którzy 
wytyczają drogę, zwiększając inwestycje w badania i rozwój. Inne państwa do-
piero teraz podejmują kroki w celu zreformowania swoich systemów badań i in-
nowacji, celem poprawy ich efektywności i skuteczności. Wyniki badań pokazu-
ją wyzwania stojące przed każdym z krajów, ale również ich silne strony  
w obszarze technologii i możliwości innowacyjnych. Europejska gospodarka 
powoli przekształca się w Unię Innowacji opartą na wiedzy. Należy więc zwięk-
szyć zdolność do przekształcenia wiedzy, kreatywności i technologii w innowa-
cyjne, konkurencyjne w skali międzynarodowej produkty i usługi, które tworzą 
konkurencyjna gospodarkę 

Wraz ze wzrostem ograniczeń fiskalnych coraz większe znaczenie mają 
fundusze unijne, w szczególności w najbardziej dotkniętych kryzysem pań-
stwach członkowskich. Coraz większe staje się względne znaczenie funduszy 
UE przeznaczanych na badania i innowacje.  

Większy budżet dla badań, innowacji i przedsiębiorczości w ramach fundu-
szy strukturalnych na lata 2014-2020 oraz Horyzontu 2020 może przyczynić się 
do dalszego rozwoju innowacyjności. Wpływ ten jest wzmocniony przez fakt, że 
w okresie 2011-2012 większa ilość państw członkowskich skorygowała sposób 
wykorzystania swoich funduszy strukturalnych w celu stworzenia silniejszych 
zachęt dla inwestycji w badania i innowacje w sektorze prywatnym. 

Pamiętać należy, że o poziomie innowacyjności decyduje również szereg 
niemierzalnych czynników.  
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Sukces Strategii Europa 2020 zależeć będzie w znacznej mierze od sku-
tecznej koordynacji realizacji w krajach UE programów reform połączonych  
z współodpowiedzialnością wszystkich państw członkowskich za przeprowa-
dzenie skutecznych reform strukturalnych. 

Stabilny udział wydatków sektora rządowego w finansowaniu B&R pozwa-
la sformułować tezę o nadrzędnej roli państwa w kreowaniu działalności inno-
wacyjnej w gospodarce rynkowej. Jest to ważny argument na rzecz trwałego 
udziału sektora publicznego w stymulowaniu efektywności makroekonomicznej.  
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THE VIEW OF INNOVATION IN THE EU COUNTRIES  
MEASURED BY THE SII 

 
Summary: Innovation is regarded as one of the factors that leads to economic growth 
and competitiveness. Measures of innovation are evolutionary, increasing the number of 
factors which determine the level of innovation of the country. The paper presents the 
level of innovation mainly EU countries measured by the SII (Sumary Innovation Index) 
paying attention to the methodology for calculating this indicator. 
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