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Innowacyjność w Europie 2016
Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników
innowacji, która pozwala na porównanie poziomu rozwoju innowacji w państwach i
regionach Europy. Z tegorocznych zestawień wynika, że pod względem innowacyjności
Unia Europejska dogania Japonię i USA. Polska znajduje się wśród państw UE, które są
"umiarkowanie innowacyjne". Małopolska należy z kolei do grupy regionów
„umiarkowanych innowatorów” – znalazło się w niej również 8 innych regionów z Polski.
7 polskich województw należy do najniższej grupy regionów w rozwoju innowacyjności –
„skromnych innowatorów”.

O TABLICACH WYNIKÓW INNOWACYJNOŚCI
Europejska Tablica Wyników Innowacji porównuje innowacyjność na poziomie państw
członkowskich (28) i innych państw europejskich. Natomiast Tablica Wyników Innowacyjności
Regionów stanowi ocenę porównawczą osiągnięć w zakresie innowacji w 214 regionach 22 państw
członkowskich Unii Europejskiej i w Norwegii. Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Malta
zostały uwzględnione na poziomie krajowym, ponieważ w państwach tych nie istnieje regionalny
szczebel admninistracyjny.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI – EUROPEJSKA TABLICA WYNIKÓW
INNOWACJI

❶

Szwecja kolejny raz została liderem innowacji w Europie, za nią uplasowały się: Dania,
Finlandia, Niemcy i Holandia.
Szwecja jest przede wszystkim liderem w obszarze zasobów ludzkich i jakości akademickich
badań naukowych, Finlandia – w obszarze finansów; Niemcy – w prywatnych inwestycjach
w innowacje, Belgia lideruje sieci innowacji i współpracy w zakresie innowacji, a Irlandia
w innowacjach w małych i średnich przedsiębiorstwach.
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Wykres 1. Innowacyjność państw członkowskich UE

Źródło: European Innovation Scoreboard 2016

❷

Do państw najszybciej zwiększających swój poziom innowacyjności należą: Łotwa, Malta,
Litwa, Holandia i Wielka Brytania.

❸

W grupie państw „umiarkowanych innowatorów”, w której również znalazla się Polska,
istnieją regionalne centra innowacji: we Włoszech należą do nich regiony Piemont i FriuliWenecja Julijska, w Hiszpanii País Vasco, a na Słowacji Bratislavský kraj.

❹

Innowacyjność krajów z tej grupy poprawiła się w stosunku do średniej unijnej – z 70,4% w
2008 do 71% w roku 2015. Polska również poprawiła swoją innowacyjność, ale w tempie
niższym niż średnio w UE.

❺

Kluczowym czynnikiem w dążeniu do uzyskania pozycji lidera innowacji jest przyjęcie
zrównoważonego systemu innowacji, który łączy w sobie odpowiedni poziom inwestycji
publicznych i prywatnych, skuteczne partnerstwa na rzecz innowacji między
przedsiębiorstwami, a także z ośrodkami akademickimi, jak również stabilne podstawy w
dziedzinie edukacji i wysoki poziom badań naukowych. Wpływ innowacji na gospodarkę
powinien przejawiać się na polu sprzedaży i eksportu produktów innowacyjnych, a także w
zakresie zatrudnienia.

❻

Specjalizacja w zakresie kluczowych technologii prorozwojowych przyczynia się do
poprawy regionalnych wyników w zakresie innowacji, w szczególności w dziedzinach
materiałów zaawansowanych, biotechnologii przemysłowej, fotoniki i zaawansowanych
technologii produkcyjnych.

❼

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat poziom innowacyjności w UE wzrośnie.
W przyszłym roku większość firm zamierza utrzymać lub zwiększyć poziom inwestycji w
innowacje. Przedsiębiorstwa w Rumunii, na Malcie i w Irlandii najprawdopodobniej
zwiększą swoje inwestycje w innowacje w przyszłym roku.
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Innowacyjność w Polsce ulegała, od początku badań KE nad tym obszarem gospodarki, ciągłym
wahaniom, a w całym okresie 2009 – 2015 spadła z 59% do 56% w odniesieniu do średniej UE.
We wszystkich wymiarach innowacyjności Polska wypada poniżej średniej dla Unii Europejskiej,
a szczególnie słabo w obszarach: „Powiązania gospodarcze i przedsiębiorczość” (25 miejsce na 28
krajów) oraz „Otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badawcze” (26 miejsce).
W wymiarze „zasoby ludzkie” Polska uplasowała się na 19 miejscu, w „finansach i wsparciu” – na
21, w „inwestycjach przedsiębiorstw” – na 14 miejscu, w zakresie „kapitału ludzkiego” – zajmuje
pozycję 19, w wymiarze „innowatorzy” oraz „skutki gospodarcze” – miejsce 23.
Większość wskaźników innowacyjnych w Polsce osiąga poziom niższy od średniej europejskiej,
najsłabszy jest w liczbie doktorantów spoza UE, liczbie publiczno-prywatnych publikacji, liczbie
europejskich zgłoszeń patentowych oraz licencyjnych i patentowych dochodach z zagranicy.
Względny potencjał jest w obszarze nakładów innowacyjnych pozabadawczych oraz w obszarze
„wzorów wspólnotowych”.
Dynamika wzrostu widoczna jest w: wydatkach na B+R w sektorze przedsiębiorstw (15%) oraz
w dochodach z licencji i patentów z zagranicy (15%). Silny spadek natomiast jest zauważalny we
współpracy między innowacyjnymi MŚP (-12%) oraz w innowacjach marketingowych
i organizacyjnych MŚP (-9,7%).

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI – TABLICA WYNIKÓW INNOWACYJNOŚCI
REGIONÓW

❶

Regiony Europy zostały podzielone na 4 grupy: regionalni liderzy innowacji – „innovation
leaders” (36 regionów), regionalni silni innowatorzy – „strong innovators” (65 regionów),
regionalni umiarkowani innowatorzy – „moderate innovators” (83 regionów), regionalni
skromni innowatorzy – „modest innovators” (30 regionów).

❷

Najbardziej innowacyjne regiony znajdują się zazwyczaj w najbardziej innowacyjnych
krajach. Prawie wszyscy regionalni liderzy innowacyjności i regionalni silni innowatorzy
znajdują się w państwach sklasyfikowanych w europejskiej tablicy wyników innowacji jako
liderzy innowacyjności i silni innowatorzy.

❸

Wszystkie 36 regionów sklasyfikowanych jako regionalni liderzy innowacyjności w UE
znajduje się w zaledwie siedmiu krajach: Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Niderlandach,
Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

❹

W Austrii, Belgii, Bułgarii, Republice Czeskiej, Węgrzech, Irlandii i Rumunii wszystkie
regiony należą do tej samej grupy wyników, a w 12 państwach istnieją tylko dwie różne grupy
regionów sklasyfikowanych ze względu na poziom innowacji. Jedynie w czterech dużych
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państwach członkowskich (Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania) istnieją trzy różne grupy
wyników.
Polskie regiony znalazły się tylko w dwóch najsłabszych grupach: wśród umiarkowanych
i wśród skromnych innowatorów.

❺

Wszystkie wskaźniki dla umiarkowanych innowatorów są poniżej średniej dla UE,
z wyjątkiem ogólnych nakładów na innowacje w obszarze B+R w sektorze mśp. Jednak firmy
w tych regionach są innowacyjne nie dzięki rozwojowi własnych produktów i technologii
innowacyjnych, ale dzięki wykorzystaniu innowacji opracowanych gdzie indziej – wskazują na
to niskie nakłady na same badania i rozwój oraz wysokie na produkty innowacyjne.

❻

Wśród skromnych innowatorów wszystkie wskaźniki przedstawiają się poniżej średniej dla UE,
a w szczególności w zakresie działalności firm. Te regiony mają dość dobry potencjał w
obszarze wykształcenia (75% średniej UE), ale w zakresie wszystkich innych wskaźników
innowacyjności odbiegają znacznie od liderów i silnych innowatorów.

Wykres 2. Innowacyjność regionów europejskich

Źródło: European Innovation Scoreboard 2016
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W porównaniu do wyników sprzed dwóch lat innowacyjność w Małopolsce spadła. Region jest silny
przede wszystkim w zakresie szkolnictwa wyższego, wydatkach publicznych na badania
i rozwój oraz w zakresie eksportu średnich i wysokich technologii. Względnie słabo wypadają
małopolskie mśp w marketingu i rozwiązaniach innowacyjnych, w sprzedaży nowych produktów
innowacyjnych oraz w obszarze współpracy między działającymi w tym sektorze mśp.

Wskaźniki rozwoju innowacyjności regionalnej
Każdy ze wskaźników, które zostały użyte do przygotowania Tablicy wyników innowacyjności
regionalnej został przedstawiony na osobnych mapach.
Regiony zostały pogrupowane w zależności od stosunku poziomu danego wskaźnika do średniej dla
Unii Europejskiej.
Wśród 20 najlepszych regionów Europy jest jedno z Polski – województwo mazowieckie.
Wykres 3. Procent populacji w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 4. Wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym jako odsetek PKB

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 5. Wydatki na badania i rozwój w sektorze prywatnym jako odsetek PKB

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 6. Wydatki na innowacje bez nakładów na badania i rozwój jako procent obrotu
Wśród 20 najlepszych regionów Europy jest jedno z Polski – województwo podlaskie.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 7. Mśp wprowadzające innowacyjność „in house” jako odsetek mśp

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 8. Innowacyjne mśp współpracujące z innymi jako odsetek mśp

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 9. Wnioski patentowe zgłoszone do Europejskiego Urzędu Patentowego na miliard
regionalnego PKB (parytet siły nabywczej – euro)

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 10. Mśp wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe jako odsetek mśp

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 11. Mśp wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne jako odsetek mśp

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 12. Zatrudnienie w sektorze średnich-wysokich/wysokich technologii i usługach opartych
na wiedzy jako procent całkowitej siły roboczej

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016
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Wykres 13. Eksport w obszarze średnio-wysokich/wysokich technologii jako procent całości
eksportu
Wśród 20 najlepszych regionów Europy są dwa z Polski – województwa dolnośląskie
i zachodniopomorskie.

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016

15 | S t r o n a

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

Wykres 14. Sprzedaż przez mśp innowacji na rynek i do firm jako procent od obrotu
Wśród 20 najlepszych regionów Europy są dwa z Polski – województwa dolnośląskie
i zachodniopomorskie.
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