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Barometr innowacji?
W poszukiwaniu uniwersalnych miar
i wskaźników innowacyjności
Barometer of innovations? In the search for universal
measurement methods and indicators of innovativeness

Identyfikacja oraz pomiar ilościowy innowacji stanowią wyzwanie w badaniach ekonomicznych i interdyscyplinarnych. Brak
bowiem uniwersalnej metody pomiaru aktywności innowacyjnej,
rozpatrywanej na wszystkich poziomach działalności gospodarczej: mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz globalnej. W niniejszym artykule podjęto próbę poszukiwania adekwatnej miary
innowacyjności lub przynajmniej wskazania podejścia badawczego, które umożliwiłoby ocenę działalności innowacyjnej najmniejszych podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich
przedsiębiorstw. Przeprowadzono analizę teoretyczną, porównawczą, bazując na dostępnych danych makroekonomicznych oraz
deskryptywną, formułując w konkluzji rekomendacje do dalszych
badań nad innowacyjnością na gruncie nauk ekonomicznych.

Identification and quantitative measurements of innovations
are a challenge in economic and interdisciplinary studies. An universal method for innovation activity measurements still does not
exist at any level of economy: micro, meso, macro and global level.
This paper presents an attempt to search for an adequate measure of innovations or at least for suitable approach, which could
allow measurements of innovation activity in medium and small
enterprises. There was made an theoretical, comparative and descriptive analysis by using available macroeconomic data. The conclusion includes a proposal for further investigations of innovation
in the field of economic sciences.

Słowa kluczowe: innowacyjność, wskaźniki innowacji, barometr
innowacji, sektor MŚP, Polska.
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Wstęp
Jak zmierzyć innowację? Wielokierunkowość i dynamika zmian definicji pojęcia nie ułatwiają sformułowania
jednej, prostej metody badawczej do jej pomiaru oraz uniwersalnej miary ilościowej do jej obiektywnej oceny. Jednakże waga podejmowanych decyzji w procesie projektowania, wdrażania i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych
wymagają, aby istniały adekwatne kryteria i wskaźniki innowacyjności, pozwalające na względną ocenę szans i ryzyka
innowacji w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju czy świata. Niezbędne jest więc podejmowanie badań w zakresie
metod, kryteriów, parametrów, wskaźników i indeksów innowacyjności, analiz statystycznych oraz innych form oceny
różnych aspektów innowacji.
Dotychczasowe wskaźniki, proponowane i stosowane
na poziomie instytucjonalnym między innymi przez Unię
Europejską, stanowią odpowiedź na potrzeby analiz makroekonomicznych dla potrzeb kształtowania polityk wspólnotowych. Nie znajdują one jednak zastosowania w odnie18

sieniu do przedsiębiorstw małych i średnich, dla których
liczba dostępnych wskaźników jest ograniczona. W rezultacie mniejsze organizacje gospodarcze, w tym niektóre małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stosują do analiz własne
zestawy wskaźników innowacji, dostosowane do specyfiki
i potrzeb przedsiębiorstwa.
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę teoretyczną i porównawczą dostępnych metod i wskaźników
pomiaru działalności innowacyjnej, poszukując podejścia
lub metody, która byłaby najbardziej adekwatna do badania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
U podstaw takiego ujęcia problemu badawczego znalazło
się przekonanie, iż aktywność innowacyjna MŚP w perspektywie średniookresowej zdecyduje o potencjale konkurencyjnym, a w konsekwencji o poziomie rozwoju gospodarczego Polski. Na podstawie dostępnych danych wtórnych
przeprowadzono analizę porównawczą wybranych kryteriów i miar innowacyjności, zestawionych odpowiednio dla
Polski i Unii Europejskiej. Następnie, posługując się analizą
deskryptywną, dokonano oceny sytuacji konkurencyjnej
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Polski w zakresie innowacyjności, a zarazem użyteczności
stosowanych dotychczas metod do analiz mikroekonomicznych, ukierunkowanych na podmioty sektora MŚP.
W konkluzji poddano weryfikacji hipotezę zakładającą, że w badaniach procesów innowacyjnych wyznaczenie jednej, uniwersalnej metody pomiaru innowacyjności
podmiotów i organizacji gospodarczych jest zadaniem
trudnym, możliwym jedynie na płaszczyźnie teoretycznej.
Konsekwencją takiego założenia staje się poszukiwanie metody, łączącej podejście ilościowe i jakościowe, a opartej na
swobodnym doborze adekwatnych czynników i miar innowacyjności, stosownie do celu i zakresu badania.

Kryteria i atrybuty innowacji
Poszukując optymalnych miar innowacji warto zauważyć, że zarówno w naukach ekonomicznych jak i w perspektywie interdyscyplinarnej wiele uwagi poświęcono kryteriom, jakie powinny charakteryzować „idealną” innowację.
Już odniesienie do wieloaspektowych ujęć definicyjnych
może sprawiać trudność w jednoznacznym sformułowaniu
kryteriów pojęcia, które Schumpeter (1942) nazwał „twórczą destrukcją”, choć równie dobrze można poprzestać na
łacińskim innovare1 bądź angielskim „That is so obvious!”2
Druckera (Wanat, Lis 2009: 152). Nie ulegając pokusie prowadzenia w tym zakresie niekończącej się debaty, wyróżniono dwa zasadnicze obszary kryteriów innowacji: jakościowe, określające podmiot lub przedmiot innowacji oraz
ilościowe, opisujące miary innowacji i ich zakres.
W zakresie kryteriów jakościowych wyodrębnia się najczęściej ich syntetyczne grupy, dotyczące produktów, technologii, kadr oraz infrastruktury (Sosnowska i inni 2000: 14).
Kryteria „produktowe” obejmują stopień nowoczesności
produktów, ich poziom jakości, wartość marketingową oraz
potencjał i chłonność innowacji, określane niekiedy „szansą
na sukces”. Do kryteriów technologicznych zalicza się poziom
nowoczesności technologii, jej ekologiczność oraz parametry
techniczne i ekonomiczne. Wśród kryteriów „personalnych”
podkreśla się znaczenie kwalifikacji kadry, jej naukowych
osiągnięć, publikacji i patentów, kontaktów międzynarodowych oraz uznania, autorytetu w środowisku, przywództwo
(Wanat, Potkański 2010: 182-185). Natomiast jakościowe
kryteria infrastrukturalne obejmują między innymi poziom
informatyzacji oraz wyposażenia w aparaturę badawczą.
Katalog ten uzupełniają kompetencje technologiczne i administracyjne (Vega-Jurado i inni 2008: 617), doświadczenie
firmy w działalności innowacyjnej i jej finansową autonomię.
Innovare (łac.) – odnawiać.
That is so obvious! (ang.) - takie to oczywiste; najprostsza definicja innowacji Petera Druckera (zob.: Wanat i Lis 2009:152).
1
2

Z kolei w obszarze kryteriów ilościowych wymienia się
przede wszystkim miary opisujące: udział nowych produktów i technologii w wartości rocznej, liczbę nowych produktów oraz nowych, wdrożonych technologii w czasie, udział
produktów podstawowych w rynku światowym, a także
ilość uzyskanych patentów, kupionych, wykorzystanych oraz
sprzedanych licencji, wielkość nakładów na badania, ilość
realizowanych zadań badawczych, publikacji naukowych,
a ponadto ilość pracowników ze stopniem naukowym
i wyższym wykształceniem oraz ilość nagród i wyróżnień
przyznanych produktom bądź technologiom (Sosnowska
i inni 2000: 14).
Innowację charakteryzują również jej atrybuty, które
sformułowano w swoistym „dekalogu” innowacji (Rose
i inni 2009: 2):
1. Innowacja stanowi zbiór wkładów (ang. combination of inputs) w tworzenie produkcji (ang. creation
of outputs);
2. Wkład do innowacji może mieć charakter materialny (ang. tangible) i niematerialny (ang. intangible).
Wkłady materialne (np. infrastruktura technologiczna czy produkcyjna) mają fizyczną postać i określony
koszt. Wkłady niematerialne (np. bazy danych, procesy organizacyjne, doświadczenie zawodowe) to
wiedza i wartości intelektualne. Nie mają one postaci
fizycznej, ale zwykle mają określony koszt;
3. Wiedza jest kluczem do innowacji. Innowacja zaś jest kreatywnym zastosowaniem wiedzy, umożliwiającym zrozumienie źródeł, narzędzi, materiałów, rynku i potrzeb.
4. Wkłady (ang. inputs) w innowacje stanowią aktywa
(ang. assets), wspierające inne działania (np. wiedza)
tworząc kapitał innowacyjny oraz inicjując aktywność
innowacyjną;
5. Innowacja służy budowaniu wartości ekonomicznej
(korzyść dla konsumenta i zysk dla producenta);
6. Innowacja jest procesem złożonym, którego redukcja do sumy elementów mierzalnych jest zadaniem
trudnym. Ma cechy procesu nieliniowego, stanowiąc
nieliniową kombinację czynników składowych i ograniczeń przedsiębiorstwa;
7. Innowacja jest obarczona ryzykiem (ang. risk). Nie
zawsze wkład w innowacje pozwala ją zrealizować
i dać oczekiwany zysk;
8. Rezultat innowacji jest nieprzewidywalny. Nawet
znając źródła innowacji oraz wielkość wkładu, trudno
jednoznacznie określić, jaki będzie wynik końcowy;
9. Efektem innowacji jest nowa wiedza, zdobyta na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego, która
może zostać wykorzystana w kolejnych procesach
innowacji;
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Rysunek 1. Relacje czynników materialnych i niematerialnych w procesie tworzenia innowacji
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Źródło: Rose S., Shipp S., Lal B., Stone A., (2009) Frameworks for measuring innovation: initial approach, Science and Technology
Policy Institute, Working Paper, nr 6, s. 2.

10. Innowację stanowią: badanie (ang. research), realizacja (ang. development stage) i komercjalizacja (ang.
commercialization).
Proces reakcji oraz interakcji czynników materialnych
i niematerialnych w przestrzeni działalności innowacyjnej
przedstawiono na rysunku 1. Czy więc potencjalną, poszukiwaną zagregowaną miarę innowacji należy bardziej, niż
do mierzalnych kryteriów, odnieść do przestrzeni?
Warto zwrócić uwagę na oddziaływanie kapitału innowacyjnego w sprzężeniu zwrotnym na przestrzeń i działalność innowacyjną. Relacja ta pozwala wyjaśnić mechanizm
tworzenia nowej wiedzy, powstającej na poszczególnych
etapach procesu innowacyjnego. Stanowi ona wartość dodaną, która może zostać wykorzystana w kolejnych procesach innowacji. Zatem wiedza zdobyta na etapie przygotowania innowacji stanowi równocześnie „nowy”, wyjściowy
kapitał niematerialny (zob.: rysunek 1). Konsekwencją tej
refleksji jest spostrzeżenie, iż wiedza nie tylko stanowi generator innowacji, ale każda innowacja staje się zarazem
kreatorem nowej wiedzy (Klus, Wanat 2013: 39-58).

Generacje procesów innowacyjnych
Okazuje się, że niełatwo zmierzyć atrybuty innowacji,
a jeszcze trudniej choćby oszacować wszystkie ewoluujące, dynamiczne kryteria działalności innowacyjnej. Oczywiście, nie rezygnuje się z prowadzenia badań w tym zakresie,
a ich celem jest identyfikacja i standaryzacja cech procesu
innowacyjnego. Sformułowanie kolejnych, nowych modeli
innowacji, pozwoliło na wyodrębnienie sześciu generacji
20

procesu innowacyjnego (Rothwell 1994: 7-31; Zastempowski 2010), pozostających w związku z ewolucją działalności innowacyjnej, co przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1. Generacje modeli innowacji według Rothwella

Źródło: Baruk J., (2006) Zarządzanie wiedzą i innowacjami,
Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, s. 120 oraz Świadek A., (2012)
Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie
lubuskim. Analizy i prognozy, Zielona Góra: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego, s. 16.

Pierwsze dwie generacje oparto na liniowym modelu
innowacji (Godin 2006). Model ten zakłada, że działalność
innowacyjna stanowi odzwierciedlenie linowego, wyraźnie
zdefiniowanego ciągu zdarzeń, których źródło stanowią:
1. Badania naukowo-techniczne, gdzie promotorem
innowacji jest nauka i technologia (ang. techonology
push model) (Jasiński 1992: 13). Model pierwszej ge-
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neracji, zwany również podażowym (ang. supply-side
model) tworzą: badania podstawowe, prace rozwojowe, produkcja, marketing i sprzedaż;
2. Potrzeby rynku, gdzie promotorem innowacji jest
rynek (ang. market pull model). Model drugiej generacji, zwany także popytowym (ang. demand model),
tworzą: potrzeby rynku, prace rozwojowe, wdrożenie, sprzedaż.
Proces innowacji oparty na modelu podażowym
przedstawiany jest graficznie jako „rurociąg” (ang. pipeline), którym wprowadzone nakłady „płyną” przez
kolejne etapy działalności innowacyjnej, otrzymując
w rezultacie „przepływów” zysk (Denning i Dunham
2010: 56). Koncepcję tą przedstawiono na rysunku 2.
Rysunek 2. „Rurociąg” (ang. pipeline) liniowego procesu innowacji

Nakłady

Badania
podstawowe

Prace
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Źródło: Shaping Science Policy, (2011) The linear model:
science to policy, nr 5, www.shapingsciencepolicy.com/2011/05/
linear-model-science-to-policy.html, s. 2, [04.02.2016].

Liniowość modeli innowacji, stanowiąca wprawdzie
o ich prostocie, szybko okazała się być wadą. Modele te
ignorowały sprzężenia zwrotne oraz powiązania między
różnymi stopniami procesu innowacyjnego. Zauważono,
że innowacje powstają najczęściej w wyniku kombinacji
potrzeb rynku i możliwości technologicznych. To nowe
postrzeganie działalności innowacyjnej doprowadziło do
zastąpienia prostego modelu liniowego (sekwencji czynności) modelem integracyjnym, sprzężeniowym (popytowo-podażowym). W modelu trzeciej generacji innowacja jest
procesem sekwencyjnym, w którym wyróżniono odrębne,
kolejne, ale wzajemnie sprzężone i współzależne fazy (Rothwell, Zegveld 1985: 50; Jasiński 1997: 24). Cechą szczególną
modelu integracyjnego jest występowanie sprzężeń zwrotnych między wszystkimi fazami procesu innowacyjnego.
Próbą odpowiedzi na globalne kryzysy, grożące destabilizacją systemów przyrodniczych i ekonomicznych, stała się
koncepcja zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable de-

velopment) (Raport ONZ 1987). Społeczeństwa mają prawo
oczekiwać takiego rozwoju, w którym potrzeby obecnego
pokolenia mogą zostać zaspokojone bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich analogiczne spełnienie (Zabłocki
2002: 13). Wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju do polityki gospodarczej oznaczało zakończenie dominacji modeli liniowych i sekwencyjnych w badaniach innowacji. Modele te nie uwzględniały bowiem znaczenia działań
zespołowych i zintegrowanych. Sformułowano więc model
czwartej generacji, zwany modelem zintegrowanym (Rothwell 1992: 12; Zastempowski 2010: 100). Oparto go na
założeniu, że innowacja nie jest procesem jednokierunkowym, inicjowanym wyłącznie przez prace badawczo-rozwojowe, ale ma charakter interaktywny z istotnym udziałem
sprzężeń zwrotnych. Charakterystyczną cechą działalności
innowacyjnej, ujętą w tymże modelu, jest kumulacyjne
zdobywanie wiedzy i integracyjna działalność organizacyjna (Kolterman 2013: 34). Model zintegrowany opisano
w postaci łańcucha połączonych zdarzeń (ang. chain-link
model), który stanowi splot działań badawczych, twórczych
i technicznych z działaniami produkcyjnymi i handlowymi
(Szatkowski 2001: 31).
Wzrastające tempo procesów gospodarczych i społecznych, a zwłaszcza rozwój technologii informatycznych i Internetu, spowodowały kolejną zmianę paradygmatu innowacyjności. Sformułowano sieciowy (symultaniczny) model
innowacji, zwany modelem piątej generacji (Rothwell 1992:
235). Model ten stanowi odzwierciedlenie procesu integracji systemów sieciowych (ang. systems integration and
networking model), obrazując sieci elastycznie powiązane
i efektywnie komunikujące się z otoczeniem. Tworzenie innowacji stanowi wynik współpracy i komunikowania się zainteresowanych stron, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
sieci, wspomaganych przez technologie informatyczne.
O kolejnej zmianie paradygmatu innowacyjności przesądziło uznanie wiedzy (ang. knowledge) i dostępności
informacji za fundament aktywności innowacyjnej. Opracowano model innowacji otwartych szóstej generacji (Chesbrough 2003; Brem 2007), który działalność innowacyjną
traktuje jako samouczący się system jednoczesnego, wzajemnego oddziaływania wszystkich uczestników i elementów procesu tworzenia innowacji. Zaproponowany model
innowacji otwartych zwany jest również modelem innowacji rozproszonych (ang. distributed innovation model)
(Hobcraft 2011; Wojnicka-Sycz 2013: 13). W rozproszonych
multitechnologicznych sieciach badawczych prowadzone
są badania naukowe, zaś innowacyjne produkty powstają w wyniku nowoczesnych procesów technologicznych,
dostarczanych z rozproszonych źródeł high-tech (Nobelius
2004: 369).
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Zauważono, że dotychczasowe generacje modeli innowacji nie wystarczają jednak do pełnego wyjaśnienia
struktury procesu innowacyjnego. Sformułowano więc
koncepcję generacji siódmej, proponując model sieci zintegrowanych (ang. integrated innovation network). Łączy
on model innowacji otwartych z modelem sieciowym. Ale
i tej koncepcji wytknięto metodologiczne słabości (McKee
i inni 2013: 257). Czy więc w niedalekiej przyszłości odpowiedzią na cyfryzację społeczeństw i procesów stanie się
model ósmej generacji? Czy będzie to model wirtualny,
oparty na „sztucznej”, cyfrowej inteligencji, stanowiąc odzwierciedlenie cyfrowej, wirtualnej innowacji?

Dyskusja wokół miar innowacji
Powstawanie kolejnych generacji modeli innowacji
jest konsekwencją zmian w polityce innowacyjnej (Łobejko
2013) oraz rozszerzaniem zakresu pojęcia innowacji. Zmianom tym towarzyszy ewolucja miar innowacji. Proces ten
zobrazowano w tabeli 1 na przykładzie czterech pierwszych
generacji modelu innowacji (Milberg i Vonortas 2004: 4).
Pierwsza generacja miar innowacji stanowi odzwierciedlenie liniowej koncepcji procesu innowacyjnego (model
podażowy), w którym łańcuch wkładów tworzą: inwestycje
w badania i rozwój (B+R), nakłady na edukację i personel
badawczy, wydatki kapitałowe itp. Druga generacja miar uzupełnia katalog o ilość patentów i publikacji naukowych, nowych produktów, procesów i technologii. Trzecia generacja
stanowi zbiór miar opartych na publikowanych danych wtórnych. Czwarta zaś zawiera wskaźniki wiedzy, miary sieciowe
(np. partnerstwo strategiczne, licencjonowana własność intelektualna, współpraca i wymiana wiedzy w klastrach) oraz
miary uwarunkowań rozwoju innowacji (np. ekonomiczne,
infrastrukturalne, społeczne i kulturowe). Umiędzynarodowienie gospodarki i konsolidacja polityki innowacyjnej wpłynęły na podjęcie działań w celu ujednolicenia definicji i miar
innowacji, przynajmniej dla członków Unii Europejskiej.

Poszukuje się więc wskaźnika3 lub indeksu4, który byłby najbardziej adekwatnym odzwierciedleniem możliwie
pełnej grupy atrybutów innowacji, zidentyfikowanych na
wszystkich poziomach (generacjach) modelu procesu innowacyjnego. Już w punkcie wyjścia pojawiły się wątpliwości
metodologiczne. Pożądanym i teoretycznie najprostszym
byłby zapewne indeks ogólny, będący równocześnie wskaźnikiem złożonym, wyznaczanym metodami statystycznymi
ze zbioru wskaźników podstawowych.
Jeżeli indeksy wyznaczane są w rezultacie pomiaru
wskaźników składowych w równych odstępach czasu, to
na podstawie ich wartości można wskazać kierunek zmian
badanej wielkości. Informacja ta może być pomocna przy
programowaniu kierunków polityki gospodarczej, a zarazem przy ocenie jej efektywności i konkurencyjności. Indeksy, choć zasadniczo wyrażane w procentach, nie są porównywalne wprost, gdyż nie opierają się na jednej wspólnej
jednostce miary. Najczęściej stanową zbiór (funkcję) wskaźników o różnych miarach (liczba niemianowana, %, ilość patentów na 1 000 mieszkańców itp.). Niezbędne wydaje się
więc wprowadzenie wagi statystycznej, charakteryzującej
każdy ze wskaźników indywidualnie, która umożliwiłaby
ich porównywanie. Indeksy stanowią quasi model matematyczny, który mógłby stać się dla pewnej grupy zjawisk
modelem obliczeniowym, pod warunkiem wyznaczenia
jednolitych zasad tworzenia i wyznaczania wskaźników
składowych. W przeciwnym wypadku konstrukcja każdego, nawet najbardziej szczegółowego modelu pozostanie,
przynajmniej w części, subiektywna.

3
Wskaźnik (indykator) to liczba niemianowana lub podawana w %, która
podaje np. liczbę ludzi młodych w danej grupie społecznej lub zawodowej, ilość ludzi z wyższym wykształceniem, ilość małych i średnich przedsiębiorstw w kraju (liczba lub %), ilość (lub %) firm innowacyjnych w danej
branży itp.
4
Indeks (w ekonomii) to miara statystyczna zmian ekonomicznych lub
finansowych w danej grupie danych. Wyrażany jest najczęściej jako %
zmian względem okresu bazowego np. miesiąca, roku, trzech kolejnych
lat itd.

Tabela 1. Ewolucja miar innowacji
1. Generacja
Wskaźniki wkładu
• nakłady na B+R
• zatrudnienie w nauce
i technice
• kapitał
• intensywność
technologiczna

2. Generacja
Wskaźniki efektów

•
•
•
•

patenty
publikacje
produkty
zmiany jakości

3. Generacja
Wskaźniki innowacji

• badania innowacyjności
• indeksowania
• potencjał innowacyjności

4. Generacja
Wskaźniki procesu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wiedza
aktywa nietrwałe
popyt
sieci
klastry
techniki
zarządzania
ryzyko
dynamika systemu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Milberg E., Vonortas N., (2004) Innovation metrics: measurements to insight, Center
for Accelerating Innovation and George Washington University: National Innovation Initiative 21st Century Working Group, s. 4.
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Uzasadnienie takiego stanu rzeczy brakiem teorii
wskaźników i indeksów (Schibany, Estreicher 2008: 723),
tj. stanem, w którym nie ma określonych zasad doboru
zmiennych, nadawania wag poszczególnym składowym
oraz sposobów ich agregacji (łączenia wskaźników w grupy), nie wydaje się wystarczające. Nie przekonuje również,
teoretycznie skazana na porażkę, próba poszukiwania indeksu idealnego. Nawet, gdyby taki został sformułowany,
poddany byłby ciągłej ewolucji zarówno pod wpływem
zmian zachodzących w gospodarce i społeczeństwie, jak
też w wyniku nacisku (ang. lobbying) różnych środowisk.
Odnosi się wrażenie istnienia konsensusu, zgodnie
z którym obecnie wyznaczone indeksy uznawane są lokalnie lub nawet globalnie za wystarczająco dobre i zaleca się
je do stosowania w danym czasie i określonych uwarunkowaniach. Owszem, tak skonstruowane indeksy mogą
być użyteczne przy podejmowaniu niektórych decyzji, ale
równocześnie stanowią wątpliwą lub negatywną wartość
w innych przypadkach (Kozłowski 2013: 32). Metody pozwalające wprawdzie ocenić złożone, wielowymiarowe
zjawiska innowacji za pomocą jednego indeksu mogą, nieprecyzyjnie zmierzone lub niewłaściwie zinterpretowane,
dezinformować odbiorcę. Co więcej, gdy instytucjonalnie
uogólnione miary innowacyjności stosuje się do oceny rozwoju i postępu badanych jednostek, to konsekwencje podejmowanych na ich podstawie decyzji mogą być poważne,
a niekiedy katastrofalne w skutkach. Mimo wad i słabości
wykorzystywanych obecnie indeksów innowacyjności, stosujący je decydenci znajdują się w nieco lepszej sytuacji,
niż gdyby mieli do dyspozycji tylko poszczególne wskaźniki
składowe. Podstawowym warunkiem poprawy wartości
merytorycznej indeksów ogólnych, oprócz niezbędnej korekty lub reinterpretacji teoretycznej, jest podniesienie jakości pozyskiwanych danych statystycznych.

Konsolidacja miar innowacji
Propozycję modelu wskaźników innowacji w postaci
Frascati Manual (Frascati Manual 2002) przedstawiła Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang.
Organisation for Economic Cooperation and Development,
OECD). Podręcznik Frascati zapoczątkował opracowanie katalogu dokumentów tzw. „Rodziny Frascati” (ang. Frascati
Family), który stanowią:
• Oslo Manual (Podręcznik Oslo 2008), dotyczący aktywności innowacyjnej;
• Canberra Manual, podręcznik dotyczący zasobów
ludzkich (ang. human resources);
• Technologiczny bilans płatności i patentów jako
wskaźniki wiedzy i technologii (ang. Technological
Balance of Payments and Patents as Science and
Technology Indicators).
Zbiór wskaźników opublikowany w Frascati Manual
stanowi przykład ustandaryzowanego instrumentu pomiaru
innowacji. Poszczególne miary, określone mianem wskaźników tradycyjnych, przedstawiono w tabeli 2.
W tabeli 2 zaproponowano przyporządkowanie wskaźników tradycyjnych do obszarów oddziaływania, obejmujących wydatki, zasoby ludzkie i pożytki, uwzględniając równocześnie trudne do skwantyfikowania czynniki pozostałe,
stanowiące wartość dodaną. Na podstawie analizy miar
tradycyjnych tworzone są raporty innowacyjności.
W roku 2001 utworzono Europejski Ranking Innowacyjności (ang. European Innovation Scoreboard, EIS), przemianowany następnie w roku 2010 na Ranking Innowacyjności
Unii Europejskiej (ang. Innovation Union Scoreboard, IUS).
Ranking IUS jest raportem rocznym, stanowiącym rezultat
analizy porównawczej osiągnięć innowacyjnych państw
członkowskich, opracowanym zgodnie z programem roz-

Tabela 2. Tradycyjne miary innowacyjności według Frascati Manual (2002)
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Obszar

Wydatki

Zasoby ludzkie
Pożytki
Wartość dodana

Wskaźnik innowacji
wewnętrzne i zewnętrzne wydatki na badania i rozwój (B+R)
wydatki operacyjne na badania i rozwój (B+R), np. zakup aparatury i wyposażenia
wydatki na ulepszenia technologiczne
wydatki na kształcenie związane z działalnością innowacyjną
ilość współpracujących w działalności B+R
kwalifikacje współpracowników
obroty (ang. turnover) pochodzące z innowacji
bibliometria
patenty
pozostałe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Marins L. M., (2008) The challenge of measuring innovation in emerging economies’
firms. A proposal of a new set of indicators on innovation, Working Paper Series of United Nations University, nr 44.
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woju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej Strategia
Europa 2020. Co dwa lata raportowi IUS towarzyszy Regionalny Ranking Innowacyjności (ang. Regional Innovation
Scoreboard, RIS), porównujący działalność innowacyjną stu
dziewięćdziesięciu regionów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Oba raporty UIS i RIS korzystają z tej samej
metodologii, opartej na danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (ang. European Statistical Office, Eurostat)5.

Barometr innowacji?
Choć mogłoby się wydawać, że pod atrakcyjnie brzmiącą
nazwą ukryto, nareszcie, uniwersalny indeks innowacyjności,
okazuje się, że mamy do czynienia raczej z instrumentem socjologicznym, niż miarą ekonomiczną. Innobarometer (ang.
Innovatoion Barometer), jest niczym innym, jak tylko kolejnym narzędziem instytucji Unii Europejskiej do oceny innowacyjności. Barometr Innowacji jest raportem publikującym
(od roku 2005) wyniki sondaży na temat postaw i działań
związanych z polityką innowacyjną, przeprowadzonych na
wyselekcjonowanej grupie przedsiębiorstw lub reprezentatywnej próbie ogółu społeczeństwa. Rzeczywistą miarę
sondażu stanowi pytanie: „Co sądzicie o innowacjach?”
Przedstawia on zatem jedynie opinie, zebrane na temat innowacji w badanych krajach. W kolejnych latach podejmowano w sondażach inny temat wiodący. Innobarometer 2014
zawiera na przykład opinie, na temat zasadności wsparcia
komercjalizacji innowacji ze środków publicznych.
Z kolei General Electric publikuje dokument Global Innovation Barometer, bazujący na opiniach przedstawicieli
kadry wyższego szczebla przedsiębiorstw innowacyjnych
z 22 krajów, w tym Polski (w 2012 roku sondaż przeprowadzono na próbie 2 800 osób). Jest więc, analogicznie
do Innobarometer, jedynie raportem wyników sondażu
opinii. Dokument ten poświęcono analizie wpływu kryzysu
na procesy innowacyjne i budowaniu dobrego klimatu dla
działalności innowacyjnej.
Na podstawie Global Innovation Barometer (2013)
sformułowano spostrzeżenia dla Polski. Raport opinii polskich respondentów wskazuje między innymi, że:
• zdecydowana większość (96%) uważa innowacje za
kluczowy czynnik rozwoju;
• aż 89% uważa, że należy wprowadzać innowacje zawiązując partnerstwo biznesowe;
• zarazem 81% twierdzi, że główną formą wsparcia innowacji jest walka z biurokracją;
Eurostat, powołany w roku 1972, ma siedzibę w Luksemburgu. Urząd
ten zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (ang. European Free Trade Association, EFTA).

5
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• równocześnie 63% jest przekonanych, iż główną barierą rozwoju innowacji jest brak poufności i ochrony
własności intelektualnej;
• ponadto, jedynie 22% uważa, że wsparcie rządowe
jest zorganizowane właściwie;
• tylko 23% ocenia pozytywnie rządowe wsparcie (finansowe) innowacyjności.
Warto zaznaczyć, że również w Polsce realizowany jest
projekt o nazwie Barometr Innowacyjności, którego celem
jest kompleksowy pomiar i ocena rezultatów rządowego
programu Innowacyjna Gospodarka. Od roku 2013 pomiar
ten obejmuje również monitoring i ewaluację programu
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki: Dynamiczna Polska 2020 w trakcie jego realizacji (SIEG 2013).
Nie ma merytorycznych związków Barometru Innowacyjności z prezentowanymi wcześniej Innobarometer oraz Global
Innovation Barometer. Mimo prób sformułowania rzeczywistego barometru innowacyjności, na przykład w postaci
zagregowanego indeksu pomiaru działalności innowacyjnej, przedstawione narzędzia, uzurpujące sobie prawo do
terminu „barometr”, stanowią co najwyżej uzupełnienie
ewaluacji i pomiaru innowacji, wspomagając proces badawczy jedynie w ograniczonym zakresie.

Sumaryczny Indeks Innowacji
Do badania innowacji w ujęciu ilościowym zaproponowano zestaw wskaźników, sformułowany w Innovation
Union Scoreboard (IUS). Rezultatem ich agregacji jest model indeksu globalnego zwany Sumarycznym Indeks Innowacji (ang. Sumary Innovation Index, SII). Katalog wskaźników cząstkowych jest aktualizowany. Niektóre są eliminowane, inne zaś uzupełniane (np. w roku 2004 było ich 22,
w 2009 – 29, w 2013 – 24, zaś w roku 2014 – 25). Zmienność ilości wskaźników w modelu wynika z ewolucji pojęcia
innowacji, którego zakres przekracza „tradycyjne” sektory
przemysłu i B+R. W projektowaniu SII głównym kryterium
doboru wskaźników jest ich dostosowanie do realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz dostępność danych, indeks
ten jest więc determinowany instytucjonalnie. Model Sumary Innovation Index (SII) przedstawiono w tabeli 3.
W Innovation Union Scoreboard (IUS 2014) zestaw 25
wskaźników (ang. indicators) pogrupowano na trzy typy
(ang. categories) oraz osiem wymiarów (ang. dimensions),
składających się na Sumaryczny Indeks Innowacyjności (SII)
(zob.: tabela 3). Zagregowano w nim nakłady na innowacje,
aktywność innowacyjną firm oraz osiągnięte wyniki. Katalog wskaźników składowych IUS zestawiono w tabeli 4.
Na podstawie katalogu wskaźników składowych IUS
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Tabela 3. Model Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (SII)
Sumaryczny Wskaźnik Innowacyjności (SII)
Siły sprawcze
(ang. enablers)

Aktywność przedsiębiorstw
(ang. firm activities)

Wyniki
(ang. outputs)

- zasoby ludzkie
- otwarte systemy badań
- finanse i wsparcie

- inwestycje
- powiązania i przedsiębiorczość
- aktywa intelektualne

- inwestorzy
- efekty ekonomiczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard, (2014) http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards_pl [23.10.2015].
Tabela 4. Wskaźniki innowacji MŚP na bazie Innovation Union Scoreboard (2014)
1. Siły sprawcze
1.1. Zasoby ludzkie
1.

(1.1.1.) Liczba nowych doktoratów na 1 000 mieszkańców w wieku 25-34

2.

(1.1.2.) Liczba osób w wieku 30-34 z wykształceniem wyższym w %

3.

(1.1.3.) Liczba osób wieku 20-24 z wykształceniem średnim

1.2. Otwarte systemy badań
4.

(1.2.1.) Ilość naukowych publikacji powstałych przy współpracy międzynarodowej na 1mln mieszkańców

5.

(1.2.2.) Ilość publikacji wśród 10% najbardziej cytowanych na świecie (jako % całkowitej ilości publikacji w kraju)

6.

(1.2.3.) Liczba osób na studiach doktoranckich

1.3. Finanse i wsparcie
7.

(1.3.1.) Wydatki na B+R w sektorze publicznym (% PKB)

8.

(1.3.2.) Udział kapitału ryzyka (venture capital) (% PKB)

2. Aktywność przedsiębiorstw
2.1. Inwestycje firm
9.

(2.1.1.) Wydatki przedsiębiorstw na B+R (% PKB)

10.

(2.1.2.) Wydatki na innowacje poza B+R (% obrotów)

2.2. Powiązania i przedsiębiorczość
11.

(2.2.1.) Liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących własne innowacje (% wszystkich MŚP)

12.

(2.2.2.) Liczba innowacyjnych MŚP kooperujących z innymi (% MŚP)

13.

(2.2.3.) Liczba naukowych publikacji w ramach partnerstwa prywatno-publicznego na 1 milion mieszkańców

2.3. Aktywa intelektualne
14.

(2.3.1.) Liczba zgłoszeń patentowych do PCT (ang. Patent Cooperation Treaty) na 1 miliard PKB (w PPSeuro*)

15.

(2.3.2.) Liczba zgłoszeń patentowych w zakresie ochrony środowiska i zdrowia na 1 miliard w PKB (w PPSeuro)

16.

(2.3.3.) Liczba nowych znaków towarowych na 1 miliard PKB (w PPSeuro)

17.

(2.3.4.) Liczba nowych zastosowań wspólnotowych wzorów przemysłowych na 1 miliard PKB (w PPSeuro)

3. Wyniki
3.1. Innowatorzy
18.

(3.1.1.) Liczba MŚP, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe (% MŚP)

19.

(3.1.2.) Liczba MŚP, które wprowadziły innowacje marketingowe lub organizacyjne (% MŚP)

20.

(3.1.3.) Zatrudnienie w sektorach innowacyjnych MŚP (% udział w całkowitym zatrudnieniu)

3.2. Efekty ekonomiczne
21.

(3.2.1.) Zatrudnienie w przedsięwzięciach opartych na wiedzy (% udział w całkowitym zatrudnieniu)

22.

(3.2.2.) Udział eksportu produktów wysokiej technologii w bilansie handlowym (%)

23.

(3.2.3.) Udział eksportu usług opartych na wiedzy w całkowitym eksporcie (%)

24.

(3.2.4.) Udział innowacji (nowych na rynku i dla firmy) w całkowitej sprzedaży (% obrotu)

25.

(3.2.5.) Przychody z licencji i patentów zagranicznych (% PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard, (2014) http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl [23.10.2015].
* PPSeuro oznacza standard siły nabywczej według klasyfikacji Eurostat (ang. Purchasing Power Standard).
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wyznacza się również wskaźniki złożone, do których zaliczono indeksy charakteryzujące innowacyjność UE i jej państw
członkowskich, tj.:
1. Sumaryczny indeks innowacyjności (SII), będący liczbą niemianowaną;
2. Tempo wzrostu (ang. growth rate), wyrażone w %;
3. Innowacyjność (ang. innovation performance as international benchmarking).
Wartości wskaźników wyznaczane są na podstawie
danych statystycznych Eurostat, OECD i Community Innovation Survey (CIS) w postaci raportów rocznych.
Wartości wskaźników innowacji, wyznaczonych dla
Polski w oparciu o Innovation Union Scoreboard (2014), na
tle analogicznych przeciętnych wyników Unii Europejskiej,
zawiera tabela 5.
Porównując wartości wskaźników innowacji wyznaczonych dla Polski i UE warto zauważyć, że jedynie w czterech
przypadkach wyniki „polskie” są korzystniejsze od wyników
unijnych. Dotyczy to najpierw wskaźników odnoszących się
do wymiaru zasobów ludzkich (1.1.), tj. liczby osób w wieku
30-34 lat z wyższym wykształceniem (wskaźnik nr 2, symbol IUS 1.1.2.) oraz liczby osób w wieku 20-24 lat z wykształceniem średnim (wskaźnik nr 3, symbol IUS 1.1.3.).
Ponadto, Polska uzyskała przewagę w obszarze aktywności
przedsiębiorstw i inwestycji (wymiar 2.1.), w zakresie wydatków na innowacje poza obszarem B+R (wskaźnik nr 10,
symbol IUS 2.1.2.) oraz w wymiarze aktywów intelektualnych (2.3.), w zakresie liczby nowych zastosowań wspólnotowych wzorów przemysłowych, przypadających na 1
mld PKB w PPSeuro6 (wskaźnik nr 17, symbol IUS 2.3.4.).
6

PPSeuro oznacza standard siły nabywczej według klasyfikacji Eurostat

Z kolei najsłabszy wynik, w stosunku do przeciętnej unijnej, zanotowano w zakresie wskaźnika nr 6 (symbol IUS
1.2.3.), odzwierciedlającego liczbę osób na studiach doktoranckich oraz wskaźnika nr 11 (symbol IUS 2.2.1.), informującego o relatywnie niskim udziale polskich małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących własną
działalność innowacyjną. Polskie przedsiębiorstwa nie najlepiej wypadły również w rankingu obejmującym wskaźnik
nr 12 (2.2.2.), informujący o ilości innowacyjnych MŚP kooperujących z innymi partnerami, wskaźnik nr 13 (2.2.3.),
dotyczący liczby publikacji naukowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wskaźnik nr 18 (3.1.1.),
odzwierciedlający ilość MŚP, wdrażających innowacje produktowe lub procesowe.
Należy podkreślić, że wartości wskaźników zamieszczonych w tabeli 5. nie są wzajemnie porównywalne, gdyż
wyznaczono je w różnych jednostkach i wymiarach. Ewentualna porównywalność tychże wskaźników wymaga ich
przeskalowania, celem ujednolicenia miary. Dla każdego
wskaźnika parametr skalowania może stanowić wielkość
„rozrzutu” jego wartości dla badanej próby, tj. krajów
członkowskich UE. Parametr ten można wyznaczyć, znajdując dla danego wskaźnika Y jego wartość maksymalną
Ymax i minimalną Ymin spośród 28 krajów UE, a następnie wyznaczając wielkość unormowaną Ynorm (ang. MinMax-type
normalisation), korzystając z formuły:

Yunorm =

Y − Ymin
Ymax − Ymin

(1).

(ang. Purchasing Power Standard).

Tabela 5. Wskaźniki innowacji dla Polski i Unii Europejskiej* (IUS 2014)
Siły
sprawcze

UE

Polska

Aktywność
przedsiębiorstw

UE

Polska

Wyniki

UE

Polska

1. (1.1.1.)

1,70

0,50

9. (2.1.1.)

1,31

0,33

18. (3.1.1.)

38,40

14,40

2. (1.1.2.)

35,80

39,10

10. (2.1.2.)

0,56

1,02

19. (3.1.2.)

40,30

19,90

3. (1.1.3.)

80,20

89.80

11. (2.2.1.)

31,80

11,30

20. (3.1.3.)

16,20

13,70

4. (1.2.1.)

343,00

226,00

12. (2.2.2.)

11,70

4,20

21. (3.2.1.)

13,90

9,70

5. (1.2.2.)

11,00

3,80

13. (2.2.3.)

7,30

2,30

22. (3.2.2.)

1,27

0,58

6. (1.2.3.)

24,20

1,90

14. (2.3.1.)

1,98

0,67

22. (3.2.3.)

45,30

28,30

7. (1.3.1.)

0,75

0,56

15. (2.3.2.)

0,92

0,25

24. (3.2.4.)

14,40

8,00

8. (1.3.2.)

0,28

0,23

16. (2.3.3.)

5,91

3,21

25. (3.2.5.)

0,77

0,21

17. (2.3.4.)

4,75

4,76

Źródło: Innovation Union Scoreboard, (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BFF6B10573A46 [20.10.2015].

*Numeracja wskaźników według tabeli 4 została uzupełniona pełną numeracją wskaźników zastosowaną przez standard Innovation Union Scoreboard (2014).
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Zakres wartości wskaźników unormowanych obejmuje
przedział (0; -1). Wskazania unormowanych miar innowacji
dla Polski i UE w roku 2014, odnoszących się do ośmiu wymiarów działalności innowacyjnej, zamieszczono w tabeli 6.
Na podstawie obliczeń wskaźników unormowanych
wyznaczono następnie Sumaryczny Index Innowacji (SII),
stanowiący średnią arytmetyczną nieważoną wszystkich
wskaźników. Zmienność SII w okresie 2006-2013 dla Polski
i UE przedstawiono w tabeli 7.
Na podstawie wyników Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności, zamieszczonych w tabeli 7 zauważono, że wartość SII dla Polski osiąga w badanym okresie poziom względnie stabilny (0,279), stanowiąc zarazem jedynie połowę przeciętnej, jaką odpowiednio uzyskał SII dla Unii Europejskiej
(0,554). Wyniki SII dla Polski i UE przedstawiono ponadto
w układzie porównawczym na tle państw członkowskich
wspólnoty (UE-28) w roku 2014, co obrazuje wykres 2.
Szeregując badane kraje UE według rosnących wartości SII, dokonano ich podziału na grupy aktywności innowacyjnej, oznaczając granice podziału poziomymi liniami
przerywanymi. Na tej podstawie wyróżniono cztery grupy
innowatorów:
1. Liderzy innowacji (ang. innovation leaders), o wartości SII wynoszącej ponad 120% przeciętnej unijnej,
tj.: Szwecja, Dania, Niemcy i Finlandia;

2. Kraje doganiające liderów (ang. innovation followers), o wartości SII w przedziale 90-120% przeciętnej unijnej, tj.: Luksemburg, Holandia, Belgia, Wielka
Brytania, Irlandia, Austria i Francja;
3. Umiarkowani innowatorzy (ang. moderate innovators), o wartości SII w przedziale 50-90% przeciętnej
unijnej, tj.: Słowenia, Estonia, Cypr, Włochy, Czechy,
Hiszpania, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Malta, Chorwacja, Litwa i Polska;
4. Skromni innowatorzy (ang. modest innovators),
o wartości SII poniżej 50% przeciętnej unijnej, tj.:
Rumunia, Litwa i Bułgaria.
Zagregowany SII dla Polski, stanowiąc około 50,5%
przeciętnej unijnej, lokuje Polskę na ostatnim miejscu
w gronie umiarkowanych innowatorów. Analiza zmienności SII wskazuje ponadto, że jest to, jak dotąd, pozycja stabilna7. Poziom tej stabilizacji można wyznaczyć za pomocą
średniorocznego parametru tempa wzrostu (ang. average
annual growth rate). Dla poszczególnych krajów roczny parametr wzrostu (ang. yearly growth rate) definiowany jest
osobno dla każdego z unormowanych wskaźników Y.
7
Nie ma to jednak nic wspólnego z pozytywnie rozumianą stabilizacją,
gdyż wynik ten oznacza raczej trwałą stabilność marudera wśród umiarkowanych innowatorów, z perspektywą spadku do najniższej kategorii
w tej klasyfikacji.

Tabela 6. Unormowane wskaźniki innowacji dla Polski i UE w roku 2014
Wymiar

Zasoby
ludzkie

Systemy
badań

Finansowanie
i wsparcie

Inwestycje
firm

Powiązania
i partnerstwo

Aktywa
intelektualne

Innowacje

Efekty
ekonomiczne

UE

0,583

0,539

0,558

0,417

0,550

0,564

0,549

0,595

Polska

0,567

0,128

0,418

0,343

0,126

0,274

0,127

0,305

Kraj/
obszar

Źródło: Innovation Union Scoreboard , (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BFF6B10573A46 [23.10.2015].
Tabela 7. Zmiany Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (SII) w latach 2006-2013 dla Polski i Unii Europejskiej oraz wskaźnik
tempa wzrostu (ang. growth rate)
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tempo wzrostu

UE

0,495

0,506

0,504

0,516

0,531

0,532

0,545

0,554

1,66%

Polska

0,263

0,275

0,265

0,276

0,272

0,282

0,268

0,279

0,88%

Kraj/obszar

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard, (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BFF6B10573A46 [23.10.2015].
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Sumaryczny Wskaźnik Innowacyjności SII

Wykres 2. Polska i Unia Europejska na tle Sumarycznego Indeksu Innowacyjności krajów członkowskich UE-28 w 2014 roku

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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skromni
innowatorzy

EU

FR AT IE UK BE NL LU FI DE DK SE

28 krajów członkowskich UE
umiarkowani innowatorzy

liderzy
innowacji

kraje doganiające liderów

Źródło: Innovation Union Scoreboard, (2014) http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=8771DBB1291D4965B59BFF6B10573A46 [23.10.2015].

dem innowacyjności całej Unii Europejskiej. Miarę wyznacza średnia arytmetyczna Ckraju wszystkich unormowanych
wskaźników indywidualnych Ci, w stosunku do wskaźnika
CUE dla Unii Europejskiej, tj.:

Wyznaczany jest jako stosunek

Y t / Y t − 1 , gdzie t oznacza rok, np.
Y 2013 / Y 2012 .

Ckraju = 100

Począwszy od roku 2014 parametr ten wyznaczany jest
dla ośmiu ubiegłych lat8 (dane uwzględnione w niniejszym
artykule obejmują okres 2006-2013). Roczne wskaźniki
wzrostu, wyznaczone dla poszczególnych krajów, tworzą
parametr zagregowany, tzw. średnioroczny wskaźnik wzrostu, poprzez wyznaczenie średniej geometrycznej wszystkich parametrów rocznych, tj.:
 Y 2006   Y 2007   Y 2008   Y 2009   Y 2010   Y 2011   Y 2012   Y 2013 
 2005  *  2006  *  2007  *  2008  *  2009  *  2010  *  2011  *  2012 
Y  Y
 Y
 Y  Y  Y  Y  Y 

(2).

Średni parametr wzrostu innowacji wyrażony jest
w procentach (zob.: tabela 6).
Kolejny zagregowany indeks, proponowany przez Unię
Europejską, stanowi innowacyjność (ang. innovation performance as international benchmarking). Jest to względna
miara innowacyjności badanego kraju, wyznaczana wzglę8
W latach poprzednich, do 2013 roku i wcześniej, parametr ten wyznaczano dla okresu trzech lat poprzedzających rok badania. Ponadto nieco inaczej obliczano wcześniej także tempo wzrostu, a mianowicie jako
średnie tempo wzrostu indywidualnych wskaźników dla poszczególnych
krajów.
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Ci
C UE (3).

Indeks innowacyjności nie był przedmiotem badań
w Innovation Union Scoreboard w 2014 roku, brak więc,
jak dotychczas, danych w tym zakresie.

Podsumowanie
Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza dostępnych wskaźników innowacji pozwala na konkluzję, iż
miary te mogą być użyteczne jedynie przy porównaniach
w relatywnie dużej skali, szczególnie w perspektywie makroekonomicznej i globalnej. Próba oceny przy ich pomocy
poziomu mezoinnowacyjności, dotyczącej regionów, województw, branż lub gałęzi przemysłu, a także poziomu mikroinnowacyjności, czyli działalności innowacyjnej w perspektywie mikroekonomicznej, dotyczącej np. małych i średnich
przedsiębiorstw, nie wydaje się bezpośrednio możliwa.
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że wielu Autorów skłania się w stronę uznania rachunku ekonomicznego, jako podstawowej metody pomiaru efektywności
innowacji. W takim ujęciu kwestią kluczową jest poprawne
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określenie wymiaru badanego procesu i koncentracja na
ilościowym aspekcie badań. Efektywność gospodarowania w procesach innowacyjnych jest bowiem w znacznym
stopniu odzwierciedleniem wymiernych czynników o charakterze ilościowym. Oczywiście, najprościej byłoby przyjąć
uniwersalną miarę ilościową, jaką jest wielkość wyrażona
w jednostce pieniężnej. Należy jednak pamiętać, że charakter przedsięwzięć innowacyjnych najczęściej różni się
od typowych inwestycji w środki trwałe. Innowacje ukierunkowane są na uzyskanie efektów wielopłaszczyznowych,
dlatego dla ich właściwej oceny wymagają adekwatnych,
wieloczynnikowych ujęć rachunku ekonomicznego.
W dalszych badaniach Autor zamierza skoncentrować
się na wyznaczeniu algorytmu pomiaru aktywności innowacyjnej, opartego na rachunku efektywności, uwzględniającym równocześnie dowolną liczbę zmiennych. Punkt
wyjścia do tych analiz stanowią tradycyjne metody proste
(statyczne), dyskontowe (złożone) oraz metody oceny ryzyka inwestycyjnego (Kałowski, Wysocki 2015: 163). Ze
względu na wysoki stopień niepewności, jaki charakteryzuje przedsięwzięcia innowacyjne, konieczne staje się również
zastosowanie metod uwzględniających ryzyko.
Ponadto, z uwagi na dostępność, sposób pozyskania
i agregacji danych oraz ich jakość, w artykule zwrócono
uwagę również na znaczenie czynników o charakterze
pozafinansowym. Zauważono, że nawet ich konwersja do
kryteriów wymiernych, w oparciu o szacunki czy opinie eksperckie, obarczona jest sporym błędem i zwykle nie daje
realnej możliwości porównania. Potwierdzono, że istnieje
potrzeba powiązania badań ilościowych działalności innowacyjnej (indeksy, wskaźniki) z badaniami jakościowymi,
których przykłady w postaci różnych „barometrów innowacji” analizowano w artykule.
Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę stanu wiedzy w zakreślonym obszarze badań, a także, przynajmniej
częściowe, potwierdzenie założonej na wstępie hipotezy.
Wydaje się zatem, że proponowana konstrukcja miar ilościowo-jakościowych, agregowanych według kryterium
systemowego odpowiednio do poziomu badania (mikro-,
mezo-, makroekonomicznego bądź globalnego), stanowi
ważny kierunek rozwoju badań nad innowacyjnością na
gruncie nauk ekonomicznych. Konieczne staje się więc poszukiwanie, także w obszarach interdyscyplinarnych, możliwie prostej, adekwatnej miary, budowanej na przykład
przez swobodną agregację celowo dobranych wskaźników
innowacji, najbardziej odpowiadających założonemu celowi
i zakresowi badań.
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