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INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI POLSKIEJ  
NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ I ŚWIATA 

 
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena innowacyjności gospodarki polskiej i przedsta-
wienie jej pozycji w tym zakresie na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata.  
W artykule przedstawiono tezę, iż konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki 
jest niska i istnieje konieczność jej zdynamizowania. W artykule wykorzystano syntetycz-
ne wskaźniki innowacyjności zamieszczone w literaturze przedmiotu. Uważa się, że tylko 
nowoczesna infrastruktura zarządzania może zapewnić realizację polityki innowacyjnej. 
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Wprowadzenie 
 

Pozycja innowacyjna Polski w rankingach organizacji międzynarodowych 
prezentowana przez agendy ONZ oraz Unii Europejskiej nie jest wysoka. Okre-
ślona jest ona za pomocą obiektywnych mierników, które umożliwiają przepro-
wadzenie takiej analizy porównawczej. Uzyskane wyniki porównań nie odpowia-
dają aspiracjom Polaków. W artykule przedstawiono tezę, iż konkurencyjność  
i innowacyjność polskiej gospodarki jest niska i istnieje konieczność jej zdyna-
mizowania. Analiza danych przedstawionych w raportach szczególnie ekspertów 
międzynarodowych pokazuje, że poziom nowoczesności Polski jest niższy od 
poziomu większości państw Unii Europejskiej. W określeniu pozycji poszcze-
gólnych państw istotną rolę odgrywa wykonana przez międzynarodowych eks-
pertów ocena nowoczesności posiadanej infrastruktury zarządzania. Przez infra-
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strukturę zarządzania rozumie się następującą czwórkę {Sprzęt, Oprogramowanie, 
Zasoby: informacji, wiedzy, modeli i procedur, Sieci komunikacyjne}1.  

Do poprawy miejsca Polski na „mapie nowoczesności gospodarek” nie-
zbędne jest stworzenie warunków do realizowania polityki proinnowacyjnej. 
Współczesna infrastruktura zarządzania powiązana z zastosowaniem narzędzi 
informatycznych może pomóc w realizacji polityki proinnowacyjnej. Realizacja 
ścieżki rozwoju, która wspomaga działania unowocześniania współczesnej in-
frastruktury zarządzania pozwoli na to, że Polska będzie postrzegana jako pań-
stwo nowoczesne. Nowoczesna infrastruktura powinna ułatwić działanie zagra-
nicznym inwestorom i zapewnić napływ do Polski kapitału inwestycyjnego. 
Jego posiadanie jest koniecznym elementem realizacji współczesnej polityki 
innowacyjnej. W niewielkim uproszczeniu można przyjąć, że tylko nowoczesna 
infrastruktura zarządzania może zapewnić realizację polityki innowacyjnej. Na-
tomiast bez realizacji innowacyjnej polityki Polska nie może być postrzegana 
jako nowoczesne państwo. 
 
 
1. Innowacje i polityka innowacyjna jako element  

nowoczesnej gospodarki 
 

Pojęcie innowacji i polityki innowacyjnej nie jest jednoznaczne. Innowacją 
w kontekście zarządzania zajmowali się m.in. Drucker [1992] i Porter [1990].  
W Polskiej literaturze pragniemy zwrócić uwagę na prace [Czerniak, 2013; Karlik, 
2012; Pomykalski, 2001; Weresa, 2014; Stanisławski 2011]. Ogólnie przyjmuje 
się, że innowacja jest procesem, który ma na celu wprowadzenie zmian. Najczę-
ściej są to nowe lub zmodernizowane wyroby. Innowacje dotyczą również zmian 
w procesach technologicznych wytwarzania. Zmiany wymuszają zastosowanie 
nowych technik zarządzania. Wspomaganie zarządzania innowacyjnymi syste-
mami informatycznymi również zaliczamy do procesów innowacyjnych.  

Procesy zmian są wprowadzane z zastosowaniem dwóch podejść: 
–  Ulepszamy produkt lub metody jego wytwarzania. Innowacja nie musi być 

wynalazkiem. Najczęściej innowacja to ciąg „małych kroków”. Takie podej-
ście, które prowadzi do wielkich odkryć, określmy podejściem kaizen lub lean 
management (szczupłe zarządzanie) [Coimbra, 2008]. 

–  Wprowadzamy nowy produkt lub nową metodę wytwarzania w sposób „re-
wolucyjny”. Jest to podejście reengineeringowe, które zostało zaproponowane 
przez Hammera [1996]. 

                                                 
1  Szerzej na temat infrastruktury zarządzania i związanej z nią informatycznej infrastruktury 

zarządzania  patrz Kisielnicki [1993, 2014]. 
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Projekty innowacyjne, niezależnie od ich zakresu, obejmują system działań 
o charakterze: naukowym, badawczym, technologicznym, organizacyjnym, eko-
nomicznym i finansowym. Są one częścią strategicznego planu innowacyjnego 
jako planu rozwoju zarówno poszczególnych organizacji, jak i całej gospodarki. 
Trudne do ścisłego zdefiniowania pojęcie innowacji wynika z jej wielowątkowej 
charakterystyki.  

Międzynarodowy podręcznik metodologicznych badań statystycznych in-
nowacji, który jest zalecany zarówno w krajach OECD, jak i przez Unię Euro-
pejską, noszący nazwę Oslo Manual [2005], określa, że innowacja jest to wdro-
żenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego 
lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody 
organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź 
relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Na potrzeby planowania strategicznego  
i zachowania porównywalności w czasie z wynikami dotychczasowych badań 
statystycznych innowacji w wielu przypadkach użyteczne jest również stosowa-
nie „węższej” definicji innowacji. Definicja innowacji według podręcznika Oslo 
Manual obejmuje pełne spektrum nowości – od nowości na skalę światową (new 
to the world), poprzez nowości w skali rynku, na którym działa przedsiębiorstwo 
(new to the market), po nowości tylko z punktu widzenia danej organizacji – 
firmy (new to the firm). 

Jak pisze Matusiak [2011], innowacje spinają ze sobą sfery nauki, techniki, 
produkcji, zarządzania i polityki, koncentrują w sobie cechy wszystkich tych 
obszarów. Procesy innowacyjne przebiegają w specyficznym układzie powiązań 
obejmującym sieci przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze i pozarządo-
we oraz rząd, administrację publiczną i inicjatywy obywatelskie. Coraz większą 
rolę odgrywają współzależności zachodzące między dynamiką tworzenia i roz-
woju innowacyjnych przedsiębiorstw a organizacją regionów i dostępnością 
wyspecjalizowanych instrumentów finansowych. 

Polityka innowacyjna (innovation policy) jest określana jako system zarów-
no polityki naukowej, jak i polityki technologicznej. Polityka innowacyjna jest 
takim rodzajem polityki gospodarczej, który jest kojarzony z: high-tech, „zaa-
wansowaną technologią”, systemami informatycznymi itp. Celem polityki inno-
wacyjnej jest wspieranie innowacyjności gospodarki. Głównym przedmiotem jej 
oddziaływania są przedsiębiorstwa zarówno małe, jak i średnie oraz duże. Główny 
ciężar ryzyka związany z realizacją planu innowacji spada na przedsiębiorstwa 
małe. One to ponoszą ryzyko podejmowania innowacji w przypadku ich niepo-
wodzenia [www 1].  
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W Polsce podejście do innowacyjności można rozpatrywać w sposób dwo-
jaki. Z jednej strony coraz więcej firm podejmuje działalność w obszarach ba-
dawczo-rozwojowych, co przejawia się w ich nowych, innowacyjnych produk-
tach, oferowanych usługach i modelach biznesowych. Natomiast z drugiej strony 
mamy do czynienia z wieloma utrudnieniami i barierami w sposobie rozwijania 
działalności badawczo-rozwojowej. „Polska ma ogromny potencjał, aby tworzyć 
i opracowywać innowacyjne rozwiązania znane na całym świecie, ale należy ku 
temu stworzyć odpowiednie warunki” – mówi Konrad Świrski, prezes firmy 
Transition Technologies, która od 2010 r. posiada status centrum badawczo- 
-rozwojowego. Z danych pochodzących z raportu KPMG wynika, że blisko po-
łowa przedsiębiorstw uznaje innowacyjność za cel strategiczny swojej działalno-
ści. Z drugiej strony 44% firm nie prowadzi wielostronnych działań z powodu 
obaw dotyczących zwrotu z inwestycji. Z kolei blisko 33% podmiotów prowadzi 
działania innowacyjne w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale 
dotyczy to głównie grupy firm, która ma już ustabilizowaną sytuację oraz wielo-
letni staż na rynku. Jednak należy zaznaczyć, że obecnie ten trend zaczyna się 
zmieniać i coraz więcej firm w tworzeniu innowacyjnych i unikatowych rozwią-
zań dostrzega szansę na konkurencyjność oraz zdobycie nowych, zagranicznych 
rynków. Nowe rozwiązania w zakresie nowoczesnych technologii są coraz bar-
dziej znaczące w rozwoju gospodarczym Polski [www 2].  
 
 
2.  Nowoczesność zarządzania – miejsce Polski w świecie  

i Unii Europejskiej  
 

Nowoczesność zarządzania wspomaganego informatyką ma znaczący udział 
w transformacji społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne, 
oparte na zarządzaniu wiedzą. Unowocześnienie infrastruktury zarządzania po-
zwala na zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od innych krajów UE. Stara-
jąc się uzasadnić postawioną wcześniej tezę, należy określić miejsce Polski we 
współczesnym świecie, a szczególnie wśród państw UE.  

Pozycję Polski w świecie można określić, analizując zestaw wskaźników 
obrazujących skalę rozwoju: społecznego, gospodarczego, technologicznego, 
kulturalnego, cywilizacyjnego i ustalając pozycję Polski na tych skalach. Polega 
to na wyszukiwaniu w dostępnych źródłach opisów (nazw, definicji, interpretacji) 
poszczególnych wskaźników i odnalezieniu pozycji Polski w tych skalach. 
Trudno natomiast będzie odnaleźć szczegółowe metody ich obliczeń (czasem 
dostępne są wzory), a jeszcze trudniej zestawy danych, na podstawie których je 
obliczano. Z przeglądu zawartości internetu wynika, że takich wskaźników jest 
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ponad 50. Większość jest autorstwa firm konsultingowych lub organizacji mię-
dzynarodowych. Popularne są mierniki: Networked Readiness Index (NRI) i HDI 
(Indeks Rozwoju Społecznego). HDI opracowywał i publikował także polski 
oddział UNDP. Ma on kilkanaście pochodnych wskaźników i mutacji. Publiko-
wane są też wskaźniki określane jako: gotowość sieciowa (chłonność informa-
cyjna lub gotowość na wchłonięcie informacji), ranking demokratyzacji, ranking 
wolności gospodarczych. Wśród polskich badaczy popularne są również wskaź-
niki opracowane przez środowiska akademickie, takie jak: wskaźnik ubóstwa, 
wykluczenia społecznego, marginalizacji społecznej.  

Diagnozę mającą określić pozycję Polski na mapie strategicznej rozpocz-
niemy od analizy wyników wskaźnika NRI. Jest to wskaźnik mający bardzo 
szerokie pole recepcji obserwowanych zjawisk. Prezentuje on pozycje badanych 
państw na tle szerokiej analizy problematyki: kulturowej, społecznej i ekono-
micznej. Indeks NRI [www 3] stworzony został dla potrzeb Światowego Forum 
Gospodarczego. Mierzy on tendencję kraju do zastosowania innowacyjnych 
możliwości, które zapewnione są poprzez zastosowanie technologii informacyj-
nych i telekomunikacyjnych. W opisie metodologii określenia NRI jest informa-
cja, że do oceny pozycji danego kraju należy uzyskać 68 danych, zgrupowanych 
w trzech kategoriach w dziewięciu grupach:  
– indeks otoczenia (prawno-ekonomicznego): rynek, polityka i regulacje, infra-

struktura, 
– indeks gotowości (umiejętności, wiedzy, edukacji): indywidualnej, biznesu, 

administracji, 
– indeks użytkowania (dostępności, kosztów): indywidualnego, biznesowego, 

administracji. 
Z tych 68 danych 27 jest danymi twardymi – czyli pochodzącymi z innych 

raportów (np. z raportu International Telecommunication Union oraz Banku 
Światowego). Pozostałe 41 danych pochodzi z badań prowadzonych przez Świa-
towe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Celem tych badań było 
ankietowe odpytanie liderów biznesu w 134 krajach. W 2015 r. indeks kształto-
wał się na poziomie 4,44, co dawało Polsce 50. pozycję w rankingu. Jest to 
pewna poprawa polskiej pozycji w stosunku do przeszłości. I tak: w 2014 r. in-
deks NRI w Polsce wynosił 4,24, co dawało nam 54. pozycję na świecie. Nato-
miast w 2013 r. wartość miernika NRI wynosiła 4,19, co dawało nam z kolei 49. 
pozycję. We wcześniejszych badaniach (2009-2010) Polska zajmowała 65. miej-
sce ze wskaźnikiem NRI na poziomie 3,74. Obecna pozycja nie jest zadowalają-
ca i nie odpowiada aspiracjom Polaków. Nasuwa się tutaj pytanie: Co musi zo-



Jerzy Kisielnicki 72 

stać zrobione, aby Polska poprawiła ten wynik? Na pewno udoskonalenie infra-
struktury zarządzania, ale czy to wystarczy? 

Kolejny prezentowany wskaźnik to wspomniany już indeks rozwoju spo-
łecznego, czyli Human Development Index (HDI). Wskaźnik określa poziom 
społecznego rozwoju danego kraju w stosunku do innych krajów [www 4]. 
Wskaźnik HDI ocenia kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie” 
(long and healthy life), „wiedza” (knowledge) i „dostatni standard życia” (decent 
standard of living). Do jego wyliczenia służą następujące wskaźniki cząstkowe: 
– oczekiwana długość życia, 
– średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat  

i starszych, 
– oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia, 
– dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego 

waluty. 
Oparty na tym wskaźniku system porównywania wprowadzony został przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych i od 1993 r. wykorzystuje go w swoich 
corocznych raportach ONZ-owska agenda do spraw rozwoju (UNDP).  

Pierwszą pozycje zajmuje Norwegia. Polska zajmuje 36. pozycję, a wyprze-
dzają nas państwa, z którymi Polska weszła do UE, m.in.: Republika Czeska (28), 
Estonia (30), Słowacja (35). 

Następny prezentowany wskaźnik oceny, czyli Globalny Indeks Rozwoju 
Społecznego (Social Progress Index), ma dużą wiarygodność. Został stworzony 
przez Social Progress Imperative we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Jest 
to zagregowany wskaźnik, który został wyliczony na podstawie analizy cząst-
kowych wskaźników uzyskanych ze 133 państw. Cząstkowe wskaźniki dotyczą 
trzech kluczowych aspektów funkcjonowania społeczeństwa, którymi są:  
– podstawowe potrzeby ludzkie (m.in. dostęp do wody i dach nad głową),  
– fundamenty dobrobytu (m.in. ochrona zdrowia),  
– możliwości awansu społecznego i wolności osobiste [www 5]. 

W opublikowanej najnowszej wersji badań Polska zajmuje 27. miejsce. 
Znaleźliśmy się w tzw. drugiej grupie państw, tj. krajów rozwiniętych społecz-
nie. Razem z nami w tej kategorii uplasowała się większość krajów Unii Euro-
pejskiej i USA. Lepszą pozycję od Polski w Europie Środkowej osiągnęły: Sło-
wenia (19), Czechy (22), Estonia (23) oraz Słowacja (25). Za nami znalazły się: 
Węgry (32), Łotwa (33) oraz Litwa (35). Zostaliśmy określeni jako kraj, który 
„ma problem z: dostępem do niedrogich mieszkań, tolerancją wobec imigrantów 
czy chorobami cywilizacyjnymi”. Norwegia, podobnie jak w ocenie wskaźni-
kiem HDI, zajęła najwyższe miejsce. 
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Interesująca jest diagnoza przeprowadzona z punktu widzenia miejsca Pol-
ski w Unii Europejskiej [www 6]. Dobrobyt poszczególnych krajów w coraz 
większym stopniu zależy od poziomu rozwoju gospodarki cyfrowej i realizacji 
zasad społeczeństwa informacyjnego. Wskaźnikiem pozwalającym na określenie 
pozycji Polski jest m.in. „wskaźnik gospodarki i społeczeństwa cyfrowego” (The 
Digital Economy and Society Index, DESI). Jest to wskaźnik złożony, który 
przedstawia gospodarkę i społeczeństwo z punktu widzenia cyfrowej gospodar-
ki. DESI charakteryzuje stan cyfrowej Europy i monitoruje ewolucję państw 
członkowskich UE w konkurencyjności cyfrowej. Wyliczenie wskaźnika DESI 
bazuje na zestawie ponad 30 współczynników pogrupowanych w następujących 
5 kategoriach: 
1.  Łączność. Wymiar ten analizuje rozwój infrastruktury szerokopasmowej i jej 

jakość. Przyjmuje się, że powszechny dostęp do szybkich usług szerokopa-
smowych jest warunkiem koniecznym do oceny konkurencyjności danego 
państwa. 

2.  Kapitał ludzki. Wymiar ten mierzy umiejętności potrzebne do korzystania z moż-
liwości oferowanych przez zaawansowane narzędzia informatyczne. Oceniane 
są umiejętności korzystania z technologii cyfrowej. 

3.  Korzystanie z internetu. Wykorzystanie internetu w realizacji czynności wy-
konywanych przez obywateli danego państwa. Działania te wahają się od 
nowoczesnych działań komunikacyjnych do zakupów on-line i korzystania  
z e-bankowości. 

4.  Integracja technologii cyfrowej. Wskaźnik ten ocenia stopień cyfryzacji 
przedsiębiorstw i wykorzystania internetowego kanału sprzedaży. Efekty 
uzyskane dzięki wyższej wielkości wskaźnika to: możliwość zwiększenia 
wydajności, obniżenia kosztów i wzrost zaangażowania klientów, współpra-
cowników i partnerów biznesowych.  

5.  Cyfrowe usługi publiczne. Wskaźnik ten mierzy stopień cyfryzacji usług 
publicznych. Koncentruje się na zastosowaniach w e-administracji i e-zdrowiu. 
Modernizacja i cyfryzacja usług publicznych może prowadzić do wzrostu 
wydajności administracji publicznej, jak również do dostarczenia wysokiej 
jakości usług dla obywateli. 

Diagnoza tych wymiarów w bardzo dużym stopniu pozwala na ocenę no-
woczesności posiadanej infrastruktury zarządzania.  
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Wykres 1.  Kształtowanie się wskaźnika DESI w państwach członkowskich UE za 2014 r. 
(publikacja 2015) 

 

Źródło: Digital Agenda for Europe [www 6]. 
 

Każdy wynik w DESI należy do przedziału (0,1). Wyższa wartość wskaźnika 
oznacza lepszą pozycję danego państwa. Wielkość wskaźnika DESI z 2015 r. poka-
zuje, że zarówno Unia Europejska jako całość, jak i poszczególne państwa człon-
kowskie zmierzają w kierunku gospodarki cyfrowej i cyfrowego społeczeństwa. 
Państwa członkowskie UE znajdują się na różnych poziomach rozwoju cyfryzacji  
i osiągają postęp w różnym tempie. W 2015 r. całkowity wynik wskaźnika dla ostat-
niego ocenianego kraju UE (Rumunia – 0,3) był mniejszy niż połowa wyniku  
z najlepszego kraju (Dania – 0,68).  

Cyfrowe usługi publiczne są wymiarem, w którym wydajność jest najbardziej 
rozdrobniona (z odstępem 0,6 między pierwszym i ostatnim państwem). Najmniej-
sza różnica dotyczy łączy i korzystania z Internetu, co znaczy, że kraje członkowskie 
są bliżej siebie w tym, co dotyczy wdrażania i wykorzystania infrastruktury szero-
kopasmowej. 

  Państwa zostały pogrupowane w wysokie, średnie i niskie klastry wydajności:  
1. Liderzy: Dania, Szwecja, Holandia, Finlandia, Norwegia i Islandia. Państwa, 

które są wiodące zarówno w UE, jak też są światowymi liderami w gospodarce 
cyfrowej.  

2. „Średniacy”: Belgia, Wielka Brytania, Estonia, Luksemburg, Irlandia, Niemcy, 
Litwa, Hiszpania, Austria, Francja, Malta i Portugalia. Są one dobre w niektó-
rych dziedzinach, ale nadal muszą się rozwijać. 

3. Kraje „odstające”: Czechy, Łotwa, Słowenia, Węgry, Słowacja, Cypr, Polska, 
Chorwacja, Włochy, Grecja, Bułgaria i Rumunia. Państwa te rozwijają się 
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znacznie wolniej niż pozostałe. W raporcie napisano, że powinny one obecną 
wydajnością nadrobić zaległości, aby nie zostać w tyle. 

W ramach prezentowanego raportu oddzielne miejsce zajmuje analiza wskaź-
nika kapitału ludzkiego. Jest to jeden z najbardziej istotnych czynników charaktery-
zujących rozwój danego państwa. Kształtowanie się wskaźnika DESI analizowane-
go pod tym kątem przedstawia wykres 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  miernik dla UE jest średnią z 28 mierników poszczególnych państw będących obecnie człon-

kami UE 
 
Wykres 2.  Kształtowanie się wskaźnika DESI w zakresie kapitału ludzkiego w państwach 

członkowskich UE za 2014 r. (publikacja 2015) 
 

Źródło: [www 6].  
 

Wymiar kapitał ludzki we wskaźniku DESI ma dwie podkategorie, a mianowi-
cie wymiary: podstawowe umiejętności oraz zaawansowane umiejętności i rozwój. 
Podstawowe umiejętności i wykorzystanie subwymiarów obejmuje wskaźniki doty-
czące korzystania z internetu przez osoby fizyczne oraz wskaźniki umiejętności 
cyfrowych. Odnoszą się one do osób posiadających co najmniej podstawowe umie-
jętności w zakresie wskaźnika kompetencji cyfrowych. Drugi podwymiar obejmuje 
wskaźniki dotyczące zatrudnienia specjalistów informatyki i absolwentów w STEM 
(nauka, technika, technologia i matematyka). Czołówka państw UE to jak zawsze: 
Finlandia, Szwecja, Dania, Wielka Brytania i Holandia. Kraje „odstające” to: Pol-
ska, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Cypr i Włochy.  
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Polska znajduje się na 22. pozycji, czyli stosunkowo nisko. Z państw środko-
woeuropejskich wyprzedzają nas m.in.: Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Litwa, 
Łotwa i Estonia. Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw przebiega powoli. Polska 
plasuje się poniżej średniej unijnej w zakresie wszystkich istotnych wskaźników. 
Należy jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach poczyniono wprawdzie niewielkie, 
ale jednak postępy. Szczegółowe wskaźniki, takie jak: poziom korzystania z prze-
twarzania w „chmurze” (miejsce 27.) oraz sprzedaż transgraniczna (miejsce 27.) są 
szczególnie niskie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi. Polskie 
przedsiębiorstwa będą musiały rozwijać się szybciej, aby dogonić swoich europej-
skich konkurentów i w pełni wykorzystać potencjał technologii cyfrowych do uno-
wocześnienia systemu zarządzania i zwiększania wydajności. Nowoczesne usługi 
publiczne oferowane przez internet są skutecznym narzędziem zmniejszania wydat-
ków publicznych, a także poprawy wydajności przez przedsiębiorstwa, obywateli  
i samą administrację publiczną. Szczególnie należy poprawić infrastrukturę zarzą-
dzania w obszarze zarządzania służbą zdrowia. 
 
Tabela 1. Miejsce Polski w poszczególnych wymiarach UE wg wskaźnika DSI 
 

Lp. Wymiar wskaźnik Miejsce wśród 
państw UE Uzyskana ocena 

1 Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe (indeks DESI) 23 0,38 
2 Łączność 21 0,46 
3 Kapitał ludzki 22 0,43 
4 Korzystanie z internetu 23 0,36 
5 Integracja technologii cyfrowych 26 0,21 
6 Cyfrowe usługi publiczne 14 0,43 

 

Źródło: [www 6].  
 

Na zakończeniu tego punktu analizy pozycji Polski skoncentrujemy się na 
ocenie poziomu jej nowoczesności. W literaturze do oceny nowoczesności pro-
ponowanych jest wiele miar. Do wyliczenia korzysta się z różnych źródeł infor-
macji. Według portalu Innowacje [www 7] rozwój sektora nowych technologii 
ściśle powiązany jest z nakładami na badania i rozwój. Z danych zawartych  
w raporcie firmy PwC i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Opłacalność 
inwestowania w badania i rozwój  udostępnionym na cytowanym portalu wyni-
ka, że największy odsetek przychodów z wyników prac B+R w przychodach 
operacyjnych firm widoczny jest w sektorach: chemicznym i farmaceutycznym 
(47,33%), produkcji pojazdów i maszyn (45,66%) oraz IT (25,24%).  

Miernikiem określającym pozycję danego państwa w świecie pod wzglę-
dem innowacyjności jest tzw. indeks Bloomberga (Bloomberg Innovation Index). 

Ocenia on zdolność gospodarek do budowania innowacyjności. Klasyfikacja 
opiera się na 7 składowych: wydatki na badania i rozwój, wartość dodana pro-
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dukcji, produktywność, zagęszczenie firm z branży high-tech, efektywność kształ-
cenia wyższego, odsetek naukowców wśród populacji oraz patenty. Początkowo 
ranking obejmował 200 gospodarek, następnie został skrócony do 84 pozycji. 
Aktualnie Bloomberg publikuje klasyfikację dla 50 najbardziej innowacyjnych 
krajów. Polska pod względem inwestycji w badania i rozwój w porównaniu z inny-
mi państwami nie jest liderem, ale ma stosunkowo dobrą pozycję. W rankingu 
Bloomberga z 2016 r. Most innovative in the World: Countries liderem jest Korea 
Południowa, natomiast na drugim miejscu są Niemcy, następnie Szwecja, Japonia, 
Szwajcaria, Singapur (Stany Zjednoczone są na 8. miejscu). Polska uplasowała 
się na 23. miejscu, co oznacza awans o dwie pozycje w stosunku do badań z po-
przedniego roku [www 7]. Najgorzej wypadliśmy pod względem analizy nakła-
dów na badania i liczby naukowców (pod uwagę bierze się naukowców w stopniu 
co najmniej doktora). Polska uzyskała łącznie 71,64 pkt. (dla porównania Korea 
Południowa otrzymała 91,31 pkt., a ostatni w rankingu Kazachstan 48,48). Bio-
rąc pod uwagę wydatki na badania i rozwój, Polska zajęła 36. miejsce, udział 
przemysłu w tworzeniu PKB oceniono na 17. pozycję, a produktywność na 28. 
Pozytywnie można ocenić miernik „zagęszczenie firm z sektora nowoczesnych 
technologii” – 14. miejsce. Ocena poziomu szkolnictwa wyższego dała 26. po-
zycję. Klasyfikacja wykazała, że brakuje wciąż badaczy, ponieważ ich „koncen-
tracja” pozycjonuje kraj poniżej średniej. Natomiast pod względem rejestracji 
patentów Polska zajęła 21. miejsce. 
 
 
Podsumowanie  
 

We współczesnej gospodarce rośnie rola innowacji. Coraz większe znacze-
nie przypisuje się poziomowi innowacyjności danego państwa. Innowacyjność 
polskiej gospodarki jest relatywnie niska, mimo pewnej poprawy w przeciągu 
ostatnich dwóch lat. Uważa się, że czynnikiem, który powinien pozwolić na 
zmianę tego stanu, jest unowocześnienie infrastruktury zarządzania państwa 
polskiego jako całości i jej elementów. 

Prezentowane międzynarodowe raporty wyraźnie oceniają nowoczesność 
naszej gospodarki jako niską pod względem jej konkurencyjności i innowacyj-
ności. Dlatego należy się zastanowić, jakie są szanse na zmiany, i to w miarę 
szybkie. Rozpatrywać można różne scenariusze zmian. Wszystkie wymagają 
unowocześnienia omówionej wcześniej infrastruktury zarządzania. 

Oczywiście unowocześnienia powinny rozpocząć się od porządkowania sy-
tuacji w tych kierunkach zastosowań informatyki, które wg raportów międzyna-
rodowych najbardziej odstają od średnich UE. Są to m.in. zastosowania narzędzi 
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przetwarzania w chmurze, unowocześnienia systemów obsługujących sprzedaż 
transgraniczną i obsługi działań związanych ze służbą zdrowia. 

Jak powinna być zbudowana taka infrastruktura zarządzania i jakie współ-
czesne narzędzia informatyki powinny być w niej stosowane? Odpowiedź na to 
pytanie to już nieco inne zagadnienie. Szerzej jest one przedstawione w mono-
grafii Informatyka a zarządzanie [Kisielnicki, 2014].  
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THE INNOVATIVENESS OF POLISH ECONOMY ON THE BACKGROUND 
OF SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND THE WORLD 
 
Summary: The aim of this article is to assess the innovativeness of the Polish economy 
and to present its position in this respect compared to selected countries and the EU. The 
presentation used synthetic innovation indicators published in the literature. It is believed 
that only a modern infrastructure management can ensure the realization of innovation 
policy. But without such a policy Poland cannot be seen as a modern state. 
 
Keywords: innovation, innovation policy, infrastructure management. 


