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Bezpieczeństwo energetyczne Polski
w latach 2010–2016 w świetle
prostego modelu importu netto
Honorata Nyga-Łukaszewska*1

Wstęp
Energia jest podstawą rozwoju gospodarki, zarówno w ujęciu makro, mezo,
jak i mikro. Do zagadnień związanych z rynkiem energii na wszystkich tych
poziomach należą: bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie popytem na
energię, internalizacja negatywnych efektów zewnętrznych będących skutkiem działalności branży energetycznej czy w szerszym znaczeniu – ochrona
klimatu. Szczególnego znaczenia w ostatnich latach nabrała problematyka,
między innymi, bezpieczeństwa energetycznego. Rola analizy tego zjawiska
wzrosła w szczególności w kontekście przerw w dostawach surowców zagranicznych.
Przedmiotem rozważań w niniejszym tekście jest szeroko pojmowana problematyka bezpieczeństwa energetycznego. Analiza obejmuje wpływ zmian cen
surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych na PKB importera.
W tym znaczeniu zagadnienie nawiązuje do klasycznych definicji bezpieczeństwa energetycznego, w których centrum zainteresowania stanowiły szoki cenowe na rynkach surowców energetycznych.
Ze względu na znaczne uzależnienie Polski od importowanych surowców
energetycznych (ropy naftowej i gazu ziemnego), zasadne wydaje się badanie,
którego celem byłoby określenie wpływu zmian cen tych surowców na PKB.
Analiza obejmuje lata 2010–2016. W ujęciu przedmiotowym badanie dotyczy
produktów energetycznych na poziomie agregacji odpowiadającym kategoriom
stosowanym przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS). Z tego powodu, aby
określić przedmiot badań, autorka zamiennie używa w tekście pojęć „energia”
* Honorata Nyga-Łukaszewska – doktor, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, hlukas@sgh.waw.pl.
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i „surowce energetyczne”, mając jednak świadomość, że „energia” to pojęcie
szersze, obejmujące zarówno energię pierwotną, jak i wtórną, a surowce energetyczne są źródłem energii pierwotnej.
Niniejsze opracowanie podzielono na pięć części. Wprowadzeniem do tekstu jest wstęp opisujący cel badania, jego strukturę, źródła danych i podstawowe
pojęcia. Kolejny element to analiza teoretyczna opisująca problematykę bezpieczeństwa energetycznego w świetle doniesień naukowych. W części trzeciej
skupiono się na podmiocie badań – Polsce jako importerze energii. W kolejnej
sekcji opisano metodologię i wyniki badania. Tekst zamykają wnioski z analizy
oraz wyjaśnienia jej ograniczeń badawczych.
Tekst przygotowano na podstawie studiów literaturowych oraz analizy empirycznej. W części obliczeniowej wykorzystano dane GUS.

Bezpieczeństwo energetyczne – ujęcie teoretyczne
Bezpieczeństwo energetyczne należy do relatywnie młodych i słabo zdefiniowanych koncepcji naukowych. Świadczy o tym wiele prac badawczych, w których pojęcie opisywane jest jako jest trudne do zdefiniowania (Kruyt i in. 2009,
s. 609), niejasne (Checchi, Behrens i Egenhofer 2009, s. 1665) czy takie, któremu brakuje jednej, wspólnej definicji w środowisku badawczym (Garcia-Gusano,
Iribarren i Garrain 2017). Dowodem niesłabnącego zainteresowania badaczy
tą problematyką jest fakt, że tylko pomiędzy 2001–2014 powstały 104 opracowania (naukowe, branżowe, specjalistyczne) na ten temat (Ang, Choong & Ng
2015, s. 1078). Ang, Choong i Ng twierdzą, że wspomniana literatura prezentuje
83 definicje tego zjawiska (Ang, Choong & Ng 2015, s. 1078). Wydaje się, że
jednym z powodów tej różnorodności ujęć teoretycznych jest interdyscyplinarność zjawiska i posługiwanie się zróżnicowanym, często niekorespondującym
ze sobą aparatem pojęciowym (Nyga-Łukaszewska 2018). Dlatego w rozważaniach teoretycznych autorka koncentruje się na ekonomicznym aspekcie bezpieczeństwa energetycznego w jego klasycznym wydaniu – poświęconym szokom
cenowym na rynkach energii.
Współczesna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego sięga kryzysów naftowych XX wieku. W centrum zainteresowania badaczy w tym okresie znalazła
się problematyka wpływu wzrostu cen ropy naftowej na gospodarki krajów ją
importujących. Wywołane przez wydarzenia polityczne szoki podażowe na rynkach energii stworzyły zatem nową koncepcję – bezpieczeństwo energetyczne.
W centrum zainteresowania badaczy znalazły się kwestie oszacowania wpływu
zmian cen ropy naftowej na zmienne makroekonomiczne. W tym nurcie znajdują
się m.in. prace: Mork i Hall 1979, Sauter i Awerbuch 2003, Huntington 2004,
Sumskis 2015. Jak podaje Sumskis (Sumskis 2015, s. 121), praca Mork i Halla
jest jedną z pierwszych, które podejmowały tę problematykę. Niemniej jednak
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kwestia ta była już wcześniej analizowana przez innych badaczy (Mork i Hall
1979, s. 2). Mork i Hall (Mork i Hall 1979) wpisują się w nurt badań, w którym analizuje się to, jak zmiany cen energii wpłynęły na następujące zmienne:
PKB, zatrudnienie, inwestycje czy inflację. Konstruując model dla USA, doszli
do wniosku, że w wyniku wzrostu cen ropy naftowej w roku 1974 PKB tego
kraju zmniejszyło się o 2%, zaś w 1975 – o 5%. Z kolei Sauter i Awerbuch (Sauter i Awerbuch 2003), prezentując obszerny przegląd literatury przedmiotu, podsumowują, że 10-procentowy wzrost cen ropy naftowej hamuje tempo wzrostu
PKB o 0,6–2,5%. Autorzy podkreślają również, że zmiany PKB obserwowane
były z opóźnieniem (od trzech do nawet siedmiu kwartałów) po wzroście cen
ropy. Podobnie obszerne zestawienie literatury prezentują Alistair i Hunt (Arnold
i Hunt 2009), którzy zawężają swoją analizę do krajów rozwiniętych i strefy
euro. Posługują się przy tym również publikacjami uznanych instytucji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy
czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna. W obszarze rozważań znajdują się
nie tylko zmiany PKB, ale również poziom inwestycji, inflacji i saldo bilansu
handlowego.
Odnosząc te rozważania do współczesnych nurtów badań nad bezpieczeństwem energetycznym, można stwierdzić, że wpisują się one w aspekt cenowy
tego zjawiska (Cherp i Jewell 2014), który ilustruje koszt importowanych paliw.
Jest to jednak jeden z wielu elementów badań nad bezpieczeństwem energetycznym, do których można zaliczyć m.in. kwestię ochrony klimatu (Frei 2004) czy
liberalizację rynków energii (Wright 2005).

Polska jako importer energii
W bilansie energii pierwotnej Polski przeważają paliwa kopalne, zarówno te stałe
(węgiel), jak i płynne (węglowodory). Dominacja węgla wynika z posiadania bogatych złóż tego surowca i relatywnie rozwiniętej branży górniczej w kraju. Pomimo że Polska należy do znaczących producentów i eksporterów węgla na świecie, jego produkcja stale się zmniejsza. W 1978 roku wydobycie węgla w Polsce
wynosiło 128 Mtoe1, a w 2015 – 54 Mtoe (IEA 2017, s. 19). Dlatego też udział
węgla w bilansie energii pierwotnej zmalał z 79% w 1985 roku do 51% w 2015
roku (IEA 2017, s. 121).
Węgiel jest również podstawowym surowcem wykorzystywanym w Polsce do
produkcji energii elektrycznej. W 2015 roku ponad 80% energii pochodziło z węgla, w tym 48% – kamienny i 33% – brunatny. W tym samym okresie odnawialne źródła energii (OZE) miały 13-pocentowy udział w produkcji elektryczności.
Udział węgla w produkcji energii elektrycznej stopniowo maleje. W latach 1975–
2005 oscylował między 92% (1975, 1985, 2005) a 97% (1995) (IEA 2017, s. 121).
1

Mtoe – miliony ton oleju ekwiwalentnego. Jednostka energii.
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Udział w bilansie energii pierwotnej Polski

Wykres 1. Bilans energii pierwotnej Polski w 2015 roku według poszczególnych paliw

OZE
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15%
Węgiel
51%
Ropa naftowa
24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie IEA 2017, s. 19.

Stale zmniejszające się wydobycie węgla spowodowało, że w 2008 roku Polska po raz pierwszy stała się importerem tego surowca netto. Większość zagranicznego węgla w 2015 roku pochodziła z Rosji (60%) i Australii (19%).
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Wykres 2. Eksport, import i saldo w międzynarodowym handlu węglem kamiennym Polski w latach 2010–2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: NETTG.PL, pozyskano z: http://nettg.pl/news/143511/
gornictwo-afera-z-importem-od-putina-czy-tylko-medialna-burza, 9.02.2018.
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Sytuacja zmieniła się na korzyść Polski w 2015 roku, kiedy ponownie stała się eksporterem węgla netto (IEA 2017, s. 122–123). Ponieważ przedmiotem
obrotów międzynarodowych jest jedynie węgiel kamienny (Polska 2015: 97%
importu, 98% eksportu), przedstawione poniżej dane dotyczą tylko tego surowca.
Ropa naftowa jest drugim po węglu najważniejszym surowcem w bilansie
energii pierwotnej Polski. Ze względu na znikomą produkcję krajową (0,9 mln t
– 2015), prawie całość surowca pochodzi z importu (1125,9 mln t – 2015) (GUS
2016, s. 24). Głównym dostawcą jest Rosja, z której trafiło do Polski 88% importowanej ropy naftowej w 2015 roku (IEA 2017, s. 158). Ropa naftowa jest wykorzystywana głównie przez przemysł petrochemiczny.
Tabela 1. Import ropy naftowej do Polski w 2015 roku według krajów
Kraj

Udział w imporcie ropy naftowej do Polski w 2015 roku (w %)

Rosja

0,88,0000

Irak

6,80

Kazachstan

1,89

Arabia Saudyjska

1,54

Norwegia

1,29

Litwa

0,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie IEA 2017, s. 158.

Gaz ziemny, wykorzystywany jest zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych. W tej drugiej grupie przeważają zakłady przemysłu
chemicznego, które mają 45-procentowy udział w popycie na gaz w Polsce (2015).
Zapotrzebowanie na gaz ziemny (wysokometanowy) pokrywane jest w 1/3 produkcją krajową (1995,5 mln m3 – 2015), a w 2/3 importem (11 458,3 mln m3
– 2015) (GUS 2016, s. 23). W strukturze importu dominuje Rosja z 72-procentowym udziałem (2015) (IEA 2017, s. 140).

Metodologia
Badanie opiera się na tzw. prostym modelu importu netto, który został zaprezentowany przez Bank Światowy w grudniu 2005 roku (Davis i in. 2005). Za
jego pomocą oszacowano to, jak wzrost cen energii wpływa na PKB Ukrainy.
Narzędzie to jest stosowane również przez Program ds. Rozwoju Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Bank Światowy koncentruje się w swoich szacunkach na rynku ukraińskim ze względu na jego dużą zależność od importowa121

nych surowców. Model pokazuje, jak zmiana cen energii, przy określonej jej
elastyczności cenowej2,1wpływa na PKB. Formuła przedstawia się następująco:
% △ 𝑃𝐾𝐵 = % △ 𝑇𝑇 ∗ (1 − 𝐸 ) ∗

−𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑃𝐾𝐵

%△ PKB – procentowa zmiana PKB
% △ TT – procentowa zmiana terms of trade32
E – elastyczność cenowa popytu (moduł)
Badanie Banku Światowego ma dwuletni horyzont – lata 2005–2006. Zakłada się, że w tym okresie nastąpił wzrost cen importowanych surowców. Analiza
prowadzona jest na bazie pięciu różnych scenariuszy, które różnią się skalą wzrostu cen surowców oraz tym, czy wzrost dotyczy tylko jednego, czy obu importowanych surowców.
Badanie będące przedmiotem autorka przeprowadza na przykładzie Polski.
Badanie nie jest prowadzone w hipotetycznym ujęciu scenariuszowym ex ante,
lecz w ujęciu ex post. Horyzont badań obejmuje, podobnie jak w przypadku
Ukrainy, krótki okres. Dodatkowo w przypadku Ukrainy szacunki uwzględniają
analizę dwóch różnych surowców: gazu ziemnego i ropy naftowej. Przedmiotem
niniejszego badania jest energia w rozumieniu standardowej klasyfikacji handlu
międzynarodowego (ang. SITC – standard international trade classification) autorstwa ONZ. Przez pojęcie energii rozumie się tutaj kategorię obejmującą paliwa
mineralne, smary i materiały pochodne. W jej skład wchodzą węgiel, brykiet, ropa
i produkty ropopochodne, gaz ziemny (naturalny i przetworzony) oraz energia
elektryczna.
Agregacja danych na tak wysokim poziomie wynika z możliwości jej porównania z istniejącymi danymi dotyczącymi cen w handlu międzynarodowym.
GUS podaje terms of trade, m.in. dla kategorii SITC, bez wyróżniania poszczególnych rodzajów energii. Nie ma w nich rozróżnienia na energię pierwotną
i wtórną ani na poszczególne paliwa (gaz, ropa). Dlatego do przeprowadzenia
analizy ex ante niezbędne było zapewnienie porównywalności danych. Autorka ma jednak świadomość tego, że tak wysoki poziom agregacji danych może
wpływać na otrzymywane wyniki. Próbą zdyskontowania tego efektu jest przyjęcie różnych poziomów elastyczności cenowej popytu na energię.
Problematyka ta jest szeroko dyskutowana w literaturze przedmiotu. Nie
brakuje prac, w których szacuje się elastyczność cenową popytu na energię
z wyszczególnieniem jej rodzajów, odbiorców, okresu analizy (krótki, długi)
Elastyczność cenowa popytu lub podaży opisuje zmiany popytu lub podaży wskutek zmian cen.
Terms of trade – tzw. relacje wymienne. Wyróżnia się kilka rodzajów terms of trade: towarowe, dochodowe, jednoczynnikowe, dwuczynnikowe. Najprostsze towarowe terms of trade „są najczęściej
używanym miernikiem zmian cen w handlu międzynarodowym”. Do obliczeń w niniejszym tekście
wykorzystuje się towarowe terms of trade. Budnikowski (2006), s. 78.

2
3
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czy regionów geograficznych (Liu 2004, s. 12–13). Według badań Liu (2004)
elastyczność cenowa popytu w krajach OECD w krótkim i długim okresie dla
gospodarstw domowych jest wyższa (w ujęciu względnym) niż w przemyśle.
Wynika to z tego, że gospodarstwa domowe mają większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian cen niż zakłady przemysłowe. W naturalny sposób
wraz z czasem popyt staje się coraz bardziej elastyczny względem ceny w obu
grupach odbiorców.
Różnice w elastyczności cenowej popytu na energię są widoczne nie tylko w przypadku odbiorców, ale również wewnątrz kraju. Ten aspekt, z uwagi
na uwarunkowania geograficzne, badany jest głównie w odniesieniu do rynku
USA, np.: pomiędzy stanami lub hrabstwami (Bernstein i Griffin 2006, s. 11)4.1.
Tabela 2. Elastyczność cenowa popytu na wybrane źródła energii w krótkim i długim okresie dla
gospodarstw domowych i przemysłu w krajach OECD
Paliwo/źródło energii

Gospodarstwa domowe

Przemysł

Krótki okres
Elektryczność

–0,030

–0,013

Gaz ziemny

–0,102

–0,067

Węgiel kamienny

–0,00

–0,162

Długi okres
Elektryczność

–0,157

–0,044

Gaz ziemny

–0,364

–0,243

Węgiel kamienny

–0,001

–0,589

Źródło: opracowanie własne na podstawie Liu 2004, s. 12–13.

Interesujące zestawienie dotyczące elastyczności cenowej i dochodowej popytu przedstawia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ze względu na
przedmiot badania w tym miejscu omawia się jedynie elastyczność cenową popytu. Powołując się na dotychczasowe badania, autorzy pracy MFW twierdzą,
że w przypadku ropy naftowej elastyczność popytu względem ceny waha się
od –0,02 w krótkim okresie do –0,86 czy nawet 0 w długim. Ta sama wartość
w przypadku benzyny w długim okresie wynosi ok. –0,30 do 0, a w przypadku
elektryczności –0,25 do –0,5. Oznacza to, że popyt na ropę naftową czy benzynę
jest nieelastyczny względem ceny lub sztywny (gdy 0).

4

Szerzej na ten temat piszą Bernstein i Griffin 2006.
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Tabela 3. Elastyczność cenowa popytu na wybrane źródła energii w krótkim i długim okresie
Elastyczność cenowa
popytu w krótkim okresie

Elastyczność cenowa
popytu w długim okresie

–0,02 do –0,07

–0,86 do 0

Benzyna

–

–0,30 do 0

Elektryczność

–

–0,25 do –0,5

Paliwo/źródło energii
Ropa naftowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Charap, da Silva, Rodriguez 2013, s. 4.

Przedstawione szacunki ilustrują oba zjawiska w ujęciu poszczególnych paliw, co stanowi dla przedmiotowego badania istotne ograniczenie z uwagi na poziom agregacji danych. W 1999 roku Międzynarodowa Agencja Energii (MAE)
w badaniu poświęconym efektom eliminacji subsydiów na emisję CO2 przyjęła
w swoich badaniach elastyczność cenową energii na poziomie od –0,25 do –0,5.
Przyjęty zakres elastyczności był efektem przeprowadzonego wśród ekspertów
badania metodą delficką (IEA 1999, s. 84). Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy estymowanymi elastycznościami cenowymi popytu w niniejszym badaniu zdecydowano się wykorzystać zakres wartości proponowany przez MAE.
Dane dotyczące cen energii zostały, podobnie jak statystyki importu netto,
zagregowane do poziomu sekcji trzeciej SITC (opisanej powyżej). Wydaje się,
że przyjęcie takiego rozumowania w przypadku Polski właściwie odzwierciedla
ceny eksportowanych i importowanych surowców. W strukturze importu energii
przeważają węglowodory i ich pochodne, zaś w eksporcie (w wybranych latach)
węgiel. Znaczenie energii elektrycznej w strukturze podaży i popytu Polski na
energię ogółem jest marginalne (IEA 2017, s. 11, 75). O tym, jak znaczącą pozycję w polskim imporcie odgrywają węglowodory, świadczy fakt, że w 2015
roku ponad połowę wartości importu stanowiła ropa, a 1/5 – gaz ziemny (IEA
2017, s. 21).
Terms of trade dla kategorii „paliwa mineralne, smary i materiały pochodne”
Polski w latach objętych analizą (2010–2016) zmieniały się od 97,5 do 109,3.
Najmniej korzystna relacja cen utrzymywała się w latach 2010–2012, kiedy ceny
importowanej ropy naftowej znacząco wzrosły. W 2010 roku za baryłkę zagranicznej ropy Polska płaciła 77,9 USD, rok później – 109,6 USD, a w 2011 – 111
USD, podążając tym samym za ogólnoświatowym trendem (OECD 2018). Ten
okres pokrywa się ze spadkiem cen węgla energetycznego na rynkach światowych, który stanowi produkt eksportowy Polski. Jednoczesny wzrost cen towarów importowanych i spadek cen towarów eksportowanych przełożył się na pogorszenie relacji wymiennych Polski w trzeciej sekcji SITC. Odwrotna sytuacja
miała miejsce począwszy od 2014 roku. Spadek cen ropy w 2015 roku i relatywnie niezmienne ceny węgla energetycznego spowodowały, że terms of trade Polski tylko w tej grupie poprawiły się w stosunku do roku poprzedniego.
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Wykres 3. Terms of trade Polski w kategorii „paliwa mineralne, smary i materiały pochodne”
w latach 2010–2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Handlu Zagranicznego GUS 2010–2017.

Dane ilustrujące import netto stanowią różnicę pomiędzy importem a eksportem w kategorii „paliwa mineralne, smary i materiały pochodne”. Import netto
przyjmuje wartości ujemne, gdy eksport przewyższa import, a wartości dodatnie
– w sytuacji odwrotnej. Z uwagi na strukturę tej kategorii statystycznej w całym
analizowanym okresie import netto był ujemny. Na wykresie 2 wyraźnie widać,
że najgłębsze zmiany w imporcie netto pokrywają się z okresami, w których ceny
ropy naftowej były najwyższe. Należą do nich lata 2011–2014, kiedy ceny ropy
oscylowały wokół 100 USD/baryłkę5.1Wraz ze spadkiem cen ropy w 2015 roku
ujemne saldo importu netto zmniejszyło się. Cena ropy naftowej jest w tym przypadku istotnym wyznacznikiem cen wszystkich importowanych do Polski węglowodorów, w tym gazu ziemnego. Wiąże się to z tym, że ceny gazu ziemnego
w kontraktach międzynarodowych indeksowane są o ceny ropy naftowej z różnym opóźnieniem czasowym. Z tego powodu na ujemne saldo w kategorii „paliwa mineralne, smary i materiały pochodne” wpływają głównie wysokie ceny ropy
naftowej.
Wykorzystane w badaniach dane o PKB Polski pochodzą z baz GUS i są podawane w PLN, w cenach bieżących. Statystyki obejmują szacunki zrewidowane.
Zarówno import netto, jak i ceny ropy naftowej na świecie podawane są według bieżącej wartości
waluty.

5
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Wykres 4. Import netto Polski w kategorii „paliwa mineralne, smary i materiały pochodne”
(mln PLN, ceny bieżące) oraz cena ropy naftowej (USD/baryłka, ceny bieżące) w latach 2010–2016

0

2010

2011
111,26

-10000

-20000

-30000

2012
111,67

2013

2014

2015

2016

120

108,66
100

98,95

80

79,50

52,39

60
43,73

-50000

20

-60000

0
Import netto, kategoria „paliwa mineralne, smary
Import
nettopochodne”
kategoria paliwa mineralne, smary i
i materiały
materiały pochodne
Cena
Cenaropy
ropynaftowej
naftowej(USD/baryłka)
(USD/baryłka)

USD/baryłka

40

mln PLN

-40000
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BP Statistical Review of World Energy 2017.

Zastosowanie prostego modelu importu netto do analizy zmian międzynarodowych relacji wymiennych w stosunku do importu energii netto i PKB Polski w latach
2010–2016 pokazuje, że poprawie terms of trade towarzyszył wzrost PKB. Poprawa
relacji wymiennych oznacza wartości większe od 100, a pogorszenie mniejsze od
100. Wynika to z faktu, że w przypadku towarowych terms of trade poprawa wiąże
się z uzyskiwaniem wyższych cen w eksporcie niż w imporcie. Pogorszenie wynika
z kolei ze wzrostu cen importowanych towarów. Poprawa terms of trade w latach
2015–2016 przyczyniła się do wzrostu PKB o 0,15%–0,1%. Z kolei pogorszenie
relacji wymiennych w okresie 2010–2014 zmniejszyło PKB Polski o wartości z zakresu od 0,24% (2012) do 0,02% (2014) – przy elastyczności cenowej popytu –0,25
oraz od 0,16% (2012) do 0,01% (2014) – przy elastyczności –0,5. Pokazuje to,
że wzrost cen ropy naftowej w latach 2011–2014 miał negatywny wpływ na PKB
Polski. Z kolei spadek cen ropy od 2015 roku i relatywnie niezmienne ceny węgla
energetycznego oddziaływały pozytywnie na PKB Polski.
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W świetle otrzymanych wyników można postawić hipotezę o tym, że za
zmiany polskiego PKB w analizowanym okresie odpowiadają głównie zmiany cen ropy naftowej. Jest to przypuszczenie, ponieważ na podstawie sposobu
szacowania zmian PKB w modelu Banku Światowego i wykorzystanych w tym
celu danych GUS trudno wyizolować zmiany terms of trade w odniesieniu do
poszczególnych surowców energetycznych, np. węgla czy ropy naftowej. Niemniej jednak szacowanie zmian PKB z użyciem terms of trade określonej grupy
towarowej w SITC zamiast wykorzystania ogólnych terms of trade danego kraju
w większym stopniu kalibruje otrzymywane wyniki. Dla przykładu: w przypadku
elastyczności na poziomie –0,25 PKB Polski w 2012 roku obliczone przy użyciu
terms of trade Polski zmniejszyłoby się o ok. 0,13% nie zaś, jak w zaprezentowanym badaniu, o 0,24%. Z kolei w 2014 roku, przy tych samych założeniach, nie
zaobserwowano by żadnych zmian polskiego PKB (0,00%); podczas gdy w wyniku wykorzystania terms of trade kategorii „paliwa mineralne, smary i materiały
pochodne” PKB zmniejsza się o 0,02%.
Wykres 5. Zmiana PKB Polski (w %) w odniesieniu do zróżnicowanych poziomów elastyczności
cenowej popytu na paliwa mineralnych, smary i materiały pochodne w latach 2010–2016
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Mając na uwadze konstrukcję prostego modelu importu netto Banku Światowego, można stwierdzić, że zarówno zmiany poziomu elastyczności, jak i poziom agregacji towarowych terms of trade wpłynie na osiągnięty wynik. Szacowanie zmian PKB w zakresie elastyczności cenowej popytu wskazanej przez
MAE daje jednak pewną gwarancję, że nawet dezagregacja kategorii SITC „paliwa mineralne, smary i lubrykanty” dałaby podobne wyniki.
Można jednak przypuszczać, że zmiany cen ropy naftowej mają znacznie
większy wpływ na PKB niż zmiany cen gazu ziemnego. Ropa naftowa, a przede
wszystkim jej pochodne charakteryzują się monokulturowym wykorzystaniem
w branży transportowej i nie mają one upowszechnionych, konkurencyjnych
cenowo substytutów, dlatego popyt jest mało elastyczny. W przypadku gazu
ziemnego istnieje wiele substytutów w przypadku większości jego zastosowań.
Dotyczy to m.in.: transportu, ogrzewania i przygotowywania posiłków. Gaz
ziemny konkuruje z ropą naftową, węglem czy biomasą. Pomimo jego powiązania z cenami ropy zmiany PKB byłyby mniej intensywne ze względu na większą
elastyczność cenową popytu. Gdyby dezagregacja danych umożliwiła przygotowanie oddzielnych szacunków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
mogłoby się okazać, że ze względu na mniej elastyczny popyt w drugiej z wymienionych grup odbiorców zmiany byłyby również mniej intensywne.

Podsumowanie
Badanie pokazuje kosztowy aspekt bezpieczeństwa energetycznego. Jest to klasyczny nurt w badaniach nad tym zjawiskiem, którego początki związane były
z kryzysami naftowymi końca lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Szoki podażowe na rynkach ropy naftowej wzbudziły zainteresowanie badaczy z powodu ich wpływu na zmienne makroekonomiczne. Takie spojrzenie na
bezpieczeństwo energetyczne jest szczególnie istotne dla krajów importujących
energię. Pokazuje ono, jak zmiany cen energii wpływają na gospodarkę kraju.
Przypadek Polski, uzależnionej od importu węglowodorów oraz będącej w przeważającej części okresu 2010–2016 importerem węgla netto, jest dobrym punktem wyjścia takiej analizy.
Do obliczeń zaprezentowanych w opracowaniu wykorzystano prosty model
importu netto autorstwa Banku Światowego. Narzędzie to bada zmiany PKB
w zależności od terms of trade, PKB, importu netto, uwzględniając elastyczność cenową popytu. Szacunki Banku Światowego wykonywane były ex ante
oddzielnie dla każdego z paliw. Przedmiotem niniejszego badania była analiza
ex post dla grup towarowych obejmujących m.in. surowce energetyczne. Towary zagregowane zostały do kategorii trzeciej SITC, obejmującej węgiel, ropę
naftową, gaz ziemny i energię elektryczną. Okres analizy uwzględniający lata
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2010–2016 jest podyktowany chęcią uwzględnienia faktu, że Polska była importerem węgla netto oraz zaprezentowania jak najbardziej aktualnych danych
statystycznych.
Wykorzystane w badaniu empirycznym dane pochodziły z baz GUS. W badaniu przyjęto poziomy elastyczności cenowej popytu na energię za Międzynarodową Agencją Energetyczną, wahające się od –0,5 do –0,25. Mimo że popyt
jest nieelastyczny w tym przedziale, nawet niewielkie jego zmiany przyczyniają
się do wahań PKB. Dla importera energii każdy okres wzrostu jej cen na rynkach
międzynarodowych wiązał się z pogorszeniem terms of trade (towarowych), zaś
spadek – z ich poprawą. Dlatego spadek terms of trade Polski w latach 2010–
2014, przy założonych poziomach elastyczności cenowej popytu, przekładał się
na spadek PKB o 0,1–0,2%. Odwrotne zmiany wywołała poprawa terms of trade
Polski w latach 2015–2016.
Przedstawione badanie, ze względu na sposób jego przeprowadzenia i przyjęte założenia, ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, nie jest analizą prognostyczną, a historyczną – pokazującą zmiany PKB w reakcji na zmiany terms of trade.
Po drugie, przyjęcie innego podmiotu badań spowoduje zmianę wyników. Jest to
nawiązanie do silnej kontekstualności zjawiska bezpieczeństwa energetycznego
(Kruyt i in. 2009, s. 2166) i jego krajowej specyfiki (Knox-Hayes i in. 2013).
Po trzecie, przyjęcie innego niż założony zakres elastyczności cenowej popytu
również zmieni otrzymane wyniki. Częściowo wiąże się to z kolejnym ograniczeniem badania, które dotyczy agregacji danych na poziomie kategorii SITC.
Można spodziewać się, że dezagregacja do poszczególnych paliw lub nawet grup
odbiorców przyniosłaby bardziej dokładne szacunki. Byłoby to szczególnie widoczne w długim okresie, który umożliwiłby podmiotom dostosowanie się do
ceny (uelastycznienie popytu). Wszystkie przedstawione ograniczenia wskazuje
się jako dalsze kroki badawcze.
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Streszczenie
Zagadnienia związane z rynkiem energii są istotnym elementem polityki gospodarczej każdego kraju. Jednym z nich jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Studia literaturowe wskazują na bogactwo wysiłków definiujących to
zjawisko. Przedmiotem szczególnej analizy w tekście jest jego klasyczne ujęcie,
w którego centrum zainteresowania znajdują się szoki cenowe na rynkach paliw.
Z powodu silnego uzależnienia Polski od importowanych paliw (ropy naftowej
i gazu ziemnego) zasadne wydaje się podjęcie badania, którego celem byłoby
określenie wpływu zmian cen importowanych surowców na PKB. Analiza obejmuje lata 2010–2016, a w badaniu korzysta się z prostego modelu importu netto
autorstwa Banku Światowego. Przeprowadzona analiza pokazuje, że każdy okres
wzrostu cen energii na rynkach międzynarodowych wiązał się z pogorszeniem
terms of trade (towarowych), zaś spadek – z ich poprawą. Dlatego spadek terms
of trade dla Polski w latach 2010–2014 przełożył się na spadek PKB o 0,1–0,2%.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, terms of trade, import energii

Summary
Polish energy security in 2010–2016 from the perspective of the simple net
import model
Issues related to the energy market are an important element of the economic
policy of each country. One such issue is energy security. A literature review reveals broad energy security definitions. The classical approach to energy security,
which focuses on price shocks in fuel markets, is the subject of special analysis
in the text. Due to the high dependence of Poland on imported fuels (oil and
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gas), it seems reasonable to undertake a study aimed at determining the impact of
changes in the prices of imported energy on GDP. The scope of the analysis covers the years 2010–2016. The study uses a simple net import model presented by
the World Bank. The analysis shows that each period of energy price growth on
international markets was associated with a deterioration of Polish terms of trade
(goods), and a decrease in price growth with their improvement. That is why the
decrease of terms of trade for Poland in 2010–2014 translated into a GDP decline
of 0.1–0.2%.
Keywords: energy security, terms of trade, energy import
JEL: Q31, Q37, Q43
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Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
w Polsce na tle Unii Europejskiej
Kamil Kwiecień*1*

Wstęp
Zmiany zachodzące w gospodarce w ostatnich latach zwracają uwagę na znaczenie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwach. W wyniku tych zmian
konieczne staje się uwzględnienie w zarządzaniu podejścia zorientowanego na
innowacyjność organizacji. Powinna ona zostać trwale wpisana w system zarządzania oraz kulturę, a także stanowić główną siłę kreatywną przedsiębiorstwa.
Działalność innowacyjną uznaje się za niepodważalny atut i jeden z elementów
tworzenia wartości rynkowej (Barańska-Fischer i in. 2016, s. 8–10).
Innowacyjność to ważny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw, jednak
wzrasta także jej znaczenie jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarek
narodowych (Tidd, Bessant 2011, s. 25). Innowacyjna gospodarka charakteryzuje się zdolnością do tworzenia oraz wdrażania innowacji, rozumianej jako
możliwość opracowywania nowatorskich rozwiązań czy jako całkowity rezultat działalności innowacyjnej podmiotów, które obejmuje dana gospodarka
(Weresa 2014, s. 22–23). Działania takie jak modernizacja i rozwój technologii
wykorzystywanych w produkcji oraz procesów usługowych, stosowanie nowych
rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania czy doskonalenie infrastruktury
związanej z gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji
wpływają na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, a jednocześnie na koniunkturę gospodarczą poszczególnych regionów oraz całego kraju.
Jest wiele mierników służących do oceny innowacyjności gospodarki. Do
najważniejszych i najczęściej używanych można zaliczyć wskaźniki dotyczące
działalności badawczo-rozwojowej. Pozostałe wyznaczniki innowacyjności to
m.in. liczba wynalazków czy aktywność patentowa (Dolińska 2010, s. 22–23).
* Kamil Kwiecień – student, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Finanse i rachun-

kowość, kamilkwiecien94a@gmail.com.
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Celem artykułu jest analiza struktury i wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przedsiębiorstw, w odniesieniu do Unii Europejskiej.

Istota działalności badawczo-rozwojowej
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) definiuje działalność
badawczo-rozwojową (B+R) jako pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze
i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych
zastosowań. W działalności B+R można wyróżnić trzy kategorie: badania podstawowe, badania stosowane oraz prace rozwojowe (OECD 2010, s. 34). W tabeli 1
scharakteryzowano wymienione rodzaje działalności B+R.
Tabela 1. Rodzaje działalności badawczo-rozwojowej
Rodzaj działalności B+R

Charakterystyka

Badania podstawowe

Prace eksperymentalne oraz teoretyczne, które podejmuje się
głównie w celu pozyskania nowej wiedzy, nie skupiając się na jej
konkretnym zastosowaniu lub wykorzystaniu. Obejmują analizę
własności, zależności i struktur, mają na celu formułowanie i testowanie hipotez, praw i teorii.

Badania stosowane

Prace badawcze zmierzające do zdobycia nowej wiedzy,
z uwzględnieniem realizacji konkretnych celów praktycznych.
Opierają się na istniejącej wiedzy oraz rozszerzają ją, by rozwiązać konkretne problemy.

Prace rozwojowe

Systematyczna praca, której podstawą jest wiedza uzyskana
w toku procesu badawczego i doświadczeń praktycznych. Celem
prac rozwojowych jest wytworzenie nowych produktów, materiałów czy urządzeń, a także udoskonalanie istniejących oraz inicjowanie nowych usług, procesów i systemów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD (2010), Podręcznik Frescati 2002. Proponowane
procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, s. 89–91.

Działalność badawczo-rozwojowa zajmuje ważne miejsce w polityce innowacyjnej Unii Europejskiej. W 2010 roku Komisja Europejska opublikowała strategię „Europa 2020”, która jest programem inteligentnego oraz zrównoważonego
rozwoju na lata 2010–2020. Realizacja strategii zakłada przyjęcie trzech priorytetów: rozwoju inteligentnego (gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach), rozwoju zrównoważonego (odpowiednie korzystanie z zasobów naturalnych i troska
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o środowisko naturalne) oraz rozwoju, który wspiera włączenie społeczne (poprawa poziomu zatrudnienia i spójności społeczno-gospodarczej) (Żmuda 2011,
s. 205). Powodzenie strategii uzależniono od osiągnięcia kilku mierzalnych celów
opartych na wiarygodnych danych. Jednym z nich jest inwestowanie w działalność B+R na poziomie 3% PKB. Cel zwraca uwagę na konieczność poprawy
warunków działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej prowadzonej
przez sektor prywatny (Komisja Europejska 2010, s. 12). Polska jako cel krajowy
strategii „Europa 2020” przyjęła poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową w wysokości 1,7% PKB (Gasz 2014, s. 87).
Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych odbywa się zarówno
w przedsiębiorstwach, jak i poza nimi. Działalność B+R odgrywa jednak kluczową rolę wewnątrz przedsiębiorstw, ponieważ pełni ważną funkcję w procesach
innowacyjnych. Wynika to m.in. z tego, że (Jasiński 2014, s. 66):
1. najefektywniej wdraża się pomysły własne;
2. istnieje bezpośredni związek pomiędzy działalnością badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa a pojawiającą się w tym przedsiębiorstwie innowacją;
3. w pracach B+R prowadzonych w przedsiębiorstwach kładzie się nacisk
na ich praktyczne wykorzystanie oraz dostosowanie do potrzeb i wymagań rynku.
Biorąc pod uwagę specyfikę działalności B+R, należy zauważyć, że z jednej
strony może być ona źródłem wyraźnych korzyści, ale z drugiej – poważnym
obciążeniem. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, szczególnie finansowych, a ponadto
charakteryzuje się wysokim ryzykiem. W przypadku procesu badawczego, który
zakończy się niepowodzeniem, zwrot może nigdy nie nastąpić albo korzyści będą
zdecydowanie mniejsze niż oczekiwano. Należy również zwrócić uwagę na trudności, jeśli chodzi o określenie momentu, w którym wyniki prowadzonych prac
będą możliwe do wdrożenia. W konsekwencji działalność badawczo-rozwojowa
nie jest często wykorzystywanym źródłem innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Warto jednak zaznaczyć, że prace B+R – także te, które nie zakończyły
się sukcesem – zwiększają zasób wiedzy organizacji (Knosala i in. 2014, s. 221).

Struktura podmiotowa nakładów na działalność
badawczo-rozwojową
Nakłady na badania i rozwój zaliczane są – obok regulacji prawnych, systemu edukacji czy dostępności finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych – do najważniejszych czynników determinujących innowacyjność gospodarki. Znaczenie ma
ich struktura (podmiotowa i przedmiotowa) oraz wielkość (Czerniak 2013, s. 49).
Działalność badawczo-rozwojowa może być finansowana przez podmioty
należące do pięciu sektorów: rządowego, przedsiębiorstw, szkolnictwa wyższego,
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organizacji non-profit oraz zagranicznego (OECD 2010, s. 62). Analiza źródeł finansowania B+R w Polsce wskazuje, że w latach 2010–20151 dominował pod
tym względem sektor rządowy (wykres 1). Jego udział w strukturze finansowania
działalności badawczo-rozwojowej sukcesywnie się jednak zmniejszał. W badanym okresie nastąpił spadek o 19,1 pp. – z 60,9% w 2010 roku do 41,8% w 2015
roku. Odwrotną tendencję wykazywał sektor przedsiębiorstw, którego udział
w 2010 roku wynosił 24,4%, a w latach 2014–2015 – 39% (zmiana o 14,6 pp.).
W konsekwencji sektor rządowy w 2015 roku przewyższał sektor przedsiębiorstw
o 2,8 pp., względem 36,5 pp., które dzieliły wymienione sektory w pierwszym
roku analizowanego okresu.
Wykres 1. Struktura nakładów na B+R w Polsce w latach 2010–2016 według źródeł finansowania
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Istotne źródło finansowania działalności B+R w Polsce stanowią także środki
pochodzące z zagranicy. Sektor ten w latach 2010–2015 posiadał udział w strukturze od 11,8% (2010) do 16,7% (2015). W latach 2011–2014 udział był względnie
stały i mieścił się w przedziale 13,1–13,4%; najbardziej znacząca zmiana zaszła
w roku 2015 – wzrost o 3,3 pp. w porównaniu z rokiem poprzednim. Do sektorów
Na wykresach 1 i 3 uwzględniono także dane za rok 2016, jednak ze względu na zmianę wytycznych metodycznych nie są one w pełni porównywalne z latami poprzednimi (GUS 2017, s. 9).
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o mniejszym znaczeniu należą szkolnictwo wyższe, odpowiadające w badanym
okresie za 2,1–2,6% ogółu źródeł finansowania, oraz sektor non-profit z udziałem
w strukturze na poziomie 0,2–0,4%.
Jeśli chodzi o źródła finansowania, to struktura podmiotowa nakładów na B+R
w Unii Europejskiej w latach 2010–2016 cechowała się dużą stabilnością – zmiany udziałów poszczególnych sektorów były niewielkie (wykres 2). Widoczna jest
wyraźna przewaga sektora przedsiębiorstw, z udziałem mieszczącym się w przedziale od 53,8% (2010) do 56,6% (2016). Największa zmiana w stosunku do roku
poprzedniego zaszła w roku 2016 – wzrost o 1,3 pp., a zmiany w latach 2011–2015
nie przekraczały 0,3 pp. Udział sektora rządowego w UE oscylował w przedziale
31,3–34,8% i charakteryzował się regularnym spadkiem – najwyższym w 2011
roku (o 1,5 pp.). W badanym okresie stale zwiększał się dystans dzielący oba sektory – w pierwszym roku wynosił 19 pp., a na koniec okresu 25,7 pp.
Źródła finansowania pochodzące z zagranicy stanowiły w krajach UE w analizowanym okresie średnio 8,9–10,8% całości nakładów na B+R. Ich udział w każdym roku cechował się przyrostem w stosunku do roku ubiegłego. Pozostałe dwa
sektory, szkolnictwa wyższego i non-profit, podobnie jak w Polsce, nie miały znaczącego udziału w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej. Kształtował
się on w latach 2010–2016 odpowiednio na poziomie 0,8–0,9% oraz 1,6–1,7%.
Wykres 2. Struktura nakładów na B+R w UE w latach 2010–2016 według źródeł finansowania
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Analizując strukturę nakładów na B+R w Polsce według sektorów wykonawczych, można zauważyć, że w latach 2010–2015 zaszły istotne zmiany w udziałach poszczególnych sektorów (wykres 3). Wyróżnić można dwa podokresy:
lata 2010–2012, kiedy sektor rządowy i sektor szkolnictwa wyższego z łącznym
udziałem w strukturze na poziomie 62,4–73,1% wyraźnie dominowały nad sektorem przedsiębiorstw, oraz lata 2013–2015, gdy te dysproporcje znacznie się
zmniejszyły. W badanym okresie udział sektora przedsiębiorstw wzrósł o 20 pp.,
a najwyższy przyrost roczny, o 7,1 pp., przypadł na rok 2012. Odwrotne tendencje
wykazywały sektory rządowy oraz szkolnictwa wyższego, których udział w całym okresie zmniejszył się odpowiednio o 11,5 i 8,3 pp. W wyniku tych zmian
udział sektora przedsiębiorstw stał się najbardziej znaczący w strukturze nakładów wewnętrznych na B+R (46,6% w latach 2014–2015). Rola sektora non-profit
była marginalna – wartość jego nakładów nie przekraczała 0,4% ogółu.
Wykres 3. Struktura nakładów na B+R w Polsce w latach 2010–2016 według sektorów wykonawczych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

W Unii Europejskiej w latach 2010–2016 przewaga sektora przedsiębiorstw nad pozostałymi sektorami była niekwestionowana. Jego udział mieścił
się w przedziale 61,9–65,2%, w każdym roku ponad dwukrotnie przewyższając
udział sektora szkolnictwa wyższego oraz około pięciokrotnie – sektora rządowego (wykres 4). Wymienione sektory odpowiadały kolejno za 22,8–24,2% oraz
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11,2–12,9% nakładów wewnętrznych w UE, a organizacje non-profit za 0,8–1%.
Analogicznie do struktury źródeł finansowania zestawienie sektorów wykonawczych w kolejnych latach cechowały duża regularność i zmiany udziałów na nieznacznym poziomie.
Wykres 4. Struktura nakładów na B+R w UE w latach 2010–2016 według sektorów wykonawczych
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Zestawienie danych dotyczących struktury nakładów na działalność badawczo-rozwojową z podziałem na sektory wykonawcze w Polsce i UE pozwala zauważyć, że przeciętny udział sektora przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej był
zdecydowanie wyższy niż w Polsce. Różnica ta jednak systematycznie się zmniejszała, od 35,3 pp. w 2010 roku do 17,7 pp. w 2015 roku. Kierunek zmian zachodzących w strukturze podmiotowej nakładów wewnętrznych w Polsce wskazywał
na dostosowywanie się do średniej unijnej. Obok zyskującego na znaczeniu sektora przedsiębiorstw zmniejszał się udział sektorów rządowego oraz szkolnictwa
wyższego. W 2015 roku udział nakładów szkolnictwa wyższego zbliżył się do
średniej UE (28,9% w stosunku do 23,1%), a sektor rządowy przewyższał ją ponaddwukrotnie (24,4% wobec przeciętnego udziału w UE na poziomie 11,7%).
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Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność
badawczo-rozwojową
Wydatki na działalność badawczo-rozwojową informują o intensywności jej prowadzenia przez określone podmioty. Do pomiaru nakładów na B+R w skali gospodarki najczęściej stosuje się wskaźnik GERD (gross expenditures on research
and development). Stanowi on sumę nakładów wewnętrznych przeznaczonych
na działalność badawczo-rozwojową przez wszystkie jednostki w danym kraju
i roku. Wskaźnik odnosi się do wielkości PKB i wyraża odsetek środków inwestowanych w prace B+R. W krajach rozwiniętych bardzo istotnym składnikiem
nakładów badawczych są wydatki przedsiębiorstw (BERD – Business Expenditures on R&D) (Geodecki 2014, s. 50–51).
Na wielkość wydatków na B+R wpływa wiele czynników. Do najważniejszych można zaliczyć (Janasz 2005, s. 240–241):
1. strukturę gospodarki oraz eksportu – ważny jest udział przedsiębiorstw
sektora przemysłu przetwórczego (szczególnie wysokiej techniki) w eksporcie, a także struktura firm pod względem wielkości; duże przedsiębiorstwa inwestują w B+R znacznie więcej niż małe i średnie;
2. instrumenty podatkowe, takie jak stopy amortyzacji prac B+R, inwestycji związanych z B+R oraz ulgi podatkowe, które wynikają z prowadzenia takiej działalności;
3. odsetek pracowników z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie zatrudnionych – przyjmuje się, że wzrost zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej, powoduje
zwiększenie popytu na B+R w długim okresie;
4. rodzaj polityki technologicznej, nastawienie na absorpcję nowych wyrobów, usług, wiedzy i procesów technologicznych lub wykorzystanie
posiadanej już wiedzy i technologii.
W latach 2007–2016 można było zauważyć w Polsce, podobnie jak w Unii
Europejskiej, tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wskaźnik GERD/PKB (wykres 5). W 2007 roku nakłady na B+R w Polsce wynosiły 0,56% PKB, a na koniec badanego okresu – 0,97%, co przekłada się na wzrost o 73,2%. W przypadku
Unii Europejskiej zmiana ta wynosiła 14,7% (GERD/PKB na poziomie 1,77%
w 2007 i 2,03% w 2016 roku). Wskaźnik osiągnął maksymalny poziom w roku
2015 – 2,04% (UE) i 1% (Polska), rok później miała miejsce niewielki regres,
odpowiednio o 0,01 i 0,03 pp.
Należy zwrócić uwagę na to, że w latach 2007–2016 sukcesywnie zmniejszał
się dystans pomiędzy wartościami wskaźnika Polski i UE – na początku tego okresu nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Unii Europejskiej w relacji do
PKB były ponad trzy razy większe niż w Polsce, jednak w roku 2016 nieznacznie
przekraczały ich dwukrotność. Odnosząc dane z ostatniego roku badanego okresu
do celów strategii „Europa 2020”, można stwierdzić, że średnia unijna wynosi
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67,7% zakładanych 3% PKB, a wskaźnik w przypadku Polski stanowi 57,1% krajowego celu na poziomie 1,7% PKB.
Wykres 5. Nakłady wewnętrzne na B+R w Polsce i UE w latach 2007–2016 (% PKB)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Pomimo znaczącego wzrostu udziału nakładów na badania oraz prace rozwojowe w PKB Polska pozostaje w gronie krajów UE o najniższych wartościach
wskaźnika (wykres 6). W 2016 roku zajmowała 20. pozycję spośród 28 państw
członkowskich UE. Niższe nakłady na B+R w relacji do PKB były w Chorwacji
– 0,85%, na Litwie – 0,85% i Słowacji – 0,79%, w Bułgarii – 0,78%, na Malcie
– 0,61% i Cyprze – 0,50%, w Rumunii – 0,48% oraz na Łotwie – 0,44%. Krajem
o najwyższej wartości wskaźnika GERD/PKB w Unii Europejskiej – 3,25% –
była Szwecja. Należała ona, obok Austrii (3,09%), do krajów, w których nakłady na działalność badawczo-rozwojową przekroczyły poziom 3% PKB. Kolejne
miejsca zajmowały: Niemcy – 2,94%, Dania – 2,87%, Finlandia – 2,75%, Belgia
– 2,49% oraz Francja – 2,25%.
Widoczne jest wyraźne zróżnicowanie pomiędzy krajami tzw. „starej” i „nowej” Unii. Wszystkie wymienione kraje o najwyższej relacji GERD w stosunku
do PKB tworzyły Unię Europejską przed przyjęciem nowych członków w 2004
roku, a wśród krajów, w których wskaźnik ten jest najniższy, znajdują się wyłącznie przedstawiciele „nowej” UE.
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Wykres 6. Nakłady wewnętrzne na B+R w krajach UE w roku 2016 (% PKB)
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Rumunia
Łotwa
0,0%

1,29
1,28
1,27
1,24
1,21
1,19
1,18
1,01
0,97
0,85
0,85
0,79
0,78
0,61
0,50
0,48
0,44
0,5%

1,0%

1,69
1,68

1,5%

2,25
2,13
2,03
2,03
2,00

2,0%

2,49

2,5%

3,25
3,09
2,94
2,8
2,75

3,0%

3,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2016 zwiększyły się o 481,6%. W roku 2007 ich
wartość przekraczała nieco 2 mld zł, a w roku 2016 było to już ponad 11,7 mld zł
(wykres 7). Najbardziej intensywny wzrost nakładów przedsiębiorstw przypada
na lata 2011–2012, kiedy to zmiana procentowa w porównaniu z rokiem ubiegłym
wynosiła odpowiednio 27% i 51,6%, a także na rok 2016 – wzrost o 41,1%. Nakłady ogółem w latach 2007–2016 także wykazywały tendencję wzrostową, wyjątek
stanowił jedynie rok 2016, w którym nastąpił spadek o 0,7% – z 18,061 mld zł
do 17,943 mld zł. Taki poziom nakładów na B+R w ostatnim roku analizowanego
okresu spowodował wyraźną dominację sektora przedsiębiorstw nad pozostałymi
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sektorami wykonawczymi. O działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
w Polsce pozytywnie świadczy znaczne zwiększenie wartości ich nakładów, pomimo odwrotnego kierunku wartości nakładów ogółem.
Wykres 7. Nakłady wewnętrzne ogółem oraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2016
(w mld zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Analizując nakłady na B+R sektora przedsiębiorstw wyrażone w euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca, można zauważyć znaczący dystans, jaki dzieli
pod tym względem Polskę od średniej w Unii Europejskiej (wykres 8). Wskaźnik
obliczony dla Polski w latach 2007–2016 przyjmował wartości od 14,0 (2007) do
71,1 euro (2016), co odpowiada zmianie, która zaszła w tym okresie, na poziomie
408%. W tych samych latach średnia w krajach UE wynosiła 293,1 euro w 2007
roku i 385,4 euro w 2016 roku (zmiana o 31,5%).
Wykres 8. Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na B+R per capita w Polsce i UE w latach 2007–2016
(w euro)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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W badanym okresie widoczny jest stały wzrost wartości wskaźnika, z wyjątkiem roku 2009, kiedy to nastąpiło jego obniżenie. W Polsce był to spadek z 17,8 na
15,7 euro, czyli o 11,8%, a w UE 292 euro w 2009 roku w stosunku do 303,2 euro
w roku poprzednim (o 3,7% mniej).
Liderem wśród krajów Unii Europejskiej według kryterium wysokości nakładów na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw per capita w 2016 roku
była Szwecja, podobnie jak w przypadku wartości wskaźnika GERD/PKB (wykres 9). Wartość BERD na jednego mieszkańca wynosiła tam 1069,5 euro. Następne pod tym względem były: Dania (918,8 euro), Austria (896,3 euro), Niemcy
(764,5 euro), Finlandia (711 euro) i Belgia (648,2 euro).
Wykres 9. Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na B+R per capita w krajach UE w roku 2016
(w euro)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Na uwagę zasługuje ewidentne zróżnicowanie wartości wskaźnika pomiędzy
poszczególnymi krajami należącymi do Unii Europejskiej. W Estonii nakłady sektora przedsiębiorstw na B+R w 2016 roku wyniosły w przeliczeniu na mieszkańca
10,8 euro, czyli prawie stukrotnie mniej niż w Szwecji. Wśród krajów o najniższych wynikach znajduje się również Łotwa (13,7 euro), Rumunia (22,9 euro),
Cypr (35,5 euro), Bułgaria (38,4 euro), Litwa (39,7 euro) i Chorwacja (42 euro).
Są to wartości wielokrotnie mniejsze od średniej UE, w przypadku Chorwacji
dziewięciokrotnie, zaś Łotwa wykazywała wynik 28 razy niższy.
Polska należała do krajów, w których BERD na jednego mieszkańca nie przekracza 100 euro; w 2016 roku było to 71,1 euro. Najbardziej zbliżone wyniki miały Grecja – 68,7 euro oraz Malta – 88,9 euro. Biorąc pod uwagę jedynie kraje Grupy Wyszehradzkiej, z którymi Polska jest często porównywana, można zauważyć,
że niższe nakłady przedsiębiorstw odnotowano na Słowacji (50,5 euro), a wyższe
na Węgrzech (103,4 euro) i w Czechach (171,1 euro). Czechy oraz Słowenia,
gdzie wskaźnik BERD per capita kształtował się na poziomie 296,4 euro, były
w 2016 roku krajami o najwyższych nakładach sektora przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podsumowanie
Udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej – a także sektory wykonawcze – w Polsce w latach 2010–2015 wyraźnie
wzrastał. Do 2015 roku charakterystyczny dla struktury nakładów wewnętrznych
był duży udział sektora rządowego, który, chociaż regularnie się zmniejszał,
wciąż pozostawał na poziomie wyższym niż przeciętny w Unii Europejskiej. Sposób kształtowania się udziałów poszczególnych sektorów pozwala oczekiwać, że
struktura nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe w kolejnych latach
będzie się zbliżać do średniej krajów UE.
Warto podkreślić, że w latach 2007–2016 nastąpił w Polsce dynamiczny
wzrost nakładów wewnętrznych na działalność B+R. Trend ten należy ocenić pozytywnie, jednak pomimo zmian w wysokości nakładów oraz w ich strukturze,
wartości wskaźników takich jak GERD/PKB czy BERD per capita wskazywały, że Polska znajduje się wśród najmniej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej, zdecydowanie poniżej średniej unijnej. Na uwagę zasługuje tempo, w jakim
zwiększały się nakłady przedsiębiorstw – porównując rok 2016 z rokiem 2007,
można zauważyć, że był to wzrost o ponad 481%. Jednak w ujęciu nominalnym
dystans, który dzielił pod tym względem Polskę od krajów UE o przeciętnych wynikach, a szczególnie od krajów, które przewodziły w zestawieniach, pozostawał
znaczący.
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Streszczenie
We współczesnej gospodarce innowacyjność, zarówno na poziomie państw, jak
i przedsiębiorstw, ma istotne znaczenie. Jest to czynnik znacząco wpływający na
koniunkturę i rozwój gospodarczy. Do najważniejszych mierników poziomu innowacyjności zalicza się wskaźniki dotyczące działalności badawczo-rozwojowej.
Ze względu na swoją istotę działalność badawczo-rozwojowa odgrywa kluczową
rolę w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest analiza struktury i wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przedsiębiorstw, w odniesieniu do Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: działalność badawczo-rozwojowa, przedsiębiorstwo, Unia Europejska

Summary
Research and development in Polish enterprises against the background
of the European Union
In the modern economy, innovation, at both the state and the enterprise level, is
important. It is a factor that has a significant influence on the economic situation
and development. The most important measures of the level of innovation include
indicators concerning research and development activity. Due to their essence,
R&D has a key role in enterprises. The purpose of the article is to analyse the
structure and volume of expenditures on research and development in Poland, in
relation to the European Union, with particular emphasis on the enterprise sector.
Keywords: research and development activity, enterprise, European Union
JEL: O31, O32, O39
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Konkurencyjność i innowacyjność regionów
Unii Europejskiej – analiza porównawcza
Ewa Hamerla*1

Wstęp
Szeroko rozumiany rozwój państw członkowskich jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. Do osiągania coraz lepszych wyników gospodarczych
powinny dążyć zarówno poszczególne kraje, jak i Europa jako całość, a jednym
z najważniejszych elementów polityki spójności jest wyrównywanie dysproporcji w rozwoju państw członkowskich.
Innowacje odgrywają ważną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego na
poziomie państwa oraz regionu, a jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to uznawane są za podstawowy czynnik ich rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej
(Geodecki 2016, s. 182–183).
W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest
poziom konkurencyjności poszczególnych regionów Unii Europejskiej oraz
w jakim stopniu innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej wpływa na poziom ich konkurencyjności. Podjęta zostanie również próba oceny poziomu rozwoju państw członkowskich na podstawie analizowanych danych. Do
sformułowania odpowiedzi na te pytania wykorzystano metodę indukcji i dedukcji oraz analizę literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem danych
Eurostatu i „Europejskiej tablicy wyników innowacji”.

* Ewa Hamerla – magister, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, h.ewa@poczta.fm.
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Konkurencyjność regionów Unii Europejskiej
Wyrażenie „regiony Unii Europejskiej” można pojmować w różny sposób – państwa członkowskie są pewnego rodzaju regionami, lecz dzielą się one na kolejne
obszary, tworząc następne regiony. Konkurencyjność można zatem odnosić zarówno do całych państw, jak i ich regionów.
Konkurencyjność to złożone pojęcie, które nie ma jednoznacznej definicji.
Jedną z prostszych definicji przestawia J. Bunewicz, określając konkurencyjność
jako zdolność do skutecznego przeciwstawiania się konkurencji (Dołęgowski
2016, s. 11). J. Zagórny odnosi pojęcie konkurencyjności do takich działań podejmowanych przez podmioty, które będą dla nich najkorzystniejsze pod względem uzyskania największego poziomu dochodu realnego (Zagórny 1947, s. 4).
Inni naukowcy określają konkurencyjność jako zdolność podmiotów działających na danym obszarze do umiejętnego poruszania się na arenie konkurencji
(Stankiewicz 2005, s. 36). Przytoczone definicje są podobne, choć widać w nich
też pewne różnice.
Poziom konkurencyjności gospodarki zależy od poziomu konkurencyjności jej regionów, a poziom konkurencyjności regionów – od podmiotów działających na tych właśnie terenach. Nie ma jednego najlepszego sposobu na
zmierzenie poziomu konkurencyjności, lecz można wyodrębnić grupy czynników, które mają znaczny wpływ na ten właśnie aspekt. Wskaźnik RCI (Regional Competitiveness Index), oparty na regionach NUTS 2 (Nomenclature
des unités territoriales statistiques), poszerza ekonomiczną analizę konkurencyjności regionów o aspekty społeczne – w tym przypadku wspierane są problematyczne regiony o niskim poziomie rozwoju. RCI opiera się na toczącej
się obecnie debacie o tym, że miara dobrobytu powinna wykraczać poza PKB.
Należałoby wziąć pod uwagę takie czynniki jak rozwój służby zdrowia czy kapitał ludzki (Eurostat: Regional competitiveness statistics). Na ogólną wartość
wskaźnika RCI składa się 11 podkategorii, które są dodatkowo pogrupowane
w subindeksy:
1. Subindeks podstawowy: instytucje państwowe; stabilność makroekonomiczna; infrastruktura; dobry stan zdrowia ludności.
2. Subindeks efektywności: szkolnictwo wyższe, szkolenie i uczenie się
przez całe życie; wydajność rynku pracy; wielkość rynku.
3. Subindeks innowacji: gotowość technologiczna; wyrafinowanie biznesowe; innowacje (Eurostat: Regional competitiveness statistics).
Rysunek 1 prezentuje pełen obraz różnic w poziomie konkurencyjności poszczególnych regionów Unii Europejskiej w roku 2016.
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Rysunek 1. Różnice w poziomie konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej. RCI według
NUTS 2 z roku 2016 (EU-28 = 0)

Regional Competitiveness Index – RCI 2016
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Źródło: The EU Regional Competiveness Index 2016, „Working Papers”, nr 02, 2017, s. 4.

Z powyższego rysunku wynika, że najbardziej konkurencyjnymi regionami
są zachodnie Niemcy, Niderlandy, region Paryża, Południowa Anglia oraz połu150

dniowa Szwecja i Finlandia. Najmniej konkurencyjne są regiony Grecji, Bułgarii,
Rumunii i południowych Włoch. Zamieszczone poniżej tabele 1 i 2 zawierają
bardziej szczegółowe dane.
Tabela 1 przedstawia dziesięć najlepszych pod względem konkurencyjności
regionów w Europie w roku 2016. Zestawienie przygotowano na podstawie znormalizowanych wyników, zgodnie z którymi region z najwyższym RCI otrzymał
100 punktów, a region z najniższym wskaźnikiem RCI – 0.
Tabela 1. Dziesięć najbardziej konkurencyjnych regionów Unii Europejskiej w 20016 roku
Region (NUTS kod)

RCI 2016

1

Londyn i okolice (UKH2, UKH3, UKI1, UKI2)

100,000

2

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire (UKJ1)

97,67

2

Utrecht (NL31)

97,63

4

Stockholm (SE11)

97,21

5

Surrey, East and West Sussex (UKJ2)

93,95

6

Hovedstaden (DK01)

92,94

7

Luxembourg (LU 00)

91,06

8

Île de France (FR10)

90,27

9

Oberbayern (DE21)

89,68

10

Hampshire and Isle of Wight (UKJ3)

88,61

Źródło: opracowanie własne na podstawie The EU Regional Competiveness Index 2016, „Working
Papers” nr 02, 2017, s. 5.

Regiony Wielkiej Brytanii występują w pierwszej dziesiątce aż kilka razy,
co świadczy o wysokim poziomie konkurencyjności tych obszarów, a to przekłada się na bardzo dobrą kondycję całego państwa pod względem konkurencyjności. Trzecie miejsce zajmuje należący do Holandii Utrecht. Na kolejnych
pozycjach są Sztokholm i regiony Danii, Luksemburgu, Francji oraz Niemiec.
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Wielka Brytania rozpoczęła procedurę
wyjścia z Unii Europejskiej, zatem można przypuszczać, że powyższe dane ulegną dużym zmianom.
Większość przedstawionych w tabeli 1 regionów to regiony stolic wymienionych państw, co tłumaczy ich bardzo dobre wyniki. Wniosek ten można wyciągnąć na podstawie teorii rozwoju regionalnego dotyczącej skupisk (aglomeracji),
teorii gron i nowych okręgów przemysłowych (zob. Jewtuchowicz 2013, s. 130;
Olejniczak 2003, s. 59–62). We wspomnianych teoriach duże aglomeracje miejskie, grona czy też okręgi przyczyniają się zarówno do wysokiego poziomu konkurencyjności, jak i rozwoju danych regionów.
Tabela 2 przedstawia dziesięć najsłabszych pod względem konkurencyjności
regionów Unii Europejskiej w 2016 roku.
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Tabela 2. Dziesięć najmniej konkurencyjnych regionów Unii Europejskiej w 2016 roku
Region (NUTS kod)

RCI 2016

254

Sud-Muntenia (RO31)

5,69

255

Sud-Vest Oltenia (RO41)

5,56

256

Ionia Nisia (EL62)

4,87

257

Dytiki Ellada (EL63)

3,18

258

Peloponnisos (EL25)

1,95

258

Severozapaden (BG31)

1,89

258

Sterea Ellada (EL64)

1,84

261

Anatoliki Makedonia, Thraki (EL51)

0,20

262

Sud-Est (RO22)

0,07

262

Guyane (FRA3)

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie The EU Regional Competiveness Index 2016, „Working
Papers”, nr 02, 2017, s. 5.

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, że większość najmniej konkurencyjnych regionów znajduje się w Grecji. W tej grupie są także regiony Bułgarii
i Rumunii oraz region Francji, choć warto podkreślić, że region ten nie znajduje
się na kontynencie europejskim.
Główny wskaźnik RCI w regionie Utrecht wynosi 1,36 (pierwszy region
po Wielkiej Brytanii, której członkostwo w Unii Europejskiej jest niepewne).
W przypadku polskich województw wynosi on średnio –0,62 (obliczenia własne na podstawie Eurostat – competitiveness statistics). Z tego porównania można wnioskować, że pod względem konkurencyjności różnica między regionami
Polski a jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów Unii Europejskiej jest
duża. Dla porównania można dodać, że w najmniej konkurencyjnym regionie
Bułgarii (Severozapaden) wskaźnik ten wynosi –1,47 (Eurostat – competitiveness
statistics). Na podstawie tych danych regiony Polski można zatem ocenić jako
umiarkowanie konkurencyjne.
Konkurencyjność, jak już wspomniano, jest bardzo złożonym pojęciem.
Duży wpływ na jej wartość ma innowacyjność. Istnieje pewna relacja między
konkurencyjnością a innowacyjnością, wskazująca na to, że to drugie pojęcie jest
składową pierwszego (Kowalik 2015, s. 27).

Innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej
Innowacyjność jest bardzo szerokim pojęciem, które zmieniało się z biegiem czasu z powodu ewolucyjnego otoczenia, a także technologii, której bardzo często
dotyczą same innowacje (Kedia, Jain 2013, s. 289). Innowacyjność jest zdolno152

ścią do wdrażania nowych lub istotnie zmienionych procesów, produktów czy
usług. Może ona dotyczyć różnych branż w obszarach marketingowych, organizacyjnych („Nauka i technika” 2013, s. 25).
Innowacyjność można rozpatrywać na trzech płaszczyznach: państwa, regionu i przedsiębiorstwa. Wszystkie te elementy mają na siebie bezpośredni wpływ.
Na poziom innowacyjności regionu będą miały wpływ przedsiębiorstwa działające na tych właśnie terenach. Mierząc zatem innowacyjność przedsiębiorstw, warto badać sposób, w jaki wprowadzana są te innowacje, analizować środki, jakie są
na nie przeznaczane, czy też to, czego innowacje dotyczą. Innowacyjność firmy
oddziałuje na jej otoczenie i inne przedsiębiorstwa działające na rynku, a dalej
na cały region. W efekcie cała gospodarka może stać się bardziej innowacyjna
(Kowalik 2015, s. 27).
The Regional Innovation Scoreboard (RIS) („Regionalna tablica wyników
innowacyjności”), jako regionalna wersja „Europejskiej tablicy wyników innowacyjności”, ocenia innowacyjność europejskich regionów w oparciu o ograniczoną liczbę wskaźników. RIS 2017 obejmuje 220 regionów w 22 krajach UE
oraz w Norwegii, Serbii i Szwajcarii. W zestawieniu zostały uwzględnione także:
Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Malta (na poziomie krajowym).
RIS 2017 powiela udoskonalone ramy analityczne „Europejskiej tablicy wyników innowacji” pod względem dostępności danych. Ponadto wprowadza bardziej szczegółowy podział grup wydajności i oferuje nowy zestaw narzędzi z danymi kontekstowymi, które można wykorzystać do analizy i porównania różnic
strukturalnych między regionami (https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en).
Rysunek 2 (s. 154) przedstawia Unię Europejską w podziale na regiony z uwzględnieniem ich innowacyjności w 2017 roku według RIS. Z rysunku
wynika, że regiony charakteryzujące się większą innowacyjnością znajdują się
w północno-zachodniej części Unii Europejskiej, z wyłączeniem regionów Hiszpanii i Portugalii. Szczególnie wysoki poziom innowacyjności prezentują regiony
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Holandii i Danii, a najniższy – regiony Bułgarii, Rumuni i Polski.
Najbardziej innowacyjnym regionem w Unii Europejskiej jest Sztokholm
w Szwecji, a następnie Hovedstaden (Kopenhaga) w Danii i południowo-wschodnia część Wielkiej Brytanii. Niektóre regionalne ośrodki innowacyjne funkcjonują również w krajach o umiarkowanym poziomie innowacyjności: Praga w Republice Czeskiej, Bratysława na Słowacji i Kraj Basków w Hiszpanii (https://
ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en).
Różnice między poszczególnymi krajami wynikają również z ich potencjału
innowacyjnego. Dla państw takich jak Rumunia czy Bułgaria ważniejsze jest wyprodukowanie odpowiedniej ilości produktów, a dopiero później praca nad ich jakością. Oczywiście można mówić o powiązaniu tych procesów, lecz priorytety są
różne. Motywacja do podejmowania działań innowacyjnych jest bardzo istotna,
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a gdy jej nie ma, trudno mówić o innowacyjności. Innowacyjność nawiązuje do
ciągłego rozwijania się, poszukiwania nowych rozwiązań, technologii i koncepcji, a także doskonalenia już istniejących pomysłów. Wiele danych pokazuje jej
bezpośredni związek z poziomem rozwoju przedsiębiorstw czy całych regionów
(Olejniczak 2003, s. 58).
Rysunek 2. Innowacyjność regionów Unii Europejskiej w 2017 roku z podziałem na regiony RIS
Innovation leaders
Strong innovators
Moderate innovators
Modest innovators

Źródło: The European Innovation scoreboard indicators, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en.
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Rozwój regionów Unii Europejskiej a ich konkurencyjność
i innowacyjność
Konkurencyjność ma pozytywny wpływ na rozwój. Pobudza kreatywność podmiotów i wspomaga ich innowacyjność (Mundschenk 2006, s. 3–6). Występowanie subindeksu innowacji jako elementu indeksu RCI sugeruje ścisłe powiązanie
tych kategorii. Można zatem wnioskować, że innowacje są czynnikiem sprzyjającym konkurencyjności. Wpływ innowacyjności i konkurencyjności na regiony
został szerzej ujęty w jednej z nowszych teorii rozwoju regionalnego dotyczącej
gron (klastrów). Według M.E. Portera, twórcy tej teorii, grona to „geograficzne
skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między
sobą, ale także współpracujących” (Porter 2001, s. 246). To właśnie wspominane
czynniki (ujęte we wskaźniku RCI) są w tym ujęciu podstawą rozwoju regionu.
Przyjmując, że regionami Unii Europejskiej są jej państwa członkowskie,
można rzec, że konkurowanie odnosi się do międzynarodowej rywalizacji. W tym
ujęciu najbardziej konkurencyjne są regiony Holandii, Francji, Niemiec, Szwecji
oraz Danii, zaś najmniej konkurencyjne – regiony Grecji, Bułgarii oraz Rumunii.
Najbardziej innowacyjne państwa to Finlandia, Szwecja, Niemcy i Dania, a najniższy poziom innowacyjności osiągnęły Bułgaria, Rumunia, Łotwa i Polska.
Na rysunkach 1 i 2 widać pewne zbieżności między regionami o wysokim
poziomie innowacyjności i konkurencyjności. Holandia, która z roku na rok poprawia swoją pozycję wśród najbardziej innowacyjnych państw członkowskich,
plasuje się również na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o poziom konkurencyjności
(Eurostat – The European Innovation scoreboard indicators; Eurostat – competitiveness statistics). Ponieważ wspomniane czynniki (konkurencyjność ujęta we
wskaźniku RCI oraz innowacyjność) są jednymi z ważniejszych w określaniu poziomu rozwoju regionów, można przyjąć, że Holandia, Dania i Niemcy są jednymi
z najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Tuż za nimi plasują się Finlandia i Szwecja. Przypadek Wielkiej Brytanii należy rozpatrywać bardziej indywidualnie ze względu na rozpoczętą procedurę jej wystąpienia z Unii Europejskiej.
Z rysunków 1 i 2 wynika, że jest ona najlepiej rozwijającym się krajem Europy.

Podsumowanie
Podjęta w artykule próba oceny stopnia rozwoju państw europejskich na podstawie poziomu ich konkurencyjności oraz innowacyjności ukazała wyraźne powiązanie między tymi czynnikami a rozwojem regionów (rozumianych jako kraje
członkowskie Unii Europejskiej).
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Analizując dane statystyczne Eurostatu, dojść można do wniosku, że najlepiej rozwijającymi się państwami Unii Europejskiej są Holandia, Dania, Niemcy
i Finlandia, zaś jednymi z najmniej rozwiniętych Rumunia, Bułgaria i Grecja.
Polska jest jednym ze słabiej rozwijających się krajów.
W analizie nie można zapomnieć o tym, że Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej, co wpłynie na statystyki dotyczące konkurencyjności i innowacyjności, zmieniając pozycje danych państw. Nie zaburza to jednak oceny wspomnianych czynników pozostałych krajów. Widoczne są zarówno
relacje między innowacyjnością a konkurencyjnością, jak i tymi czynnikami oraz
poziomem rozwoju poszczególnych państw.
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Streszczenie
Konkurencyjność to bardzo szerokie pojęcie. Jedni naukowcy wiążą silnie jej
definicję z efektywnością ekonomiczną, inni z innowacyjnością, a są również
tacy, którzy jej charakter pojęciowy będą uzależniać od otoczenia, w jakim może
ona występować na rynku. Konkurencyjność można ująć zarówno w skali mikro (w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw czy branż), jak i w skali makro
(w tym przypadku będzie się ona odnosić do całych państw). Poziom konkurencyjności jest często uznawany za jeden z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego państw (Żbikowski, s. 38 ).
Głównym wskaźnikiem mierzącym poziom konkurencyjności regionów
i krajów Unii Europejskiej jest indeks RCI (Regional Competitiveness Index). Na
jego podstawie możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące ich rozwoju. Celem
niniejszych rozważań jest udzielenie odpowiedzi na pytania o to, jaki jest poziom
konkurencyjności poszczególnych regionów Unii Europejskiej oraz w jakim stopniu innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej wpływa na poziom
ich konkurencyjności. W artykule podjęto również próbę ocenienia poziomu rozwoju państw członkowskich na podstawia analizowanych danych.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, innowacyjność, rozwój, region

Summary
The competitiveness and innovation of European Union regions
– a comparative analysis
Competitiveness is a very broad concept. Some scientists define it with the emphasis on economic efficiency, others on innovativeness, and there are also those
who will characterize its conceptual character from the environment in which it
can appear on the market. Competitiveness can be captured both on a micro scale
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– in relation to individual enterprises or industries, as well as on a macro scale – in
relation to entire countries. Often, one of the basic factors of a country’s economic
development is its level of competitiveness.
The RCI Index (Regional Competitiveness Index) is the main indicator measuring the level of competitiveness European Union countries and regions. On
its basis, we can draw some conclusions about their development. The aim of the
paper is to answer the question of what the level of competitiveness of individual regions of the European Union is and how much innovation in the European
Union Member States affects their level of competitiveness. An attempt will be
made to assess the level of development of the Member States on the basis of the
analysed data.
Keywords: competitiveness, innovation, development, region
JEL: O20, O30, F01

