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Wstêp
Nieustannie postêpuj¹ce procesy globalizacyjne, zmieniaj¹ca siê sytuacja gospodarcza czy te¿ ulegaj¹ce sta³ym przeobra¿eniom oczekiwania klientów wymuszaj¹ na gospodarkach i funkcjonuj¹cych w nich podmiotach gospodarczych gotowoœæ na ci¹g³e zmiany i dostosowanie.
W ostatnich dekadach mo¿na zaobserwowaæ ogromny wzrost znaczenia innowacji. Co istotne, proces ten odnosi siê do wielu sfer ¿ycia wp³ywaj¹c nie
tylko na dynamikê rozwoju, ale równie¿ na postrzeganie przysz³ych tendencji
gospodarczych i spo³ecznych [Prystrom, 2012, s. 499].
Dziêki aktywnoœci innowacyjnej realizuj¹cy j¹ podmiot jest w stanie
utrzymaæ siê na rynku i przezwyciê¿yæ zagro¿enie nieustannie nasilaj¹cej siê
konkurencji. Wystarczy zwróciæ uwagê na przyk³ady takich firm jak IBM, Volvo, General Motors, Philips czy te¿ Siemens b¹dŸ przeanalizowaæ historiê
i obecn¹ sytuacjê fiñskiej gospodarki1. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ukierunkowanie
swoich polityk i dzia³añ na innowacyjnoœæ pozwoli³o im osi¹gn¹æ sukces na
tle konkurencji [Tushman, Andersen, O’Reilly, 1997, s. 4].
Zbli¿ony charakter oddzia³ywania mo¿na przypisaæ tak¿e istocie foresightu. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, jego kluczowym za³o¿eniem jest bowiem przewidywanie i przygotowanie siê na zdarzeñ, zjawisk, procesów czy potrzeb maj¹cych mieæ miejsce w przysz³oœci.
Celem niniejszego artyku³u jest próba scharakteryzowania innowacji i foresightu jako czynników warunkuj¹cych kondycjê gospodarcz¹, umo¿liwiaj¹cych dostosowanie siê do postêpuj¹cych zmian i zachodz¹cych zjawisk. Jako przyk³ad wykorzystano przypadek gospodarki szwedzkiej, która uchodzi za
jedn¹ z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych na œwiecie.
1
Finlandia jest zaliczana do najbardziej innowacyjnych pañstw na œwiecie. Zgodnie z rankingiem Œwiatowego Forum Ekonomicznego (WEF) oceniaj¹cego konkurencyjnoœæ poszczególnych pañstw i gospodarek (GCI 2011–2012) Finlandia wœród ok. 144 pañstw uplasowa³a siê pod
wzglêdem poziomu innowacyjnoœci na czwartym miejscu.
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1. Istota foresightu i innowacji w rozwoju gospodarczym
S³ownik oksfordzki jêzyka angielskiego definiuje foresight jako zdolnoœæ
do przewidywania i przygotowania siê na przysz³e zdarzenia i potrzeby. W literaturze powszechnie funkcjonuje termin angielski. Najbli¿szym jego odpowiednikiem by³oby t³umaczenie go jako „aktywne budowanie obrazu przysz³oœci”, co ³¹czy trzy elementy: monitorowanie i prognozowanie oraz oddzia³ywanie na rzeczywistoœæ z uwzglêdnieniem jej przysz³ego rozwoju. Co istotne, foresight stara siê przy tym uwzglêdniæ czynniki spo³eczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne i polityczne [Foresight jako…, 2010, s. 6].
Zgodnie z definicj¹ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego foresight
jest procesem kreowania kultury myœlenia spo³eczeñstwa o przysz³oœci,
w którym zarówno naukowcy, in¿ynierowie, jak i przedstawiciele przemys³u
czy pracownicy administracji publicznej bior¹ udzia³ w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badañ i rozwoju technologii w celu przysporzenia jak najwiêkszych korzyœci ekonomicznych i spo³ecznych w gospodarce.
Uczestnicz¹cy w projektowaniu foresight ustalaj¹ priorytetowe kierunki badañ, wspólnie tworz¹c wizjê przysz³ych osi¹gniêæ. Poza celami doraŸnymi
(budowanie scenariuszy) foresight ma wiêc jeszcze istotne znaczenie dla zaspokajania zapotrzebowania na know-how naukowe, biznesowe i kulturowe
[Foresight technologiczny, 2012].
Metodyka foresightu zosta³a prawdopodobnie zastosowana po raz pierwszy podczas II wojny œwiatowej w armii amerykañskiej. W celu lepszego przygotowania siê na „nieprzewidywalne” posuniêcia wroga zastosowano wówczas metody „burzy mózgów”, panelu ekspertów i inne [Kuciñski, 2006, s. 3].
Od drugiej po³owy lat 60. ubieg³ego wieku zaczêto stosowaæ i usprawniaæ
metody foresightu na potrzeby du¿ych koncernów przemys³owych w USA.
Prze³omem by³o zastosowanie w 1969 roku w firmie Rand Corporation rozbudowanej metody wielokrotnego ankietowania du¿ych grup fachowców — nazwano j¹ Metoda Delhi. Polega³a ona tym, i¿ wyniki otrzymane z pierwszej
„edycji” ankiet by³y odpowiednio analizowane i wykorzystywane do konstruowania ju¿ bardziej precyzyjnych pytañ w kolejnej edycji ankiet. Umo¿liwia³o to wy³onienie z pierwotnego pozornego chaosu odpowiedzi najbardziej
powszechnych przekonañ [Kuciñski, 2006].
Kolejnym istotnym krokiem w rozwoju metod foresight by³o wprowadzenie metody analizy krzy¿owej wp³ywów, pozwalaj¹cej na wydobycie ukrytych
powi¹zañ pomiêdzy analizowanymi czynnikami [Kuciñski, 2006].
Zmiany zachodz¹ce w gospodarce œwiatowej i powstawanie coraz bardziej
œwiadomego spo³eczeñstwa spowodowa³y, ¿e metody foresight stosowane
pierwotnie w obszarze wojskowoœci zosta³y przeniesione do przemys³u, a nastêpnie zastosowane do rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z rozwojem
spo³ecznym [Kuciñski, 2006].
W szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie nastawienie na przysz³oœæ nie jest abstrakcj¹. Pozwala z odpowiednim wyprzedzeniem wychwyciæ realne zagro¿enia firmy oraz wskazaæ jej szanse do wykorzystania. Efektywne pos³ugiwanie
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siê nastawieniem na przysz³oœæ i elementami foresightu ma znaczenie nie tylko w perspektywie d³ugofalowej, ale równie¿ w jej bie¿¹cej dzia³alnoœci:
organizacji uda siê przystosowaæ do otoczenia tak, ¿e stanie na twardym gruncie, tj. zmaksymalizuje szanse osi¹gniêcia swojego celu niezale¿nie od tego,
w jakim otoczeniu siê znajdzie [Foresight jako…, 2010, s. 8–9].
W bran¿ach (np. samochodowa, chemiczna, farmaceutyczna, telekomunikacyjna), gdzie cykl produktu jest d³ugi i wi¹¿e siê z kosztownym etapem badañ i przygotowañ, metoda foresightu korporacyjnego jest szczególnie dobrze
znana. Foresight korporacyjny charakteryzuje wykorzystanie osi¹gniêæ naukowych oraz wiedzy o stanie technologii, rynku, klientach i spo³eczeñstwie
dla wdro¿enia metody foresightu zindywidualizowanego dla potrzeb danego
przedsiêbiorstwa [Foresight jako…, 2010, s. 8–9].
Do najwa¿niejszych celów foresightu zalicza siê zidentyfikowanie kierunków rozwoju firmy, jej strategicznych jednostek biznesowych i listy priorytetów inwestycyjnych. Z punktu widzenia firmy foresight ma w ten sposób staæ
siê narzêdziem kszta³towania jej konkurencyjnoœci w œrednio odleg³ej perspektywie czasowej, wzmocnienia jej potencja³u i efektywnego wykorzystania wiedzy istniej¹cej w jej strukturach organizacyjnych i posiadanej przez
jej pracowników [Foresight jako…, 2010, s. 8–9].
Wœród rodzajów projektów foresight mo¿na wyró¿niæ miêdzy innymi foresight regionalny i foresight technologiczny, czasami stosowane by³o te¿ okreœlenie bran¿owego (np. w zakresie wytwarzania i wykorzystywania energii),
jak równie¿ ich kombinacje [Foresight, 2012].
Z uwagi na fakt, i¿ w dalszej czêœci artyku³u bêdzie analizowana gospodarka Szwecji, w której w znacznej mierze stosuje siê metodologiê foresightu
technologicznego, warto wspomnieæ, i¿ do jego najwa¿niejszych elementów
zalicza siê [Foresight, 2012]:
• identyfikacjê kluczowych technologii w przysz³oœci;
• ocenê szans i zagro¿eñ dla technologii;
• identyfikacjê dzia³añ, które nale¿y podj¹æ w celu rozwoju technologii;
• budowê scenariuszy.
W zwi¹zku z powy¿szym foresight — czyli prognozowanie przysz³ego stanu
rzeczy, potrzeb itd. — œciœle wi¹¿e siê z aspektem aktywnoœci innowacyjnej.
Poniek¹d wyznacza kierunki dzia³añ tej¿e dzia³alnoœci, analizuj¹c przysz³e
tendencje i oczekiwania klientów, którym usi³uj¹ sprostaæ póŸniej innowacyjne podmioty gospodarcze.
Pojêcie innowacji jest rozumiane i rozpatrywane niezwykle szeroko. Odnosi siê do wszystkich sfer ¿ycia, pocz¹wszy od nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych sfery gospodarczej czy spo³ecznej, skoñczywszy na nowych pr¹dach
myœlowych i kulturalnych. W potocznym rozumieniu „innowacja” oznacza coœ
nowego i innego od dotychczasowych rozwi¹zañ. Dosyæ czêsto mo¿e siê kojarzyæ z potrzeb¹ zmiany na lepsze. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, innowacja to wprowadzenie czegoœ nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowoœæ, reforma. Takie
t³umaczenie obowi¹zuje zarówno w terminologii polskiej, jak równie¿ w in-
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nych pañstwach. Wynika to z silnego oddzia³ywania Ÿróde³ ³aciñskich, albowiem s³owo innowacja w jêzyku ³aciñskim to innovatio, czyli odnowienie
[Prystrom, 2008, s. 153].
Za ojca i prekursora innowacji jest uznawany J. Schumpeter, który na
pocz¹tku XX wieku upowszechni³ ich pojêcie w naukach ekonomicznych.
Rozwój gospodarczy przedstawia³ jako roz³o¿ony w pewnym przedziale czasu
proces pozytywnych zmian napêdzanych przez innowacje. W jego mniemaniu
innowacja oznacza³a now¹ kombinacjê istniej¹cych mo¿liwoœci i odznacza³a
siê wysoce wa¿n¹ funkcj¹ rozwojow¹, przede wszystkim w odniesieniu do stanu gospodarczego [Fagerberg, 2005, s. 6].
Jako przyk³ad innowacji Schumpeter podawa³ wprowadzanie nowego produktu, modyfikacjê dotychczasowych, wprowadzanie nowej metody produkcji, uzyskanie nowych Ÿróde³ i mo¿liwoœci, wykorzystanie nietkniêtych do tej
pory obszarów i rynków czy te¿ nowe sposoby organizacji biznesu [Schumpeter, 1932, s. 66].
Poprzez innowacje rozumie siê równie¿ otwarcie nowego rynku, na którym dany proces, produkt b¹dŸ us³uga do tej pory nie by³y nikomu znane, zastosowanie nowego sposobu sprzeda¿y lub zakupu czy te¿ zdobycie i zastosowanie nowego Ÿród³a surowców lub pó³fabrykatów [Schumpeter, 1960, s. 104].
FORESIGHT i INNOWACJE

Produktywnoœæ

Obni¿enie cen

Nowa produkcja i us³ugi

O¿ywienie konsumpcji

Tworzenie nowych miejsc pracy
Wzrost produkcji i wzrost zatrudnienia

WZROST GOSPODARCZY I LEPSZA KONDYCJA GOSPODARCZA

Wp³yw foresightu i innowacji na gospodarkê
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: [Krelle, 1989, s. 22].

Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e innowacje i foresight wydaj¹ siê byæ
ze sob¹ w pewnym sensie powi¹zane. Nie doœæ, ¿e warunkuj¹ one opracowywanie nowatorskich rozwi¹zañ, które zaspokoj¹ ulegaj¹ce ci¹g³ym zmianom
oczekiwania klientów, to skutkuj¹ tak¿e mo¿liwoœci¹ wprowadzenia na rynek
nowych produktów i us³ug. Ponadto dziêki tym rozwi¹zaniom podmioty gos-
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podarcze, œwiadome zmieniaj¹cej siê nieustannie sytuacji spo³eczno-gospodarczej, s¹ w stanie przetrwaæ na rynku oraz wzmocniæ swoj¹ pozycjê wzglêdem konkurencji. To natomiast skutkuje szans¹ ich rozwoju, rozbudowy, wejœcia na nowe rynki, a z tym wi¹¿¹ siê mo¿liwoœci stworzenia nowych miejsc
pracy. Dziêki temu sytuacja w danym regionie ulega polepszeniu, ma miejsce
wzrost gospodarczy i poprawia siê kondycja gospodarcza (zob. rys. 1.).

2. Foresight w Szwecji
Jak ju¿ podkreœlono, gospodarka szwedzka skupiaj¹c badania nad przewidywaniem przysz³ych zjawisk, swoje dzia³ania ukierunkowa³a na foresight
technologiczny. Szwedzki program foresight jest narodowym projektem, maj¹cym na celu znalezienie najlepszych sposobów promowania d³ugoterminowych interakcji, zachodz¹cych na p³aszczyŸnie technicznej, gospodarczej
i spo³ecznej. Co wa¿ne, foresight technologiczny nie przewiduje, co siê stanie, ale to, co mo¿e siê zdarzyæ. Jego ambicj¹ nie by³o planowanie przysz³oœci,
ale plan na przysz³oœæ. Z tego wzglêdu w ramach szwedzkiego foresightu technologicznego 130 przedstawicieli œrodowiska akademickiego, biznesu i spo³ecznoœci naukowej realizuje prace nad wskazaniem mocnych i s³abych stron
w ró¿nych dziedzinach techniki gospodarki szwedzkiej, analizuj¹c 8 g³ównych obszarów dzia³añ pod k¹tem 2020 roku [Swedish Technology…, 2012].
Kondycja kraju na arenie miêdzynarodowej zale¿y od postaw, wiedzy
i umiejêtnoœci jego mieszkañców. Foresight technologiczny pokazuje, ¿e droga do sukcesu i dobrobytu w Szwecji sprowadza siê do aktywnego i pozytywnego pragnienia zmian. W zwi¹zku z tym niezwykle istotne okazuje siê ci¹g³e
podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejêtnoœci, zainteresowañ oraz istota
uczenia siê przez ca³e ¿ycie [Swedish Technology…, 2012].
Foresight w Szwecji zosta³ zainicjowany w 1996 roku. Od tego czasu do roku 1998 mia³y miejsce studia wykonalnoœci. Okres 1998–2001 to czas realizacji
tzw. I rundy projektu, po którym w 1999 roku postawiono sobie tzw. Celownik
technologiczny i prowadzono prace panelowe, dotycz¹ce przysz³oœci szwedzkiej technologii. Dwa kolejne lata to realizacja postawionych za³o¿eñ. W 2003
mia³a miejsce II runda projektu Foresight Technologiczny, która trwa³a do
2006 roku [Lübeck, 2006, s. 2].
Za najistotniejsze cele rundy I projektu uznano przede wszystkim zwiêkszenie orientacji, przekonania o s³usznoœci foresightu w firmach i organizacjach oraz zidentyfikowanie obszarów ekspertyz o potencjalnych mo¿liwoœciach wzrostu i odnowienia w Szwecji [Lübeck, 2006, s. 3].
I runda projektu, mimo i¿ nie zosta³a zainicjowana przez rz¹d szwedzki, zosta³a objêta jego znacz¹cym wsparciem. Na omawianym etapie znalaz³o siê
czterech publicznych i prywatnych sponsorów, którzy zaoferowali realizatorom hojne wsparcie finansowe. Runda ta charakteryzowa³a siê klasycznym
ujêciem paneli tematycznych i postawiono na tzw. ewaluacjê on-line, wykorzystuj¹c innowacyjne rozwi¹zania ICT. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w fazie tej po-
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cz¹tkowo sformu³owano ma³o szczegó³owy plan realizacji, zak³adaj¹cy jedynie
rozpowszechnianie idei foresightu i jego opracowañ [Lübeck, 2006, s. 4].
Mimo skromnych oczekiwañ co do efektów realizowanego projektu, do
sukcesów i osi¹gniêæ pierwszej rundy Foresightu Technologicznego w Szwecji, mo¿na zaliczyæ [Lübeck, 2006, s. 7]:
• jego szerok¹ akceptacjê jako rozwojowego i obiecuj¹cego dla gospodarki
procesu;
• stworzenie sieci powi¹zañ wysoko cenionych uczestników;
• bardzo satysfakcjonuj¹c¹ wspó³pracê sfery przemys³u, biznesu i nauki;
• fakt, i¿ reakcja na akcje wdro¿eniowe programu okaza³a siê byæ lepsza ni¿
przypuszczano.
W latach 2003–2006 mia³a miejsce II runda projektu foresight, której wyznaczono nastêpuj¹ce cele [Lübeck, 2006, s. 10]:
• stworzenie podstaw do ustalania priorytetów w sferze B + R i edukacji;
• zapewnienie dog³êbnych badañ obejmuj¹cych pozosta³e p³aszczyzny spo³eczne;
• wzrost zrozumienia roli, jak¹ technologie i rozwój technologiczny odgrywaj¹ dla kondycji gospodarczej kraju;
• zidentyfikowanie i wskazanie obszarów wymagaj¹cych poprawy, które
usprawni¹ Narodowy System Innowacji w Szwecji2;
• zintensyfikowanie myœlenia d³ugoterminowego, przysz³oœciowego i proaktywnego;
• stworzenie areny do szerokiej dyskusji na temat kwestii zwi¹zanych
z technologi¹ przysz³oœci.
W trakcie drugiej rundy programu Foresight Technologiczny w Szwecji
wszelkie dzia³ania z tym zwi¹zane w dalszym ci¹gu by³y silnie propagowane
przez rz¹d. Postawiono na ca³kowicie inne ujêcie panelowe, koncentruj¹c siê
na nowych, jeszcze nie analizowanych dziedzinach gospodarki. Warto dodaæ,
¿e realizacja wyznaczonych za³o¿eñ spotka³a siê z jeszcze hojniejszym wsparciem sponsorów [Lübeck, 2006, s. 11].
Co wa¿niejsze, wszystkie dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ rundy programu
Foresight Technologiczny w Szwecji opiera³y siê m.in. na metodzie benchmarkingu miêdzynarodowego3. Ponadto podkreœlano rolê inwestycji w przysz³oœæ i docenianie roli kapita³u ludzkiego, który stanowi swego rodzaju podstawê realizacji za³o¿eñ foresightu i aktywnoœci innowacyjnej.
Do hojnych sponsorów, których znacz¹ce wsparcie finansowe pomaga³o
w realizacji projektu, mo¿na zaliczyæ takie instytucje, jak Szwedzki Fundusz
2
Narodowy System Innowacji to — ogólnie rzecz ujmuj¹c — sieæ organizacji, osób i instytucji, które podkreœlaj¹ rolê i koniecznoœæ opracowywania nowych technologii, co w nastêpstwie
skutkuje innowacyjnoœci¹ krajowej gospodarki i wzrostem gospodarczym.
3
Benchmarking miêdzynarodowy to badania porównawcze lub analiza porównawcza, praktyka stosowana w zarz¹dzaniu, polegaj¹ca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych
przez w³asne przedsiêbiorstwo ze stosowanymi w przedsiêbiorstwach uwa¿anych za najlepsze
w analizowanej dziedzinie w skali miêdzynarodowej.
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Rozwoju Przemys³u, Królewska Akademia Nauk In¿ynieryjnych w Szwecji
(IVA), Fundacja Wiedzy, Szwedzka Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych
(LO), Szwedzka Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (NUTEK), Konfederacja Szwedzkich Przedsiêbiorców, Szwedzka Rada Badawcza oraz Szwedzka
Agencja ds. Systemów Innowacji (VINNOVA) [Lübeck, 2006, s. 12].
Badania realizowane w ramach szwedzkiego foresightu technologicznego
pozwoli³y na wyszczególnienie dziedzin technologii, w których gospodarka
szwedzka ma du¿y potencja³. Znalaz³y siê wœród nich miêdzy innymi technologie IT dla niepe³nosprawnych, systemy bezpieczeñstwa czy technologie interaktywne (zob. rys. 2.).

zrównowa¿ona produkcja ¿ywnoœci
dok³adniejsze, bardziej z³o¿one systemy bezpieczeñstwa

materia³y funkcjonalne

systemy i struktury mechaniczne

PRZYSZ£OŒCIOWE DZIEDZINY SZWEDZKIEJ GOSPODARKI

technologie interaktywne

dostawa energii komórkowej

technologie IT dla niepe³nosprawnych

technologie sprzyjaj¹ce ochronie œrodowiska przyrodniczego

z³o¿one systemy energetyczne

technologie opieki zdrowotnej

Rys. 2.
Przysz³oœciowe dziedziny szwedzkiej gospodarki w œwietle badañ foresightowych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: [Lübeck, 2006, s. 11].

Prace ekspertów szwedzkiego programu foresight wskaza³y tak¿e obszary
dzia³alnoœci, które gospodarka szwedzka mo¿e wykluczyæ z priorytetowych
kierunków rozwoju gospodarczego. Wœród nich znalaz³y siê miêdzy innymi
informatyka optyczna, technologia szk³a metalicznego, technologie wytwarzania karborundu4, urbanistyka, technologie zwi¹zane z wysokim napiêciem, procesy filtracji membranowej5, proces ludzkiego starzenia siê, ruch
4
Karborund, wêglik krzemu (SiC), bardzo twarde, bezbarwne lub ciemne kryszta³y, odporne chemicznie. Otrzymywany w piecach elektrycznych, w temperaturze 2000°C, z mieszaniny
wêgla z krzemionk¹, stosowany jako materia³ szlifierski.
5
Potrzeba oddzielania coraz mniejszych cz¹stek od strumienia nios¹cej ich cieczy staje siê
coraz wa¿niejsza dla przemys³ów przetwórczych. Filtracja membranowa jest uznanym proce-
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promowy, administracja publiczna, inteligentne tekstylia6, technika œwiat³owodowa itd. [Lübeck, 2006, s. 18].
Realizacja foresightu technologicznego w Szwecji pozwoli³a na wysuniêcie kilku wniosków istotnych dla gospodarki szwedzkiej i jej pozycji na arenie œwiatowej. Po pierwsze, Szwecja musi wyznaczyæ sobie priorytety i specjalizowaæ siê zarówno w dzia³alnoœci B + R na wielu p³aszczyznach dzia³alnoœci gospodarczej, jak równie¿ rozwoju poszczególnych regionów. Ponadto,
przysz³oœæ kraju, konkurencyjnoœæ i sukces jego gospodarki wymagaj¹ decyzji i dzia³añ podjmowanych ju¿ teraz. Niezbêdna okazuje siê wspó³praca miêdzynarodowa, ukierunkowana na dzia³ania zwi¹zane z nadchodz¹c¹ przysz³oœci¹, przez co mo¿na rozumieæ nieustann¹ dzia³alnoœæ B + R, skutkuj¹c¹
opracowywaniem nowych, innowacyjnych rozwi¹zañ [Lübeck, 2006, s. 19].

3. Innowacyjnoœæ gospodarki szwedzkiej
Innowacyjnoœæ jest cech¹ podmiotów gospodarczych lub gospodarek,
oznaczaj¹c¹ zdolnoœæ do tworzenia i wdra¿ania innowacji, jak równie¿ ich
absorpcji, wi¹¿¹c¹ siê z aktywnym zaanga¿owaniem w procesy innowacyjne
i podejmowanie dzia³añ w tym kierunku. Oznacza ona równie¿ anga¿owanie
siê w zdobywanie zasobów i umiejêtnoœci niezbêdnych do uczestniczenia
w tych procesach. Bardzo czêsto jest ona mierzona liczb¹ tworzonych i wdra¿anych innowacji oraz nak³adami przeznaczanymi przez przedsiêbiorstwa na
dzia³ania w tym zakresie. Innowacyjnoœæ wi¹¿e siê z posiadanymi zasobami
(ludzkie, rzeczowe, kapita³owe, informacyjne), ale tak¿e umiejêtnoœci¹ ich
wykorzystania7.
Narzêdziem, które umo¿liwia poddanie ocenie stanu innowacyjnoœci
szwedzkiej gospodarki jest Europejski Ranking Innowacyjnoœci (EIS8). Jest
to instrument powsta³y z inicjatywy Komisji Europejskiej i bezpoœrednio
zwi¹zany ze Strategi¹ Lizboñsk¹9. G³ównym celem Europejskiego Rankingu
sem polegaj¹cym na oddzieleniu bardzo ma³ych cz¹stek. Asortyment membran oferowanych
przez Alfa Laval zaspokaja wymagania do prowadzenia procesów: odwróconej osmozy, nanofiltracji, ultrafiltracji i mikrofiltracji.
6
Inteligentne tekstylia to odzie¿ z drutów elektrycznych. To nafaszerowane tysi¹cami czujników tekstylia, których w³ókna nie s¹ niczym innym, jak drutami elektrycznymi, tyle ¿e miêkkimi i przyjemnymi w dotyku. Do mo¿liwoœci zastosowania pomys³u mo¿na zaliczyæ: zbieranie
energii elektrycznej i przekazywanie jej poprzez ubranie czy te¿ wmontowanie w odzie¿ setek
czujników — sensory mog³yby mierzyæ w tym przypadku prawie wszystko: od bicia serca, poprzez stan temperatury, po zmianê stanu skóry.
7
http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5E3DE57C284A3A18C12571B000402D17/$file/inn_transfer_tech.pdf?Open, 06.07.2008 r.
8
European Innovation Scoreboard.
9
Plan rozwoju przyjêty dla Unii Europejskiej przez Radê Europejsk¹ na posiedzeniu w Lizbonie w 2000 r. Celem planu, przyjêtego na okres 10 lat, by³o uczynienie Europy najbardziej
dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na œwiecie, rozwijaj¹cym siê szybciej
ni¿ Stany Zjednoczone. Strategia opiera siê przede wszystkim na za³o¿eniu, ¿e gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjnoœæ opart¹ na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, zw³aszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co mia³o siê staæ g³ównym
motorem rozwoju.
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Innowacyjnoœci jest ocena i porównanie stopnia innowacyjnoœci pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej [European Innovation Scoreboard 2006…,
2006, s. 3].
Europejski Ranking Innowacyjnoœci bierze pod uwagê takie wskaŸniki,
jak poziom wy¿szej edukacji, stopieñ partycypacji w „Uczeniu siê przez ca³e
¿ycie”10, zatrudnienie przy produkcji i us³ugach zwi¹zanych z technologi¹
medyczn¹ i high-tech, poziom PKB, wydatki na dzia³alnoœæ B + R, liczba patentów EPO11 i USPTO12, wprowadzanie innowacji wewn¹trzzak³adowych,
wspó³praca innowacyjna krajowych podmiotów gospodarczych, poziom wydatków na dzia³alnoœæ innowacyjn¹, sprzeda¿ innowacyjnych towarów b¹dŸ
us³ug czy te¿ dostêp do domowego Internetu [Yearbook on Productivity 2007,
2008, s. 16–17].
Zgodnie z danymi Europejskiego Rankingu Innowacyjnoœci z 2008 roku
Szwecja wraz z Finlandi¹, Niemcami, Dani¹ oraz Wielk¹ Brytani¹ s¹ uznawane za innowacyjnych liderów. W tym zestawieniu Szwecja uplasowa³a siê na
miejscu pierwszym i lokatê t¹ zajmuje ju¿ od kilku lat13.
Tabela 1. prezentuje zestawienie lokat pod wzglêdem innowacyjnoœci gospodarki szwedzkiej wed³ug Europejskiego Rankingu Innowacyjnoœci w latach 2003–2011.

Tabela 1.
Innowacyjnoœæ gospodarki szwedzkiej na przestrzeni lat 2003–2011 wed³ug Europejskiego
Rankingu Innowacyjnoœci
Rok
Miejsce w rankingu

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2

2

1

1

1

1

1

1

1

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: [European Innovation Scoreboard 2003–2007, 2009,
European innovation scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation Performance, 2009,
s. 6, European Innovation Scoreboard 2009, 2009, s. 3, Innovation Union Scoreboard 2011, 2012].
10
Lifelong Learning Programme (LLP) (program Uczenie siê przez ca³e ¿ycie) to program
edukacyjny uruchomiony przez Uniê Europejsk¹ w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates
II. LLP przewidziany zosta³ do realizacji w latach 2007–2013. Ma na celu jeszcze wiêksze wzmocnienie wspó³pracy pomiêdzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany uczniów i nauczycieli z krajów cz³onkowskich. G³ówne cele programu to powiêkszenie osobistych doœwiadczeñ nauczanych o wiedzê na temat innych krajów Europy; rozwijanie poczucia jednoœci z Europ¹; wspomaganie procesów przystosowania siê do nowych warunków spo³ecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy; szanowanie odmiennoœci kulturowej, wyznaniowej,
spo³ecznej, narodowoœciowej itd.; promocja kreatywnoœci, konkurencyjnoœci, szans na zatrudnienie oraz rozwoju przedsiêbiorczoœci; przyczynienie siê do zwiêkszonego uczestnictwa w programie przez dzieci, m³odzie¿, nauczycieli i kadrê edukacyjn¹ oraz osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i grupy defaworyzowane ze wzglêdów socjalno-ekonomicznych; promowanie nauki jêzyków obcych i ró¿norodnoœci jêzykowej na wszystkich poziomach nauczania;
wspieranie rozwoju innowacyjnoœci korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
a tak¿e zrozumienie i szacunek dla praw cz³owieka, demokracji oraz zachêcanie do tolerancji
i szacunku do innych ludzi i kultur.
11
Europejski Urz¹d Patentowy (EPO).
12
United States Patent and Trademark Office (USPTO).
13
[European Innovation Scoreboard 2008…, 2009, s. 3] i raporty wczeœniejsze.
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Od 2005 roku Szwecja jest niepodwa¿alnym liderem, je¿eli chodzi o innowacyjnoœæ krajowej gospodarki. Dwa lata wczeœniej kraj znalaz³ siê w podobnej sytuacji, plasuj¹c siê na drugim miejscu w Europejskim Rankingu Innowacyjnoœci. Co wa¿ne, w latach ubieg³ych Szwecja znajdowa³a siê równie¿
w gronie innowacyjnych liderów14.
Na zaistnia³y stan rzeczy mog¹ wp³ywaæ wydatki przeznaczane na dzia³alnoœæ innowacyjn¹. Zgodnie z raportem 2008–2009, sporz¹dzanym przez Œwiatowe Forum Ekonomiczne, wydatki krajowych przedsiêbiorstw na dzia³alnoœæ B + R uplasowa³y Szwecjê na 4 miejscu wœród 134 gospodarek z ca³ego
œwiata [The Global Competitiveness Report 2008–2009, 2008, s. 311].
Niewiele krajów jest obecnie w tak dobrej sytuacji, jak Szwecja, która radzi sobie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy i czerpie korzyœci z internacjonalizacji. W prowadzeniu miêdzynarodowych badañ, warunkach prowadzenia biznesu, dzia³alnoœci innowacyjnej i przysz³ym rozwoju Szwecja
plasuje siê w gronie liderów [Innovative Sweden…, 2004, s. 3–4].
W analizie kwestii innowacyjnoœci europejskich gospodarek mo¿na znaleŸæ stwierdzenie, i¿ Szwecja posiada najlepszy w Europie klimat innowacyjny. Zaraz za ni¹ znalaz³y siê Finlandia, Dania oraz Niemcy. Uznano, i¿ Szwecja wypada najlepiej pod wzglêdem kreowania nowej wiedzy, finansowania
dzia³alnoœci innowacyjnej czy te¿ innowacyjnej produkcji. Wysoko w rankingu plasuj¹ siê wydatki szwedzkiego rz¹du i biznesu na dzia³alnoœæ B + R.
Wa¿n¹ kwestiê odgrywa tak¿e dostêp i korzystanie z Internetu oraz inwestowanie w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) [Sweden has Europe’s…, 2008].
Stan innowacyjnoœci krajowej gospodarki w znacznej mierze jest uzale¿niony od poziomu wiedzy. Szwecja jest jednym z liderów inwestowania w wiedzê. Nak³ady na edukacjê bardzo d³ugo by³y relatywnie wysokie w stosunku
do rozmiarów gospodarki. W 2001 roku ich udzia³ wyniós³ 4,3% PKB, co okaza³o siê najwy¿szym wynikiem w OECD. Podobnie w 2009 roku wygl¹da³a sytuacja w przypadku inwestycji sektora prywatnego i publicznego, które stanowi¹
jeden z najwy¿szych na œwiecie procent PKB [Innovative Sweden…, 2004,
s. 3–4] (zob. wykres 1.).
Szwecja jest doskona³ym przyk³adem wysoce rozwiniêtej gospodarki przemys³owej ze sta³¹ potrzeb¹ zaawansowanej wiedzy. Badania odgrywaj¹ kluczow¹ rolê jako przysz³oœciowe inwestycje wœród krajowych podmiotów gospodarczych. Szwecja mo¿e siê poszczyciæ bogat¹ histori¹ ambitnych programów badawczo-rozwojowych zarówno w prywatnym sektorze handlowym, jak
i publicznym, czêsto obejmuj¹c obustronn¹ wspó³pracê miêdzy nimi. Szwecja
znajduje siê na czele europejskiej klasyfikacji zarówno pod wzglêdem inwe14

Wyniki EIS z lat 1999–2002 mówi¹, i¿ gospodarka szwedzka znajdowa³a siê w gronie najbardziej innowacyjnych na œwiecie, aczkolwiek nie odnaleziono dok³adnych informacji odnoœnie zajmowanych lokat.
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stycji badawczych jako procent PKB, jak równie¿ liczby opublikowanych prac
naukowych per capita [Sweden in brief…, 2008].

Meksyk

Grecja

S³owacja

Turcja

Polska

Wêgry

W³ochy

Nowa Zelandia

Hiszpania

Portugalia
Czechy

Irlandia

Luksemburg

Holandia

Norwewgia

UE27

Wlk. Brytania

Belgia

Kanada

Francja

OECD

Australia

Irlandia

USA

Austria

Niemcy

Dania

Szwajcaria

Japonia

Korea P³d.

Finlandia
Szwecja

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Wykres 1.
Poziom inwestycji w wiedzê wœród ró¿nych gospodarek œwiatowych w 2009 roku (% PKB)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____317883.
aspx, 23.02.2012 r.

Szwecja zajmuje czo³owe miejsca w rankingach innowacyjnoœci zarówno
gospodarek, jak i regionów. Europejski regionalny ranking innowacyjnoœci
pokazuje, ¿e najbardziej innowacyjnymi regionami s¹: Sztokholm, Västsverige, Sydsverige oraz Östra Mellansverige. W pierwszej dziesi¹tce regionów europejskich znalaz³y siê jeszcze Oberbayern, Stuttgart, Braunschweig i Karlsruhe w Niemczech oraz Etelä-Suomi w Finlandii i Île de France we Francji
[European Innovation Scoreboard 2006…, 2008, s. 5].
Warto dodaæ, i¿ w 2003 roku na 15 najbardziej innowacyjnych regionów
wœród krajów europejskich 4 miejsca zosta³y zajête przez regiony Szwecji.
By³y to Västsverige na miejscu drugim, Sztokholm na miejscu szóstym, Östra
Mellansverige i Sydsverige na dwóch kolejnych lokatach [Science, technology…, 2008, s. 23].
Szwedzkie projekty maj¹ du¿y wp³yw na codzienne ¿ycie, maj¹c ró¿n¹ rangê i obejmuj¹c zarówno drobne usprawnienia przedmiotów codziennego
u¿ytku, jak i „kamienie milowe” przemys³u i gospodarki. Wiele szwedzkich
patentów to produkty, które zdoby³y ogromne znaczenie na rynku miêdzynarodowym [Helgesson, 2010].
Szwedzi s¹ powszechnie znani jako naród wynalazców. Mnóstwo pomys³owych, u³atwiaj¹cych ¿ycie i poprawiaj¹cych jego poziom maszyn, gad¿etów,
urz¹dzeñ, systemów, lekarstw i metod wziê³o swój pocz¹tek w³aœnie w Szwecji. Historia szwedzkich dokonañ zaczyna siê w XVII wieku, od doktora nauk
medycznych, cz³owieka renesansu, Olofa Rudbecka (1630–1702), który miêdzy
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innymi bada³ uk³ad limfatyczny cz³owieka. Od tamtej pory wynalazczoœæ, pomys³owoœæ i innowacyjnoœæ kwit³y mniej lub bardziej intensywnie [Szwedzcy
wynalazcy…, 2009] (zob. tabela 2.).
Warto dodaæ, i¿ obok innowacyjnoœci Szwecjê uznaje siê za jedn¹ z najbardziej umiêdzynarodowionych gospodarek na œwiecie. Mniej wiêcej 60% wyprodukowanych towarów jest eksportowanych na rynki zagraniczne. W sektorze przemys³owym niemal trzy czwarte si³y roboczej jest zatrudnione
w przedsiêbiorstwach o zasiêgu miêdzynarodowym. Si³a szwedzkiej gospodarki uros³a w ci¹gu ostatnich dekad, o czym mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e udzia³
eksportu w PKB urós³ z 29% w 1980 roku do 44% w 2003. Rozwój dotyczy³ g³ównie sektora us³ug, który bardzo czêsto jest silnie powi¹zany ze szwedzk¹ produkcj¹ [Innovative Sweden…, 2004, s. 3–4].
O stanie innowacyjnoœci mo¿e równie¿ œwiadczyæ liczba innowacyjnych
podmiotów gospodarczych. Najwiêcej tego typu firm (wiêcej ni¿ 60%) odnotowano w Luksemburgu i Niemczech. Gospodarka szwedzka znalaz³a siê
w przedziale powy¿ej 50%, razem z Belgi¹, Portugali¹, Irlandi¹, Estoni¹, Austri¹, Cyprem, Czechami, Grecj¹, W³ochami, Finlandi¹, Dani¹, S³oweni¹
i Francj¹ [¯yliñska, 2012].

Tabela 2.
Odkrywcy i wynalazki w Szwecji — wybrane przyk³ady
Olof Rudbeck Prezbiter w 1652 odkry³ uk³ad ch³onny. Ponadto budowa³ pomosty oraz skonstruowa³ sieæ
wodoci¹gow¹.
Anders Celsius opracowa³ 100-punktow¹ skalê termometru, powszechnie u¿ywan¹ na œwiecie jako termometr w skali Celsjusza.
Jöns J. Berzelius w 1818 roku utworzy³ pierwsz¹ tabelê mas atomowych i wprowadzi³ stosowane wspó³czeœnie s³ownictwo chemiczne.
Carl Wilhelm von Scheele (1742–1786) odkry³ chlor.
Zera Gustaf Dalén w 1912 roku wymyœli³ automatyczne regulatory przeznaczone, w po³¹czeniu z zasobnikami gazu, do zasilania œwiat³em latarni morskich.
Gustaf de Laval w 1878 roku za³o¿y³ firmê Alfa Laval. Wynalaz³ m.in. pierwsz¹ na œwiecie wirówkê do
mleka.
John Ericsson w roku 1836 opatentowa³ œrubê okrêtow¹, która zast¹pi³a dotychczas u¿ywane ko³o ³opatkowe. Zaprojektowa³ równie¿ USS „Monitor”15.
Lars Magnus Ericsson przyczyni³ siê do rozwoju telefonu i centralek telefonicznych. Skonstruowa³ sieæ telefoniczn¹. W 1885 wynalaz³ s³uchawkê telefoniczn¹.
Johan Petter Johansson w 1892 roku zbudowa³ i opatentowa³ klucz nastawny (tzw. francuski).
Gustaf E. Pasch, Johan E. Lundström i Alexander L. stworzyli podwaliny szwedzkiego przemys³u zapa³kowego. W 1844 roku Pasch opatentowa³ zapa³kê.

15
Amerykañski okrêt wojenny — pierwszy zbudowany okrêt z uzbrojeniem umieszczonym
w obrotowej wie¿y artyleryjskiej. Od jego nazwy pochodzi nazwa ca³ej klasy wywodz¹cych siê
z jego konstrukcji jednostek — monitorów. Zosta³ on zamówiony przez marynarkê USA 4 paŸdziernika 1861, w czasie domowej wojny secesyjnej.
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Alfred Nobel w 1866 roku wymyœli³ dynamit. Za³o¿y³ 90 firm w 20 krajach. W chwili œmierci Nobel posiada³
355 patentów. W swojej ostatniej woli stworzy³ Nagrodê Nobla w nastêpuj¹cych dziedzinach: fizyce,
chemii, medycynie, fizjologii, literaturze i pokoju. Pierwsze nagrody zosta³y przyznane w 1901 roku.
Baltzar von Platen (1898–1984) wynalaz³ lodówkê.
Jonas Wenström w 1889 wynalaz³ system trójfazowy dla generatorów (pr¹dnic), transformatorów i silników.
Tetra Pak z 1951 jest wynalazkiem dla przechowywania, pakowania i rozdawania ciek³ych artyku³ów spo¿ywczych, np. mleka b¹dŸ soków.
AXE system to w pe³ni elektroniczny system telefonii u¿ywaj¹cy sterowanych komputerowo central.
W 1979 roku Sven T. Lagerwall we wspó³pracy z Noelem Clarkiem odkry³ ciek³e kryszta³y „ferroelectric”.
Technologia ta pozwala produkowanie monitorów o p³askim ekranie. Produkcjê masow¹ zaczê³a w 1994 r.
firma Kanon, która wykupi³a licencjê.
Håkan Lans16 stworzy³ miêdzy innymi dyskretyzator, poprzednik myszki komputerowej. Ponadto do jego
wynalazków mo¿na zaliczyæ rozwiniêcie satelitarnego systemu naprowadzaj¹cego Global Positioning System (GPS) do systemu GP&C Total System, który sta³ siê œwiatowym standardem dla wysy³ek i lotnictwa
cywilnego.
Arne Wilhelm Kaurin Tiselius, szwedzki profesor biochemii Uniwersytetu w Uppsali, cz³onek zagraniczny
Polskiej Akademii Nauk. Opracowa³ elektroforetyczn¹ metodê rozdzia³u i analizy substancji ulegaj¹cych
³atwo rozk³adowi i przemianom (np. bia³ka, hormony, wirusy, antycia³a, enzymy, wielocukry).
W 1950 Hellmuth Herc razem z Inge Edler Hertz rozwinêli elektrokardiografiê, bezkrwaw¹ metodê badania
serca.
W 1958 Rune Elmqvist wynalaz³ niewielki zasilany bateri¹ rozrusznik, który mo¿e byæ umieszczany pod
skór¹ chorego na serce17.
Håkan Lans — myszka komputerowa, komputerowa grafika kolorowa oraz GP&C — satelitarny system nawigacyjny.
W 1968 Lars Leksell wynalaz³ nó¿ laserowy stosowany w neurochirurgii18.
Lek Losec przeciw wrzodom ¿o³¹dka, dziêki swojemu dzia³aniu uniemo¿liwia pewnym komórkom w ¿o³¹dku
wytwarzanie kwasu chlorowodorowego.
Firma LM Eriksson — dygitalna centrala telefoniczna AXE.
Nils Bohlins — trzypunktowy pas bezpieczeñstwa.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Swedish inventions and discoveries, http://www.sweden.se/templates/cs/FactSheet____15878.aspx, 04.07.2008 r., Szwedzcy wynalazcy na przestrzeni
wieków, http://www.swedenabroad.com/Page____84435.aspx, 30.06.2009 r. i Wynalazki, http://szwecja.net/EK/PLUS/Gospo/wynal.html, 25.09.2012 r.

W przypadku gospodarki szwedzkiej, krajowe podmioty gospodarcze odznaczaj¹ siê aktywnoœci¹ innowacyjn¹ o charakterze produktowym i/lub procesowym. Etap oraz rodzaj innowacyjnoœci ró¿ni siê w zale¿noœci od rozmiaru
danego przedsiêbiorstwa. Strukturê innowacyjnych przedsiêbiorstw w Szwecji w latach 2008–2010 ze wzglêdu na wielkoœæ podmiotu prezentuje wykres 2.
16

Jest uwa¿any za jednego z najwybitniejszych szwedzkich wynalazców.
Rozrusznik ten wytwarza elektryczne impulsy, które pomagaj¹ pracy miêœniu sercowemu
pracowaæ normalnie.
18
Dziêki niemu ró¿nego rodzaju zabiegi mog¹ byæ wykonywane w bezkrwawy sposób i pacjenci czêsto mog¹ wyjœæ ze szpitala ju¿ w dniu operacji.
17
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>250
pracowników

10–49
pracowników

50–249
pracowników

Wykres 2.
Struktura innowacyjnych przedsiêbiorstw w Szwecji w latach 2008–2010 pod wzglêdem
wielkoœci podmiotu
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Innovation activity in enterprises 2008–2010: Considerable innovation activities conducted at Swedish enterprises, http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325026.aspx, 23.02.2012 r.

W latach 2008–2010 ok. 60% szwedzkich podmiotów gospodarczych prowadzi³o dzia³alnoœæ innowacyjn¹. Przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce 10–40 osób
stanowi³y 56%, podmioty œrednie zatrudniaj¹ce 50–249 osób — 72%, a przedsiêbiorstwa daj¹ce pracê wiêcej ni¿ 250 osobom stanowi³y 80% ogó³u.

Zakoñczenie
Gospodarka szwedzka jest postrzegana jako jedna z najbardziej innowacyjnych i — co wa¿ne — najbardziej konkurencyjnych gospodarek na œwiecie.
W celu oceny konkurencyjnoœci gospodarczej mo¿na zastosowaæ rankingi
konkurencyjnoœci sporz¹dzane przez Miêdzynarodowy Instytut Rozwoju Ekonomicznego, Œwiatowe Forum Ekonomiczne, nowojorsk¹ fundacjê Heritage
Fundation, Uniê Europejsk¹ czy te¿ Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej.
Najbardziej presti¿owymi rankingami s¹ te sporz¹dzone przez IMD i WEF
[Piekunko-Mantiuk, 2007, s. 337].
W rankingach konkurencyjnoœci wed³ug indeksu GCI Œwiatowego Forum
Ekonomicznego Szwecja obok Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Danii odgrywa rolê wiod¹c¹. Zgodnie z Global Competitiveness Report 2008–2009 Szwecja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Dania s¹ jednymi z najbardziej konkurencyjnych gospodarek na œwiecie. Do grona dziesiêciu najlepszych i najbardziej konkurencyjnych krajów zaliczono tak¿e Singapur, Finlandiê, Niemcy,
Holandiê, Japoniê oraz Kanadê [The Global Competitiveness Report 2008–
–2009, 2008, s. 10].
Tabela 3. przedstawia zestawienie 10 najbardziej konkurencyjnych gospodarek œwiata w latach 2009–2011 na tle ponad 130 krajów wraz z osi¹gniêt¹
w rankingu lokat¹, uzyskan¹ za takie parametry, jak stopieñ otwartoœci na
handel miêdzynarodowy i bezpoœrednie inwestycje zagraniczne b¹dŸ stan
rynku pracy. Wa¿n¹ kwestiê odgrywaj¹ tak¿e wewnêtrzna si³a gospodarcza,
poprzez któr¹ rozumie siê stopieñ aktywnoœci gospodarczej, atrakcyjnoœæ
sektorów gospodarki z punktu widzenia potencjalnego przedsiêbiorcy czy te¿
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zakres dzia³añ rz¹du sprzyjaj¹cy rozwojowi konkurencyjnoœci [The Global
Competitiveness Report 2007–2008, 2008].

Tabela 3.
Œwiatowy Ranking Konkurencyjnoœci wed³ug WEF (Global Competitiveness Index) 2009–2011
Pañstwo

Miejsce w rankingu 2010–2011
(wœród 139 pañstw)

Miejsce w rankingu 2009–2010
(wœród 133 pañstw)

Szwajcaria

1

1

Szwecja

2

4

Singapur

3

3

USA

4

2

Niemcy

5

7

Japonia

6

8

Finlandia

7

6

Holandia

8

10

9

5

10

9

Dania
Kanada
ród³o: [Schwab, 2010, s. 15].

Jak wczeœniej wskazano, innowacje stanowi¹ wa¿n¹ determinantê konkurencyjnoœci zarówno nowatorskich przedsiêbiorstw, jak te¿ pañstw k³ad¹cych istotny nacisk na innowacyjnoœæ we wszelkich sferach jego poczynañ.
Tabela 4. przedstawia klasyfikacjê konkurencyjnoœci 10 najsilniejszych gospodarek ze wzglêdu na poziom innowacyjnoœci.

Tabela 4.
Œwiatowy indeks konkurencyjnoœci pod wzglêdem innowacyjnoœci 2010–2011
Pañstwo

GCI 2010–2011

Miejsce w rankingu

Szwajcaria

1

2

Szwecja

2

5

Singapur

3

9

USA

4

1

Niemcy

5

8

Japonia

6

4

Finlandia

7

3

Holandia

8

13

Dania

9

10

10

11

Kanada
ród³o: [Schwab, 2010, s. 22].

116

ekonomia 32

Foresight i innowacje jako determinanty kondycji gospodarczej na przyk³adzie…

Obok innowacji za jeden z wa¿niejszych czynników konkurencyjnoœci gospodarczej uznano zdolnoœæ technologiczn¹. Mo¿na poprzez ni¹ rozumieæ
zdolnoœæ gospodarki do wch³aniania nowych technologii b¹dŸ te¿ poziom
oraz jakoœæ badañ i rozwoju; poprzez to jest ona œciœle powi¹zana z kwesti¹
innowacyjnoœci.

Tabela 5.
Œwiatowy Indeks Konkurencyjnoœci 2010–2011 pod wzglêdem zdolnoœci technologicznej
Pañstwo
Szwecja
Luksemburg

GCI 2010–2011
2

Miejsce w rankingu
1

20

2

8

3

Islandia

31

4

Hong Kong

Holandia

11

5

Dania

9

6

Szwajcaria

1

7

Wielka Brytania

12

8

Norwegia

14

9

5

10

Niemcy
ród³o: [Schwab, 2010, s. 20–21].

Coroczny raport IMD dotycz¹cy œwiatowej konkurencyjnoœci (WCY)19, który jest uznawany za jedn¹ z najpowszechniejszych i dok³adniejszych rocznych deskrypcji konkurencyjnoœci pañstw, analizuje funkcjonowanie poszczególnych gospodarek i stara siê podtrzymywaæ ducha rywalizacji wœród
potencjalnych konkurentów20.
Jak wspomniano wczeœniej, klasyfikacja IMD opiera siê na analizie takich
czynników, jak infrastruktura, jakoœæ rz¹dów, warunki ekonomiczne oraz
wydajnoœæ biznesu. Zestawienie wyników rankingu IMD prezentuje tabela 6.
[The World Competitiveness Scoreboard 2008, 2008].

Tabela 6.
Ranking konkurencyjnoœci Instytutu IMD z lata 2010–2011
Lokata w rankingu w 2010 roku

19
20

Pañstwo

Lokata w rankingu w 2011 roku

2

Hong Kong

1

3

USA

2

1

Singapur

3

World Competitiveness Yearbook.
http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm, 18.07.2008 r.
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Lokata w rankingu w 2010 roku

Pañstwo

Lokata w rankingu w 2011 roku

6

Szwecja

4

4

Szwajcaria

5

8

Tajwan

6

7

Kanada

7

15

Katar

8

5

Australia

9

16

Niemcy

10

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: THE WORLD COMPETITIVENESS SCOREBOARD
2011, IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK, http://www.imd.org/research/publications/
wcy/upload/scoreboard.pdf, 22.02.2012 r.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e gospodarka szwedzka zarówno w 2010, jak i 2011 roku
uplasowa³a siê w pierwszej dziesi¹tce najbardziej konkurencyjnych gospodarek na œwiecie, w 2010 roku zajmuj¹c szóst¹ lokatê, a rok póŸniej wspiê³a
siê na miejsce czwarte zestawienia.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ dzia³ania zwi¹zane z programem foresight oraz innowacjami wydaj¹ siê istotnymi czynnikami warunkuj¹cymi zaprezentowan¹ kondycjê szwedzkiej gospodarki. Jak ju¿ zauwa¿ono, warunkuj¹ one opracowywanie nowatorskich rozwi¹zañ, bêd¹cych odpowiedzi¹ na
efekty nieustannie postêpuj¹cych procesów globalizacji. Skutkuj¹ tak¿e mo¿liwoœci¹ rozwoju podmiotów gospodarczych, zachêcenia do podobnej — innowacyjnej — aktywnoœci innych przedsiêbiorstw. Z kolei ich rozwój objawia
siê miêdzy innymi poprzez otwieranie nowych oddzia³ów, zwiêkszanie produkcji, a tym samym szansê na zwiêkszenie zatrudnienia. To natomiast wp³ywa na poprawê kondycji gospodarczej.
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Foresight and Innovation as Determinants of Economic Performance on the
Example of the Swedish Economy
The processes of globalization, changing economic conditions and customer’s
expectations are forcing economies and functioning in these entities to be
ready for constant change and adaptation.
Innovative activity and foresight can help them with this challenge. Thanks to
innovative activity, innovative entrepreneurship is able to survive and overcome the threat of increasing competition. A similar effect can be attributed to
the nature of the foresight essence. Overall, the key idea is to anticipate and
prepare for the events, phenomena, processes or whatever needs to take place
in the future.
The purpose of this article is to attempt to characterize the innovation and
foresight as determinants of economic viability, enabling adaptation to ongoing changes and occurring phenomena on the example of the Swedish economy, which is considered to be the one of the most innovative and competitive
in the world.
Key words: innovation, foresight, economic viability
JEL classification: O3
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