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Radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
przepe∏nionych spokojem, mi∏oÊcià i rodzinnym ciep∏em
oraz szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w ka˝dym dniu nadchodzàcego Nowego Roku
w imieniu Zarzàdu SA SGH
˝yczy Piotr Wachowiak

I Zjazd Uniwersytetów Trzeciego Wieku – ISO 9001 dla UTW SGH
W dniu 16 listopada br. w Szkole
G∏ównej Handlowej w Warszawie odby∏
si´ I Zjazd Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, cz∏onków i sympatyków Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, którego
pomys∏odawcà, za∏o˝ycielem i pierwszym koordynatorem jest UTW SGH.
Zjazd odbywa∏ si´ pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz i by∏ wspierany finansowo
przez miasto.
Program Zjazdu sk∏ada∏ si´ z dwóch
bloków tematycznych. Pierwszy to standardy dzia∏ania uniwersytetów trzeciego
wieku. Ich ˝ywio∏owy rozwój iloÊciowy
w Polsce (jest ich ju˝ ponad 250) nie zawsze idzie w parze z poziomem naukowym i jakoÊcià oferty programowej.
Zw∏aszcza te, które nie majà zaplecza
naukowego uczelni lub pomocy ze strony jednostek samorzàdu terytorialnego,
borykajà si´ z licznymi trudnoÊciami,
wynajmem sal wyk∏adowych, zapewnieniem wyk∏adowców, instruktorów, lektorów, brakiem dost´pu do pracowni
komputerowych, j´zykowych i innych.
Aby nie deprecjonowaç dostojnej nazwy „uniwersytet”, a jednoczeÊnie nie
dawaç powodów do protekcjonalnego,
pob∏a˝liwego, a tym bardziej lekcewa˝àcego traktowania, uniwersytety trzeciego wieku powinny zwróciç wi´kszà
uwag´ na swojà reputacj´ i poziom
Êwiadczeƒ.
Za nazwà Uniwersytet Trzeciego
Wieku muszà staç odpowiednie treÊci
programowe i wartoÊci, które b´dà budowaç autorytet UTW w spo∏eczeƒstwie – to g∏ówna teza referatu programowego.
O standardach dzia∏ania UTW mówi∏o si´ w Êrodowisku uniwersyteckim od
dawna, jednak nikomu nie uda∏o si´
wprowadziç rozwiàzaƒ systemowych.
UTW SGH, jako lider Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, podjà∏ ten trudny temat, podchodzàc do niego z nale˝ytà pokorà, bowiem ma ÊwiadomoÊç skali trudnoÊci oraz d∏ugiej drogi do sukcesu. Uzna∏ jednak, ˝e nale˝y podjàç pró-

b´, bo ka˝dy najmniejszy sukces w tym
zakresie b´dzie „popycha∏” spraw´
akredytacji UTW w dobrym kierunku.
PozyskaliÊmy dla tej sprawy wp∏ywowych partnerów zwiàzanych ze Êrodowiskiem UTW.
Propozycj´ I etapu standaryzacji jakoÊci UTW pod nazwà „Samoakredytacja”
przedstawili Pan Ryszard Kruk (Enterprise Investors) i Pani Aldona Gibalska
(Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloƒskiego). Sprowadza si´ ona do ustalenia
4 minimalnych kryteriów, które w I etapie tego procesu powinny spe∏niç UTW,
a mianowicie:
1. dzia∏aç w oparciu o statut (w wypadku UTW posiadajàcych osobowoÊç
prawnà) lub regulamin (pozosta∏e
UTW), okreÊlajàcy zasady funkcjonowania, w tym tryb przyjmowania s∏uchaczy;
2. mieç podpisanà umow´ o patronacie z uczelnià;
3. posiadaç Rad´ Programowà,
w sk∏ad której wchodzi reprezentant
uczelni;
4. dysponowaç planem zaj´ç dydaktycznych na dany rok (lub przynajmniej
semestr) okreÊlajàcym tematyk´ i wyk∏adowców.
W procedurze samoakredytacji ka˝dy UTW mo˝e sam sprawdziç, czy
spe∏nia powy˝sze kryteria, powiadamiajàc o tym administratora systemu.
W oparciu o aktualizowanà stron´
www.utw.pl, stworzona zostanie mo˝liwoÊç uzyskania potwierdzenia statusu samoakredytacji. Szczególnie warte
podkreÊlenia jest has∏o tego wystàpienia: „Nie eliminowaç, ale mobilizowaç
i pomagaç!”.
JeÊli proces samoakredytacji b´dzie
przebiega∏ sprawnie, Ogólnopolskie Porozumienie UTW rozpocznie kampani´
na rzecz wdra˝ania Systemu Zarzàdzania JakoÊcià wg normy ISO 9001. UTW
SGH jeszcze w grudniu br. dokona samoakredytacji i niezw∏ocznie rozpocznie przygotowania logistyczne do procesu wdra˝ania SZJ.

Koncepcja „samoakredytacji” zyska∏a
poparcie ze strony prof. Piotra B∏´dowskiego, który na Zjeêdzie reprezentowa∏
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
Uzna∏ jà za pierwszy wa˝ny etap standaryzacji jakoÊci funkcjonowania UTW.
Zadeklarowa∏ pomoc PTG w obsadzeniu
specjalistami Rad Programowych UTW,
które powinny powstaç tam, gdzie ich
jeszcze nie ma, jak równie˝ pomoc w zapewnieniu uniwersytetom wyk∏adowców
odpowiedniej klasy. Wyrazi∏ s∏owa uznania dla horyzontalnego celu Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, jakim jest
przygotowanie uniwersytetów do wdra˝ania Systemu Zarzàdzania JakoÊcià wg
normy ISO 9001:2008.
W drugiej cz´Êci Zjazdu skupiono si´
na sprawach organizacyjnych, tj. wyborze koordynatora na rok 2010 oraz wypracowaniu strategii dzia∏ania OP UTW.
Z braku odwa˝nych do podj´cia tego
nie∏atwego zadania, Koordynatorem
Ogólnopolskiego Porozumienia UTW na
2010 rok zosta∏ ponownie UTW SGH.
W programie dzia∏ania na kolejny rok
sformu∏owano kierunki, wÊród których
najwa˝niejsze to: wszcz´cie samoakredytacji UTW oraz organizacja szkoleƒ
w zakresie metodyki i procedur prawnych zmierzajàcych do uzyskania certyfikatu ISO 9001:2009.
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e temat ten b´dzie wymaga∏ d∏ugiego procesu doskonalenia i promocji w Êrodowisku uniwersyteckim, ale wykonaliÊmy, co podkreÊlali eksperci bioràcy udzia∏ w Zjeêdzie, krok w dobrym kierunku. Uda∏o si´
tak˝e zmobilizowaç ogromne Êrodowisko uniwersyteckie (ponad 100 UTW
akredytowanych na Zjeêdzie) do dyskusji i aktywnej postawy wobec tego procesu, jak równie˝ zainspirowaç podj´cie
szerokiej debaty publicznej nt. standaryzacji jakoÊci funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, a tak˝e
pozyskaç do wspó∏pracy instytucje opiniotwórcze i majàce wp∏yw na procesy
legislacyjne.
Krystyna Lewkowicz

Grupy zagro˝one bezrobociem na rynku pracy w Polsce
Wprowadzenie

Brak pracy, szukanie pracy i gotowoÊç do jej podj´cia sà cechami konstytutywnymi osoby bezrobotnej. W du˝ym stopniu postawy bezrobotnych na
rynku pracy zale˝à od cech demograficznych, wizerunku spo∏ecznego osoby
bezrobotnej i czasu pozostawania bez
pracy.
Celem tego artyku∏u jest opisanie zachowaƒ i najwa˝niejszych uwarunkowaƒ, które okreÊlajà sytuacj´ bezrobotnych na rynku pracy, ze wzgl´du na ich
cechy demograficzne.
Problem bezrobocia w Polsce

Bezrobocie w Polsce charakteryzuje
si´ du˝ym zró˝nicowaniem regionalnym. Dodatkowo mo˝na wyró˝niç cztery grupy, które w szczególny sposób sà
nim zagro˝one: osoby m∏ode oraz osoby
w wieku niemobilnym, bezrobotni z niskim wykszta∏ceniem (podstawowym
i zawodowym) oraz kobiety.
Zachowania bezrobotnych sà wi´c
uwarunkowane cechami demograficznymi, a w szczególnoÊci istotne sà:
wiek, p∏eç i wykszta∏cenie.
Wraz z wiekiem zmieniajà si´ zarówno cechy osób, jak te˝ inne czynniki,
które kszta∏tujà odmiennà reakcj´ na
utrat´ pracy, jej znajdywanie i umiej´tnoÊci radzenia sobie z jej brakiem. Problem bezrobocia dla osób m∏odych nie
jest dotkliwy, gdy˝ nie majà one problemów finansowych, rzadko identyfikujà
si´ z rolà zawodowà i nie odczuwajà negatywnych aspektów sytuacji bez pracy.
Mówi si´ nawet o ich mi´kkiej Êcie˝ce
do bezrobocia1. Poczucie pora˝ki, brak
Êrodków do ˝ycia, z∏e doÊwiadczenia
w przypadku tych osób sà znacznie s∏absze. Nie rodzà si´ w nich problemy emocjonalne i nie ulegajà oni blokadzie ch´ci szukania pracy. Obraz ten wyglàda inaczej, gdy weêmie si´ pod uwag´ szereg
innych zmiennych kszta∏tujàcych Êrodowisko osób m∏odych. Brak dochodów,
bezrobocie rodziców, ró˝ne patologie
rodzinne, konflikty, odziedziczony niski
etos pracy utrudniajà osobom m∏odym
wejÊcie na rynek pracy.
Bez wzgl´du na powy˝sze uwarunkowania, sytuacja braku zatrudnienia powoduje zawsze powa˝ne konsekwencje.
Jest to bowiem warunek do osiàgni´cia
planów i celów rozwojowych, zwiàzanych z za∏o˝eniem rodziny, czy te˝ rozwiàzaniem problemów towarzyszàcych
dojrza∏oÊci, zaÊ przewagà m∏odego wieku jest du˝a elastycznoÊç, mobilnoÊç
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i odwaga. Dlatego stosunkowo naj∏atwiej jest tej grupie odnaleêç si´ w zaistnia∏ej sytuacji.
Dla osób w Êrednim wieku utrata pracy jest równoznaczna z niemo˝noÊcià
realizacji zawodowej produktywnoÊci,
jak równie˝ stwarza zagro˝enie dla ca∏ej
rodziny. Oznacza utrat´ dotychczasowej
pozycji spo∏ecznej, presti˝u, mo˝liwoÊci
kontaktów z innymi2, uniemo˝liwia inwestowanie w wychowanie i kszta∏cenie
dzieci. Dodatkowe frustracje i obawy
powstajà w momencie niemo˝noÊci
sp∏aty zaciàgni´tych kredytów.
Wraz z wiekiem sytuacja bezrobotnych ulega pogorszeniu. Silnie odczuwana jest identyfikacja zawodowa,
zmniejsza si´ sk∏onnoÊç do zmian
i ch´ci przekwalifikowania. Zmieniajà
si´ wi´c zasoby wa˝ne dla skutecznego
radzenia sobie ze stresem zwiàzanym
z brakiem pracy. Do tego obni˝a si´
kondycja psychiczna i fizyczna, dlatego
prawdopodobieƒstwo znalezienia zatrudnienia maleje z up∏ywem lat3.
Omawiajàc zaÊ uwarunkowania post´powania bezrobotnych w zale˝noÊci
od p∏ci, bierze si´ pod uwag´ odmienne
role i wymagania, jakie rynek pracy stawia przed kobietà i m´˝czyznà. Wskazuje si´ równie˝ na fakt, ˝e decyzja
podj´cia pracy zasadniczo jest uwarunkowana p∏cià. Kobiety inaczej ni˝ m´˝czyêni odczuwajà utrat´ pracy, gdy˝
cz´Êciej nie czujà potrzeby jej szukania.
Wp∏yw na to ma ich niskie zaanga˝owanie zawodowe oraz nagminne wykonywanie prac domowych. Niektóre
z nich traktujà t´ aktywnoÊç na równi
z p∏atnà pracà zawodowà. Szczególnie,
jeÊli anga˝ujà si´ w doskonalenie tych
czynnoÊci i przypisujà temu wysokà
wartoÊç. Dopiero wi´c podj´cie staraƒ
o prac´ powoduje, ˝e czujà si´ bezrobotne. M´˝czyzna z kolei postrzegany
jest jako ˝ywiciel rodziny. Jemu praca
jest niezb´dna do prawid∏owego funkcjonowania w rodzinie, spo∏eczeƒstwie.
Jej brak potrafi zachwiaç jego samoocen´. Odczucie pora˝ki, bezcelowoÊci wywo∏uje silny stres. Dlatego reakcja na
bezrobocie jest dwojaka: albo strach
i wycofanie si´ z normalnego trybu ˝ycia, czyli dalszego poszukiwania pracy,
albo presja na szukanie i wzrost motywacji. Kobiety, które z ró˝nych powodów decydujà si´ na wyjÊcie z zasobu
biernych, majà znacznie mniejsze szanse na znalezienie pracy. Dodatkowo
przyczynia si´ do tego dyskryminacja4
pod wzgl´dem p∏ci. Ogranicza ona do-

st´p do miejsc pracy, cz´sto wià˝e si´
z mniejszymi zarobkami lub gorszym
stanowiskiem pracy. To z kolei wyd∏u˝a czas poszukiwaƒ pracy, zniech´ca do
kontynuowania, a w konsekwencji prowadzi do ponownego wycofania si´
z zasobu bezrobocia. Podsumowujàc,
nale˝y stwierdziç, ˝e kobiety majà
utrudniony dost´p do ofert pracy i jednak jej brak nie jest odczuwalny w tak
negatywny sposób jak w przypadku
m´˝czyzn.
Ostatnià z omawianych cech demograficznych jest wykszta∏cenie. Stanowi
ono wa˝ny predykat funkcjonowania
w okresie bezrobocia. Przede wszystkim dlatego, ˝e wià˝e si´ z okreÊlonym
profilem zawodowym i sytuacjà na rynku pracy. Decyduje o mo˝liwoÊciach
znalezienia zatrudnienia, ale te˝
o sk∏onnoÊci do przekwalifikowania,
zmiany miejsca zamieszkania lub zatrudnienia. Wp∏ywa te˝ na treÊç wykonywanej pracy, a wi´c na zakres obowiàzków i narz´dzi pomocnych w szukaniu pracy, a tak˝e na elastycznoÊç intelektualnà. Na ogó∏ im wy˝sze wykszta∏cenie, tym wi´cej uniwersalnych
umiej´tnoÊci, wi´kszy wybór ról zawodowych, mo˝liwoÊci przystosowania si´
do nowych warunków. Poza tym obserwowana jest du˝a gotowoÊç do podj´cia
zatrudnienia i szerszy repertuar metod
poszukiwaƒ. Lepsze wykszta∏cenie to
równie˝ wi´kszy wachlarz ofert pracy,
proporcjonalnie lepsze mo˝liwoÊci finansowe, krótszy czas poszukiwaƒ
i mniejsze koszty starania si´ o zatrudnienie. To wszystko wp∏ywa na mniejszy dyskomfort owej sytuacji. Pomocne
przydaje si´ doÊwiadczenie z wczeÊniej
podejmowanych prac, które umo˝liwia
du˝à samodzielnoÊç i rozwój. Pozwala
to bowiem na skuteczniejsze dojÊcie do
celu, czyli zdobycie nowego zatrudnienia. Dlatego dla osób lepiej wykszta∏conych sytuacja pozostawania bez pracy
nie przynosi tak powa˝nych konsekwencji i problemów, jak dla osób o niskich kwalifikacjach. Przewa˝nie dajà
one sobie lepiej rad´ i szybciej znajdujà
zatrudnienie. Z drugiej strony istotnym
problemem jest zbytnia identyfikacja
zawodowa, zazwyczaj bardzo silna
u osób z wy˝szym wykszta∏ceniem. Stanowi ona powa˝nà barier´ psychologicznà parali˝ujàcà elastycznoÊç ich
dzia∏aƒ. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e
zdobycie wysokiego wykszta∏cenia nie
gwarantuje miejsc pracy, gdy˝ istotne sà
jeszcze inne czynniki zwiàzane z oso-
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bowoÊcià lub charakterem danej osoby,
które mogà sprzyjaç lub uniemo˝liwiaç
znalezienie odpowiedniego wykszta∏cenia.
Podsumowanie

Powy˝sza analiza pokaza∏a jak istotne dla pracodawcy, jak i pracobiorcy sà
cechy demograficzne oraz w jaki sposób mogà wp∏ynàç na form´ i skutecznoÊç szukania pracy. Na wizerunek bezrobotnego, oprócz wymienionych czynników, olbrzymi wp∏yw ma otoczenie.
Wyraênie dominujà dwie postawy wobec bezrobocia. Z jednej strony jest to
jawna niech´ç do tych, co wy∏udzajà za-

si∏ki, ˝yjà na koszt paƒstwa, którzy stajà si´ bezrobotnymi z ulgà i radoÊcià5.
Z drugiej zaÊ mo˝na spotkaç postaw´
wspó∏czucia wobec ich ci´˝kiej sytuacji
materialnej lub ogólnie ˝yciowej.
Wszystkie opisane cechy niewàtpliwie majà wp∏yw na postawy bezrobotnych, ale nie gwarantujà sukcesu lub pora˝ki na rynku pracy.
Renata Wojciechowska
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Wspomnienie o Tadeuszu Reindlu
22 paêdziernika br. odszed∏ z naszego
grona serdeczny kolega Tadeusz Reindl.
ZnajomoÊç z Nim rozpocz´∏a si´ w 1945
roku na pierwszym roku studiów w nowo uruchomionej w ruinach powstaƒczej Warszawy Szkole G∏ównej Handlowej, w jednym z jej ocala∏ych budynków
przy ulicy Rakowieckiej.
Tadeusz Reindl urodzi∏ si´ 15 sierpnia 1922 r. w Warszawie, gdzie nast´pnie ukoƒczy∏ gimnazjum im. Wojciecha Górskiego. Ju˝ w latach szkolnych
wykazywa∏ niezwyk∏e zainteresowanie
sportem. I chocia˝ w rozwoju zainteresowaƒ sportowych i kariery p∏ywackiej
przeszkodzi∏ Mu wybuch wojny, to
sport sta∏ si´ Jego pasjà. Docenia∏
w sporcie czynnik wychowawczy,
wp∏ywajàcy na kszta∏towanie osobowoÊci, cech charakteru, nawyków i ró˝nych innych wartoÊci dla m∏odzie˝y.
Dlatego te˝ swoim zaanga˝owaniem
z niezwyk∏à energià i pasjà zapala∏
m∏odzie˝ akademickà do zainteresowania si´ sportem i czynnego uprawiania jego ró˝nych dyscyplin. Realizowa∏
te cele przez czynny udzia∏ w dzia∏alnoÊci Akademickiego Zwiàzku Sportowego. By∏ jego wspó∏twórcà i mia∏ du˝e zas∏ugi w zakresie integracji i rozwoju sportu wÊród m∏odzie˝y. Tadeusz
dzia∏a∏ w warszawskim oddziale AZS
d∏ugie lata. W ostatnich latach by∏ aktywnym dzia∏aczem Ko∏a Seniora.
Pi´knà kart´ pozostawi∏ równie˝
w dzia∏alnoÊci Polskiej YMCA. W czasie pogrzebu ˝egna∏y go szerokie rzesze
przyjació∏ i wspó∏pracowników nie tylko z Polskiej YMCA, ale równie˝ przedstawiciele w∏adz europejskiej YMCA,
gdzie by∏ równie˝ wybitnym dzia∏a-
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czem. Wspominano jego liczne i ciekawe anegdoty z czasów Imciarza przedwojennego, ale równie˝ z okresu tu˝ po
wojnie, kiedy przynale˝noÊç do YMCA
by∏a deklaracjà umi∏owania wolnoÊci
i szlachetnoÊci. W latach 90. ubieg∏ego
stulecia Tadeusz Reindl by∏ najaktywniejszym dzia∏aczem nowo reaktywowanej Polskiej YMCA. Pragnà∏ jednak, aby
obok zachowania wiernoÊci dawnym
szlachetnym tradycjom, sta∏a si´ ona organizacjà otwartà na nowe rozwiàzania
i pomys∏y, by∏a nowoczesnà i w∏aÊciwie
zarzàdzanà. Postulowa∏ nawet, aby
w tym zakresie Polska YMCA mia∏a
wp∏yw na kszta∏t YMCA europejskiej.
By∏ niestrudzonym dzia∏aczem w∏adz
krajowych i Ogniska Polskiej YMCA,
przez wiele lat anga˝ujàc si´ w aktywnà
prac´ spo∏ecznà. W uznaniu Jego zas∏ug
otrzyma∏ tytu∏ Cz∏onka Honorowego
Polska YMCA i D∏ugoletniego Cz∏onka
Rady Krajowej i w∏adz Ogniska Polska
YMCA w Warszawie.
W obliczu wybuchu wojny we wrzeÊniu 1939 r., stosownie do swoich patriotycznych zasad, nie pozosta∏ bierny.
Zosta∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej.
Z chwilà wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. zg∏osi∏ ochotniczo swój udzia∏ i walczy∏ w szeregach
batalionu „Kiliƒski”. W czasie walk zosta∏ dwukrotnie ranny. W obu przypadkach nie wycofa∏ si´ z dalszej walki.
W latach powojennych by∏ wspó∏organizatorem Instytutu Wzornictwa
Przemys∏owego, niestrudzonym propagatorem idei wzornictwa i autorem licznych publikacji oraz audycji na ten temat. Kilkakrotnie pe∏ni∏ funkcj´ wicedyrektora Instytutu.
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wp∏yw majà równie˝ czynniki pozaekonomiczne. M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN,
Warszawa 2000, s. 36.
5
M. K∏osiƒski, Semantyczna analiza poj´ç
„bezrobocie” i „bezrobotny” w wypowiedziach prasowych, „Kultura i Spo∏eczeƒstwo” nr 3, Warszawa 1994,
s. 151-162.

Dla nas, kolegów z okresu
wspólnych studiów pierwszego powojennego
rocznika Szko∏y
G∏ównej Handlowej, Tadeusz
by∏ wspania∏ym
kolegà, ˝yczliwym i bezinteresownym przyjacielem,
na którego zawsze mo˝na by∏o liczyç.
Emanowa∏ wewn´trznà radoÊcià ˝ycia,
si∏à twórczych dzia∏aƒ, a przede wszystkim posiada∏ niezwyk∏y dar – wspania∏à
osobowoÊç. Wsz´dzie gdziekolwiek si´
znalaz∏, w ka˝dym Êrodowisku swoim
urokiem potrafi∏ zjednaç sobie ludzi, ∏àczy∏y Go z nimi niezwykle serdeczne
i przyjacielskie stosunki. Cechowa∏a Go
wysoka kultura osobista, szacunek dla
wartoÊci i doskona∏e maniery. By∏ cz∏owiekiem z klasà.
Tadeusz mimo niezwyk∏ej ˝ywotnoÊci
by∏ cz∏owiekiem skromnym i nigdy nie
zabiega∏ o zaszczyty. Mimo to za swoje
zas∏ugi otrzyma∏ nast´pujàce odznaczenia: Krzy˝ Kawalerski i Krzy˝ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski
Krzy˝ Powstaƒczy, Krzy˝ Armii Krajowej, Krzy˝ Partyzancki, Medal za Warszaw´ 1939-1945.
W ostatnim okresie swego ˝ycia
dzielnie walczy∏ z ci´˝kà chorobà. Do
koƒca zachowa∏ swojà aktywnoÊç i pogod´ ducha. Jeszcze kilka miesi´cy temu taƒczyliÊmy wspólnie do bia∏ego rana na wspania∏ym balu zorganizowanym w gmachu Politechniki Warszawskiej z okazji jubileuszu stulecia Akademickiego Zwiàzku Sportowego.
W imieniu kole˝anek i kolegów
Hanna Spasiƒska-Witkowska
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InnowacyjnoÊç Polski na tle krajów UE w oparciu
o European Innovation Scoreboard 2008 (EIS 2008)
Czym jest EIS? European Innovation
Scoreboard to roczny raport opracowywany od 2000 r. przez Komisj´ Europejskà lub na jej zlecenie. Zawiera on zestawienie podstawowych wskaêników innowacyjnych poszczególnych krajów
Unii Europejskiej, a tak˝e Stanów Zjednoczonych, Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Chorwacji, Islandii i Turcji.
W najnowszej publikacji EIS 2008
kraje cz∏onkowskie sà przyporzàdkowane do jednej z czterech grup okreÊlajàcej dokonania z zakresu innowacyjnoÊci. Kwalifikacja krajów do poszczególnych grup odbywa si´ na podstawie wyników obliczeƒ Sumarycznego Wskaênika Innowacji (SII)1. Do grupy pierwszej, okreÊlanej jako liderzy innowacji
(innovation leaders), zosta∏y zaliczone:
Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania
i Wielka Brytania. Drugà grup´ tworzà
tzw. zwolennicy innowacji (innovation
followers): Austria, Irlandia, Luksemburg, Belgia, Francja i Holandia.
W sk∏ad grupy trzeciej wchodzà kraje
okreÊlone jako umiarkowani innowatorzy (moderate innovators): Cypr, Estonia, S∏owenia, Czechy, Hiszpania, Portugalia, Grecja i W∏ochy. Ostatnià,
czwartà grup´, reprezentujà tzw. kraje
doganiajàce (catching-up countries):
Malta, W´gry, S∏owacja, Polska, Litwa,
Rumunia, ¸otwa i Bu∏garia. Kraje znajdujàce si´ w grupie liderów innowacji
osiàgn´∏y wartoÊç wskaênika na poziomie od 0,547 (Wielka Brytania) do
0,637 (Szwecja). Do grupy drugiej wesz∏y kraje o wartoÊci wskaênika od
0,484 (Holandia) do 0,534 (Austria).
WartoÊç wskaênika przeci´tnego dla ca∏ej UE-27 wynios∏a 0,475. W grupie
krajów charakteryzujàcych si´ innowacyjnoÊcià ni˝szà od przeci´tnej znalaz∏y
si´ kraje okreÊlane jako umiarkowani
innowatorzy, których poziom wskaênika kszta∏towa∏ si´ na poziomie od 0,354
(W∏ochy) do 0,471 (Cypr). Najni˝szà
wartoÊç wskaênika notowa∏y tzw. kraje
doganiajàce – od 0,221 (Bu∏garia) do
0,329 (Malta). Polska, podobnie jak
w zesz∏ym roku, zaj´∏a 23 miejsce
wÊród 27 krajów UE z wartoÊcià wskaênika 0,305.
Analiza poszczególnych grup w latach 2002-2007 r. prowadzi do stwierdzenia, ˝e ich sk∏ad nie zmienia∏ si´, co
mo˝e Êwiadczyç o powolnoÊci bàdê
trudnoÊciach w znaczàcej poprawie innowacyjnoÊci. W 2008 r. nastàpi∏a niewielka zmiana – Grecja i Portugalia,

4

z grupy krajów doganiajàcych, awansowa∏y do grupy trzeciej, okreÊlanej mianem umiarkowanych innowatorów.
Martwi jednak fakt, i˝ od 6 lat nie nastàpi∏y zmiany w grupach najbardziej innowacyjnych, b´dàcych powy˝ej poziomu przeci´tnej dla Unii Europejskiej.
Nasuwa si´ pytanie, czy awans do wy˝szej grupy jest osiàgalny? Obserwujàc
zmiany wartoÊci wskaênika SII dla poszczególnych krajów cz∏onkowskich,
mo˝na prognozowaç, ˝e w ciàgu najbli˝szych 2 lat du˝à szans´ przejÊcia
z grupy trzeciej do drugiej ma Cypr.
W 2008 r. wartoÊç wskaênika SII dla tego kraju wynosi∏a niewiele mniej ni˝
przeci´tna dla ca∏ej UE (0,475), a jego
tempo wzrostu – z 0,37 w 2004 r. do
0,471 w 2008 r. – daje mo˝liwoÊç szybkiego wejÊcia do grupy zwolenników
innowacji. Równie˝ Austria z dotychczasowym tempem wzrostu wskaênika
SII (z 0,48 w 2004 r. do 0,534 w 2008 r.)
w ciàgu najbli˝szych 2 lat powinna znaleêç si´ w grupie liderów innowacji.
Oby tylko poszerzy∏a grono najlepszych
innowatorów w Europie, a nie zamieni∏a si´ miejscem z Wielkà Brytanià, której wskaênik SII maleje (z 0,556
w 2007 r. do 0,547 w 2008 r.).
Polska na tle innych krajów cz∏onkowskich osiàga s∏abe wyniki w dziedzinie innowacyjnoÊci. SpoÊród 9 krajów wst´pujàcych z nami w struktury
UE jedynie Litwa i ¸otwa notuje ni˝szy
poziom wskaênika SII. Pozosta∏e 7
paƒstw, a w szczególnoÊci liderzy: Cypr
(0,471), Estonia (0,454), S∏owenia
(0,446) i Czechy (0,404) wypracowa∏y
znacznà przewag´ w stosunku do Polski
(0,305). Wnikliwa analiza poszczególnych wskaêników poziomu innowacyjnoÊci oraz ich zale˝noÊci prowadzi do
stwierdzenia, ˝e innowacyjnoÊç w Polsce jest s∏aba i nierówna. Jedynie wskaêniki: absolwenci nauk Êcis∏ych i technicznych oraz spo∏ecznych i humanistycznych, osoby, które ukoƒczy∏y edukacj´ co najmniej na poziomie szko∏y
Êredniej, wydatki przedsi´biorstw na
B+R, wydatki na innowacje nie zwiàzane z pracami B+R, eksport wyrobów
Êredniowysokiej i wysokiej techniki
w eksporcie ogó∏em oraz zmniejszenie
zu˝ycia materia∏ów i energii w przedsi´biorstwach sà na poziomie wy˝szym lub
równym w stosunku do Êredniej UE.
Polska w pozosta∏ych 23 wskaênikach
osiàga poziom poni˝ej Êredniej UE.
WÊród 29 miar branych pod uwag´ przy

wyliczaniu wskaênika SII w 2008 r.
w stosunku do 2007 r. nastàpi∏a poprawa
4 pozycji: osoby w kszta∏ceniu ustawicznym z 4,7 do 5,1, kapita∏ ryzyka
z 0,001 do 0,017, innowacje wprowadzane w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach z 13,8 do 17,2, nowe wspólnotowe znaki towarowe z 24,7 do 33,2. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e pomimo
wzrostu w 2008 r. wszystkie z wymienionych wskaêników kszta∏tujà si´ na
poziomie ni˝szym od Êredniej UE. Wysokie tempo wzrostu wskaênika SII nie
gwarantuje szybkiego awansu Polski
z grupy krajów doganiajàcych. Brak jest
odpowiednich dzia∏aƒ zarówno na
szczeblu rzàdowym, jak i samorzàdowych wspierajàcych innowacyjne postawy. Osiàgni´cie wskaênika na poziomie
Êredniej UE zajmie Polsce co najmniej
15 lat.
Joanna Cecelak
1

Summary Innovation Index to z∏o˝ony
wskaênik innowacyjnoÊci, którego wartoÊç
kszta∏tuje si´ w przedziale od 0 do 1. W raporcie EIS 2008 wyliczany jako uÊrednienie
29 miar.
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