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Sektor rolno-spoĝywczy jako priorytet
wbstrategiach inteligentnych specjalizacji
pañstwbUnii Europejskiej
Marcin Kardas*
W artykule dokonano analizy strategii inteligentnych specjalizacji pañstw Unii Europejskiej
(UE28) oraz ich specjalizacji naukowej ibtechnologicznej pod kÈtem sektora rolno-spoĝywczego.
Zidentyfikowano 24 pañstwa, które okreĂliïy sektor rolno-spoĝywczy wbstrategiach inteligentnych
specjalizacji jako obszary priorytetowe (na poziomie krajowym lub regionalnym) oraz dokonano
analizy specjalizacji naukowych ibtechnologicznych tych pañstw wbzakresie sektora rolno-spoĝywczego nabpodstawie analizy bibliometrycznej artykuïów naukowych oraz zgïoszeñ patentowych,
abtakĝe danych dotyczÈcych finansowania ibzatrudnienia wbsektorze badawczo-rozwojowym. Na
podstawie ww. analizy wyodrÚbniono trzy grupy pañstw (liderzy skali, liderzy specjalizacji ibpañstwa
budujÈce skalÚ lub specjalizacjÚ) oraz gïówne wyzwania zwiÈzane zbich strategiami inteligentnych
specjalizacji wbkontekĂcie sektora rolno-spoĝywczego. Omówiono takĝe najwaĝniejsze ograniczenia
zwiÈzane zbprzyjÚtÈ metodÈ analizy ibzaproponowano kierunki dalszych badañ wbtym zakresie.
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(EU28) and their research and innovation specializations from the perspective of agri-food
industry. 24 countries were identified that indicated agri-food industry in the smart specialization strategies (at the national or regional level). Then research and technological potential
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1. WstÚp
Sektor rolno-spoĝywczy stanowi ěródïo wzrostu oraz konkurencyjnoĂci wielu
pañstw rozwiniÚtych ib rozwijajÈcych siÚ,
abtakĝe waĝne pole opracowywania ibwdraĝania innowacyjnych rozwiÈzañ zapewniajÈcych wzrost produktywnoĂci, przyjaznoĂÊ
dla Ărodowiska naturalnego ib zrównowaĝony rozwój (OECD, 2015a, s. 167). Na
wzrost produktywnoĂci oraz zrównowaĝony
rozwój sektora rolno-spoĝywczego wpïyw
majÈ róĝne polityki, wbtym naukowo-technologiczna ib innowacyjna (OECD, 2015b,
s. 4). Znaczenie sektora rolno-spoĝywczego
wbkontekĂcie badañ ibinnowacji potwierdza
duĝa popularnoĂÊ oraz wskazywanie przez
przedsiÚbiorców organizacji badawczych
ibpozarzÈdowych jako obszarów priorytetowych zwiÈzanych zbtym sektorem wbstrategiach inteligentnych specjalizacji (Cacicchi
ibStancova, 2016, s. 26–27). Strategie inteligentnych specjalizacji powinny byÊ osadzone wb potencjale naukowo-technologicznym ibgospodarczym, zaĂ ich tworzenie
powinno wpisywaÊ siÚ wbprowadzenie tzw.
polityk opartych na dowodach (ang. evidence-based policies), które znajdujÈ oparcie wbwynikach badañ ibanaliz. W efekcie,
przy tworzeniu ib identyfikowaniu priorytetów tematycznych powinno korzystaÊ
siÚ zb analiz bibliometrycznych publikacji
naukowych, patentów ibich zgïoszeñ, abtakĝe
analiz danych statystycznych dotyczÈcych
dziaïalnoĂci innowacyjnej ib gospodarczej
(Foray ib in., 2012, s. 28; OECD, 2013,
s.b151). Wykorzystanie tych analiz do identyfikowania specjalizacji naukowych, technologicznych ibgospodarczych wbpañstwach
ibich wybranych regionach pod kÈtem tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji
byïo przedmiotem projektu realizowanego wb latach 2010–2012 przez OrganizacjÚ Wspóïpracy Gospodarczej ib Rozwoju
(OECD, 2013), ab takĝe jest przedmiotem
aktywnoĂci ib wielu opracowañ powstaïych
wb ramach platformy inteligentnej specjalizacji (S3 Platform), prowadzonej przez
Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS) wb Sewilli. Wb Polsce
analizy te byïy przedmiotem realizowanego wb latach 2013–2015 projektu Narodowy Program Foresight – wdroĝenie wyników (Czaplicka-Kolarz ib in., 2013; Rogut
ibPiasecki, 2013; Nazarko ibin., 2013). Prace
te wykazaïy duĝÈ przydatnoĂÊ stosowania
analiz bibliometrycznych, zwïaszcza danych
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dotyczÈcych patentów, do identyfikowania potencjalnych obszarów specjalizacji
naukowych ibtechnologicznych, ale równieĝ
wskazaïy na wiele ograniczeñ zwiÈzanych
zbwykorzystaniem tych metod, wbtym ograniczeñ zwiÈzanych zb dostÚpnoĂciÈ danych.
Zagadnienia sektora rolno-spoĝywczego
wb odniesieniu do strategii inteligentnych
specjalizacji wbpañstwach Unii Europejskiej
byïy dotychczas przedmiotem opracowañ
dotyczÈcych gïównie porównywania priorytetów tematycznych wb strategiach inteligentnych specjalizacji, zwykle jako jeden
zb zidentyfikowanych obszarów priorytetowych na poziomie pañstw lub regionów
(Sorvik ib Kleibrink, 2015, s. 7; Cacicchi
ibStancova, 2016, s.b26–27).
W artykule wykorzystano analizÚ bibliometrycznÈ publikacji naukowych ibzgïoszeñ
patentowych oraz danych statystycznych
dotyczÈcych dziaïalnoĂci badawczo-rozwojowej do próby odpowiedzi na pytanie: „Czy
priorytety dotyczÈce sektora rolno-spoĝywczego wskazane wb strategiach inteligentnych specjalizacji pañstw ib regionów Unii
Europejskiej znajdujÈ odzwierciedlenie
wb potencjale ib specjalizacji naukowo-technologicznej tych pañstw?”. W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie wbpierwszej kolejnoĂci zidentyfikowano pañstwa
ibregiony, które wskazaïy sektor rolno-spoĝywczy jako obszary inteligentnych specjalizacji. NastÚpnie przedstawiono ibprzeanalizowano dane dotyczÈce ich aktywnoĂci
naukowej ib technologicznej wb obszarze
sektora rolno-spoĝywczego, wb szczególnoĂci dane dotyczÈce publikacji naukowych,
zgïoszeñ patentowych oraz dane dotyczÈce
finansowania ibzatrudnienia wbdziaïalnoĂci
badawczo-rozwojowej. W koñcowej czÚĂci
artykuïu przedstawiono wnioski wynikajÈce
zbprzeprowadzonych analiz, wbtym korzyĂci
ib ograniczenia zwiÈzane zb wykorzystaniem
technik bibliometrycznych do tego typu
analiz.

2. Strategie inteligentnych
specjalizacji – istota, klasyfikacje
ibobszary specjalizacji
W dokumentach Komisji Europejskiej,
ab takĝe wb literaturze poĂwiÚconej strategiom inteligentnych specjalizacji wskazuje siÚ, ĝe identyfikowanie priorytetów
wbramach tych strategii odbywa siÚ wbtzw.
procesie przedsiÚbiorczego odkrywania
(Foray ib in., 2012, s. 20). Proces ten jest
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wyrazem ewolucji od podejĂcia odgórnego do okreĂlania priorytetów na rzecz
podejĂcia oddolnego, wb którym akcentuje
siÚ znaczenie róĝnych interesariuszy (np.
przedsiÚbiorców, organizacji pozarzÈdowych) oraz pomocniczÈ (drugoplanowÈ)
rolÚ instytucji publicznych (Kardas, 2015,
s. 74). W procesie tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji przy identyfikowaniu priorytetów interesariusze majÈ peïnÈ
swobodÚ wb sposobie definiowania priorytetów. Niemniej jednak wskazuje siÚ, ĝe
priorytety te nie powinny byÊ okreĂlane
wb kategoriach sektorów przemysïu, dziedzin nauki bÈdě technologii, ale powinny
integrowaÊ wymiar gospodarczy, technologiczny ibnaukowy (Foray ibGoenaga, 2013,
s. 3–4). W praktyce trudno jest definiowaÊ priorytety tematyczne wb caïkowitym
oderwaniu od dostÚpnych ib znanych od
wielu lat systemów klasyfikacji, zwïaszcza
gdy wb myĂl polityki opartej na dowodach
niezbÚdne jest m.in. odwoïanie siÚ do
analiz danych statystycznych agregowanych zgodnie zb tymi klasyfikacjami. Tym
samym klasyfikacje te nie powinny stanowiÊ punktu docelowego, ale mogÈ stanowiÊ cenny punkt wyjĂcia wb procesie tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji.
Wybrane miÚdzynarodowe klasyfikacje
nauki, technologii ib dziaïalnoĂci gospodarczej, wb tym wb odniesieniu do sektora
rolno-spoĝywczego, zostaïy przedstawione
wbtabelib1.
Klasyfikacje przedstawione wb tabelib 1
stanowiÈ punkt wyjĂcia do opracowywania innych klasyfikacji, np. na poziomie
pañstw, dziÚki czemu umoĝliwiajÈ porównywanie danych miÚdzy róĝnymi pañstwami
(np. zb klasyfikacjÈ ISIC rev. 4 zgodna jest
Statystyczna Klasyfikacja DziaïalnoĂci we
Wspólnocie Europejskiej (NACE rev. 2)
oraz Polska Klasyfikacja DziaïalnoĂci (PKD
2007)). Poza wspomnianymi klasyfikacjami
sÈ takĝe inne, tworzone na potrzeby konkretnych badañ ib analiz, bÈdě realizacji
okreĂlonych celów polityczno-gospodarczych. Naleĝy do nich m.in. podziaï na
Kluczowe Technologie WspomagajÈce
(ang. Key Enabling Technologies, KETs)
zaproponowany przez KomisjÚ EuropejskÈ.
Kluczowe Technologie WspomagajÈce majÈ
charakter przekrojowy, tzn. ïÈczÈ ibprzenikajÈ przez róĝne tradycyjne obszary technologiczne oraz produkcyjne. W ramach
tego podziaïu wyróĝniono 6 obszarów
Kluczowych Technologii WspomagajÈcych,
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zaĂ technologie dotyczÈce ĝywnoĂci zostaïy
wbnich ujÚte wbramach tzw. biotechnologii
przemysïowej (ang. industrial biotechnology)
(Van de Velde ibin., 2015, s. 46). SïaboĂciÈ
klasyfikacji przedstawionych wbtabeli 1 jest
ich jednowymiarowoĂÊ, poniewaĝ kaĝda
obejmuje tylko jeden okreĂlony wymiar tj.
gospodarczy, technologiczny albo naukowy.
Wprawdzie ich zintegrowaniu sïuĝÈ róĝne
mapy konwersyjne, które pokazujÈ wzajemne zaleĝnoĂci ibpowiÈzania miÚdzy tymi
wymiarami, ale mapy te zwykle odwoïujÈ
siÚ do ocen jakoĂciowych (eksperckich)
ib dajÈ tylko ograniczony oraz uproszczony
obraz wzajemnych relacji ib powiÈzañ tych
wymiarów (Foray ibin., 2012, s. 29; OECD,
2013, s. 163; Czaplicka-Kolarz ib in., 2013,
s. 37).
PróbÈ rozwiÈzania tego problemu byïo
stworzenie przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej wb Sewilli narzÚdzia pod nazwÈ EYE@RIS3. W ramach
powyĝszego zaproponowane zostaïy nastÚpujÈce rodzaje klasyfikacji:
• potencjaïu badawczo-innowacyjnego
oraz potencjaïu rynkowego ib biznesowego (14 kategorii, wb tym jedna dotyczÈca sektora rolno-spoĝywczego, obejmujÈca 4 podkategorie zgodne zb ISIC
rev. 4 ibNACE rev. 2),
• priorytetów Unii Europejskiej (11 kategorii, przy czym zagadnienia dotyczÈce
sektora rolno-spoĝywczego, wpisujÈ siÚ
wb5 zbnich) (Sorvik ibKleibrink, 2015, s.b6).
NarzÚdzie to pozwala „sprowadziÊ do
wspólnego mianownika” definiowane
wbróĝny sposób krajowe ibregionalne inteligentne specjalizacje. PrzyporzÈdkowania tego dokonujÈ osoby zb krajowych lub
regionalnych instytucji publicznych wspierajÈcych (koordynujÈcych) procesy opracowywania strategii inteligentnych specjalizacji. Wykorzystywanie tego narzÚdzia jest
bardzo przydatne na polu identyfikowania
partnerów ib budowania miÚdzynarodowej
sieci wspóïpracy wbtych samych lub powiÈzanych obszarach tematycznych, ale na
polu analitycznym musi uwzglÚdniaÊ ograniczenia zwiÈzane gïównie zb duĝym zróĝnicowaniem sposobu opisu priorytetów
wb strategiach inteligentnych specjalizacji
oraz subiektywnym charakterem przyporzÈdkowania do poszczególnych kategorii.
Mimo tego, jest to nadal najbardziej rozbudowane narzÚdzie ib system klasyfikacji
inteligentnych specjalizacji wb ujÚciu miÚdzynarodowym.
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Tabela 1. Systemy klasyfikacji nauki, technologii ibdziaïalnoĂci gospodarczej

Nazwa klasyfikacji

Podstawowy podziaï

Sektor rolno-spoĝywczy
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Dziedziny nauki ibtechniki
OECD
(Field of Science and
Technology, FoS 2007)

6 dziedzin nauki ib1 dziedzina
sztuki (w ramach dziedzin
gïównych wyróĝniono dziedziny
szczegóïowe)

Jedna zbdziedzin gïównych (4. pozycja) to „Nauki rolnicze” (ang. agricultural sciences),
obejmujÈca nastÚpujÈce dziedziny szczegóïowe:
• rolnictwo, leĂnictwo ibryboïówstwo,
• nauka obzwierzÚtach ibnabiale,
• nauki weterynaryjne,
• biotechnologia rolnicza,
• inne nauki rolnicze.

Nomenklatura dla analizy
ibporównañ programów
ibbudĝetów naukowych
(Nomenclature for the Analysis
and Comparison of Scientific
Programmes and Budgets,
NABS 2007)

14 kategorii (NABS 2007)
prezentujÈcych cele spoïecznoekonomiczne zwiÈzane
zbfinansowaniem badañ
naukowych

Rozdziaï 8 – Rolnictwo (w wersji zb1992 roku rozdziaï 6 – Produkcja ibtechnika
rolnicza).
Do tego celu spoïeczno-ekonomicznego zalicza siÚ prace B+R naleĝÈce do poniĝszych
obszarów: promocja rolnictwa, leĂnictwa, ryboïówstwa ibprodukcji ĝywnoĂci, nawozy
chemiczne, substancje biobójcze, biologiczna kontrola szkodników,bmechanizacja
rolnictwa, skutki dziaïalnoĂci rolniczej ibleĂnej dla Ărodowiska, rozwój wydajnoĂci
wbprodukcji ibtechnologii ĝywnoĂci.

MiÚdzynarodowa Klasyfikacja
Patentowa (International
Patent Classification, IPC
2012.01)

8 dziaïów, klasy ibpodklasy

Dziaï A – Podstawowe potrzeby ludzkie; klasy:
A-01 – rolnictwo, leĂnictwo, hodowla zwierzÈt, ïowiectwo, zakïadanie sideï, ryboïówstwo,
A-21 – piekarnictwo, urzÈdzenia do produkcji lub przetwarzania ciasta, do wypieków,
A-22 – ubój, przerób miÚsa, przerób drobiu lub ryb,
A–23 – ĝywnoĂÊ lub Ărodki spoĝywcze, ich przerób nie objÚty przez inne klasy.

MiÚdzynarodowa Standardowa 21 sekcji obejmujÈcych dywizje,
Klasyfikacja Rodzajów
grupy ibklasy
DziaïalnoĂci (International
Standard Industrial
Classification of all Economic
Activities, ISIC rev. 4)

½ródïo: OECD (2006, s. 78, 168, 308).

Sekcja A (Rolnictwo, leĂnictwo ibrybactwo)
01 – uprawy rolne, chów ibhodowla zwierzÈt, ïowiectwo, wïÈczajÈc dziaïalnoĂÊ usïugowÈ,
02 – leĂnictwo ibpozyskiwanie drewna,
03 – rybactwo.
Sekcja C (Przetwórstwo):
10 – ĝywnoĂÊ,
11 – napoje,
12 – wyroby tytoniowe.

NarzÚdzie EYE@RIS3 byïo wykorzystywane do przeglÈdu priorytetów
wskazanych przez europejskie regiony
ib pañstwa wb strategiach inteligentnej specjalizacji (Sorvik ib Kleibrink, 2015, s. 6).
Byïo takĝe wykorzystywane do oceny inteligentnych specjalizacji pod kÈtem sektora
spoĝywczego (Cacicchi ibStancova, 2016, s.
26–27). Wb wiÚkszoĂci przypadków sektor
rolno-spoĝywczy nie jest okreĂlany wprost
wbtych strategiach, ale poĂrednio jako element innych, bardziej szerszych tematycznie priorytetów, takich jak biogospodarka,
bÈdě priorytetów powiÈzanych zbturystykÈ,
gospodarkÈ wodnÈ oraz technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi. Wedïug
danych pochodzÈcych zb EYE@RIS3 (na
dzieñ 4 listopada 2016 r.) priorytety zwiÈzane zbsektorem rolno-spoĝywczym zostaïy
wskazane jako inteligentne specjalizacje na
poziomie krajowym przez Cypr, ChorwacjÚ, DaniÚ, EstoniÚ, IrlandiÚ, LitwÚ, MaltÚ,
PolskÚ, PortugaliÚ, SïoweniÚ ib WÚgry.
Natomiast na poziomie regionów specjalizacjÚ takÈ zidentyfikowaïy regiony z:
Austrii (1bregion), Belgii (1 region), Czech
(1b region), Danii (3), Finlandii (8), Francji (15), Grecji (8), Hiszpanii (9), Holandii
(5), Niemiec (4), Polski (10), Portugali (5),
Rumunii (1), Szwecji (3), Wielkiej Brytanii
(3) ibWïoch (12). Warto jednak zaznaczyÊ,
ĝe wb niektórych pañstwach nie tworzono
strategii inteligentnych specjalizacji na
poziomie krajowym (np. Holandia, Belgia)
bÈdě na poziomie regionalnym (np. Buïgaria) oraz nie wszystkie pañstwa ib regiony
wprowadziïy dane dotyczÈce ich priorytetów (np. zb Austrii tylko jeden region).
Wbsumie, na 28 pañstw naleĝÈcych obecnie
do Unii Europejskiej, sektor rolno-spoĝywczy jako obszar priorytetowy wb strategiach inteligentnych specjalizacji wskazano
wb 24b pañstwach (na poziomie krajowym
lub przynajmniej jednego regionu). Poza
tÈ grupÈ byïy Buïgaria, Luksemburg, otwa
ibSïowacja.

3. Sposoby identyfikowania
specjalizacji naukowych
ibtechnologicznych
Do analizy specjalizacji naukowych
ib technologicznych mogÈ zostaÊ wykorzystane bazy bibliometryczne Scopus (Elsevier) oraz Web of Science (Thomson
Reuters). W niniejszym opracowaniu wykorzystano bazÚ Scopus, zaĂ do przetwarzaWydziaï ZarzÈdzania UW

nia danych – program Scival. Do porównañ
wykorzystano dane dotyczÈce artykuïów
naukowych. Baza Scopus umoĝliwia klasyfikacjÚ publikacji naukowych wbramach klasyfikacji dziedzin nauki ib techniki OECD
(FoS 2007), dziÚki czemu moĝliwe jest ich
odniesienie do danych dziedzinowych dotyczÈcych nakïadów finansowych na badania
ib zatrudnienie pracowników wb sektorze
badawczo-rozwojowym pochodzÈcych zbbazy
Eurostat ibbazy OECD.Stat. Dane dotyczÈce
zgïoszeñ patentowych opierajÈ siÚ na MiÚdzynarodowej Klasyfikacji Patentów (IPC),
pochodzÈ zb bazy Eurostat ib dotyczÈ zgïoszeñ patentowych wbEuropejskim UrzÚdzie
Patentowym (ang. European Patent Office,
EPO). W przypadku zgïoszeñ patentowych
przypisanie do danego kraju odbywa siÚ
wedïug siedziby wynalazcy ibstosowana jest
metoda zliczania udziaïowego (ang. fractional counting). Dane dotyczÈce finansowania
dziaïalnoĂci badawczo-rozwojowej przedsiÚbiorstw (STAN R&D expenditures in industry), zatrudnienia oraz eksportu pochodzÈ
natomiast zb bazy OECD.Stat ib klasyfikowane sÈ zgodnie zb ISIC rev.b 4. W ramach
prowadzonych analiz ib porównañ ograniczono siÚ do danych przyporzÈdkowanych
zgodnie zbklasyfikacjami ibdefinicjami przedstawionymi wb tabeli 1. Na wykresach dane
wyraĝone zostaïy wbeuro wbcenach bieĝÈcych
lub wbUSD wedïug parytetu siïy nabywczej
wbcenach bieĝÈcych.
AnalizÈ objÚto dane zb lat 1996–2015
oraz 28 pañstw naleĝÈcych wb2015 roku do
Unii Europejskiej (UE28), abwbwybranych
przypadkach takĝe wbskali globalnej (caïego
Ăwiata). Niemniej jednak wb wiÚkszoĂci
analizowanych przypadków zakres czasowy obejmowaï krótsze okresy zbuwagi na
ograniczenia dostÚpnych danych, zwïaszcza
danych dotyczÈcych zgïoszeñ patentowych
(1996–2012), ab takĝe nakïadów finansowych na badania ib zatrudnienie pracowników wb sektorze badawczo-rozwojowym
(gïównie 2008–2013): dane wb bazie Eurostat ib bazie OECD.Stat dostÚpne sÈ dla
kilku pañstw, gïównie Europy ¥rodkowoWschodniej, brakuje natomiast danych dla
pañstw zbEuropy Zachodniej.
Ocena dziaïalnoĂci naukowej ib technologicznej pañstw oraz regionów moĝe byÊ
dokonywana na bazie mnoĝników aktywnoĂci naukowej dotyczÈcych liczby publikacji naukowych bÈdě wskaěników dotyczÈcych cytowañ opublikowanych prac, które
odnoszÈ siÚ do gatunku (jakoĂci, wpïywu)
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badañ naukowych, takich jak ogólna liczba
cytowañ czy liczba cytowañ danego autora
podzielona przez liczbÚ opublikowanych
przez niego tekstów (Marszakowa-Szajkiewicz, 2009, s. 119; Klincewicz, 2008, s.
18–20; Olechnicka ib Pïoszaj, 2008, s. 17).
W wymiarze ewaluacyjnym dane bibliometryczne mogÈ byÊ takĝe wykorzystywane
do obliczania wskaěników specjalizacji
(odzwierciedlajÈce udziaï publikacji na
okreĂlony temat we wszystkich publikacjach) oraz wskaěników konkurencyjnoĂci
(porównujÈce wzglÚdne przewagi róĝnych
osób lub grup, wynikajÈce ze specjalizacji wb danym obszarze badawczym) (Klincewicz, 2012, s. 96; OECD, 2013, s. 154).
Wb niniejszym artykule oparto siÚ na obliczeniach podstawowych wskaěników bibliometrycznych, takich jak liczba artykuïów
naukowych, liczba cytowañ na artykuï
naukowy, ab takĝe liczba artykuïów naukowych znajdujÈcych siÚ wbgrupie 10% najwyĝej cytowanych artykuïów, liczba artykuïów
publikowanych wb10% czasopism obnajwyĝszym poziomie cytowañ oraz artykuïów,
których wspóïautor pochodzi zbinnego pañstwa. Ponadto, do oceny wpïywu publikacji
wykorzystano wskaěnik waĝonego dziedzinowo wpïywu cytowañ (ang. field-weighted
citation impact, FWCI), który odnosi liczbÚ
cytowañ danej publikacji do Ăredniej liczby

cytowañ podobnych publikacji na Ăwiecie,
tj. tego samego typu (np. artykuï naukowy),
opublikowanych wbtym samym roku ibwbtej
samej dziedzinie (Colledge ib Verlinde,
2014, s. 64). Do oceny specjalizacji ibkonkurencyjnoĂci publikacji naukowych ibzgïoszeñ
patentów wykorzystany zostaï wskaěnik
ujawnionej przewagi technologicznej RTA
(ang. revealed technological advantage).
WartoĂÊ tego wskaěnika powyĝej 1 wskazuje, ĝe udziaï artykuïów naukowych lub
zgïoszeñ patentów wb danej dziedzinie do
artykuïów naukowych lub zgïoszeñ patentowych ogóïem wbdanym pañstwie byï wiÚkszy
niĝ ten udziaï wb pañstwach naleĝÈcych do
Unii Europejskiej (UE28) lub innej grupie
bÚdÈcej punktem odniesienia (Klincewicz,
2012, s. 139; OECD, 2013, s. 156).

4. Sektor rolno-spoĝywczy
wbwybranych pañstwach
europejskich – specjalizacje
naukowe ibtechnologiczne
W latach 1996–2012 wb skali globalnej
(caïy Ăwiat) pañstwa UE28 wyróĝniaïy siÚ
ujawnionÈ przewagÈ naukowÈ ib technologicznÈ wb zakresie sektora rolno-spoĝywczego (odpowiednio: 1,05 oraz 1,24). Na
rysunku 1 przedstawiono wartoĂci wskaěników ujawnionej przewagi naukowej (oĂ

Rysunek 1. Specjalizacja naukowa ib technologiczna wb zakresie sektora rolno-spoĝywczego pañstw
UE28 wblatach 1996–2012

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Scival [23.06.2016] ibEurostat [4.11.2016].
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pionowa) ib technologicznej (oĂ pozioma)
pañstw UE28 wb latach 1996–2012 (punkt
odniesienia – UE28).
Z uwagi na maïÈ liczbÚ zgïoszeñ patentów wbEuropejskim UrzÚdzie Patentowym
niektórych pañstw (Buïgaria, Chorwacja,
Cypr, Estonia, Litwa, Luksemburg, otwa,
Malta, Rumunia, Sïowacja – zaznaczone
kursywÈ na rysunku 1) ich wyniki majÈ
wyïÈcznie charakter informacyjny ib na ich
podstawie nie naleĝy wyciÈgaÊ wniosków
odnoĂnie do specjalizacji technologicznej
(OECD, 2013, s. 153).
W latach 1996–2012 najwiÚkszÈ wartoĂÊ
wskaěnika ujawnionej przewagi naukowej
(artykuïy naukowe) miaïy: Chorwacja, Sïowacja, Portugalia, Dania, Czechy, Estonia
ibIrlandia (wszystkie pañstwa powyĝej 1,4),
zaĂ ujawnionej przewagi technologicznej
(zgïoszenia patentów): Dania ib Holandia
(udziaï zgïoszeñ patentów dotyczÈcych
sektora rolno-spoĝywczego byï dwa razy
wyĝszy niĝ ten udziaï wb grupie UE28).
W latach 1996–2012 wzglÚdnÈ przewagÈ
naukowÈ oraz technologicznÈ (oba wskaěniki powyĝej 1) wb zakresie sektora rolnospoĝywczego wyróĝniaïa siÚ Dania, abtakĝe
Hiszpania, Irlandia, Belgia, WÚgry, Grecja
ibPolska. Brak specjalizacji naukowej ibtechnologicznej wbĂwietle ww. wskaěników dotyczyï Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji,
Austrii ibSzwecji (oba wskaěniki poniĝej 1).
W tabeli 2 przedstawione zostaïy dane
dotyczÈce liczby artykuïów naukowych,
liczby cytowañ tych artykuïów oraz zgïoszeñ patentowych wb latach 2002 ib 2012
wb pañstwach UE28. Liderami pod wzglÚdem liczby artykuïów naukowych oraz
zgïoszeñ patentowych wb latach 1996–2012
byïy pañstwa, które wyróĝniaïy siÚ brakiem
specjalizacji naukowej ib technologicznej, tj. Niemcy, Wielka Brytania, Francja
czy Wïochy. WyjÈtkiem jest Hiszpania,
która wyróĝniaïa siÚ duĝÈ liczbÈ artykuïów naukowych ib wysokimi wskaěnikami
ujawnionej przewagi naukowej ib technologicznej (ale mniejszÈ liczbÈ zgïoszeñ
patentowych niĝ Niemcy, Wielka Brytania,
Francja czy Wïochy). InteresujÈcym przypadkiem jest takĝe Holandia, wyróĝniajÈca
siÚ ujawnionÈ przewagÈ technologicznÈ
ibduĝÈ liczbÈ zgïoszeñ patentowych (drugie
miejsce wbUE28). Zbkolei pañstwa Europy
¥rodkowo-Wschodniej, mimo wzglÚdnej przewagi naukowej ib technologicznej,
miaïy mniejszÈ liczbÚ artykuïów naukowych ib patentów niĝ pañstwa zb Europy
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Zachodniej. Brak specjalizacji naukowej
ibtechnologicznej wbzakresie sektora rolnospoĝywczego wedïug wskaěników ujawnionych przewag wb odniesieniu do Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii ibWïoch wynikaï
zb duĝej aktywnoĂci naukowej ib patentowej wb innych dziedzinach niezwiÈzanych
zbsektorem rolno-spoĝywczym. Tym samym,
pañstwa te dysponujÈ znaczÈcym potencjaïem naukowo-technologicznym wbsektorze
rolno-spoĝywczym, ale nie jest on odzwierciedlony we wskaěnikach ujawnionych
przewag naukowych ib technologicznych.
Duĝe róĝnice miÚdzy pañstwami Europy
Zachodniej oraz Europy ¥rodkowo-Wschodniej dotyczyïy zwïaszcza liczby
zgïoszeñ patentowych. Moĝna to tïumaczyÊ
róĝnicami zwiÈzanymi zb kontekstem kulturowo-instytucjonalnym, wbtym specyficznymi uwarunkowaniami ibdoĂwiadczeniami
transformacji systemowej wb pañstwach
post-socjalistycznych. Mniejsza liczba zgïoszeñ ib patentów wb Europejskim UrzÚdzie
Patentowym wiÈzaïa siÚ zbrelatywnie wysokimi kosztami patentowania za granicÈ dla
podmiotów zb Europy ¥rodkowo-Wschodniej, niĝszÈ kulturÈ prawnÈ ibĂwiadomoĂciÈ
korzyĂci wynikajÈcych zbpatentowania oraz
koncentracjÈ aktywnoĂci podmiotów zbtych
pañstw na rynkach krajowych (takĝe ograniczania siÚ do patentowania wbkrajowych
urzÚdach patentowych). Z drugiej strony,
moĝna ich upatrywaÊ równieĝ wb strategiach duĝych koncernów sektora rolnospoĝywczego zb Europy Zachodniej, które
aktywnie chroniÈ swoje wynalazki dziÚki
patentom (np.bUnilever NV ibUnilever Plc,
DanonebSA).
Róĝnice miÚdzy pañstwami Europy
Zachodniej oraz Europy ¥rodkowoWschodniej widoczne sÈ takĝe wbprzypadku
pozostaïych wskaěników dotyczÈcych artykuïów naukowych ib cytowañ. NajwiÚksze
wartoĂci wskaěników dotyczÈcych liczby
artykuïów wbgrupie 10% najwyĝej cytowanych artykuïów bÈdě artykuïów wbczasopismach obnajwyĝszym poziomie cytowalnoĂci
dotyczyïy Wielkiej Brytanii, Niemiec ibFrancji, ab takĝe Hiszpanii, Wïoch ib Holandii.
Niemniej jednak, wbprzypadku wskaěników
wzglÚdnych okreĂlajÈcych udziaï okreĂlonych artykuïów wbliczbie artykuïów ogóïem
wyróĝniaïy siÚ Holandia, Dania ib Szwecja
(w 2002 ib2012 roku powyĝej 10%). W przypadku Niemiec ibFrancji, abtakĝe Portugali,
udziaï ten wynosiï wb2012 roku 8%, abHiszpanii 7%. Z kolei wb przypadku Polski,
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Tabela 2. AktywnoĂÊ naukowa ibtechnologiczna pañstw Unii Europejskiej wbzakresie sektora rolno-spoĝywczego wblatach 2002 ib2012
Pañstwo\rok

Artykuïy naukowe

Cytowania artykuïów
naukowych (bez
samocytowañ)

Cytowania na
artykuï naukowy
(bezbsamocytowañ)

Artykuïy w 10%
najwyĝej cytowanych
czasopismach

Artykuïy naukowe
z zagranicznym
wspóïautorem

Czasopisma w Scimago
Zgïoszenia patentowe
Journal&Country Rank wbEuropejskim UrzÚdzie
(journals)
Patentowym (EPO)

2002

2012

2002

2012

2002

2002

2012

2002

2012

2002

2012

2002

2012

Austria

501

1265

11956

9475

23,86

7,49

47

104

68

466

208

847

6

11

21,18

39,63

Belgia

900

2058

22566

17252

25,07

8,38

62

199

106

743

376

1328

4

5

48,98

58,29

Buïgaria

138

393

1794

803

13,00

2,04

5

6

1

21

41

144

1

8

1

0,33

Chorwacja

214

525

1878

1688

8,78

3,22

4

16

6

56

47

213

6

12

1

0,5

1

0

Cypr

2012

Artykuïy w grupie 10%
najwyĝej cytowanych
artykuïów

2002

2012

7

60

128

422

18,29

7,03

0

7

0

13

2

49

0

0

Czechy

524

1605

6296

5772

12,02

3,60

13

47

38

229

135

544

7

21

1,84

6,75

Dania

917

1762

25698

16090

28,02

9,13

96

196

132

713

358

1126

6

3

73,07

77,82

Estonia

60

184

1544

1404

25,73

7,63

5

15

7

46

24

83

0

4

809

1271

20694

9608

25,58

7,56

78

99

108

486

233

718

13

14

29,55

37,61

Francja

3178

6178

72690

44416

22,87

7,19

240

513

499

2635

1094

3615

39

44

188,95

204,91

Grecja

499

979

13149

5980

26,35

6,11

53

68

22

217

136

409

1

5

2,24

5,72

Hiszpania

2808

6502

57714

43323

20,55

6,66

167

464

325

2146

722

3057

12

27

50,61

59,35

Holandia

1428

3088

41774

30209

29,25

9,78

156

391

230

1556

593

1967

129

159

178,06

254,74

Irlandia

394

918

8862

8262

22,49

9,00

30

102

29

322

126

528

3

3

6,67

8,68

31

263

532

793

17,161

3,02

2

9

0

23

18

89

0

2

0

1

5

70

130

823

26

11,76

0

12

0

32

4

56

0

0

2

1,35

14

56

497

223

35,50

3,98

2

3

5

10

9

28

0

1

0

1

Finlandia

Litwa
Luksemburg

Studia i Materiaïy 2/2016 (22), cz. 2

otwa
Malta

1

0

5

18

67

168

13,40

9,33

0

3

0

5

3

14

0

0

0

0

Niemcy

3719

8260

74548

58314

20,05

7,06

259

694

546

3463

1206

4446

94

127

481,86

541,7

Polska

1012

2351

7997

7497

7,90

3,19

12

60

37

256

207

592

24

40

1,29

Portugalia

479

1551

11191

10793

23,36

6,96

30

127

48

496

189

842

0

3

1,33

17,16
7,57

Rumunia

29

580

622

1348

21,45

2,32

3

16

2

47

19

136

0

11

0

6,43

Sïowenia

139

398

1548

1404

11,14

3,53

2

19

5

80

31

206

0

1

1

4,83

Sïowacja

190

449

1610

2083

8,47

4,64

2

11

4

30

62

186

5

7

0,42

1

Szwecja

1184

2160

34859

18953

29,44

8,77

123

241

228

1081

479

1383

6

5

45,56

73,85

400

743

4063

3898

10,16

5,25

8

40

10

169

106

351

5

13

10,85

10,67

WÚgry
Wielka Brytania

4829

8308

127020

66917

26,304

8,05

452

791

985

4016

1789

5223

272

336

131,64

131,39

Wïochy

2118

5077

41963

32176

19,813

6,34

122

331

192

1683

560

2275

21

33

153,15

149,25

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Scival [23.06.2016] oraz Eurostat [4.11.2016].

Czech, Sïowacji ibWÚgier udziaï ten wynosiï
odpowiednio 3%, 3%, 2% ib 5%. W 2012
roku powyĝej 40% artykuïów zb Holandii,
Niemiec, Francji ibDanii zostaïo opublikowanych wbczasopismach zaliczanych do 10%
najwyĝej cytowanych czasopism (tj.b ob najwiÚkszym oddziaïywaniu), abwbodniesieniu
do Polski, Czech, Sïowacji ibWÚgier udziaï
ten wynosiï odpowiednio 11%, 14%, 7%
ib 23%. NajwiÚkszÈ liczbÚ czasopism dotyczÈcych rolnictwa wb bazie Scientific Journal Rankings (SJR, wedïug klasyfikacji
dziedzinowej Scopus, abnie dziedzin nauki
ib techniki OECD) miaïy Wielka Brytania,
Holandia ib Niemcy, ab takĝe Francja ib Polska. Artykuïy zb Holandii ib Danii wyróĝniaïy siÚ wysokim poziomem zagranicznego
wspóïautorstwa – wb2012 roku byïo to 64%
artykuïów, zaĂ wbprzypadku Polski, Czech,
Sïowacji ibWÚgier udziaï ten wynosiï odpowiednio: 25%, 34%, 41% ib47%.
Wpïyw/oddziaïywanie artykuïów naukowych moĝna takĝe badaÊ za pomocÈ
liczby cytowañ na artykuï oraz wskaěnika
waĝonego dziedzinowo wpïywu cytowañ
(FWCI). NajwiÚkszÈ liczbÈ cytowañ na
artykuï wblatach 2002 ib2012 wyróĝniaïy siÚ
Szwecja, Holandia, Dania oraz Wielka Brytania. W przypadku pañstw obmniejszej liczbie artykuïów wyniki te byïy zróĝnicowane,
ale generalnie wartoĂci te byïy niĝsze dla
pañstw zbEuropy ¥rodowo-Wschodniej. Na
rysunku 2 przedstawiono zmiany wpïywu/

oddziaïywania artykuïów naukowych
(FWCI) wb relacji do ich liczby wb latach
2009–2013 dla wybranych pañstw UE28
(wartoĂÊ wskaěnika waĝonego dziedzinowo
wpïywu cytowañ (FWCI) powyĝej 1 oznacza, ĝe dany artykuï byï cytowany czÚĂciej
niĝ artykuïy zb tej samej lub tych samych
dziedzin ibtego samego roku na Ăwiecie).
W 2012 roku wskaěnik waĝonego
dziedzinowo wpïywu cytowañ (FWCI)
wbHolandii (1,75) ibDanii (1,68) byï znacznie wiÚkszy niĝ wb Polsce (0,84), Czechach
(0,84), Sïowacji (0,73) ib WÚgrzech (0,93).
Wskaěnik ten byï równieĝ wyĝszy dla artykuïów zb Niemiec (1,39), Wielkiej Brytanii
(1,59), Francji (1,37), Wïoch (1,38) ibHiszpanii (1,4). Potwierdza to wnioski wynikajÈce zbanalizy innych wskaěników mówiÈce
ob wysokiej jakoĂci artykuïów naukowych
(wedïug przyjÚtych wskaěników) pañstw
Europy Zachodniej, zwïaszcza Holandii
ib Danii. Róĝnice miÚdzy ww. pañstwami
dotyczÈ takĝe wielkoĂci nakïadów na badania ib rozwój. W 2012 roku wedïug danych
Eurostat nakïady ogóïem na badania ibrozwój sektora rolno-spoĝywczego wbHolandii
wyniosïy 1,1 mld euro, zaĂ nakïady na ten
cel wbPolsce, Czechach, Sïowacji ibWÚgrzech
wyniosïy ïÈcznie ok. 365 mln euro (brak
danych uniemoĝliwia porównanie zbinnymi
pañstwami Europy Zachodniej). WielkoĂÊ
zatrudnienia wyraĝona wb peïnym ekwiwalencie czasu pracy (ang. full time equiva-

Rysunek 2. Zmiany wpïywu/oddziaïywania artykuïów naukowych (FWCI) wbrelacji do ich liczby wblatach
2009–2013

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Scival [23.06.2016].
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lent, FTE) wb sektorze rolno-spoĝywczym
wbHolandii wyniosïa 10b261, zaĂ wbPolsce,
Czechach, Sïowacji ib WÚgrzech wyniosïa
ïÈcznie 11b752.
Na rysunku 3 przedstawiono porównanie
wybranych wskaěników dotyczÈcych aktywnoĂci naukowej ww. pañstw wbprzeliczeniu
na jednego pracownika (wedïug peïnego
ekwiwalentu czasu pracy). Porównanie
obejmuje PolskÚ, WÚgry, Czechy, SïowacjÚ ib HolandiÚ (jedyne pañstwo zb Europy
Zachodniej, dla którego dostÚpne sÈ dane
ob zatrudnieniu wb sektorze rolno-spoĝywczym wedïug klasyfikacji dziedzin nauki
ib techniki OECD wb bazach Eurostat
ibOECD.Stat).
Wskaěniki aktywnoĂci naukowej wbprzeliczeniu na liczbÚ pracowników wskazujÈ
na przewagÚ Holandii zb wyjÈtkiem liczby
artykuïów naukowych na pracownika, gdzie
wyĝszÈ wartoĂÊ wskaěnika wb 2012 roku
osiÈgnÚïy Czechy, Polska ibWÚgry. W przeliczeniu na pracownika artykuïy naukowe
zb Czech wyróĝniaïy siÚ takĝe wiÚkszym
stopniem umiÚdzynarodowienia (zagranicznego wspóïautorstwa) niĝ artykuïy
zbHolandii.
Z perspektywy strategii inteligentnej specjalizacji szczególnie istotne znaczenie ma
zaangaĝowanie przedsiÚbiorstw wbprowadzenie ib finansowanie dziaïalnoĂci badawczorozwojowej. WielkoĂÊ ib udziaï nakïadów na
badania ibrozwój oraz zatrudnienia przedsiÚ-

biorstw sektora rolno-spoĝywczego wbnakïadach ib zatrudnieniu ogóïem wb pañstwach
UE28 (wedïug klasyfikacji ISIC rev.b4) przedstawia tabela 3. Wb tabeli 3 przedstawiono
takĝe informacyjnie dane dotyczÈce eksportu
sektora rolno-spoĝywczego.
W obszarze sektora rolno-spoĝywczego
najwiÚksze nakïady na dziaïalnoĂÊ badawczo-rozwojowÈ (STAN R&D expenditures
in industry) wb2012 roku poniosïy przedsiÚbiorstwa zbHolandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii ibHiszpanii. NajwiÚkszy udziaï
nakïadów na dziaïalnoĂÊ badawczo-rozwojowÈ sektora rolno-spoĝywczego wb nakïadach ogóïem przedsiÚbiorstw dotyczyï
Holandii (7,66%), Portugalii (6,57%) oraz
Hiszpanii (4,57%). NajwiÚcej pracowników
sektora rolno-spoĝywczego byïo zatrudnionych wb przedsiÚbiorstwach zb Francji,
Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii ibWïoch. WĂród pañstw Europy ¥rodkowo-Wschodniej pod wzglÚdem udziaïu
nakïadów na badania ibrozwój oraz zatrudnienia pracowników badawczo-rozwojowych
wyróĝniaïy siÚ WÚgry. NajwiÚksi eksporterzy sektora rolno-spoĝywczego to Holandia,
Niemcy ibFrancja, zaĂ najwiÚkszy udziaï tego
sektora wbeksporcie ogóïem dotyczyï otwy,
Danii, Grecji, Litwy ibHolandii.
Analiza wskaěników ujawnionych przewag wbodniesieniu do danych przedstawionych wb tabeli 3 oraz pañstw, dla których
dostÚpne sÈ dane, wskazuje, ĝe wb Niem-

Rysunek 3. Wskaěniki aktywnoĂci naukowej wbprzeliczeniu na pracownika (FTE) wb2012 roku wbsektorze rolno-spoĝywczym (Holandia = 1)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych Scival [23.06.2016] ibEurostat [4.11.2016].
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Tabela 3. WielkoĂÊ ib udziaï nakïadów na badania ib rozwój, zatrudnienia ib eksportu przedsiÚbiorstw
sektora rolno-spoĝywczego wbnakïadach, zatrudnieniu ibeksporcie ogóïem wbpañstwach UE28

Nakïady na B+R
Pañstwo

WielkosÊ
nakïadów
wbUSD

Udziaï
wbnakïadach B+R

Zatrudnienie w B+R
Liczba
zatrudnionych (FTE)

Udziaï
wbzatrudnieniu
wbB+R

Eksport
Eksport
wbtys. USD

Udziaï
wbeksporcie

Austria

43 994 384

0,59%

394

0,85%

11 795 425

7,43%

Belgia

147 611 147

1,92%

1 300

3,41%

42 797 887

9,58%

Buïgaria

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

4 316 789

16,16%

Chorwacja

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1 683 010

13,60%

Cypr

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Czechy

32 440 167

1,12%

456

1,42%

8 022 443

Dania

86 596 689

1,79%

605

1,68%

22 841 668

21,53%

2 448 781

0,61%

38

1,88%

1 954 707

10,76%

66 924 699

1,31%

449

1,45%

2 998 082

4,11%

Francja

59 3047 714

1,68%

5 198

2,11%

74 906 610

13,41%

Grecja

b.d.

b.d.

0,52%

6 706 520

19,07%

Hiszpania

470 985 828

4,57%

3 532

3,95%

45 613 307

15,95%

Holandia

652 777 186

7,66%

5 120

6,67%

95 053 775

17,21%

Irlandia

95 891 191

3,94%

626

3,66%

12 758 029

10,83%

Litwa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

5 584 358

18,83%

Luksemburg

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1 499 334

10,92%
22,39%

Estonia
Finlandia

36*

b.d.

b.d.
5,13%

otwa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2 840 771

Malta

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

266 735

4,72%

576 875 238

0,84%

1,06%

84 389 736

5,98%

Niemcy
Polska

3 886

50 827 110

1,74%

579

2,25%

22 500 226

12,53%

Portugalia

127 820 434

6,57%

537

3,43%

6 818 218

11,73%

Rumunia

15 917 353

2,35%

151

1,39%

5 216 345

9,01%

Sïowenia

7 979 365

0,70%

105

1,11%

1 208 518

4,46%

Sïowacja

4 090 436

0,88%

93

2,44%

4 806 592

6,02%

Szwecja

69 040 530

0,74%

418*

0,76%

8 714 661

5,05%

WÚgry

9,69%

78 513 309

4,21%

1 156

5,78%

9 985 664

Wielka Brytania 415 478 236

1,69%

3 156

1,97%

30 428 362

Wïochy

1,58%

2 164

1,80%

41 404 645

b.d. – brak danych;

229 176 277

8,26%

* – czÚĂÊ danych objÚtych tajemnicÈ statystycznÈ

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych OECD.Stat [6.11.2016].

czech, Wïoszech czy Wielkiej Brytanii udziaï
nakïadów na badania ib rozwój wb sektorze
rolno-spoĝywczym byï relatywnie niski na
tle innych pañstw (poniĝej 1), mimo wysokich nakïadów na badania ib rozwój przedsiÚbiorstw sektora rolno-spoĝywczego.
Znajduje to odzwierciedlenie wb strukturze
gospodarek tych pañstw, zwïaszcza wbwysoWydziaï ZarzÈdzania UW

kim udziale innych sektorów wbnakïadach na
badania ibrozwój oraz wb eksporcie. Wskaěniki ujawnionych przewag osiÈgnÚïy natomiast wysokÈ wartoĂÊ dla pañstw zbEuropy
¥rodkowo-Wschodniej (Rumunia, WÚgry,
Polska), chociaĝ tylko Polska charakteryzowaïa siÚ ujawnionÈ przewagÈ wb eksporcie
sektora rolno-spoĝywczego.
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5. Podsumowanie
Sektor rolno-spoĝywczy jako obszary
priorytetowe wb krajowych lub regionalnych strategiach inteligentnych specjalizacji zostaïy wskazane wb 24 pañstwach
Unii Europejskiej (wedïug EYE@RIS3).
Potwierdza to duĝÈ popularnoĂÊ tego
obszaru tematycznego wĂród pañstw
Unii Europejskiej. Na podstawie analizy
bibliometrycznej (wskaěniki specjalizacji – ujawnionych przewag naukowych
ib technologicznych, wskaěniki aktywnoĂci
naukowej – liczba artykuïów naukowych
ib zgïoszeñ patentowych, wskaěniki jakoĂci
naukowej – liczba cytowañ na artykuïów,
FWCI) moĝna wskazaÊ trzy grupy pañstw
pod kÈtem naukowo-technologicznej pozycji sektora rolno-spoĝywczego. Pierwsza to
grupa pañstw charakteryzujÈcych siÚ duĝÈ
aktywnoĂciÈ naukowÈ ib patentowÈ (powyĝej 5000 artykuïów ib200 patentów wb2012

roku) oraz jakoĂciÈ naukowÈ (wedïug analizowanych wskaěników bibliometrycznych),
ale bez wzglÚdnej specjalizacji naukowej
ibtechnologicznej (poniĝej 1). Druga grupa
to pañstwa obwysokiej specjalizacji naukowej lub technologicznej (powyĝej 1500 artykuïów lub 30 patentów wb2012 roku) oraz
wysokiej jakoĂci naukowej wbzakresie sektora rolno-spoĝywczego. TrzeciÈ grupÚ tworzÈ pañstwa ob specjalizacji naukowej albo
technologicznej, ale mniejszej aktywnoĂci
naukowej, abtakĝe niĝszej od wczeĂniejszych
pañstw jakoĂci naukowej. Grupy te zostaïy
przedstawione wbtabeli 4.
W ramach ww. grup interesujÈcym
przykïadem jest Hiszpania, która zostaïa
zaliczona do liderów specjalizacji, ale pod
wzglÚdem wolumenu produkcji naukowotechnologicznej zbliĝa siÚ do liderów
skali, chociaĝ odróĝnia siÚ od nich znacznie mniejszÈ liczbÈ zgïoszeñ patentowych.
Zb kolei pañstwa budujÈce skalÚ lub spe-

Tabela 4. Grupy pañstw pod kÈtem pozycji naukowo-technologicznej sektora rolno-spoĝywczego

Liderzy skali

Liderzy specjalizacji

BudujÈcy skalÚ
lubbspecjalizacjÚ

Przykïady pañstw Niemcy, Francja, Wielka
Brytania, Wïochy

Holandia, Dania,
Hiszpania, Belgia,
Portugalia

Polska, WÚgry, Czechy,
Rumunia, Chorwacja

Wnioski zbanali- • Bardzo duĝa liczba
zy bibliometrycz- artykuïów ibzgïoszeñ
patentowych
nej wbodniesieniu do sektora
• Brak ujawnionych
rolno-spoĝywprzewag naukowych
czego
lub technologicznych
• Wysoka jakoĂÊ naukowa
• Duĝe nakïady na
badania ibrozwój
przedsiÚbiorstw,
ale ich maïy udziaï
wbnakïadach ogóïem

• Duĝa (lub bardzo duĝa)
liczba artykuïów lub
zgïoszeñ patentowych
• Wysokie ujawnione
przewagi naukowe lub
technologiczne
• Wysoka jakoĂÊ naukowa
• Duĝe nakïady na badania ibrozwój przedsiÚbiorstw ibich duĝy udziaï
wbnakïadach ogóïem

• Maïa liczba artykuïów lub zgïoszeñ
patentowych
• Ujawnione przewagi
naukowe ibtechnologiczne
• Niĝsza jakoĂÊ naukowa
• Mniejsze nakïady
na badania ibrozwój
przedsiÚbiorstw, chociaĝ ich duĝy udziaï
wbnakïadach ogóïem

„Rywalizacja” sektora
rolno-spoĝywczego
zbinnymi dziedzinami
na poziomie krajowym
(potencjaï badawczorozwojowy, eksport);
koniecznoĂÊ utrzymania
wiodÈcej pozycji wbskali
europejskiej zaplecza
naukowo-technologicznego

Duĝe znaczenie sektora rolno-spoĝywczego
wbwymiarze krajowym
(potencjaï badawczorozwojowy, eksport);
poszukiwanie nisz lub
wzmacnianie pozycji na
rynku europejskim, wbtym
zaplecza naukowo-technologicznego

Dylematy sektora rolno-spoĝywczego dotyczÈce ich docelowej
pozycji – liderów skali
lub liderów specjalizacji, okreĂlenie roli
krajowego zaplecza
naukowo-technologicznego wbïañcuchu
wartoĂci

Wyzwania strategii inteligentnej
specjalizacji pod
kÈtem sektora
rolno-spoĝywczego

½ródïo: opracowanie wïasne.
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cjalizacjÚ stajÈ przed wyborem wb zakresie
sektora rolno-spoĝywczego strategii duĝej
skali (np. Polska, Rumunia) lub strategii specjalizacji (np. Czechy, Chorwacja).
Wb przypadku Hiszpanii ib pañstw Europy
¥rodkowo-Wschodniej strategie inteligentnych specjalizacji dajÈ szansÚ na wybór
ib ukierunkowanie rozwoju sektora rolnospoĝywczego pod kÈtem realizacji okreĂlonej strategii dziaïania (skali lub specjalizacji) oraz okreĂlenia miejsca tego sektora
wĂród innych sektorów gospodarki.
Przedstawione wb artykule porównania
wskazujÈ, ĝe mimo naukowych ib technologicznych przewag wzglÚdnych sektora
rolno-spoĝywczego, aktywnoĂÊ naukowa
ibtechnologiczna pañstw Europy ¥rodkowoWschodniej mierzona liczbÈ artykuïów
naukowych czy zgïoszeñ patentowych oraz
wielkoĂciÈ nakïadów na badania ib rozwój
przedsiÚbiorstw jest mniejsza niĝ Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii ibWïoch. W Ăwietle omawianych wskaěników wzglÚdnych
Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Wïochy nie specjalizujÈ siÚ wbtematyce sektora
rolno-spoĝywczego, ale dysponujÈ bardzo
duĝym potencjaïem naukowo-technologicznym, czego potwierdzeniem jest duĝa
liczba artykuïów naukowych ib zgïoszeñ
patentowych zbsektora rolno-spoĝywczego.
Ponadto pañstwa te identyfikujÈ sektor
rolno-spoĝywczy jako obszary priorytetowe
wb strategiach inteligentnych specjalizacji,
co oznacza, ĝe róĝni interesariusze zb tych
pañstw (zwïaszcza przedsiÚbiorcy) dostrzegajÈ wb tych obszarach tematycznych duĝy
potencjaï rozwojowy. Dla innych pañstw
ob mniejszym potencjale naukowo-technologicznym, zwïaszcza zb Europy ¥rodkowo-Wschodniej, oznacza to, ĝe powinny
poszukiwaÊ obszarów niszowych umoĝliwiajÈcych odpowiednie wykorzystanie ich
potencjaïu naukowo-technologicznego
oraz uwarunkowañ spoïeczno-gospodarczych. WĂród pañstw, które nie wskazaïy
sektora rolno-spoĝywczego jako obszaru
priorytetowego wb strategiach inteligentnych specjalizacji znalazïy siÚ Buïgaria,
Luksemburg, otwa ibSïowacja, przy czym
Buïgaria ibotwa wyróĝniajÈ siÚ ujawnionÈ
przewagÈ technologicznÈ (i duĝym udziaïem wb eksporcie sektora rolno-spoĝywczego), zaĂ Sïowacja ujawnionÈ przewagÈ
naukowÈ. Wyniki te (podobnie jak wbprzypadku np. Cypru ib Malty) sÈ dyskusyjne
zb uwagi na maïÈ liczbÚ zgïoszeñ patentowych, ab takĝe relatywnie maïÈ liczbÚ arty-
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kuïów naukowych zbtych pañstw. Niemniej
jednak wbprzypadku Buïgarii ibotwy silna
pozycja eksportowa sektora rolno-spoĝywczego nie przeïoĝyïa siÚ na uwzglÚdnienie
tego obszaru wb strategiach inteligentnych
specjalizacji (moĝe ona wynikaÊ zbszczegóïowych opisów dokumentów okreĂlajÈcych
strategie inteligentnych specjalizacji wbtych
pañstwach, ale nie zostaïy one ujawnione
wbramach narzÚdzia EYE@RIS3).
Na podstawie przeprowadzonych analiz moĝna wskazaÊ, ĝe Polska jest liderem
wĂród pañstw Europy ¥rodkowo-Wschodniej wbzakresie aktywnoĂci naukowej ibtechnologicznej wbsektorze rolno-spoĝywczym,
chociaĝ polskie artykuïy naukowe charakteryzujÈ siÚ niĝszymi poziomami cytowañ
oraz wartoĂciami wskaěnika FWCI. Niĝszy
jest takĝe udziaï polskich artykuïów wbgrupie artykuïów ob najwyĝszej cytowalnoĂci
ib artykuïów publikowanych wb najbardziej
rozpoznawalnych na Ăwiecie czasopismach.
Moĝe to wskazywaÊ, ěe polscy autorzy
publikujÈ gïównie wb krajowych czasopismach, których oddziaïywanie (wpïyw) jest
mniejsze niĝ czasopism zagranicznych. JednoczeĂnie czasopisma te byïy mniej atrakcyjne od zagranicznych dla naukowców
zbinnych pañstw. W przypadku Polski rodzi
to pytanie obrelacje liczby ibjakoĂci (oddziaïywania) artykuïów ibczasopism naukowych,
wbtym nastawienia na parametry iloĂciowe
(np. pod kÈtem systemu oceny parametrycznej). Kwestia ta wymaga jednak bardziej pogïÚbionych ibszczegóïowych analiz.
W artykule ograniczono siÚ do analizy
podstawowych wskaěników bibliometrycznych opierajÈcych siÚ na liczbie artykuïów
ib liczbie cytowañ, ab takĝe liczbie zgïoszeñ
patentowych ib podstawowych danych
dotyczÈcych zatrudnienia ib finansowania.
Wprawdzie pozwalajÈ one spojrzeÊ na
kwestie specjalizacji naukowej ib technologicznej zb róĝnych perspektyw, ale nie jest
to obraz kompleksowy. Poza tym koncentrujÈ siÚ one gïównie na iloĂciowym aspekcie produkcji naukowo-technologicznej,
ale bez uwzglÚdnienia oceny jakoĂciowej
(eksperckiej), dlatego teĝ na potrzeby
tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji powinny one byÊ traktowane jako
jedno zb wielu ěródeï informacji (OECD,
2013, s. 167). W przyszïoĂci warto poszerzyÊ analizy ob inne wskaěniki ib porównania róĝnych przekrojów czasowych, abtakĝe
zastosowanie bardziej zaawansowanych
analiz bibliometrycznych, odwoïujÈcych siÚ
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np.bdo metody tech mining ïÈczÈcej bibliometriÚ zbeksploracjÈ tekstów, metodami iloĂciowymi ib socjometriÈ (Klincewicz, 2008,
s.b32).
Analiza specjalizacji na podstawieb klasyfikacji dziedzin nauki ib techniki OECD
(FoS 2007) moĝe byÊ prowadzona wyïÈcznie do obszaru sektora rolno-spoĝywczego,
gdyĝ pozostaïe obszary ujÚte wbramach tej
klasyfikacji obejmujÈ wiele bardzo zróĝnicowanych poddziedzin. ZaletÈ wykorzystania klasyfikacji dziedzin nauki ib techniki
OECD jest moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego
porównywania danych dotyczÈcych artykuïów naukowych oraz nakïadów na badania
ib rozwój, ab takĝe zasobów ludzkich wb sektorze badawczo-rozwojowym (dziÚki czemu
nie ma potrzeby stosowania map konwersyjnych). W artykule odniesiono siÚ takĝe
do danych klasyfikowanych zgodnie zbMiÚdzynarodowÈ KlasyfikacjÈ Patentów (IPC)
czy MiÚdzynarodowÈ StandardowÈ KlasyfikacjÈ Rodzajów DziaïalnoĂci (ISIC rev. 4),
ale nie byïy one przedmiotem szczegóïowych analiz pod kÈtem powiÈzañ wymiaru
naukowego ibtechnologicznego, stÈd wbtym
przypadku niezbÚdne bÚdzie prowadzenie bardziej szczegóïowych porównañ
ibzastosowania map konwersyjnych. Naleĝy
jednak podkreĂliÊ, ĝe tworzenie lub rozbudowa tych map jest zadaniem trudnym
ib wymagajÈcym duĝej wiedzy eksperckiej.
Wb odniesieniu do sektora rolno-spoĝywczego zasadne byïoby takĝe siÚgniÚcie do
bardziej szczegóïowych poddziedzin, ale
ograniczeniem dla tych analiz moĝe byÊ
brak danych na bardziej szczegóïowych
poziomach agregacji. Z uwagi na ograniczonÈ dostÚpnoĂÊ danych na poziomie
regionalnym wb artykule analizowane byïy
dane na poziomie pañstw (wyjÈtkiem sÈ
dane zgïoszeñ patentowych dostÚpne takĝe
na poziomie regionów, zaĂ dane dotyczÈce
artykuïów naukowych wymagajÈ odpowiedniej weryfikacji ib porzÈdkowania).
Wb koñcu, analizowane dane dotyczyïy
gïównie lat 2009–2012, zaĂ niektóre zbnich,
jak liczba zgïoszeñ patentowych lub wielkoĂÊ nakïadów na badania ibrozwój, wbwielu
pañstwach sÈ gïównie efektem aktywnoĂci duĝych przedsiÚbiorstw. Natomiast
wb procesie przedsiÚbiorczego odkrywania
kluczowÈ rolÚ powinny odgrywaÊ maïe
ib Ărednie przedsiÚbiorstwa oraz ich plany
rozwojowe na przyszïoĂÊ. Ograniczenia te,
zwïaszcza zwiÈzane zbdostÚpem do danych,
sÈ znanym ibszeroko omawianym wblitera-
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turze problemem tego typu analiz (Foray
ibin., 2012, s. 68; OECD, 2013, s. 152). Ich
przezwyciÚĝenie stanowi duĝe wyzwanie,
ale zarazem otwiera pole do odkrywania
nowych moĝliwoĂci wbzakresie prowadzenia
polityk opartych na dowodach oraz wspierania procesów przedsiÚbiorczego odkrywania ib tworzenia strategii inteligentnych
specjalizacji.
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