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Education as a factor of economy’s innovativeness

6áRZDNOXF]RZH eduNacMa NreatyZnoĞü innoZacyMnoĞü
Keywords: education creativity innovativeness

:sWĊS

*eneroZanie innoZacMi Mest uZaĪane ]a Meden ] naMZaĪnieMs]ycK c]ynniNyZ Z]rostu i ro]ZoMu JosSodarc]eJo = teJo SoZodu r]ądy naMsiOnieMs]ycK eNonomic]nie NraMyZ
Sr]yZią]uMą duĪą ZaJĊ do tZor]enia ZarunNyZ sSr]yMaMącycK SoZstaZaniu innoZacMi
:Ğryd Nor]ystnycK c]ynniNyZ naOeĪy Zymieniü min ZysoNie naNáady na Eadania
i ro]ZyM reJuOacMe dotyc]ące ocKrony ZáasnoĞci inteOeNtuaOneM áatZoĞü dostĊSu do
NaSitaáyZ ZysoNieJo ry]yNa siOną SresMĊ NonNurencyMną na rynNu ora] ZysoNi So]iom
eduNacMi EduNacMa Mest tutaM MednaN ro]umiana s]eroNo ± dotyc]y NaĪdeJo s]c]eEOa
nauNi ora] nie tyONo Zied]y aOe taNĪe umieMĊtnoĞci naEytycK Z toNu Ns]taácenia

&eODrWyNXáXLKLSoWe]yEDdDwF]e

3ierZs]y ceO ninieMs]eJo artyNuáu stanoZi ]Eadanie SoZią]ania So]iomu eduNacMi
s]NoOneM i So]iomu EadaĔ nauNoZycK SroZad]onycK Sr]e] s]Noáy ZyĪs]e 'ruJim
ceOem Mest sSraZd]enie c]y SoZyĪs]e ]mienne ZSáyZaMą na NreatyZnoĞü oEyZateOi
ora] innoZacyMnoĞü JosSodarNi &eOe te ]ostaną osiąJniĊte SoSr]e] ZeryfiNacMĊ SoniĪs]ycK KiSote] EadaZc]ycK +iSote]a SierZs]a ZysoNi So]iom eduNacMi s]NoOneM
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Mest c]ynniNiem istotnie sSr]yMaMącym innoZacyMnoĞci JosSodarNi +iSote]a druJa
Z NraMacK o ZysoNim So]iomie eduNacMi s]NoOneM ZystĊSuMe Mednoc]eĞnie ZyĪs]y
So]iom EadaĔ nauNoZycK +iSote]a tr]ecia ZysoNi So]iom EadaĔ nauNoZycK Nor]ystnie ZSáyZa na innoZacyMnoĞü +iSote]a c]Zarta Z NraMacK o ZysoNim So]iomie eduNacMi s]NoOneM Ns]taácenie ]aSeZnia nie tyONo ZąsNo ro]umianą Zied]Ċ aOe
taNĪe ro]ZiMa NreatyZnoĞü +iSote]a Siąta NraMe o ZyĪs]ym So]iomie NreatyZnoĞci
sSoáec]eĔstZa są Mednoc]eĞnie Eard]ieM innoZacyMne

 :yNor]ysWDQewsNDĨQLNLorD]dDQesWDWysWyF]Qe
-edną ] naMc]ĊĞcieM stosoZanycK miar So]iomu Ns]taácenia s]NoOneJo SuEOiNuMe
2E&' Z raSortacK reaOi]oZanycK Z ramacK 3roJramme for ,nternationaO Students
Assessment 3,SA  2statni taNi raSort uNa]aá siĊ Z  roNu ]asiĊJiem SodmiotoZym oEMąá EOisNo  JosSodareN odSoZiadaMącycK ]a mnieM ZiĊceM  ĞZiatoZeJo
3.% =a Somocą testyZ Eadana Mest Zied]a i umieMĊtnoĞci SiĊtnastoOatNyZ Z tr]ecK
oEs]aracK c]ytanie matematyNa i nauNi Ğcisáe >3,SA  s @ 'ane ] EadaĔ
Sr]eSroZad]onycK Z  roNu ]aZiera taEeOa 
7aEeOa  ĝrednie ZartoĞci osiąJniĊte Sr]e] ZyErane NraMe Z ZymiaracK c]ytanie matematyNa
i nauNi Ğcisáe Z ramacK EadaĔ 3,SA  roN
.raM

Czytanie

Matematyka

Nauki Ğcisáe

Australia







Austria







Belgia







Brazylia







Buágaria







Czechy







'ania







Estonia







Finlandia







FrancMa








+iSoteza ta moĪe ZydaZaü siĊ oczyZista Mednak teoretycznie SrzynaMmnieM moĪliZa Mest sytuacMa
Z ktyreM Eadania naukoZe zakoĔczone czĊsto cytoZanymi SuElikacMami nie SrzekáadaMą siĊ na innoZacyMnoĞü
gosSodarki 'zieMe siĊ tak ZyZczas gdy tematyka EadaĔ naukoZych SroZadzonych Srzez szkoáy ZyĪsze nie
SokryZa siĊ z SotrzeEami i zainteresoZaniami SrzedsiĊEiorstZ Z zZiązku z czym nie ZystĊSuMe SrzeSáyZ
transfer Ziedzy z nauki do SrzedsiĊEiorstZ
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Portugalia
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SáowacMa
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SzwecMa







7aMwan
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:ielka Brytania







:áochy









ħrydáo 3,6$5HVXOWV:KDW6WXGHQWV.QRZDQG&DQ'R±6WXGHQW3HUIRUPDQFHLQ5HDGLQJ0DWKHPDWLFVDQG
6FLHQFH 9ROXPH,  2EC'  s   

Jak wynika z tabeli  naMlepsze rezultaty w czytaniu osiągaMą uczniowie z Korei
Pád Finlandii i Kanady RywnieĪ w matematyce liderami są máodzi mieszkaĔcy
Korei Pád przed 7aMwaĔczykami i Finami : przypadku nauk Ğcisáych prym wiodą
Finowie nastĊpnie JapoĔczycy i mieszkaĔcy Korei Pád MieMsca Polakyw w trzech
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analizowanych obszarach to koleMno    a wiĊc wyĪsze niĪ moĪna by oczekiwaü MeĞli wziąü pod uwagĊ pozycMĊ polskieM nauki na Ğwiecie lub innowacyMnoĞü
kraMowych przedsiĊbiorstw : przypadku wiĊkszoĞci kraMyw wyniki w trzech wymiarach są do siebie zbliĪone co oznacza Īe umieMĊtnoĞci są zazwyczaM rozwiMane
wzglĊdnie rywnomiernie
Aby oceniü poziom prowadzonych prac badawczych moĪna siĊ posáuĪyü wskaĨnikiem przeciĊtneM cytowalnoĞci artykuáyw naukowych tabela   Podzielenie áączneM
liczby cytowaĔ artykuáyw autoryw z poszczegylnych kraMyw przez caákowitą liczbĊ
publikacMi pozwoli pokazaü rzeczywiste znaczenie prowadzonych badaĔ naukowych
PosáuĪenie siĊ bowiem caákowitą liczbą cytowaĔ preferowaáoby kraMe duĪe a niekoniecznie cytowania o naMwyĪszeM wartoĞci merytoryczneM Na wiarygodnoĞü przyMĊtego wskaĨnika korzystnie wpáywa takĪe dáugi okres badawczy  stycznia ±
sierpnia  roku oraz bazowanie na czasopismach naukowych indeksowanych przez
7homson Reuters 'odatkowo w zestawieniu pominiĊto kraMe z ktyrych autorzy we
wspomnianym okresie opublikowali mnieM niĪ   artykuáyw
7abela  PrzeciĊtna liczba cytowaĔ przypadaMąca na Meden artykuá naukowy opublikowany
w czasopismach z bazy 7homson Reuters w okresie ±

KraM

PrzeciĊtna liczba
cytowaĔ

KraM

PrzeciĊtna liczba
cytowaĔ

Australia



Japonia



Austria



Kanada



Belgia



Korea Pád



Brazylia



Niemcy



Chiny



Norwegia



'ania



Polska



Finlandia



RosMa



FrancMa



Stany =Mednoczone



SzwaMcaria



+iszpania



+olandia



SzwecMa





7aMwan



Indie
Irlandia



:ielka Brytania



Izrael



:áochy



ħrydáo Science :atch httparchivesciencewatchcomdrcoudecALL dostĊp  oraz obliczenia
wáasne na podstawie zamieszczonych tam danych
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: okresie uwzglĊdnionym w tabeli  naMwyĪszą przeciĊtną cytowalnoĞcią artykuáu naukowego mogáy wykazaü siĊ publikacMe z afiliacMą ze SzwaMcarii Stanyw
=Mednoczonych z 'anii +olandii ze SzwecMi i z :ielkieM Brytanii ponad  cytowaĔ
Mednego artykuáu  Polska z wynikiem  zaMĊáa  pozycMĊ wyprzedzaMąc spoĞryd uMĊtych w tabeli kraMyw Medynie BrazyliĊ Chiny Indie i RosMĊ =astanawiaMący
w kontekĞcie Ğwietnych wynikyw w rankingu PISA Mest relatywnie sáaby rezultat
Korei Pád ± Medynie  i mieMsce o dwie pozycMe wyĪsze niĪ Polska
JakoĞü systemu edukacMi szkolneM moĪe byü takĪe oceniana poprzez badania ankietowe Przy opracowywaniu 7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW *CR respondentyw
zapytano czy w ich kraMu system edukacMi odpowiada potrzebom konkurencyMneM
gospodarki Ankietowani mogli przyznaü punkty od  do  przy czym  oznacza
Äcaákowicie nie odpowiada´ a  ± Äodpowiada wyMątkowo dobrze´ >7KH *OREDO
 s @ MoĪna sądziü Īe tak skonstruowane badanie wiĊkszy nacisk káadzie na
praktyczny aspekt edukacMi trochĊ w przeciwieĔstwie do badaĔ PISA opieraMących
siĊ na wynikach testyw : powyĪszym raporcie zmierzono takĪe innowacyMnoĞü
poszczegylnych gospodarek :skaĨnik okreĞlaMący innowacyMnoĞü Mest obliczany na
podstawie siedmiu wskaĨnikyw cząstkowych z ktyrych szeĞü ma charakter wynikyw
badaĔ ankietowych a siydmy to liczba patentyw w przeliczeniu na milion mieszkaĔcyw 'ane obrazuMące MakoĞü systemu ksztaácenia oraz innowacyMnoĞü gospodarki
zawiera tabela 
7abela  JakoĞü systemu edukacMi oraz poziom innowacyMnoĞci w wybranych kraMach
KraM

JakoĞü systemu edukacMi

InnowacyMnoĞü gospodarki

Australia





Austria





Belgia





Brazylia





Buágaria





Chiny





Cypr





Czechy





'ania





Estonia






Pytania zadawane we wspomnianych badaniach ankietowych byáy nastĊpuMące Jak duĪa Mest zdolnoĞü przedsiĊbiorstw w twoim kraMu do dokonywania innowacMi" Jak oceniábyĞ MakoĞü kraMowych instytucMi
badawczych" Jak duĪo przedsiĊbiorstwa wydaMą na badania i rozwyM" Jak silna Mest wspyápraca badawcza
pomiĊdzy uczelniami i przedsiĊbiorstwami" : Makim stopniu zamywienia rządowe podnoszą innowacyMnoĞü"
Jaka Mest podaĪ naukowcyw i inĪynieryw"
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KraM

JakoĞü systemu edukacMi

InnowacyMnoĞü gospodarki

Finlandia





FrancMa





*recMa





+iszpania





+olandia





Indie





Irlandia





Izrael





Japonia





Kanada





Korea Pád





Litwa





Luksemburg





àotwa





Malta





Niemcy





Norwegia





Polska





Portugalia





RosMa





Rumunia





SáowacMa





Sáowenia





Stany =Mednoczone





SzwaMcaria





SzwecMa





7aMwan





:Ċgry





:ielka Brytania





:áochy





ħrydáo >7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW±« s  @ oraz httpwwwweforumorgissuescompetitiveness-gci-data-platform dostĊp  
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: odryĪnienie od wskaĨnika obliczanego na potrzeby 7KH *OREDO &RPSHWLWL
YHQHVV5HSRUW innowacyMnoĞü mierzy siĊ takĪe wskaĨnikiem specMalnie w tym celu
zaproMektowanym 2d  roku z inicMatywy KomisMi EuropeMskieM opracowywany
Mest bowiem Summary Innovation Inde[ SII  2becnie uwzglĊdnia on  czynnikyw
podzielonych na trzy grupy uwarunkowania dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw i rezultaty
7akĪe z myĞlą o kraMach 8nii EuropeMskieM postanowiono zmierzyü kreatywnoĞü poszczegylnych spoáeczeĔstw SáuĪy temu indeks klimatu dla kreatywnoĞci Creativity
Climate  Jego skáadową stanowi wskaĨnik mierzący wpáyw edukacMi na kreatywnoĞü
Creative Education  2bliczaMąc wartoĞü Creative Education uwzglĊdnia siĊ liczbĊ
szkyá artystycznych przypadaMących na milion mieszkaĔcyw wydatki na naukĊ
w przeliczeniu na mieszkaĔca odsetek studentyw ksztaácących siĊ na kierunkach
artystycznych podeMĞcie do ksztaácenia i podnoszenia kompetencMi pracownikyw oraz
wspomniane MuĪ wczeĞnieM w ramach *CR wyniki ankiety w ktyreM pytano o to
czy system edukacMi odpowiada potrzebom konkurencyMneM gospodarki >+ollanders
 s @ :artoĞci wskaĨnikyw Summary Innovation Inde[ oraz Creative Education zawiera poniĪsza tabela
7abela  :artoĞci wskaĨnikyw Summary Innovation Inde[ oraz Creative Education
w wybranych kraMach
KraM

Summary Innovation Index

Creative Education

Austria





Belgia





Buágaria





Cypr





Czechy





'ania





Estonia





Finlandia





FrancMa





*recMa





+iszpania





+olandia





Irlandia





Litwa





Luksemburg
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KraM

Summary Innovation Index

Creative Education

àotwa





Malta





Niemcy





Norwegia



–

Polska





Portugalia





Rumunia





SáowacMa





Sáowenia





SzwaMcaria



–

SzwecMa





:Ċgry





:ielka Brytania





:áochy





ħrydáo >,QQRYDWLRQ8QLRQ«  s  oraz +ollanders van Cruysen  s @

5e]XOWDWy

Na podstawie zawartych w punkcie drugim danych statystycznych moĪna zweryfikowaü sformuáowane uprzednio hipotezy badawcze Badanie przewidywanych
w hipotezach związkyw miĊdzy ryĪnymi zmiennymi zostanie przeprowadzone
przy wykorzystaniu wspyáczynnika korelacMi Pearsona +ipoteza pierwsza dotyczyáa korzystnego wpáywu wysokiego poziomu edukacMi szkolneM na innowacyMnoĞü
gospodarki Jako miary poziomu edukacMi szkolneM posáuĪą dane z badania PISA
w trzech dziedzinach czytanie matematyka nauki Ğcisáe  zaĞ miary innowacyMnoĞci
to Summary Innovation Index oraz wskaĨnik innowacyMnoĞci obliczany w ramach
7KH *OREDO &RPSHWLWLYHQHVV 5HSRUW 2bliczone wspyáczynniki korelacMi zawiera
poniĪsza tabela


:spyáczynnik korelacMi Pearsona Mest takĪe wykorzystywany przez innych autoryw Na przykáad
+ +ollanders i A van Cruysen badaMąc powiązania kreatywnoĞci ze skáadowymi wskaĨnika Summary Innovation Index posáuguMą siĊ wspyáczynnikiem korelacMi Pearsona >+ollanders van Cruysen  s –@
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7abela  :artoĞci wspyáczynnikyw korelacMi Pearsona miĊdzy poziomem
edukacMi a innowacyMnoĞcią
'ziedziny badaĔ PISA

Summary Innovation Index

InnowacyMnoĞü *CR

Czytanie





Matematyka





Nauki Ğcisáe





8wagi wszystkie wspyáczynniki korelacMi istotne na poziomie istotnoĞci  rozkáad t-studenta 
ħrydáo obliczenia wáasne

Na podstawie danych z tabeli  moĪna uznaü Īe hipoteza pierwsza zostaáa
zweryfikowana pozytywnie – lepsze ksztaácenie szkolne przekáada siĊ na wyĪszą
innowacyMnoĞü LepieM wyksztaáceni ludzie nie tylko bowiem sprawnieM tworzą
innowacMe ale takĪe chĊtnieM siĊgaMą po innowacyMne produkty co przekáada siĊ na
wiĊkszy popyt na nie
=godnie z hipotezą drugą kraMe o wyĪszym poziomie edukacMi szkolneM wg PISA
wykazuMą wyĪszy poziom badaĔ naukowych mierzony przeciĊtną liczbą cytowaĔ 
+ipotezy teM nie udaáo siĊ potwierdziü statystycznie Jedynie wspyáczynnik korelacMi Pearsona pomiĊdzy umieMĊtnoĞcią czytania piĊtnastolatkyw a przeciĊtną liczbą
cytowaĔ Mest statystycznie istotny tylko na poziomie   ale niski – wynosi 
Pozostaáe wspyáczynniki korelacMi matematyka oraz nauki Ğcisáe a liczba cytowaĔ
są niĪsze i wynoszą odpowiednio  i  Powodyw braku przewidywaneM
w hipotezie drugieM zaleĪnoĞci moĪna znaleĨü kilka Po pierwsze wysoki poziom
umieMĊtnoĞci i wiedzy piĊtnastolatkyw moĪe zostaü niewykorzystany przez szkolnictwo wyĪsze Po drugie system organizacMi uczelni moĪe w niewielkim stopniu
motywowaü naukowcyw do pracy badawczeM i publikowania MeM wynikyw Po trzecie mogą mieü mieMsce migracMe naukowcyw NaMzdolnieMsi piĊtnastolatkowie mogą
kontynuowaü karierĊ naukową poza kraMem macierzystym : ten sposyb w kraMu
o bardzo dobrych wynikach testyw PISA poziom prac naukowych moĪe byü niĪszy
od spodziewanego a z drugieM strony kraMe o przeciĊtneM edukacMi szkolneM dziĊki
napáywowi máodych zdolnych naukowcyw mogą wykazywaü wysokie wskaĨniki
cytowalnoĞci artykuáyw naukowych Konkretna przyczyna lub przyczyny braku
wyraĨnego przeáoĪenia poziomu edukacMi szkolneM na MakoĞü badaĔ naukowych mogą
byü odmienne w zaleĪnoĞci od kraMu a ich wskazanie wymaga dalszych szczegyáowych
badaĔ
7rzecia hipoteza zgodnie z oczekiwaniami zostaáa zweryfikowana pozytywnie
– wysoki poziom badaĔ naukowych mierzony liczbą cytowaĔ artykuáyw Mest silnie
skorelowany z poziomem innowacyMnoĞci :spyáczynnik korelacMi Pearsona pomiĊdzy liczbą cytowaĔ z Summary Innovation Index Mest bardzo wysoki i wynosi 
a z innowacyMnoĞcią z *CR wynosi  oba istotne na poziomie istotnoĞci  
'uĪa liczba cytowaĔ Ğwiadczy o zaawansowaniu badaĔ naukowych o ich znaczeniu
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dla ĞwiatoweM nauki oraz o wysokim poziomie wiedzy badaczy a to z kolei przekáada
siĊ na wyĪszą innowacyMnoĞü gospodarki
=godnie z hipotezą czwartą wysokiemu poziomowi edukacMi szkolneM towarzyszy
wyĪszy poziom kreatywnoĞci =aleĪnoĞü ta rzeczywiĞcie wystĊpuMe choü nie Mest
bardzo silna :spyáczynniki korelacMi Pearsona miĊdzy – z MedneM strony – umieMĊtnoĞcią czytania poziomem wiedzy z matematyki oraz z nauk Ğcisáych a – z drugieM
– kreatywnoĞcią edukacMi wynoszą odpowiednio    wszystkie istotne
na poziomie   *eneralnie wiĊc dobre ksztaácenie szkolne mierzone testami PISA
idzie zazwyczaM w parze z kreatywnoĞcią spoáeczeĔstwa choü moĪliwe są odstĊpstwa
od teM reguáy Na przykáad badania 3,6$ wskazywaáy Īe w takich obszarach
Mak matematyka i nauki Ğcisáe uczniowie ze Stanyw =Mednoczonych osiągaMą wyniki
sáabsze od ĞrednieM dla kraMyw 2EC' >7RSRIWKH&ODVV  s @ JednoczeĞnie
mieszkaĔcy 8SA znani są ze sweM imponuMąceM kreatywnoĞci =daniem :J Baumola
wytáumaczeniem tego zMawiska Mest sposyb ksztaácenia – w amerykaĔskich szkoáach
mnieMszy nacisk káadzie siĊ na schematyczne pamiĊciowe opanowywanie wiedzy
przez uczniyw Rezultatem są gorsze wyniki na tle piĊtnastolatkyw z innych kraMyw ale MednoczeĞnie nie osáabia to ich kreatywnoĞci i otwartoĞci umysáu >Baumol
 s @ Ponadto duĪa kreatywnoĞü spoáeczeĔstwa Mest silnie pozytywnie skorelowana z oceną systemu edukacMi Mako odpowiadaMącego potrzebom gospodarki
rynkoweM :spyáczynnik korelacMi dla powyĪszeM zaleĪnoĞci wynosi  istotny na
poziomie  
2 znaczeniu kreatywnoĞci dla innowacyMnoĞci gospodarki mywi hipoteza piąta
=ostaáa ona zweryfikowana pozytywnie – rzeczywiĞcie kraMe o wyĪszym poziomie
kreatywnoĞci spoáeczeĔstwa cechuMe MednoczeĞnie wiĊksza innowacyMnoĞü :spyáczynniki korelacMi Pearsona pomiĊdzy kreatywnoĞcią edukacMi a miarami innowacyMnoĞci SII oraz innowacyMnoĞü z *CR są bardzo wysokie i wynoszą odpowiednio
 i  statystycznie istotne na poziomie   :skazuMe to na duĪe znaczenie
kreatywnoĞci spoáeczeĔstwa dla innowacyMnoĞci gospodarki =aleĪnoĞü powyĪsza na
podstawie obliczonych wspyáczynnikyw korelacMi wydaMe siĊ silnieMsza niĪ pomiĊdzy
poziomem edukacMi szkolneM wg PISA a innowacyMnoĞcią MoĪna to interpretowaü
nastĊpuMąco dla innowacyMnoĞci gospodarki czynnikiem waĪnieMszym Mest kreatywnoĞü spoáeczeĔstwa niĪ poziom wiedzy absolwentyw szkyá
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+ipotezy badawcze przyMĊte w punkcie pierwszym artykuáu poza drugą zostaáy
zweryfikowane pozytywnie 2znacza to Īe wysoki poziom edukacMi szkolneM oraz
badaĔ naukowych a takĪe duĪa kreatywnoĞü spoáeczeĔstwa sprzyMaMą innowacyMnoĞci
gospodarki Potwierdzono takĪe tezĊ Īe z wysokim poziomem edukacMi szkolneM
wiąĪe siĊ rozwyM kreatywnoĞci Natomiast zaleĪnoĞü pomiĊdzy poziomem edukacMi
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w wymiarach czytanie matematyka nauki Ğcisáe a poziomem badaĔ naukowych
okazaáa siĊ statystycznie nieistotna
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(dXFDWLoQDsDIDFWoroIeFoQoPy¶sLQQoYDWLYeQess
The scope of this article is to examine connections between different levels of education and the
impact of education on people’s creativity and innovativeness of economies It has been confirmed
that high level of school education and a high level of scientific research as well as strong creativity
promote innovations in the economy Moreover it has been confirmed that there is a linkage between
high level of school education and creativity +owever the relationship between the level of education
dimensions reading mathematics science  and the level of scientific research appeared to be statistically insignificant

