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Innowacyjność: Polska poniżej średniej UE, a
UE daleko za USA
Unijnymi liderami, których Komisja Europejska stawia na równi z Japonią i Szwajcarią, są Niemcy,
Dania, Szwecja i Finlandia. Polska jest w grupie krajów, które są grubo poniżej unijnej średniej
i muszą nadrobić dystans dzielący je od czołówki.

KE opracowała raport o osiągnięciach w zakresie innowacyjności na podstawie licznych kryteriów:
od poziomu wykształcenia społeczeństwa, przez nakłady na technologie informatyczne
i telekomunikacyjne oraz inwestycje w badania i rozwój, po liczbę zgłaszanych patentów. By znaleźć
się w czołówce, trzeba osiągać dobre wyniki we wszystkich dziedzinach.
Polska jest powyżej unijnej średniej tylko pod względem wykształcenia - wśród młodzieży jest ono
wyraźnie wyższe niż w pozostałych krajach UE. 90 proc. polskich dwudziestolatków skończyło szkołę
średnią (w UE 77 proc.). Odsetek osób przedwcześnie kończących edukację wynosi w Polsce 5,5 proc.
w UE - ponad 15 proc.
W pozostałych dziedzinach jest gorzej. KE wytyka Polsce zwłaszcza nikłą liczbę nowych wynalazków
zgłaszanych do Europejskiego Urzędu Patentowego, niewielkie inwestycje firm w badania i rozwój,
niski poziom eksportu zaawansowanego technologicznie oraz jedną z najgorszych w Europie sieć
dostępu do szerokopasmowego Internetu.
O przepaści dzielącej UE z USA w dziedzinie innowacyjności decyduje - zdaniem KE - dostępność
kapitału wysokiego ryzyka, o który o wiele łatwiej w Stanach Zjednoczonych, wysoki odsetek
Amerykanów z wyższym wykształceniem (choć niekoniecznie uniwersyteckim) i wysoka liczba
nowych wynalazków w USA, czego rezultatem są zgłaszane patenty.
Michał Kot (PAP);
www.pb.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4713.html

18-09-2020

Zawał serca a witamina C?
Witamina C jest antyoksydantem, co oznacza, że działa przeciwzapalnie i zmniejsza ilość wolnych
rodników.

18-09-2020

Oczekiwanie, że dziecko będzie idealne,
uderza w samego rodzica
Perfekcjonizm to posiadanie wysokich standardów przy jednoczesnej tendencji do krytycznej oceny
samego siebie.

18-09-2020

Witamina B1 może chronić przed demencją
alkoholową
Niedobór witaminy B1 jest kluczowym czynnikiem w rozwoju demencji alkoholowe.

18-09-2020

Więcej pacjentów będzie umierać z powodu
raka i zawałó
Alarmowali w czwartek eksperci z okazji wuruchomienia akcji „Badam się #BoChcęŻyć”. \

17-09-2020

Politechnika Białostocka stworzyła robota do
dezynfekcji powierzchni
Robota, który może dezynfekować duże powierzchnie m.in. w szpitalach.

17-09-2020

Bez laptopów i smartfonów nauka może
dawać więcej
20 lat temu studenci posługiwali się tylko długopisami i robili notatki na papierze.

17-09-2020

Szczepionka w aerozolu przeciwko COVID-19
W Wielkiej Brytanii rozpoczną się wkrótce badania kliniczne.

17-09-2020

Leczenie mózgu i rdzenia kręgowego u myszy
Naukowcy stworzyli cząsteczkę, która naprawiała uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego myszy.
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