UKAZOVATELE VÝKONNOSTI VÝSKUMU A
INOVÁCIÍ V SR

HODNOTENIE VÝKONNOSTI VÝSKUMU A
INOVÁCIÍ

•

•

•

Výskum a vývoj (VaV) je hlavnou hnacou silou inovácií. Výdavky a intenzita výskumu a vývoja
sú dva z kľúčových ukazovateľov používaných na monitorovanie zdrojov venovaných vede a
technike na celom svete.
Európska komisia každoročne vydáva Európsky prehľad výsledkov inovácií (European
Innovation Scoreboard - EIS), ktorého cieľom je porovnať výskumnú a inovačnú výkonnosť
krajín EÚ a vybraných tretích krajín. EIS obsahuje hodnotenie silných a slabých stránok
národných inovačných systémov a pomáha krajinám identifikovať oblasti na zlepšenie.
EIS 2020 bol zverejnený 23. júna 2020.
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INOVAČNÁ VÝKONNOSŤ V EÚ

Graf 1: Inovačná výkonnosť krajín EÚ (2012 – 2018)
• Graf 1 zobrazuje inovačnú
výkonnosť krajín EÚ v
rebríčku European Innovation
Scoreboard (2020). Slovensku
obsadilo 21. miesto v EÚ-27 a
spolu s ostatnými krajinami
V4 patrí do skupiny tzv.
miernych inovátorov. Do
skupiny inovačných lídrov v
EÚ patria Švédsko, Fínsko,
Dánsko,
Holandsko
a
Luxembursko.

Zdroj: EIS, 23/7/2020
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INOVAČNÁ VÝKONNOSŤ SR V EÚ
Graf 2: Inovačná výkonnosť SR (2012-2019)

Mapa 1: Inovačná výkonnosť krajín EÚ (2020)

Zdroj: EIS, 23/7/2020


Graf 2 zobrazuje inovačnú výkonnosť SR v porovnaní s
priemerom EÚ v období rokov 2012 - 2019. Podľa hodnotenia
EIS 2020 patrí SR do skupiny tzv. miernych inovátorov, celková
inovačná výkonnosť SR v roku 2019 predstavovala 66,6 %
priemeru EÚ. V období od roku 2012 sa inovačná výkonnosť
SR v porovnaní s priemerom EÚ mierne zvýšila.
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intenzita výskumu a inovácií (R&I Intensity) – 0,83 % (priemer EÚ 2,19 %).
Počet zamestnancov vo VaV (FTE) – 33 500.
Poradie v rebríčku intenzity výskumu a inovácií (R&I Intensity Ranking) – (21 z EÚ-28).
Intenzita súkromného výskumu a inovácií (Private R&I Intensity) – 0,5 %. Súkromné investície do výskumu a
inovácií ostávajú ako jedny z najnižších v EÚ.
Celkový index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (The Digital Economy and Society Overal Index - DESI) –
9,71 (21 z EÚ-28).
Poradie v rebríčku podnikania (Ease of Doing Business Rank) – 42 zo 190.
Pomer výskumníkov na 1 mil. obyvateľov (Researchers ratio) – 2,797 (21 z EÚ-28).
Miera patentových prihlášok (Patent applications rate) – 1,1 % (priemer EÚ 3,3 %).
Miera najlepšie citovaných publikácií (Top cited publications rate) – 5,7 % (priemer EÚ 11,1 %).
Znalostne intenzívna zamestnanosť (Knowledge-intensive employment) – 31,4 % (priemer EÚ 36,1 %).
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Graf 3: Výdavky na VaV - porovnanie SR a krajín EÚ (% HDP, 2019)
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• Graf 3 zobrazuje porovnanie výdavkov
na výskum a vývoj (VaV) v rámci EÚ.
Najvyššie investície do VaV dosiahlo
Švédsko (3,39 % HDP), Rakúsko (3,19
% HDP), Nemecko (3,17 % HDP) a
Dánsko (2,96 %) atď. SR investovalo
do VaV v roku 2019 len 0,83 % HDP,
čo bolo výrazne pod priemerom EÚ
(2,19 % HDP).

1,61 %
1,48 %
1,45 %
1,40 %
1,32 %
1,27 %
1,19 %
1,14 %
1,11 %
0,99 %
0,84 %
0,83 %
0,78 %
0,64 %
0,63 %
0,61 %
0,48 %

Zdroj: Eurostat, 27/11/2020
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Graf 4: Investície do VaV (% HDP) - porovnanie SR a Nemecka
• Graf
4
zobrazuje
porovnanie investícií do
výskumu a vývoja (VaV) v
SR a Nemecku v období
rokov 2005 - 2019. V
Nemecku sa investície do
VaV v uvedenom období
zvýšili z 1,61 % na 2,15 %
HDP. Podiel investícií do
VaV v SR sa prakticky od
roku 2005 nezmenil a
stagnuje.
Zdroj: SOVVA, 28/9/2020
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Graf 5: Výdavky na VaV v SR (2009 - 2018)

Výdavky na VaV (mil. EUR)
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• Graf 5 zobrazuje výdavky na
výskum a vývoj (VaV) v SR v
období rokov 2009 - 2018.
Celkové výdavky na VaV v SR
rástli do roku 2015 na 927
milIónov
EUR,
následne
poklesli na 751-miliónov EUR v
roku 2018. Výdavky podnikov
(súkromné) do VaV sa v
uvedenom období zvýšili zo
124-miliónov EUR na 406miliónov EUR.

174
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2016

2017
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Podniky (skúkromné)

Zdroj: SARIO, 15/10/2020
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Graf 6: Výdavky na VaV podľa sektora (% HDP, 2017)
• Graf 6 zobrazuje porovnanie
výdavkov na výskum a vývoj (VaV)
podľa sektorov. V roku 2017
investovali podniky do VaV 0,48 %
HDP, čo radí Slovensko na jednu z
posledných priečok v EÚ.

Zdroj: MF SR, 5/10/2020
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Graf 7: Výdavky na VaV na univerzitách a vo vládnom sektore
(% HDP, 2017)
• Graf 7 zobrazuje porovnanie
výskumu
a
vývoja
(VaV)
realizovaného na univerzitách a vo
vládnom sektore. Verejné výdavky
na VaV v SR v roku 2017 dosiahli
0,4 % HDP, čo je v európskom
porovnaní podpriemerná hodnota.

Zdroj: MF SR, 5/10/2020
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Tabuľka 1: Výskumná a inovačná výkonnosť SR

•
•

•

•

Zdroj: EIS, 23/7/2020

Tabuľka 1 zobrazuje výskumnú a inovačnú výkonnosť SR v
porovnaní s priemerom EÚ. Celkový inovačný index SR
dosiahol 66,6 % priemeru EÚ v roku 2019.
Nadpriemerný výsledok dosahuje Slovensko v rámci
indikátorov iba v prípade vplyvu inovácií na tržby a
zamestnanosť, na čo vplýva najmä exportná výkonnosť
automobilového priemyslu. Slovensko je obzvlášť dobre
hodnotené v zamestnanosti v rýchlo rastúcich podnikoch
inovatívnych odvetví, predaji nových výrobkov na trhu a
nových produktových inovácií firiem, vývoze medium a hightech výrobkov a PhD absolventov.
Vo všetkých ostatných kategóriách sa SR umiestňuje
podpriemerne – najvýraznejšie je to v prípade finančnej
podpory inovácií a výskumu, a z toho najmä v subindikátore
využívania rizikového kapitálu, kde dosahuje iba 11 %
priemernej úrovne EÚ. Na úrovni súhrnných indikátorov je
zaostávanie výrazné v intelektuálnych aktívach, v podiele
inovujúcich malých a stredných podnikov, a všeobecne v
atraktívnosti výskumného systému a v prostredí priateľskom k
inováciám. V týchto kategóriách dosahuje SR maximálne 50 %
výkonnosti v EÚ. Financie a podpora, inovátori a intelektuálne
aktíva sú najslabšie inovačné dimenzie. Celkovo má SR nízke
hodnotenie pri výdavkoch na výskum a vývoj v súkromnom
sektore, celoživotnom vzdelávaní a rovnosti príležitosti na
podnikanie (MF SR, 2020; EIS 2020).
Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, SR
vykazuje najvyšší kladný rozdiel voči EÚ v celkovej
podnikateľskej činnosti, podiele pridanej hodnoty na
zahraničných podnikoch a priemernej ročnej zmene HDP a
najväčší negatívny rozdiel v top podnikoch investujúcich
výskumu a vývoja, HDP na obyvateľa a sofistikovanosti
kupujúcich (EIS, 2020).
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
•

•

•

Investície do výskumu a vývoja (VaV) v SR sa v poslednom desaťročí zvýšili, no do veľkej miery
závisia od Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Asi 39 % investícií do VaV sa
spolieha na zahraničné zdroje financovania, z čoho 89 % pochádza z prostriedkov EÚ. Oba údaje
patria k najvyšším v EÚ. Celkové investície do VaV sa od roku 2007 zvýšili z 0,45 % HDP na 1,16 %
HDP, pričom v roku 2018 opäť poklesli na úroveň 0,84 % HDP. Tento vývoj možno vysvetliť najmä
kolísaním verejných finančných prostriedkov na VaV v dôsledku prechodu medzi programovými
obdobiami financovania EÚ. Je to dôkaz nadmernej miery spoliehania sa SR na financovanie z EŠIF,
v dôsledku čoho sa vynárajú otázky týkajúce sa udržateľnosti a primeranosti financovania výskumu
a vývoja.
Nízka kvalita verejného výskumu obmedzuje rozvoj zručností, ako aj tvorbu a šírenie znalostí. Zvýšiť
výhody investovania do infraštruktúry môžu takisto aj cielené opatrenia na prilákanie zahraničných
talentov. Spoluprácu medzi vedcami a súkromnými podnikmi brzdí aj nízka kvalita vedeckej
základne na Slovensku.
Výdavky podnikov na výskum a vývoj v SR sú príliš nízke na to, aby výraznejším spôsobom posilnili
inovácie, najmä medzi malými a strednými podnikmi (MSP). Hoci v rokoch 2009 - 2018 došlo k ich
nárastu na 0,45 % HDP, intenzita výskumu a vývoja slovenských podnikov je naďalej jednou z
najnižších v EÚ. Napriek významu sektora výroby stredne vyspelých technológií (medium tech),
ktorému dominujú nadnárodné firmy, sa Slovensku nepodarilo prilákať výraznejšie investície týchto
spoločností do VaV. Miera domáceho vývoja technológií je nízka, ako to ilustruje aktivita v oblasti
patentov, ktorá sa pohybuje medzi najnižšími v rámci EÚ. Výdavky MSP na výskum a vývoj v SR,
ktoré boli v roku 2018 na úrovni 0,14 % HDP, sú menej než polovičné v porovnaní s priemerom EÚ
(0,3 % HDP). V záujme zlepšenia výskumného ekosystému MSP sa uskutočňujú rôzne opatrenia,
ktoré sú zväčša financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EK, 2020).
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ZÁKLADNÉ HODNOTENIE SR V OBLASTI
VEDY, VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

Tabuľka 2: Výsledkové a výstupové indikátory pre vedu, výskum a inovácie (porovnanie SR a EÚ)

Produktivita
práce
odpracovanú hodinu
(% z priemeru EÚ-27)

na

European Innovation Scoreboard
(relatívny výkon voči EÚ)

BERD (Súkromné výdavky na VaV)
(% HDP)

GERD (Celkové výdavky na VaV)
(priemer dosiahnutých bodov)

2015

2016

2017

2018

2019

Cieľ 2024

Cieľ 2030

SK

77,8

72,6

72,0

72,9

73,2

82

92

EU

100

100

100

100

100

SK

67

69

64

63,5

66,6

82

Priemer EÚ

EU

100

100

100

100

100

SK

0,33

0,4

0,48

0,45

n/a

0,6

Priemer EÚ

EU

1,36

1,37

1,42

1,45

n/a

SK

1,16

0,79

0,89

0,84

n/a

1,2

Priemer EÚ

EU

2,12

2,11

2,15

2,19

n/a
Zdroj: MF SR, 5/10/2020
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR

•

•

Európska komisia pravidelne vydáva porovnávací regionálny prehľad výsledkov inovácií
(Regional Innovation Scoreboard - RIS), ktorý poskytuje komparatívne hodnotenie výkonnosti
inovačných systémov v jednotlivých regiónoch členských štátov EÚ. Regionálne inovačné
referenčné hodnoty sú menej časté a menej podrobné z dôvodu všeobecného nedostatku
inovačných údajov na regionálnej úrovni. Hodnotiaca tabuľka regionálnych inovácií rieši túto
medzeru poskytovaním štatistických údajov o inovačnej výkonnosti regiónov.
RIS 2019 bol zverejnený 8. júla 2019.
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Tabuľka 3: Bratislavský kraj (NUTS 2: SK01)

•

Bratislavský kraj (SK01)
–

je mierny inovátor; inovačná výkonnosť
regiónu sa časom zvýšila (3,5 %).
Tabuľka 3 zobrazuje upravené hodnotenie
podľa ukazovateľov a relatívne výsledky v
porovnaní so Slovenskom a EÚ. V tabuľke
je uvedený regionálny inovačný index
(Regional Innovation Index - RII) v roku
2019 v porovnaní s indexom SR a EÚ v
roku 2019, RII v roku 2019 v porovnaní s
EÚ v roku 2011 a zmena výkonnosti medzi
rokmi 2011 a 2019.

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Graf 8: Bratislavský kraj (NUTS 2)
• Graf 8 zobrazuje relatívne
silné stránky regiónu v
porovnaní so SR a EÚ,
zobrazené relatívne silné
stránky (napr. terciárne
vzdelávanie)
a
slabé
stránky (napr. prihlášky
patentov PCT - Patent
Cooperation
Treaty).

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Tabuľka 4: Západné Slovensko (NUTS 2: SK02)

•

Západné Slovensko (SK02)
–

je mierny inovátor; inovačná výkonnosť
regiónu sa časom zvýšila (2,8 %). Tabuľka 4
zobrazuje upravené hodnotenie podľa
ukazovateľov a relatívne výsledky v
porovnaní so Slovenskom a EÚ. V tabuľke je
uvedený
regionálny
inovačný
index
(Regional Innovation Index - RII) v roku 2019
v porovnaní s indexom SR a EÚ v roku 2019,
RII v roku 2019 v porovnaní s EÚ v roku
2011 a zmena výkonnosti medzi rokmi 2011
a 2019.

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Graf 9: Západné Slovensko (NUTS 2)
• Graf 9 zobrazuje relatívne
silné stránky regiónu v
porovnaní so SR a EÚ,
zobrazené relatívne silné
stránky (napr. zamestnanosť
v sektoroch so strednou a
vysokou úrovňou technológií
v priemysle - Medium HighTechnology
MHT
manufacturing + znalostne
intenzívne
služby
Knowledge
Intensive
Services - KIS) a slabé
stránky
(napr.
verejnosúkromné
publikácie).

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Tabuľka 5: Stredné Slovensko (NUTS 2: SK03)

•

Stredné Slovensko (SK03)
–

je mierny inovátor; inovačná výkonnosť
regiónu sa časom znížila (-5,1 %).
Tabuľka 5 zobrazuje upravené hodnotenie
podľa ukazovateľov a relatívne výsledky v
porovnaní so Slovenskom a EÚ. V tabuľke
je uvedený regionálny inovačný index
(Regional Innovation Index - RII) v roku
2019 v porovnaní s indexom SR a EÚ v
roku 2019, RII v roku 2019 v porovnaní s
EÚ v roku 2011 a zmena výkonnosti medzi
rokmi 2011 a 2019.

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Graf 10: Stredné Slovensko (NUTS 2)
• Graf 10 zobrazuje relatívne silné
stránky regiónu v porovnaní so
SR a EÚ, zobrazené relatívne
silné stránky (napr. výdavky na
inovácie, ktoré sa netýkajú
výskumu a vývoja) a slabé
stránky
(napr.
verejnosúkromné publikácie).

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Tabuľka 6: Východné Slovensko (NUTS 2: SK04)

•

Východné Slovensko (SK04)
–

je mierny inovátor; inovačná výkonnosť
regiónu sa časom zvýšila (6,6 %).
Tabuľka 6 zobrazuje upravené hodnotenie
podľa ukazovateľov a relatívne výsledky v
porovnaní so Slovenskom a EÚ. V tabuľke
je uvedený regionálny inovačný index
(Regional Innovation Index - RII) v roku
2019 v porovnaní s indexom SR a EÚ v roku
2019, RII v roku 2019 v porovnaní s EÚ v
roku 2011 a zmena výkonnosti medzi
rokmi 2011 a 2019.

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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REGIONÁLNE HODNOTENIE INOVÁCIÍ V SR
Graf 11: Východné Slovensko (NUTS 2)
• Graf 11 zobrazuje relatívne
silné stránky regiónu v
porovnaní so SR a EÚ,
zobrazené relatívne silné
stránky (napr. výdavky na
inovácie, ktoré sa netýkajú
výskumu a vývoja) a slabé
stránky (napr. žiadosti o
patenty PCT – Patent
Cooperation
Treaty).

Zdroj: RIS, 8/7/2019
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INOVAČNÝ POTENCIÁL KRAJOV SR
Graf 12: Inovačný potenciál krajov SR
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• Graf 12 zobrazuje inovačný
potenciál krajov SR na základe
indexu inovačného potenciálu
(index IPK). Index IPK zahŕňa 5
domén: Ľudia a spolupráca,
Politika
a
financovanie,
Infraštruktúra,
Kultúra
a
konvencie
a
Ekonomická
výkonnosť. Najvyšší inovačný
potenciál má Bratislavský kraj
(64,03
%)
a
najnižší
Banskobystrický kraj (36,22 %).

70,00

Index IPK

Zdroj: SIEA, 2019
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INOVAČNÝ POTENCIÁL KRAJOV SR
Tabuľka 7: Inovačný potenciál krajov SR - zhrnutie
Hlavné faktory úspechu

Hlavné oblasti vyžadujúce riešenia

Bratislavský kraj

-Diverzifikovaný hospodársky priestor
-Vysokokvalifikovaná pracovná sila
-Lokálne firmy flexibilne reagujú na nové výzvy

-Dopyt po pracovnej sile prevyšuje ponuku
-Nedostatočné využitie ŠF v regióne
-Potenciál fenoménu smart city počas developerského boomu

Trnavský kraj

-Geografická poloha kraja
-Dobrá a dostupná infraštruktúra
-Vysoký podiel etablovaných zahraničných
investorov

-Nedostatok pracovnej sily
-Nedostatočná finančná podpora inovačných aktivít
-Mierna podpora startupov

Trenčiansky kraj

-Tradícia priemyselnej výroby a vývoja
-Dostatok vysokokvalifikovanej pracovnej sily
-Silné zastúpenie prvkov priemyslu

-Nízka úroveň sieťovania a klastrovania podnikov
-Slabá infraštruktúra v regióne Horná Nitra
-Množstvo študentov preferujúcich štúdium v ČR

Nitriansky kraj

-Tradícia v poľnohospodárstve a potravinárstve
-Zastúpenie výskumných inštitúcií
-Príchod významných zahraničných investorov

-Slabá podpora poľnohospodárstva a potravinárstva
-Znižovanie diverzifikácie priemyslu
-Nedostatočná infraštruktúra v južných častiach kraja

Žilinský kraj

-Vysoká diverzifikácia priemyslu
-Dobre rozvinutý cestovný ruch a služby
-Aktívna univerzita a jej prínos k rozvoju kraja

-Členenie kraja na menšie izolované regióny
-Nedostatočné vzájomné prepojenie regiónov Oravy, Liptova a Kysúc a
chýbajúca komplexnejšia stratégia rozvoja regiónov

Banskobystrický kraj

-Historicky silná priemyselná tradícia
-Flexibilné a adaptabilné firmy
-Vysokokvalifikovaná pracovná sila

-Nízka úroveň podpory inovácií zo strany samosprávy
-ŠF nie sú reputačne akceptované firmami
-Južná časť regiónu vyžaduje zmeny a systémovú podporu

Prešovský kraj

-Využívanie podpory zo ŠF
-Dostatok pracovnej sily
-Kreatívny priemysel

-Spolupráca firiem s inštitúciami VaV
-Dobudovanie cestnej infraštruktúry
-Vysoká miera nezamestnanosti

Košický kraj

-Priemyselná tradícia
-Dostatok vysokokvalifikovanej pracovnej sily
-Kreatívny priemysel

-Využitie existujúcej železničnej infraštruktúry pre logistiku
-Dobudovanie cestnej infraštruktúry
-Nedostatočné financovanie a podpora zo strany samospráv

Zdroj: SIEA, 2019
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