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Ksztaátowanie konkurencyjnoĞci regionu – nowego
atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej
w Ğwietle uwarunkowaĔ polityki innowacyjnej
perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007-13
Forming the region's competitiveness - the new attribute
of the economical area of the European Union in the perspective of
the conditions of innovative financial projection policy for Poland
in the European Union for the years 2007-13
Polityka innowacyjna naleĪy do najmáodszych dziedzin polityki gospodarczej. Powstanie
polityki innowacyjnej jest datowane na lata piĊüdziesiąte dwudziestego wieku, co jest zgodne
z uznaniem pozytywnego wpáywu postĊpu technicznego na rozwój gospodarczy. Do gáównych
obszarów polityki innowacyjnej moĪemy zaliczyü tworzenie sprzyjających warunków dla
innowacyjnoĞci, stymulowanie sprzĊĪenia badaĔ i innowacji, tworzenie kultury innowacyjne.
Obejmuje ona m.in. nastĊpujące obszary: wzmacnianie powiązaĔ w narodowym systemie
innowacji, ksztaátowanie i rozbudowywanie zdolnoĞci do wprowadzania innowacji, zarówno
w dziedzinie techniki i technologii jak teĪ organizacji i edukacji, optymalne wykorzystanie
innowacji jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego oraz zwiĊkszającego liczbĊ
trwaáych miejsc pracy, dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicznych,
jakoĞciowych w przemyĞle, wykorzystanie wspóápracy miĊdzynarodowej oraz procesów
globalizacji w gospodarce.
Jednym z najwaĪniejszych celów polityki innowacyjnej, zarówno rozwiniĊtych jak
i rozwijających siĊ paĔstw, jest rozwój krajowego i regionalnych systemów innowacji, tzn.:
systemu instytucji, umiejĊtnoĞci i zachĊt (podatkowych, kredytowych i in.), sáuĪących do:
 wprowadzania innowacji, zwiĊkszających konkurencyjnoĞü gospodarki i polepszających
jakoĞü Īycia spoáeczeĔstwa;
 jednoczesnego przeksztaácania systemu badawczo-rozwojowego ze skierowanego do
wewnątrz, na zorientowany na potrzeby kraju oraz gospodarki opartej na wiedzy;
 zwiĊkszania wzajemnych powiązaĔ miĊdzy nauką, techniką, rynkiem, administracją
paĔstwową i terytorialną, organizacjami pozarządowymi, edukacją.
Polityka innowacyjna Polski jest w duĪym stopniu spójna z polityką innowacyjną Unii
Europejskiej.

Uwarunkowania konkurencyjnoĞci regionu w Ğwietle zaáoĪeĔ polityki innowacyjnej
KonkurencyjnoĞü, to ogólnie zdolnoĞü do konkurowania. W praktyce pojĊcie to
odnosi siĊ do produktu, przedsiĊbiorstwa, technologii, a takĪe do konkurencyjnoĞci kraju
czy regionu. J. Bosak uwaĪa, Īe: „... konkurencyjnoĞü kraju moĪna okreĞliü jako takie
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uksztaátowanie siĊ warunków instytucjonalnych, makroekonomicznych i warunków
konkurencji oraz sprawnoĞci mechanizmu rynkowego, które budują podstawy
ekonomiczne dla dynamicznego rozwoju przedsiĊbiorstw w warunkach zmieniającego
siĊ otoczenia.”1 W budowaniu konkurencyjnoĞci istotną rolĊ odgrywa zdolnoĞü
przystosowania siĊ gospodarki, jako caáoĞci i dziaáających w niej podmiotów do
zmieniających siĊ warunków otoczenia. Pozwala ona utrzymaü lub poprawiü pozycjĊ na
rynku w warunkach globalnych.2 KonkurencyjnoĞü jest związana z konkurencją, od
której zaleĪy. Im intensywniejsza jest konkurencja na danym rynku, tym wiĊksze szanse
poprawy konkurencyjnoĞci. IntensywnoĞü konkurencji, a co za tym idzie warunki
ksztaátowania siĊ konkurencyjnoĞci, zaleĪą od warunków wewnĊtrznych funkcjonowania
gospodarki oraz od warunków oddziaáywania na nią jej otoczenia miĊdzynarodowego.3
KonkurencyjnoĞü ma równieĪ wymiar regionalny. Czynniki ksztaátowania siĊ
przewag ekonomicznych sformuáowane przez M.E. Portera, moĪna odnieĞü do
regionów. Determinanty przewag konkurencyjnych tworzą otoczenie, w którym dziaáają
podmioty gospodarki regionalnej. Otoczenie to moĪe sprzyjaü lub utrudniaü podmiotom
regionalnym uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a przez to wpáywaü na
konkurencyjnoĞü regionu – jako caáoĞci. Cztery podstawowe czynniki przewagi
konkurencyjnej wedáug M.E. Portera, w odniesieniu do regionu to: uwarunkowania
w zakresie czynników wytwórczych w regionie, charakter popytu w regionie – który
powinien byü zbliĪony do struktury popytu ogólnokrajowego i Ğwiatowego,
wystĊpowanie w regionie gaáĊzi pokrewnych, które cechuje konkurencyjnoĞü
w odniesieniu do innych regionów krajowych i zagranicznych tj: dostawcy maszyn,
urządzeĔ i materiaáów, umoĪliwiający wysoką jakoĞü i wydajnoĞü produkcji oraz
nowoczesnoĞü produktów, struktura rynku wewnĊtrznego regionu, charakter panującej
na nim konkurencyjnoĞci oraz stosowane systemy zarządzania przedsiĊbiorstwami
i gospodarką regionalną.4 Wynika z tego, Īe Ĩródáa przewag konkurencyjnych regionu
moĪna lokalizowaü wewnątrz regionu, jak i w jego mikro- i makrootoczeniu.
WspóáczeĞnie istotną rolĊ w ksztaátowaniu konkurencyjnoĞci regionu odgrywa
polityka innowacyjna. Polityka innowacyjna jest jedną z najmáodszych dziedzin polityki
gospodarczej. Jej powstanie, jak wskazuje B. Winiarski, jest datowane na lata
piĊüdziesiąte dwudziestego wieku, co jest zgodne z uznaniem pozytywnego wpáywu
postĊpu technicznego na rozwój gospodarczy.5 Procesy innowacyjne wymagają
interwencji paĔstwa poniewaĪ ich gáównym czynnikiem jest wiedza. Wiedza bĊdąca
dobrem, którego produkcja na spoáecznie optymalnym poziomie, moĪe nie byü
zapewniona bez stworzenia odpowiednich warunków dla podjĊcia procesu
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innowacyjnego cechującego siĊ duĪymi kosztami pierwszej kopii/prototypu, a czĊsto
niskimi kosztami reprodukcji.6 Polityka innowacyjna zgodnie z koncepcją systemu
innowacyjnego, to polityka horyzontalna. Odnosi siĊ ona do elementów systemu
innowacyjnego paĔstwa i jest realizowana w ramach szerszych strategii obejmujących
dziedziny wpáywające na innowacje. Do gáównych obszarów polityki innowacyjnej
moĪemy zaliczyü:7
 tworzenie sprzyjających warunków dla innowacyjnoĞci, polegające gáównie na
stymulowaniu wáasnej konkurencyjnoĞci, ochronie praw wáasnoĞci
intelektualnej i przemysáowej, uproszczeniu procedur administracyjnych
i podatkowych, poprawie otoczenia prawnego, zwiĊkszeniu finansowania
dziaáalnoĞci innowacyjnej.
 stymulowanie sprzĊĪenia badaĔ i innowacji, polegające na tworzeniu wizji
strategicznej dotyczącej kierunków prac badawczych i rozwojowych,
zwiĊkszeniu nakáadów na badania prowadzone przez firmy, tworzeniu nowych
firm technologicznych, intensyfikowaniu wspóápracy pomiĊdzy instytucjami
naukowymi, badawczo – rozwojowymi, uniwersytetami i firmami oraz
wzmocnieniu zdolnoĞci MSP do absorbcji technologii i know-how.
 tworzenie kultury innowacyjnej, polegające na edukacji i szkoleniach, wymianie
pracowników, studentów, naukowców pomiĊdzy instytucjami naukowymi
i przedsiĊbiorstwami, ksztaátowaniu ĞwiadomoĞci spoáecznej w zakresie
innowacji,
ksztaátowaniu
postaw
innowacyjnych
przedsiĊbiorców,
ksztaátowaniu ĞwiadomoĞci wáadz publicznych, promowaniu wspóápracy na
rzecz innowacji.
Wymienione obszary polityki innowacyjnej powinny uwzglĊdniaü powiązania
wzajemne – bezpoĞrednie i poĞrednie wystĊpujące pomiĊdzy uczestnikami systemu
innowacyjnego. PaĔstwo moĪe wspieraü dziaáalnoĞü innowacyjną podmiotów systemu
innowacyjnego w sposób aktywny lub pasywny, lub poprzez stosowanie poĞrednich
instrumentów wsparcia. Pasywne wsparcie paĔstwa, finansowania i pobudzania rozwoju
technologicznego polega gáównie na udostĊpnieniu przedsiĊbiorstwom innowacyjnym
potrzebnego im kapitaáu. Zazwyczaj odbywa siĊ to poprzez publiczne lub prywatne
fundusze, które inwestują bądĨ reinwestują Ğrodki, zgodnie z obowiązującą procedurą
prawną, otrzymując w zamian pewne korzyĞci np.: podatkowe. Natomiast aktywne
wsparcie innowacyjnoĞci przez paĔstwo polega na tworzeniu i dofinansowaniu instytucji
wspierających innowacyjnoĞü m.in. takich, które zaáatwiają pokonywanie trudnoĞci
typowych dla początków dziaáalnoĞci gospodarczej. Chodzi tu gáównie o centra
wynalazcze, parki i inkubatory technologiczne, firmy doradztwa innowacyjnego, parki
nauki, centra transferu technologii itc. Jak juĪ wspomniano, dziaáalnoĞü innowacyjna
moĪe byü równieĪ wspierana poĞrednio poprzez uáatwienia dotyczące dziaáalnoĞci
gospodarczej. W ramach tych rozwiązaĔ mogą byü stosowane wszelkiego rodzaju
gwarancje paĔstwowe dla przedsiĊbiorców lub branĪ przedsiĊbiorczoĞci, wprowadzanie
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mechanizmów uáatwiających zakáadanie nowych firm, promocja kreatywnoĞci,
przyznawanie zamówieĔ rządowych firmom z sektora maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
(sektor MSP), na produkty z okreĞlonych, innowacyjnych branĪ.8
Polityka innowacyjna rozumiana jest, wedáug standardów miĊdzynarodowych,
jako jedna z polityk gospodarczych. Obejmuje ona m.in. nastĊpujące obszary:
 wzmacnianie powiązaĔ w narodowym systemie innowacji,
 ksztaátowanie i rozbudowywanie zdolnoĞci do wprowadzania innowacji,
zarówno w dziedzinie techniki i technologii jak teĪ organizacji i edukacji,
 optymalne wykorzystanie innowacji jako podstawowego czynnika wzrostu
gospodarczego oraz zwiĊkszającego liczbĊ trwaáych miejsc pracy,
 dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicznych
i jakoĞciowych w przemyĞle,
 wykorzystanie wspóápracy miĊdzynarodowej oraz procesów globalizacji
w gospodarce.
Jednym z najwaĪniejszych celów polityki innowacyjnej, zarówno rozwiniĊtych
jak i rozwijających siĊ paĔstw, jest rozwój krajowego i regionalnych systemów
innowacji, tzn. systemu instytucji, umiejĊtnoĞci i zachĊt (podatkowych, kredytowych
i in.) sáuĪących:
 wprowadzaniu innowacji, zwiĊkszających konkurencyjnoĞü gospodarki
i polepszających jakoĞü Īycia spoáeczeĔstwa;
 jednoczesnemu
przeksztaácaniu
systemu
badawczo-rozwojowego
ze skierowanego do wewnątrz, na zorientowany na potrzeby kraju oraz
gospodarki z opartej na pracy, kapitale i surowcach w gospodarkĊ opartą na
wiedzy;
 zwiĊkszaniu wzajemnych powiązaĔ miĊdzy nauką, techniką, rynkiem,
administracją paĔstwową i terytorialną, organizacjami pozarządowymi,
edukacją.
Tak postawiony cel polityki innowacyjnej wymaga wykorzystywania
odpowiednich Ğrodków i instrumentów z róĪnych dziedzin takich jak:
 edukacja - ksztaácenie na róĪnych poziomach,
 rozwój nauki poprzez , krajowe programy badawcze, oraz programy unijne itp.,
 rozbudowa infrastruktury wspomagającej dziaáalnoĞü innowacyjną - parki
technologiczne, sieü pomocy technicznej i technologicznej dla maáych i
Ğrednich przedsiĊbiorstw, centra innowacji i transferu technologii,
 informacja - oĞrodki i sieci informacyjne, biblioteki,
 specjalistyczne usáugi doradcze dla MSP,
 finanse - poĪyczki, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe,
 prawo i regulacje-kontrola monopoli, ochrona wáasnoĞci intelektualnej (w tym
przemysáowej), i innych.
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Analiza i ocena stanu innowacyjnoĞci polskiej gospodarki spowodowaáy podjĊcie
przez polski rząd dziaáaĔ, mających na celu wzrost innowacyjnoĞci polskiej gospodarki.
Poprawa poziomu innowacyjnoĞci jest jednym z niezbĊdnych warunków uzyskania
korzystnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Konieczne jest wypracowanie
odpowiednich instrumentów, które z jednej strony oddziaáywaáyby na sferĊ badawczorozwojową z drugiej zaĞ na gospodarkĊ. Instrumenty te zostaáy zaproponowane
w „Kierunkach zwiĊkszania innowacyjnoĞci gospodarki na lata 2007-2013”. Natomiast
sposoby ich realizacji w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
i innych Programach Operacyjnych zaprogramowanych na lata 2007-13. Dziaáania
w ramach wspomnianego Programu Operacyjnego PO IG oraz w innych Programach
Operacyjnych obejmują przede wszystkim sferĊ organizacyjno-instytucjonalną
i szkoleniową. Mają one na celu wykorzystanie mocnych stron polskiej gospodarki,
związanych z jej innowacyjnoĞcią, takich jak m.in.: znaczna iloĞü organizacji
poĞredniczących w zakresie dziaáaĔ na rzecz innowacji w róĪnych formach dziaáania np.:
edukacja, kosulting, transfer technologii, doradztwa itp., rozkáad terytorialny organizacji
poĞredniczących - skorelowany z rozkáadem potencjaáu naukowo-badawczego; istnienie
firm innowacyjnych, zwáaszcza tych, które posiadają wáasne zaplecze badawczorozwojowe czy przekazanie odpowiedzialnoĞci za regionalne programy innowacyjne
w gestiĊ samorządów regionalnych (województw). WĞród szans polskiej gospodarki,
które wynikają z wymienionych uwarunkowaĔ moĪna wyliczyü m.in.: rozwijający siĊ
sektor maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw nastawionych na innowacje, w tym na
zaawansowane technologie, edukacjĊ i szkolenia w zakresie innowacyjnoĞci,
przygotowujące do zadaĔ spoáeczeĔstwa informacyjnego, inwestycje w projekty
innowacyjne, w tym w sferze zaawansowanych technologii.
WĞród zagroĪeĔ, które spowodowane są sáabymi stronami polskiej gospodarki
moĪna wskazaü m.in.: sáabe przygotowanie instytucji finansowych w zakresie
produktów finansowych przeznaczonych dla innowacji, pasywne podejĞcie instytucji
badawczo-rozwojowych w kwestii komercjalizacji wyników badaĔ naukowych,
niewystarczający wpáyw programów edukacyjnych na ksztaátowanie postaw
innowacyjnych na wszystkich poziomach edukacji spoáeczeĔstwa, niski udziaá sektora
przedsiĊbiorstw w nakáadach na B+R.
Realizacja polityki innowacyjnej powinna prowadziü do dwu zasadniczych
kierunków zmian tj.: zmiany charakteru polityki innowacyjnej z centralnego na
regionalny oraz wzrostu efektywnoĞci krajowego systemu innowacyjnego.
W pierwszej z wymienionych dziedzin duĪy nacisk káadzie siĊ na regionalizacjĊ
polityki innowacyjnej i stosowanie instrumentów stymulujących innowacje. WaĪną rolĊ
w procesie regionalizacji polityki innowacyjnej odegrają maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa
oraz wáadze regionalne uczestniczące aktywnie w jej tworzeniu. O konkurencyjnoĞci
regionu w przyszáoĞci zadecyduje miejsce, jakie w strategii regionalnej zajmuje
innowacyjnoĞü. Kluczową rolĊ przypisuje siĊ nowym technologiom, pomocy
w tworzeniu nowych przedsiĊbiorstw wprowadzających zaawansowane technologie oraz
wspomagania powstawania i rozwoju innowacyjnych maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
poprzez rozbudowĊ odpowiedniej infrastruktury tj.: parków technologicznych, centrów
innowacji i transferu technologii, centrów doskonaáoĞci itp..
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W drugiej z wymienionych dziedzin dziaáania mają na celu efektywnoĞü
krajowego systemu innowacyjnego. W Polsce istnieje szereg instytucji, które zajmują siĊ
transferem technologii oraz innowacji, w tym do maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw. Są
one dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj stanowią sieci programów bezpoĞrednio
wspierających projekty innowacyjne, drugi to wszelkiego rodzaju organizacje
i instytucje ukierunkowane na wspieranie rozwoju sektora MSP. Instytucje te nie tworzą
w Polsce jednolitego systemu, który obejmowaáby zarówno same instytucje jak i jasno
okreĞlone relacje i funkcje konieczne dla zapewnienia sprawnoĞci caáego systemu, jak
i jego czĊĞci skáadowych. A jest to warunek niezbĊdny, aby efektywnie wspieraü procesy
innowacyjne.
Rozwiązania systemowe w zakresie wspierania dziaáalnoĞci innowacyjnej
wpisują siĊ w zakres polityki innowacyjnej Polski i są ukierunkowane na poprawĊ
innowacyjnoĞci polskiej gospodarki, w tym równieĪ na podnoszenie konkurencyjnoĞci
regionów. Gáównym celem podejmowanych dziaáaĔ jest zmniejszanie dystansu, który
dzieli polską gospodarkĊ od gospodarek krajów wysokorozwiniĊtych, zaĞ polskim
przedsiĊbiorcom - zapewnienie lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku.
Region innowacyjny - atrybut ksztaátowania konkurencyjnoĞci polskiej gospodarki
w perspektywie finansowej UE dla Polski n a lata 2007-13.
Fundament pod budowĊ zasad tworzenia regionów innowacyjnych daáy
instytucjonalne i neoinstytucjonalne teorie firmy.9 Region innowacyjny, to spójny
wewnĊtrznie regionalny system innowacyjny, który jest zdolny do implementowania
zmian zachodzących w jego konkurencyjnym otoczeniu. Koncepcja systemów
innowacyjnych istnieje w literaturze przedmiotu od kilkunastu lat. Do
charakterystycznych cech tej koncepcji moĪemy miĊdzy innymi zaliczyü: postawienie w
centrum rozwaĪaĔ innowacji i procesu uczenia siĊ, akceptacjĊ i zrozumienie
perspektywy historycznej, a w jej ramach ewolucji procesu innowacyjnego, poáoĪenie
nacisku na zaleĪnoĞci miĊdzy uczestnikami procesu innowacyjnego z naciskiem na
centralną rolĊ instytucji kreujących zasady systemu innowacyjnego itp. System
innowacyjny skáada siĊ z czynników, które są istotne dla procesu rozwoju, dyfuzji
i uĪytecznoĞci innowacji, jak i relacji miĊdzy tymi mechanizmami. Poáączenie rozwoju
badaĔ i technologii czy innowacji z rozwojem regionalnym pozwala zmniejszaü
dysproporcje ekonomiczne pomiĊdzy regionami. Jest to wiĊc zbieĪne z celami polityki
regionalnej w Unii Europejskiej, jakim jest redukcja luki spójnoĞci. Polityka
innowacyjna w tym rozumieniu obejmuje: procesy nauki i technologii, nauczania
i szkolenia, produkcjĊ instytucje publiczne, politykĊ publiczną i zgáaszane
zapotrzebowanie rynku.10 Dlatego wáaĞnie system innowacyjny ma wymiar regionalny,
jest specyficzny- unikalny dla danego regionu. W literaturze przedmiotu region
innowacyjny jest postrzegany jako system innowacji zamkniĊty trzema obrĊczami:

9

A. ĝwiadek: DoĞwiadczenia regionalnych strategii innowacyjnych w Krajach Unii Europejskiej. Praca
zbiorowa pod red. W. Janasza: Innowacje w rozwoju przedsiĊbiorczoĞci w procesie transformacji., Wyd. Difin
Warszawa 2004.
10
A. ĝwiadek: Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej Praca zb. pod red. W. Janasza:
Innowacje w dziedzinie przedsiĊbiorstw w integracji z Unia Europejską. Wydawnictwo Difin sp. z o. o.,
Warszawa 2002 s.89.
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1.

2.
3.

Rdzeniem – który stanowi potencjalna innowacyjnoĞü firm przejawiająca siĊ
umiejĊtnoĞciami tworzenia przez nie Ğrodowiska wspóápracy tj. alianse i praca
w sieci.
ĝrodowiska wspierania innowacyjnoĞci – tzw.: infrastruktura rynkowa, prawo,
regulacje administracyjne.
Zdefiniowane zasady gry w regionie.11

MoĪemy wiĊc powiedzieü, Īe Regionalny System Innowacji skáada siĊ z szeregu
czynników, warunków i uczestników identyfikowanych w ramach wyĪej wymienionych
bloków tworzących spójny sektorowo, technologicznie i przestrzennie system innowacji.
System ten w sposób efektywny i szybki przystosowuje siĊ do zmian spoáecznoekonomicznych zachodzących w jego otoczeniu, przez co stymuluje aktywnie rozwój
caáego regionu. EfektywnoĞü regionalnego systemu innowacji (RSI) moĪe byü
zapewniona raczej przez relacje pomiĊdzy czynnikami i uczestnikami procesu
innowacyjnoĞci niĪ przez jednostki uczestniczące. W ten sposób Regionalny System
Innowacji moĪna scharakteryzowaü jako celowe i odpowiednie, przy udziale unikalnych
czynników regionalnych, wzajemne oddziaáywanie publicznych i prywatnych
uczestników procesu innowacji. Tworzą oni sektory: produkcyjny, naukowy i usáugowy
prowadząc do stanowienia polityk i dziaáaĔ, które bĊdą poprawiaü ekonomiczne
i spoáeczne warunki rozwoju regionu. W Regionalnego Systemu Innowacyjnego
kluczową rolĊ odgrywa kultura regionalna. Ksztaátuje ona relacje zachodzące pomiĊdzy
sektorem instytucjonalnym a innymi uczestnikami systemu. Wraz z zestawem
specyficznych dla danego regionu czynników regionalnych stanowi ona gáówne Ĩródáo
sukcesu i trwaáoĞci Regionalnego Systemu Innowacyjnego. Poszczególne elementy RIS
wpáywają na siebie nawzajem i prowadzą do ciągáej adaptacji systemu do zmian
zachodzących w jego konkurencyjnym otoczeniu. W ten sposób zapewniają mu trwaáoĞü
rozwoju w czasie. Dotychczasowe doĞwiadczenia polskich regionów tworzących
Regionalne Systemy Innowacji (RSI) oraz doĞwiadczeniach regionów Unii Europejskiej
pozwalają na sformuáowanie podstawowych zasad w zakresie metodologii budowania
RSI, są to:
RSI powinien byü zbudowany na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego
i konsensusu (sektor prywatny i gáówni regionalni przedstawiciele z sektora nauki
i techniki powinny byü blisko powiązane zarówno na etapie budowy strategii jak i jej
wdraĪania);
 opracowanie RSI powinno byü ukierunkowane popytowo, czyli koncentrowaü
siĊ na potrzebach innowacyjnych firm (szczególnie maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw) i zakáadaü podejĞcie od doáu do góry (bottom-up) z szerokim
zaangaĪowaniem regionalnych jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych,
 RSI powinna byü ukierunkowana na dziaáanie praktyczne, gdyĪ koĔcowym jej
efektem powinny byü projekty nowych innowacji w firmach i/albo programy
nowej polityki innowacyjnej w regionie;
 regiony tworzące RSI powinny wykorzystywaü wymiar europejski przez
angaĪowanie siĊ we wspóápracĊ miĊdzyregionalną, porównywanie i korzystanie
11

The Conseil de la science et de la technologie du Quebec 1997, za E. OkoĔ HorodyĔska: Jak budowaü
regionalne systemy innowacji. IbnGR Warszawa, 2000, s. 13.
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z doĞwiadczeĔ innych regionów (benchmarking) w zakresie polityki i metod
dziaáania.
Mimo, Īe Komisja Europejska wspiera finansowo rozwój Regionalnych
Systemów Innowacyjnych (RSI), to nie narzuca jednej, standardowej metodologii
budowania RIS. Zgodnie z obowiązującą zasadą pomocniczoĞci oraz z powodu
zróĪnicowania instytucjonalnych i produkcyjnych warunków w regionach, Komisja
Europejska proponuje jedynie kierunki oraz elastyczne podejĞcie metodologiczne dla
regionów uczestniczących w projektach Regionalnych Strategii Innowacyjnych,
w ramach których opracowuje siĊ koncepcje tworzenia Regionalnych Systemów
Innowacyjnych. Kierunki te obejmują:
 analizĊ narastania i poziomu ĞwiadomoĞci innowacyjnej oraz budowanie
regionalnego consensusu miĊdzy kluczowymi aktorami regionalnymi,
 analizĊ regionalnego systemu innowacji (jego gáównych aktorów i ich
wzajemnych
powiązaĔ
i
oddziaáywaĔ),
wáączając
oszacowanie
technologicznych i rynkowych trendów, prognozy rozwoju techniki oraz
porównanie i korzystanie z doĞwiadczeĔ innych regionów,
 analizĊ silnych i sáabych stron firm regionalnych, oszacowanie regionalnego
popytu na innowacyjne usáugi, wáączając audyty technologiczne (szczególnie
w maáych i Ğrednich firmach). Etap ten obejmuje równieĪ badanie firm w
zakresie odnoĞnych potrzeb i moĪliwoĞci, wáączając w to zarządzanie, finanse,
technologie, szkolenie, marketing, itd.,
 oszacowanie istniejącej regionalnej infrastruktury i sposobów dziaáaĔ
w zakresie wspierania innowacji,
 okreĞlenie kierunków i priorytetów strategii, wáączając okreĞlenie planu dziaáaĔ
i stworzenie systemu monitorowania oraz oceny przedsiĊwziĊcia.
Budowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych przyczyniáo siĊ do wzrostu
konkurencyjnoĞci gospodarek wielu regionów Unii Europejskiej, opiera siĊ
i wykorzystuje innowacyjnoĞü regionalną. ħródáem innowacyjnoĞci w regionie jest
mądre i uczciwe zarządzanie wáasnymi zasobami, w tym zasobami ludzkimi oraz dbanie
o kulturĊ innowacyjną zarówno wewnątrz
podmiotów gospodarki regionalnej,
jak i w otoczeniu regionu. Polskie regiony tworząc strategie podnoszenia
innowacyjnoĞci regionu powinny skorzystaü z juĪ istniejących doĞwiadczeĔ regionów
europejskich.
Regionalne Strategie Innowacyjne ksztaátują konkurencyjnoĞü regionu
wykorzystując kierunki i zaáoĪenia polityki innowacyjnej w oparciu o Regionalny
System Innowacyjny (RSI). Elementami Regionalnego Systemu Innowacyjnego są:
przedsiĊbiorstwa, publiczna sfera badaĔ i rozwoju oraz instytucje poĞredniczące tj.
niekomercyjne centra innowacji i transferu technologii oraz pozostaáe podmioty
okoáobiznesowe Ğwiadczące usáugi, zaliczane do infrastruktury rynkowej. Regionalny
System Innowacyjny bĊdący zbiorem podmiotów gospodarujących, instytucji
generujących wiedzĊ i innowacje oraz kanaáy dystrybucji wiedzy pomiĊdzy nimi są ze
sobą záączone w jeden system – gospodarki regionalnej, wspierany
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zinstytucjonalizowanym systemem pomocy regionalnej.12 Wszystko to sáuĪy
podnoszeniu konkurencyjnoĞci regionów i dynamizowaniu rozwoju gospodarczego.
Warunkiem niezbĊdnym do tworzenia Regionalnych Systemów Innowacyjnych jest
zmiana nastawienia przedsiĊbiorców regionalnych polegająca na wspólnym dziaáaniu,
wspóápracy szczególnie w dziedzinie innowacyjnoĞci.
Regionalne Systemy Innowacyjne są czĊĞcią Narodowego Systemu
Innowacyjnego (NSI), który stanowi zagregowany zespóá powiązaĔ pomiĊdzy
poszczególnymi instytucjami kreującymi innowacje na rynku krajowym.
Narodowy System Innowacyjny, to system dynamiczny mający charakter
systemu otwartego. Jest on siecią wspóádziaáających ze sobą instytucji sektora
publicznego
i
prywatnego,
której
efektem
jest
import,
modyfikacje
i dyfuzja nowych technologii.13 Wzajemne relacje pomiĊdzy Narodową Strategią
Innowacyjną a Regionalną Strategią Innowacyjną zaleĪą od prowadzonej w danym kraju
polityki regionalnej.14 Regionalne Strategie Innowacyjne stanowią istotny przyczynek
dla tworzenia regionów innowacyjnych.
Komisja Europejska postuluje opracowanie strategii innowacyjnych na poziomie
lokalnym i regionalnym. Strategie innowacyjne okreĞlone przez decydentów
i uczestników Regionalnego Systemu Innowacyjnego zidentyfikują potrzeby spoáeczne
i potrzeby przedsiĊbiorców tworzących gospodarkĊ regionalną oraz okreĞlą system
wsparcia innowacyjnoĞci regionalnej.
W ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych opracowywanych przez polskie
regiony, a wskazywanych przez KomisjĊ Europejską jako skuteczny instrument prawnofinansowy rozwoju regionalnego w Unii, moĪliwe bĊdzie skuteczniejsze pozyskanie
zewnĊtrznych Ğrodków finansowych. WĞród nich najistotniejsze to Ğrodki
z funduszy unijnych, zaprogramowanych w perspektywie finansowej UE dla Polski na
lata 2007-2013 przeznaczone na rozwój i podniesienie konkurencyjnoĞci regionów. Do
najwaĪniejszych Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 (NSRO) naleĪy zaliczyü miedzy
innymi15: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
Na realizacjĊ PO IG przeznaczono 12,3% Ğrodków publicznych z 67,3 mld euro
dostĊpnych do rozdysponowania w ramach NSRO. W gestii Ministra Gospodarki bĊdzie
ok. 54% Ğrodków z 8,3 mld euro (z czego ponad 7 mld euro ze Ğrodków europejskich)
dostĊpnych w ramach Programu na lata 2007 – 2013. Program stanowi równieĪ
wypeánienie wskazaĔ ujĊtych w Kierunkach zwiĊkszania innowacyjnoĞci gospodarki na
lata 2007-2013 oraz wpisuje siĊ w dwa priorytety Krajowego Programu Reform na lata
2005 – 2008 na rzecz realizacji Strategii LizboĔskiej tj.:
12

P. Peáka, M. Stasiak: Pomoc publiczna dla przedsiĊbiorców w Unii Europejskiej. Dyfin, W-wa 2002, s. 5661,128-132, 140.
13
Ch. Freeman, Technology and Economic Performance: Lessons From Japan, Printer Publisher, London
1987, p. 4. za A. ĝwiadek: DoĞwiadczenia regionalnych strategii innowacyjnych w Krajach Unii Europejskiej.
Praca zbiorowa pod red. W. Janasza: Innowacje w rozwoju przedsiĊbiorczoĞci w procesie transformacji, Wyd.
Difin Warszawa 2004.
14
A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg: Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce.
IBnGR, Warszawa 2000.
15
Opracowanie wáasne na podstawie danych Ĩródáowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
zamieszczonych na stronach internetowych pod adresem: www. funduszestrukturalne.pl wedáug stanu na dzieĔ
10 lipca 2007 r.
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Priorytetu 2. - Rozwój przedsiĊbiorczoĞci;
Priorytetu 3. - Wzrost innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstw.

PO IG w najwiĊkszym stopniu ze wszystkich Programów Operacyjnych
zaplanowanych na lata 2007-13 skierowany jest do przedsiĊbiorców. Nie stanowi on
prostej kontynuacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnoĞci
PrzedsiĊbiorstw na lata 2004 – 2006. Podstawowe wsparcie dla przedsiĊbiorców,
zbliĪone w zakresie do wdraĪanych obecnie przez Polską AgencjĊ Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci dziaáaĔ skierowanych na bezpoĞrednie wsparcie przedsiĊbiorstw,
dostĊpne jest w ramach szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych.
Wsparcie w ramach PO IG znajdujące siĊ w kompetencjach Ministra Gospodarki
dostĊpne bĊdzie zarówno bezpoĞrednio dla przedsiĊbiorców, jak równieĪ dla instytucji
otoczenia biznesu, których zadaniem jest Ğwiadczenie usáug dla przedsiĊbiorców,
w szczególnoĞci w zakresie wspierania dziaáalnoĞci innowacyjnej. W kontekĞcie
osiągania celów NSRO oraz PO IG wspierane i promowane bĊdą dziaáania innowacyjne
o takim charakterze i zasiĊgu, które generują najwyĪszą wartoĞü dodaną dla gospodarki
i przedsiĊbiorstw, a co za tym idzie w najwiĊkszym stopniu przyczyniają siĊ do
umacniania zdolnoĞci konkurencyjnej polskiej gospodarki w wymiarze
miĊdzynarodowym.
ZakoĔczenie
Polityka innowacyjna Polski jest w duĪym stopniu spójna z polityką innowacyjną
Unii Europejskiej. Na poziomie europejskim formuáowane są priorytety takie jak np.:
zapewnienie spójnoĞci krajowych i regionalnych polityk innowacyjnych, tworzenie
norm administracyjno-prawnych sprzyjających dziaáalnoĞci innowacyjnej, stymulowanie
tworzenia i rozwoju przedsiĊbiorstw innowacyjnych, doskonalenie powiązaĔ w systemie
innowacyjnym, tworzenie spoáeczeĔstwa otwartego na innowacje.16 Kreowanie polityki
innowacyjnej uwzglĊdnia zasadĊ subsydiarnoĞci, a wiĊc na szczeblu wspólnotowym
podejmowane są tylko te problemy badawcze, które ze wzglĊdu na rangĊ i zasiĊg mogą
byü rozwiązane wspólnie. Natomiast kaĪdy kraj czáonkowski prowadzi wáasna politykĊ
B+R. Polityka ta jest w duĪym stopniu spójna z polityką wspólnotową, gáównie ze
wzglĊdu na wspóáfinansowanie projektów w ramach programów europejskich.
Na szczeblu Unii Europejskiej politykĊ innowacji i badaĔ koordynuje DG ds. Polityki
regionalnej, zaĞ najwaĪniejszym instrumentem polityki badawczej są programy ramowe
badaĔ i rozwoju. Programy ramowe, to wieloletnie programy okreĞlające caáoksztaát
dziaáalnoĞci w sferze B+R. Na poziomie regionalnym Unia Europejska wspiera
formuáowanie regionalnych strategii innowacji tj. programy RIS i RIS+ finansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a takĪe „Regionalne inicjatywy na
rzecz innowacji i transferu technologii” (RITTS) finansowane przez DG ds.
PrzedsiĊbiorstw. Programy te wraz z siecią Innowacyjnych Regionów Europy są
instrumentem Komisji Europejskiej w sferze realizacji projektów na rzecz innowacji.
16

A. Bąkowski: Wspomaganie innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstw przez Programy ramowe Unii Europejskiej
[w:] Praca zbiorowa pod redakcją Michaáa GórzyĔskiego i Richarda Woodwarda: InnowacyjnoĞü polskiej
gospodarki. Zeszyty Innowacyjne CASE 2003, www.case.com.pl
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KonkurencyjnoĞü i rozwój polskich regionów powinny byü ksztaátowane
w oparciu o instrumenty perspektywy finansowej Unii Europejskiej dla Polski na lata
2007-2013. Wykorzystanie szans, jakie stwarza Polsce wspomniana perspektywa
finansowa Unii Europejskiej zaleĪeü bĊdzie od wielkoĞci absorpcji Ğrodków
finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Ta zaĞ uzaleĪniona jest w praktyce od barier
administracyjnych, prawnych czy finansowych, których pokonanie stanowiü bĊdzie
istotny czynnik ksztaátowania konkurencyjnoĞci polskich regionów. Dziaáania
podejmowane w sferze usprawnienia absorpcji Ğrodków unijnych winny byü spójne
i programowane zarówno na poziomie paĔstwowej jak i regionalnej wáadzy publicznej.
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Summary
Innovation policy is one of the latest branches of economical policy. Its origins are dated
back to the 50s of the twentieth century what is compatible with the positive influence of technical
progression on the economical development.
One of the crucial aims of innovation policy either developed or developing countries, is
the improvement of national and regional innovation systems including institutions, abilities and
encouragements (taxation, credits, etc.).
Innovation policy in Poland is coherent with innovation policy in European Union. On the
European level there are priorities established such as: cohesion of national and European
innovation policies, stating administrative and legal rules which are inclined innovation,
stimulating development of innovation enterprises, improving the bounds in innovation system,
creating society open to innovation.
Innovation policy of public authorities: state and regional influences of region – the new
attribute of economical area of European Union.
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