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1. WPROWADZENIE 

Post�puj�ca regionalizacja gospodarcza i polityczna (interpretowana jako 

wzrost znaczenia regionów w ramach poszczególnych pa�stw) dokonała mody-

fikacji funkcji pa�stwa oraz nowej organizacji kompetencji pomi�dzy poszcze-

gólne poziomy sprawowania władzy. Decentralizacja zarz�dzania pa�stwem  

i przeskalowanie interwencjonizmu publicznego w stron� płaszczyzny regio-

nalnej stała si� powszechnym faktem. Procesom tym towarzysz� nowe sposoby 

koordynacji i regulacji podmiotów okre�lane mianem governance. Ta nowa filo-

zofia zarz�dzania i współistnienia sektora publicznego i prywatnego eksponuje 

współdziałanie ró�nych aktorów w przestrzeni regionalnej, partnerstwo publicz-

no-prywatne, współodpowiedzialno�� za rozwój lokalny/regionalny. Governan-

ce jako nowy styl zarz�dzania, bazuj�cy na koordynacji działa� i zachowa�
podmiotów w �rodowisku regionalnym, wyznaczył nowy paradygmat w kształ-

towaniu polityki regionalnej, szczególnie w wymiarze polityki innowacyjnej.  

Procesom tym towarzyszy zmiana czynników i charakteru procesów gospo-

darczych, wzrost znaczenia wiedzy i innowacji jako podstawowego no�nika pro-

cesów rozwoju. Prowadzi to do reorientacji polityki gospodarczej i wzrostu 

znaczenia polityki innowacyjnej staj�cej si� pierwszoplanow� płaszczyzn�
wzmacniania konkurencyjno�ci gospodarki. Potwierdza to reorientacja polityki 

Unii Europejskiej zarówno na lata 2007–2013, jak i 2014–2020, w ramach której 

zdynamizowanie budowy gospodarki wiedzy i innowacji, ofensywne d��enie do 

efektywnego wykorzystania proinnowacyjnych zasobów oraz wzmacnianie 

systemów innowacji postrzegane jest jako podstawowy wymiar oddziaływania 

gospodarczego.  

Celem prezentowanego artykułu jest próba okre�lenia rangi i znaczenia regio-

nalnego wymiaru polityki innowacyjnej. Artykuł zarysowuje ewolucj� działa�  
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i instrumentów oddziaływania w ramach tej polityki, wskazuje kierunki wyzwa�
i zakres działa� Wspólnoty Europejskiej okre�lon� w ramach Strategii Europa 

2020. 

2. ISTOTA REGIONALNEJ POLITYKI INNOWACYJNEJ 

Polityka innowacyjna stała si� centralnym ogniwem współczesnej polityki 

gospodarczej. Rosn�ce znaczenie polityki innowacyjnej wynika z dwóch głów-

nych przesłanek. Po pierwsze, jest to konsekwencja rosn�cego znaczenia inno-

wacji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ekonomi�ci s� zgodni, �e innowacje 

w stosunku do tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego staj� si� pod-

stawowym czynnikiem procesów rozwoju decyduj�cym o poziomie konkuren-

cyjno�ci poszczególnych podmiotów, gospodarek kraju czy regionów na rynku 

mi�dzynarodowym. Po drugie, niedoskonało�ci mechanizmów rynkowych, 

ułomno�� samoregulacji rynku w tej sferze wymusza ingerencj� podmiotów 

publicznych w procesy innowacji. Zaanga�owanie sektora publicznego w stymu-

lowanie innowacyjno�ci gospodarki widoczne jest tak na poziomie europejskim, 

krajowym, jak i regionalnym. 

Ogólnie, polityka innowacyjna definiowana jest jako „�wiadoma i celowa 

działalno�� organów władzy publicznej zmierzaj�ca po�rednio lub bezpo�rednio 

do wspierania innowacyjno�ci, a przez to konkurencyjno�ci gospodarki” (C i o k  

2009, s. 120). E. S t a w a s z  (2008, s. 241) definiuje polityk� innowacyjn� jako 

„zestaw elementów polityki naukowej i polityki technologicznej. Jej celem jest 

wspieranie innowacyjno�ci gospodarki, to znaczy niesienie pomocy we wprowa-

dzaniu nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarz�-
dzania”. E. O k o � - H o r o d y � s k a  (2004, s. 13) polityk� innowacyjn� okre�la 

jako programy rz�dowe, narz�dzia, instrumenty, mechanizmy i miary maj�ce na 

celu oddziaływanie przez pa�stwo po�rednio b�d� bezpo�rednio na poziom inno-

wacyjno�ci poszczególnych podmiotów i sektorów, jak równie� na kształtowa-

nie si� innowacyjnej struktury gospodarczej. Wskazuje, �e polityka innowacyjna 

jest strategiczn� i ponadsektorow� cz��ci� polityki strukturalnej, której nadrz�d-

nym celem jest zapewnienie sprawno�ci działania narodowego systemu inno-

wacji. Per analogia, regionaln� polityk� innowacyjn� mo�na zdefiniowa� jako 

zbiór reguł, metod i narz�dzi, za pomoc� których podmioty polityki regionalnej 

stymuluj� procesy innowacji. To zespół decyzji i działa� podejmowanych przez 

władze regionalne zorientowanych na wzmacnianie szeroko rozumianych pro-

cesów innowacji zachodz�cych w regionie. Innymi słowy jest to celowa aktyw-

no�� władz regionalnych słu��ca wspieraniu innowacyjno�ci gospodarki regio-

nalnej i budowaniu skutecznego regionalnego systemu innowacji.  

W wi�kszo�ci krajów wysoko rozwini�tych, polityka innowacyjna ma dualny 

charakter. Jest ona domen� działania zarówno administracji rz�dowej na pozio-
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mie kraju – polityka innowacyjna pa�stwa (cz�sto identyfikowana poprzez 

narodowy system innowacji), jak i samorz�du regionalnego – regionalna poli-

tyka innowacyjna. Pierwszoplanow� rol� w tym obszarze odgrywa jednak regio-

nalna polityka innowacji. Wynika to z czterech podstawowych faktów: 

1. Region staje si� dominuj�c� płaszczyzn� organizacji �ycia gospodarczego, 

co w konsekwencji czyni z polityki regionalnej główn� płaszczyzn� oddziały-

wania gospodarczego. Innymi słowy, wzrasta ranga i upodmiotowienie regio-

nów w sferze gospodarczej. 

2. Procesy innowacji maj� wyra�nie regionalny charakter. Ta skala prze-

strzeni sprzyja tworzeniu warunków dla budowaniu proinnowacyjnych postaw, 

zasobów i mechanizmów rozwoju. 

3. Poziom regionalny polityki rozwoju dostarcza wi�ksz� efektywno�� i sku-

teczno�� podejmowanych działa� oraz wi�ksz� spójno�� i adekwatno�ci do po-

trzeb regionalnych (w porównaniu z innymi płaszczyznami oddziaływania publi-

cznego). 

4. Powszechne respektowanie zasady subsydiarno�ci wraz z post�puj�cymi 

procesami decentralizacji zarz�dzania faworyzuje region i polityk� regionaln�  
w kształtowaniu innowacyjno�ci gospodarki (wzgl�dem polityki innowacyjnej 

pa�stwa) (N o w a k o w s k a  2010, s. 146).  

Dualizm polityki innowacyjnej uwidacznia si� przede wszystkim poprzez 

odmienno�� celów działania i instrumentów realizacji. Krajowy wymiar tej poli-

tyki polega na eliminacji barier rynkowych i ogranicze� strukturalno-systemo-

wych osłabiaj�cych zdolno�ci innowacyjne podmiotów gospodarczych. Regio-

nalna płaszczyzna oddziaływania koncentruje si� na tworzeniu �rodowiska 

sprzyjaj�cego kreowaniu, dyfuzji i absorpcji innowacji, co pozostaje w du�ej 

mierze domen� polityki regionalnej (N o w a k o w s k a  2010, s. 145). Główne 

cele i obszary wsparcia w ramach regionalnej polityki innowacyjnej to:  

− animacja partnerstwa i relacji sieciowych w �rodowisku regionalnym, 

wzmacnianie współpracy pomi�dzy gospodarka, nauk� i władzami publicznymi; 

− wzmacnianie zdolno�ci innowacyjnych podmiotów gospodarczych, szcze-

gólnie sektora MSP; 

− wzmacnianie kapitału społecznego w regionie – budowanie zaufania, 

otwarto�ci i trwałych powi�za� sieciowych; 

− budowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego w regionie, wzmacnianie 

przedsi�biorczo�ci i kreatywno��, mobilno�ci i elastyczno�ci społeczno�ci regio-

nalnej; 

− wzmacnianie infrastruktury instytucjonalnej dla wspierania innowacyjno-

�ci i transferu technologii w regionie, takiej jak parki naukowo-technologiczne, 

inkubatory innowacji i akademickie inkubatory, centra transferu technologii; 

- wspieranie rozwoju otoczenia biznesu i proinnowacyjnych usług – usług 

finansowych, konsultingowych, szkoleniowych, informacyjnych oraz promocyj-

nych. 
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Regionalna polityka innowacyjna w coraz szerszym stopniu jest polityk�
horyzontaln�, ponadsektorow�, w miejsce wcze�niej dominuj�cego podej�cia 

koncentruj�cego si� na zagadnieniach sektorowych oraz wsparciu firm i in-

stytucji uczestnicz�cych w procesie innowacyjnym (S t a w a s z  1999, s. 141).  

W tym kontek�cie, w literaturze przedmiotu widoczne s� dwa główne uj�cia 

polityki innowacyjnej. Pierwsze z nich eksponuje współzale�no�ci pomi�dzy 

polityk� innowacyjn� a polityk� naukow� i technologiczn�. Drugie mocno 

podkre�la zwi�zki polityki innowacyjnej z polityk� przedsi�biorczo�ci i polityk�
MSP. W pierwszym uj�ciu polityki innowacyjnej, podkre�laj�cej zwi�zki z po-

lityk� naukow� i technologiczn�, akcenty poło�one s� na elementy procesu 

tworzenia innowacji i technologii oraz jej transferu i komercjalizacji. Jej głów-

nym celem staje si� wspieranie innowacyjno�ci gospodarki w sferze tworzenia  

i wprowadzania nowych produktów, usług, procesów czy technik zarz�dzania. 

Zwi�zki polityki innowacyjnej z polityk� naukowo-technologiczn� s� szczegól-

nie silne i mocno eksponowane na poziomie krajowym, staj�c si� podstawowym 

wymiarem oddziaływania, w mniejszym stopni uwidaczniaj� si� na poziomie 

regionalnym.  

W drugim uj�ciu, głównym przedmiotem oddziaływania polityki innowacyj-

nej staj� si� przedsi�biorstwa, zwłaszcza małe i �rednie, które ponosz� du�e 

ryzyko podejmowania innowacji, a zarazem odgrywaj� szczególn� rol� we 

wprowadzaniu i dyfuzji innowacji w gospodarce. Jak podkre�la E. Stawasz, 

przedsi�biorca staje si� podstawowym aktorem procesu innowacyjnego, czynni-

kiem sprawczym innowacji, agentem transferu wiedzy i innowacji w gospo-

darce. Komercjalizacja nowej wiedzy i wprowadzenie jej do praktyki gospodar-

czej odbywa si� dzi�ki aktywno�ci przedsi�biorczej jednostki lub organizacji,  

a wspieranie tych procesów i postaw jest głównym przedmiotem polityki przed-

si�biorczo�ci (S t a w a s z  2009, s. 105–106). Z kolei w ramach polityki wspar-

cia sektora MSP akcent poło�ony jest na wspieranie działa� innowacyjnych 

podmiotów znajduj�cych si� w dalszych fazach rozwoju. St�d uzasadniony 

wydaje si� postulat podnoszenia spójno�ci i integracji polityki innowacyjnej  

z polityk� przedsi�biorczo�ci i polityk� wsparcia sektora MSP, gdzie wspólnym 

mianownikiem jest wspieranie innowacyjnych postaw i dojrzałych innowacyj-

nych przedsi�biorstw. 

Zakres i skala integracji polityki innowacyjnej z polityk� przedsi�biorczo�ci  

i polityk� wsparcia sektora MSP zwi�zane s� ze stopniem rozwoju gospodarcze-

go i rol� innowacji w gospodarce. Wymóg rosn�cej spójno�ci i integracji działa�
w dziedzinie innowacji, przedsi�biorczo�ci i MSP jest szczególnie podnoszony 

w gospodarkach wysoko rozwini�tych, w których motorem rozwoju s� innowa-

cje. W gospodarkach słabiej rozwini�tych przej�cie do fazy rozwoju przez inno-

wacje wymaga przede wszystkim stworzenia �rodowiskowych i instytucjo-

nalnych stymulatorów sprzyjaj�cych szeroko rozumianej przedsi�biorczo�ci,  

w tym innowacyjnej, jako warunku koniecznego dla tworzenia innowacji. 
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3. EWOLUCJA REGIONALNEJ  

POLITYKI INNOWACYJNEJ 

Pocz�tków polityki proinnowacyjnej nale�y upatrywa� w czasie II wojny 

�wiatowej, a jej prawdziwa dynamizacja nast�piła w okresie zimnej wojny,  

w którym narodziła si� te� polityka naukowo-technologiczna. Dominowało po-

da�owe podej�cie do procesów innowacji (tłoczenie innowacji przez nauk�),  
a działania publiczne koncentrowały si� na rozbudowie infrastruktury B+R oraz 

finansowaniu i realizacji du�ych (centralnych) projektów badawczych. Jednak 

kumulacja zdobytej wiedzy i nagromadzonej innowacji (m.in. w formie paten-

tów, licencji) nie przekładała si� na konkurencyjno�� gospodarki. Ujawnienie si�
nieefektywno�ci modelu poda�owego doprowadziło do reorientacji polityki 

innowacji w stron� modelu popytowego (ssania innowacji przez rynek). Kolejne 

istotne przewarto�ciowanie polityki innowacyjnej nast�piło na przełomie lat 

osiemdziesi�tych i dziewi��dziesi�tych XX w. Było ono konsekwencj� dyna-

micznego rozwoju idei narodowych systemów innowacji oraz interaktywnego 

uj�cia procesów innowacji. Podj�to działania w kierunku integracji polityki 

naukowo-badawczej z polityk� przemysłow� i polityk� przedsi�biorczo�ci, d�-
��c do zbli�enia i rozwoju współpracy nauki z biznesem (M a t u s i a k  2010,  

s. 93–96). Do ko�ca lat osiemdziesi�tych polityka innowacyjna niemal�e w ca-

ło�ci była domen� polityki pa�stwa (tab. 1).  

Wzrastaj�ca rola regionów w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego 

doprowadziła do decentralizacji polityki innowacyjnej. To wła�nie w tym klima-

cie kryzysu tradycyjnej polityki regionalnej i polityki innowacyjnej, pocz�wszy 

od lat osiemdziesi�tych XX w., pojawił si� apel o uwzgl�dnienie endogeniczne-

go punktu widzenie oraz wzrost lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz 

rozwoju gospodarczego. Zarówno w �wiecie biznesu, jak i w kr�gach akademic-

kich podniosły si� silne głosy, wskazuj�ce na potrzeb� wzmocnienia znaczenia 

lokalnego i regionalnego potencjału rozwoju jako alternatywy dla prowadzonej 

na szczeblu krajowym polityki innowacyjnej. 

W konsekwencji przełom lat osiemdziesi�tych i dziewi��dziesi�tych uzna�
mo�na za prawdziwe narodziny regionalnej polityki innowacyjnej. W poprzed-

nich latach polityka innowacyjna realizowana była głównie na poziomie kraju,  

a regionalny wymiar tej polityki był nieobecny b�d� te� mocno drugorz�dny. Ta 

gł�boka reorientacja polityki innowacyjnej wymuszona została przez nowy 

paradygmat rozwoju, w którym procesy innowacji przybieraj� wielowymiarowy 

charakter i warunkowane s� w du�ej mierze przez terytorium tworz�ce zasoby  

i relacje sieciowe, kapitał społeczny, kultur� gospodarcz�, blisko�� przestrzenn�
czy formy koordynacji działalno�ci gospodarczej (governance). Region zaczyna 

by� postrzegany z jednej strony jako inkubator innowacyjno�ci, z drugiej za�
jako najbardziej efektywna płaszczyzna organizacji polityki innowacyjnej. Do-
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datkowo, ranga polityki innowacyjnej zostaje wzmocniona przez proces lizbo�-
ski i wysiłki podejmowane na rzecz poprawy innowacyjno�ci i konkurencyj-

no�ci gospodarki wspólnoty.  

T a b e l a  1 

Ewolucja regionalnej polityki innowacyjnej 

Wyszczególnienie Stary paradygmat Nowy paradygmat 

Charakter polityki Prymat podej�cia sektoro-

wego, polityka innowacyjna 

rozproszona pomi�dzy ró�ne 

sektorowe podej�cia 

Prymat podej�cia terytorialnego 

oraz podej�cia zintegrowanego  

i horyzontalnego 

Narz�dzia  

i sposoby 

oddziaływania 

Dominacja instrumentów 

„twardych”, bezpo�redniego 

oddziaływania, głównie 

poprzez redystrybucj�
�rodków finansowych; 

Główne podmioty oddziały-

wania to du�e przedsi�bior-

stwa i silne jednostki 

naukowo-badawcze 

Dominacja �redniookreso-

wego spojrzenia na kształto-

wanie procesów innowacji 

Powszechno�� i uniwersal-

no�� stosowanych narz�dzi 

Dominacja instrumentów 

„mi�kkich” i po�redniego 

oddziaływania 

Działania zorientowane na 

stymulowanie zachowa� sektora 

MSP i otoczenia biznesu oraz 

budowanie relacji sieciowych  

i kapitału społecznego 

Długookresowe spojrzenie na 

kształtowanie procesów innowacji

Podstawowy mechanizm to silna 

koordynacja i partnerstwo, 

selektywne wsparcie adekwatne 

do specyfiki miejsca i potrzeb 

Jednostka 

terytorialna 

Region rozumiany jako 

jednostka administracyjna 

Region rozumiany jako terytorium 

oraz jednostka funkcjonalna 

Główni aktorzy/ 

podmioty polityki 

Władze rz�dowe i samo-

rz�dowe 

Wszyscy aktorzy regionalnej 

sceny: podmioty władzy publicz-

nej, podmioty gospodarcze, 

instytucje wsparcia i otoczenia 

biznesu, aktorzy społeczni 

Czas Lata osiemdziesi�te  

i dziewi��dziesi�te 

Od drugiej połowy lat 

dziewi��dziesi�tych  

	 r ó d ł o: opracowanie własne. 

Regionalna polityka innowacyjna z marginalnego obszaru aktywno�ci poli-

tyki gospodarczej, na przestrzeni kilkudziesi�ciu lat ewoluowała w stron� cen-

tralnego ogniwa aktywno�ci podmiotów publicznych. Zmiana ta, dokonuj�ca si�
w ostatnich dwóch dekadach, przyniosła radykaln� zmian� celów i instrumentów 

polityki innowacyjnej. Instrumenty typowe dla modelu innowacji „pchanego 

przez nauk� czy modelu „ssania przez rynek” (takie jak bezpo�rednie oddziały-
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wanie w formie dotacji czy subwencji) zast�piono nowymi narz�dziami, typo-

wymi dla modeli interaktywnego kształtowania procesów innowacji. Gł�bokiej 

zmianie uległy sposoby i metody oddziaływania podejmowane w ramach poli-

tyki innowacyjnej. Zmiana paradygmatu regionalnej polityki innowacyjnej pole-

ga na: 

1. Przesuni�ciu akcentu z uj�cia sektorowego (np. sektory problemowe, 

infrastruktura techniczna, sfera nauki i techniki) na rzecz podej�cia horyzontal-

nego. 

2. Mocnej orientacji na długofalowe procesy, antycypacji potrzeb i wyzwa�
regionalnych, przy czym obserwujemy wydłu�enie horyzontu czasowego w an-

tycypacji zjawisk. 

3. Selektywnym wspieraniu procesów innowacji adekwatnie do specyfiki 

miejsca i potrzeb lokalnych/regionalnych. 

4. Zmianie metod oddziaływania – odchodzeniu od bezpo�redniego uczestni-

ctwa w rynku sektora publicznego do działa� koordynacyjnych i stymuluj�cych 

zachowania podmiotów współtworz�cych procesy innowacyjne w regionie.  

5. Dominacji „mi�kkiego” oddziaływania, obejmuj�cego wspieranie usług 

konsultingowych, szkoleniowych, informacyjnych i promocji, tworzenie relacji 

sieciowych, wspieranie przepływu ludzi mi�dzy firmami a ró�nymi instytucjami 

współpracuj�cymi z nimi, tworzenie innowacyjnego �rodowiska itp. 

6. Przej�ciu od hierarchicznego zarz�dzania procesami innowacji w regionie 

do zdecentralizowanego i sieciowego systemu wspierania innowacyjno�ci re-

gionu. 

7. Orientacji na małe, innowacyjne firmy, w kontek�cie rekompensowania 

niedoskonało�ci rynkowych, systemowych i regulacyjnych.  

8. Silnym ukierunkowaniu interwencji publicznej na wykorzystanie przewag 

konkurencyjnych i endogenicznego potencjału rozwojowego. 

9. Eksponowaniu internacjonalizacji i globalnej perspektywy działa� podej-

mowanych na rzecz rozwoju zdolno�ci innowacyjnych regionów. 

W procesie formułowania regionalnej polityki innowacyjnej redefinicji ule-

gły tak�e funkcje władz publicznych. W tradycyjnym uj�ciu, władze regionalne 

postrzegane s� jedynie jako podmiot tworz�cy systemowe i instytucjonalne ramy 

dla przebiegu i dyfuzji innowacji w regionie oraz podmiot odpowiedzialny za 

redystrybucj� pomocy publicznej. W nowym podej�ciu rola władz publicznych 

została poszerzona. Władze publiczne to kluczowy aktor procesów innowacji 

pełni�cy funkcje: 1) koordynacyjn� – koordynuje proinnowacyjne działania i za-

chowania uczestników przestrzeni regionalnych; 2) motywacyjn� – stymulo-

wanie regionalnych aktorów do podejmowania działa� istotnych w budowaniu 

zdolno�ci innowacyjnych regionu oraz 3) inicjowanie i przywództwo w regionie 

(lider – wiod�cy podmiot systemu regionalnego), szczególnie w przypadku sła-

bych regionalnych systemów innowacji, gdzie regionalne mechanizmy i relacje 

sieciowe pomi�dzy partnerami s� niewykształcone.  
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Na znaczeniu zyskała polityka strategiczna i instrumenty długookresowe 

umo�liwiaj�ce antycypacj� procesów innowacji i szybk� adaptacj� do zmienia-

j�cych si� uwarunkowa� rozwoju. Polityka ta polega na dokonaniu �wiadomego 

wyboru przyszło�ci regionu oraz wyznaczeniu celów o długim horyzoncie cza-

sowym wraz z taktyk� ich realizacji. Jest kompleksowym i perspektywicznym 

spojrzeniem na rozwój zdolno�ci innowacyjnych regionu. W konsekwencji, 

pierwszoplanow� rol� w polityce innowacyjnej odgrywaj� instrumenty strate-

giczne, tworz�ce i doskonal�ce rozwi�zania systemowe, takie jak: regionalne 

strategie innowacji, foresight regionalny, narz�dzia benchmarkingowe czy moni-

toring procesów innowacji. Umo�liwiaj� one władzom regionalnym perspekty-

wiczne i antycypacyjne spojrzenie na kreowanie zdolno�ci innowacyjnych 

regionów, natomiast podmiotom gospodarczym dostarczaj� wiedzy i informacji 

o procesach innowacji zachodz�cych w �rodowisku regionalnym, osłabiaj�c tym 

samym niepewno�� rynkow� ich działania w �rodowisku regionalnym.  

4. WYZWANIA REGIONALNEJ POLITYKI  

INNOWACYJNEJ W KONTEK�CIE  

STRATEGII EUROPA 2020 

Post�puj�ca globalizacja procesów społeczno-gospodarczych wzmacnia mi�-
dzynarodowy wymiar aktywno�ci innowacyjnej. Ro�nie waga i znaczenie po-

nadnarodowych ugrupowa� gospodarczych i rozwi�za� systemowych. W kon-

tek�cie tych przemian, na znaczeniu zyskuj� rozwi�zania systemowe okre�lane 

na poziomie Wspólnoty Europejskiej. Podstawowym problemem europejskiej 

wspólnoty była i wci�� pozostaje niska innowacyjno�� gospodarki i słaby 

potencjał wiedzy silnie oddziałuj�cy na słab� pozycj� konkurencyjno�ci gospo-

darki oraz pogł�biaj�cy si� dystans wzgl�dem gospodarczych pot�g �wiatowych. 

Pogł�biaj�cy si� dystans dziel�cy konkurencyjno�� i innowacyjno�� gospodarki 

unijnej wzgl�dem Stanów Zjednoczonych, Chin czy Japonii, wraz z malej�c�
dynamik� wzrostu gospodarczego, stały si� podstaw� do radykalnych decyzji  

i działa� maj�cych wzmocni� pozycj� integruj�cej si� Europy w globalnej gos-

podarce. Odpowiedzi� na te wyzwania było opracowanie Strategii Lizbo�skiej, 

przyj�tej w marcu 2000 r. w Lizbonie. Stała si� ona podstawowym instrumentem 

reform i zmian strukturalnych, otrzymuj�c rang� nadrz�dnego instrumentu kreo-

wania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii. Strategia ta stanowiła prób�
rewitalizacji europejskiej gospodarki, tak by w zało�onej perspektywie czasowej 

stała si� wiod�c� pot�g� ekonomiczn� �wiata. Głównym celem Strategii Liz-

bo�skiej było stworzenie na obszarze UE do ko�ca 2010 r. najbardziej konku-

rencyjnej i dynamicznej gospodarki �wiatowej, opartej na wiedzy, zdolnej do 

tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewniaj�cej spójno�� społeczn� (M a t u -

s i a k, N o w a k o w s k a  2004, s. 459–464). 
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Ocena dokona� podj�tych w ramach implementacji Strategii Lizbo�skiej 

wskazywała, �e mimo licznych prób aktywizacji i rewizji działa� oraz szeregu 

pozytywnych efektów, tempo wdra�ania Strategii okazało si� niewystarczaj�ce 

dla osi�gni�cia zało�onych celów do ko�ca 2010 r.
1
 Dystans dziel�cy gospo-

dark� unijn� wzgl�dem pot�gi Stanów Zjednoczony nie uległ istotnemu zmniej-

szeniu, a wr�cz w odniesieniu do szeregu wska�ników dysproporcje pogł�biły 

si�. Fiaskiem zako�czyła si� próba intensyfikacji aktywno�ci badawczo-roz-

wojowej i wydatków na B+R, które mimo wysiłków krajów członkowskich nie 

osi�gn�ły poziomu 3% PKB (rys. 1). 
cel
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Rys. 1. Wydatki na badania i rozwój w PKB (w%) 

	 r ó d ł o: Ocena Strategii Lizbo�skiej, Dokument Komisji Europejskiej  

SEK (2010) 114/2010, Bruksela, s. 10 

                    
1
 Wdra�anie Strategii Lizbo�skiej. Reformy dla rozszerzonej Unii, Raport Komisji na 

szczyt Rady Europejskiej 26.03.2004, COM(2004) 29. 
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Zadowalaj�cych efektów nie odnotowano przede wszystkim w sferze budo-

wania gospodarki opartej na wiedzy – restrukturyzacji systemu edukacji i kształ-

cenia, gł�bokich przemian w sferze B+R oraz poprawy innowacyjno�ci gospo-

darki. Nie sprawdziły si� tak�e mechanizmy jej realizacji. Podstawowy sposób 

wdra�ania Strategii, tzw. otwarta metoda koordynacji, bazuj�ca na narodowych 

planach reform implementowanych przez poszczególne kraje członkowskie, 

okazała si� ułomn� form� realizowania zało�e� (G r o s s e  2008). Rozdrobnienie 

celów i priorytetów doprowadziło do rozmycia istoty i wagi Strategii Lizbo�-
skiej. 

Niepowodzenie w realizacji Strategii Lizbo�skiej stało si� podstaw� dla wy-

znaczenia nowych wyzwa� wobec Wspólnoty Europejskiej zidentyfikowanych 

w ramach strategii „Europa 2020”. Strategia ta po 2010 r. ma zast�pi� Strategi�
Lizbo�sk� i dokona� nowego otwarcia w budowaniu konkurencyjno�ci i inno-

wacyjno�ci europejskiej gospodarki. Nowa agenda opiera si� na konstrukcji  

„3-5-7”, tzn. trzy priorytety, pi�� celów (ilo�ciowych), siedem projektów wio-

d�cych, co odpowiada postulatowi koncentracji celów
2
. Zakłada, �e gospodarka 

UE powinna by� oparta na trzech filarach: rozwój gospodarki wiedzy i inno-

wacjach (rozwój inteligentny), gospodarka efektywnie korzystaj�ca z dost�p-

nych zasobów (rozwój zrównowa�ony) oraz rozwój sprzyjaj�cy wł�czeniu spo-

łecznemu (zatrudnienie i spójno�� społeczna – rozwój inkluzywny). 

Realizacji powy�szych priorytetów słu�y� ma siedem projektów wiod�cych, 

które obejmowa� b�d� inicjatywy realizowane zarówno na poziomie unijnym, 

jak i krajowym.
3

Pierwszy filar nowej strategii dotycz�cy rozwoju inteligentnego koncentruje 

si� na trzech przewodnich problemach (K a c z o r  2010):

− wspieranie innowacji poprzez zwi�kszenie nakładów na działalno�� ba-

dawczo-rozwojow� (głównie sektora prywatnego) oraz popraw� efektywno�ci 

                    
2
 Dokument przyj�ty przez Komisj� Europejsk� w marcu 2010 r. oraz w czerwcu 

przez Parlament Europejski, KOM (2010). 
3
 Okre�lono pi�� celów ilo�ciowych przyszłej strategii, na podstawie których pa�stwa 

członkowskie przyjm� krajowe cele dostosowane do ich wewn�trznej specyfiki. S� to: 1) 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwi�kszenie efektywno�ci wykorzystania 

energii, zwi�kszenie udziału energii ze �ródeł odnawialnych – wska�nik 20/20/20; 2) 

osi�gni�cie wzrostu stopy zatrudnienia do co najmniej 75% w grupie osób w wieku 20–

64 lata (dotychczasowy cel wynosił 70%); 3) 3% PKB na wydatki badawczo-rozwojowe 

(utrzymano poziom ze starej Strategii; miara ta budzi du�e w�tpliwo�ci bowiem poka-

zuje nakłady, a nie rezultaty, co nie daje w pełni miarodajnego obrazu funkcjonowania 

sektora B+R); 4) podniesienie poziomu wykształcenia (poprzez zmniejszenie odsetka 

osób przedwcze�nie ko�cz�cych edukacj� – co najwy�ej 10% oraz zwi�kszenie liczby 

osób maj�cych wy�sze wykształcenie w wielu 30–34 lata – co najmniej 40%); 5) 

zmniejszenie liczby osób zagro�onych ubóstwem – redukcja ta powinna wynie�� ponad 

20 mln. Szerzej: Priorytety innowacyjno�ci w kontek�cie UE 2020... (2010). 
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poprzez zmian� struktury i warunków działania prywatnej działalno�ci ba-

dawczo-rozwojowej); słu�y temu jeden z programów wiod�cych: „Unia innowa-

cji” (uko�czenie budowy europejskiej przestrzeni badawczej i poprawa warun-

ków działalno�ci innowacyjnej),  

− wspieranie edukacji poprzez wspieranie kształcenia ustawicznego oraz 

wzmocnienie pozycji europejskich uczelni; odpowiedzi� na te wyzwania jest 

inicjatywa „Młodzie� w drodze”; 

− wspieranie rozwoju społecze�stwa cyfrowego poprzez zwi�kszenie do-

st�pno�ci do szybkiego Internetu, co powinno zwi�kszy� dost�p i rozpowszech-

nianie wiedzy, rozwój usług w sieci oraz wzrost znaczenia europejskich firm na 

globalnym rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych; tematyce tej po-

�wi�cona jest inicjatywa „Europejska agenda cyfrowa” (stworzenie jednolitego 

rynku tre�ci i usług on line)
4
. 

Jednym z istotnych warunków powodzenia strategii „Europa 2020” pozostaje 

rzeczywista polityczna determinacja jej implementacji w poszczególnych 

pa�stwach członkowskich oraz aktywna postawa struktur unijnych w tym pro-

cesie. Dlatego te� dokonano wzmocnienia mechanizmów zarz�dzania na po-

ziomie Wspólnoty oraz wskazano na wiod�c� rol� Rady Europejskiej w procesie 

implementacji (co oznacza złagodzenie metody otwartej koordynacji i zwrot  

w stron� centralizacji realizacji strategii).

Warunkiem efektywno�ci realizacji Strategii i osi�gni�cia zamierzonych 

rezultatów b�dzie harmonizacja polityk oraz wykorzystanie wszystkich instru-

mentów b�d�cych w dyspozycji UE (np. regulacyjnych, finansowych, zewn�-
trznej polityki handlowej). Szczególnie podkre�lona została rola polityki spój-

no�ci oraz wspólnej polityki rolnej we wspieraniu realizacji strategii „Europa 

2020”, co odzwierciedla� b�d� nowe ramy i zasady tych polityk w perspektywie 

finansowej 2014–2020. Planowana jest daleko id�ca reorientacja polityki spój-

no�ci i poło�enie wi�kszego akcentu na działania buduj�ce konkurencyjno��  
i innowacyjno�� europejskiej gospodarki. Podnoszone postulaty wi�kszej kon-

centracji �rodków finansowych na realizacji tego priorytetu oraz mocniejszego 

wł�czenia polityki spójno�ci w realizacj� strategii „Europa 2020”. Wyzwania 

zidentyfikowane w ramach strategii „Europa 2020” wskazuj� na siln� koncen-

tracj� i reorientacj� polityki wspólnotowej na działania w zakresie dynamizacji 

aktywno�ci proinnowacyjnej. Nowy okres programowania uprzywilejowuje re-

giony silne, nowoczesne z dobrze rozwini�t� infrastruktur� naukow� i badawcz�.  

                    
4
 Pozostałe inicjatywy przewodnie to: „Europa efektywnie korzystaj�ca z zasobów” 

(budowa niskoemisyjnej gospodarki), „Program na rzecz nowych umiej�tno�ci i zatru-

dnienia” (zwi�kszenie kompetencji pracowników, modernizacja rynku pracy). 
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REGIONAL ASPECTS OF INNOVATION POLICY IN THE CONTEXT  

OF EUROPE 2020 STRATEGY – IMPORTANCE, NATURE, EVOLUTION 

(Summary) 

The ongoing process of economical and political regionalization (interpreted as the 

growing role of regions in the national structures of governance), has modified the 

perception of the role of nation states and reconfigured the structure of competences on 

every level of political power. In the economic policy, one can observe the growing role 

of innovation policy as the most important tool for strengthening competitiveness of 

European countries and regions. It is also reflected in reorientation of European policies 

for periods 2007–2013 as well as 2014–2020, highlighting more and more clearly the 

aspiration of catalyzing the process of knowledge-based economy building, economizing 

innovative and creative resources and strengthening the innovation systems. 

The aim of this paper is to attempt to define the importance of regional dimension of 

innovation policy. It outlines the evolution of tools and instruments within this policy, 

indicates new direction of the challenges and scope of European Community actions in 

this field, set out under the Europe 2020 Strategy. 


