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Wstęp
Szanowni Państwo,
Województwo Lubuskie potrzebuje współpracy gospodarki z nauką, pomysłów
i projektów do wdrożenia, które zapewnią pozytywny impuls do rozwoju. Lubuskie centra innowacji, powstałe w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej, w krótkim czasie wytworzyły ponad 147 nowych produktów, patentów, wzorów użytkowych i znaków
towarowych. Inwestycja w innowacje po prostu się opłaca.
Dlatego tak ważne są: projekt Letniej Szkoły Innowacji, której obecna – już XI edycja – odbywała się w regionie lubuskim oraz publikacja artykułów, które odwołują się
do dyskusji uczestników. Letnia Szkoła Innowacji łączy naukowców i przedsiębiorców
z samorządowcami, stanowi znakomitą okazję do nawiązania kontaktów, a wyniki jej badań – wskazujące korzyści i możliwe bariery w działalności innowacyjnej – powinny zainteresować przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy wdrażają nowoczesne rozwiązania.
Przyszłość zaczyna się już dziś, zapraszam więc do zapoznania się z lubuskimi osiągnięciami, do współpracy z naszymi ośrodkami i przedsiębiorcami, a także do turystycznej wizyty i zasmakowania klimatu tego otwartego i zielonego regionu w Polsce.
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Ewolucja regionalnej polityki innowacyjnej –
od regionalnych systemów innowacji do inteligentnych
specjalizacji
The Evolution of Regional Innovation Policy – from Regional
Innovation Systems to Smart Specializations
Abstract: In a knowledge-based economy, innovation and new technologies become a fundamental factors in building sustainable socio-economic development. As a consequence,
the most innovative area of intervention is the innovation policy aimed at strengthening
the competitiveness of the economy. In most highly developed countries, the regional level
of innovation policy plays a prominent role in this process.
The aim of the article is to analyse the evolution of regional innovation policy in the last two decades. The article describes the essence of regional innovation policy in order to indicate the differences between a policy based on the concept of regional innovation systems and a policy oriented
towards the creation of smart regional specializations. The critical analysis of the subject literature
and strategic documents of the European Union are the basic research methods of the article.
The regional innovation policy has evolved from the emphasis on the development of the
R&D sector as well as the increase in cross-networking and internationalization of pro-innovation activity through institutional and public management mechanisms to building
smart specializations. The need to embed and link technological advantage with territorial
resources is strongly emphasized.
Key words: regional development, innovative policy, regional innovation systems, smart
specializations, place based policy
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Wprowadzenie
W gospodarce opartej na wiedzy, innowacje i nowe technologie stają się fundamentalnym czynnikiem budowania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. W konsekwencji pierwszoplanowym obszarem interwencji staje się polityka innowacyjna
zmierzająca do wzmacniania konkurencyjności gospodarki. Potwierdza to reorientacja
polityki gospodarczej Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020, w której budowa gospodarki wiedzy i innowacji, ofensywne dążenie do efektywnego wykorzystania
proinnowacyjnych zasobów oraz kreowanie zdolności innowacyjnych stało się jednym
z podstawowych wyzwań europejskiej wspólnoty.
W większości krajów wysoko rozwiniętych polityka innowacyjna ma dualny charakter. Jest ona domeną działania zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej,
szczególnie szczebla regionalnego. Pierwszoplanową rolę w tym obszarze odgrywa jednak regionalna polityka innowacji. Wynika to z następujących faktów:
1. Region staje się dominującą płaszczyzną organizacji życia gospodarczego, co
w konsekwencji czyni z polityki regionalnej główną płaszczyznę oddziaływania gospodarczego. Wzrasta ranga i upodmiotowienie regionów w obszarze budowania
rozwoju gospodarczego.
2. Procesy innowacji mają wyraźnie regionalny charakter. Ta skala przestrzeni umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów endogenicznych i sprzyja tworzeniu warunków dla budowania proinnowacyjnych postaw, zasobów i mechanizmów rozwoju.
3. Poziom regionalny umożliwia lepszą koordynację działań, w konsekwencji umożliwia wzrost efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej oraz tworzenie jej
spójności i adekwatności do potrzeb regionalnych.
Celem artykułu jest analiza ewolucji regionalnej polityki innowacyjnej dokonująca się
w ostatnich dwóch dekadach. Artykuł opisuje istotę tej polityki, by na tak określonej podbudowie przejść do wskazania różnic pomiędzy polityką opartą na budowaniu regionalnych systemów innowacji a polityką zorientowaną na tworzenie inteligentnych specjalizacji
regionalnych. Artykuł ma charakter teoretyczny. Podstawową metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz dokumentów strategicznych Unii Europejskiej.

Cele i charakter regionalnej polityki innowacyjnej
Ostatnie 20 lat regionalnej polityki to okres dynamicznej i wielokierunkowej reorientacji
polityki innowacyjnej. Rosnąca rola regionów w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego doprowadziła do decentralizacji polityki innowacyjnej. W klimacie kryzysu
tradycyjnej polityki regionalnej i polityki innowacyjnej, począwszy od lat 90. XX wieku,
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pojawił się apel o większe uwzględnienie endogenicznego charakteru procesów rozwoju
i regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego. Zarówno w świecie biznesu,
jak i w kręgach akademickich, podniosły się silne głosy, wskazujące na potrzebę wzmocnienia wartości lokalnego i regionalnego potencjału jako alternatywy dla polityki innowacyjnej prowadzonej na szczeblu krajowym. Dlatego też początek lat 90. uznać można
za prawdziwe narodziny regionalnej polityki innowacyjnej. W poprzednich dekadach polityka innowacyjna realizowana była głównie na poziomie kraju, a jej regionalny wymiar
był nieobecny bądź też drugorzędny.
Polityka innowacyjna stała się centralnym ogniwem współczesnej polityki gospodarczej, a jej rosnące znaczenie wynika z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze, jest to
konsekwencja rosnącego znaczenia innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ekonomiści są zgodni, że wiedza i innowacje w stosunku do tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego stają się podstawową determinantą procesów rozwoju, decydującą
o pozycji konkurencyjnej poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz regionalnych
i krajowych gospodarek. Po drugie, niedoskonałość mechanizmów rynkowych, ułomność
samoregulacji rynku w tej sferze wymusza ingerencję podmiotów publicznych w procesy
innowacji. Istotne zaangażowanie sektora publicznego w stymulowanie innowacyjności
gospodarki widoczne jest na wszystkich poziomach tworzenia polityki innowacyjnej.
Główną domeną polityki regionalnej jest tworzenie środowiska sprzyjającego kreowaniu, dyfuzji i absorpcji innowacji oraz wzmacnianie zdolności innowacyjnych podmiotów gospodarczych, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Powszechne i uniwersalne cele oraz obszary wsparcia w ramach polityki regionalnej to
[Nowakowska 2011, ss. 103–104]:
–– animacja partnerstwa i relacji sieciowych w środowisku regionalnym, wzmacnianie
współpracy pomiędzy gospodarką, nauką i władzami publicznymi;
–– wzmacnianie kapitału społecznego w regionie – budowanie zaufania, otwartości
i trwałych powiązań sieciowych;
–– budowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego w regionie, wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywność oraz mobilności i elastyczności społeczności regionalnej;
–– wzmacnianie infrastruktury instytucjonalnej dla wspierania innowacyjności i transferu technologii w regionie, na przykład 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 i promocyjnych.
Regionalna polityka innowacyjna w coraz szerszym stopniu jest polityką horyzontalną, ponadsektorową. Wymóg rosnącej spójności i integracji działań w dziedzinie
innowacji, przedsiębiorczości i MŚP jest szczególnie podnoszony w ostatnich dwóch
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dekadach. Podkreślana jest także kompleksowość regionalnej polityki innowacyjnej,
co oznacza konieczność holistycznego spojrzenia na procesy innowacji i integrowanie
działań w sferze polityki przedsiębiorczości, polityki naukowo-technologicznej, polityki
przemysłowej, edukacyjnej. Równolegle eksponowana jest kompatybilność i koherentność polityki regionalnej interpretowana jako współzależność i spójność polityki innowacyjnej regionów z polityką innowacyjną państwa i Unii Europejskiej. Czynnikiem
sukcesu pozostaje jednak umiejętność koordynacji działań i zachowań różnych podmiotów funkcjonujących w środowisku regionalnym interpretowana jako konieczność harmonizowania aktywności aktorów regionalnych na rzecz realizacji wspólnej wizji i celów
rozwoju środowisk innowacji [Jasiński 2005, ss. 162–163; Stawasz 2009, s. 106].

Polityka innowacji oparta na regionalnych systemach
innowacji
U progu XXI wieku podstawowym problemem europejskiej wspólnoty była niska innowacyjność gospodarki i potencjału wiedzy, silnie oddziałujące na słabą pozycję konkurencyjną i pogłębiający się dystans względem gospodarczych potęg światowych (np.
Stany Zjednoczone czy Japonia). Potwierdzały to liczne miary ekonomiczne pokazujące
nieefektywność procesów innowacji oraz trendy gospodarcze odbiegające od tendencji
wyznaczanych przez liderów gospodarczych. Pogłębiający się dystans w rozwoju zdolności innowacyjnych stał się podstawą do radykalnych decyzji i działań mających wzmocnić
pozycję Unii Europejskiej w globalnej gospodarce. Odpowiedzią na te wyzwania było
opracowanie Strategii Lizbońskiej [European Commission 2000], a jej konsekwencją
nowa koncepcja polityki innowacyjnej i naukowo-technologicznej.
Podjęta intensyfikacja działania skoncentrowana została wokół budowania regionalnych systemów innowacji opartych na gęstych relacjach sieciowych i regionalnych środowiskach innowacji. Uwaga skupiona została na wzmocnieniu dyfuzji wiedzy i badań do gospodarki oraz wzmocnienie spójności aktywności badawczej z działalnością gospodarczą
prowadzoną w regionach. Eksponowano konieczność wzrostu mobilności kadry naukowo-badawczej nie tylko pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, ale także pomiędzy
sektorem badawczo-rozwojowy (B+R) a gospodarką [Moulaert, Hamdouch 2006, ss. 11–13].
W tym obszarze szczególne znaczenie nadano działaniom dotyczącym wzmacniania bazy
naukowo-badawczej dla potrzeb przemysłu oraz wzmacniania współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Regionalna polityka innowacji koncentrowała się na tworzeniu powiązań i relacji
sieciowych między podmiotami tworzącymi regionalny system innowacji. W centrum
uwagi znajdowała się kreacja interakcji i zdarzeń, które w wyniku synergii prowadzą do
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zwiększenia zdolności tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji [Castelacci, Grodal, Mendonca, Wibe 2005, ss. 96–97]. Działania w ramach polityki innowacyjnej zogniskowane
były wokół wzmacniania interakcji zachodzących między sferą nauki, sektorem B+R,
podmiotami gospodarczymi, systemem edukacji, finansów i władz publicznych, sprzyjający procesom adaptacji i zbiorowego uczenia się.
Polityka regionalna zorientowana na budowanie systemów innowacji mocno odwoływała się do interaktywnego i kolektywnego charakteru procesów innowacji będących
wynikiem interakcji zachodzących w systemie, jak i jego dalszym i bliższym otoczeniem.
Eksponowano bliskość geograficzną podmiotów tworzących system, umożliwiającą
bezpośrednie kontakty, wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zaistnienie procesów interaktywnego uczenia się [Massard, Torre, Crevoisier 2004, ss. 156–177]. Istotną rolę w tym
podejściu odgrywały rozwiązania instytucjonalne, w tym instytucje nieformalne rozumiane jako układ zasad, wartości i „reguł gry”, wytworzonych i przynależnych do konkretnego środowiska – terytorium. Regionalny system innowacji postrzegany był jako
elastyczny układ podmiotów i procesów silnie zależnych od „ścieżki rozwoju” danego
regionu, podkreślając w ten sposób ewolucyjny charakter procesów innowacji.
W procesie formułowania polityki innowacyjnej opartej o ideę regionalnych systemów
innowacji kluczowe funkcje pełniły władze publiczne. Postrzegane były jako kluczowy
aktor systemu innowacji pełniący funkcje: (1) koordynacyjną – koordynacja proinnowacyjnych działań i zachowań uczestników przestrzeni regionalnych; (2) motywacyjną –
stymulowanie regionalnych aktorów do podejmowania działań istotnych w budowaniu
zdolności innowacyjnych regionu oraz (3) inicjującą – władze publiczne jako lider, wiodący
podmiot systemu, szczególnie w słabych regionalnych systemach innowacji, gdzie mechanizmy regionalne i relacje sieciowe pomiędzy partnerami były słabo wykształcone.
W regionalnych systemach innowacji akcent położony został przede wszystkim na
tworzenie środowiskowych i instytucjonalnych stymulatorów sprzyjających szeroko rozumianej przedsiębiorczości i innowacyjności jako warunku koniecznego dla tworzenia
zdolności innowacyjnych regionów. Polityka zorientowana była na tworzenie gęstych
relacji i budowanie instytucjonalnych rozwiązań oraz kulturowego środowiska innowacji bez względu na obszar aktywności innowacyjnej, który miał drugorzędne znaczenie.

Regionalna polityka innowacji zorientowana na budowanie
inteligentnych specjalizacji
Polityka innowacji oparta na budowaniu regionalnych systemów innowacji nie przyniosła spodziewanych efektów. Pomimo szeregu pozytywnych zmian, dystans innowacyjny
dzielący gospodarkę unijną względem innych potęg światowych nie uległ istotnemu
13
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zmniejszeniu, a w odniesieniu do szeregu obszarów, dysproporcje te wręcz się pogłębiły [Komisja Europejska 2010, ss. 4–8]. W konsekwencji nastąpiła reinterpretacja polityki
innowacyjnej, która znalazła odzwierciedlenie w nowej strategii „Europa 2020” [2010].
Istotnym filarem budowania innowacyjności gospodarki UE stała się identyfikacja, wybór
i budowanie inteligentnych specjalizacji, tak na poziomie regionów, jak i krajów.
Budowanie inteligentnych specjalizacji ma być swoistym antidotum na obniżającą się
konkurencyjność europejskiej gospodarki. Bezpośrednio koncepcja inteligentnych specjalizacji regionalnych wyrosła z krytyki dotychczasowej polityki innowacyjnej, polityki naukowo-badawczej i przemysłowej. Ma ona swoje źródła w wielu analizach i krytycznych opracowaniach dotyczących oceny stanu gospodarki wiedzy i innowacji oraz sposobu implementacji
polityki rozwoju. Za twórców tego nowego podejścia do stymulowania rozwoju zdolności
innowacyjnych regionów uznaje się międzynarodową grupę ekspercką Knowledge for growth (K4G), a szczególnie jej liderkę Dominique Foray. Koncepcja ta była dalej rozwijana i upowszechniana głównie przez Paula Davida i Bronwyn Hall [Foray, David, Hall 2009, ss. 20–24].
Koncepcja inteligentnych specjalizacji jest próbą poprawy efektywności procesów
innowacji, szczególnie w kontekście wydatków sektora publicznego. Istniejąca mocna
fragmentaryzacja badań, narodowy charakter sektora nauki, niski transfer technologii
i słaba komercjalizacja wyników badań istotnie ograniczają procesy koncentracji i konsolidacji aktywności naukowej i B+R oraz powstawania w Unii Europejskiej, wiodących
w skali światowej, ośrodków naukowych [Licht 2009, ss. 31–34]. Skutkuje to rozproszeniem zasobów i brakiem specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki.
U podstaw tej koncepcji leży założenie, że regiony nie powinny i nie mogą rozwijać aktywności we wszystkich obszarach (kompleksowo). Zamiast tego powinny dokonywać selektywnego wyboru aktywności, w których posiadają najlepiej rozwinięte
zasoby i na nich skupić swoją aktywność naukowo-badawczą i innowacyjną. Autorzy
tej koncepcji podkreślają, że w ramach dotychczasowej polityki regionalnej dominuje
podejście, w którym każdy region starał się stworzyć podobne zasoby i zdolności innowacyjne, co skutkuje nadmierną korelacją i zdublowaniem działań naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, co z kolei ogranicza różnorodność i komplementarność europejskich zasobów wiedzy i innowacji [McCann, Ortega-Argiles 2011, ss. 5–7].
Selektywny wybór i skupienie się na określonych obszarach specjalizacji pozwoli na szukanie własnych, wyjątkowych obszarów rozwoju [Kardas 2011, ss. 125–129].
Nowością w koncepcji inteligentnych specjalizacji jest integracja dwóch perspektyw
tworzenia zdolności innowacyjnych regionów, traktowanych do tej pory jako rozłączne
lub słabo ze sobą powiązane. Jest to połączenie perspektywy sektorowej z perspektywą regionalną. Perspektywa sektorowa dotyczy wyboru domeny specjalizacji i określenia przewagi technologicznej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w regionie,
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perspektywa regionalna określa natomiast endogeniczność i specyficzność oraz komplementarność zasobów regionalnych koniecznych dla rozwoju specjalizacji (tzw. przewaga terytorialna) [Foray, Van Ark 2007, s. 2]. Perspektywa regionalna podkreśla fakt,
że środowisko regionalne (terytorium) nie jest neutralne w budowaniu zdolności innowacyjnych podmiotów. Sama przewaga technologiczna bez sprzyjającego otoczenia regionalnego może okazać się niewystarczającą dla rozwoju wysoko konkurencyjnej specjalizacji. Region jest źródłem procesów innowacji, a terytorialne mechanizmy rozwoju,
bazujące na endogeniczności i specyficzności zasobów są istotnym czynnikiem sukcesu
[Nowakowska 2013, ss. 46–49].
Perspektywa sektorowa koncentruje się na identyfikacji domeny specjalizacji wynikającej z koncentracji w regionie potencjału technologicznego w danej sferze. Eksponuje
konieczność zastosowania pro-przedsiębiorczego, oddolnego procesu identyfikacji domen specjalizacji (która do tej pory najczęściej określana była przez władze regionalne lub
ekspertów). Przedsiębiorcza orientacja wyboru domeny specjalizacji powinna polegać na
poszukiwaniu takich dziedzin nauki i technologii, w których dany region osiąga wyjątkowe
sukcesy gospodarcze, a tworzone rozwiązania naukowo-badawcze odpowiadają rzeczywistym potrzebom przedsiębiorstw. Proces ten powinien bazować na mocnym zaangażowaniu partnerów gospodarczych, a sama specjalizacja powinna być mocno powiązana
z rynkowymi potrzebami, a więc odpowiadać na potrzeby finalnych odbiorców badań.
W ramach specjalizacji powinno funkcjonować dobrze rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową, sukcesy gospodarcze oraz
gęste i dobrze wykształcone relacje i powiązania z biznesem (komplementarność techniczna sektora B+R). Konieczny jest także dobrze rozwinięty w danej specjalizacji system
instytucji wspierających (otoczenie instytucjonalne) tworzących połączenia sektora B+R
z sektorem gospodarczym (np. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory innowacyjności, fundusze podwyższonego ryzyka).
Obszar specjalizacji powinien się charakteryzować zakorzenieniem i terytorializacją.
Konieczne jest powiązanie inteligentnej specjalizacji z endogenicznymi zasobami regionu (często o charakterze niematerialnym), budowanymi w sposób ewolucyjny, wynikającymi z tradycji, doświadczeń i przeszłości gospodarczej regionu [Foray 2015, ss. 73–81].
Specjalizacja powinna być dobrze osadzona (umocowana) w specyficznym, społecznogospodarczo-przestrzennym środowisku regionalnym.
Koncepcja inteligentnych specjalizacji podkreśla łączenie różnorodności i pokrewieństwa zasobów regionalnych. Inteligentne specjalizacje wymagają komplementarności zasobów regionalnych, mocnego obudowania specjalizacji w zasoby
wspierające jej rozwój (np. branże pokrewne, zasoby ludzkie, infrastrukturalne, kapitał społeczny, tradycje gospodarcze, sieci powiązań, doświadczenia, rutyny i kanony
15
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zachowań społecznych). Ta specyficzna kombinacja zasobów daje możliwości pojawiania się nowych „przestrzeni” rozwoju specjalizacji i tworzenia unikalnej struktury
gospodarczej regionu [Nowakowska 2016, ss. 78–82]. Umożliwia efektywne rozprzestrzenianie się i przenikanie wiedzy, innowacji i technologii w całej gospodarce.
Inteligentne specjalizacje wymagają gęstych związków i interakcji pomiędzy aktorami funkcjonującymi na danym terytorium. Konieczne są trwałe relacje i sieci współpracy, zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym, w których biorą udział różne
grupy podmiotów regionalnych. Skumulowane doświadczenia i zaufanie wynikające
z dotychczasowej współpracy, komplementarność zasobów wiedzy sektora B+R i podmiotów gospodarczych, dobrze wykształcone kanały i sposoby komunikacji (wszystko
to, co określamy mianem bliskości poznawczej, instytucjonalnej i organizacyjnej) jest
warunkiem fundamentalnym w budowaniu inteligentnej specjalizacji.
U podstaw tworzenia i implementacji nowej regionalnej polityki innowacyjnej leży
logika i natura funkcjonowania technologii ogólnego zastosowania (ang. General Purpose Technologies – GPT). GPT dają niezliczone możliwości nowych opracowań technologicznych, zaistnienia nowych „współwynalazków” w innych sektorach czy powstania
ich nowych zastosowań w gospodarce. Wynalezienie GPT istotnie poszerza granice
wynalazczości całej gospodarki, a opracowanie nowego zastosowania zmienia funkcję
produkcyjną konkretnego sektora. Inaczej mówiąc, wynalazki podstawowe generują
nowe możliwości rozwijania zastosowań w konkretnych sektorach. I odwrotnie, wynalezienie nowego zastosowania powiększa ogólny rynek technologii i poprawia efektywność ekonomiczną działalności wynalazczej. W ten sposób tworzą się dynamiczne pętle
sprzężenia zwrotnego, w których wynalazki powodują wynalezienie zastosowań, które
to z kolei zwiększają efektywność kolejnych wynalazków [Giannitsis 2009].
Opierając się na mechanizmie funkcjonowania technologii ogólnego zastosowania,
koncepcja inteligentnej specjalizacji wprowadza idee różnicowania polityki innowacyjnej w zależności od poziomu rozwoju zdolności innowacyjnych. Wskazuje ona trzy typy
regionów [European Commission 2014] i w konsekwencji trzy różne trajektorie kształtowania regionalnej polityki innowacyjnej. Sugeruje aby rozwijanie technologii bazowych
(GPT) było przedmiotem działania przede wszystkim regionów wiodących, najbardziej zaawansowanych technologicznie (tzw. ang. innovation leaders). W przypadku pozostałych
regionów, słabiej rozwiniętych (ang. innovation followers, moderate innovators), właściwsza
wydaje się być specjalizacja polegająca na opracowywaniu nowych produktów i usług
wykorzystujących technologie bazowe (współwynalezienie zastosowań) lub też skupienie
się na rozwoju jedynie możliwości absorpcji tych rozwiązań, co sugerowane jest w przypadku regionów o bardzo słabych zdolnościach innowacyjnych (ang. modest innovators)
[Rogut 2013, s. 25]. Koncepcja inteligentnych specjalizacji regionalnych sugeruje czytelną
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politykę innowacyjną, dostosowaną do różnych zdolności innowacyjnych regionów. Jak
podkreślają twórcy koncepcji, inteligentna specjalizacja jest strategią działania adresowaną do wszystkich typów regionów (nie tylko liderów technologicznych). Efektem jej
zastosowania powinien być wzrost zróżnicowania między regionami Unii Europejskiej
w zakresie specjalizacji w określonych dziedzinach nauki i technologii, a także sektorach
gospodarki.
Istotne założenia związane z inteligentną specjalizacją dotyczą sposobu jej implementacji, zwłaszcza roli administracji publicznej w jej wdrażaniu. Inteligentna specjalizacja nie powinna być wyznaczana odgórnie przez administrację publiczną czy zewnętrznych ekspertów w ramach opracowanych planów, strategii czy projektów foresight. Jest
to przedsiębiorczy i oddolny proces selektywnego wyboru dziedziny nauki, technologii
i gospodarki, w której region ma już sukcesy i może być liderem w skali europejskiej
i światowej. Zaangażowanie administracji publicznej jest tu postrzegane głównie w kontekście tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju specjalizacji i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, dostępu do informacji w zakresie możliwości i zagrożeń technologicznych czy gospodarczych, standardów bezpieczeństwa, źródeł finansowania, itp.
Tym samym rola administracji publicznej zostaje ograniczona do tworzenia zindywidualizowanego wsparcia dostosowanego do potrzeb konkretnego obszaru specjalizacji.

Zakończenie
Regionalna polityka innowacyjna z marginalnego obszaru aktywności polityki gospodarczej ewoluowała w stronę centralnego ogniwa aktywności podmiotów publicznych.
W ostatnich dwóch dekadach dokonało się istotne przeobrażenie celów i instrumentów
oraz sposobów tworzenia i oddziaływania polityki innowacyjnej. Zmiana paradygmatu
regionalnej polityki innowacyjnej polega głównie na:
1. Przesunięciu akcentu z ujęcia typowo regionalnego zogniskowanego wokół budowania regionalnego środowiska innowacji na rzecz podejścia sektorowo-regionalnego eksponującego terytorializację procesów innowacji i współzależności pomiędzy technologiczną domeną specjalizacji a kapitałem terytorialnym.
2. Odejście od powszechnego wspierania działań innowacyjnych we wszystkich
obszarach na rzecz selektywnego wsparcia wybranych domen/branż aktywności innowacyjnej osiągających przewagę konkurencyjną w wymiarze międzynarodowym.
3. Reorientacji roli władz regionalnych i zmianie metod oddziaływania – osłabienie
dominującej roli sektora publicznego i władz regionalnych w budowaniu innowacyjności regionów na rzecz pro-przedsiębiorczego i rynkowego podejścia do budowania zdolności innowacyjnych regionów.
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4. Odejściu od uniwersalnego modelu regionalnej polityki innowacyjnej na rzecz

zróżnicowanej terytorialnie i sektorowo polityki, adekwatnej do zindywidualizowanych potrzeb konkretnych specjalizacji regionalnych.
W regionalnej polityce innowacyjnej nastąpiła ewolucja: od nacisku na rozwój sektora B+R oraz zwiększenie usieciowienia i umiędzynarodowienia aktywności proinnowacyjnej poprzez instytucjonalne i publiczne mechanizmy zarządzania do budowania
inteligentnych specjalizacji opartych na rynkowych mechanizmach ich tworzenia i selektywnego wsparcia wybranych obszarów aktywności innowacyjnej. Mocno eksponowana jest konieczność osadzenia i powiązania przewagi technologicznej z zasobami
terytorialnymi, co umożliwi budowanie unikalnej pozycji konkurencyjnej regionu na
arenie międzynarodowej.
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się polityki innowacji w Polsce oraz
jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego w kontekście inteligentnych specjalizacji. Promocja innowacyjności w polityce regionalnej Unii Europejskiej i tworzenie regionalnych
strategii innowacji są szczególnie ważne. Polityka innowacji pozwala na niwelowanie
technologicznych przepaści oraz stworzenie trwałych warunków dla rozwoju i wzrostu gospodarczego w mniej uprzywilejowanych regionach UE. Dodatkowo umożliwia
zacieśnianie kooperacji administracji publicznej z biznesem oraz współpracę pomiędzy
przedsiębiorcami.

Monika Kidyba, Łukasz Makowski

Innowacje stanowią również przedmiot polityki państwa, a polityka innowacyjna
stanowi tego wyraz jako element polityki gospodarczej państwa. Jest to polityka wspierania innowacji oraz tworzenia odpowiednich instrumentów dla ich rozwoju, a tym samym wspomagająca efektywność innowacyjną. Polityka innowacyjna stawia sobie za
zadanie stymulowanie działalności innowacyjnej w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego. W tworzeniu odpowiedniej polityki innowacji kluczowe jest położenie nacisku na
interaktywny charakter innowacyjności oraz na wagę dyfuzji innowacji, co w rezultacie
przełoży się na rozwój instrumentów polityki innowacyjnej [Fagerberg 2017].

Polityka innowacyjna Unii Europejskiej
Istotną cezurą dla polityki innowacyjnej w unijnej polityce rozwoju było wprowadzenie
do Strategii Lizbońskiej w 2000 r. innowacji, których wyrazem jest gospodarka oparta na
wiedzy. Innowacyjność została przez unijnych decydentów uznana za klucz do długoterminowego wzrostu gospodarczego, a przyszłość europejskich instytucji i podmiotów
gospodarczych w wysokim stopniu za zależną od stworzenia odpowiedniego środowiska dla rozwoju innowacji [Renda 2017].
Kryzys gospodarczy z lat 2008–2009 wymógł rewizję dotychczasowych działań wobec
pojawiających się wyzwań ekonomicznych, społecznych i potrzeby znalezienia nowych
oraz zrównoważonych źródeł rozwoju [Zgud 2017]. Rodzi się tu pytanie: dlaczego innowacje są tak ważne? Okazuje się bowiem, że to innowacje w największym stopniu wpływają
na długotrwały wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Jednocześnie innowacje stanowią bardzo trudny temat w sferze polityki publicznej. Oprócz tego, że przenikają niemalże
wszystkie dziedziny życia, to również w wysokim stopniu angażują sektor prywatny oraz
administrację publiczną. W ciągu ostatnich dwóch dekad, przepaść między Europą i innymi regionami świata pod względem rozwoju i konkurencyjności stale się pogłębiała. Tę
tendencję potwierdzają m.in. dane Komisji Europejskiej w „Innovation Union Scoreboard
2010”, które wskazują, że USA i Japonia wiodą prym w zakresie innowacyjności, pozostawiając daleko w tyle państwa członkowskie UE. Jednakowoż najnowsze dane, zawarte w „European Innovation Scoreboard 2017”, wskazują, że innowacyjność Unii Europejskiej wciąż
wzrasta, zwłaszcza dzięki zwiększeniu inwestycji w zasoby ludzkie, stworzeniu środowiska
przyjaznego innowacjom i prowadzonym badaniom naukowym. Szwecja pozostaje liderem innowacji w UE, a na kolejnych miejscach plasują się: Dania, Finlandia, Holandia, Wielka
Brytania i Niemcy. Najszybszy wzrost innowacyjności notują Litwa, Malta, Wielka Brytania,
Holandia i Austria. W skali globalnej UE coraz bardziej zbliża się do poziomu innowacyjności
Kanady i Stanów Zjednoczonych. W czołówce znajduje się również Korea Południowa i Japonia, a Chiny wykazują najszybsze tempo rozwoju innowacji na arenie międzynarodowej.
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Szybko rozwijające się kraje BRIC1 w najbliższym czasie prawdopodobnie wyprzedzą
Unią Europejską pod względem rozwoju innowacji. Wśród przyczyn tego zjawiska znajduje się także niejako fragmentaryzacja innowacyjnych osiągnięć pomiędzy 28 krajów
członkowskich UE. Ponadto UE wydaje więcej środków finansowych na promocję badań,
nauki i innowacji niż Stany Zjednoczone, co nie przekłada się na ogólny wynik europejskiej innowacyjności. Warto tu podkreślić, że również wysokie nakłady finansowe na prace
badawczo-rozwojowe nie przekładają się na rezultat końcowy oczekiwanych innowacji.
Stąd, aby polityka innowacyjna była sama w sobie innowacyjna, konieczne jest wzmocnienie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku innowacji, umożliwienie wymiany informacji pomiędzy podmiotami prywatnymi w celu określenia trendów rynkowych, przyszłych
kierunków rozwoju poszczególnych branż i właściwego rozpoznania potrzeb konsumentów. Na poziomie UE pojawiają się dodatkowe problemy. Nowe formy innowacji wymagają większej skali, a brak w pełni rozwiniętego rynku wewnętrznego jej nie gwarantuje.
Ponadto nieodzowne jest holistyczne podejście do innowacji i współpracy [Renda 2017].
Powyższe potwierdzają dane zawarte w Regional Innovation Scoreboard 2014, które
wskazują, że wzrost gospodarczy jest coraz bardziej związany ze zdolnością gospodarek
regionalnych do zmian i innowacji. Regiony i miasta stały się kluczowymi jednostkami przestrzennymi, w których zachodzi transfer wiedzy, budowa systemu innowacji i konkurencji
w celu przyciągania zarówno inwestycji, jak i talentów. To regiony są najbardziej odpowiednie do stymulowania innowacji, a ich wydajność zależy nie tylko od przedsiębiorstw
i instytutów badawczych, ale także od interakcji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Na
poziomie regionalnym UE większość regionów poprawiła swoje wyniki w zakresie innowacji, ale jednocześnie pogorszyła je pod względem wydajności innowacyjnej. Kraje Unii
Europejskiej zostały podzielone na cztery kategorie: liderów innowacji, podążających za
innowacjami, umiarkowanych innowatorów oraz skromnych innowatorów.
Przyjęta w 2010 r. strategia Europa 2020 obejmuje siedem flagowych inicjatyw: Młodzież w drodze, Europejska agenda cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów,
Polityka przemysłowa na rzecz ekologicznego rozwoju, Program na rzecz nowych kwalifikacji i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem [Sulnicka 2011]. Wskazują
one na konieczność stworzenia Unii Innowacji, której celem jest poprawa warunków
oraz dostępu do finansowania badań i innowacji, a także wzmocnienia łańcucha innowacji, jak i zwiększenia poziomu inwestycji w całej Unii. Wymaga to działań wzmacniających funkcjonowanie instrumentów UE wspierających innowacje, w tym także poprzez
bliższą współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz usprawnienie procedur
administracyjnych w celu ułatwienia dostępu do finansowania, w szczególności dla MŚP;
1

BRICS: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa.
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promowanie partnerstw dla wiedzy i wzmocnienie powiązań między edukacją, biznesem, nauką na rzecz innowacyjności, m.in. przy udziale Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz promowanie przedsiębiorczości poprzez wspieranie młodych innowacyjnych firm [Anvert, Granieri, Renda 2017]. Kluczowym instrumentem wspierającym
innowacyjność w UE jest program ramowy finansujący badania naukowe i innowacje:
Horyzont 2020 (poprzednik: Siódmy Program Ramowy – 7PR, ang. The 7th Framework
Programme for Research), pozwalający na wdrożenie Unii Innowacji. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 77 mld euro na lata 2014–2020. Horyzont 2020 to program,
który łączy w sobie wszystkie działania dotyczące badań i innowacji, jak i ich komercjalizacji. Jego budżet całkowity jest 30% wyższy niż 7PR. Według założonych celów, liczba
naukowców w EU w ciągu 10 lat powinna wzrosnąć o około 1 mln, o ile inwestycje w prace badawczo-rozwojowe wyniosą 3% PKB UE.
Istotna jest też analiza zdolności do innowacji, ich wydajności wśród krajów europejskich oraz na świecie, zwłaszcza w krajach szybko się rozwijających. Z kolei innowacje
społeczne odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w polityce innowacji Unii Europejskiej. Stanowią niejako „koło ratunkowe” dla wyzwań stojących przed państwami członkowskimi UE, takimi jak: kryzys finansowy, ograniczenia budżetowe, zmiany strukturalne
(demografia, innowacje technologiczne, konkurencja międzynarodowa). Europie nie tylko brakuje innowacji społecznych, boryka się także z niemożnością ich skalowania i nieodpowiednią zdolnością wywierania wpływu politycznego. Państwa członkowskie UE
potrzebują również wsparcia w zakresie organizacji zmiany. To dlatego program walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym promuje innowacje społeczne w ramach unijnej polityki społecznej [Guide to social innovation 2013].
Jako, że sama nazwa strategii Europa 2020 brzmi: Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, to właśnie
owo „włączenie społeczne” realizuje m.in. Unia Innowacji poprzez szczególne wspieranie
innowacji społecznych. W efekcie chodzi o wykorzystanie rozwiązań powstałych w wyniku kooperacji przedsiębiorców społecznych oraz NGO w obszarach, w których sektor
publiczny nie zdoła zaspokoić potrzeb społecznych. Ważne jest także tworzenie nowych
modeli współpracy i relacji społecznych. Strategie Goverment 2.0. w administracji publicznej nie są aktualnie wystarczające, aby przesądzały o jej innowacyjności. Unia Innowacji zakłada także promocję liderów wspierających innowacje w sektorze publicznym, ale
przede wszystkim posiadających umiejętność odpowiedniego zarządzania innowacjami.
Założenie to stanowi niejako przeniesienie procesów dotychczas właściwych sektorowi
prywatnemu na grunt administracji publicznej. Można mieć zatem nadzieję na wypracowanie nowych metod zarządzania innowacjami właśnie w obszarze administracji publicznej. Natomiast promocja innowacji społecznych z pewnością przełoży się na nowy wymiar
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społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR). W obecnej perspektywie finansowej UE na lata
2014–2020 na znaczeniu zyskują także innowacje w zamówieniach publicznych, które stanowią około 19% PKB w UE i jednocześnie są ogromnym, potencjalnym rynkiem dla innowacyjnych produktów i usług. Zamówienia na roboty budowlane i usługi projektowe sięgają 40%,
a w obszarze obronności i bezpieczeństwa cywilnego blisko 100%. Mimo dużego popytu
zamówienia publiczne nie odpowiadają potrzebom rynkowym i niosą ze sobą duże ryzyko
związane z ich realizacją. To sprawia, że bardzo trudno jest o transfer innowacji i rozwój nowych rynków w zamówieniach publicznych. Usprawnienie procedur stosowanych w zamówieniach publicznych może pomóc we wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów
i usług. Jednocześnie pozwoli to na podniesienie jakości usług publicznych na rynkach, na
których sektor publiczny jest znaczącym nabywcą. Władze publiczne powinny działać w roli
launch customer, czyli funkcjonować jako klient inicjujący wprowadzenie innowacji do swojego zamówienia, i tym samym stać się pierwszym klientem, który te innowacje otrzyma.
Państwa członkowskie powinny podjąć konkretne kroki na rzecz rozwoju innowacyjności
i badań naukowych poprzez udoskonalenie procedury zamówień publicznych. To oczywiście wymaga zmian w procesach administracyjnych krajowych, regionalnych i lokalnych
jednostek terytorialnych już na etapie przygotowania zaproszeń do składania ofert przetargowych. Wsparciem w tym zakresie ma być inicjatywa Unii Innowacji strategii Europa 2020
[Public procurement of innovative products and services 2017].

Polityka innowacyjna Polski
Polityka innowacyjna w Polsce rozpoczęła się w 2000 r. wraz z przyjęciem przez Radę
Ministrów rządowego programu pt. Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do
2006 r. Kontynuację tego programu stanowi dokument pt. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, który został opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki i przyjęty przez rząd we wrześniu 2006 r. Większość związanych z polityką
innowacyjną strategicznych dokumentów odwołuje się do programów unijnych [Grycuk 2011, ss. 53–68], które Polska realizuje w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, określonych w języku polskim jako Narodowa Strategia Spójności [2007].
Pozwoliła ona w latach 2007–2013 na wdrożenie unijnej polityki spójności.
W ramach polskiej polityki innowacyjnej można wyróżnić następujące instrumenty,
które wspierają MŚP: prawne, rządowe i unijne oraz finansowe. Natomiast instytucje naukowe, administracji publicznej, otoczenia biznesu, a także przedsiębiorstwa stanowią
Narodowy System Innowacji, rozumiany jako system wzajemnie połączonych instytucji
sektora publicznego i prywatnego, które indywidualnie lub przy współpracy przyczyniają się do rozwoju i upowszechniania nowych technologii oraz zapewniają warunki
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do wdrożenia sformułowanej polityki innowacyjnej [National Innovation Systems 1997].
Tworzące politykę innowacyjną elementy NSI to instytucje kreujące w zakresie ustawodawczym lub opracowania dokumentów strategicznych, określających kierunki rozwoju
i narzędzia wspierające innowacje i ich komercjalizację (np. Sejm, MNiSW), wdrażające
(np. PARP) i te działające na rzecz rozwoju innowacji (np. inkubatory przedsiębiorczości,
parki naukowo-technologiczne) [Maślanka 2007].
Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej z 2005 r. była jednym z pierwszych
instrumentów prawnych zachęcających do aktywności w obszarze prac badawczo-rozwojowych. Ułatwiała przedsiębiorstwom przede wszystkim uzyskanie statusu centrum
badawczo-rozwojowego. Dzięki czemu można było otrzymać kolejne przywileje, takie
jak zaciągnięcie kredytu technologicznego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na
zakup lub wytworzenie nowej technologii. Istniała także możliwość odliczenia podatkowego kosztów poniesionych na działalność badawczą. Kolejnym aktem prawnym o dużym znaczeniu jest Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej [Stanisławski 2011].
Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2010
nr 96 poz. 616) określono zasady funkcjonowania powołanej agencji wykonawczej do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.
NCBR w latach 2011–2013 uruchomił wiele projektów wspierających działalność B+R np.
InnoLot, INNOMED, GEKON, GRAF-TECH, BIOSTRATEG, a w 2013 r. ruszył program dotyczący innowacji społecznych i zamówień przedkomercyjnych innowacyjności.
Natomiast w ramach ułatwień, dla spółek venture capital oraz dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową przewidziano odliczenie poniesionych kosztów
od podstawy opodatkowania w zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. 2015
poz. 1767). Z kolei tzw. mała ustawa o innowacyjności zawiera zestaw instrumentów podatkowych umożliwiających firmom prowadzenie działalności innowacyjnej oraz upraszczających kooperację ze środowiskiem naukowym, jednocześnie zachęcając do komercjalizacji wyników badań. Dużą ustawę o innowacyjności uchwalono 9 listopada 2017 r., która
całościowo objęła problematykę innowacyjności, tj. ustawę o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. 2017 poz. 2201).
W ramach polityki innowacyjnej Polski wspierane są również prace badawczo-rozwojowe ze środków pochodzących w znacznej mierze z zewnątrz tj. funduszy unijnych. Natomiast pozyskiwanie funduszy ze źródeł wewnętrznych realizowane jest dzięki wsparciu
instytucji otoczenia biznesu. Pod względem finansowym i fiskalnym zintegrowaną politykę
innowacyjną w Polsce wprowadza przyjęta w 2013 r. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG), wpisująca się w średniookresową Strategię
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Rozwoju Kraju 2020, przyjętą w 2012 r. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. przewiduje nowy system interwencji publicznej, który będzie dotyczył finansowego wsparcia
skierowanego przede wszystkim na zwiększenie innowacyjności firm. Niemniej pomoc
publiczna będzie obligowała do wzrostu nakładów własnych przedsiębiorcy, który pragnie
wprowadzić innowacyjny produkt lub usługę. Wsparcie będzie kierowane zwłaszcza w stronę budowy infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmach, na realizację projektów od etapu pomysłu po komercyjne wdrożenie. Z dniem 15 marca 2017 r. weszła w życie Strategia na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 uchylająca Strategię Rozwoju Kraju 2020,
przyjęta w 2012 r.

Regionalne Strategie Innowacji (RIS)
W Polsce prace nad rozwojem Regionalnych Strategii Innowacji rozpoczęły się w 2002 r.
Wszystkie podejmowane działania strategiczne zmierzają do zbudowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy i współpracy [Grycuk 2011, ss. 53–68]. Strategie innowacji, tworzone jako regularne i ukierunkowane zadania, realizowane w ramach współpracy na szczeblu
regionalnym, pozwalają na wspieranie i wzmacnianie innowacyjnych rozwiązań oraz lokalnej dynamiki wzrostu. Nie ma jednej uniwersalnej regionalnej strategii innowacji. RIS
ma przede wszystkim odzwierciedlać lokalną różnorodność i być dostosowana do miejscowych uwarunkowań. Regionalne Strategie Innowacji mają na celu identyfikację tych specyfik i stworzenie im adekwatnego wsparcia. Uwzględniające specyficzne warunki danego
miejsca w regionie, przyczyniają się do odpowiedniej aktywacji potencjału innowacyjnego
w celu poprawy konkurencyjności [Elçi, Karataylı, Karaata 2008]. Pozwala to też na określenie systemu oceny i zdefiniowania strategicznych priorytetów, celów operacyjnych oraz ich
monitorowania. W opracowanie RIS zaangażowane są wszelkie podmioty odpowiadające
za kreowanie innowacji: uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa, startupy, instytucje finansowe,
administracja samorządowa oraz inne organy administracji publicznej.
UE wspiera strategie innowacji od co najmniej połowy lat 90. XX w. w formie RITTS
(Regional Innovation and Technology Transfer Strategies), RTP (Regional Technology
Plans), i właśnie RIS (Regional Innovation Strategies). Wdrażanie RIS obejmuje zazwyczaj
sześć etapów. Pierwszy dotyczy inicjowania dialogu regionalnego w zakresie innowacji. Jest to pierwszy, ważny krok na drodze do osiągnięcia porozumienia w sprawie koncepcyjnego określenia innowacji oraz jej zakresu, przy udziale podmiotów biorących
udział w regionalnym systemie innowacji. Drugi etap obejmuje analizę regionalnych potrzeb i możliwości w zakresie innowacji, w tym ocenę mocnych i słabych stron, zarówno
w stosunku do stanu aktualnego, jak i przyszłych kierunków systemu innowacji. Kolejny etap to kształtowanie strategii innowacji przy bezpośrednim udziale wszystkich
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interesariuszy. Są tu wykorzystywane różne narzędzia kooperacji, m.in. grupy robocze, fora, bezpośrednie konsultacje, otwarte konferencje, wizyty studyjne itp. Czwarty
etap to wybór priorytetów dla wsparcia innowacji. Zawiera on najwięcej pierwiastka
politycznego, ponieważ wiąże się z procesem ustalania wspólnych celów różnych opcji
politycznych. Realizacja strategii to piąty etap wdrażania RIS poprzez wprowadzenie
w życie planów działania, projektów pilotażowych inicjatyw, itp. Ostatni etap stanowi
stworzenie i korzystanie z systemu monitorowania i oceny RIS.
Wynikające z RIS podstawowe kierunki działań to wzmacnianie regionalnych zdolności w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji poprzez tworzenie centrów kompetencji, czy biegunów konkurencyjności [Wierżyński 2011]. Pozwoli to, przy wsparciu
administracji publicznej, kooperującej z podmiotami komercyjnymi i sektorem nauki,
na transfer technologii, na stymulowanie innowacji w MŚP poprzez promowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami prywatnymi, wspieranie sieci i grup biznesowych
MŚP, które w rezultacie będą mogły uzyskać łatwiejszy dostęp do wysokospecjalistycznych usług dedykowanych biznesowi. W efekcie końcowym ten proces przyczyni się do
poprawy funkcjonowania samych sieci współpracy. Klastering ma za zadanie wspierać
przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy i firm, zwłaszcza spin-out i spin-off,
a także inkubatorów (technologicznych, przedsiębiorczości) oraz instrumentów finansowych. Istotna jest także poprawa jakości kapitału ludzkiego na rzecz innowacji poprzez rozwój programów nauczania dostosowanych do potrzeb systemu innowacji, nie
tylko pod kątem naukowym czy technologicznym, ale również zarządzania innowacjami i zachęcania przedsiębiorstw do zatrudniania specjalistów do spraw innowacji. RIS,
uwzględniające specyficzne warunki danego miejsca w regionie przyczyniają się do
odpowiedniej aktywacji potencjału innowacyjnego w celu poprawy konkurencyjności
[Elçi, Karataylı, Karaata 2017].

Krajowe i regionalne strategie na rzecz inteligentnych
specjalizacji w kontekście perspektywy
finansowej 2014–2020
Osiągnięcie zrównoważonego, inteligentnego wzrostu przy jednoczesnym zaangażowaniu społecznym, które zakłada Strategia Europa 2020, jest możliwe poprzez opracowanie
krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) opracowanych przez kraje członkowskie UE
oraz regionalnych strategii innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3). Strategia inteligentnej specjalizacji pozwala na ustalenie kierunków rozwoju gospodarczego
prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I). Unowocześnienie gospodarki
ma nastąpić poprzez inwestycje na wybranych gałęziach, które pozwolą na osiągnięcie
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przewag konkurencyjnych na arenie międzynarodowej. Takie działanie umożliwi również lepsze wykorzystanie funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014–2020.
Krajowa Inteligentna Specjalizacja to dokument podlegający nieustannej aktualizacji ze
względu na zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze. W toku przeprowadzonych
analiz zidentyfikowano obecnie 20 krajowych inteligentnych specjalizacji w obszarze
B+R+I w ramach pięciu zakresów tematycznych: zdrowe społeczeństwo; biogospodarka
rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa; zrównoważona energetyka; surowce
naturalne i gospodarka odpadami; innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.
Celem strategicznym KIS w zakresie realizacji strategii Europa 2020 jest: utrzymanie
zatrudnienia na poziomie 71%; przeznaczenie 1,7% PKB na inwestycje w prace badawczo-rozwojowe; ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 14% i 15% udział energii ze źródeł
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto; zredukowanie przedwczesnego zakończenia nauki do 4,5% i zwiększenie liczby osób posiadających wyższe wykształcenie
do poziomu 45%; zmniejszenie liczby ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym do 1 500 000. Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce nie są nadrzędne w stosunku do zidentyfikowanych specjalizacji regionalnych. Szesnaście zdefiniowanych regionalnych strategii badań i rozwoju na rzecz inteligentnej specjalizacji opiera
się na analizie SWOT, zawiera system monitorowania i propozycji angażowania prywatnych środków w badania i rozwój. Każda regionalna inteligentna specjalizacja określa
obszary stanowiące o przewadze konkurencyjnej regionu. Opis krajowej inteligentnej
specjalizacji pozwala określić, czy dany wniosek firmy ubiegającej się o dofinansowanie
mieści się w ramach KIS. Zgodnie z Rezolucją PE z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie inteligentnej specjalizacji: tworzenie sieci doskonałości na rzecz skutecznej polityki spójności (2013/2094(INI)) (Dz.Urz. C 482/2 z 23.12.2016): „strategia inteligentnej specjalizacji
oznacza krajowe lub regionalne strategie innowacyjne ustanawiające priorytety w celu
uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron
w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi”. To, co odróżnia
inteligentną specjalizację od tradycyjnych polityk przemysłowych czy innowacyjnych,
jest to wszystkim proces, określany jako proces przedsiębiorczego odkrywania. Jest to
działanie mające charakter interaktywny i oddolny, w którym przedstawiciele sektora
prywatnego i nauki dążą do wyłonienia obszarów, w jakich już specjalizuje się lub może
się specjalizować dany region. Ponadto RIS cechuje zorientowanie na działanie, a nie
na konkretne branże. Owo działanie może wiązać się z konkretnymi technologiami lub
technologicznymi, konkretnymi możliwościami, zasobami naturalnymi itp. Inteligentna
specjalizacja pociąga za sobą również strategiczną i specjalistyczną dywersyfikację [Innovation-driven Growth in Regions 2013].
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Zakończenie
Innowacje to główna determinanta rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, a rola interwencyjna państwa w ramach polityki innowacyjnej jest nie bez znaczenia, ponieważ
mimo usilnych starań interesariuszy rynku innowacji i poniesionych nakładów finansowych, brakuje odpowiedniego poziomu innowacyjności lub innowacje są niewystarczająco widoczne, a często i niezrozumiałe. Polityka innowacyjna to coś więcej aniżeli tylko
fuzja polityk z obszarów nauki, badań i technologii, to przede wszystkim systemowe
wprowadzenie instrumentów polityki innowacyjnej ukierunkowanych na współdziałanie. Skuteczna polityka innowacyjna to taka, która zapewnia stabilny kierunek rozwoju
dla podmiotów podejmujących się realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, jest też wiarygodna i nie podlega częstym, nieprzewidywalnym zmianom. Polityka innowacyjna rozumiana w ten sposób może być w rezultacie potężnym narzędziem rozwoju gospodarczego [Edler, Fagerberg 2017].
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Regional Innovation Policy and Triple Helix-System –
European Experiences
Abstract: This article deals with the analysis of innovation at the regional level. Its purpose
is indicate the impact of individual measures at the regional level on the innovation of regions. This is described with regard to the functioning Triple-Helix system. The relationship
between individual players is indicated and their differences in relation to different countries are indicated. The studies carried out show that decentralized innovation systems are
more effective than the centralized.
Key words: innovation, region, Triple-Helix

Introduction
The economic reality in which modern organizations operate is a system of mutual connections, relations and dependencies between individual participants of
the system. Innovativeness of the economy is indicated as one of the main determinants – engines of development in the area of economic development. This
innovativeness is understood as the ability to create – from the moment the idea
is created to its delivery to the market – and to use new products, goods and solutions. This ability may be measured at the level of an individual – researcher, creator, organization (enterprise, research institute), region or state. In each of these
cases, success is determined by the sequence of events, the sum of inputs such
as financial resources and human resources, talent and inventiveness of creators,
originality and from the point of view of economic analysis, expansion opportunities and market position resulting from direction of activity, age, enterprise size
[Madejska 2002, p. 51]. Market mechanisms, education system, and research and
development potential [Guan, Chen 2010] of the sector and market type on which
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the company operates play an important role at the market level [Janasz, Kozioł
2007, p. 7]. From a much broader perspective also geopolitical conditions, international relations, global competition and related processes matter. Local or regional
conditions as an environment for innovative activity – lie somewhere in between.
Differences in innovation activity not only concern countries (which is the subject
of many analyzes), but also, and perhaps above all, regions [Brezdeń, Spallek 2013].
In this spirit, the concept of Triple-Helix is described, which assumes cooperation
between universities and R&D units, local governments and entrepreneurs (mainly
from the SME group) in the development of innovation. In addition to strictly economic determinants influencing innovation, there are also legal, organizational,
spatial, cultural and other conditions creating in general terms a favorable (or not)
climate for innovations. Its overriding goal will be to indicate the impact of individual measures at the regional level on the innovation of regions.

The importance of regional analyzes
The analyzes presented in this article relate to the regional approach. A look at the
regional approach is characterized by great freedom in defining the concept of a region. In the current reality, for this reason, an attempt was made to normalize regional
divisions on a different level of disaggregation. Currently in Europe (especially in the
European Union), we use the division into regions according to the NUTS nomenclature (Nomenclature des unités territoriales statistiques). In this approach, countries are
NUTS0, countries or macro regions are NUTS 1, regions (in Poland voivodships) are
NUTS 2 level, subregions are NUTS3. It should be underlined that lower level of the
picture provides conclusions closer to reality, taking into account many information
omitted during the aggregation.
This division – being the most popular in economic research in recent years – has,
as any other some drawbacks. These include mainly artificial aggregation of microregions into units with a larger area, only for reasons of correct statistical reporting.
Some of the regions are areas with strong traditions and cultural relations connecting inhabitants, some are only administrative creations, and others are a result of
a compromise, not always permanent, which, in turn, causes major problems in any
long-term analyzes. However, above-indicated disadvantages relate to all regional
classification methods and the NUTS classification – for example, due to its unification and precise definition should be considered as one of the most relevant. Due
to the availability of data, as well as the use in this research of mainly data for the
European Union countries, the NUTS nomenclature was used as the appropriate one
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for the research area. By collecting data on innovation, we are not able to obtain
information – at an appropriate frequency – at a lower level than NUTS 2 and incidentally – as part of some NUTS 3 panel studies.
When analyzing regional data, one should pay attention to the fact that the region is
created both by the society inhabiting it with all the pros and cons, cultural, geographical, political and natural conditions, legal norms, political system and both natural and
processed goods resources. Each of these factors may be such a strong determinant
of regional development that it will shift the center of gravity of the local economy in
a specific direction. Therefore, we have typically tourist, mining, port and agricultural
regions. Analyzed issue of innovativeness can, however, be related with greater or lesser intensity with each of them. It is sufficient to create appropriate conditions (or have
them in place in the natural sense) that are beneficial for the development of innovation.
Similarly, part of the existing market situation is the result of interregional cooperation,
whose power of influence is getting stronger [Wanzenböck, Scherngell, Brenner 2014].
In this approach, the regional authorities, through their actions, can create, strengthen
and sustain these conditions (also cooperation). Unfortunately, it cannot be ruled out
that the region’s results at the NUTS 2 level are misleading because of the strongly distinctive sub-region at NUTS 3 level and so on. Currently, we had a similar problem in the
Mazowieckie Voivodship, which led to the next division from January 1, 2018.

Regional Innovation Systems
“The set of institutions that contribute to the creation and use of new technologies and
creating the conventional boundaries in which the authorities implement national science, technology and innovation policy” [Metcalfe 1995] defines the National Innovation
System (NSI).
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Figure. 1. National Innovation System

Source: Szajt [2010, p. 54].

RSI is not a formal institution or even a strictly defined system of functioning. It is
only an attempt to systematize and define the rules for functioning of all players involved in creating innovation at a given level. Increasingly, we are talking not so much about NSI as about regional innovation systems (RSI) [Asheim 2012]. This is due to the fact
that regional analyzes are more often cited, which indicate the importance of innovation policy for the development of regions. This is all even more justified because in the
case of regional analyzes, we deal more often with a more integrated and oriented on
common goals community. Analysis of innovation at the national level – due to strong
discrepancies between particular regions [Szajt 2012] – does not give a full picture of
the phenomenon or distorts some conclusions. Getting closer to the level of the region
often allows to point out problems – especially of demographic nature – which are not
perceived at the state level.
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Above-mentioned RSIs are not a general universal model for all. Due to the conditions
mentioned earlier, development of a given region is purely individual. However, as in the
case of the state, each of these areas aims at increasing the economic potential in accordance with its own concept of future functioning in the innovative environment [Castellacci, Archibugi 2008, p. 1670]. However, this is possible only with an appropriate level of
decentralization in the field of innovation policy making, which is mainly the case in countries in which the economy operates on a free market basis. Innovative systems in various
countries operate on the basis of different schemes [Szajt 2009], however, in each of them
the Triple-Helix system is visible. From the point of view of the region, it is significant how
far the competences within the scope of supporting innovation (also indirectly through
stimulation of science) reach the local level. In this system, a clear division of competences
/ roles is visible only in two areas. Companies implement, or market new products based
on innovative solutions in the areas of production, services and marketing. They are also
the main investor and recipient of market signals. They diagnose the situation from the
level of preparation, through implementation, expansion and full maturity. It seems that
innovations generated by the enterprise sector, strengthens the possibility of their subsequent actual use and, as a result, the return of incurred expenditures, although one may
also find analyzes leading to other conclusions [Quatrado 2009]. In turn, research institutions (often operating inside enterprises on special terms) deal with the scientific and experimental areas. They solve given problems, work on new products, services, modernize
current techniques and technologies. Their role in the Triple-Helix system is very clear. At
this point, the question arises about the role of the third player – government or regional
institutions. Seemingly, this role is minor, insignificant. In practice, it determines the functioning of the two previously mentioned areas. The functioning of enterprises is based
on a legal framework, which is observed by administrative units at the central and local
level. These units – mainly at the local level – also determine the principles of land management and specify acceptable areas of activity. Local authorities give consent to specific
business activities and in many cases, through their decisions, encourage investment in
specific areas of activity. These incentives may include organizational support (e.g. in the
field of recruitment), tax reliefs, support in the process of obtaining all consents and permits. Even passive approach in this area may be an obstacle to the rapid implementation
of the investment. It should be remembered that in the case of production – especially
innovative products – success is largely determined by the speed of both implementation and diffusion of innovation [Fagerberg, Srholec 2008, p. 1427]. For this, an appropriate
level of affluence is needed in the area treated as a sales market and appropriate qualifications of recipients that allow to take advantage of the benefits of resulting innovation
and appropriate social climate [Yoon et al. 2015]. In the area of research, support from local
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administration is less visible, as it concerns the creation of conditions for operating in this
area [Feltynowski 2009]. Activities supporting the development of education and higher
education, care for attractiveness of a given region for potentially new residents, providing
conditions for settlement and pursuing their own intentions – in all these spheres of life
you can find support of local authorities. Of course, the biggest impact on the local situation have authorities at the level (in Polish conditions) of the commune, further the poviat
and the voivodship. However, support at each of these levels, despite having a different
character, with proper coordination, enables implementation of the intended policy, including the innovative one.
Measurement of innovative activities at each level is associated with certain problems. Some innovative tasks are woven into typical company activities, making it difficult to capture. Other, often resulting from the need of the market, requirements of the
moment, innovations are carried out spontaneously, making it difficult to capture the
moment of their creation or incurred expenditures. Part of the innovation is a result of
constantly progressing research. Even these activities, which are implemented as separate projects, use part of the research staff, marketing departments, infrastructure, often
without a specific separation of individual costs. In any case, the creation of innovation,
conscious – as it were ordered by appropriate institutions, departments, organizations,
deal with research and R&D institutions located in independent institutes, departments
operating within enterprises and universities. They form the R&D sector. It is the main
player of the Triple-Helix system next to the administrative authorities and enterprises.
This sector is – by definition – a key link, which, however, without the support of others,
cannot function in the current economic reality.
Seemingly at the state level, all participants of the innovation system have similar
conditions. However, when we look at the situation on a regional basis, it turns out that
in many cases local, cultural and historical conditions determine the possibilities of shaping the innovation policy. Not every region must be a technological leader and not
everyone wants to be so. What’s more, innovations do not necessarily concern the most
modern sectors of the economy.
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Figure 2. Number of patents application in German regions in 1999 and 2012, broken
down into the high-tech sector and others

Source: own elaboration based on Eurostat data.

In Germany, innovations in the high-tech sectors accounted for 17% of all innovations in 1999 and now represent only 13% (Fig. 2). What’s more, the highest share of
high-tech in innovation at the regional level in 1999 was 38% and in 2012 only 25%.
Meanwhile, results of the economy (towards innovation) at the regional level are diametrically different from each other. If we assume that the measure of innovative activity
is the number of patents [Acsa, Anselin, Varga 2002; Tavassoli, Carbonara 2014; Yanhui,
Huiying, Jing 2015], differentiation in this activity in Germany is at least clear.
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Regional policy in Europe and relations in the Triple-Helix system
Therefore, the question arises what elements of regional policy create the right relations
in the Triple-Helix system. It should be remembered that this system is sensitive to any
changes of legal, administrative and market nature. All participants move within the law
and their mutual relations are determined by legal norms. In the absence of such standards, two threats appear: improper actions and future appearance of norms that will
disturb the existing system. Demographic factors affect, on the one hand, the education
system and, consequently, science and, to some extent, employment in companies. The
business climate and competitiveness affect enterprises, and changes in law and emerging new tasks burdens administration. Self-regulation of the proper functioning of the
entire system is not easy even for economically powerful countries.
Another problem is the issue of authority and dependence. This mainly concerns the
influence of government administration on the functioning of the science sector – research units and universities. Depending on the internally accepted system in a given country, these relationships can take many different forms. We meet various systems, with taskoriented, central, proportionate, and so on. There are recommendations that public funds
for research should be directed to high-tech branches [Guellec, van Pottelsberghe 2000].
Expenditure is a key issue here, but one should also remember about different education
systems and employment policies [Sobczak 2013]. At the state level, this is standardized,
but with regard to neighbors from different countries, operating in very similar geopolitical conditions, it can play a significant role.
With regard the functioning of the Triple-Helix system, we observe major differences
in the European Union. In the case of smaller countries, such as Lithuania, Latvia or Estonia,
everything is decided by the parliament and the government. However, a similar situation
is also observed in the case of Hungary, where no tasks are practically ceded to lower levels
of administration. In Spain and Denmark we observe the leading role of ministries and
specially appointed councils whose task is to coordinate innovation policy. The differences
are that actions in Denmark are aimed at tying individual players, while in Spain these links
are almost non-existent. We also observe the central management of innovation policy in
the United Kingdom. In Belgium, the innovation policy is governed by a government operating through federal and local (regional) authorities as well as organizations of an administrative nature supported by advisory commissions. From these organizations, financial
support flows directly to the R&D sector and is also supported by industry and international institutions [Capron et al. 1998]. This is why more companies engage in cooperation
with universities to participate in the use of resources [David, Hall, Toole 2000] that they
would otherwise not be able to reach [Reinhilde Veugelers, Cassiman 2005, p. 374].
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We deal with the central management of innovation policy while delegating many
powers to the local level in France and Germany. In Germany, innovation policy primarily
concerns the regional approach – which is the result of historical shape of this country.
We observe an almost equal distribution of funds between the state and local structures
[Wiankowski et al. 2005, p. 52], which, however, did not protect the economy from the
strong differentiation of innovation activity in regions.
In another group of countries, we observe a strong link with the industry while
ignoring management at the regional level. In the Finnish innovation system, the support of industrial clusters plays a major role, which should be treated as taking care
of large players. Similarly, the economy of Sweden is based on large players – state
enterprises and cooperators of large international corporations. Here, more than two
thirds of finance invested in innovative activities comes from the industry. Similar solutions have been attempted to be implemented in Ireland, but under-capitalization of
the economy with own resources has led to a situation where international players are
the main players – through direct foreign investments. They operate in areas dealing
with the most modern technologies, while domestic companies operate in traditional
sectors [Klofsten, Jones-Evans 2000].
In terms of innovation (measured by patent activity), we observe a clear increase in
almost all regions of the European Union. Observation of summaries – aggregate rankings do not indicate any clear changes in the interregional system. A clear, observable regression concerns only the fall in the average position (measured by the median)
for the Croatian regions in the last seven years compared to the previous seven. This is
a decrease by as much as 89 positions, while it should be remembered that at that time
Croatia was in the process of post-war reconstruction and only reported accession to
the European Union, of which it is a member only for three of the examined periods. We
record another high drop for Cyprus and it is a decrease by 33 positions. Greece (30 places) noted a clear drop in position. However, larger changes are noticeable in the case of
activity in the field of high-tech patents. The drop in Croatia’s position is the same as in
general terms, for Finland it is a decrease by 33 positions – within the first 50 positions.
In the forefront, the fight is much stronger, and now the average position for Finnish
regions is 16 (the highest in the EU). Austria is only at the average position at level 55.
For Austria, an increase of 10 positions was also observed, and in this group of countries
it is a clear change (by 14%). A big change was also observed for Ireland – promotion
by 14 positions, and Estonia – promotion by 48 positions. However, in terms of NUTS 2,
Estonia is an independent region and its increase concerns the promotion at a lower
level from 157 places to 109. Clear decreases in patent activity in the high-tech area also
apply to Great Britain and Slovakia (-28 places) as well as Bulgaria and Cyprus (- 33 places).
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In the course of further research, the impact of expenditures on R&D activity on patent activity, the impact of their structure (share of the business sector), employment
in the R&D sector, including researchers and the place of performing work (enterprise
sector) was analyzed. There is a strong negative correlation between the size of share of the enterprise sector in the use of funds allocated to R&D and the state position
in innovative activity (average in regional terms), which indicates higher places in the
ranking for countries (regions) in which we observe a higher involvement in R&D from
enterprises (rxy = -0,596, p < 0,001). The same applies to the high-tech sector patent activity (r xy = -0,516; p < 0,001). The level of employment of research (r xy = -0,792, p < 0,001)
and development personnel (r xy = -0,814, p < 0,001) has an even higher impact on innovative activity. In this case, a larger share of employment in the enterprise sector is also
positively correlated with the achievements in the field of patent activity (r xy = -0,695,
p < 0,001 for personnel i r xy = -0,787, p < 0,001 for researchers).
Then, the analysis of the levels of innovation activity was also carried out depending
on the functioning of the innovative system. Countries surveyed were divided into three
groups: those in which the innovation system is centrally managed; managed through
ministries in coordination with regions (partly decentralized management), managed
mainly at the regional level and based on business support (decentralized management)
[Ostraszewska, Tylec 2017, p. 69; OECD 2011].
Table 1. Average values of patent activity in individual groups depending on the
innovation policy pursued and test values in the case of group comparisons
Group:
I centralized
II partially decentralized
III decentralized
Comparison
I and II
I and III
II and III

Mean
25,017
279,284
292,996
t
-12,245
-5,813
-0,275

SD
50,167
253,806
219,462
p
0,000
0,000
0,392

Source: own calculations based on Eurostat data and OECD information.

It turned out that for regions from the first group – centralized – significantly worse results were achieved compared to both the group with partially decentralized
(t = -12,245, p < 0,001) and fully decentralized management of the innovation system
(t = -5,813, p < 0,001).
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Conclusions
Analyzing presented facts, two acceptable success paths for innovation policy are
emerging. One is a system in which the point of gravity of the system is shifted to the
link between science and industry through tasks and financial resources deliberately
transferred taking into account the possible strong industrial potential of players, large
players. The second path works similarly, however, the management is brought here to
the regional level and hence oriented to industry and science. Solutions in which ministries decide about everything at the central level, the government or the parliament,
turn out to be inefficient in this approach, and despite strong economies (as in the
case of the United Kingdom) do not cause the growth of innovation. Financial support
for innovative activities and increase in employment in the R&D sector have a positive
effect on the growth of innovation, however, their actual efficiency is determined by
the proper distribution of expenditures.
The studies carried out clearly show that decentralized systems are more effective.
Systems where decisions are made at the central level are not flexible and reactions to
changes taking place at the regional level are often overdue or inadequately targeted.
It is difficult to apply for similarly strong and administratively divided countries with
negligible divisions. However, the sectoral approach indicates the need to support
innovative enterprises and shift the burden of financing of R&D activities (including
facilitations) towards this sector. This particularly concerns the support of high technology sectors, which are the most innovative and thus beneficial from the point of
view of budget revenues, growth in employment improvement of the trade balance
and economic development.
Presented research concerns only innovation measured by patent activity. In subsequent surveys, it is worth trying to analyze the impact of innovation revenues on economic growth at the regional level.
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Innovation in the Development of Regions and Cities –
Comparable Analysis
Abstract: This paper provides a general overview of the importance of innovation in the development of regions and cities. Some of the specific questions answered in this paper include:
·· What are the specific regional strategies that influence the relocation of industries, the
building of know-how, the emergence of innovative companies and partnership creation?
·· How does innovation influence the development of regions with high-tech sectors?
The final section of the paper presents a comparative analysis of three cities (regions) and
their efforts to create new innovative
�������������������������������������������������������������
sectors, to aid research and development organizations and support industries based on knowledge. It is demonstrated in the paper that the
regional policy implemented in Austin (USA), Brno (Czech Republic) and Lodz (Poland) have
been and will continue to be effective. The goal of this paper is to demonstrate the effectiveness of the adopted regional innovation strategies, and give examples of economic
determinants that stimulate the growth of cities through the cities of Austin, Lodz and Brno.
Key words: innovation, development of regions and cities

Introduction
The impact of innovation on the development of regions has already been discussed
by Nowakowska. Innovation is one of the elements of the “learning regions” concept –
meaning regions, which through progress make it possible for companies, among other
beneficiaries, to operate on global markets [Nowakowska 2010, pp. 129–159].
Innovation has an influence on relations between those varied groups of stakeholders,
including companies, that significantly contribute to the development of a region [Lundvall 2002, pp. 147–165]. In addition, the local environment can also be a key resource in
generating innovative processes [Tuziak 2017, pp. 269–278]. Etzkowitz et al. add that universities strongly influence regional development via their didactic, scientific and research

Dariusz M. Trzmielak

functions, [Etzkowitz et al. 2000, pp. 313–330]. In short, the development of a modern economy is based on innovation abilities, and not only of those companies that are connected in networks and cooperate in regional systems. Innovations in companies, stimulated
by the characteristics and intellectual features of individual players, by the knowledge level
in the region, by stimuli and attributes of the environment, are the way to socio-economic
development of a region [Matusiak, Matusiak 2012, pp. 51–72]. Transfer of knowledge and
technology from university centers to the economic and social ecosystem is the generator
of the socio-economic development in the region. Academic centers play a significant role
in creating various concepts of managing the regions and managing the entities that function on the regional market [Ornowski 2010, pp. 161–166]. They also play a role in providing
the innovative ideas, knowledge, and intellectual property that are mechanisms of building
competitive advantage for companies. The dynamics of a region’s development and its scale
depend on the dynamics on innovation growth, much of which is created by scientific and
research achievements and by possibilities to diffuse those achievements in the local environment [Markowski 2009, pp. 97–104]. Kjellberg et al. argue that it is the institutionalization
of new knowledge that plays the central role in the innovation process [Kjellberg, Azimont,
Reid 2015, pp. 4–12]. Therefore, regional development requires academic centers to raise entrepreneurship and initiate changes in science and technology in its economic and social
aspects. Via technology transfer, universities boost innovation of businesses, thereby contributing to economic growth in the region [Trzmielak, Grzegorczyk, Gregor 2016, pp. 49–54].
Nowakowska, while analyzing the territory as a place of building competitiveness of economic entities, highlights that development of territories strongly demonstrates the relation
between the dynamics of change and features of the territory and interactions of particular entities (actors) present in a given region [Nowakowska 2015, pp. 223–236]. Gibson et al.
show that creative and innovative regions build relations between the actors, visionaries and
leaders of innovation in the region from three fields: science, business and local authorities
[Gibson, Mahdjoubi, Mercer 2012, pp. 35–50]. Kozmetski et al., add to the above that relations
should be an integral element of the ”intelligent infrastructure” that builds technopolis –
cities that base their development on innovation, new technologies, utilization of regional
talents, and intellectual capital [Kozmetsky 2004, pp. 51–56].
Eurostat and the European Commission [Oslo manual 2005, p. 9] define innovation
as, ‘a technology or a product introduced to the market, or a process implemented in
a company’. National and international statistics classify innovations in terms of processes (process innovation), products (product innovation), and those that are not tangible
(organizational and marketing innovations) [Innowacyjność polskiej gospodarki 2010,
pp. 138–146]. An innovation therefore, is a commercialized technology, product or service. Innovations in companies can be defined by three elements: competence (innovative
48

Innovation in the Development of Regions and Cities – Comparable Analysis

competence), motivation (to be innovative), ability (innovative ability) to create, implement and adapt innovation in the environment [Matusiak 2008, pp. 54–87]. Innovations
can also be present in public activities. Social innovations are covered by Goldsmith et al.
[2010, pp. 65–101] and refer to problem solving in the public domain and in non-profit
institutions. Innovations are established and adopted in three areas: in social systems,
in business, and in the process of research and development in science and technology.
The idea of innovation also concerns regions and cities. In American literature, the notion of an “innovation district” has appeared, relating to an area where a few or several
cities are located and there is urban planning which includes the commercial aspects of
the cities. As a result, there emerge areas that can be attractive for the development of new
sectors (e.g. education) or for companies developing new technologies. Cooperation between science and business – with the goal of commercializing research results, providing
support of scientists for entrepreneurs by generating an idea, turning it into technology,
product or services and introducing it to the market – will result in the adoption of the
innovations developed during the process of scientific research and in business. Cooperation of science and business (between research centers and the industry) depends greatly
on academic innovations. These can be defined as a technology, product or service introduced to the market or a process implemented in a company that were the result of knowledge,
patent or know-how generated during research and development work at a university.
Christensen and Eyring [2011, pp. 223–275] emphasize, using examples of American
universities, that academic innovations also relate to education. Innovation in education
can also trigger cooperation between scientists and entrepreneurs, related e.g. to the improvements in the personnel of the company or recruitment of employees suitable to the
needs of industry. Academic innovations are adapted mainly in two areas: internal (educational) and external (connected to the process of transfer of knowledge and research
results to industry). Adoption of innovation in education should be much more intensive
in arenas where entrepreneurs play an important role than from the field of knowledge
transfer to business. Without doubt, academic innovations in education are directly related to the responsibility of universities to increase the level of knowledge in society and to
the very mission of universities in society. In technical universities for example, educational
programs can be selected that concentrate on the development of products and technologies for industry with the aim of generating new companies and innovations
Many regions in Poland, Europe and beyond reached their high level of development
thanks to innovation, while others are still looking for the best development strategy.
The examples of Austin, Brno, and Lodz show how four key strategies: relocation of industrial sectors, know-how creation and expansion, creation of new companies based on
knowledge and partnership for multiplier effect, are used in practice. In all the regions,
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academic centers, science and technology parks, business incubators and business accelerators play key roles. Gibson and Butler [2014, pp. 167–192] emphasize that in applying the
regional strategy of development an important role is played by processes of interaction
and networking that run through key and innovative sectors. Processes of interaction and
networking can stimulate or thwart creativity and utilization of innovative capabilities of
particular stakeholders of development, such as small and medium companies, inventors,
entrepreneurs and scientists that actively participate in the transfer of knowledge and
technology from scientific centers to business [Trzmielak 2006].

Strategies foe regional development – comparable
analysis
The economic growth of regions based on innovation and development of cities can be
achieved through the use of four strategies for regional development, based on: relocation, creation and knowledge building and partnership – described in detail by Trzmielak
[2007, pp. 98–111], and they are:
1. Strategy of relocation of industry sectors
2. Strategy of creating know-how and expansion
3. Strategy of building new companies based on knowledge
4. Strategy of partnerships for multiplier effect
In this paper, the author would like to reveal possibilities for implementing the above
strategies using the examples of three cities. In accordance with the strategy of industry
relocation, new technological companies are created and supported which generate
new industry sectors. New companies attract qualified personnel whose qualification
development is supported by the implementation of the strategy of know-how creation and expansion. Regional academic centers participate in regional development and
transfer of knowledge from science entities and research units to business.
This is possible thanks to, among other factors, the fostering of an improved climate for
innovation [Oh 2002, pp. 213–228]. Through the use of know-how and best practices from
academic centers, universities that cooperate with industry provide the tool of enhanced
competences. Innovative know-how and new competences make it easier to enter and expand on international markets. The strategy of relocation of industry sectors uses, initially,
the attractiveness of the region for innovative activities [Sharif, Huang 2012, pp. 69–78].
The before-mentioned strategies can be supplemented with the strategy of building new
companies based on knowledge and new technologies. This strategy uses regional technological sources of entrepreneurship development and focuses on the reduction of investment and
expansion risk with the goal of developing small technological firms [Oh 1995, pp. 253–267].
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This strategy calls for relatively strong support from regional authorities, as new entities are endowed with relatively higher risk and costs of building the team, technology,
product and services and resources needed for company development than is the case
for existing companies. New technological companies, to stand a chance against competitors, should have access to R&D infrastructure, to business incubators and to science
and technology parks that provide support in research, development and technological
entrepreneurship. Muscio et al. [2016, pp. 1386–1396] add that in the case of building
technological companies based on knowledge from scientific centers, the motivation
to introduce innovation plays an additional role. When regional authorities create conditions that enhance growth of technological companies, it not only boosts innovative
activities but also stimulates greater motivation to take on market risk.
The strategy of partnership for utilizing the multiplier effect helps in achieving strategic aims related to acquiring business and research and development partners, through
the linking of cooperation networks to widen the product offer of the company and providing access to necessary resources. Newly opened technological companies require, first
of all, partnership with other firms, universities and research centers, as well as with financial institutions and public administration [Antolin-Lopez, Marttinez del Rio, Cespedes-Lorente 2015, pp. 472–484]. The first of these organizations will help with access to the job
market for example. Universities and research centers will enrich the modest resources of
a company with professional knowledge and the results of scientific research, which will
reduce the risk in the development of new technologies or products. Financial institutions
can help stabilize financial flows and guarantee the financing of innovations. Public administration, in turn, can provide the support of opinion leaders. The significance of partnerships for new technological firms is particularly high. It results from the fact that the
basic aim of the cooperation of technological companies with research and development
institutions is to aggregate activities, mainly pre-implementation ones, leading to scientific and research units being stimulated to innovation activities. Aggregation of innovative
activities helps accumulate innovative ideas and reach a certain level of innovativeness of
the region, which in turn attracts further technological companies and employees with
high levels of qualifications. This in turn makes it easier to implement innovation in the
region and to internationalize new technological firms. [Oh 2002, pp. 213–228; Mathisen 2017, pp. 6–9]. Crescenzi et al. [2016, pp. 177–194] add that cooperation should be standard practice when it comes to the creation of patented inventions. Due to the complexity of implementation works within a company, the maximum benefits can be achieved
through cooperation [Mastrogiorgio, Gilsing 2016, pp. 1419–1435].
The basis of the three above discussed strategies can be found in the works of
Luger [1997, pp. 271–296], who points to the significant role of universities in regional
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development. From this one can deduce that the implementation of a strategy for
the relocation of specific sectors; the creation and expansion of know-how and the
building of new technological firms based on knowledge is connected, most of all, to
the accumulation of new knowledge created with research and development of new
technologies, with building human capital, with transfer of know-how (or new technologies) to business, with regional agencies and business support institutions, with
applying knowledge in the creation and commercialization of new products (in new
sectors) as well as with financial investments in building new technological firms and
generating infrastructure based on knowledge.
The four presented strategies aim to achieve the goal of the socio-economic development of regions via the emergence of new sectors, replacing those less competitive,
via transfer of knowledge and technology from science and research centers to industry
and via building cooperation networks which help increase the competences of companies on regional and international markets [Biswas 2004, pp. 823–835].
Some regions have managed to boost regional development with activities based on those four strategies. In most cases, regions implement two or three from the
above-mentioned strategies in the innovative development. In the subject literature,
Korean, American, or Dutch technopolis are widely described. In Korea, India and the
United States these are cities accumulating technological firms (e.g. Taedok – Taedok
Science Town, Kwangju, Daegu, Jeonju, Taejon [Oh 2002, pp. 253–267], Hyderabad and
Austin [Biswas 2004, pp. 823–835]).
In Holland, a technopolis was created in the vicinity of the Technical University of
Delft by ING Real Estate Bouwfonds Vasrgoedontwikkeling and the city of Delft [Dutch
technopolis 2002, p. 13]. Enthusiasts of economic growth based on innovations clearly state that regional and national authorities play a crucial role when it comes to
the effectiveness of adopted strategies. Innovation policy cannot be restricted merely to creating favorable conditions for investors by liberating market regulations
[Biswas 2004, pp. 823–835; Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji 2010, pp. 138–146]. Thus, the four discussed strategies make up a comprehensive
model for the economic development of regions, which takes into account, most significantly, the intellectual capital of science centers, pre-existing technological companies, future technological trends and cooperation of science and business.
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A comparable analysis of Lodz, Austin and Brno – strategies
for regional development
On the basis of this comparable analysis, we will demonstrate that the growth of such
cities as Austin in the United States, Brno in the Czech Republic and Lodz in Poland can
be linked to the strategies of regional development. The impact of innovation on socioeconomic development is strong, and in the analyzed cities the discussion of what socioeconomic decisions will be best for the citizens still goes on.
The main factors in choosing Austin in Texas (USA), Brno in Moravia (Czech Republic)
and Lodz (Poland) were: loss of well-educated, entrepreneurial and talented citizens, decline of dominating sectors in favor of new ones, and presence of strong academic centers.
Each of the chosen cities has its own individual features that also determine the emergence
of innovative businesses. In the analysis, the focus was on those factors which relate to the
development of innovation and can be classified as indispensable in the implementation
of a strategy for regional and innovative development in the activities of local authorities.
The analysis is, most of all, comparative and shows a correlation between the chosen
activities of local authorities with strategies for regional development. On the other hand,
comparison of the socio-economic achievements of the chosen cities may reveal that the
earlier the strategy was adopted and implemented, the more effective were the tools created to support the development of the cities. Austin, Brno and Lodz are noted for being
academic cities that were losing their well-educated and talented young people. During
the 1980s, the American city of Austin was not able to retain companies that developed
new technologies, while Brno and Lodz did not have a significant group of entrepreneurs
who could create and develop innovative business ventures.
Austin has the longest track record in the relocation of industry sectors, in creating knowhow in the city and region, in building business-academia partnerships and in supporting companies based on knowledge. During the 1980s, the state authorities and the City of Austin undertook activities to create a so called Technopolis. The first positive results could be seen at the
end of the 1990s (Table 1). Austin became the most business-friendly city in the entire United
States. Basing the growth of Austin on new technologies and a business-friendly environment
gave positive results. Between 1998 and 2000 Austin was the city with the most amenable conditions for creating a business and with the highest level of entrepreneurship. At the beginning
of the 21st Century only San Francisco had a higher creativity factor (Table 1).
Brno and Lodz, in turn, started this process of change mainly after gaining access to
structural funds from the European Union. Brno and the region of south Moravia became one of the fifty most innovative regions in the European Union. This has been achieved thanks to the systematic support of the transfer of knowledge and technology from
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scientific centers to companies. Moreover, large foreign technological companies were
engaged in the development of the innovativeness of the region, as well as their small
and medium-sized partners from Moravia. What was characteristic of Brno and South
Moravia was that the large foreign companies not only reduced unemployment (which
was a priority also in Lodz), but also helped in the development of innovation in small
and medium businesses. Two worldwide rating agencies during the period of 2011–2015
systematically raised Brno’s rating (Table 2). It shows that not only was an atmosphere for
innovations created there, but also one for innovative entrepreneurship, as investments
by the largest global corporations, such as IBM, FEI, Motorola, Honeywell, boosted the
growth of start-ups.
Lodz, in comparison to the achievements of Austin and Brno, has the weakest results.
However, what is worth noticing is the depth of the socio-economic changes on the Lodz
market. During the years 1998–2002 Lodz was the city that, along with Katowice and Cracow,
changed the structure of its employment to the highest degree. Additionally, during the
years 2004–2014 Lodz achieved one of the highest indicators of unemployment reduction.
And in 2015 this former capital of textile industry reached the highest indicator of cost effectiveness. The analyzed data show that all three cities prove they can be considered cities that
achieved development results parallel to the strategies of regional development. Comparison of the four strategies of regional development based on the cases of Austin, Brno and
Lodz is presented in Table 4. The strategy for Lodz is also shown in more detail in Figure 1.
Table 1. Analysis of achievements of Austin during the relocation of industry
Most business-friendly cities
(1998)

Cities with highest
entrepreneurship
development (2000)

Best cities according to the
creativity index (2002)

1. Austin

1. Austin

1. San Francisco

2. Las Vegas

2. Atlanta

2. Austin

3. Salt Lake City

3. Santa Rosa

3. San Diego

4. Phoenix

4. Boulder

4. Boston

5. San Jose

5. Boise City

5. Seattle

Source: own elaboration based on: Gibson, Butler, Hall, Riddle, Gibson [2010].

54

Innovation in the Development of Regions and Cities – Comparable Analysis

Table 2. Brno ranking according to the Standard & Poor’s and Moody’s Agency
Year

Stanfdard& Poors

Moody’s

2011

A/ positive

A2/ stable

2012

A+/ positive

A2/ stable

2013

AA-/stable

A1/ stable

2014

AA-/ stable

A1/ stable

2015

AA-/ stable

A1/ stable

2016

AA-/ stable

A1/ stable

Source: own elaboration based on: Dokementy mêsta, https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty
-mesta/rating-mesta/ [23.04.2018]

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/Podnikatel/Business_

prospekt/BBF2015EN.pdf [8.02.2018]

Table 3. Comparison of chosen indicators for Lodz
Cities with the biggest reduction
of unemployment between
2004-2014

Best cities in cost effectiveness
(2015)

1. Katowice (-22.6%)
2. Lodz, Cracow (-21.6%)
3. Wroclaw (-20%)
4. Lublin (-19.5%)

1. Wroclaw (8%)
2. Lodz (7.6%)
3. Szczecin (5.9%)
4. Tri-City (5.1%)

1. Lodz
2. Lublin
3. Szczecin
4. Cracow

5. Bialystok (-18.1%)

5. Bydgoszcz (3.9%)

5. Bydgoszcz

Cities with the greatest change in
employment between 1988-2002

Source: own elaboration based on: Łódź w stronę Ziemi Obiecanej. Raport on polskich metropoliach (Report on
Polish Metropolises) [2015, p. 5]; Ranking polskich miast przyszłości (Ranking of Polish cities of the future) [2015].

Table 4. Comparison of the implementation of the four strategies of regional development on the basis of: Austin, Brno and Lodz – factors influencing regional strategies
Type of strategy
Strategy of relocation of
industry sectors

Strategy of creating
know-how and expansion

Austin
Electronics – wireless
technologies

Development – IC2 –
Institute – Innovation,
Creativity, Capital,
GCG – Global
Commercialization Group

Brno

Lodz

Electronics –
nanotechnologies

Traditional textiles
– intelligent textiles,
biotechnologies, creative
industries

Development of
universities: Masaryk
University, Mendel
University, Technical
University, Veterinary and
Pharmaceutical university

Development of
universities: Lodz
University, Technical
University of Lodz,
Medical University of
Lodz, Academy of Fine
Arts, The Film School
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Type of strategy
Strategy of building new
companies based on
knowledge
Strategy of partnership to
gain multiplayer effect

Austin

Brno

ATI – Austin Technology
Incubator

South Moravian
Innovation Centre,
Technological Park

Dell, Motorola

FYI – Tesla

Lodz

Bionanopark

Infosys, Ericpol, PGE, LSI
Software

Source: own elaboration.

Figure 1. Four strategies for regional development in Lodz

Source: own elaboration.

Conclusion
The impact of innovation on the cities and regions presented in this paper is visible most of all
in the new technologies that are generated in companies and business support institutions1.
In all three discussed cities, academic centers were engaged in the implementation of tasks
resulting from the development strategy. These academic centers became an important element of economic growth and changes in employment structure. Though it should be noted
that the more academic centers in the city, the bigger the dispersion of undertaken activities
and the more scattered the results.

For Lodz it is the development of the Bionanopark, for Austin it is the development of the Austin Technology
Incubator, and for Brno it is the development of South Moravian Innovation Center. The aim of these institutions is to provide support for innovative companies and research-and-development projects.
1
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An important element of the regional development strategy was to combine tasks related to the reduction of unemployment and those related to the development of small and
medium businesses’ entrepreneurship. In the case of Brno, the strongest connection was in
the combination of activities of large corporations with the emergence of small technological firms. In Lodz cost effectiveness was the dominating element in the strategy of relocation
of industry sectors. Whereas Austin was the most business friendly (Table 1). Moreover, in
strategies of regional development for Austin and Lodz emphasis was placed on creativity.
Austin is strong in film production, and film production companies are housed and operate
in the facilities of its former airport. Lodz is well known for its film school, whose graduates
include many famous Polish artists, and also for its Academy of Fine Arts. Graduates from
both of these universities contribute to the development of the creative sector.
The presented comparable analysis shows, initially, that assistance in the implementation of a strategy for regional development (also called marketing strategies
for regional development) can bring major growth to so called technopoles. The city
of Lodz and its region has laid solid grounds to support the emergence of businesses based on knowledge and to build potential for creativity and capital. American
regions and cities may not be of great relevance due to their different culture of entrepreneurship and entirely different level of economic development. Nevertheless,
the analysis includes data for Austin from the last 30 years. This provides the basis for
drawing comparisons, as structural problems in Austin were similar (though they did
not require such deep changes as those in the Lodz region) to those in Lodz. The city
of Brno and the region of South Moravia, while having structural differences, were
compared because of its very strong academic centers, cultural similarities and biotechnology, which was chosen as the specialization of the region. Austin is seen as
a city that implemented the above presented strategies, while Brno and the region of
South Moravia, as one of the fifty most innovative regions, will surely be seen as such.
The article compares only that data which confirmed that the strategies presented at
the beginning of the article ought to be implemented in Lodz.
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Zarządzanie wiedzą a sprawność innowacyjna –
wyniki badań światowej literatury
Knowledge Management and Innovation Performance –
the World Literature Research
Abstract: The main aim of this article was to show the relationship between knowledge
management and innovation performance in the light of previous world research. For this
purpose, a systematic review of literature was carried out. The analysis was made of 125 articles selected from the following databases: EBSCO, ProQuest, Elsevier, Emerald, JSTOR and
Wiley. The study showed that knowledge management at the strategic level as well as the
appropriate application of specific knowledge management techniques in specific areas is
an important factor for building firm’s innovation performance, and that good knowledge
management contributes to building a competitive advantage.
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Wprowadzenie
Poszukiwanie źródeł przewagi konkurencyjnej jest od dawna skoncentrowane na innowacjach oraz na organizacyjnych uwarunkowaniach jej sprawności. Można powiedzieć,
że jednym z głównych problemów w tym zakresie jest umiejętne zarządzanie wiedzą.
Zarówno zdolność do generowania wiedzy, umiejętne i bezpieczne dzielenie się nią oraz
różne techniki ochrony korzyści z jej zastosowania to problemy będące przedmiotem
analizy wielu przedstawicieli nauki zajmujących się tematem innowacji w organizacji.
Według P. Andries i A. Wastyn [2012, s. 387] trwała przewaga konkurencyjna pochodzi
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z transferu i agregacji wiedzy, ze sposobu apropriacji korzyści i zabezpieczenia przed imitacją. Jednakże pozytywna relacja pomiędzy zastosowaniem technik zarządzania wiedzą
a sprawnością innowacyjną nie zawsze, jak dotąd, była potwierdzona przez wyniki badań.
Celem artykułu jest przede wszystkim ustalenie czy zastosowanie technik zarządzania wiedzą odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu sprawności innowacyjnej organizacji. Aby ten cel zrealizować, autorki – poprzez przeprowadzenie systematycznego
przeglądu literatury na podstawie zaleceń dotyczących tejże metody przedstawionych
przez W. Czakona [2011] – zbadają jakie problemy badawcze związane z zarządzaniem
wiedzą są najczęściej poruszane przez przedstawicieli nauki na świecie. Analiza ta ma
na celu ustalenie odpowiedzi na pytanie dotyczące roli inwestycji w rozwój wiedzy oraz
rozwój kapitału ludzkiego w podnoszeniu sprawności innowacyjnej organizacji. Artykuł
ma również na celu uzyskanie odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące poszukiwania wiedzy, jej eksploatacji (szczególnie w kontekście sieci społecznych) oraz zastosowania dwóch alternatywnych podejść do zarządzania: opartego na HRM oraz na technologiach informacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostaną przedstawione
kwestie wymagające dalszych badań, co będzie podstawą do przygotowania dalszych
projektów badawczych.

Istota sprawności innowacyjnej – kontekst teoretyczny
Termin innovation performance odnosi się do jakości procesu innowacji. Podejście procesowe wymusza definiowanie tego terminu w ujęciu „sprawnościowym”, czyli jako sprawność innowacji. Nie jest to jednak jedyne możliwe podejście.
Według niektórych autorów istnieją dwa podstawowe wymiary sprawności innowacyjnej – skuteczność innowacyjności jako stopień sukcesu innowacyjności oraz efektywność innowacyjności jako wysiłek zmierzający do osiągnięcia sukcesu. Można je analizować łącznie i na tej podstawie dokładnie mierzyć sprawność innowacyjną, co jest
również zgodne z zaleceniami zawartymi w podręczniku Oslo [1997, s. 89]. Ponadto pojawiła się opinia, że sprawność innowacyjna może być rozpatrywana w dwóch wymiarach:
efektywności innowacyjnej (liczba nowych produktów, nowatorstwo nowych produktów, rozwijająca się szybkość nowej produkcji i wskaźnik sukcesu nowego produktu na
rynku) i rentowności innowacyjności (odsetek przychodów ze sprzedaży nowych produktów, poprawa jakości, obniżenie kosztów i wzrost wartości dodanej). Podsumowując to podejście reprezentowane przez różnych autorów można wyróżnić dwa rodzaje
sprawności innowacyjnej: wydajność innowacyjną jako stan jakości procesu innowacji
oraz skuteczność innowacyjną jako zdolność do wytwarzania innowacji (rys. 1.) [Tseng,
Tseng 2016; Zheng i in. 2013].
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Rysunek 1. Wymiary sprawności innowacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Według innych autorów istnieją dwa główne typy sprawności innowacyjnej, które
obejmują:
–– sprawność wynalazczą definiowaną jako „dorobek firm w zakresie pomysłów, szkiców, modeli nowych urządzeń, produktów, procesów i systemów; tego typu wydajność jest często mierzona w kontekście patentów, w których zarówno liczba patentów, jak i cytowania patentów są traktowane jako rzeczywiste miary” [Hagedoorn,
Cloodt 2003, s. 1366],
–– sprawność technologiczną, która odnosi się do osiągnięć organizacji w odniesieniu
do połączenia ich nakładów na B+R, jako wskaźnika możliwości badawczych oraz wyników działalności B+R w zakresie patentów [Hagedoorn, Cloodt 2003].
Autorzy wyróżniali również sprawność innowacyjną w wąskim znaczeniu (stopień,
w jakim organizacja wprowadza wynalazki na rynek) oraz w szerokim znaczeniu (implementacja tychże wynalazków na rynku) [Hagedoorn, Cloodt 2003, s. 1367].

Metodyka badań wtórnych i analiza uzyskanych wyników
W ramach systematycznego przeglądu literatury przeanalizowano artykuły pełnotekstowe zamieszczone w bazach: EBSCO, ProQuest, Elsevier, Emerald, JSTOR i Wiley. Jako
kryteria włączenia przyjęto, że jest to artykuł badawczy (research paper) a wśród słów
kluczowych znajduje się innovation performance. Po przeanalizowaniu zebranego materiału i eliminacji dublujących się artykułów oraz artykułów nierelewantnych, do analizy
przyjęto 125 tekstów. Następnie wyselekcjonowano 62 artykuły, których badania dotyczyły problemów związanych z zarządzaniem wiedzą, w których uwzględniano pomiar
innovation performance i w których poddawano weryfikacji hipotezy.
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Zidentyfikowano 153 hipotezy w ramach 62 projektów badawczych1. W tabeli 1
przedstawiono podsumowanie zebranego materiału.
Tabela 1. Problemy związane z zarządzaniem wiedzą i sprawnością innowacyjną pojawiające się w analizowanej literaturze
Problemy

Strategia i techniki
zarządzania wiedzą

Liczba hipotez
w ramach
danego obszaru
problemowego
108

Otwarta innowacja

17

Zdolność
absorpcyjna
organizacji

16

Organizacja ucząca
się
Suma:

12

Autorzy

Andries, Wastyn 2012; Arnold i in. 2011; Charterina
i in. 2016; Diaz-Fernandez i in. 2017; Donate, Sanchez
de Pablo 2015; Falasca i in. 2017; Gloet, Terziovski
2004; Gu i in. 2016; Huang, Li 2009; Hurmelinna‐
Laukkanen 2012; Inkinen i in. 2015; Jin, Sun 2010;
Jin i in. 2015, Kahkonen i in. 2017; Kaya i in. 2011; Lai
i in. 2012; Moon 2014; Ng, Law 2015; Rodan, Galunic
2004; Todd i in. 2011; Tsai i in. 2012; Tseng i in. 2011;
Xie i in. 2013; Xu i in. 2012; Yang i in. 2009; Yusr i in.
2017; Zhang i in. 2017; Zhang, Hu 2017; Zhang i in.
2009; Zhao i in. 2017; Zheng i in. 2013
Aloini i in. 2015; Caputo i in. 2016; Greco i in. 2016;
Laforet 2016; Rangus i in. 2017; Stefan, Bengtsson
2017; Zhang i in. 2017
Alves i in. 2016; Hurmelinna-Laukkanen, Olander
2014; Hurmelinna‐Laukkanen 2012; Liu i in. 2016;
Rangus, Slavec 2017; Rangus i in. 2017; Tseng i in.
2011
Hannachi 2016; Inkinen i in. 2015; Uğurlu, Kurt 2016;
Wang, Ellinger 2011

153

Źródło: opracowanie własne.

W analizowanych hipotezach badawczych najczęściej pojawiał się problem dotyczący zastosowania określonych strategii i technik zarządzania wiedzą. Problemy otwartej
innowacji, zdolności absorpcyjnej oraz organizacji uczącej się pojawiały się rzadziej i odnosiły się do pośredniego zarządzania wiedzą.
Badania przeprowadzone na próbie przedsiębiorstw flamandzkich (zarówno produkcyjnych, jak i usługowych) wykazały pozytywną relację pomiędzy intensywnością zastosowania technik zarządzania wiedzą a sprawnością produktową innowacji

Z uwagi na to, że pełna bibliografia zawiera wiele pozycji i umieszczenie jej w niniejszym opracowaniu stanowiłoby przekroczenie zaleceń redakcyjnych dotyczących objętości artykułu, autorki zamieściły ją na stronie:
www.karolinamazur.pl/papers.
1
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[Andries, Wastyn 2012]. Badania fińskie wykazały, że zarządzanie wiedzą i kompetencjami na poziomie strategicznym pozostaje w pozytywnej relacji ze sprawnością
innowacyjną, podobnie jak zastosowanie systemów wynagrodzeń opartych na ocenie rozwoju wiedzy. Niestety rola praktyk organizacyjnych (np. szkoleń, mentoringu,
oceny wydajności w zakresie innowacji etc.) pozostała w świetle tych badań niejednoznaczna [Inkinen i in. 2015]. Relacja pomiędzy wzrastającymi nakładami na rozwój wiedzy jako elementem strategii a sprawnością innowacyjną została wykazana
przez C.Y. Tsenga i jego współpracowników [2011], podobnie jak wpływ efektów tzw.
„knowledge spillover”. Badania prowadzone w Chinach przez X. Xie i jego współpracowników [2013] wykazały rolę zastosowania technik informacyjnych w zakresie zarządzania wiedzą oraz innych technik dzielenia się wiedzą jako ważnych czynników
kształtujących sprawność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw. Podobne wnioski przyniosły wyniki badań prowadzonych w Finlandii [Inkinen i in. 2015].
Niestety, w ramach badań prowadzonych w Hiszpanii, pozostała niezweryfikowana pozytywnie hipoteza dotycząca wpływu inwestycji w szkolenia językowe oraz
w szkolenia dotyczące nowych technologii na sprawność innowacyjną [Diaz-Fernandez i in. 2017]. Rola szkoleń pracowników, jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi, pozostaje zatem niejednoznaczna w świetle innych wyników badań. Badania
P. Dekalou i P. Tivellasa [2017] potwierdziły pozytywną rolę szkoleń w podnoszeniu
sprawności innowacyjnej na rynku B2B [Dekalou, Tivellas 2017], jednakże wcześniej
już wspomniane badania prowadzone przez H.T. Inkinen oraz jego współpracowników [2015] nie potwierdziły tej relacji. Z kolei zatrudnianie pracowników o wysokim
poziomie edukacji i budujących wspólnotę praktyków przynosi korzyści widziane
jako poprawienie sprawności innowacyjnej [Ng, Law 2015; Xie i in. 2013]. Pojawia się
zatem pytanie czy inwestycja w określony aspekt kapitału ludzkiego, bez jednoczesnego budowania pozostałych kompetencji, jest działaniem efektywnym. W innych
badaniach prowadzonych na próbie hiszpańskich spółek technology-intensive wykazano pozytywną relację pomiędzy sprawnością innowacyjną a intensywnością działań związanych z tworzeniem wiedzy, ale jednocześnie nie dowiedziono, że podobną rolę odgrywa transfer i przechowywanie wiedzy [Donate, Sanchez de Pablo 2015].
Według wyników badań prowadzonych przez G. Xu i jego współpracowników, nabywanie nowej wiedzy i jej zastosowanie w firmie jest pozytywnie skorelowane ze sprawnością innowacyjną w zakresie technologii [Xu i in. 2012]. Także badania prowadzone przez
H. Zhao i jego partnerów na spółkach high-tech w Chinach [2017] wykazały, że nasilenie
działań związanych z nabywaniem wiedzy (poprzez nabywanie patentów) i ochroną wiedzy (ochrona patentów) wpływa pozytywnie na sprawność innowacyjną organizacji. Jednocześnie wyniki innych badań potwierdziły relacje pomiędzy wprowadzeniem praktyki
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transferu i zastosowaniem wiedzy, a jakością procesu innowacyjnego na poziomie organizacji [Yusr i in. 2017]. Nie potwierdzono jednak relacji pomiędzy zastosowaniem technik
przechowywania wiedzy a sprawnością innowacyjną [Donate, Sanchez de Pablo 2015]. Badanie relacji pomiędzy procesem nabywania wiedzy a sprawnością innowacyjną nie dało
jednoznacznej odpowiedzi. Zastosowanie technik tworzenia wiedzy wzmacnia sprawność
innowacyjną [Donate, Sanchez de Pablo 2015], nie potwierdzono natomiast roli zastosowania technik zewnętrznego jej nabywania [Yusr i in. 2015].
Badania prowadzone w Chinach wykazały, że szeroka wiedza ma znaczny wpływ na
sprawność innowacyjną w zakresie eksploatacji zasobów (tzw. exploitative innovation performance), natomiast pytanie o relację ze sprawnością innowacyjną w sensie eksploratywnym (tzw. explorative innovation performance) pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi
i wymaga dalszej analizy oraz badań [Jin i in. 2015]. H. Zhang i B. Hu [2017] prowadzili badania dotyczące klastra przemysłowego w Chinach i wykazali, że eksploracja wiedzy (tzw.
exploratory knowledge search) prowadzona przez spółki w klastrze pozostaje w relacji z ich
sprawnością innowacyjną. Rola wyboru kierunku poszukiwanej wiedzy (tzw. knowledge
dimension) została zbadana także podczas badań prowadzonych na próbie spółek w sektorach finansowym i handlowym w USA. Badania wykazały, że głębokość wiedzy klienta
pozostaje w pozytywnej relacji ze sprawnością innowacji inkrementalnej, natomiast zróżnicowanie wiedzy klienta pozostaje w relacji negatywnej z tą sprawnością [Todd i in. 2011].
Badania prowadzone na próbie zespołów B+R w Chinach wykazały, że komunikacja
w zakresie zespołów badawczych i dzielenie się wiedzą oraz integracja zespołów w zakresie wiedzy pozostaje w pozytywnej relacji z zespołową sprawnością innowacyjną [Jin,
Sun 2010]. Jednocześnie badania prowadzone na próbie spółek produkcyjnych w Tajwanie wykazały, że zastosowanie określonych mechanizmów integracji wiedzy pozytywnie
mediuje relację pomiędzy cross-funkcjonalną współpracą a sprawnością produktową
innowacji [Tsai i in. 2012]. Podobnie S. Zheng i jego współpracownicy podczas badań
prowadzonych w Chinach wykazali, że zastosowanie rutyn dzielenia się wiedzą wpływa
pozytywnie na sprawność innowacyjną [Zheng i in. 2013]. M.M. Yusr i jego współpracownicy [2017], na podstawie badań prowadzonych w Malezji, wykazali, że sprawność procesów
upowszechnienia i zastosowania wiedzy ma znaczny wpływ na sprawność innowacyjną,
ale rola nabywania wiedzy nie jest jednoznaczna. W podobnym czasie w Chinach prowadzone były badania, które wykazały, że w krajach rozwijających się poszukiwanie wiedzy
ma znaczący wpływ na sprawność innowacyjną, jednakże autorzy badań odnieśli ten
problem jednoznacznie do koncepcji otwartej innowacji i w ramach badań to właśnie jej
sprawność została zbadana [Zhang i in. 2017].
Prowadzone na Tajwanie badania dotyczące roli praktyk komunikacji w zakresie zarządzania wiedzą wykazały, że na sprawność innowacyjną pozytywnie wpływa jakość
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interakcji społecznych [Huang, Li 2009]. Wnioski te także zostały poparte wynikami
badań, w ramach których dowiedziono, że sprawność innowacyjna menedżerów pozostaje w pozytywnej relacji z aktywnością menedżerów w sieciach społecznych [Rodan,
Galunic 2004]. W 2015 roku D.C.W. Ng oraz K. Law wykazali, że uczestniczenie w sieciach
społecznych praktyków posiadających wyższe wykształcenie oraz znaczne doświadczenie profesjonalne wspiera proces innowacji i podnosi jej sprawność [Ng, Law 2015].
Na szczególną uwagę zasługuje problem zastosowania różnorodnych technik zarządzania wiedzą, przy czym wykazano przede wszystkim jego rolę jako podejścia humanistycznego do zarządzania wiedzą w procesie innowacji [Gloet, Terziovski 2004].
Problem zastosowania odpowiednich rozwiązań HRM był także poruszany wielokrotnie
w analizowanym materiale badawczym. Potwierdzono, że wykorzystanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi opartego na zaangażowaniu pracowników wpływa pozytywnie na działalność innowacyjną zarówno w zakresie innowacji organizacyjnych, jak
i marketingowych [Ceylan 2013]. Ponadto wykazano, że strategiczne zastosowanie technik zarządzania wiedzą opartych na zarządzaniu zasobami ludzkimi moderuje relacje
pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a sprawnością innowacji produktowej [Tang i in.
2015]. Ustalono pozytywną relację pomiędzy zastosowaniem praktyk HR związanych
z bezpieczeństwem zatrudnienia a sprawnością innowacyjną [Diaz-Fernandez i in. 2017].
Podobnie ustalono, że sprawność ta pozostaje w pewnej pozytywnej relacji z zastosowaniem określonych narzędzi ubezpieczenia pracowników [Inkinen i in. 2015]. Może to
wynikać z faktu, iż proces innowacyjny jest zwykle prowadzony w zmiennych warunkach i sam w sobie może być przez pracowników postrzegany jako ryzykowny. Stąd korzystne może się okazać zastosowanie technik łagodzących stres. Potwierdzone zostały
korzyści z zastosowania elastycznej informatycznej infrastruktury w przypadku osiągania wyższej sprawności innowacyjnej międzyorganizacyjnej [Cheng i in. 2014] oraz
z zastosowania tej infrastruktury w ogóle [Xie i in. 2013]. Niestety nie została potwierdzona rola zaawansowania stosowanych nowoczesnych technologii informacyjnych
(np. e-commerce) w podnoszeniu sprawności innowacyjnej [Gloet, Terziovski 2004]. Być
może oznacza to, że stosowanie narzędzi IT sprzyja sprawności innowacyjnej, jednakże
pracownik nie chce czuć się „poganiany” przez postęp techniczny w tym zakresie i pragnie czuć się komfortowo przy wykorzystaniu tychże narzędzi. Wyniki badań prowadzonych w Australii i Nowej Zelandii na próbie spółek produkcyjnych wykazały, że istnieje
znacząca pozytywna relacja pomiędzy sprawnością innowacyjną a zastosowaniem podejścia HRM w zarządzaniu wiedzą, natomiast nie jest ona tak znacząca w przypadku
zastosowania technik zarządzania wiedzą opartych na technologiach informacyjnych
[Gloet, Terziovski 2004]. Badania prowadzone w Tajwanie na próbie spółek high-tech
wskazały na niejednoznaczną rolę zastosowania technik informatycznych w zakresie
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kształtowania sprawności innowacyjnej spółek, szczególnie w sytuacji, gdy spółka stosuje strategię luzów budżetowych, czyli tzw. budget slack [Yang i in. 2009].

Wnioski
Analiza wtórnego materiału badawczego wykazała, że zarządzanie wiedzą i kompetencjami na poziomie strategicznym odgrywają znaczącą rolę w procesie podnoszenia
sprawności innowacyjnej [Inkinen i in. 2015]. Na podstawie wyników badań potwierdzona została relacja pomiędzy zastosowaniem technik zarządczych związanych z zarządzaniem wiedzą a sprawnością innowacyjną, a przez to efektywnością finansową organizacji
[Andries, Wastyn 2012; Yusr i in. 2017; Huang, Li 2009].
Dalszych badań wymaga problem struktury inwestycji w rozwój wiedzy i poszczególne narzędzia do zarządzania nią. Podobna sytuacja została zauważona w przypadku
badań dotyczących eksploratywnej sprawności innowacyjnej oraz roli nabywanej wiedzy, szczególnie w kontekście otwartej innowacji.
Nawiązując do wyników badań [przykładowo: Caputo i in. 2016; Greco i in. 2016],
rola otwartej innowacji wymaga dalszej analizy. Dotyczy to złożonych źródeł innowacji
(Coupled OI) zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej jako problemu związanego z koncepcją otwartych granic organizacji. Rola kształtowania i eksploatacji zdolności absorpcyjnej organizacji została zbadana w różnych krajach i sektorach, jednakże nie jest to
wystarczająco przebadany obszar w kontekście sprawności innowacyjnej. Po porównaniu wyników badań prowadzonych przez różnych autorów [Hannachi 2016; Ugurlu,
Kurt 2016; Inkinen i in. 2015] można stwierdzić, że relacja pomiędzy organizacją uczącą
się a sprawnością innowacyjną nie jest jednoznaczna i wymaga dalszych badań.

Zakończenie
Wyniki badań światowych wykazały znaczącą rolę zastosowania technik zarządzania
wiedzą w kształtowaniu sprawności innowacyjnej organizacji. Wykazano zarówno rolę
zarządzania wiedzą na poziomie strategicznym, jak i to, że rozmyślne stosowanie poszczególnych technik zarządzania wiedzą w określonych obszarach stanowi wsparcie dla
procesu zarządzania innowacjami podnosząc jego sprawność. Dlatego można wysnuć
wniosek, że prawidłowe zarządzanie wiedzą poprzez zastosowanie określonych technik
stanowi kompetencję i przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej. Pozostają jednak pewne niejasności, które można zbadać. Pierwsza z nich dotyczy stosowania
określonych technik przechowywania (organizację, strukturyzowanie o odzyskiwanie
wiedzy organizacyjnej), które tworzą tzw. „pamięć organizacyjną”. Wydaje się jasne, że
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wiedza przechowywana usprawnia procesy biznesowe. Dlaczego zatem nie jest jednoznaczne, że dotyczy to także procesów innowacji? Dlaczego wewnętrzne generowanie
wspiera proces innowacyjny, a już nabywanie jej z zewnątrz nie? Jaka jest rola szkoleń
w podnoszeniu sprawności innowacyjnej? Być może warto określić typ szkoleń korzystnych dla tego procesu, a nie samą ich ilość. Jaki zatem zakres technik zarządzania wiedzą
będzie mógł być uznany za przejaw wzrastającej dojrzałości innowacyjnej organizacji?
W swojej dalszej pracy naukowej autorki postarają się odpowiedzieć na te pytania.
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Wpływ zatrudnienia w sektorze B+R na liczbę zgłoszeń
patentowych w województwie lubuskim – ujęcie ilościowe
The Impact of Employment in the R&D Sector on Patent
Applications in Lubuskie Region – Quantitative Approach
Abstract: The main aim of this article is to study the situation lubuskie province in 2010–2015
regarding to the employment in R&D sector and the number of patent pending applications.
The study is based on the comparison the lubuskie regions and national data in the considered period. The statistical methods were used such as: the arithmetic mean and the correlation coefficient in the methodology of research.
Key words: R&D, patents, employment in the R&D

Wprowadzenie
Postępujący proces globalizacji, rewolucja komputerowa oraz telekomunikacyjna wywołały zmianę paradygmatu przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach podejście do
gospodarki opartej na wiedzy zaczęło zyskiwać na znaczeniu w analizie rzeczywistości
gospodarczej i społecznej. Wzrost wagi gospodarki opartej na wiedzy wpłynął na rozwój
praw własności przemysłowej. Nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań, wynikające
z tempa rozwoju gospodarczego, poskutkowało potrzebą stworzenia aktów prawnych
oraz regulacji dotyczących patentowania nowych rozwiązań. Ochrona prawna wynalazków stała się nie tylko jednym z podstawowych elementów przewagi rynkowej, ale również narzędziem pozwalającym na współpracę pomiędzy sferą nauki i biznesu.
Na świecie prowadzone są liczne obserwacje i analizy dotyczące zatrudnienia
w sektorze B+R. W szczególności autorzy zajmują się kwestią finansowania badań
[David, Hall 2000, ss. 1165–1183; Thomson 2013, s. 281; Sergio, Gracia-Quevedo 2016,
ss. 955–975], ale wskazują również inne czynniki, takie jak: wielkość firmy, rynek pracy
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pracowników naukowych, outsourcing B+R czy też różne formy zatrudnienia w B+R
[Yin, Zuscovitch 1998, ss. 243–262; Taymaz, Yesim 2013, ss. 90–99; Tamayo, Huergo 2017,
ss. 143–164; Hadlock, Hecker, Gannon 1991, s. 114; Teirlinck, Dumont, Spithoven 2010,
ss. 1741–1768]. Przykładowo Yin i Zuscovitch dowodzą, że małe firmy częściej inwestują
w poszukiwanie nowych produktów, podczas gdy duże przedsiębiorstwa rozwijają się
w dziedzinie B+R.
Naukowcy analizują przyczynowość w relacjach patentowych na rzecz badań i rozwoju, skupiając się przy tym na trwałości i wymiarze innowacji, oddziaływaniu sieci jako
czynnika stymulującego patentowanie, wyznaczaniu trendów konkurencyjności technologicznej w planowaniu B+R z użyciem map patentowych [Baraldi, Cantabene, Perani 2014, ss. 304–326; Ko, Ko, Kim, Park, Yoon 2014, ss. 917–936]. Przykładowo Robert Hunt
w swojej publikacji dowodzi, że patenty są konieczne w celu nabycia funduszy na badania własne i rozwój firmy, ale także tworzą one potencjalne roszczenia wobec świadczeń
rywalizujących firm – umowa licencyjna na korzystanie z wynalazku [Hunt 2006]. Zgodnie z powyższym, zyski z praw własności powinny być przeznaczane na następne prace
badawcze. Kolejny autor zajmujący się badaniem relacji pomiędzy sektorem B+R oraz
patentowaniem zwraca uwagę na współpracę w dziedzinie badań i rozwoju oraz praw
własności intelektualnej, która powinna być traktowane jako uzupełniająca, a nie jako
oddzielna alternatywna polityka zarządzania wiedzą [Leppälä 2016].
Reasumując, istnieje wiele opracowanych studiów badawczych opisujących sektor B+R, zatrudnienie w B+R, prawa własności, lecz jak dotąd nie spotkano się z badaniami wpływu zatrudnienia w dziedzinie badania i rozwój w przekładzie na liczbę zgłoszeń
dotyczących praw własności przemysłowych.
Artykuł składa się z trzech wyszczególnionych części. Pierwsza część: teoretyczna – szczegółowo definiuje uregulowania dotyczące praw własności przemysłowej (patent krajowy
oraz europejski). Kolejna część analizuje i opisuje stan zatrudnienia w sferze B+R w Polsce na
bazie materiałów udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. Dwa pierwsze rozdziały
zawierają omówienie tematu w ujęciu danych statystycznych kraju. Część empiryczna zawiera relacje, które występują pomiędzy liczbą patentów udzielonych na wynalazki a kadrą
zatrudnioną w sferze B+R w odniesieniu do całego kraju oraz Ziemi Lubuskiej. Badany region
klasuje się na ostatnim miejscu w skali kraju pod względem liczby zgłoszeń wynalazków, co
też było powodem doboru właśnie tego obszaru analizy. Na końcu pracy, w części trzeciej,
zostały przedstawione wnioski z analiz oraz rekomendacje dla administracji instytucji państwowych w kierunku możliwych dalszych badań w omawianym temacie.
Okres badawczy obejmuje lata 2010–2015, przy czym należy zaznaczyć, że częściowe dane w latach 2010 i 2011, dotyczące województwa lubuskiego, są objęte tajemnicą
statystyczną.
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Główną hipotezą badawczą jest, że liczba osób zatrudnionych w sferze B+R wpływa
pozytywnie na liczbę opatentowanych wynalazków w województwie lubuskim.
Zasadniczym celem pracy jest zbadanie sytuacji województwa lubuskiego na tle całego kraju w relacji pomiędzy liczbą zatrudnionych w sektorze B+R a liczbą uzyskanych
patentów w badanym okresie. Głównym narzędziem badawczym są metody statystyczne, jak średnia arytmetyczna oraz współczynniki korelacji.

Własność przemysłowa w Polsce i w Europie – aspekty
teoretyczne
Pojęcie własności intelektualnej jest tematem licznych monografii analiz i badań. O ile
główne cechy i wyjaśnienia pojęć znajdują się w ustawie, to dalsze i jednocześnie bardziej
szczegółowe omówienia, stanowią treść publikacji naukowych. Przykładowo Trzmielak
oraz Byczko określają patent jako prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku
w sposób zarobkowy na terenie danego kraju. Co ciekawe, autorzy wskazując regulacje
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, opierają się na Ustawie o prawie własności przemysłowej, ale również na Kodeksie Cywilnym oraz innych ustawach i rozporządzeniach nieprzylegających bezpośrednio do omawianego tematu [Trzmielak, Byczko 2010,
s. 35]. Autorzy badają również własność intelektualną w przedsiębiorstwach i w uczelniach
w Polsce, uwzględniają aspekty transferu technologii [Trzmielak, Byczko 2011].
Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy
RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe
udzielane są prawa ochronne [www.uprp.pl].
Kwestie związane z ochroną prawną wynalazków i wzorów użytkowych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej [Dz. U. z 2013 r., poz. 1410
oraz z 2015 r., poz. 1266] oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych [Dz. U.
z 2001 r. Nr 102, poz. 1119, z 2005 r. Nr 109, poz. 910 oraz z 2015 r., poz. 366], natomiast urzędem
nadającym omawiane prawo jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
Według Słownika Języka Polskiego patentem nazywamy: „dokument przyznający
jakiejś osobie lub firmie wyłączne prawo do czerpania korzyści z wynalazku” [https://
sjp.pwn.pl/slowniki/patent.html]. Adekwatna jest definicja Ustawy Prawo Własności
Przemysłowej – mianem patentu określa się: „prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”
[Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119, z 2005 r. Nr 109, poz. 910 oraz z 2015 r., poz. 366].
Omawiana definicja dotyczy nabycia prawa do własności na terenie kraju i należy pamiętać, że wynalazek jest chroniony prawem własności jedynie w kraju, w którym został
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zgłoszony (tryb krajowy). Inne możliwości daje zgłoszenie wynalazku w trybie europejskim lub międzynarodowym. Procedura europejska realizowana jest przed Europejskim
Urzędem Patentowym, a jej istotą jest uzyskanie patentu europejskiego, a tym samym
ochrony wynalazku w krajach Unii Europejskiej.
Zgłoszenia międzynarodowe rozpatrują krajowe urzędy patentowe lub organizacje
międzynarodowe w oparciu o zasady wynikające z Układu o Współpracy Patentowej
(PCT)1. PCT charakteryzuje się tym, że zgłaszający, starający się o uzyskanie prawa do
wynalazku w kilku państwach, wykonuje jedno zgłoszenie, które przed przekazaniem
go odpowiednim krajowym urzędom patentowym poddawane jest procedurze międzynarodowej.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej reguluje wytyczne
dotyczące wymogów, jakie muszą spełnić wynalazki, aby mogły zostać opatentowane.
Art. 24 ustawy stanowi, że są to nowe rozwiązania, posiadające poziom wynalazczy oraz
mogące zostać zastosowane w przemyśle. Omawiana definicja stawia wymogi, aby wynalazek miał charakter techniczny. Ponadto wynalazek uważa się za nowe rozwiązanie, jeżeli
nie jest częścią stanu techniki. Dział III w/w Ustawy art. 94 wzorem użytkowym określa:
„nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy
lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci”, z zaznaczeniem, że: „wzór użytkowy uważa
się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala on na osiągnięcie celu mającego praktyczne
znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów”. Urząd Patentowy może przydzielić ochronę wzoru użytkowego na 10 lat, licząc od daty zgłoszenia do UP.
Kolejną ważna kwestią jest okres trwania ochrony patentowej, który wynosi maksymalnie dwadzieścia lat (począwszy od daty zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym) przy
spełnieniu warunków tj. terminowe uiszczanie opłaty za utrzymanie ochrony wynalazku.
UPRP zestawia procentowe dane według dziedzin, na które w latach 2010–2015
zostały złożone wnioski o przyznanie prawa patentowego oraz prawa ochronnego na
wzory użytkowe. Zestawienie pierwszych wyników zostało ujęte na poniższym wykresie. Dane zostały zaokrąglone do liczb całkowitych, z uwagi na to, że w roku 2012 w ten
sposób zostało to ujęte w raporcie i pozostałe wartości wymagały zaokrąglenia celem
ujednolicenia charakteru przekazu. Lata 2010 oraz 2011 zostały przeliczone z wartości
ilościowych do procentowych.
W Polsce istnieją obszary najbardziej aktywne pod względem liczby zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych. Według średniej arytmetycznej najwięcej zgłoszeń wpłynęło
z działu niesklasyfikowanego, przy czym duży wpływ na wzrost wartości miał rok 2015,
kiedy parametr „niesklasyfikowane” stanowił ponad 50% zgłoszeń. W poprzednich
1
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latach wartość klasowała się w granicach 10%, by w roku 2014 osiągnąć wartość 24%.
Największą liczbę zgłoszeń uzyskały takie gałęzie przemysłu, jak: różnego rodzaju procesy przemysłowe i transport, które wyprzedziły jedynie o niecały 0,1 dziedzinę chemii
i metalurgii. Kolejne obszary aktywności patentowej to: podstawowe potrzeby ludzkie,
budowa maszyn, oświetlenie, ogrzewanie, budownictwo, górnictwo, fizyka, elektrotechnika. Najmniejsza liczba zgłoszeń dokonywana jest w dziale włókiennictwo i papiernictwo, gdzie w przedstawionym okresie parametr wacha się pomiędzy 0–1 procent
(rys. 1). Warto również zaznaczyć, że rysunek oraz interpretacja zawierają dane zgłoszeń,
z których niewątpliwie nie wszystkie uzyskały patent. W przyszłych badaniach można
poddać analizie przyznane prawa patentowe oraz wzory użytkowe.
Rysunek 1. Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w latach
2010–2015 przez podmioty krajowe wg działów techniki międzynarodowej klasyfikacji
patentowej w ujęciu procentowym w odniesieniu do kraju

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych raportów UPRP.

Analiza sektora B+R oraz zatrudnienia kadry w Polsce
Inwestycje przedsiębiorstw w sektor badania i rozwój są strategicznym punktem zrównoważonego wzrostu gospodarczego, napędzanego wskutek innowacji poprzez wzrost
wartości oferowanych produktów, procesów oraz usług. Prace badawczo-rozwojowe
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tworzą więc zasadniczy punkt, powodujący stabilny rozwój gospodarczy oraz skutkują
tworzeniem nowych miejsc pracy dla odpowiednio wyspecjalizowanej kadry. Prowadzą
one do opracowywania innowacyjnych produktów, metod i rozwiązań, co w wielu przypadkach przekłada się na wynalazki oraz dokonywanie zgłoszeń patentowych.
W Polsce badania podstawowe, stosowane oraz prace rozwojowe prowadzone są
w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk 2 , jednostkach badawczo-rozwojowych, szkołach wyższych oraz jednostkach rozwojowych [OECD 1999, s. 13]. Jednostki
badawczo-rozwojowe funkcjonują głównie w sferze techniki oraz technologii, ale również w takich dziedzinach, jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, nauka o Ziemi i nauki społeczno-ekonomiczne [Łobejko 2006, s. 12]. Według art. 1 ust. 2 Ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych [Dz. U. Nr 36, poz. 170 z późn. zm], JBR stanowią:
instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz centralne laboratoria,
a także inne jednostki organizacyjne.
Kadrę zatrudnioną w sektorze badań i rozwoju można podzielić na grupy [http://stat.gov.pl]:
––pracownicy naukowo-badawczy (pracownicy naukowi, badawczo-techniczni, inżynieryjno-techniczni posiadający wykształcenie wyższe, zatrudnieni w PAN oraz
w JBR, pracownicy naukowi oraz inni posiadający wykształcenie wyższe, zatrudnieni w jednostkach rozwojowych, pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni
oraz naukowo-techniczni posiadający wykształcenie wyższe, zatrudnieni w szkołach wyższych),
–– technicy oraz pracownicy równorzędni (naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni posiadający wykształcenie policealne lub średnie, wykonujący zadania polegające
na praktycznym zastosowaniu danych metod oraz koncepcji),
–– pozostały personel (pracownicy na stanowiskach ekonomicznych oraz administracyjnych, uczestniczący w pracach badawczo-rozwojowych).
Zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych dokonują podmioty gospodarcze,
szkoły wyższe i inne placówki oraz osoby fizyczne, wyszczególnione na rysunku 2 tzw.
krajowe podmioty zgłaszające. W corocznych raportach UPRP zostały przedstawione
procentowe wartości zgłoszeń w stosunku do ogółu wniosków z całego kraju. Poniższy
rysunek zawiera zestawienie od roku 2010 do 2015 z wyszczególnieniem instytucji zgłaszających.

Zob. https://instytucja.pan.pl; PAN jest korporacją naukowców, w skład której wchodzą członkowie krajowi oraz zagraniczni. Należy zaznaczyć, że liczba członków krajowych osiąga maksymalnie liczbę 350 osób.
Członkowie PAN wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych wyróżniających się
szczególnym dorobkiem naukowym oraz autorytetem w środowisku naukowym.
2
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Rysunek 2. Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane w latach
2010–2015 według podziału na podmioty zgłaszające w ujęciu procentowym
w odniesieniu do kraju

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych raportów UPRP.

Należy zauważyć, że omawiane raporty roczne nie zostały ujednolicone pod kątem
zaprezentowanych danych i tym samym w latach 2010–2012 dane dotyczące zgłoszeń
przez PAN oraz instytuty badawcze zostały potraktowane jak inne placówki i dodane
do ogólnej kategorii „szkoły wyższe i inne placówki”. Należy również zwrócić uwagę, że
w latach 2013, 2014 i 2015, zgłoszenia dokonywane przez Polską Akademię Nauk sytuowały się w granicach 2,5%, natomiast zgłoszenia instytutów badawczych w granicach od
8% do 11%. Zatem procentowy udział w omawianej kategorii w znacznej większości należy do uczelni. Na najwyższym poziomie sytuują się podmioty sektora gospodarki zgłaszające ponad 40% wniosków przy uwzględnieniu lat 2011–2015. Kolejne miejsce należy
do szkół wyższych i innych placówek naukowych i badawczych, przy czym w pierwszym
badanym roku grupa ta miała sporą przewagę, prawie 50% poziom wszystkich zgłoszeń.
Państwowe uczelnie w rankingach sporządzonych przez UPRP z lat 2010–2015 posiadają
największą liczbę zgłoszeń jak również otrzymanych patentów na wynalazki oraz praw
ochronnych na wzory użytkowe. W ostatnich trzech latach najwięcej zgłoszeń patentowych dokonały: Politechnika Wrocławska, AGH im. S. Staszica w Krakowie, Politechnika
Łódzka oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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Relacje pomiędzy wielkością zatrudnienia w sektorze B+R
oraz liczbą zgłoszeń patentowych
W celu zbadania zachodzących relacji pomiędzy wielkością kadry zatrudnionej w sektorze B+R a liczbą zgłaszanych wniosków o udzielenie praw ochronnych na wynalazki
oraz wzory użytkowe, przedstawiono zbiorcze zestawienie istotnych wartości. Przeprowadzono również analizę statystyczną badanej grupy w cyklu sześcioletnim i wyliczono
współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona.
Średnia wielkość zatrudnienia w sektorze B+R według trzech sektorów wykonawczych: przedsiębiorstwa, szkolnictwo wyższe oraz rząd z podziałem na liczbę pracowników w województwie lubuskim sytuuje się na poziomie 1 116,2, w Polsce natomiast
wynosi 146 014,4, co stanowi bardzo niski poziom – jedynie 0,76% zatrudnienia w skali
kraju (tabela 1). Ponadto występujący w kraju trend rosnący nie jest zauważalny w badanym województwie.
W celu dokładniejszego zbadania występujących relacji zastosowano metodę statystyczną – współczynnik korelacji. Dla badanych wartości korelacja sytuuje się na poziomie 0,48, co oznacza słaby poziom współzależności funkcyjnej w badanym przedziale.

Województwo lubuskie

Polska
relacja

Sektor
przedsiębiorstw

Sektor
SzW

Sektor
rządowy

Razem

Sektor
pb

Sektor
SzW

Sektor
rządowy

2010

113

-

-

-

22 710

80 918

26 027

129 655

-

2011

164

-

-

1 102

26 700

80 719

26 953

134 372

0,82%

2012

200

911

7

1 118

32 381

80 130

26 861

139 372

0,8%

2013

211

884

5

1 100

37 996

80 223

27 176

145 395

0,76%

2014

200

885

3

1 088

43 185

82 463

27 581

15 3229

0,71%

2015

324

846

3

1 173

48 963

82 282

26 459

15 7704

0,74%

1 116,2

średnia

Średnia:

Razem

14 6014,4

Współczynnik korelacji liniowej
r-Pearsona

Tabela 1. Wielkość zatrudnienia w sektorze B+R wg danych GUS na terenie województwa
lubuskiego i w Polsce w latach 2010–2015

0,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres przedstawia liczbę osób zatrudnionych w sektorze B+R w województwach
zachodniej Polski. Z najbardziej korzystną sytuacją mamy do czynienia w województwie wielkopolskim, gdzie w przeciągu sześciu lat średnia liczba zatrudnionych wyniosła
około 14 tys. osób. Na Dolnym Śląsku ponad 10,5 tys., w zachodniopomorskim znacznie
mniej – 3 tys. Średnia liczba zatrudnionych w B+R w województwie lubuskim w latach
2010–2015 wyniosła niecały tysiąc.
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Rysunek 3. Wielkość zatrudnienia w sektorze B+R w wybranych województwach
zachodniej Polski

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Średnia arytmetyczna zgłoszeń wynalazków w przedziale sześcioletnim dla województwa lubuskiego wynosi 42,33, podczas gdy dla województwa dolnośląskiego
i wielkopolskiego niecałe 400, a zachodniopomorskiego ponad 160 zgłoszeń. Polska
osiąga wynik 4 057,5. Daje to bardzo mały procent uśrednionego udziału województwa
w stosunku do kraju i sytuuje się na poziomie nieco ponad 1%. Przy czym w roku 2014
poziom osiągnął najniższą wartość 0,73%, natomiast w roku 2011 najwyższą – 1,29%
(tabela 2). W roku 2015 w obu analizowanych płaszczyznach nastąpił znaczny wzrost
zgłoszeń. Korelacja dla przytoczonych wartości osiąga poziom 0,76, co oznacza duży poziom współzależności funkcyjnej. Ponadto tabela obrazuje liczbę zgłoszeń patentowych
w całym kraju oraz województwach zachodniej Polski: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Występuje bardzo duża rozbieżność pomiędzy województwem lubuskim a pozostałym przedstawionym obszarem. Pomimo,
że województwo zachodniopomorskie ma najmniejszą liczbę zgłoszeń, ponadczterokrotnie przewyższa obszar Ziemi Lubuskiej w badanym zakresie.
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28

320

116

314

3 203

0,87%

2011

50

335

146

410

3 878

1,29%

2012

47

458

137

428

4 410

1,06%

2013

39

391

172

360

4 237

0,92%

2014

29

440

194

296

3 941

0,73%

2015

61

442

211

465

4 676

1,30%

średnia

42,33

397,67

162,67

378,83

4 057,5

1,032

Współczynnik korelacji liniowej
r-Pearsona (województwa lubuskiego i Polski)

2010

krajowych do woj.
lubuskiego

Odsetek zgłoszeń
wynalazków

Polska

wielkopolskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

lubuskie

Tabela 2. Liczba zgłoszeń wynalazków wpływających do UPRP dotyczących województwa
lubuskiego i Polski w latach 2010–2015

0,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przeanalizowano występujące zależności pomiędzy zatrudnieniem w sektorze B+R
a liczba wniosków o nadanie praw własności na obszarze Ziemi Lubuskiej. Współczynnik korelacji osiągnął wysoką wartość: 0,76, co wskazuje na silną korelację, podczas gdy
badana zależność w odniesieniu do kraju wykazuje słabe sprzężenie na poziomie 0,48.
Zaistniała sytuacja może być przyczyną dużego oddziaływania uwarunkowań regionalnych w badanym obszarze.
Zwrócono uwagę na strukturę opóźnień w relacjach patentowych i wewnętrznych
badań i rozwoju. Naukowcy prowadzący podobne badania wykazują potencjalny długotrwały wpływ wewnętrznych inwestycji w badania i rozwój w zakresie opatentowania
wynalazków przedsiębiorstw. Wskazują oni też na skutki opóźnień w wyniku krótkiego
upływu czasu od aktywności B+R oraz ogólny długoterminowy efekt wewnętrznych
inwestycji w badania i rozwój w odległej przeszłości (w zakresie produkcji wiedzy lub
innowacji). Głównym celem przytoczonych badań było zwrócenie uwagi na klasyczne
pytanie badawcze dotyczące opóźnienia w strukturze powiązań patentowych i badań
naukowych poprzez badanie wpływu wewnętrznych badań i rozwoju na patenty [Wang,
Hagedoorn 2014, ss. 1275–1285]. W związku ze wskazanym celem przeprowadzono analizy uwzględniające przesunięcia w czasie. Tym samym przeanalizowano wpływ liczby
zatrudnionych w sektorze B+R na zgłoszenia patentowe w skali kraju, który występował
z dwuletnim opóźnieniem. Natomiast analizy w województwie lubuskim nie wykazały
istnienia przesunięć w czasie.
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Podsumowanie
Przeprowadzone studium dotyczące wpływu wielkości zatrudnienia kadry w sektorze
B+R na liczbę zgłoszeń wynalazków wpływających do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski w województwie lubuskim oraz pozostałej części kraju obejmowało
dane z lat 2010–2015. Postawiona hipoteza została potwierdzona przy użyciu metody
statystycznej w postaci korelacji liniowej r-Pearsona oraz poprzez zestawienie danych
i uzupełnienie ich o średnią arytmetyczną oraz relacje (w postaci procentowej), które
zachodzą w badanym zakresie. Odpowiednie zestawienie danych liczbowych oraz ich
analiza umożliwiły potwierdzenie wiarogodności hipotezy badawczej. Województwo
lubuskie prezentuje się bardzo słabo na tle kraju pod katem zgłoszeń patentowych, jak
i otrzymanych praw patentowych. Szczegółowe analizy raportów potwierdzają, że Ziemia Lubuska wypada najgorzej w skali kraju. Przyczynę stanowi niski poziom zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju. Jest on również na najniższym poziomie w stosunku do pozostałych województw, za jednym wyjątkiem – w roku 2012 (województwo
świętokrzyskie osiągnęło niższy poziom od województwa lubuskiego). Jednakże było
to jednorazowe zdarzenie i w kolejnych latach sytuacja nie została zaobserwowana powtórnie. Stąd niski poziom zatrudnienia w sektorze B+R skutkuje małą liczbą zgłoszeń
patentowych w badanym obszarze.
Pomimo iż województwo lubuskie wypada bardzo słabo w stosunku do całego
kraju, przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że zachodzące korelacje są
silne i mogą przynieść zamierzone efekty w postaci zwiększenia liczby zgłoszeń
w województwie lubuskim. Możemy wnioskować, że przy zwiększeniu liczby zatrudnionych w sektorze B+R istnieje duże prawdopodobieństwo wzrostu zgłoszeń patentowych oraz ochronnych i odwrotnie (przy zmniejszeniu wielkości kadry zmniejszy się liczba zgłoszeń patentowych i ochronnych). Z uzyskanych wyników można
wnioskować również wysoki poziom oraz dużą efektywność pracy przy małej liczbie
zatrudnienia pracowników naukowych.
Przeprowadzona analiza dotyczyła liczby zgłoszeń do ochrony patentowej wynalazków w stosunku do wielkości zatrudnienia w sektorze nauki. Z upływem czasu, w zależności od dostępu do danych, możliwe będzie przeprowadzenie badania dotyczącego
wpływu zatrudnienia w sektorze B+R na liczbę przyznanych patentów. Kolejne etapy
badań w tym kierunku zasadniczo mogłyby obejmować pozostały obszar kraju z podziałem na województwa. Uzyskane wyniki zobrazowałyby sytuację pozostałego obszaru Polski. Mogłyby też być uznane za szczególnie interesujące ze względu na fakt, że
województwo lubuskie zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji krajowej w omawianym
temacie. Co więcej, analizy mogłyby zawierać: dodatkowe informacje i zmienne doty85
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czące finansowania badań w sferze B+R, ewentualne sugestie dla instytucji państwowych dotyczące ujednolicania oraz mogłyby udostępniać większą liczbę danych w celu
eskalacji obszarów przeprowadzanych badań.
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Relacje pomiędzy źródłem informacji a rodzajem
działalności innowacyjnej wśród przedsiębiorstw
przemysłu średniowysokiej techniki w Polsce
Relation Between Information Sources and Innovation Firm
Performance – the Case of Polish Medium and High Tech Sector
Abstract: This article shows relationships between the source of information and the type of
innovative activity. The purpose of the article is to determine the impact of the source of information on the innovative activity of enterprises representing the medium-high technology
industry in Poland. The survey includes 981 industrial enterprises. The first part of this paper
focus on explaining as such terms as innovation, innovation process, network, and innovation activity. The following part includes a research methodology. The last part of the paper
consists of results and conclusions. The most frequently indicated sources of information for
innovations are customers, internal sources as well as conferences, fairs and exhibitions. The
results show that information from institutions representing the academic institutions support research and development expenditure the most. On the other hand, information from
both suppliers and customers increases the probability of introducing new products.
Key words: information sources, innovation activity, industry, medium-high technology

Wprowadzenie
Przemysł średniowysokiej techniki to grupy przedsiębiorstw przeciętnie wydających od 2
do 4% swoich przychodów na działalność badawczo-rozwojową i aktywnie uczestniczących w sieci powiązań [Hatzichronoglou 1997, s. 17]. Ważną rolę w implementowaniu nowych rozwiązań odgrywają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa [Dzikowski 2018, ss. 281–294], których możliwości innowacyjne wyznacza najczęściej dążenie do
obniżenia kosztów [Pavitt 1984, ss. 343–373]. Źródłami nowych technologii są zarówno
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dostawcy [Fossas-Olalla, Minguela-Rata, López-Sánchez, Fernández-Menéndez 2015, ss.
1404–1406], jak i odbiorcy [Cui, Wu 2015, ss. 516–538] , w tym szczególnie znaczący użytkownicy [Candi, Ende, Gemser 2016, ss. 418–434]. Wprowadzane innowacje polegają na
wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego wyrobu, usługi lub procesu, nowej
metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej [OECD, EUROSTAT 2008, s.
48]. Istotne znaczenie dla procesu innowacyjnego mają relacje tworzone z dostawcami,
odbiorcami czy sferą usług biznesowych [Koschatzky, Sternberg 2000, ss. 487–501]; co
więcej, ważny jest sam proces ustanawiania, który przyczynia się do tworzenia bliskich
związków zrozumienia i pogłębienia wspólnej pracy, a tempo powstawania związków
zależy od istniejącej bazy wiedzy, specyficznej dla danego rodzaju przemysłu [Saxenian
1994, ss. 42–46]. Rosnąca dynamika i złożoność wymagań rynkowych sprawiają, że tylko
największe przedsiębiorstwa stać na samodzielne prowadzenie działalności innowacyjnej, ale i one coraz częściej stają się częścią złożonych struktur sieciowych [Czakon 2011,
ss. 3–6] obejmujących dostawców, odbiorców i konkurentów, umiejscowionych zarówno
w najbliższych [Stuck, Broekel, Diez 2016, ss. 423–442], jak i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa [Powell, Koput, Smith-Doerr 1996, ss. 116–145; Lazzeretti, Capone 2016, ss.
5855–5865]. ������������������������������������������������������������������������
Interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami takich sieci prowadzą do wymiany wiedzy i informacji, a proces ten przybiera unikalne formy specyficzne dla uczestników i otoczenia, w którym się odbywa [Edquist, Rees, Lorenzen, Vincent-Lancrin 2001, s.
4]. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach sieci realizują cele swoje lub cele sieci, przy
jednoczesnym możliwie minimalnym nakładzie własnym zasobów. Wśród najważniejszych zalet sieci wyróżnia się wykorzystanie dźwigni zasobów zależących od partnerów,
większą szybkość działania, elastyczność i dostęp do innych zasobów, łatwiejszy dostęp
do informacji, szybsze przenikanie wiedzy, mniejsze koszty działania, bliższe kontakty
z klientami, większą innowacyjność [Stańczyk-Hugiet, Sus 2012, ss. 86–100]. Sieci istnieją
jako struktury określone specyficznymi uwarunkowaniami, które oznaczają współdziałanie, koordynację, komunikację, a czasami również wspólnotę celów [Czakon 2012,
ss. 10–15]. Celem niniejszej pracy jest znalezienie zależności zachodzących pomiędzy
wybranym źródłem informacji a danym rodzajem działalności innowacyjnej wśród
przedsiębiorstw reprezentujących przemysł średniowysokiej techniki w Polsce. Hipotezą
badawczą jest założenie, że znaczenie źródła informacji dla innowacji wzrasta proporcjonalnie do liczby i zakresu powiązanych z nim działań innowacyjnych. W czasie weryfikacji
hipotezy głównej dokonano weryfikacji następujących hipotez cząstkowych: informacje
pochodzące od instytucji reprezentujących sferę nauki sprawiają, że przedsiębiorstwa
częściej finansują działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz informacje pozyskiwane
od dostawców i odbiorców zwiększają szanse wprowadzenia nowych wyrobów.
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Działalność innowacyjna przemysłu średniowysokiej
techniki
Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w danym okresie może dotyczyć: działalności
pomyślnie zakończonej wdrożeniem innowacji (przy czym niekoniecznie musi się ona
wiązać z sukcesem komercyjnym); działalności bieżącej w trakcie realizacji, która nie
doprowadziła dotychczas do wdrożenia innowacji oraz działalności zaniechanej przed
wdrożeniem innowacji. Działalność innowacyjna dotyczy również działalności badawczo-rozwojowej (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej
innowacji. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstwa, to zbiór działań innowacyjnych
podjętych przez przedsiębiorstwo, obejmujący co najmniej jeden rodzaj działalności innowacyjnej z zakresu: inwestycji finansowych, w tym nakładów na działalność badawczo-rozwojową, oraz inwestycji w środki trwałe związane z wprowadzaniem w przyszłości
nowych wyrobów lub procesów; implementacji nowych lub udoskonalonych wyrobów
lub procesów technologicznych, w tym nowych lub udoskonalonych metod wytwarzania, systemów okołoprzemysłowych oraz systemów wspierających; współpracy innowacyjnej. Stąd też w odniesieniu do tak zdefiniowanej aktywności innowacyjnej definicja
innowacji przyjęta w tym opracowaniu określa innowację jako wdrożenie nowego lub
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji
miejsca pracy lub stosunków z otoczeniem [OECD, EUROSTAT 2008]. Do najważniejszych
źródeł informacji dla innowacji zalicza się źródła funkcjonujące wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym dział badawczo-rozwojowy oraz źródła znajdujące się w jego otoczeniu,
w tym dostawców, konkurentów, klientów oraz instytucje reprezentujące świat nauki.
Przedsiębiorstwa stosują zróżnicowane strategie pozyskiwania informacji uzależnione
od ich rodzaju i charakteru [Chesbrough 2006, ss. 1–12]. Wśród pozostałych źródeł informacji najczęściej wymienianych w literaturze, zalicza się ujawnione patenty, konferencje,
targi, wystawy, czasopisma i publikacje branżowe, stowarzyszenia zawodowe, kontakty
i sieci nieformalne, normy oraz regulacje publiczne.

Metodyka gromadzenia danych
Z uwagi na trudności związane z pozyskiwaniem danych, wśród których prym wiodła niechęć przedsiębiorstw do ujawniania informacji związanych ze stosowaniem wybranych
działań innowacyjnych, zdecydowano się na zastosowanie techniki badawczej opartej na
kwestionariuszu ankiety. Liczebność próby wyniosła 50 248 i została określona na podstawie danych GUS na 31 grudnia 2012 roku dotyczących liczby podmiotów gospodarczych
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wpisanych do rejestru REGON (Bank Danych Lokalnych, Sekcja C, Dział 20, 27, 28, 29, 30.2,
30.9, 33.1, 33.2, stan na dzień 31.12.2012 r.). Ustalona wielkość próby pozwala z określonym
prawdopodobieństwem zweryfikować przyjęte hipotezy badawcze. Założono, że badania
będą miały charakter reprezentatywny. Do obliczenia reprezentatywnej wielkości próby
dla przemysłu średniowysokiej techniki w Polsce przyjęto wzór, który oparty jest na znanej
liczebności populacji, której dotyczy wnioskowanie [Steczkowska 1995, ss. 190–191]:

gdzie: n – minimalna liczebność próby, µα – wartość zmiennej losowej µ o rozkładzie normalnym standaryzowanym, dla której przedział ufności P (µα < U < µα /2)
= 1 – α, dla α = 0,05; µα = 1,96, N – liczebność próby, której dotyczy wnioskowanie
(50 248 podmiotów reprezentujących przemysł średniowysokiej techniki), d – maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru ±5%. Wielkość próby ustalono na 381 podmiotów.
Źródłem informacji były dane teleadresowe przedsiębiorstw pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Teleadreson, PKT i kilku mniejszych baz zawierających informacje o przedsiębiorstwach przemysłowych reprezentujących przemysł
średniowysokiej techniki. Materiał, w oparciu o który przeprowadzono obliczenia,
pozyskano przy pomocy kwestionariusza ankietowego wysyłanego pocztą elektroniczną, a następnie w oparciu o kontakt telefoniczny z menedżerem lub właścicielem
przedsiębiorstwa. Dane z każdego regionu zostały zagregowane do wspólnej bazy.
Analizę przeprowadzono w oparciu o dane zebrane w latach 2008–2013. Ogółem
zgromadzono materiał badawczy od 981 przedsiębiorstw, przy czym poziom zwrotu ankiet wyniósł 15%. W kolejnym etapie badania zastosowano analizę w oparciu
o oprogramowanie: Microsoft Excel 2010 i pakiet Statistica. W analizie przyjęto, że
zarówno działania innowacyjne (zmienne zależne), jak i źródła informacji dla innowacji (zmienne niezależne) mają postać binarną, a szukane relacje przyjmują postać równań liniowych, w których najważniejszy jest parametr funkcji. Dla każdego
modelu istotnego statystycznie wyznaczono prawdopodobieństwo P1 wystąpienia
danej relacji dla badanej zmiennej oraz prawdopodobieństwo P2 jej wystąpienia dla
pozostałych przypadków. Dodatni znak występujący przy parametrze prawdopodobieństwo P1 oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjnego jest
wyższe dla badanej zmiennej niż w pozostałej zbiorowości. Analizując iloraz wartości prawdopodobieństw P1/P2 dla każdego z wyznaczonych modeli, ustalono siłę
wpływu badanego źródła informacji na wybrany rodzaj działalności innowacyjnej.
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Do zmiennych zależnych zaliczono: nakłady na działalność badawczo-rozwojową, inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe, w tym budynki, lokale, grunty,
maszyny i urządzenia techniczne oraz oprogramowanie komputerowe, implementację nowych wyrobów i technologii, w tym metod wytwarzania, systemów okołoprodukcyjnych i systemów wspierających, współpracę innowacyjną w obszarze nowych
rozwiązań technologicznych z dostawcami, konkurentami i odbiorcami oraz instytucjami reprezentującymi świat nauki: jednostkami PAN, szkołami wyższymi, krajowymi
i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi (JBR). Natomiast do zmiennych
niezależnych zaliczono źródła informacji dla działalności innowacyjnej, w tym źródła
wewnętrzne w firmie, dostawców, odbiorców, konkurencję, placówki PAN, krajowe
JBR-y, zagraniczne JBR-y, szkoły wyższe, konferencje, targi, wystawy, czasopisma
i publikacje branżowe. W celu określenia prawdopodobieństwa podjęcia aktywności innowacyjnej wykorzystano modelowanie probitowe [Aldrich, Nelson 1984, s. 15;
Liao 1994, s. 101] , dla którego dane pochodzą z próby losowej; Y może przyjmować
tylko dwie wartości: 0 lub 1, kolejne wartości Y są statystycznie niezależne od siebie;
zachodzi prawdopodobieństwo, że Y=1 zdefiniowane jest przez rozkład normalny
(NCD) dla modelu probit lub rozkład logistyczny (LCD) dla modelu logit; występuje
także założenie o braku współliniowości zmiennych niezależnych [Lipiec-Zajchowska 2003, ss. 129–130].

Działalność innowacyjna przemysłu średniowysokiej
techniki w Polsce w latach 2008–2013
Zgromadzony materiał badawczy dotyczy 981 przedsiębiorstw, w tym 252 mikro
(25,69%), 350 małych (35,68%), 275 średnich (28,03%) i 104 dużych firm (10,6%). Przedsiębiorstwa krajowe stanowią przy tym 80,63%, podczas gdy kapitał zagraniczny reprezentuje grupa 110 podmiotów (11,21%), a kapitał mieszany 80 przedsiębiorstw (8,15%).
W przypadku 60% badanych podmiotów w ostatnich trzech latach nastąpił wzrost przychodów, a 86% przedsiębiorstw deklaruje zatrudnianie pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Tabela 1 przedstawia strukturę badanych przedsiębiorstw
ze względu na ich przynależność do podsekcji PKD. Najliczniejszą grupę (48,93%) podmiotów w grupie średniowysokiej techniki tworzą podmioty z działu produkcji maszyn
i urządzeń. Natomiast najmniej liczny (3,67%) jest dział obejmujący produkcję pozostałego sprzętu transportowego, w tym lokomotyw kolejowych i tramwajowych, tabor kolejowy i tramwajowy oraz motocykle i rowery.
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Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według klasyfikacji PKD (NACE Rev.1)
Nazwa podgrupy
Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja wyrobów chemicznych, bez produkcji wyrobów farmaceutycznych
Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego
i tramwajowego
Produkcja motocykli i rowerów

Udział (%)
48,93
23,14
15,90
8,36
3,67

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1 przedstawia źródła informacji dla innowacji. Najczęściej podejmowanym
działaniem innowacyjnym były inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe,
ogółem (78,6%), w tym inwestycje w maszyny i urządzenia techniczne, środki transportowe (69,7%) oraz w oprogramowanie komputerowe (67,4%). Ponad 76% badanych
przedsiębiorstw wprowadziło w ciągu ostatnich trzech lat nowe lub ulepszone procesy
technologiczne, w tym metody w obszarze logistyki, dystrybucji, normy jakości, a ponad
62% przedsiębiorstw wprowadziło nowe lub ulepszone systemy wspierające. Współpracę innowacyjną podjęto w ponad 50% przedsiębiorstw. Najczęstszymi partnerami tego
rodzaju współpracy byli dostawcy (27,8%) oraz odbiorcy (23,6%). Najrzadziej podejmowano współpracę ze światem nauki, w tym z jednostkami Polskiej Akademii Nauk (2,5%),
z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi (2,8%) oraz konkurentami (ponad 5%). Najczęściej wskazywanymi źródłami informacji dla innowacji byli klienci. Na kolejnych miejscach znalazły się wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa, konferencje, targi
i wystawy. Najrzadziej wskazywanym źródłem informacji są placówki Polskiej Akademii
Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe i stowarzyszenia naukowo techniczne.
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Rysunek 1. Źródła informacji dla innowacji

Źródło: opracowanie własne.

Następnie zbadano zależności występujące dla najczęściej wskazywanych w literaturze źródeł informacji dla innowacji. Dla każdego czynnika sporządzono 18 odrębnych
modeli, z których istotne statystycznie zostały umieszczone w tabeli. Ogółem wyznaczono 198 modeli.
Tabela 2 przedstawia zależności opisujące działalność innowacyjną w funkcji źródła
wewnętrznego w firmie, dostawcy, odbiorcy i konkurenta. Firmowe źródła informacji
dla innowacji najmocniej – 1,7-krotnie – zwiększają szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej z odbiorcami (0,3), zwiększają 1,6-krotnie szanse na implementacje nowych
systemów wspierających (0,37) oraz 1,3-krotnie na implementację systemów okołoprzemysłowych (0,41). Współpraca z dostawcami 2-krotnie zwiększa szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej z konkurentami (0,08) i z dostawcami (0,41), ale zmniejsza
o 50% szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej ze szkołami wyższymi (0,1). Współpraca z odbiorcami zwiększa blisko 1,7-krotnie szanse na podjęcie z nimi współpracy
innowacyjnej (0,28). Ponadto zwiększa 1,3-krotnie szanse na implementacje metod wytwarzania (0,54) i systemów wspierających (0,32). Współpraca z konkurentami przyczynia się do ponad 3,3-krotnego wzrostu częstotliwości nawiązywania współpracy innowacyjnej z konkurentami (0,1). Ponadto zwiększa 1,6-krotnie szanse na implementacje
systemów wspierających (0,4) i 1,5‑krotnie na implementację systemów okołoprzemysłowych (0,45).
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Tabela 2. Modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w zależności od
źródła wewnętrznego w firmie, dostawcy, odbiorcy i konkurenta
Rodzaj działalności
innowacyjnej

źródło
wewnętrzne
w firmie
P1

Nakłady na działalność B+R

– oprogramowanie komputerowe

0,56

– metod wytwarzania
– systemów okołoprzemysłowych
– systemów wspierających

+0,19x+0,4
0,65

0,73

+0,23x-0,1
0,55

0,46

+0,27x-0,49
0,41

0,31

0,74

0,37

+0,20x+0,66

--

Współpraca ze szkołami wyższymi

0,55

+0,17x-0,48

0,1

0,32

0,46

0,40

0,03
--

0,17
--

0,25

+0,53x-1,83

+0,36x-0,95
0,28

0,31

+0,42x-0,68

0,10

--

0,05

+0,3x-0,09
0,58

+0,37x-0,49
0,45

--

--

0,04

0,21

0,25

0,72
--

--

0,21

+0,23x-0,8
0,28

0,32

+0,2x-0,67

--

+0,49x+0,59
0,86

0,43

0,38

0,33

-0,31x-1,29

0,47

0,73

0,65
--

+0,26x-0,17

+0,3x-1,73

+0,2x-0,08

0,75

+0,19x+0,61

0,54

0,28

+0,29x+0,39

+0,17x-0,43

0,08

0,18

0,34

0,55

0,79

0,76

+0,18x-0,6

0,4

0,41

+0,4x-0,9

0,55

0,47

0,68

0,48

0,84

+0,36x+0,12

+0,57x-0,8

--

0,3

0,74

+0,20x-0,07

0,23

Współpraca z konkurentami

0,6

P2

+0,26x+0,71

--

0,66

0,80

+0,41x-0,73

--

Współpraca innowacyjna ogółem

+0,23x+0,4

P1

0,55

--

0,25

0,69

+0,25x+0,62
0,81

+0,31x-0,65

konkurenci

+0,19x-0,06

--

0,76

0,37

P2
--

+0,23x+0,25

--

Współpraca z dostawcami

Współpraca z odbiorcami

0,84
0,25

0,72

P1

+0,30x+0,7

+0,31x-0,67
0,35

P2

odbiorcy

--

0,46
--

Wprowadzanie nowych wyrobów
Implementacja nowych procesów
technologicznych, w tym:

P1

+0,26x-0,1

Inwestycje w dotychczas
niestosowane środki trwałe,
w tym:
– budynki, lokale i grunty

P2

dostawcy

---

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 przedstawia zależności opisujące działalność innowacyjną w zależności od
instytucji reprezentujących świat nauki. Współpraca z placówkami Polskiej Akademii
Nauk (PAN) zwiększa 40-krotnie szanse na podejmowanie współpracy innowacyjnej
z placówkami PAN (0,33), 4-krotnie szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej z konkurentami (0,2) oraz blisko 3,4-krotnie szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej ze
szkołami wyższymi (0,27).
Natomiast współpraca z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi (JBR)
9,5-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo nawiązania współpracy innowacyjnej
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z zagranicznymi JBR-ami (0,19), 4,5-krotnie szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej z placówkami PAN (0,09) oraz 4,4-krotnie szanse na współpracę innowacyjną
z krajowymi JBR-ami (0,53). Zagraniczne jednostki badawczo-rozwojowe zwiększają
5-krotnie szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej z zagranicznymi JBR-ami (0,1)
i blisko 1,9-krotnie częstotliwość współpracy ze szkołami wyższymi (0,15).
Najistotniejszą instytucją naukową z perspektywy aktywności innowacyjnej okazały
się szkoły wyższe (13 modeli istotnych statystycznie), przy czym najbardziej, bo 12,6-krotnie, wzrastają szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej ze szkołami wyższymi (0,5).
Pod wpływem szkół wyższych wzrastają 4,6-krotnie szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej z zagranicznymi JBR-ami (0,09) oraz jednostkami PAN (0,09). W przypadku instytucji reprezentujących świat nauki 21 spośród 32 modeli istotnych statystycznie dotyczy
współpracy innowacyjnej. Oznacza to, że właśnie od instytucji reprezentujących świat nauki w dużej mierze zależy przebieg współpracy innowacyjnej badanych przedsiębiorstw.
Tabela 3. Modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w zależności od
instytucji reprezentującej świat nauki
Rodzaj działalności innowacyjnej

placówki PAN
P1

Nakłady na działalność B+R

--

Współpraca z dostawcami

Współpraca z jednostkami PAN
Współpraca ze szkołami wyższymi

+0,82x-1,66
0,05

+1,98x-2,23
0,4

0,01

+0,8x-1,42
0,27

0,08

szkoły
wyższe
P1

0,75
0,41

0,9

--

0,08

-+0,44x-0,59
0,28

+0,43x-0,63
0,42

0,27
--

+0,76x-2,10
0,09

+0,38x-1,43
0,15

0,48

0,44

--

0,02

0,75

0,67

--

--

0,67

+0,49x-0,05

0,33

--

0,29

+0,59x+0,68

+0,51x-0,44

--

0,48

+0,34x-0,57

0,81

--

0,53

P2

+0,73x-0,06

+0,42x+0,44

--

+0,52x-1,40
0,19

0,28
--

+0,69x-2,01
0,09

0,48

0,38

--

--

0,2

0,68

+0,28x-0,57

--

0,35

P2

+0,54x-0,06

--

+0,47x-0,39

– systemów wspierających

P1

--

--

0,53

zagraniczne
JBR-y

--

--

– metod wytwarzania

0,49
--

--

Implementacja nowych procesów
technologicznych, w tym:

P2

0,72

--

– inwestycje w oprogramowanie
komputerowe

Współpraca z konkurentami

P1

+0,6x-0,02

--

– inwestycje w budynki, lokale i grunty

– systemów okołoprzemysłowych

P2

krajowe JBR-y

0,08

0,02

+1,72x-1,72
0,50

0,04
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Rodzaj działalności innowacyjnej

placówki PAN
P1

Współpraca z krajowymi JBR

P2

+0,63x-1,15
0,3

0,13

Współpraca z zagranicznymi JBR

--

Współpraca z odbiorcami

--

Współpraca innowacyjna ogółem

P1

P2

P1

+1,27x-1,19
0,53
0,19

0,12

0,50

P1

0,02

0,12

0,1

0,32

0,02

0,09

0,02

+0,34x-0,75
0,34

0,22

+0,93x-0,06

--

0,49

0,11

+0,69x-2,03

--

0,23

P2

+0,74x-1,21

+0,84x-2,11

+0,90x-0,02
0,81

P2

0,21

+0,59x-0,74
0,44

szkoły
wyższe

+0,35x-1,17

+1,12x-2,01

+0,53x-0,01
0,70

zagraniczne
JBR-y

krajowe JBR-y

0,81

0,47

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 zostały umieszczone modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w zależności od konferencji, targów, wystaw, czasopism i publikacji branżowych oraz
stowarzyszeń naukowo-technicznych. Z pozostałych źródeł informacji dla innowacji najważniejszymi okazały się konferencje, targi i wystawy (12 modeli istotnych statystycznie). Dzięki informacjom pochodzącym z konferencji, targów i wystaw badane przedsiębiorstwa 1,6-krotnie częściej współpracują ze szkołami wyższymi (0,11) oraz z krajowymi
jednostkami badawczo-rozwojowymi (0,17). Czasopisma i publikacje branżowe są inspiracją (wzrost 1,1-krotny szans) dla inwestycji w dotychczas niestosowane środki trwałe
ogółem (0,83), w tym oprogramowanie komputerowe (0,77) oraz maszyny i urządzenia
(0,83). Natomiast pod wpływem stowarzyszeń naukowo‑technicznych następuje 3-krotny wzrost szans na współpracę innowacyjną z jednostkami PAN (0,06), 1,9-krotny wzrost
szans na podjęcie współpracy innowacyjnej ze szkołami wyższymi (0,15) oraz krajowymi
JBR-ami (0,21) – wzrost 1,8-krotny.
Tabela 4. Modele probitowe opisujące działalność innowacyjną w zależności od
konferencji, targów, wystaw, czasopism i publikacji branżowych oraz stowarzyszeń
naukowo-technicznych
Rodzaj działalności innowacyjnej

Nakłady na działalność B+R
Inwestycje w dotychczas niestosowane środki
trwałe, w tym:
– maszyny i urządzenia techniczne
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konferencje,
targi,
wystawy

czasopisma
i publikacje
branżowe

stowarzyszenia
naukowo-techniczne

P1

P1

P1

P2

+0,20x-0,08
0,55
0,83

0,75

+0,32x+0,4
0,76

0,65

0,62

+0,25x+0,73
0,84

0,77

+0,22x+0,46
0,75

P2

+0,33x-0,03

--

0,47

+0,28x+0,69

P2

0,68

0,49
---
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– oprogramowanie komputerowe
Implementacja nowych procesów
technologicznych, w tym:
– metod wytwarzania
– systemów okołoprzemysłowych
– systemów wspierających
Współpraca z dostawcami

+0,40x+0,33
0,77

+0,25x+0,63
0,81

Współpraca z krajowymi jednostkami badawczorozwojowymi
Współpraca innowacyjna ogółem

0,73

+0,21x-0,1
0,55

0,46

+0,32x-0,51
0,42

0,3

+0,24x-0,65
0,34

0,26

+0,21x-0,67
0,32

Współpraca z jednostkami PAN
Współpraca ze szkołami wyższymi

0,63

0,25
--

0,07

+0,27x-1,24
0,17

0,11

+0,24x-0,09
0,56

0,47

--

0,66
--

--

--

--

--

+0,29x-0,41
0,45

0,34

--

--

--

--

--

+0,27x-1,5
0,11

+0,26x+0,41
0,75

----

+0,47x-2,04
0,06

0,02

+0,42x-1,44
0,15

0,08

+0,37x-1,17
0,21

0,12
--

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
W sferze finansowania największe znaczenie mają dostawcy, konkurenci oraz konferencje, targi i wystawy (po cztery modele dla każdego źródła). Skłonność przedsiębiorstw
do ponoszenia nakładów na działalność B+R wzrasta 1,5-krotnie pod wpływem krajowych JBR-ów, 1,4-krotnie wskutek kontaktów z zagranicznymi JBR-ami, 1,6-krotnie
pod wpływem szkół wyższych i 1,3–krotnie pod wpływem stowarzyszeń naukowo
technicznych. Stąd też hipoteza zakładająca, że informacje pochodzące od instytucji
reprezentujących sferę nauki sprawiają, iż przedsiębiorstwa częściej finansują działalność badawczo-rozwojową (B+R) jest prawdziwa w odniesieniu do krajowych i zagranicznych JBR-ów oraz szkół wyższych. Natomiast jest fałszywa dla jednostek PAN.
W sferze implementacji wyrobów i procesów technologicznych największe znaczenie mają odbiorcy (pięć modeli), dostawcy (cztery modele) i konferencje, targi i wystawy (cztery modele).
Szanse na wprowadzenie nowych wyrobów wzrastają 1,2-krotnie pod wpływem
informacji, której źródłem są odbiorcy i ponad 1,1-krotnie, gdy źródłem informacji
są dostawcy. Stąd też zostało potwierdzone założenie mówiące o tym, że informacje
pozyskiwane od dostawców i odbiorców zwiększają szanse wprowadzenia nowych
wyrobów.
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Natomiast dla współpracy innowacyjnej największe znaczenie mają szkoły wyższe
(sześć modeli), krajowe jednostki badawczo-rozwojowe (sześć modeli) oraz placówki
Polskiej Akademii Nauk (PAN) (pięć modeli). Szanse na podjęcie współpracy innowacyjnej z jednostkami PAN rosną najbardziej (40-krotnie), gdy źródłem informacji są jednostki PAN. W przypadku współpracy innowacyjnej z krajowymi jednostkami badawczo
-rozwojowymi największy (4,4-krotny wzrost) zachodzi dla informacji pochodzących
od krajowych jednostek badawczo‑rozwojowych. Największy (9,6-krotny) pozytywny
wpływ na podjęcie współpracy innowacyjnej z zagranicznymi JBR-ami mają informacje
pochodzące od krajowych jednostek badawczo-rozwojowych.
Podczas przeprowadzonej analizy wykazano, że różne źródła informacji dla innowacji istotnie zwiększają szanse na podjęcie wybranego rodzaju działalności innowacyjnej. Znalezione relacje mają jednak charakter statyczny i nie uwidaczniają dynamik
obserwowanych zjawisk. Ponadto opisane zależności nie pokazują relacji pomiędzy poszczególnymi źródłami informacji dla innowacji. W celu ich dalszej analizy należałoby
wykorzystać inny instrument, np. regresję logistyczną z kilkoma zmiennymi niezależnymi (źródłami informacji).
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Ograniczenia a aktywność innowacyjna w regionalnym
systemie przemysłowym na przykładzie województwa
mazowieckiego w latach 2012–2014
Barriers of the Innovation Activity in the Mazovian Manufactory
Sector in 2012–2014
Abstract: The determinants can stimulate or dissimulate the innovation activity in enterprises.
The obstacles should naturally restraining such a phenomenon, but what when there is a positive interaction between them? Many accomplished researches all over the world show us, that
it can happen and exists not so rare. CIS methodology reveals a new problem, the innovation
maturity process of the enterprises. It is impossible to see the obstacle of the innovation activity,
which is not realized. When you will start it, then you can see them at last. The main objective of
this paper is to identify the direction and calculating the strength of main factors, which are can
be perceived as barriers to the new technologies. The positive feedback from the statistical multiregression logit models show us much more heterogeneity that flows from those interactions.
This might be the important thing for building the innovation policy on the regional level and
can be prepared to stand up against obstacles restraining innovation activity there. The research
was conducted for the years 2012–14 on a group of 951 industrial companies in Mazovian region.
Key words: innovation, obstacle, region, manufactory, sector

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa realizujące działalność innowacyjną w różnej formie są poddawane
oddziaływaniu warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Istnieją czynniki, które ułatwiają taką działalność, ale i takie, które ją ograniczają. Na jedne przedsiębiorstwa mogą
oddziaływać, podczas gdy inne pozostają niezależne. Co więcej, ich liczna grupa i wzajemne relacje mogą wzmacniać ten negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Wiemy
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i powszechnie akceptujemy, że nowe technologie odpowiadają za współczesny rozwój
gospodarczy i warto rozpoznawać okoliczności, które ograniczają te procesy na poziomie mikroekonomicznym, czyli przedsiębiorstw.
W skali międzynarodowej we wszystkich krajach OECD prowadzone są badania z zakresu czynników przeszkadzających wprowadzaniu nowych rozwiązań. O ile ocena absolutna nie nastręcza większych problemów, o tyle ta relatywna (stosowanie bardziej
wyrafinowanych metod statystycznych) już tak. Okazuje się bowiem, że szacowany
wpływ ograniczeń na aktywność innowacyjną osiąga nierzadko znak dodatni, co mogłoby wydawać się niezrozumiałe z perspektywy ekonomicznej, ale po głębszym poznaniu i zrozumieniu tego zjawiska nie jest to tak nieoczekiwane.
Badając wpływ czynników, które ograniczają działalność innowacyjną, chcemy
uzyskać odpowiedź na następujące pytana: 1) Czy istnieją statystycznie istotne związki między przyjętymi do badania hamulcami a ową aktywnością? 2) Czy czynniki te
potęgują swoje wzajemne oddziaływanie czy może znoszą się lub pozostają bez
wpływu? 3) Czy kierunki związków są analogiczne do tych obserwowanych w bardziej
rozwiniętych gospodarkach? 4) Czy, podobnie jak w badaniach prowadzonych poza
granicami naszego kraju, czynniki przyjęte za ograniczenia przyjmują również znak
dodatni i jak należy to interpretować?
Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, że ograniczenia działalności innowacyjnej w niesatysfakcjonującym stopniu, z punktu widzenia oceny ekonomicznej, opisują tę aktywność w jednym z regionów w Polsce.
Celem prowadzonych badań jest identyfikacja i ustalenie kierunku oraz siły wpływu
przyjętych do analiz czynników hamujących działalność innowacyjną w najbardziej rozwiniętym regionie w Polsce, czyli województwie mazowieckim.
Badania ankietowe zrealizowano w latach 2014–2015; dotyczyły one, zgodnie z międzynarodowymi standardami metodologicznymi z zakresu badań nad innowacjami,
okresu trzyletniego (2011–2013) [OECD, Eurostat 2005]. Od przedsiębiorstw przemysłowych (dział: wytwórczość) pozyskano 951 prawidłowo wypełnionych formularzy i na ich
podstawie za pomocą oprogramowania Statistica 9.0 i GRETL 1.9 przeprowadzono stosowne analizy. W tym celu skorzystano z regresji wieloczynnikowej typu logit, ponieważ
zmienne zależne miały postać binarną – zerojedynkową. Wyeliminowano skorelowane
zmienne niezależne. W konsekwencji uzyskano pięć modeli, w których pierwotnie na
wejściu rozpatrywano tę samą grupę ograniczeń. Natomiast do zmiennych zależnych
zaliczono: nakłady na działalność badawczo-rozwojową oraz maszyny i urządzenia techniczne, wprowadzanie nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz współpracę
w zakresie innowacji. Do budowy modeli użyto również zmienną kontrolną w postaci
wielkości przedsiębiorstwa.
106

Ograniczenia a aktywność innowacyjna w regionalnym systemie przemysłowym…

Stan wiedzy
Do tradycyjnych wewnętrznych czynników utrudniających tworzenie innowacji według
Whitfielda [1979, s. 86] zaliczamy: perspektywę zagrożenia posady, wzrost zapotrzebowania na nowe kwalifikacje, strach przed niepowodzeniem, uprzedzenia, zagrożenie dla
stylu życia, ograniczenia nowości, brak praktycznej pomocy, słabe rozwiązania organizacyjne między działami, wysokie koszty zmian, niską pozycja innowatora w przedsiębiorstwie. Nawiązują one do klasycznego liniowego pchanego procesu innowacyjnego,
gdzie uwaga skupiona była na przedsiębiorstwie i w jego granicach na innowatorze-wynalazcy oraz indywidualnych cechach charakterologicznych.
Współczesny katalog ograniczeń wychodzi również poza osobę innowatora, ukazując szerszy obraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiele studiów w zakresie determinant działalności innowacyjnej bazuje na badaniu CIS prowadzonym w europejskich
krajach. Taka międzynarodowa charakterystyka czynników pozwala na nowe, szersze
spojrzenie na przeszkody i ich wpływ na skłonność do podejmowania innowacji [Savignac 2008, ss. 553–569; Loof and Heshmati 2006, ss. 317–344].
W badaniu barier dla innowacji studia skupiają się na ogół na próbie ich identyfikacji
[Baldwin, Hanel 2003; Galia, Legros 2004, ss. 1185–1199; Iammarino i in. 2009, ss. 75–104] lub
ocenie wpływu przeszkód na skłonność do podejmowania lub samą intensywność działalności innowacyjnej [Savignac 2006, 2008; Tiwari i in. 2007; Mancusi, Vezzulli 2010]. Badania nad
barierami realizowane są przede wszystkim w oparciu o miary absolutne, a badacze z rzadka
korzystają z zaawansowanego modelowania statystycznego [por. Tarnawa 2015, ss. 47–62].
W ramach drugiej grupy badań, czyli dotyczących wpływu przeszkód na skłonność
do innowacji, ich autorzy wskazują na redukcję aktywności innowacyjnej na skutek występujących ograniczeń Dla przykładu Savignac [2006] wykazał na bazie francuskich danych CIS, że prawdopodobieństwo wstrzymania projektu innowacyjnego jest wyższe,
gdy występują utrudnienia po stronie finansowej. Warto dodać, że ograniczenia natury
finansowej wpływają znacznie bardziej na działalność B+R niż na inne typy inwestycji
w innowacje [Pellegrino i in. 2012, ss. 329–340]. Wysoka rola uwarunkowań finansowych,
bez względu na badany kraj, jest wynikiem pierwotnego i fundamentalnego ich oddziaływania, gdy zasoby rzeczowe odgrywają znaczenie dopiero w dalszej kolejności. Podobnie te zjawiska postrzegają w swoich badaniach Juchniewicz i Grzybowska [2010],
Stawasz i Głodek [2003], Starczewska-Krzysztoszek [2006], Haffer [2004], wskazując na
główne bariery innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Wśród hamulców działalności
innowacyjnej wskazali oni między innymi na „trudny” kredyt, niestabilność regulatorów ekonomiczno-finansowych oraz słabą kondycję finansową odbiorców, skupiając się
głównie na czynnikach finansowych.
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W rokrocznych systemowych badaniach prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny również podstawowe i stabilne znaczenie przypisuje się od wielu lat ograniczeniom o charakterze finansowym, jak: brakowi środków własnych, ograniczonemu
dostępowi do kredytu czy kosztom innowacji. Czynnik ludzki odgrywa istotną, ale
dalszą rolę. W krajach na takim etapie rozwoju jak Polska, często czynniki o charakterze infrastrukturalnym stanowią elementarnych hamulec działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw, po pokonaniu których inne ograniczenia stają się dopiero wówczas
bardziej widoczne [Świadek 2007].
Prowadzone w ostatnich latach próby estymacji z zakresu ograniczeń i skłonności
do innowacji wydają się niesatysfakcjonujące. Przykładowo w Holandii według Mohnena i in. [2004, ss. 201–214], dla zmiennej przeszkody dla innowacji często występował brak związku lub zachodziła wręcz pozytywna współzależność. Interpretacja
pozytywnych relacji między innowacjami i ich ograniczeniami była już przedmiotem
badań prowadzonych przez Baldwina i Lin [2002, ss. 1–18] w Kanadzie. Pozytywny
związek może oznaczać, że przedsiębiorstwa, mimo występowania wskazywanych
ograniczeń, i tak są w stanie wprowadzać nowe rozwiązania. Innymi słowy, one nie
ograniczają aktywności innowacyjnej, a jedynie przeszkadzają w ich realizacji. Może
to prowadzić do wprowadzenia dodatkowych podkategorii ograniczeń, czyli te uniemożliwiające innowacyjność oraz te jedynie hamujące takie przedsięwzięcia.
Inną interpretacją pozytywnych związków między innowacjami a barierami jest
teza Tourigny i Le [2004, ss. 217–250]. Stwierdzili oni, że przeszkody dla innowacji,
ujawnione w badaniach CIS, nie powinny być interpretowane jako zapobiegające innowacjom, ale raczej jako wskazanie, jaką ścieżkę musiały przejść przedsiębiorstwa,
aby osiągnąć sukces, z jakimi przeszkodami spotykały się na drodze ku innowacji.
Jak odkryli dodatkowo Mohnen i in. [2004, ss. 201–214] i syntetycznie określili, przeszkody mogą z różną siłą ograniczać możliwości innowacyjne przedsiębiorstw. Może to
prowadzić do czterech odmiennych sytuacji:
●● przedsiębiorstwa mogą być innowacyjne mimo występowania przeszkód;
●● przedsiębiorstwa mogą nie przezwyciężyć występujących ograniczeń i projekt
innowacyjny upada;
●● przedsiębiorstwa mogą być zniechęcone do innowacji na skutek występujących
przeszkód;
●● przedsiębiorstwa mogą nie rozważać podjęcia projektu innowacyjnego, dlatego
nie będą miały do czynienia z przeszkodami.
Innymi słowy, w przypadku przedsiębiorstw, które nie podołały projektowi innowacyjnemu lub zostały do niego zniechęcone, brak innowacji jest negatywną konsekwencją występowania silnych ograniczeń. Z kolei w sytuacjach skrajnych możemy osiągnąć
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przeciwny związek: przedsiębiorstwa niepodejmujące wysiłków innowacyjnych nie spotykają przeszkód, te podejmujące wyzwanie i osiągające sukces raczej częściej spotkają
się z przeszkodami niż grupa poprzednia. To częściowo wyjaśnia osiągane na świecie rezultaty badań ekonometrycznych i pozytywny związek między znaczeniem ograniczeń
i skłonnością do innowacji.
Potwierdzają to badania D’Este i in. [2012, ss. 482–488], w których autorzy udowodnili, że wpływ barier na aktywność innowacyjną to związek nieliniowy. Oddziaływanie
ograniczeń jest wyższe w ekstremach: gdy przedsiębiorstwa nie angażują się w działalność innowacyjną i wówczas, gdy są wysoko innowacyjne. W celu zredukowania wpływu barier w grupie innowatorów istotne wydaje się tworzenie właściwego środowiska
dla procesu uczenia się, aby pokonać bariery.
Prowadzone w Kanadzie studia z tego zakresu wskazały, że przedsiębiorstwa intensywnie innowacyjne są tymi, które zgłaszają najwięcej przeszkód [Mohnen, Rosa 2000],
zgodnie z powiedzeniem, że nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Iammarino
i in. [2009, ss. 75–104] w trakcie badania prowadzonego na danych z włoskiego CIS3,
skupiając się na własności przedsiębiorstw, również odkryli pozytywną korelację między percepcją przeszkód a skłonnością do innowacji. Galia i Legros [2004, ss. 1185–1199]
zasugerowali, że przedsiębiorstwa często nie zdają sobie sprawy z problemów, dopóki
nie stawią im czoła. Takie postrzeganie barier może spowolnić aktywność innowacyjną,
ale jej nie zapobiegnie [Denrell 2003, ss. 227–243]. Ścieżka ku innowacjom jest trwale
powiązana z popełnionymi błędami i porażkami [Ferriani i in. 2008].
Stąd, aby prawidłowo zidentyfikować skłonność do innowacji, można spróbować
rozróżnić i oddzielić te przedsiębiorstwa, które nie wprowadzają nowych rozwiązań, ponieważ nie mają w tym celu, od tych, które nie są innowacyjne z powodu występowania
zbyt silnych ograniczeń [Blanchard i in. 2013, ss. 679–710]. Z tym, że wówczas tracimy
możliwość prowadzenia bardziej wyrafinowanych analiz statystycznych.
Reasumując tę część rozważań, można stwierdzić, że ograniczenia mają szeroki,
niejednorodny i często nieoczekiwany charakter. Obserwacje dowodzą, że charakter
oddziaływania zmienia się również w czasie, w konsekwencji zmieniających się warunków rynkowych i ewolucji systemów innowacji. Stąd warto systematycznie badać ich
oddziaływanie i porównywać z tendencjami występującymi na świecie. Poprawna ich
identyfikacja stanowi ważny punkt wyjścia dla konstruowania adekwatnych instrumentów regionalnej polityki innowacyjnej.
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Ograniczenia działalności innowacyjnej – analiza
danych absolutnych
W zestandaryzowanych badaniach międzynarodowych prowadzonych w krajach OECD
do podstawowych ograniczeń działalności innowacyjnej zalicza się: brak środków własnych, brak zewnętrznych źródeł finansowania, koszty innowacji, kwalifikacje personelu,
brak informacji o potrzebach rynku, brak informacji o technologiach, trudności w kooperacji, silną pozycję innego przedsiębiorstwa, niepewny popyt. Takie ograniczenia były
również badane w ramach analiz autorskich na potrzeby tego opracowania.
Tabela 1. Ograniczenia działalności innowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach
przemysłowych w województwie mazowieckim w latach 2012–2014
Typ ograniczenia

Liczba
przedsiębiorstw

Brak środków własnych

475

Brak zewnętrznych źródeł fin.

321

Koszty innowacji

562

Kwalifikacje personelu
Brak informacji
o technologiach

94

Typ ograniczenia
Brak informacji
o potrzebach rynku
Trudności w kooperacji
Silna pozycja innego
przedsiębiorstwa
Niepewny popyt

Liczba
przedsiębiorstw
64
60
127
317

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych.

Wśród rozpatrywanych czynników waga destymulant natury ekonomicznej w dalszym
ciągu zajmuje pierwsze pozycje w zestawieniu. W mazowieckim systemie przemysłowym
respondenci wskazali, że najistotniejszym czynnikiem destymulującym procesy innowacyjne są zbyt wysokie koszty wdrażania nowych rozwiązań (dotyczy 59,1% podmiotów),
co – wraz z niewystarczającą liczbą środków własnych (49,9%) oraz ograniczeniami po stronie zewnętrznych źródeł finansowania (29,1%) – uniemożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie omawianych działań. Ponadto aktywność innowacyjną ogranicza też niepewny
popyt (33,3%) i silna pozycja innego przedsiębiorstwa (13,4%). Struktura odpowiedzi jest
zbieżna z analogicznymi badaniami prowadzonymi dla Polski przez GUS [2015, s. 120].
W innych badaniach, już historycznych, prowadzonych bowiem w ostatniej dekadzie
poprzedniego wieku przez Dąbrowskiego i Koładkiewicza [1998, ss. 151–153], do czynników destymulujących działalność innowacyjną przedsiębiorstw zaliczono, oprócz barier finansowych, przyzwyczajenia załogi (konserwatyzm), kwalifikacje kadry, brak informacji o potrzebach nabywców, wysokie ryzyko wprowadzania innowacji, brak kultury
technicznej, niedostępność odpowiedniej jakości półproduktów. Tak szerokie spektrum
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czynników pejoratywnych znajdowało odzwierciedlenie w niskim poziomie innowacyjności ówczesnej Polski. Jednocześnie widzimy, że wiele z nich również w badanym okresie pozostała istotna. Mają one zatem charakter systemowy.

Ograniczenia działalności innowacyjnej – estymacja
statystyczna
Jak zmienia się sytuacja, gdy dane o charakterze absolutnym zestawimy z tymi w zakresie aktywności innowacyjnej, czyli czy przedsiębiorstwo prowadzi daną aktywność,
jeżeli występują na jego drodze ograniczenia? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tej części opracowania.
Dyskusję rozpoczniemy od czynników hamujących działalność B+R i inwestycje
w nowe maszyny (tabela 2). W obu przypadkach zdołano oszacować modele, w których parametry osiągnęły istotność statystyczną. Również w obydwu sytuacjach ilorazy
szans przy wszystkich „ograniczeniach” są wyższe od jedności, czyli parametry miały
wartość dodatnią. Jest to zgodne z wynikami analiz prowadzonymi w innych krajach,
przytaczanymi oraz omawianymi wcześniej na łamach tej pracy.
Tabela 2. Ilorazy szans w wieloczynnikowej regresji logitowej, obrazujące wpływ
ograniczeń na prace B+R i inwestycje w nowe maszyny i urządzenia techniczne
w województwie mazowieckim w latach 2012–2014
Ilorazy szans

Zmienna
Brak zewnętrznych źródeł
finansowania

Prace B+R
1,554

Maszyny i urządzenia
1,620

(***)
1,330

(***)
1,338

(*)
2,410

(**)

Koszty innowacji

Brak informacji na temat rynków

----(***)
0,212

0,599

Mikroprzedsiębiorstwo
(***)
0,601

(***)

Małe przedsiębiorstwo
(***)
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Ilorazy szans

Zmienna
Prace B+R
Stała

0,928

Wielkość próby
Chi2
Wartość p

951
102,00
0,00

Maszyny i urządzenia
1,345
(**)
951
33,91
0,00

(***) – istotność na poziomie 1%, (**) – istotność na poziomie 5%, (*) – istotność na poziomie 10%.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Przedsiębiorstwa, w których miały miejsce ograniczenia po stronie informacji na temat rynków, prowadziły 1,4 razy częściej działalność B+R niż pozostałe. Te, w których
spotykano się z trudnościami w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, realizowały tę działalność 55,4% częściej. Jeżeli stwierdzano, że koszty (ceny) innowacji są
wysokie, to prace badawczo-rozwojowe prowadzono 33,0% intensywniej. Dla odmiany
tę działalność obciążały wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa. W nich realizowało się
ją odpowiednio o: 78,8% i 49,9% rzadziej niż w dużych i średnich.
Inwestycje w innowacyjne maszyny i urządzenia do produkcji zostały słabiej opisane przez badane zmienne. Kłopoty z pozyskaniem zewnętrznych źródeł współistnieją
ze wzrostem intensyfikacji ich zakupu (o 62,0%), a wysokie koszty innowacyjnych rozwiązań to większe wysiłki o 33,8%. Rzadziej występują takie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach o 40,1%. W żadnym jak dotychczas przypadku czynniki ograniczające
nie szkodziły wystarczająco, aby zahamować działalność innowacyjną. Można również
domniemać, że to niska świadomość w zakresie czynników powstrzymujących badane
przedsiębiorstwa przed prowadzeniem B+R czy inwestycjami w nowe środki trwałe,
skutkuje dodatnimi znakami parametrów w modelach. Innymi słowy, przedsiębiorstwa,
w których nie próbuje się realizować działalności B+R czy inwestować w nowe maszyny,
nie staną przed problemem wysokich kosztów takich rozwiązań czy potrzeby pozyskiwania z rynku środków na jego sfinansowanie.
Podobne obserwacje występują w przypadku przedsiębiorstw wdrażających nowe
wyroby i technologie produkcji (tabela 3). Poza problemami związanymi z zewnętrznym
finansowaniem i kosztami wdrażania nowych rozwiązań, wystąpiły trudności z kooperacją. Co więcej, ten ostatni element jest najsilniejszy w modelu i o ile występuje, to przedsiębiorstwa częściej wprowadzają nowe wyroby – o 91,4%. Obciążeniem jest ponownie
zmienna kontrolna, ale tym razem tylko mikroprzedsiębiorstwa – rzadziej wprowadzają
nowe wyroby – o 64,8%.
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Tabela 3. Ilorazy szans w wieloczynnikowej regresji logitowej, obrazujące wpływ
ograniczeń na wprowadzanie nowych wyrobów i technologii w województwie
mazowieckim w latach 2012–2014
Ilorazy szans

Zmienna
Brak zewnętrznych źródeł
finansowania

Nowe wyroby
1,755

Nowe technologie
1,970

(***)
1,357

(***)
1,513

(**)
0,794
-----1,914

(***)
----1,666

Koszty innowacji
Kwalifikacje personelu
Brak informacji na temat rynków
Trudności w kooperacji

----(**)

Dominująca pozycja innego
przedsiębiorstwa

1,575
-----0,352

(***)
0,592

(***)
2,274

(***)
1,674

(***)
951
53,70
0,00

(***)
951
51,97
0,00

Mikroprzedsiębiorstwo

Stała
Wielkość próby
Chi2
Wartość p

(***) – istotność na poziomie 1%, (**) – istotność na poziomie 5%, (*) – istotność na poziomie 10%.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Sytuacja w przypadku nowych technologii jest podobna w zakresie występowania
istotnych zmiennych po stronie zewnętrznych źródeł finansowania (częściej aktywne
o 97,0%) i kosztów innowacji (o 51,3%). Tym razem jednak zamiast trudności z kooperacją występuje zmienna informująca o dominującej pozycji innego przedsiębiorstwa.
Takie podmioty częściej wprowadzają nowe technologie o 57,5%. Obciążeniem modelu
są znowu mikrojednostki – rzadziej o 40,8%.
Ostatni z prezentowanych modeli dotyczy kwestii współpracy w zakresie innowacyjnych rozwiązań (tabela 4). Pojawiły się w nim dwie zmienne istotne statystycznie dotyczące kłopotów z zewnętrznymi źródłami finansowania (znak dodatni) i brakiem środków własnych. Po raz pierwszy pojawiło się w modelu ograniczenie, które jest realne dla
wszystkich przedsiębiorstw, a nie jedynie tych innowacyjnych. Brak własnych środków
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jest jedynym realnym ograniczeniem możliwości wchodzenia w związki współpracy innowacyjnej. Przedsiębiorstwa borykające się z takim problemem podejmują takie działania 37,0% rzadziej. Zaś te, które decydują się na taki krok, spotykają w dalszej kolejności
ograniczenia z pozyskaniem środków z rynku na taką działalność – może wynikać to
z podwyższonego ryzyka związanego z innowacjami, podobnie zresztą jak we wcześniejszych przypadkach (modelach).
Tabela 4. Statystyki dla wieloczynnikowej regresji logitowej, obrazującej wpływ
ograniczeń na współpracę w obszarze innowacji w województwie mazowieckim
w latach 2012–2014
Zmienna

Iloraz
szans

Brak własnych środków

0,630

Parametr

Błąd
standardowy

t-student

Ch2
Walda

Wartość p

0,141

-3,277

10,740

0,00

0,148

2,019

4,076

0,04

0,200

-5,332

28,435

0,00

0,212

-2,820

7,950

0,00

0,184

4,024

16,191

0,00

-0,463
(***)
0,299

Brak zewnętrznych
źródeł finansowych

1,348

Mikroprzedsiębiorstwo

0,345

(*)
-1,064
(***)
-0,598

Małe przedsiębiorstwo

0,550
(***)
0,740

Stała

2,096
(***)

Wielkość próby
Chi2 modelu
Wartość p

951
50,787
0,00

(***) – istotność na poziomie 1%, (**) – istotność na poziomie 5%, (*) – istotność na poziomie 10%.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Przedsiębiorstwa małe są zainteresowane taką formą aktywności innowacyjnej rzadziej o 65,5%, gdy małe o 45,0%. Ponownie widzimy, że istotnym problemem jest w dalszym ciągu kwestia wielkości przedsiębiorstw.

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych można stwierdzić, że ograniczenia działalności innowacyjnej mają swoją niejednorodną i często nieoczekiwaną naturę, ale zgodną z obserwacjami prowadzonymi w bardziej rozwiniętych
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krajach. Widzimy, że ich wpływ nie jest liniowy i zmienia się w zależności od sytuacji, przed
jakimi stoją badane przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie mazowieckim.
Pierwotne oczekiwania co do kształtowania się zjawisk były dosyć proste i zorientowane na uzyskanie negatywnego związku między ograniczeniem a działalnością innowacyjną, ale relacje te są bardziej skomplikowane. Wynikają one z dojrzałości innowacyjnej
przedsiębiorstw i przechodzenia przez kolejne etapy na drodze ku nowym technologiom.
Świadomość poszczególnych ograniczeń pojawia się dopiero bowiem wówczas, gdy
przedsiębiorstwo zamierza zaangażować się w nowe działania technologiczne. Wcześniej nie są one po prostu widoczne, stąd znaki stojące przy parametrach w oszacowanych
modelach są dodatnie. Innymi słowy, przedsiębiorstwo nie będzie odczuwać problemów
z pozyskaniem na rynku środków na innowacje, jeżeli nie będzie aktywnie o to zabiegać.
Kiedy zacznie to czynić, pojawią się problemy z finansowaniem takich działań.
Jednocześnie, co warto wyraźnie podkreślić, pozytywne relacje między ograniczeniami a aktywnością innowacyjną oznaczają dodatkowo, że problemy, z którymi
spotykają się przedsiębiorstwa, raczej przeszkadzają w realizacji niż eliminują projekt
innowacyjny. Zaś osoby zajmujące się tymi zadaniami są w stanie doprowadzić je do
oczekiwanego zakończenia. Podstawowy problem leży w umiejętności oddzielenia tych
rzeczy i prawidłowej ich interpretacji.
Reasumując, istnieją statystycznie istotne związki między potencjalnymi ograniczeniami a aktywnością innowacyjną w mazowieckim systemie przemysłowym. Mają one
jednak pogłębioną naturę. Po drugie, przyjęte do badania determinanty mają tendencje
do silniej interakcji między sobą, o czym świadczą wysokie autokorelacje między zmiennymi niezależnymi, stąd tak niewielka ich liczba w ostatecznie oszacowanych modelach
statystycznych. Po trzecie, uzyskane wyniki są zbieżne z analizami prowadzonymi w innych krajach, jak Kanada, Holandia, Francja i ogólnie krajach uczestniczących w badaniach CIS, gdzie badane relacje również osiągały pozytywne związki.
Odnosząc się do postawionej hipotezy badawczej, trudno stwierdzić, czy wyniki badań były niesatysfakcjonujące w interpretacji i ich ocenie. Kontekst badań w innych krajach pozwolił na pełniejsze i nieco inne zrozumienie tych zjawisk, dokładając element
dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw, którą muszą osiągnąć, aby dostrzec coś więcej.
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Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych
w lubuskim regionalnym systemie innowacji – analiza
porównawcza
Innovation Activity of Industrial Enterprises in Regional Innovation
System in Lubusz Voivodeship – Comparative Analysis
Abstract: Innovative activity plays an important role in the process of economic development and catching up of developed countries and regions. In Poland, innovation policy at
regional level should be shaped taking into account of the specific characteristics of the given
voivodship. Therefore, the aim of this article is to investigate the level of innovation activity
of industrial enterprises in the Lubusz Voivodeship. This region will be compared with two
other regions in western Poland: Lower Silesian and West Pomeranian in the last ten years. The
analyzes used the public data obtained from the Local Data Bank of the Statistical Office. They
concerned expenditures on innovative activity and sales of innovative products.
As a result of the survey, it was found that the level of innovation activity of Lubusz Voivodeship
is lower than that of Lower Silesian and West Pomeranian. It is clear, that the gap between the
studied regions is not levelled. A positive phenomenon in the Lubusz Voivodeship is the fact that
more machinery and technical equipment are imported than in West Pomeranian and slightly
less than in Lower Silesian. These indicates an intensive transfer of technology from abroad.
Key words: innovation activity, regional innovation system, expenditure on innovation
activity, revenues from sales of innovation products

Wstęp
W dzisiejszych czasach w kontekście rozwoju wiele mówi się o wdrażaniu nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach, a więc o aktywności innowacyjnej. Rozwinięte kraje Europy Zachodniej (developed country) bazują na strategiach rozwoju na innowacjach.
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W krajach doganiających (catching-up country), do grona których należy Polska, uwzględnienie innowacji jest szczególnie ważne, bowiem tylko w ten sposób można zniwelować
lukę technologiczną i rozwojową w stosunku do krajów-założycieli Unii Europejskiej.
Podejmowanie zmian w polityce innowacyjnej należy dokonywać drobnymi krokami,
z uwzględnieniem potencjału i przewag komparatywnych polskich regionów. Wynika to
z tego, że dysproporcje występują nie tylko pomiędzy Polską a rozwiniętymi krajami UE,
ale także pomiędzy poszczególnymi województwami w obrębie kraju. Z tego względu,
przed podejmowaniem kroków związanych ze wspieraniem innowacyjności na gruncie
lokalnym, należy przeprowadzać analizy, które pozwolą na określenie mocnych i słabych
stron regionów. Dzięki temu w formułowaniu polityki wsparcia uwzględnione zostaną
specyficzne uwarunkowania poszczególnych województw, co pozwoli na lepszy dobór
narzędzi stymulowania innowacyjności. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest
zbadanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych województwa lubuskiego na tle dwóch innych regionów położnych w zachodniej Polsce: dolnośląskiego
i zachodniopomorskiego w ostatnich dziesięciu latach. W analizach posłużono się ogólnodostępnymi danymi pozyskanymi z Banku Danych Lokalnych Urzędu Statystycznego.

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw – zagadnienia
teoretyczne
Prekursorem teorii innowacji był Joseph A. Schumpeter, który utożsamił innowacje
z [Schumpeter 1960, s. 104] :
·· wprowadzeniem nowego produktu lub nowego gatunku produktu;
·· wprowadzeniem nowej metody produkcji;
·· otwarciem nowego rynku;
·· zdobyciem nowego źródła surowców i półfabrykatów;
·· wprowadzeniem zmian w organizacji jakiegoś przemysłu.
Dla Schumpetera innowacja musiała być nowością na skalę światową. Każde kolejne
wykorzystanie stworzonej nowości było już jej kopiowaniem, które zostało nazwane imitacją. Teoria Schumpetera powstawała na początku XX wieku. W tamtym okresie tworzenie nowości przełomowych, ze względu na dynamiczny rozwój techniki, było łatwiejsze
niż obecnie. Jednak na przestrzeniu ostatnich stu lat doszło do zmiany postrzegania innowacji jako nowości absolutnej, na skalę światową. Zwolennikami schumpeterowskiego ujęcia innowacji byli m.in. E. Mansfield [1968, s. 1], dla którego innowacją było pierwsze zastosowanie wynalazku czy Ch. Freeman [1982, s. 169], który pisał, że innowacja to
pierwsze handlowe wprowadzenie nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia.
Jednak jak zauważa S. Wettengl [1999, s. 1] osiągnięcie przewagi konkurencyjnej udaje się
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tym przedsiębiorstwom, które tworzą zupełnie nowe technologie lub tak przekształcają
obecne, że dochodzi w nich do „skoków rozwojowych” w poprawie wydajności i ograniczaniu kosztów. Dlatego w drugiej połowie XX wieku zaczęły pojawiać się definicje, które
dopuszczały uznanie za innowację każdą zmianę w produkcji, która bazowała na nowej
wiedzy. P.R. Whitfield [1979, s. 26] utożsamia innowację z ciągiem skomplikowanych działań polegających na rozwiązywaniu problemów. W ich rezultacie powstaje jakaś konkretna i całkowicie opracowana nowość. R.A. Webber [1990, s. 468] zaś definiuje innowację
jako modyfikację wyrobu, usługi, procesu produkcyjnego lub technologii.
Ze względu na wykorzystanie w niniejszej pracy danych gromadzonych przez Urząd
Statystyczny w badaniu przyjęto definicję stworzoną przez kraje OECD, na podstawie
której Eurostat oraz kraje członkowskie Unii Europejskiej zbierają dane na temat innowacji. Zgodnie z nią za innowację uznaje się wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego
produktu (wyrobu lub usługi), lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy, lub stosunków
z otoczeniem [OECD, Eurostat, s. 48]. Zgodnie z tą definicją wystarczy, że aby produkt lub
proces był uznany za innowację musi być nowy dla podmiotu, który go wdraża.
Współcześnie polityka innowacyjna często tworzona jest z perspektywy władz samorządowych. Jak zauważa E. Okoń-Horodyńska [2000, s. 10] punkt ciężkości dynamiki przemysłowej, ale też innowacyjnej, w coraz większym stopniu widoczny jest na poziomie regionalnym. Świadczy o tym fakt, że Eurostat wprowadził kategorię ujęcia regionów NUTS II, która
umożliwia międzynarodową komparatystykę poziomu innowacyjności. Dla polskich regionów podział NUTS II jest tożsamy z podziałem administracyjnym kraju na województwa.
Procesy innowacyjne zawierają w sobie aspekt przestrzenny przynajmniej z dwóch
punktów widzenia – po pierwsze, innowacje powstają w określonym układzie terytorialnym, tj. są wynikiem takiego, a nie innego zespołu czynników społeczno-gospodarczych tego obszaru, po drugie, innowacje wpływają na obszar, z którego terytorialnie się
wywodzą. Oznacza to, że miasto czy też region występuje zarówno jako współtwórca,
jak i odbiorca skutków innowacji [Nowak, Mażewska, Mazurkiewicz 2011, s. 13]. Taki zespół zjawisk przyczynił się to badania innowacji w ujęciu regionalnym, a więc tworzenia
teorii regionalnych systemów innowacji.
Na rozwój regionów wpływa wiele czynników, a innowacyjność jest jednym z ważniejszych. Podnosi ona m.in. produktywność czynników produkcji w regionie [Escriba-Perez, Murgui-Garcia 2018, ss. 95–109]. Pozycja regionu i zdolność do wdrażania innowacji jest zdeterminowana przez takie zmienne jak: otwartość regionu na wiedzę
zewnętrzną oraz zdolność do przyjmowania jej czy też rozprzestrzenianie się wiedzy
i technologii w regionie [Wintjes, Hollanders 2011, ss. 4–5]. Stopień otwartości na wiedzę
z zewnątrz może być różny – może zawierać proste kopiowanie i zakup technologii, ale
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może też odnosić się do modyfikowania technologii, które spłynęły do regionu, tak aby
na ich podstawie tworzyć produkty nowe dla rynku, z którego pochodzi technologia.
Na kształt polityki innowacyjnej wpływa paradygmat, który przeważa w danym regionie. Wśród regionów, które uznaje się za skupiska wiedzy i sfery produkcji przemysłowej
najlepszą zdolność i pozycję innowacyjną mają te regiony, w których następuje znaczna
decentralizacja kompetencji w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej [Weresa 2012,
ss. 143–144]. Ponadto duże znaczenie ma współpraca w regionie. Związki sieciowe mogą
też przekształcać się w klastry. Stały monitoring klastrów w Niemczech ukazał, że niosą
one za sobą szereg korzyści dla funkcjonujących w ich wnętrzu przedsiębiorstw. Podmioty te m.in. osiągają profity finansowe, ich sytuacja ekonomiczna kształtuje się powyżej średniej dla danej branży, firmy charakteryzują się dużą aktywnością, a same klastry
cechuje wzrost [��������������������������������������������������������������������
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014, s. 6]������������
. W tym kontekście należałoby zidentyfikować potencjał województwa lubuskiego na tle innych regionów i zaproponować rozwiązania w obszarze wsparcia innowacyjności, które byłyby
dla niego najodpowiedniejsze. Z punktu widzenia prowadzenia polityki innowacyjnej
należy bowiem niwelować różnice w poziomie rozwoju regionów poprzez stosowanie
narzędzi, które będą dla nich odpowiednie po uwzględnieniu ich specyfiki [Han, Yoo,
Kwak 2018, ss. 137–162]. Dzięki głębszym analizom potencjału regionów można tworzyć
narzędzia, które podniosą ich potencjał innowacyjny. Mogą to być chociażby dotacje
ze środków publicznych, które wzmocnią rozwój innowacyjnych firm, a jednocześnie
wzbudzą sektorową restrukturyzację regionów, które zakorzenione są w upadających
sektorach tradycyjnych [Hlavacek 2017, ss. 91–95].

Metodyka przeprowadzonego badania
Określenia poziomu innowacyjności przemysłu w województwie lubuskim dokonane
zostanie na podstawie analizy porównawczej nakładów na aktywność innowacyjną
i przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych pomiędzy województwem lubuskim a zachodniopomorski i dolnośląskim. Na komparatystykę w tym kontekście
zdecydowano się z dwóch powodów. Pierwszy z nich związany jest z położeniem geograficznym województw przyjętych do badania – wszystkie trzy znajdują się w zachodniej Polsce oraz graniczą z Niemcami, co powoduje, że mają równe szanse w przypadku wchodzenia na zagraniczne rynki zbytu oraz transfer technologii. Po drugie w skali
kraju każde z tych województw cechuje inny poziom dojrzałości regionalnego systemu przemysłowego. Uznaje się, że w Polsce województwo dolnośląskie jest jednym
z najlepiej rozwiniętych województw, zachodniopomorskie przeciętnie rozwiniętym,
a lubuskie słabo rozwiniętym.
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Zmiennymi przyjętymi do badania są nakłady na aktywność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem:
·· działalności badawczo-rozwojowej – aby można było oszacować potencjał w tworzeniu innowacji nowych dla rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo;
·· nakładów inwestycyjnych na środki trwałe – budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty – inwestycje te często związane są z przygotowaniem miejsca
pod nową produkcję;
·· nakładów inwestycyjnych na środki trwałe – maszyny i urządzenia techniczne ogółem – związane są z wprowadzaniem innowacji procesowych;
·· nakładów inwestycyjnych na środki trwałe – maszyny i urządzenia techniczne z importu – ukazują poziom transferu technologii z zagranicy;
·· udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach
netto ze sprzedaży ogółem – wskazują, czy przedsiębiorcy osiągają profity związane
z wprowadzaniem nowości;
·· udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży ogółem – wskazuje to na
rozmiar jednych z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki w danym regionie.
Powyższe zmienne zostaną przeanalizowane w ujęciu dynamicznym, tj. w latach
2006–2015. Uchwycenie dywergencji pomiędzy poszczególnymi regionami będzie możliwe dzięki zaprezentowaniu ich na wspólnym wykresie. Ponadto dla każdego regionu
określona zostanie linia trendu dla zmiennych, aby sprawdzić, czy poszczególne wielkości wykazują tendencję rosnącą, malejącą czy stałą (boczną). Ponadto dla województwa
lubuskiego dla każdej zmiennej obliczona zostanie luka w stosunku do województwa
zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Umożliwi to określenie czy dysproporcje pomiędzy lubuskim a pozostałymi województwami zmniejszają się, czy też zwiększają. Po
porównaniu ze sobą wszystkich wykresów i tabel zostaną wysunięte wnioski na temat
poziomu innowacyjności województwa lubuskiego.

Nakłady na aktywność innowacyjną oraz przychody ze
sprzedaży produktów innowacyjnych w województwie
dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim
We wszystkich analizowanych regionach nakłady na aktywność innowacyjną wykazują
tendencję rosnącą. Największy wzrost nakładów cechował województwo dolnośląskie,
a najmniejszy lubuskie. Obserwując linię trendu oraz analizując jej wzór i współczynnik
dopasowania R2 można stwierdzić, że województwo dolnośląskie i zachodniopomorskie
cechuje systematyczny i równomierny wzrost, natomiast w województwie lubuskim
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widoczny jest trend boczny. Badając lukę w nakładach na aktywność innowacyjną pomiędzy województwem lubuskim a dolnośląskim widoczne jest, że pozycja lubuskiego
nieznacznie się poprawiła. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku województwa
zachodniopomorskiego – pozycja lubuskiego znacznie osłabła. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że w 2015 roku (w stosunku do 2014) zmniejszyła się luka pomiędzy
lubuskim a pozostałymi województwami. W stosunku do dolnośląskiego był to spadek
o 14%, a do zachodniopomorskiego o 19%. Być może oznacza to poprawę sytuacji w województwie lubuskim, bowiem jak wynika z wykresu wcześniej nie zauważono poprawy
relacji lubuskiego jednocześnie do dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.
Wykres 1. Nakłady na aktywność innowacyjną w województwie dolnośląskim (DL),
lubuskim (LUB) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015 w tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych
[https://bdl.stat.gov.pl].

Tabela 1. Linie trendu nakładów na aktywność innowacyjną w województwie dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim szacowane na podstawie lat 2006–2015
oraz miary ich dopasowania
Województwo
Dolnośląskie (DL)
Lubuskie (LUB)
Zachodniopomorskie (ZP)

Linia trendu nakładów na
aktywność innowacyjną
y=208030x+893336
y=208030x+893336
y=28597x+163273

Współczynnik dopasowania
linii R2
R2=0,79
R2=0,84
R2=0,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych
[https://bdl.stat.gov.pl].
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Wykres 2. Luka w nakładach na aktywność innowacyjną pomiędzy województwem
lubuskim (LUB) a dolnośląskim (DL) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Przedsiębiorstwa przemysłowe województwa dolnośląskiego przeznaczają dużo większe środki na działalność badawczo-rozwojową (B+R) aniżeli w województwie lubuskim
i zachodniopomorskim. Na Dolnym Śląsku kategorię tę cechuje trend wzrostowy. W województwie lubuskim i zachodniopomorskim na działalność B+R przeznacza się podobne kwoty oraz cechuje je trend boczny. Ponadto luka pomiędzy województwem lubuskim a pozostałymi regionami powiększa się.
Wykres 3. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie dolnośląskim (DL), lubuskim (LUB) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015 w tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].
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Tabela 2. Linie trendu nakładów na działalność badawczo-rozwojową w województwie dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim szacowane na podstawie lat
2006–2015 oraz ich miary dopasowania
Województwo
Dolnośląskie (DL)
Lubuskie (LUB)
Zachodniopomorskie (ZP)

Linia trendu nakładów na
aktywność innowacyjną
y=44717x+19385
y=3406,3x+2437,1
y=5545,3x-3271,3

Współczynnik dopasowania
linii R2
R2=0,92
R2=0,78
R2=0,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Wykres 4. Luka w nakładach na działalność badawczo-rozwojową pomiędzy województwem lubuskim (LUB) a dolnośląskim (DL) i zachodniopomorskim (ZP) w latach
2006–20015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Porównując województwo lubuskie z województwem dolnośląskim i zachodniopomorskim pod względem inwestycji w nowe nieruchomości zauważa się, że Ziemię
Lubuską cechuje najniższy poziom nakładów na ten cel. Ponadto w województwie
dolnośląskim i zachodniopomorskim wydatki systematycznie rosną, natomiast w lubuskim cechuje je trend boczny. Badając lukę pomiędzy Ziemią Lubuską a Pomorzem Zachodnim widoczne jest, że do momentu kryzysu finansowego lubuskie ponownie silnie
nadrabiało, a nawet przewyższyło zachodniopomorskie w inwestycjach w nowe środki
trwałe, ale po kryzysie dystans pomiędzy regionami zwiększył się.
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Wykres 5. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe – budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty w województwie dolnośląskim (DL), lubuskim (LUB)
i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015 w tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Tabela 3. Linie trendu nakładów inwestycyjnych na środki trwałe – budynki i lokale,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty w województwie dolnośląskim (DL),
lubuskim (LUB) i zachodniopomorskim (ZP) szacowane na podstawie lat 2006–2015
oraz ich miary dopasowania
Województwo
Dolnośląskie (DL)
Lubuskie (LUB)
Zachodniopomorskie (ZP)

Linia trendu nakładów na
aktywność innowacyjną
y=53809x+147791
y=62384x-12498
y=3428,2x+48947

Współczynnik dopasowania
linii R2
R2=0,56
R2=0,62
R2=0,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].
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Wykres 6. Luka w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe – budynki i lokale,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty pomiędzy województwem lubuskim
(LUB) a dolnośląskim (DL) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–20015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Inwestycje w park maszynowy przedsiębiorstw przemysłowych najlepiej przedstawiają się w województwie dolnośląskim, a następnie zachodniopomorskim. Najgorzej wypada
w tym kontekście ponownie województwo lubuskie, aczkolwiek we wszystkich regionach
widoczny jest trend wzrostowy. Linia trendu dla województwa lubuskiego ma najmniejszy
kąt nachylenia, jednak jeżeli porówna się ją ze zmianami luki pomiędzy województwem
lubuskim a dolnośląskim i zachodniopomorskim, to zauważa się, że w przypadku Pomorza
Zachodniego od roku 2012, a Dolnego Śląska od 2013 roku jest ona niwelowana.
Wykres 7. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe – maszyny i urządzenia techniczne ogółem w województwie dolnośląskim (DL), lubuskim (LUB) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015 w tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].
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Tabela 4. Linie trendu nakładów inwestycyjnych na środki trwałe – maszyny i urządzenia techniczne ogółem w województwie dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim szacowane na podstawie lat 2006–2015 oraz ich miary dopasowania
Województwo
Dolnośląskie (DL)
Lubuskie (LUB)
Zachodniopomorskie (ZP)

Linia trendu nakładów na
aktywność innowacyjną
y=117737x+536922
y=18506x+103972
y=48805x+105060

Współczynnik dopasowania
linii R2
R2=0,67
R2=0,29
R2=0,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Wykres 8. Luka w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe – maszyny i urządzenia
techniczne ogółem pomiędzy województwem lubuskim (LUB) a dolnośląskim (DL)
i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–20015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Pozytywna tendencja w województwie lubuskim w porównaniu do dwóch pozostałych województw widoczna jest w przypadku zakupu maszyn i urządzeń z importu. Województwo dolnośląskie wprawdzie przoduje w tego typu wydatkach, jednak lubuskie
niweluje lukę w stosunku do niego od roku 2013. W latach 2006–2014 lubuskie przedsiębiorstwa wydawały średnio 18% kwoty, którą na import maszyn przeznaczano na Dolnym
Śląsku. W roku 2015 było to już 86%. Jest to wzrost skokowy (potwierdza to wykres oraz
niski poziom współczynnika R2), ale jeżeli utrzyma się na podobnym poziomie, to pozycja
lubuskiego w skali kraju może się poprawiać. Ponadto od roku 2011 niwelowana jest też
luka w stosunku do województwa zachodniopomorskiego, a w latach 2014–2015 zaczęła
się ona powiększać, ale na niekorzyść Pomorza Zachodniego. Widoczny jest zatem przepływ wiedzy w postaci nowej technologii z zagranicy do lubuskich przedsiębiorstw.

129

Jadwiga Gorączkowska

Wykres 9. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe – maszyny i urządzenia techniczne
z importu w województwie dolnośląskim (DL), lubuskim (LUB) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015 w tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych
[https://bdl.stat.gov.pl].

Tabela 5. Linie trendu nakładów inwestycyjnych na środki trwałe – maszyny i urządzenia techniczne z importu w województwie dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim szacowane na podstawie lat 2006–2015 oraz ich miary dopasowania
Województwo
Dolnośląskie (DL)
Lubuskie (LUB)
Zachodniopomorskie (ZP)

Linia trendu nakładów na
aktywność innowacyjną
y=53809x+147791
y=62384x-12498
y=3428,2x+48947

Współczynnik dopasowania
linii R2
R2=0,56
R2=0,62
R2=0,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://bdl.stat.gov.pl].

Wykres 10. Luka w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe – maszyny i urządzenia
techniczne z importu pomiędzy województwem lubuskim (LUB) a dolnośląskim (DL)
i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych
[https://bdl.stat.gov.pl].

130

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w lubuskim regionalnym systemie innowacji…

W województwie lubuskim, a także dolnośląskim widoczny jest spadek udziału przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach ze sprzedaży ogółem,
natomiast w województwie dolnośląskim udział ten rośnie. Szczególnie niekorzystnie
sytuacja ta przedstawia się dla województwa lubuskiego, bowiem przychody wykazują
tendencję silnie spadkową oraz intensywnie powiększa się luka pomiędzy nim a pozostałymi badanymi regionami.
Wykres 11. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w województwie dolnośląskim (DL), lubuskim
(LUB) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Tabela 6. Linie trendu udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w województwie dolnośląskim,
lubuskim i zachodniopomorskim szacowane na podstawie lat 2006–2015 oraz ich
miary dopasowania
Województwo
Dolnośląskie (DL)
Lubuskie (LUB)
Zachodniopomorskie (ZP)

Linia trendu nakładów na
aktywność innowacyjną
y=0,0053x+0,0912
y=-0,0088x+0,1211
y=-0,0023x+0,0732

Współczynnik dopasowania
linii R2
R2=0,21
R2=0,42
R2=0,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych [https://
bdl.stat.gov.pl].
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Wykres 12. Luka w udziałach przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem pomiędzy województwem lubuskim
(LUB) a dolnośląskim (DL) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–20015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych [https://bdl.
stat.gov.pl].

Bardzo pozytywna tendencja w przypadku województwa lubuskiego przedstawia
się w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży produktów wysokiej i średnio-wysokiej
techniki. Wynika to z tego, że są one większe niż w województwie zachodniopomorskim, a dystans do dolnośląskiego w latach 2006–2015 zmniejszył się o 20%. Linia trendu
dla województwa lubuskiego jest rosnąca, jednak dokładniejsza analiza wskazuje, że od
2012 roku we wszystkich regionach w udziałach widoczny jest trend boczny. Należy zatem monitorować sytuację, aby można było jednoznacznie ocenić, czy województwo
lubuskie rzeczywiście nadrabia w stosunku do dolnośląskiego.
Wykres 13. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów zaliczanych do wysokiej
i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w województwie
dolnośląskim (DL), lubuskim (LUB) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych
[https://bdl.stat.gov.pl].
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Tabela 7. Linie trendu udziałów przychodów netto ze sprzedaży produktów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w województwie dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim szacowane na
podstawie lat 2006–2015 oraz miary ich dopasowania
Województwo
Dolnośląskie (DL)
Lubuskie (LUB)
Zachodniopomorskie (ZP)

Linia trendu nakładów na
aktywność innowacyjną
y=-0,0003x+0,6033
y=0,0167x+0,2932
y=0,0046x+0,1835

Współczynnik dopasowania
linii R2
2
R =0,0033
R2=0,43
R2=0,49

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Wykres 14. Luka w udziałach przychodów netto ze sprzedaży produktów zaliczanych
do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży ogółem
pomiędzy województwem lubuskim (LUB) a dolnośląskim (DL) i zachodniopomorskim (ZP) w latach 2006–20015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na portalu Bank Danych Lokalnych [https://
bdl.stat.gov.pl].

Wnioski
Analiza nakładów na aktywność innowacyjną oraz przychodów związanych z nowymi lub
ulepszonymi wyrobami w województwie lubuskim na tle województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego ukazała zarówno słabe jak i mocne strony badanego regionu.
Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, że Ziemię Lubuską cechuje niski poziom
innowacyjności w stosunku do pozostałych regionów. W ostatnim dziesięcioleciu w większości przypadków luka pomiędzy Ziemią Lubuską a Dolnym Śląskiem utrzymywała się na
podobnym poziomie. Nieco bardziej dynamicznie zmieniała się natomiast luka w stosunku do Pomorza Zachodniego. Do roku 2009 przedsiębiorstwa województwa lubuskiego
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wyraźnie nadrabiały lukę w odniesieniu do podmiotów z województwa zachodniopomorskiego. W 2009 można było zauważyć, że wszystkie analizowane rodzaje nakładów na
aktywność innowacyjną były wyższe w lubuskim niż w zachodniopomorskim. W wyniku
kryzysu finansowego doszło jednak do załamania poprawy sytuacji lubuskiego. Biorąc pod
uwagę fakt, iż relacja lubuskiego w stosunku do dolnośląskiego nie zmieniała się znacznie
można wnioskować, że przemysł Pomorza Zachodniego oparł się skutkom kryzysu w dużo
większym stopniu niż lubuskiego. Widoczne jest także, że w lubuskim od 2010 roku znacznie zmalały przychody ze sprzedaży wyrobów nowych i ulepszonych.
W województwie lubuskim zaczyna być widoczna pozytywna tendencja, która odnosi się do pozyskiwania nowych technologii z zagranicy. W regionie sukcesywnie rosną nakłady inwestycyjne na nowe maszyny i urządzenia techniczne, a szczególnie na
te, które pochodzą z importu (w odniesieniu do tej kategorii lubuskie przewyższa zachodniopomorskie). Na wysokim poziomie (z tendencją wzrostową) utrzymuje się także
sprzedaż produktów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki. Oznacza to, że
w województwie jest potencjał związany z wykorzystywaniem wysokiej techniki wytwarzania. Niestety, w tym kontekście niepokojący jest fakt, że w lubuskim niewiele wydaje
się na działalność badawczo-rozwojową. Może to wskazywać, że w regionie odbywa się
tylko produkcja wyrobów, których technologia została stworzona za granicą, bez ich
modyfikacji czy rozbudowywania jej o kolejne elementy. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, warto byłoby zachęcać lokalnych przedsiębiorców do modyfikowania zakupionych
technologii i tworzenia w oparciu o nie własne produkty. Produkcja wyrobów o znane
technologie, tak długo, jak można je z zyskiem sprzedawać, nie jest naturalnie błędnym
założenie, jednak należy mieć na uwadze, że taki model rozwoju wyczerpuje się. W tym
kontekście pozytywnym zjawiskiem jest też to, że dzięki napływowi technologii z zagranicy na terenie województwa lubuskiego będzie zaplecze, które umożliwi w przyszłości
tworzenie kolejnych innowacji. Łatwiej bowiem jest tworzyć dział badawczo-rozwojowy w istniejącym już przedsiębiorstwie, które przynosi zysk aniżeli zaczynać tworzenie
podmiotu od działu B+R.
W województwie lubuskim widoczna jest niepokojąca tendencja związana z wyraźnym spadkiem przychodów z innowacyjnych wyrobów w stosunku do przychodów
ogółem. Ponownie przemysł został w tym kontekście osłabiony przez kryzys finansowy.
W roku 2006 i 2008 udziały te były bowiem nie tylko wyższe niż w zachodniopomorskim, ale także dolnośląskim. W 2009 roku odnotowano we wszystkich badanych województwach spadek tych udziałów. Istotne jest to, że województwo dolnośląskie miało
potencjał, który pozwolił na sukcesywny wzrost sprzedaży innowacyjnych produktów
i już w 2014 roku przewyższał on poziom z roku 2008. Natomiast w województwie lubuskim i zachodniopomorskim straty nie zostały odrobione.
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Luki w nakładach na aktywność innowacyjną i przychodach z nią związanych jakie
istnieją pomiędzy województwem lubuskim a dolnośląskim i zachodniopomorskim nie
da się zniwelować w ciągu kilku lat. Szczególnie odnosi się to do województwa dolnośląskiego, które cechuje wysoki poziom innowacyjności oraz równomierny wzrost w badanym obszarze. Z perspektywy władz samorządowych istnieją kroki, które można podjąć, aby przyśpieszyć rozwój Ziemi Lubuskiej. Przede wszystkim należałoby wykorzystać
potencjał związany z produkcją wyrobów wysokiej i średnio-wysokiej techniki oraz ze
znacznymi inwestycjami na maszyny i urządzenia techniczne z importu. Dzięki nim na
teren województwa transferowana jest nowa technologia. Władze samorządowe mogłyby w przedsiębiorstwach, które zakupują technologię dofinansować audyt technologiczny, tak aby wskazać kierunki prac badawczo-rozwojowych, które pozwoliłyby na ich
rozwijanie. W ten sposób można by stymulować płynne przejście z odtwórczej produkcji
innowacyjnych wyrobów do tworzenia nowości na większą skalę, chociażby dla rynku,
na którym funkcjonują przedsiębiorstwa. Innym rodzajem wsparcia mogłoby być stymulowanie współpracy z ośrodkami innowacji funkcjonującymi w regionie. Na terenie
województwa istnieją instytucje, które mają potencjał i doświadczenie w tym obszarze,
m.in. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Park Technologiczny Nowa Sól: Interior.
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The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation –
Qualitative Analysis for Lubuskie Voivodship
Kooperacja przedsiębiorstw w zakresie innowacji – analiza
ilościowa dla województwa lubuskiego
Abstract: This article describes how cooperation in the field of innovation has developed in
industrial and service enterprises. The information presented in the article is nationwide and
scaled to Lubuskie province. Economic science shows cooperation as an important argument
in building competitive advantage of enterprises. The economic literature emphasizes that
cooperation is a significantly important issue for enterprises, especially for the small and medium sized companies. The author completes literary studies with quantitative empirical studies. The author also took up the challenge to answer the question: Does the cooperation of
the Polish small and medium sized enterprises in the field of innovation increase or decrease?
Key words: cooperation in innovation, small and medium enterprises, big enterprises,
industrial enterprises, service enterprises

Introduction
According to a number of economic and management theories, collaboration can be
viewed as one of the elements that increase competitiveness of a company. For example, according to the resource-based theory [Zakrzewska-Bielawska 2014, p. 14; Borowski 2013, p. 89] the goal of the cooperating entities is to gain access to the broadly-conceived resources, influencing their position on the market. However, in order for such
resources to truly be an important factor in terms of competitiveness, these have to be
unique, rare and precious [Godziszewski 2010, p. 30].
The resource-dependence theory also points to the company resources, yet emphasising that companies do not always have control over or even access to these. Companies
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are not self-sufficient and their success depends on having a more or less friendly environment in which to grow. For that reason, it is crucial for them to secure stable inflow of
necessary resources. This can be achieved by means of cooperation, which can be divided
into vertical and horizontal [Hillman, Withers, Collins 2009, pp. 1404–1427]. According to
Pfeffer [1976, p. 39], cooperation is established in order to: 1) decrease the competitiveness
of other entities on the market, 2) take over the control of resources or the distribution
channels related to sales, 3) decrease the dependence on current suppliers.
According to the positional approach theory [Obłój 1999, p. 67; Porter 1979], the aim
of the collaboration is to improve company’s competitive position. This can be realised
in two ways. Firstly, as a result of the creation of a product at the costs that are lower than
those of the company’s competitors. Secondly, by introducing a differentiation among
products and emphasising the ways, in which their product is better than the ones offered elsewhere [Malewska, Sajdak 2014, p. 48].
According to the network theories, cooperation is necessary for the companies to
function as a part of a Network. This allows the existence and development [Owyang,
Tran, Silva 2013, p. 3]. of a Network, understood as a set of nodes held together by means of maintaining and developing social relations [Światowiec-Szczepańska, Zdziarski 2016]. The nodes can include the companies that serve as suppliers, customers and
competitors as well as some other entities with which the companies (potentially) entered into social and economic, scientific and administrative relations. Such other entities
include: business environment institutions, scientific and research centres or even public
administration. The relations among nodes in a Network have to be based on exchange,
engagement and reciprocity [Homans 2016, pp. 2–8; Blau 1964; Czakon 2005, pp. 10–13],
the same applies to the collaboration among companies. It can be said that the collaboration is a necessary condition of an effective Network presence. Obviously, a Network
can include social relations other than collaboration, such as coexistence, competition
or good neighbourly relations, yet with their increased presence, the positive effects
related to functioning in a Network begin to wane [Powell 1990, pp. 295–336],
According to the transaction costs theory [Gruszecki 2002, pp. 208–215; Świadek,
Tomaszewski 2011, p. 390], cooperation is an alternative to the endeavours undertaken
using company’s own resources. The chosen solution is determined not by technological factors but by the costs level (including the costs of the opportunistic behaviour)
[Williamson 1993, pp. 97–107; Guzdek 2016, pp. 92–93].
A collaboration in terms of innovation can be understood as an active involvement
of partners in R&D projects and other undertakings of technological character realised
together with other entities [Kern, Kersten 2007, p. 577]. This definition is limited to the
case of collaboration between companies, which is a significant limiting factor since e.g.
138

The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation –Qualitative Analysis for Lubuskie Voivodship

the collaboration with the scientific organisations is not taken into account here. According to the Polish Central Statistical Office (GUS), an innovation collaboration is considered to be the case of “an active involvement in joint projects related to innovative
activities together with other companies or institutions of non-commercial character.
Such a collaboration can be of long-range and long-term character and does not have
to entail direct economic benefits for the participating parties. A mere subcontracting
of works, without an active involvement in their realisation should not be considered
a collaboration in terms of innovation” [GUS, Bank Danych Lokalnych]. The necessary
character of the active involvement condition means that the collaboration in terms of
innovation is considered to be one of the active mechanisms of technology transfer.
The benefits related to the collaboration between the entities from business and
scientific spheres are emphasised by the Swedish researchers A. Broström i H. Lööf [2006].
Their analysis of 2071 companies brings the conclusion that the collaboration between
scientific institutions and companies is beneficial mostly for large industrial companies.
Whereas, such benefits are not being observed by typical service-oriented companies.
The researchers also pointed out that such a collaboration with scientific institutions
has a limited impact on the introduction of revolutionary solutions created in these institutions, with the efficiency innovations, which aim at increasing the efficiency of the
existing production processes, being far more common. However, the most important
benefit related to this collaboration was connected to the lowering of costs and risk
distribution that resulted from such activities [Broström, Lööf 2006].
The benefits related to the innovation collaboration between companies and scientific institutions were also analysed by M. Freel and R. Harrison [2006, pp. 289–305]. Their
research concerned a group of 1347 small companies located in Scotland and Northern
England. It turned out that the collaboration of companies with the science-focused
entities and suppliers supports the introduction of process innovations. Whereas the
collaboration with customers, including public administration, positively influences the
introduction of the product innovations.
The impact of collaboration on the creation of spin-off companies was a focal point
of the research team lead by A. Lejpras and A. Stephan [2011]. In that research project,
1 500 East German companies from the knowledge-based sectors have been analysed.
The researchers established that the proximity of the local scientific centres is the most
important factor supporting the creation and development of the spin-offs, especially if
it is done with the aid on the side of the public administration, as described in the triple
helix model. The research also emphasised that the innovative activity of the spin-offs
was heavily influenced by the distance to the collaborating scientific centres. The scientific institutions located in closer proximity had a smaller impact on the innovative activity
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of this kind of companies. The longer the distance between the collaborating entities,
the higher the effectiveness of the realised innovative activity. This means that local
scientific institutions had insufficient potential to become partners for the hi-tech companies. In addition, the results showed that the more frequent the relations between
business and science, the greater the innovative activity of the spin-off companies.
The literature review indicates that cooperation is especially important for the SME
companies [Świadek, Płonka 2013, p. 301]. This is related to the fact that the small or medium companies are not able to compete against the entities that function on a global
scale. Moreover, the small and medium companies are more flexible and adjust faster
to the changes in the environment. Their organisational structure is not rigid, thus the
decision making process is faster, such companies are also quick to adapt and it is easier
for them to establish unofficial agreements [Markiewicz 2007, p. 133].
What has been said above justifies the investigation into the status of the research
hypothesis positing that the above claims also hold in terms of the Polish companies, focusing especially on those from the Lubusz region. The research hypothesis is as follows:
In Poland, cooperation in terms of innovation is mostly found in the small- and medium-sized
companies and the share of the companies that use this type of cooperation grows constantly.
The main research goal is to determine the changes over time in the share of the companies that cooperated in terms of innovation to the total number of companies divided into
various size classes.
The analysis is based on the data collected by the Main Statistical Office using the
forms PNT 02 and PNT 02/u. The presentation of the results is split into two categories:
for the industrial and service companies. The researched period for the industrial companies covered the years 2005–2015, whereas for the service companies the researched
period was 2008–2015. The difference in researched periods is related to the varied availability of the statistical data.

Collaboration in terms of innovation not divided into
company size classes
Depending on the research period, the share of the Lubusz companies that engaged in
the innovation collaboration ranged from 3.7 to 20.3% of the total number of the industrial companies and from 1.1 to 6.8% of the total number of the service companies. In
comparison, when the research area is taken to be the entirety of Poland, the share of the
industrial companies utilising this type of collaboration ranges from 5.5 to 24.5% and the
share of respective service companies ranges from 2.6 to 6.7% (Fig. 1).
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Figure 1. The share of the service and the industrial companies that collaborated in
terms of innovation in the total number of companies

Source: GUS Bank of Local Data.

Comparing the propensity to enter into collaboration in terms of innovation between the Lubusz companies and the companies in Poland in general, one notices that
for the most part of the researched period, this indicator was lower for the former. An
exception to this is the year 2013 for the industrial companies and the year 2008 for the
service companies. In terms of percentage, the propensity of the industrial companies
from the Lubusz region for entering into such collaboration was from 3 to 39% lower
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than the average values for the entire country, and in case of service companies this
difference ranged from 10 up to 60%.
Comparing the propensity for entering into this type of collaboration of the industrial companies with that of the service companies, one notices higher values obtained
by the former group. The only exception was the year 2008. For the remaining research periods, the propensity of industrial companies for entering into the cooperation in
terms of innovation reached values that were two- or even four-fold greater than in the
case of the service companies.
Analysing the data in terms of its dynamics, one notices a worrying tendency: the
decreasing levels of the innovation cooperation both in case of the Lubusz companies
and in case of the companies from the other regions of Poland. This applies to the industrial and the service companies alike.
The analysis of the changes in time reveals also, especially in the case of industrial
companies, a strong correlation between the companies cooperating in terms of innovation from the Lubusz region and those from the other regions of Poland. The Pearson
correlation coefficient for these variables equalled 0.98, which means that the conditions
influencing the existence of cooperation in terms of innovation in the Lubusz region are
similar to the conditions observed in the other regions of Poland. The situation of the
service companies is more nuanced. Here, the Pearson correlation coefficient equalled
0.86, meaning that the specific regional conditions have a more pronounced influence
on the existence of the cooperation in terms of innovation than in the case of the industrial companies.

Cooperation in terms of innovation in small companies
The collaboration in terms of innovation was present in 0.6 to 4.7% small industrial companies from the Lubusz region and in 0.6 to 5.1% small service companies from that region. In terms of the entire country, these indicators had the following levels: from 2.0 to
5,1% for the industrial companies and from 1.6 to 4.7% for the service companies. Figure
2 describes the changes in these indicators in the research period.
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Figure 2. The share of small industrial and service companies that collaborated in
terms of innovation in the total number of small companies

Source: GUS Bank of Local Data.

In the case of the small companies, the share of the companies engaged in cooperation in terms of innovation was higher in the Lubusz region than in case of all such Polish
companies in general only in the years 2010 and 2013 for the industrial companies and in
the year 2008 for the service companies. The comparison between industrial and service
companies reveals more interesting conclusions. This is related to the following: 1) In the
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case of the data from the entirety of Poland, the share of industrial companies that engaged in the collaboration in terms of innovation in the period 2008–2010 and in the year
2013 was lower than the share as determined for the service companies (for the entirety
of the companies, when the division into the size classes is no taken into account, such
a tendency was absent); 2) In the case of data from the Lubusz region, the share of the industrial companies cooperating in terms of innovation, except for 2008, was higher than
in the case of the service companies. This means that for the small Lubusz companies,
the relations between both industrial and service companies developed consistently
with the general trends for Poland but dissimilar to the trends observed specifically for
the small companies from the other regions of Poland.
Analysing the changes in time of the ratio of the companies cooperating in terms of
innovation to all small companies one does notice one common feature: the decreasing
number of the small companies involved in such a collaboration. This applied both to
the industrial and the service companies.
Also, the Pearson correlation coefficients, which described the dependence between
the ratio of the companies cooperating in terms of innovation for the Lubusz companies and for those from the other parts of Poland, reveal interesting conclusions. The
coefficients ranged from -0.18 for the industrial companies and from 0.82 for the service
ones. The correlation coefficient of -0.18 means that there is an inverse relation between
the trends observed for the companies from the Lubusz region and the small industrial
companies from the other regions of Poland. Whereas, the Pearson correlation coefficient of 0.82 for the service companies from the Lubusz region shows that the regional
conditions have only a limited effect on the general trends observed for the companies
involved in cooperation in terms of innovation in relation to the entirety of companies
from the region.

Cooperation in terms of innovation in medium companies
For the medium-sized companies, the share of the companies that engaged in innovation collaboration reached higher vales than in the case of the small companies. This
tendency is observed both for the industrial and the service companies.
Comparing the obtained data spatially, one notices (Fig. 3) that the share of the Lubusz industrial companies that engage in the innovation collaboration is lower than that
of the companies from the entire country. Whereas, in the case of the service companies,
the results are not that unambiguous (Fig. 3).

144

The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation –Qualitative Analysis for Lubuskie Voivodship

Figure 3. The share of medium industrial and service companies that collaborated in
terms of innovation in the total number of medium-sized companies

Source: GUS Bank of Local Data.

In the period 2008–2009 and in the years 2011 and 2015 the share of the service
companies from the Lubusz region that engaged in the innovation collaboration was
higher than that of the companies from the entire country. This share ranged respectively for the industrial companies from 10.2 to 19.3% and for the service companies
from 2.6 to 13.8%. For the most part of the researched period (with the exception of
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2009 and 2012–2013), the share of the industrial companies that collaborated in terms
of innovation was higher than that of the service companies.
Unfortunately, similarly as in the case of the small companies, the tendency of the
analysed phenomenon in the group of the medium-sized companies has a negative
slope, meaning that the frequency of engaging in the innovation collaboration in the
companies from this class is also decreasing. The values of the Pearson correlation coefficient for the dependencies among the described shares in terms of the region and the
country as a whole were, respectively, equal to 0.94 for the industrial companies and 0.75
for the service companies. Such values indicate that the regional factors have a stronger
influence in terms of innovation collaboration for the service companies than for the
industrial ones.

Cooperation in terms of innovation in large companies
The large companies are characterised by the highest share coefficient of the companies
involved in innovation collaboration. The coefficients ranged from 30.6 to 46.8% in the
case of the industrial companies and from 0 to 33.3% in the case of the service companies. Unfortunately, similarly as in the case of the previously considered size classes, the
values of the coefficients describing the share of the companies involved in innovation
collaboration decrease with time (as shown in Figure 4).
Figure 4. The share of large industrial and service companies that collaborated in
terms of innovation in the total number of the large-sized companies
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Source: GUS Bank of Local Data.

In the case of this size class of companies, it is evident that the industrial companies
obtain much higher values of the coefficient describing the innovation collaboration in
comparison to the service companies. Whereas comparing the values of the coefficients
for the Lubusz companies and the average values for the entirety of Poland, one clearly notices that the latter are higher both in the case of the industrial and the service companies.
The year 2012 is the only exception to the rule: in this year, the share of the industrial companies from the Lubusz region was higher than the values determined for the industrial
companies from the entire country.
Here, the Pearson correlation coefficient for the industrial companies equals 0.62,
whereas this coefficient for the service companies equals 0.78. This leads to interesting conclusions. Namely, such values indicate that this time the local conditions have
a prevailing influence on the cooperative relations in terms of innovation for the industrial companies rather than the service ones.

Conclusions
Analysing the Polish economy in terms of the innovation cooperation, one is under
the impression that the theory does not meet the practice. The theory emphasises the
advantages of cooperation, encourages entering into cooperation and shows the types of companies, for which it is the most beneficial. Yet, the economic practice is developed without taking into account the guidelines of the theoreticians. For example,
instead of relying more on the innovation cooperation, the companies, for the entirety
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of the researched period, limited their reliance on such a solution. This tendency was
observed in all types of the companies, notwithstanding their size.
Moreover, the research literature indicates that the cooperation is especially important
for the small and medium companies, whereas the official statistics indicate that it is the large
companies that are involved in the cooperation the most. One also notices that the number
of the innovatively cooperating entities grows together with the size of a company.
Also, the business environment institutions, such as the technology transfer centres,
the incubators and the technology parks, despite intensive efforts in that respect, cannot say to have achieved a lot. The effects of actions of those institutions that succeeded
in that the companies supported by them entered into cooperation are not strong enough to call such results systemic [Bąkowski, Mażewska (ed.) 2014].
The clusters are another way of trying to create a collaboration network among companies. A glance at the relevant data for the Lubusz region [www.wrotalubuskie.eu] is
enough to notice that out of fourteen clusters and cluster-like institutions operating in
2013 only eight (57%) are working to this day. The main reason given for not continuing
such relations was the fact that the support on the side of the public administration for
such institutions had been discontinued. As a result of such a decision by Marshall Office,
only these entities survived that were created to support a given group of companies,
with clusters, having the sole aim to obtain public funds, terminating their activity.
It should also be noted that in the Lubusz region there were 168 entities involved
as a part of the cluster activities with the companies consisting almost 68%, other institutions consisting 15.5% and the local administration units amounting to 10.1%. The
remaining 6.5% consisted of the business environment entities, the higher education
institutions and the vocational schools.
Comparing the described data with the total number of all Lubusz companies
(111 756 in 2016), one can say that only 0.1% of these are involved in some formalised
cooperation schemas. Such values fall within the statistical error.
The presented data emphatically show the weakness of the Polish economic systems, which contributes to making the Polish economy increasingly less competitive
on the global market.
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Działalność innowacyjna polskich małych
przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Innovative Activities of Polish Small Enterprises – Empirical Study
Abstract: The main aim of this article is to attempt to make a diagnosis conducted typed of innovative activities and identify the different stages of the innovation process
implemented in Polish small businesses in the first years of the post-crisis economic
reality (2012–2014). The survey examined the innovative activities based on the Oslo
Group methodology. The main empirical study was conducted using the CAPI method
on a representative sample of business entities. The results of the analyzes indicate that
the scope of the activities that imply innovation is reduced to the training of staff and
marketing campaigns. Similarly, in case of the implementation of the innovation process,
undertaken in the surveyed enterprises activities are often ad hoc based on intuition and
experience of the owners, than are carried out in a systematic and organized manner.
Key words: innovation activity, innovation process, innovation rankings, small businesses

Wprowadzenie
Innowacyjność stanowi obok wiedzy i informacji swoistą triadę wzrostu i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, regionów, a nawet gospodarek. Szczególnie ważną rolę na
poziomie organizacyjnym, w dobie silnej konkurencji rynkowej, odgrywa zdolność podmiotów gospodarczych do kreowania i absorbowania rozwiązań innowacyjnych oraz
umiejętność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Przedsiębiorstwa wprowadzają innowację w celu m.in. urozmaicenia dotychczasowego asortymentu o nowe
wyroby, podniesienia poziomu ich jakości, zdobycia lub poszerzenia nowych rynków
zbytu, wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w procesach produkcyjnych

Agnieszka Drews

czy dokonania zmian organizacyjnych i zastosowania innych niż dotychczas rozwiązań
z zakresu marketingu. Motywy podjęcia działalności innowacyjnej przez poszczególne
przedsiębiorstwa są zróżnicowane, jednak ich cele są często zbieżne – osiągnięcie zysku, możliwość rozwoju, uzyskanie trwałych przewag rynkowych i przetrwanie w szybko
zmieniającym się otoczeniu. Jednak, jak słusznie zauważa jeden z profesorów zarządzania
przedsiębiorstwem w Harvard Business School w Bostonie M.L. Tushman, wprowadzanie
tylko pojedynczych innowacji niekoniecznie okazuje się kluczem do ekspansji organizacji
w długim okresie. Dużo większe znaczenie dla rozwoju firmy ma systematyczne i kompleksowe realizowanie poszczególnych etapów procesu innowacyjnego [Tushman 1997, s. 15].
Wobec powyższego, w niniejszym opracowaniu podjęto tematykę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Przedmiotem badań objęto małe polskie firmy zlokalizowane
na terenie całego kraju. Celem głównym artykułu jest diagnoza prowadzonych rodzajów
działań innowacyjnych oraz identyfikacja poszczególnych etapów procesu innowacyjnego realizowanego w tych podmiotach w latach 2012–2014. W artykule posłużono się
analizą literatury przedmiotu oraz danych zastanych zawartych w międzynarodowych
raportach innowacyjności, a także zaprezentowano wyniki badania empirycznego.

Proces rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie – ramy
teoretyczne
Innowacje na poziomie organizacyjnym w literaturze przedmiotu przedstawiane są zazwyczaj w dwóch wymiarach definicyjnych1:
–– jako rezultat (czyli liczba wprowadzonych nowych i istotnie ulepszonych rozwiązań
produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych),
–– jako proces (czyli ciąg następujących po sobie zdarzeń o zróżnicowanym charakterze, m.in.: naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym, komercyjnym, mających docelowo doprowadzić do adaptacji innowacji w firmie).
Traktowanie innowacji jako ciągu zdarzeń jest następstwem obserwowanych we współczesnej praktyce gospodarczej zmian w związkach i korelacjach występujących między
nauką, techniką a procesem produkcyjnym [Stawasz, Niedbalska 2011, s. 1]. Pod pojęciem
procesu innowacyjnego należy zatem rozumieć działanie kreatywne, w ramach którego pomysły stają się rzeczywistością i przynoszą określone korzyści [Tidd, Bessant 2013, s. 44].
Proces innowacyjny przedsiębiorstw, mimo iż może przebiegać według różnych
koncepcji modelowych, składa się z następujących po sobie bądź też występujących
Innowacja jako rezultat utożsamiana jest z aktywnością innowacyjną przedsiębiorstwa, z kolei innowacja
jako proces definiowana jest częściej jako działalność innowacyjna przedsiębiorstwa.
1
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jednocześnie kolejnych etapów (faz)2. Z uwagi na ograniczone ramy objętościowe niniejszego artykułu, w tym miejscu zostaną jedynie wymienione i krótko scharakteryzowane najpopularniejsze modele procesu innowacyjnego – począwszy od prostych
modeli o charakterze liniowym, a skończywszy na modelach o charakterze sieciowym
(zob. tabela 1).
Tabela 1. Modele procesu innowacyjnego – przegląd wybranych koncepcji
Nazwa modelu
Model liniowy innowacji
„pchanej przez naukę”

Model liniowy innowacji
„ciągniętej przez rynek”

Model interakcyjny
(sprzężeniowy)

Model symultaniczny
(sieciowy)

Model otwartych
innowacji (OI)

2

Charakterystyka modelu
Siłą napędową w modelu podażowym są badania podstawowe
i stosowane, które prowadzą do wygenerowania pomysłu.
Kolejnym etapem jest faza produkcji i działania rynkowe.
W następnej fazie występuje dyfuzja i komercjalizacja innowacji.
Siłą napędową w modelu popytowym jest potrzeba rynkowa.
Sygnały płynące z rynku stanowią źródło informacji i impuls do
podejmowania działań badawczo-rozwojowych.
Stworzony projekt jest wdrażany przez dział produkcyjny, promowany
przez dział marketingu i wprowadzany do sprzedaży.
W modelu interakcyjnym zarówno działania marketingowe, jak i sektor
B+R wywierają dwukierunkowy wpływ na rozwój innowacji poprzez
kreowanie na nie popytu i podaży.
W modelu występują wewnętrzne i zewnętrzne powiązania między
poszczególnymi fazami procesu, uwzględniające jednocześnie
aktualny poziom nauki oraz potrzeby społeczne i rynkowe.
Model sieciowy wyróżnia się zintegrowanym i równoległym cyklem
rozwoju poszczególnych działań (etapów).
W modelu występują strategiczne powiązania z dostawcami, klientami
i innymi podmiotami oraz bazowanie na technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, co przekłada się na szybkość tworzenia innowacji
i ich stosunkowo wysoką jakość.
W modelu OI przedsiębiorstwa nie powinny bazować tylko na
wewnętrznie prowadzonych pracach B+R, lecz nabywać patenty lub
licencje na nowatorskie rozwiązania od innych firm oraz pozyskiwać
wiedzę i informacje z otoczenia zewnętrznego.
Dodatkowo, przedsiębiorstwa powinny udostępniać swoje
nowatorskie pomysły, z których same nie skorzystają, na zasadzie
sprzedaży licencji, tworzenia aliansów czy spółek typu spin-off.

Podstawowe fazy: prace badawcze, prace rozwojowe, wdrożenie, produkcja, sprzedaż, dyfuzja.
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Nazwa modelu

Model związanego
łańcucha procesu
rozwoju innowacji

Model procesu rozwoju
nowego produktu
„Stage-Gate”

Charakterystyka modelu
Kluczowym składnikiem tego modelu jest zakumulowana wiedza.
Model składa się z pięciu jednakowo ważnych ścieżek rozwoju
innowacji, w których występuje wielokierunkowe oddziaływanie
między wiedzą, badaniami a pozostałymi elementami (potencjalny
rynek, wynalazczość, projektowanie, produkcja, dystrybucja).
W rzeczywistości liczba ścieżek rozwojowych może być większa.
Każdy proces rozwoju nowego produktu należy podzielić na 5
jednoznacznie identyfikowalnych faz i bram.
Specyfiką każdej z faz (generowanie pomysłów, analiza możliwości,
wstępne projektowanie, rozwój produktu, testowanie produktu,
wdrożenie na rynek) jest ich interdyscyplinarność, a głównym
zadaniem jest zebranie niezbędnych informacji do realizacji zadań na
poszczególnych etapach.
Bramy stanowią punkty zwrotne, w których podejmowane są kluczowe
decyzje dla rozwoju nowego produktu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rothwell, Zegveld 1985, ss. 50–53; Kline, Rosenberg 1986, ss. 289–294;
Rothwell 1992, ss. 233–236; Chesbrough 2003, ss. 35–41; Jasiński 2006, s. 13; Cooper, Edgett 2007, ss. 1–4; Barańska-Fischer 2016, ss. 49–62.

Realizacja rozbudowanych procesów innowacyjnych stanowi dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MSP), we współczesnym otoczeniu nacechowanym zawrotnym tempem zmian i wysokim poziomem konkurencyjności, nie lada wyzwanie. Opracowanie,
adaptacja i systematyczna realizacja strategii innowacyjnej, opartej na nowatorskich
działaniach, częstokroć wiąże się z koniecznością podjęcia kosztownych i ryzykownych
kroków, które mogą zachwiać stabilnością funkcjonowania mniejszych podmiotów gospodarczych. Umiejętność poszukiwania impulsów innowacyjnych w otoczeniu organizacji, a następnie ich świadome łączenie z poszczególnymi elementami potencjału
przedsiębiorstwa umożliwia opracowanie właściwych ścieżek postępowania do wdrażania i dyfuzji nowych rozwiązań [Glabiszewski 2008, s. 16].
W nawiązaniu do omówionych wyżej treści, na rysunku 1 zaprezentowano konstrukcję procesu innowacyjnego, opracowaną przez brytyjskiego profesora O. Jonesa,
dla przedsiębiorstw należących do sektora MSP. W tym miejscu należy podkreślić, iż
innowacyjne przedsiębiorstwo (bez względu na jego rozmiar), to nie tylko podmiot
realizujący kolejne projekty innowacyjne, ale jest to również podmiot podejmujący systematyczne działania, a także przekazujący odpowiednie środki na badania i rozwój
oraz wdrażanie i komercjalizację nowatorskich produktów, procesów oraz pomysłów
[Jasiński 2006, s. 41].
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Rysunek 1. Schemat procesu innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jones 2003, s. 138.

Pozycja Polski w międzynarodowych rankingach
innowacyjności
Zmiany zachodzące w rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach mają również odzwierciedlenie w pozycji danego kraju w publikowanych raportach i rankingach innowacyjności. Szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw (w tym
też z sektora MSP), ponoszenia przez nie wydatków na działalność B+R czy nakładów
inwestycyjnych oraz kwestie zgłaszania patentów są między innymi poruszane w owych
zestawieniach. W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki dwóch istotnych raportów – Global Innovation Index (GII) oraz European Innovation Scoreboard (EIS).
Pierwszy z nich ma wymiar bardziej globalny3. GII opracowywany jest przez naukowców z Uniwersytetu Cornell w Nowym Jorku oraz specjalistów ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W edycji z 2016 r. w państwach oceniano
3

O czym świadczy zasięg badania, którym objęto 128 gospodarek krajów z całego świata.
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łącznie 82 wskaźniki innowacyjności, sklasyfikowane w siedmiu działach tematycznych4.
W pierwszej dziesiątce rankingu zdecydowanie dominowały gospodarki europejskie3 –
Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Finlandia, Irlandia, Dania, Holandia, Niemcy. Z krajów pozaeuropejskich dopiero na czwartym miejscu znalazły się USA, a na szóstym
Singapur. Potęgi gospodarcze takie jak Kanada, Japonia czy Chiny zajmowały miejsca
w drugiej i trzeciej dziesiątce zestawienia. Polska uplasowała się na 39 pozycji i osiągnęła
największy wzrost wśród krajów europejskich wobec poprzedniej edycji badania5. Jednakże, biorąc pod uwagę poziom innowacyjności państw sąsiadujących i często porównywanych do Polski, przykładowo z Grupy Wyszehradzkiej – wszystkie z nich oceniane
są jako bardziej innowacyjne od naszego kraju6 . W tym miejscu godzi się podkreślić,
iż Polska i Węgry jako nieliczne z państw europejskich utrzymywały w latach 2008–2014
rosnącą tendencję w przypadku dwóch kluczowych wskaźników: wydatków krajowych
brutto na B+R(z ang. GERD) oraz wydatków przedsiębiorstw na B+R (z ang. BERD). Mimo
iż ogólny poziom wydatków na badania i rozwój w tych krajach – w porównaniu z innymi państwami – jest stosunkowo niski, to jednak utrzymanie trendu wzrostowego,
nawet w okresie silnych wahań koniunkturalnych, należy uznać za pozytywny wydźwięk
prowadzonych działań.
W raporcie Global Innovation Index sformułowane zostały zarówno ogólne wnioski
i zalecenia, jak również przedstawiono silne oraz słabe strony innowacyjności dla każdej
z badanych gospodarek (specyfika Polski – tabela 2). Eksperci są zgodni, iż inwestycje
w sferę badawczo-rozwojową ponoszone przez rząd, jak i poszczególne podmioty gospodarcze, stanowią generator rozwojowy współczesnego społeczeństwa. Wskazywana jest również potrzeba bardziej globalnego, niż lokalnego, myślenia o innowacyjnych
rozwiązaniach, a także konieczność aktualizacji realizowanej polityki innowacyjnej wobec firm, zwłaszcza tych należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Co
ważne, nie istnieje uniwersalna recepta na stworzenie skutecznego systemu innowacji,
zachęt dla przedsiębiorców i przestrzeni dla innowacji – zachowanie tempa ekspansji
innowacji zależy od regionalnych uwarunkowań, kreatywności i wykorzystania potencjału rozwojowego osób, społeczności, przedsiębiorstw oraz regionów [Dutta, Lanvin,
Wunsch-Vincent 2016, ss. 23–26].

Są to: instytucje, kapitał ludzki i badania, infrastruktura, zaawansowanie rynku, zaawansowanie przedsiębiorstw, poziom wiedzy i technologii, poziom kreatywności produkcyjnej.
5
W 2015 r. Polska zajmowała 46 miejsce w GII – zatem nastąpił progres o 7 pozycji w rankingu.
6
Czechy – 27 miejsce, Słowenia – 32 miejsce, Węgry – 33 miejsce, Słowacja – 37 miejsce.
4
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Tabela 2. Silne i słabe strony poziomu rozwoju innowacyjności w Polsce
Pozytywne aspekty
Bezpieczeństwo i strategia polityczna
Poziom rozwoju handlu, konkurencji i rozmiar
rynku
Wysoki wskaźnik PISA7
Łatwość w uzyskaniu kredytu
Płatności z tytułu własności intelektualnej
Wysoki wskaźnik cytowalności publikacji
Wysoki odsetek nowatorskich produktów i usług
eksportowanych zagranicę

Wskazane mankamenty
Niski odsetek absolwentów inżynierii
Ograniczona skala i zakres współpracy w zakresie
innowacji
Niski odsetek udzielanych mikropożyczek
Wydatki na oprogramowanie i licencje
Tworzenie modeli biznesowych ICT’s8
Odsetek nowych firm na 1000 osób
Mała mobilność studentów, doktorantów i kadry
naukowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent, The Global Innovation
Index: Winning with the global innovation, Cornell University, INSEAD and WIPO, Geneva 2016, s. 269.

Drugi z omawianych raportów (EIS), przygotowywany przez Komisję Europejską
i naukowców z Uniwersytetu z Maastricht, dotyczy poziomu innowacyjności wyłącznie
gospodarek należących do Unii Europejskiej (UE). Jest to opracowanie, zdaniem autorki
artykułu, lepiej odzwierciedlające faktyczny poziom innowacyjności Polski, gdyż przedstawia porównanie krajów znajdujących się w danym regionie świata, w którym występują wspólnotowa polityka regionalna oraz porównywalne uwarunkowania makroekonomiczne. W Europejskim Rankingu Innowacyjności analizowanych jest 27 wskaźników
(tworzących 10 podgrup), uporządkowanych w czterech głównych kategoriach: uwarunkowania bazowe, inwestycje, działalność innowacyjna i efekty innowacji. Otrzymane w ramach analiz rezultaty umożliwiają przyporządkowanie gospodarek do jednej
z czterech grup: liderów innowacji (wyniki powyżej 120% średniej UE), silnych innowatorów (wynik między 90–120% średniej UE), umiarkowanych innowatorów (wynik między 50–90% średniej UE) oraz skromnych innowatorów (wynik poniżej 50% średniej UE).
Liderami innowacji w Unii Europejskiej od kilku lat są kraje skandynawskie, Holandia,
Wielka Brytania i Niemcy. W gronie silnych innowatorów znajdują się: Austria, pozostałe
kraje Beneluxu, Irlandia, Francja oraz po raz pierwszy Słowenia. Grupa umiarkowanych
innowatorów jest najliczniejsza i należy do nich połowa państw członkowskich, w tym
m.in. Czechy, Węgry, Słowacja, kraje nadbałtyckie, kraje południowoeuropejskie i Polska. Skromnymi innowatorami od kilku edycji rankingu pozostają Bułgaria i Rumunia.

Z ang. Programme for International Student Assessment – badanie OECD dot. umiejętności uczniów powyżej
15 roku życia z zakresu matematyki, nauk ścisłych, czytania ze zrozumieniem.
8
Z ang. Information and Communication Technology – firmy posługujące się technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi.
7
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Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia poruszanej w artykule tematyki będzie
zaprezentowanie zmian w konkretnych wskaźnikach oceny innowacyjności Polski poprzez porównanie obecnych wyników do rezultatów sprzed kilku lat (wykres 1).

Wykres 1. Zmiana składowych współczynnika innowacyjności (2016 vs 2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Hollanders, N. Es-Sadki, European Innovation Scoreboard:
Internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission, Brussels 2017, s. 62.

Większość z wymienionych składowych współczynnika innowacyjności Polski w porównaniu do roku 2010 uległa poprawie. Największy progres nastąpił w kategorii uwarunkowania bazowe, do których należą: zasoby ludzkie, system badań oraz środowisko
przyjazne innowacjom. Zauważalne zmiany nastąpiły również w kategorii inwestycje,
gdzie zarówno poziom finansowania, jak również wysokość inwestycji poniesionych przez
przedsiębiorstwa uległa znaczącej poprawie. Dane pochodzące z dwóch pierwszych grup
kategorii indeksu innowacyjności budują pozytywną perspektywę dla rozwojunowatorskich procesów i rozwiązań w naszym kraju. Zapewnienie podstawowych warunków do
funkcjonowania przedsiębiorstw na odpowiednim poziomie, połączone z szerokim wachlarzem możliwości finansowania innowacji, powinno przełożyć się w najbliższym czasie na zwiększenie wolumenu, zakresu, a być może nawet skali prowadzonej działalności
innowacyjnej. Niestety, nadal słabością w kreowaniu nowatorskich rozwiązań jest niechęć
do nawiązywania sojuszy i współpracy w tym zakresie, niska aktywność innowacyjna sektora MSP (stanowiącego fundament polskiej gospodarki) oraz ograniczone działania zorientowane na zdobywanie wiedzy i stosowanie nowych technologii.
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Metodyka badań
Trzeci rozdział niniejszego opracowania zawiera wycinek badań empirycznych [Zastempowski 2016a, 2016b]9, które zostały zrealizowane zespołowo w ramach grantu
badawczego Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego – uwarunkowania, trendy i modele i sfinansowane ze środków Narodowego
Centrum Nauki10. Prace badawcze miały na celu zdiagnozowanie zakresu oraz specyfiki
działalności innowacyjnej polskich MSP, a także zidentyfikowanie uwarunkowań wpływających na realizację działań modernizacyjnych i nowatorskich w tych podmiotach.
Badanie główne, mające formę wywiadów bezpośrednich wspomaganych przez
urządzenia mobilne11, zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie polskich małych i średnich przedsiębiorstw12. Badanie zrealizowano we współudziale z agencją badawczą PBS sp. z o.o. w Sopocie. Losowego doboru próby na podstawie rejestru REGON13
dokonało we wrześniu 2014 r. Centrum Informatyki Statystycznej GUS w Warszawie.
Reprezentatywność próby badawczej oparto na czterech podstawowych kryteriach,
takich jak: rozmiar przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności (wg sekcji PKD, wykres 2), lokalizacja głównej siedziby podmiotu (w ujęciu wojewódzkim) oraz minimalny 5-cio
letni okres prowadzenia działalności. Liczebność próby badawczej określono, zakładając, że:
–– wielkość badanej populacji w 2012 r. wyniosła 146 489 małych firm (bez podmiotów
mikro) oraz 29 787 średnich firm, co daje łącznie 176 276 podmiotów [Zadura-Lichota,
Tarnawa 2014, s. 135],
–– poziom ufności równa się p=0,95;
–– błąd maksymalny wynosi 0,05;
–– wielkość frakcji / procentowy udział zjawiska innowacyjności w badanej populacji
stanowi 20% [Zadura-Lichota 2010, ss. 11–18].
Wolumen próby badawczej, dla tak określonych indykatorów, powinien kształtować
się na poziomie 246 przedsiębiorstw [zob. Kaczmarczyk 2011, ss. 89–90]. Ostatecznie badaniu poddanych zostało 250 firm z sektora MSP – tj. 204 przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 10 do 49 osób) oraz 46 przedsiębiorstw średnich (zatrudniających od 50 do
249 osób). Szczegółową charakterystykę badanych podmiotów gospodarczych przedstawiono poniżej na wykresie 2 (struktura przedsiębiorstw według sekcji PKD) oraz na
rysunku 2 (struktura przedsiębiorstw według lokalizacji siedziby głównej podmiotu).
Pełna prezentacja wyników dostępna w ww. pozycji.
Środki przyznano na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01971.
11
Wywiady zrealizowano za pomocą metody CATI (z ang. Computer Assisted Personal Interwiev).
12
Przeprowadzanie wywiadów zakończono na przełomie I i II kwartału 2015 r.
13
Według stanu na koniec sierpnia 2014 r.
9

10
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Wykres 2. Rodzaj prowadzonej działalności według sekcji PKD w badanych MSP
(udział % respondentów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.
Oznaczenia: sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe; sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

sekcja

E

–

Dostawa

wody,

gospodarowanie

ściekami

i

odpadami

oraz

działalność związana z rekultywacją; sekcja F – Budownictwo; sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;
sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; sekcja J – Informacja
i komunikacja; sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna; sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; sekcja S – Pozostała działalność
usługowa.
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Rysunek 2. Liczba badanych MSP według lokalizacji przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Analiza wyników badań empirycznych
Do dalszej analizy dotyczącej zakresu prowadzenia działalności innowacyjnej, autorka artykułu wybrała jedynie małe firmy, które w badanych latach 2012–2014 były
aktywne innowacyjnie – tzn. wprowadziły przynajmniej jedną innowację bez względu na jej typ. Ten warunek spełniało 65,6% podmiotów z próby badawczej, czyli 164
małe przedsiębiorstwa.
Diagnozę prowadzonych rodzajów działań innowacyjnych przez polskie małe przedsiębiorstwa oparto na wytycznych pochodzących z Podręcznika Oslo. Do czynności
związanych z wprowadzeniem nowych lub ulepszonych produktów i procesów zaliczyć
można [OECD 2008, ss. 95–101]:
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[A] – ciągłe wewnętrzne prace B+R (stały personel zatrudniony w dziale),
[B] – dorywcze wewnętrzne prace B+R (stosowane w razie potrzeby),
[C] – outsourcing prac B+R lub nabycie ich z zewnątrz,
[D] – nabycie zaawansowanych techniczne maszyn i urządzeń, narzędzi, środków
transportu, ruchomości, wyposażenia itp.
[E] – nabycie oprogramowania,
[F] – nabycie wiedzy ze źródeł zewnętrznych (patenty, know-how i inne),
[G] – szkolenie personelu,
[H] – działania marketingowe (w tym badania rynku i reklama wstępna),
[I] – czynności związane z projektowaniem, ulepszaniem oraz zmianą formy lub wyglądu innowacyjnych produktów,
[J] – inne przygotowania do wprowadzenia innowacji (np. testowanie).
Respondenci w pierwszej kolejności zostali poproszeni o jednoznaczne wskazanie
(TAK/NIE), które z wymienionych rodzajów działalności innowacyjnej (oznaczone na wykresie 3 literami odpowiadającymi ww. klasyfikacji OECD] było przez nich prowadzone
w związku z wdrożeniem nowatorskich rozwiązań w firmie.
Wykres 3. Rodzaje działalności innowacyjnej prowadzonej przez małe firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

W przypadku polskich małych firm zakres działalności innowacyjnej prowadzonej
w związku z wdrożeniem w latach 2012–2014 nowych lub istotnie ulepszonych produktów/procesów ogranicza się niestety, dla 60% badanych firm, z reguły do szkolenia pracowników (wewnętrznego i zewnętrznego). Największą grupę rodzajów działalności
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innowacyjnej stanowią te stosowane zaledwie przez 2/5 badanych przedsiębiorstw – tj.
działania marketingowe i aktywności związane ze zmianą wyglądu produktu, nabywanie
oprogramowania, czy zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń oraz dorywcze
wewnętrzne prace B+R. Kolejne rodzaje działalności innowacyjnej są stosowane tylko
przez co trzecią (C i F) i co piątą polską małą firmę (A i J). Powyższa struktura odpowiedzi
ukazuje wyraźnie dwie główne słabości charakteryzujące mniejsze podmioty gospodarcze – brak stałego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w firmie oraz ograniczoną
dyfuzję informacji, wiedzy i technologii ze środowiska zewnętrznego podmiotu. Wskazane przywary od dekad stanowią „piętę Achillesową” rozwoju polskich przedsiębiorstw
należących do sektora MSP.
W dalszej części kwestionariusza ankietowego zadaniem przedsiębiorców było wskazanie kolejności etapów realizacji procesu innowacyjnego oraz określenie elementów,
które w nim nie występują. W wyniku odpowiedzi ankietowanych powstało wiele różnych
kombinacji sekwencji procesu innowacyjnego, które miały jednak kilka cech wspólnych:
A) Większość badanych polskich małych przedsiębiorstw realizuje tylko połowę
z wymienionych w kwestionariuszu etapów procesu innowacyjnego14 . Ponownie słabą
stronę stanowią prace rozwojowe nad nowymi i istotnie ulepszonymi produktami/procesami, które są pomijane przez 58% badanych przedsiębiorców. Niepokojące są również
odpowiedzi ankietowanych (oscylujące między 70–80%), wskazujące na niewystępowanie w procesie innowacyjnym trzech etapów: wdrożenia nowego produktu/procesu
w przedsiębiorstwie, produkcji na pełną skalę oraz sprzedaży na rynku. Taka struktura
odpowiedzi może wynikać z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w chwili prowadzenia wywiadów małe firmy mogły znajdować się początkowych fazach generowania innowacyjnych
rozwiązań i wymienione trzy etapy, związane już raczej z rozwojem i komercjalizacją konkretnych innowacji, są jeszcze przed nimi. Po drugie, odpowiedzi mogą być powiązane
z profilem działalności prowadzonej przez badane firmy i charakterem wprowadzonych
zmian w organizacji – innowacje procesowe częściej miały charakter znamienny, a nawet
radykalny dla ekspansji przedsiębiorstwa, a wdrażane innowacje produktowe cechowały
się małym i przeciętnym wpływem na ich rozwój. Godzi się również podkreślić, iż badane
firmy w analizowanym okresie częściej decydowały się na modernizację istniejących produktów/procesów, niż na wdrażanie w pełni nowych rozwiązań.
B) Blisko połowa badanych przedsiębiorców (48,2%) proces innowacyjny rozpoczyna
od zbadania potrzeb klientów. Prowadzenie analizy potrzeb klientów było wskazywane
na każdym etapie procesu innowacyjnego, a nawet w 15% firm jako etap finalny. W tym
Możliwe do wyboru etapy to: badania klientów, badania podstawowe, badania stosowane, prace rozwojowe, adaptacja nowego produktu/procesu, produkcja na pełną skalę, sprzedaż na rynku.
14

163

Agnieszka Drews

miejscu należy przytoczyć słowa Diany Kander, trenera innowacyjności z Columbii, która
wskazuje na błąd w logice myślenia właścicieli nowych firm i określa go mianem „pętli
rozpaczy początkującego przedsiębiorcy”. Jej zdaniem w przedsiębiorstwie po wygenerowaniu pomysłu na produkt/usługę, należy najpierw skupić się na znalezieniu jego potencjalnych odbiorców, później na rozwoju koncepcji uwzględniającej potrzeby klientów, a na
końcu zająć się stworzeniem silnej i rozpoznawalnej marki. Niestety większość młodych
firm po określeniu wstępnej wersji produktu/usługi, poświęca dużo czasu i kapitału na
urzeczywistnienie swojej wizji, wykreowanie marki, a na końcu zaczyna szukać klientów
i najczęściej przeżywa duże zaskoczenie, gdyż potencjalnych odbiorców nie ma zbyt wielu. Powtórnie zatem analizuje produkt/usługę i powtarza każdy kolejny etap od początku,
znowu poświęcając czas i zasoby finansowe na ten wyrób [Kander 2014, ss. 17–18].
C) Naprzemiennie jako drugi, trzeci, czwarty lub piąty etap procesu innowacyjnego ankietowani wskazują na wykonywanie badań podstawowych bazujących na nowej wiedzy
i teoriach naukowych. Z kolei realizacja badań stosowanych, czyli rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych, które pojawiają się w danym momencie w przedsiębiorstwie, pojawia się w badanych przedsiębiorstwach jako etap trzeci, czwarty, piąty lub siódmy.
W analizowanej próbie badawczej nie występuje większościowy porządek etapów realizacji
działalności innowacyjnej. Kolejno wykonywane czynności, stanowiące część procesu innowacyjnego przedsiębiorstw, bazują przeważnie na intuicji i doświadczeniu właściciela, nie
są odpowiednio zaplanowane oraz stanowią odpowiedź na bieżące, a nie przyszłościowe,
potrzeby generowane przez zarząd, pracowników, klientów, konkurentów i otoczenie firmy.
Ostatnim omawianym w niniejszym artykule zagadnieniem będzie rozpoznanie
aktywności, które powinny stanowić uzupełnienie procesu innowacyjnego we współczesnych przedsiębiorstwach. W wyniku analizy literatury przedmiotu pod tym kątem15,
wyodrębniono 7 działań innowacyjnych. Uzyskane odpowiedzi pozwalają na wyodrębnienie trzech grup takich działań (zob. tabela 3) – występujących w większości badanych
firm (grupa 1), obecnych mniej więcej w połowie badanych przedsiębiorstw (grupa 2)
oraz stosowanych w mniejszości badanych podmiotów gospodarczych (grupa 3).
Działania innowacyjne zaliczane do grupy 1, tj. obecne w większości badanych firm,
mają bezpośredni związek z posiadanymi zasobami ludzkimi (pracownikami) i pośredni
z kulturą organizacyjną obowiązującą w podmiocie. Możliwość zgłoszenia innowacyjnego pomysłu, a zatem forma przejawiania kreatywności i przedsiębiorczości przez pracowników, jest niezwykle cennym i coraz bardziej docenianym czynnikiem przekładającym
się w sposób wymierny na budowanie unikatowych przewag konkurencyjnych, a co za
tym idzie, długofalowy rozwój organizacji. Innowacyjność w Polsce jeszcze w pierwszych
15
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latach XXI wieku utożsamiana była z reguły z inwestycjami w aktywa trwałe i nowoczesne rozwiązania technologiczne, a w ostatnich latach przejawia się w nakładach na zasoby niematerialne – głównie kapitał ludzki [Koszelew 2016, s. 1]. W literaturze przedmiotu
podkreśla się również, że sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem bez wiedzy, doświadczenia, zaangażowania menedżerów i pracowników jest wręcz niemożliwe [Szczepańska-Woszczyna 2016, s. 7].
Tabela 3. Występowanie działań innowacyjnych w badanych podmiotach
GRUPA 1
Działania wskazane przez
większość przedsiębiorców
D > 50% wskazań
•

•

Istnieje możliwość
zgłoszenia
innowacyjnego pomysłu
bez obawy ośmieszenia
lub zlekceważenia
Kreatywne,
przedsiębiorcze i
krytyczne postawy
pracowników są cenione

GRUPA 2
Działania wskazane przez
połowę przedsiębiorców
D ≈ 50% wskazań
•
•

•

Istnieją procedury oceny
innowacji
Prowadzony jest stały
monitoring otoczenia,
trendów oraz nowych
rozwiązań w branży
Wspierane są
proinnowacyjne postawy
wśród pracowników

GRUPA 3
Działania wskazane przez
mniejszość przedsiębiorców
D < 50% wskazań

•
•

Tworzone są bazy
pomysłów
Wykorzystywane są
platformy web 2.0 (media
społecznościowe)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Budującym jest fakt, iż w blisko połowie badanych przedsiębiorstw wspiera się proinnowacyjne postawy pracowników, istnieją procedury oceny innowacji, a także monitoruje się na bieżąco zmieniające się trendy i warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu, nie tylko branżowym, ale również
krajowym, międzynarodowym i globalnym wymusza niejako na przedsiębiorcach obowiązek prowadzenia stałych obserwacji, po to by móc w miarę możliwości dostosować
się do panujących okoliczności. Już przed naszą erą grecki filozof Heraklit z Efezu podkreślał koncepcję zmiany jako centralnego elementu świata16, a także mówił o tym, że
jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.
Trzecia grupa to działania występujące w zdecydowanie mniejszej części badanych
podmiotów (23–36% wskazań). Są one związane z wykorzystaniem w tworzeniu innowacji mediów społecznościowych czy platform internetowych, które dopiero stosunkowo niedawno rozpowszechniły się w Polsce.
16

Panta rhei – wszystko płynie (jest w wiecznym ruchu, zmienia się, przeobraża się).
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Podsumowanie
Funkcjonowanie przedsiębiorstw we współczesnym otoczeniu konkurencyjnym, w erze
szerzącej się globalizacji i dynamicznego rozwoju technologii informatycznych wymaga
od właścicieli przedsiębiorstw stosowania odmiennych metod i narzędzi zarządzania niż
jeszcze kilkanaście lat temu. Rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, charakteryzujących się stosunkowo większą elastycznością, niezaprzeczalnie jest uzależniony
od wykorzystywania nowatorskich rozwiązań w zakresie produktów, procesów, zmian
organizacyjnych czy marketingowych.
Przedstawione w niniejszym artykule treści teoretyczne, uzupełnione o wyniki badań
empirycznych pozwalają na sformułowanie kilku wniosków. W większości badanych
małych podmiotów gospodarczych praktyki związane z realizowaniem działalności innowacyjnej ograniczone zostały z reguły do wewnętrznego i zewnętrznego szkolenia
personelu dotyczącego bezpośrednio wprowadzenia nowych lub istotnie ulepszonych
produktów/procesów. Małe przedsiębiorstwa w ramach procesu innowacyjnego prowadzą zazwyczaj dorywcze działania w zakresie prac B+R. W badanych firmach nadal brakuje stałego zespołu osób zajmujących się opracowywaniem nowych rozwiązań. Ponadto,
małe przedsiębiorstwa stosunkowo rzadko podejmują współpracę w zakresie tworzenia
innowacji czy też nabywają z zewnątrz nowe rozwiązania rozwojowe. Proces innowacyjny w badanych firmach realizowany jest w sposób nieuporządkowany, selektywny oraz
opiera się głównie na intuicji właściciela. Wprowadzanie w przedsiębiorstwach nowych
rozwiązań bazowało na maksymalnie trzech etapach podstawowego procesu innowacyjnego. Połowa analizowanych podmiotów proces innowacyjny rozpoczynała od zbadania potrzeb klientów. W polskich małych przedsiębiorstwach coraz częściej w kreowaniu i adaptacji innowacji biorą udział pracownicy średniego i niższego szczebla, na co
wskazują dominujące odpowiedzi z zakresu działań wspierających proces innowacyjny.
Wymienione „luki” w realizowanej przez polskie małe przedsiębiorstwa działalności
innowacyjnej ukazują, jak wiele pracy i zadań stoi jeszcze przed właścicielami tych podmiotów. Oprócz przejawiania inicjatyw wewnętrznych w przedsiębiorstwie, niezwykle
ważne w procesie generowania i wdrażania innowacji są: właściwa polityka innowacyjna realizowana przez państwo oraz zaangażowanie samorządów m.in. w rozwój nowoczesnego zaplecza infrastrukturalno-technologicznego. Dopiero połączenie wszystkich
trzech ogniw innowacyjności może przełożyć się w najbliższej perspektywie czasowej
na tworzenie rozwiązań będących „novum” nie tylko dla pojedynczego przedsiębiorstwa, czy dla danej branży, ale również wyróżniających się w skali krajowej, międzynarodowej, czy nawet globalnej.
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Znaczenie zdolności asymilacyjnych w budowaniu
innowacyjności technologicznej przedsiębiorstw finansowych
The Importance of Assimilative Capacity in Building
Technological Innovation in Financial Companies
Abstract: This empirical article is an attempt to assess the impact of the degree of development of assimilative capacity in Poland’s financial companies on the level of their innovativeness achieved as a result of the absorption of technological innovations. It can be expected that
these capacities are not only used to learn and adapt absorbed technological innovations, but
also to increase the degree of their uniqueness and innovativeness obtained due to their effects.
When analysing the correlation of variables estimated in the questionnaire, a strong relationship was found between the degree of development of the assimilative capacity of financial
companies and the scale of changes achieved in applied technologies, on-going business
processes and the generated market offer as a result of absorbed technological innovations.
Key words: absorptive capacity, assimilative capacity, absorption, innovativeness, technological
innovations, finance company

Wprowadzenie
Współcześnie rynkowy i finansowy sukces przedsiębiorstw w dużej mierze podyktowany
jest poziomem nowoczesności wykorzystywanych przez nie technologii. Dynamicznie zmieniające się, a tym samym coraz bardziej wymagające otoczenie sprawia, że samodzielne
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zapewnienie sobie odpowiednio wysokiej, względem konkurentów, technologicznej innowacyjności jest trudnym zadaniem, nawet dla dużych i silnych podmiotów. Trudność ta
wynika przede wszystkim z wyzwań stawianych przez warunki panujące w otoczeniu sektorowym i technologicznym. Zmuszają one niemalże każde przedsiębiorstwo do sięgania po
rozwiązania technologiczne dostępne poza własną organizacją. Rodzi się więc konieczność
transferowania innowacyjnych technologii ze źródeł zewnętrznych do wewnętrznego środowiska ich biorcy, które z zasady nie w pełni przystaje do tego, dla którego dana technologia
była tworzona. Tym samym pozyskiwane technologie muszą przejść proces asymilacji, czyli
przyswajania i przekształcania, mającego na celu adaptowanie ich do nowych potrzeb oraz
warunków panujących u biorców bądź nawet ich proinnowacyjne wzbogacenie. Do tego
niezbędne są odpowiednie zdolności asymilacyjne, mogące mieć charakter wyłącznie adaptacyjny, bądź – co bardziej pożądane – również doskonalący.
Wobec powyższego głównym celem niniejszego artykułu uczyniono ocenę wpływu
stopnia rozwoju zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw finansowych w Polsce na poziom ich innowacyjności osiąganej w następstwie absorpcji innowacji technologicznych.
Jego realizacja, oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w polskim
sektorze przedsiębiorstw finansowych, ma pozwolić odpowiedzieć na pytanie, czy poziom rozwoju zdolności do asymilowania innowacji technologicznych ma realny wpływ
na wzrost uzyskiwanej innowacyjności. Innymi słowy czy działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe wykorzystują swoje zdolności asymilacyjne przede wszystkim w celu
bezkrytycznego przyswojenia i adaptowania pozyskiwanych technologii, czy również ich
kreatywnego doskonalenia dla osiągnięcia bardziej innowacyjnego zastosowania.

Koncepcja zdolności asymilacyjnych – wprowadzenie
teoretyczne
Zdolności asymilacyjne – obok zdolności do pozyskiwania i eksploatowania nowej wiedzy –
stanowią integralną część zdolności absorpcyjnych przedsiębiorstwa [Cohen, Levinthal 1990,
s. 128]. Odpowiadają one za szczególnie ważne i jednocześnie trudne zadanie w procesie
transferu innowacji technologicznych, mianowicie za przygotowanie jej do celowego wykorzystania [Glabiszewski, Grego-Planer 2016, s. 38]. Otóż pozyskiwaną technologię trzeba
dokładnie rozpoznać i przyswoić, ale też internalizować i integrować, czyli zaadaptować do
nowego środowiska, co zakłada potrzebę dokonania jej transformacji, która sprowadza się
do jej rozwoju przez połączenie wyselekcjonowanych elementów technologii nowo pozyskanej z pożądanymi elementami technologii dotychczas posiadanej [Fichman, Kemerer 1999 ss. 255–275; Szulanski 1996, ss. 27–43]. Zatem zdolności asymilacyjne odpowiadają
nie tylko za przyswajanie, ale też przystosowywanie nowej technologii dla zagwarantowania
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komplementarności względem dotychczasowych zasobów i działań, a ponadto za przekształcanie prowadzące do jej udoskonalenia w celu nadania waloru oryginalności poprzez
krytyczne podejście w procesie jej absorbowania [Lubbe, Brent 2009, ss. 71–75], a tym samym zapewnienia lub zwiększenia stopnia innowacyjności.
W konsekwencji przez zdolności do asymilowania innowacji technologicznych należy rozumieć umiejętność skutecznego podejmowania przez organizację sprzężonej
wiązki działań sprowadzających się do przyswojenia, dostosowania i wzbogacenia nowo
pozyskiwanego rozwiązania w celu zapewnienia pożądanych wartości z jej eksploatacji
[Glabiszewski 2016, s. 173].
Zdolności te mają złożoną naturę, co oznacza, że są zbudowane z wielu elementarnych składowych, spośród których część ma charakter uniwersalny, a część wyspecjalizowany. Te pierwsze mogą mieć zastosowanie na różnych etapach transferu innowacji,
decydując o skuteczności zróżnicowanych działań. Natomiast te drugie są wykorzystywane do realizowania ściśle określonych zadań asymilacyjnych w funkcjonalnie wyodrębnionych segmentach, wymagających dużej fachowości. Ponadto zdolności te mogą
mieć charakter personalny – ich nośnikiem są poszczególni pracownicy, jak również
ogólnoorganizacyjny, stanowiący kapitał całego przedsiębiorstwa [Barney 1997, s. 144].
Wśród wyspecjalizowanych zasobów personalnych, stanowiących o zdolnościach
do asymilowania innowacji technologicznych, a niebędących uniwersalnymi składnikami potencjału absorpcyjnego, należy przewidzieć m.in.: skłonność pracowników do
uczenia się, fachową wiedzę i umiejętności w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
doświadczenie pracowników w zakresie wdrażania i doskonalenia technologii, motywację do wprowadzania innowacyjnych zmian w nowo pozyskanych technologiach,
wiedzę kadry kierowniczej z zakresu zarządzania zmianą. Z kolei w ramach wyspecjalizowanych zasobów ogólnoorganizacyjnych należy zapewnić: procedury i procesy
przyswajania, dostosowywania oraz doskonalenia wiedzy i technologii, dobre wewnątrzorganizacyjne relacje między pracownikami i wzajemne zaufanie, techniczne
wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy, komórki organizacyjne odpowiedzialne za ciągłe realizowanie prac B+R, specjalistyczne wyposażenie w sferze B+R, odpowiedni poziom budżetu na działalność B+R, infrastrukturę lokalową, wyznaczającą
możliwości zastosowania technologii [Walter, Heinrichs 2011, ss. 91–93; Zastempowski 2010, ss. 154–157; Trott 2008, s. 332; Child, Faulkner, Tallman 2005, ss. 283–289; Van
den Bosch, Volberda, Boer 1999, ss. 551–568].
Reasumując, zdolności asymilacyjne jawią się ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa w procesie absorpcji technologii, zwłaszcza o charakterze innowacyjnym.
Sukces ten nie przejawia się wyłącznie w pozyskaniu czy nawet wdrożeniu nowej technologii, ale także, a raczej przede wszystkim, w doprowadzeniu do jej innowacyjnego
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eksploatowania, pozwalającego na efektywniejsze działanie [Glabiszewski, Zastempowski 2017, s. 60] i uzyskiwanie bardziej konkurencyjnych z perspektywy klientów rezultatów [Liczmańska-Kopcewicz 2017, ss. 316–317].

Metodyka i hipotezy
Część empiryczna artykułu została opracowana na podstawie wyników badania przeprowadzonego w latach 2015–2016 metodą ankiety internetowej z zastosowaniem
techniki CSAQ [Tourangeau, Conrad, Couper 2013, s. 59–60], w ramach której respondenci wypełniali elektroniczną wersję kwestionariusza ankietowego dostępnego online. Kwestionariusz ten został skierowany do naczelnego kierownictwa 155 zarejestrowanych w Polsce komercyjnych przedsiębiorstw sektora finansowego, tj. wszystkich
banków, zakładów ubezpieczeń majątkowych i na życie, towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Do badania ostatecznie przystąpiło 111 przedsiębiorstw, poprawnie wypełniając kwestionariusz ankiety. Stanowiły one 71,6% badanej populacji. Ostatecznie pomiarowi i analizie poddano
37 TFI, 28 banków, 20 zakładów ubezpieczeń majątkowych, 17 zakładów ubezpieczeń
na życie i 9 PTE.
Przeprowadzone badanie stanowiło podstawowe źródło danych, niezbędnych do
realizacji głównego celu empirycznego artykułu, którym uczyniono ocenę wpływu
stopnia rozwoju zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw finansowych w Polsce na
poziom ich innowacyjności osiąganej w następstwie absorpcji innowacji technologicznych. Dla osiągnięcia tak sformułowanego celu nadrzędnego autorzy wyznaczyli trzy
cele szczegółowe:
1. ocenę wpływu stopnia rozwoju elementarnych i zagregowanych zdolności asymilacyjnych badanych przedsiębiorstw finansowych na skalę zmian w stosowanych technologiach, osiągniętą w następstwie absorbowanych innowacji technologicznych;
2. ocenę wpływu stopnia rozwoju elementarnych i zagregowanych zdolności asymilacyjnych badanych przedsiębiorstw finansowych na skalę zmian w sposobie realizowania procesów biznesowych, osiągniętą w następstwie absorbowanych innowacji technologicznych;
3. ocenę wpływu stopnia rozwoju elementarnych i zagregowanych zdolności asymilacyjnych badanych przedsiębiorstw finansowych na skalę zmian w posiadanej
ofercie rynkowej (tj. w stosowanych instrumentach oddziaływania na klientów),
osiągniętą w następstwie absorbowanych innowacji technologicznych.
Chcąc zrealizować cele szczegółowe, a tym samym cel główny artykułu, autorzy sformułowali i poddali empirycznej weryfikacji trzy następujące hipotezy badawcze:
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H1. Stopień rozwoju zdolności asymilacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwa

finansowe w Polsce silnie wpływa na skalę zmian w stosowanych technologiach,
osiągniętą w następstwie absorbowanych innowacji technologicznych.
H2. Stopień rozwoju zdolności asymilacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwa
finansowe w Polsce silnie wpływa na skalę zmian w sposobie realizowania procesów
biznesowych, osiągniętą w następstwie absorbowanych innowacji technologicznych.
H3. Stopień rozwoju zdolności asymilacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwa finansowe w Polsce silnie wpływa na skalę zmian w generowanej ofercie rynkowej, osiągniętą w następstwie absorbowanych innowacji technologicznych.
Sformułowane powyżej hipotezy stanowią wynik naukowych rozważań opartych na
założeniach koncepcji organizacji uczącej się, w myśl których przedsiębiorstwa powinny
pozyskiwać i eksploatować w ramach swojej działalności tkwiące w otoczeniu zasoby nowej wiedzy, jak również istniejące już gotowe rozwiązania w celu uzyskania wymiernych
korzyści. Służyć temu mają zdolności absorpcyjne, których głównym przeznaczeniem
jest zapewnienie przedsiębiorstwu – obok wysokiej elastyczności i konkurencyjności –
pożądanego wzrostu innowacyjności [Zahra, George 2002, s. 192]. Wydaje się, że szczególną rolę w budowaniu innowacyjności odgrywają jednak zdolności asymilacyjne, jako
że to one mają zapewnić skuteczne zasymilowanie pozyskiwanej technologii, które nie
sprowadza się tylko do jej przyswojenia i wprowadzenia zmian adaptacyjnych, ale także
do jej wzbogacenia, tj. nadania dodatkowych walorów świadczących o jej nowości.
Chęć zweryfikowania poglądu o szczególnie silnym wpływie zdolności asymilacyjnych na poziom innowacyjności uzyskiwanej w następstwie absorpcji innowacji technologicznych w rzeczywistości polskiego sektora finansowego skłoniły autorów do
podjęcia problemu badawczego wyrażonego w przyjętych powyżej hipotezach. W celu
ich weryfikacji przeprowadzono statystyczne i opisowe analizy uzyskanych wyników badania, dochodząc do zaprezentowanych w kolejnym punkcie spostrzeżeń i wniosków.

Wpływ zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw
finansowych na ich innowacyjność
Chcąc zweryfikować istnienie zależności zachodzącej pomiędzy stopniem rozwoju zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw finansowych w Polsce a poziomem ich innowacyjności osiąganej w następstwie absorpcji innowacji technologicznych, należy najpierw
zdiagnozować czy badane przedsiębiorstwa finansowe w ogóle są zainteresowane wzrostem innowacyjności, a jeśli tak, to w jakim stopniu udaje się im go osiągnąć. Kolejnym
etapem jest zbadanie czy zachodzi korelacja pomiędzy poziomem rozwoju ich dyspozycji asymilacyjnych a skalą zmian uzyskanych w wyniku wdrożonej innowacji.
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Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wskazują, że działające w Polsce
przedsiębiorstwa finansowe rozwijają swoją innowacyjność pozyskując z otoczenia nowe
technologie. Wszyscy respondenci zadeklarowali, że w ostatnich 3 latach ich celem była
absorbcja nowych technologii, a aż 69% z nich zamierzało tym sposobem radykalnie
zwiększyć poziom swojej innowacyjności. W związku z tym podjęto próbę oszacowania
skali zmian osiągniętych w wyniku dokonanej absorpcji innowacji technologicznych.
W tym celu poproszono naczelną kadrę menedżerską o określenie, w jakim stopniu udało
im się osiągnąć w ostatnich 3 latach zakładane efekty świadczące o wzroście innowacyjności, których chęć osiągnięcia skłoniła ich do uruchomienia transferu technologii. Dokonując tego pomiaru posłużono się skalą procentową, w ramach której 0% oznaczało, że dany
innowacyjny efekt nie został osiągnięty w ogóle, a 100% – został osiągnięty całkowicie, tj.
na poziomie zgodnym z ambitnymi oczekiwaniami biorcy technologii. W tabeli 1. przedstawiono uzyskane wyniki, będące średnimi arytmetycznymi dokonanych ocen.
Tabela 1. Uzyskany poziom wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw finansowych
w Polsce
Lp.

Efekty absorpcji innowacji technologicznej

Średnia ocen

1

Wzrost innowacyjności stosowanych technologii

78,1

2

Wzrost innowacyjności realizowanych procesów biznesowych

74,8

3

Wzrost innowacyjności generowanej oferty rynkowej

71,6

Łączny wzrost innowacyjności

74,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Skala efektów działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw finansowych wydaje się dość wysoka, aczkolwiek nie jest w pełni satysfakcjonująca. Największy wzrost
innowacyjności osiągnięto w stosowanych technologiach (78,1%), najmniejszy natomiast
w generowanej ofercie rynkowej (71,6%). Jak widać oszacowany średni poziom uzyskiwanych efektów odnoszących się do wzrostu wszystkich trzech aspektów innowacyjności
jest bardzo zbliżony, co wydaje się logiczne, jako że są one ze sobą bezpośrednio powiązane. Niemniej jednak każdy kolejny efekt jest nieco mniejszy, co z kolei wydaje się uzasadnione, gdyż ma bardziej pośredni charakter względem wprowadzanej innowacji. Bezpośrednim następstwem wdrażanej innowacji technologicznej jest nowa technologia lub
obiektywna nowość w strukturze dotychczasowej technologii, na którą składa się wiedza
technologiczna, umiejętności jej zastosowania, wykorzystywane wyposażenie i stosowane rozwiązania organizacyjne. Zmiany te powinny wywołać nowe sposoby realizowania
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procesów biznesowych, a te z kolei zapewnić dodatkową wartość w instrumentach oddziaływania na klientów, współtworzących ostateczną postać oferty rynkowej. Może się
zatem okazać, że w wyniku absorbowanej innowacji przedsiębiorstwu uda się wdrożyć
zmianę technologiczną, ale niekoniecznie uzyskać pożądaną zmianę w działaniu, a tym
bardziej w ofercie rynkowej.
Kolejnym krokiem w celu ustalenia poziomu zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw finansowych było poproszenie menedżerów o oszacowanie stopnia rozwoju zarówno zagregowanych zdolności odpowiedzialnych za realizację wyodrębnionych obszarów działań przewidzianych w ramach procesu asymilacji, jak również ich elementarnych
składowych. Ponownie zastosowano skalę od 0 do 100%, gdzie 0% oznaczało, że dane
zdolności nie zostały w ogóle rozwinięte, a 100% – zostały w pełni rozwinięte. Uzyskane
w tym zakresie wyniki zaprezentowano w tabeli 2 i 3.
Tabela 2. Stopień rozwoju zagregowanych zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw
finansowych w Polsce
Lp.

Zagregowane obszary zdolności asymilacyjnych
Zdolność do przyswajania pozyskanych innowacji
1
technologicznych
Zdolność do dostosowywania pozyskanych innowacji
2
technologicznych
Zdolność do wzbogacania pozyskanych innowacji
3
technologicznych
Całkowita zdolność do asymilowania pozyskanych innowacji
technologicznych

Średnia ocen
65,1
55,2
51,3
57,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

W ocenie menedżerów badanych przedsiębiorstw finansowych posiadane przez nie
zdolności asymilacyjne nie osiągnęły jeszcze docelowego, a więc satysfakcjonującego
stanu. Dostrzegają oni wręcz istotne niedoskonałości w tych wyspecjalizowanych zdolnościach, oceniając stopień ich rozwoju na poziomie zaledwie 57,2 punktów procentowych. Za najmniej rozwinięte uznano zdolności do wzbogacania przejmowanych technologii. Nieco wyżej natomiast oceniono stopień rozwoju zdolności do ich przyswajania,
czyli wykonywania łatwiejszych czynności w procesie asymilacyjnym, sprowadzających
się w zasadzie do nauczenia się i wprowadzenia nowych rozwiązań.

175

Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Maciej Zastempowski

Tabela 3. Stopień rozwoju elementarnych zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw
finansowych w Polsce
Lp.

Elementarne składowe zdolności asymilacyjnych

Średnia
ocen

Personalne zdolności asymilacyjne
1

Skłonność pracowników do uczenia się

70,5

2

Wiedza kadry kierowniczej z zakresu zarządzania zmianą

68,9

3

Doświadczenie pracowników w zakresie wdrażania i doskonalenia
technologii

63,2

4

Fachowa wiedza i umiejętności w zakresie prac badawczo-rozwojowych

60,6

5

Motywacja do wprowadzania innowacyjnych zmian w nowo pozyskanych
technologiach

58,1

Ogólnoorganizacyjne zdolności asymilacyjne
1
2

Dostępna infrastruktura lokalowa określająca możliwości zastosowania
technologii
Dobre wewnątrzorganizacyjne relacje między pracownikami i wzajemne
zaufanie

75,2
72,4

3

Techniczne wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy

71,7

4

Procedury i procesy przyswajania, dostosowywania i doskonalenia wiedzy
i technologii

62,5

5

Poziom budżetu na działalność B+R

52,7

6
7

Specjalistyczne wyposażenie w sferze B+R (np. aparatura, urządzenia,
oprogramowanie)
Wyodrębnienie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ciągłe
realizowanie prac B+R

51,4
47,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Bardziej szczegółowo dokonana ocena elementarnych zdolności asymilacyjnych
w zasadzie potwierdza wyniki uzyskane w odniesieniu do zdolności zagregowanych.
Poziom ich rozwoju wskazuje na konieczność dalszego ich doskonalenia, zwłaszcza że
obszar ich zastosowania jest bardzo wymagający ze względu na konieczność ingerowania w postać technologii i potrzebę zaangażowania wyspecjalizowanych oraz wysoko
rozwiniętych kompetencji technologicznych, którymi powinny dysponować komórki
B+R, a jakich najczęściej brakuje w firmach usługowych.
Do silnych stron analizowanych zdolności można zaliczyć trzy względnie wysoko rozwinięte zasoby ogólnoorganizacyjne i jeden personalny – wszystkie odpowiedzialne przede
wszystkim za skuteczne przyswojenie pozyskiwanej innowacji. Z kolei za słabości potencjału
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asymilacyjnego należy uznać zwłaszcza trzy zasoby ogólnoorganizacyjne odpowiedzialne
za najtrudniejsze zadanie, jakim jest doskonalenie pozyskiwanych rozwiązań.
Zgodnie z wyznaczonym przez cel główny kierunkiem prowadzonych analiz, w kolejnym kroku oszacowano współczynniki korelacji Pearsona dla stopnia rozwoju wyodrębnionych zdolności asymilacyjnych oraz poziomu wzrostu innowacyjności w zakresie
stosowanych technologii, realizowanych procesów i generowanej oferty rynkowej. Uzyskane w tym zakresie wyniki zaprezentowano w tabeli 4 i 5.
Tabela 4. Korelacje pomiędzy stopniem rozwoju zagregowanych zdolności asymilacyjnych
przedsiębiorstw finansowych a wzrostem ich innowacyjności
Zmienne
Stopień rozwoju wszystkich zdolności
asymilacyjnych
Zdolność do przyswajania innowacji
technologicznych
Zdolność do dostosowywania innowacji
technologicznych
Zdolność do wzbogacania innowacji technologicznych

Wzrost innowacyjności
technologii
procesu
oferty
r1
r2
r3
0,69†
0,66†
0,63†

0,60†

0,48***

0,46***

0,69†

0,68†

0,66†

0,70†

0,65†

0,65†

*** p ≤ 0,01; † p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne.

Wartości współczynników korelacji Pearsona uzyskane w odniesieniu do stopnia
rozwoju całkowicie zagregowanych zdolności asymilacyjnych świadczą o istnieniu pozytywnej i silnej zależności zachodzącej między badanymi zmiennymi (r ≥ 0,6). Tym
samym nie dają podstaw do odrzucenia przyjętych w postępowaniu badawczym hipotez. Można zatem uznać, że zdolności asymilacyjne badanych przedsiębiorstw finansowych nie służą im tylko do tego, żeby poznać i zaadoptować wchłanianą technologię do własnego zastosowania, ale także by nadać jej walor oryginalności.
Jednak bardziej wnikliwa analiza podważa ten wstępnie wysunięty wniosek. Otóż
pomiędzy stopniem rozwoju zdolności do przyswajania innowacji technologicznych
a uzyskiwanym wzrostem innowacyjności realizowanych procesów biznesowych i generowanej za ich sprawą oferty rynkowej nie zdiagnozowano silnej zależności, a jedynie umiarkowaną (0,4 < r < 0,6). Okazuje się więc, że zdolności do przyswajania nowych
rozwiązań nie mają tak znaczącego wpływu na poziom oryginalności pośrednich
efektów absorpcji innowacji technologicznych, co można tłumaczyć odmiennym ich
przeznaczeniem. A zatem wartości współczynników korelacji Pearsona oszacowane
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dla stopnia rozwoju zdolności asymilacyjnych wyodrębnionych ze względu na obszar
docelowego zastosowania stanowią podstawę do falsyfikacji hipotez H2 i H3.
Tabela 5. Korelacje pomiędzy stopniem rozwoju elementarnych zdolności asymilacyjnych
przedsiębiorstw finansowych a wzrostem ich innowacyjności
Zmienne

Wzrost innowacyjności
technologii
procesu
oferty
r1
r2
r3

Stopień rozwoju personalnych zdolności asymilacyjnych
Skłonność pracowników do uczenia się

0,59†

0,43***

0,41***

0,62†

0,55†

0,51***

0,65†

0,63†

0,62†

0,69†

0,68†

0,66†

0,72†

0,67†

0,62†

Dostępna infrastruktura lokalowa określająca
możliwości zastosowania technologii

0,60†

0,48***

0,39***

Dobre wewnątrzorganizacyjne relacje między
pracownikami i wzajemne zaufanie

0,57†

0,49†

0,41***

Techniczne wyposażenie poszczególnych stanowisk
pracy

0,61†

0,52†

0,44***

Procedury i procesy przyswajania, dostosowywania
i doskonalenia wiedzy i technologii

0,62†

0,56†

0,54†

Poziom budżetu na działalność B+R

0,70†

0,68†

0,65†

Specjalistyczne wyposażenie w sferze B+R (np.
aparatura, urządzenia, oprogramowanie)

0,72†

0,64†

0,64†

Wyodrębnienie komórki organizacyjnej
odpowiedzialnej za ciągłe realizowanie prac B+R

0,73†

0,65†

0,66†

Wiedza kadry kierowniczej z zakresu zarządzania
zmianą
Doświadczenie pracowników w zakresie wdrażania
i doskonalenia technologii
Fachowa wiedza i umiejętności w zakresie prac
badawczo-rozwojowych
Motywacja do wprowadzania innowacyjnych zmian
w nowo pozyskanych technologiach
Stopień rozwoju organizacyjnych zdolności asymilacyjnych

*** p ≤ 0,01; † p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowa analiza wartości współczynników korelacji Pearsona odnosząca się
do elementarnych zdolności asymilacyjnych potwierdza wcześniejsze wnioski wyciągnięte na podstawie zagregowanych wielkości. Te zdolności, które odpowiadają przede
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wszystkim za przyswajanie nowej wiedzy i technologii, pozostają w umiarkowanej relacji
statystycznej z poziomem wzrostu innowacyjności realizowanych procesów i generowanej
oferty rynkowej. Pomiędzy pozostałymi zmiennymi zdiagnozowano silny związek liniowy.
Ostatecznie należy przyjąć, że zgodnie z przyjętą hipotezą H1 stopień rozwoju zdolności asymilacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwa finansowe w Polsce silnie
wpływa na skalę zmian w stosowanych technologiach, osiągniętą w następstwie absorbowanych innowacji technologicznych. Nie można jednak bezwzględnie potwierdzić
silnych korelacji przewidzianych w hipotezach H2 i H3, tzn. w odniesieniu do skali zmian
uzyskiwanych w sposobie realizowania procesów biznesowych i w generowanej ofercie
rynkowej. Zachodzą one bowiem w przypadku tylko dwóch spośród trzech wyodrębnionych kategorii zdolności asymilacyjnych, mianowicie odpowiedzialnych za dostosowywanie i udoskonalanie absorbowanych innowacji technologicznych.

Zakończenie
Zdolności do asymilowania pozyskiwanych drogą transferu innowacji technologicznych
są bardzo ważną, choć nie zawsze w pełni uświadomioną składową zdolności absorpcyjnych. Odpowiadają one bowiem za to, aby wchłaniane przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne mogły być skutecznie i innowacyjnie przez nie eksploatowane,
generując oczekiwane efekty w postaci odmiennej i jednocześnie konkurencyjnej oferty
rynkowej, a w konsekwencji wysokie wyniki finansowe [Gubbi, Elango 2016, ss. 363–364].
Zaprezentowane w niniejszym artykule wyniki badań empirycznych potwierdzają
powyższe założenie. Jak się bowiem okazuje, stopień rozwoju zagregowanych zdolności asymilacyjnych przedsiębiorstw finansowych w Polsce pozostaje w silnym związku
liniowym z poziom ich innowacyjności osiąganej w następstwie absorpcji innowacji
technologicznych. Niemniej jednak zdolności odpowiadające za przyswajanie nowo pozyskiwanych rozwiązań jedynie z umiarkowaną siłą oddziałują na poziom wzrostu innowacyjności realizowanych procesów i generowanej oferty rynkowej, dając tym samym
podstawy do odrzucenia przyjętych w niniejszym opracowaniu hipotez H2 i H3. Zatem
głównym źródłem wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw finansowych w Polsce są
ich rozwinięte zdolności do dostosowywania i doskonalenia pozyskiwanych innowacji
technologicznych.
Zdiagnozowany kierunek, zakres i siła wpływu zdolności asymilacyjnych działających
w Polsce przedsiębiorstw finansowych na uzyskiwany poziom ich innowacyjności, uzasadnia potrzebę podejmowania analizowanego w niniejszym opracowaniu problemu
badawczego. Jednocześnie skłania do dalszego rozpoznawania innowacyjności, zwłaszcza w celu formułowania wartościowych rekomendacji dla praktyki gospodarczej.
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Innovation in Family Businesses – the Financing Sources
of Development
Abstract: The paper illustrates the development of both the innovations and the sources of financing family businesses in Poland. The authors present the influencing factors for innovation
business and the approach to business changes related to the introduction of innovations. In
addition, it shows key differences in the way of thinking about innovation in family businesses.
The article mentions the sources of financing for innovative activities in family businesses, both
those which are based on private capital and those based on funding from EU funds.
Key words: investments in R&D, family business, innovative activities

Introduction
Since family businesses focus on those objectives which ensure the present and future existence of their companies, development is particularly important for them. These
developments are often connected with the introduction to the market of new technologies and products. Innovation is therefore one of the major competitive challenges facing a family business. The desire for these technological developments entails the need
to raise capital, especially external capital. Benefiting from these additional financial resources may increase the competitiveness of a family business on the local and global
market. Hence why the structure of financing Polish family enterprises (which are one of
the main pillars of the Polish economy) is so significant. The range of available sources
of financing is so varied these days that it can be adjusted to the specific needs of family
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business entities regardless of the stage of development or size of the enterprise. However, mistrust of using external capital may contribute to retarding the development of
those business entities which do not carry out the necessary investments due to the lack
of necessary funds. Restricting oneself to traditional sources of financing may limit the
owners’ access to measures which would otherwise allow them to introduce specific innovation in the enterprise. All the above-mentioned issues are identified by the authors
and efforts are taken to analyze them in this paper.
In the discussions associated with family entrepreneurship, determining what constitutes this particular group of companies is very significant. In spite of numerous publications in the literature on the subject, there is no unambiguous definition of ‘a family enterprise’ as the variety of the sector of family businesses is huge [Motylska-Kuźma 2015,
s. 218]. This fact contributes to different authors accepting special definitions of family
enterprises. In their deliberations, the authors usually pay attention to the criteria of the
property, the management and also the personal commitment to the business entity.
e.g. E. Kempa [2011, s. 74], quoting the final report from examining family concerns, denominates the family corporation everyone is describing the entity from the micro sector, small or of medium-sized enterprises in every legal form as the family corporation:
·· at least two family members cooperate in this enterprise,
·· at least one family member has significant influence on managing,
·· family members have significant (majority) shares in a business.
Some researchers of the subject, e.g. R.G. Donelly, define family corporations through
the processes of inheritance. R.G. Donelly determines the family enterprise as a company which: “is identified with at least two generations of one family. The connection of the
family with business is connected with their everyday common life and purposes of the
family” [Surdej, Wach 2015, s. 176]. In the assessment of the authors, if the concern is to
be pigeonholed as belonging to the sector of family businesses, shares of family members in the enterprise, their influence on managing and also who the real beneficiary of
any profits generated by the given business entity should be appraised. If the family of
the founder remains the ultimate beneficiary it is a family organization, regardless of
the management board or the shares owned by the family. In the market economy we
come across many family enterprises managed by outside managers, or family enterprises which have minority participation. In both these situations however the family
members remain beneficiaries of retained earnings. Family firms are characterizes by
extensive diversification. It is possible to find these entities in many different industries
and sectors of the economy; they include typical family corporations from the sector
SMEs, but also managerial family corporations [Smolarek 2015, s. 176].
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Building competences in family businesses
The importance of family businesses is increasing in regional economies. They have become of greater value, both because of the global development of production and the fact
that the production of family concerns creates places of employment. The effect of times
people globalization of economic processes and the high level of uncertainty in their
environment lead to changes in conditions for competitiveness spreading to this sector
of industry. Innovation is gaining the ever greater significance [Marjański 2015, s. 154].
Along with innovation, competences associated with human capital gain traction. This
is the knowledge and experience of persons employed in business entity as well as their
contacts with the external environment. In these are the most important and strategic
resource of every organization [Serafin 2002, s. 189].
The knowledge and experience of employed people are worth their weight in gold.
Thanks to which a company has the chance to be competitive on the local and global
market. The development of science and technology causes family corporations to look
more often to outside sources of competences. Recruiting newly-qualified, engaged
employees is the greatest challenge for every employer, therefore it is most important
to create such conditions for employees which fulfill their expectations. Family corporations can compete with corporations in this, as they can create a unique, family climate
at work, which brings greater satisfaction, and ensures the satisfaction of their employees. Thanks to this, staff do not leave to find new places to work.
Unfortunately, the owners of family businesses often limit themselves to the use of
family resources as they are afraid of losing control and influence. This is especially true
for those founders who formed their organization from scratch and feel great responsibility for its existence and future. The owners of family corporations see the development of their company through the raised competences of the following generations.
A lot of owners of family corporations concentrate on educating their successors. Therefore, future, usually young, owners have their first professional contact and experience
in foreign companies, thanks to which they become prepared for their future role in the
structure of family enterprise.
Nowadays we are living through a period of constant flux, so it is paramount that the
business owner is aware of the necessity to constantly monitor the environment changes occurring and should be ready to act to react and adapt their enterprises to the new
situation [Marjański 2015, ss. 154–155]. With this goal, the attainment of new competences must be acquired both within and outside the company environment.
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Innovations in family businesses
Factors influencing innovations in enterprises are the subject of research by many authors [Trzmielak 2013; Röd 2016, pp. 185–201]. In the case of family businesses [Christman
et al. 2015, pp. 310–388], it is known that a combination of five main stimulants condition
innovative processes, i.e.: the long-term orientation of the company (innovative), longterm tenure of the company’s owner, competence (to innovate), the family and, finally,
network connections.
Literature research indicates an extreme approach to innovation in family businesses. We call it the “paradox of competence and readiness” [Hauck, Prügi 2015,
pp. 104–118]. The issue of innovativeness among Polish companies, including family
businesses, was taken by Baczko [Baczko, Chabersk 2014]. As part of the market research carried out, he diagnosed barriers and problems faced by innovative companies,
showing that small and medium family enterprises face many barriers in the process of
introducing innovations. The main barriers in their introduction are related to the high
costs and the lack of preparedness of the recipients of the service or products.
On the one hand, family businesses have very high competences to be a leader in
the production of R&D products using their specialization or differentiation of products
in comparison with large companies (which are focused on economies of scale), on the
other hand, they are unwilling to take risks.
Popczyk’s [Popczyk 2013, pp. 131–144] studies have shown that research and development activities more often involved family businesses in which the family dominates the management, but the owners do not have an absolute advantage in the
ownership. Bergfeld and Weber [2011, pp. 80–94] argue that success of dynastic families businesses lies with integrating the ability to constantly address new markets
and technologies, based on a clear long-term strategy. However, when the family supervises the management and they have a total control in the business, then they are
among the few companies investing in R&D1.
Some studies emphasize that innovation is key to ensuring the survival of a family
business in the long term [de Massis, Frattini, Lichtenthaler 2013, pp. 311–323]. Others
point to the considerable conservatism in family businesses over their creativity [Craig,
Moores 2006, pp. 1–10]. Their conservatism results from the tendency to build an offer
based on traditional technologies and products. However, J. Hauck and R. Prüg found
in their research a fundamental deviation from the conservatism of a family company
According to W. Popczyk, only every twelfth family which invested in R&D is on the NewConnect. For comparison, every fourth family businesses made an effort to invest in new technologies based on R&D.
1
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resulting from succession and the independence of successors to foster the innovation
of the family business. In the analysis of innovativeness of family enterprises, particular
attention should be paid to the method of measuring innovation. The level of innovation is usually measured by investment in research and development, the number of
patents or revenue derived from new products. However, this approach, in particular
towards family businesses, is imperfect. High expenditures on R&D work compared
to the competition may be a fraction of a percentage of sales revenues. Patents do
not indicate clear deployments, and revenues from new products may result from the
licensing or purchase of a new technology. Research carried out by M. Bannò [2016,
pp. 238–248] indicates a negative correlation of the patenting strategy and direct management of the company by the owners. This is due to the aversion towards expensive management tools such as patents and the tendency not to disclose information regarding new solutions. when the owners and their successors are in the management
of the company, it provides the ability to maintain the confidentiality of information on
intellectual property. In this way, a key factor in building competitiveness through innovation (new creations) is not disclosed on the outside and, even more, increases the
company’s competitiveness. This is confirmed by the empirical studies of I. Röd [2016,
pp. 185–201]. Analysis of the financial results of family businesses confirms the smaller
share of expenditure on R&D of family businesses compared to non-family business.
However, in many cases, family businesses are characterized by the higher percentage of highly qualified R&D personnel than their competitors [Llach, Nordqvist 2010,
pp. 381–399]. In addition, it should be added that the costs of highly qualified R&D
personnel for family businesses are less often cut back on than is the case with other
companies. H. Simon and M. Dietl [2009, pp. 202–212] suggest that innovation in nonlarge corporations that do not have large global market shares should be determined
by the number of new products launched over the previous three years. We can add
that innovation should also be determined by the degree of implementation of new
technologies in the company (also over the previous three years). Other aspects that
should be highlighted are network connections and building external relations with
players from outside the family group. Skilful building of cooperation networks, not
only by the owners themselves but also by groups of other employees (e.g. employed
in research positions) is a significant premise for innovative changes in a family enterprise. Although, as indicated by V. Sanchez-Farmoso et al. [2014, pp. 950–962], building
relationships within the family business environment is also culturally conditioned and
the need to build relationships as well as the openness of owners to build company
competence by the staff may be different depending on the country.
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Sources of financing the innovative activity of a family company
It is widely known that the innovative activities of each enterprise are associated with an
increase in investment outlays, and thus with the need to obtain additional funds for modern technologies and solutions. A. Winnicka-Popczyk shows that the financial resources
needed for the development of a business come from three possible sources:
·· private equity in the form of: contributions of owner-shareholders, earned profits,
government and EU subsidies obtained, so-called private equity / venture capital
funds, Business Angels,
·· public equity capital obtained through the issue and public offer of shares with their
subsequent placement on the secondary market,
·· debt capital in the form of: loans, bonds or leasing [Winnicka-Popczyk 2015, p. 331].
The above-mentioned private equity funds are defined in the literature as high-risk
capital, intended for investments in all kinds of innovations, e.g. new technologies and
acquisitions of companies. The investment period of these funds is usually 7–10 years,
and the main goal of the providers of this capital is to find the right company and purchase shares in it [Winnicka-Popczyk 2014, p. 166]. One of the sources of private equity
funds is venture capital funds, which are invested primarily in business entities in very
early stages of development, which is associated with a high risk of failure and at the
same time with the expectation of above-average rate of return on invested capital.
Capital providers become co-owners of the company, in exchange financial and knowhow related to the management. Another unconventional source of external financing
is Business Angels – entrepreneurs investing their accumulated savings in a company with strong growth potential value that is in the early stages of its development.
However, another source of financing is in the form of corporate bonds intended for
enterprises with an established financial situation. Bonds are an alternative source of
financing to loans [Winnicka-Popczyk 2014, p. 166]. This is followed by bank loans and
finance leasing as the next most popular forms of borrowing. But we must remember
that this lease, although sometimes a cheaper form of financing a loan, is associated
with the purchase of the specific object of the lease, while a bank loan can be both
for investments in fixed assets and for other purposes. The preferences of family businesses in the use of these sources are very diverse and depend on many factors,
such as: level of accepted risk, availability of funds, influence of the capitalist on the
management of the enterprise. Investments of enterprises related to innovations are
connected with long-term capital expenditures in the scope of both human capital
and physical capital. That is why it is so important to adapt the source of financing
innovation to the actual needs of the enterprise.
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The potential sources of financing family entrepreneurships can be divided into four
categories presented in table 1.
Table.1 The potential sources of financing family entrepreneurships
Categories of the sauces and description
1

own capital

2

public capital

2

foreign capital

3

investors’ capital
contributions

contributions and profits reinvested in the company
Regional Operating Programs, National Operating Programs, European
funds, Government agencies programs
foreign capital are mainly as liabilities to financial institutions with loans
and loans, as well as alternative forms (eg. leasing, factoring, forfeiting,
European funds)
investors’ capital contributions paid in the form of shares or redemption
of shares (eg. Private equity, Venture capital, Venture capital and public
capital managed by private investors, Mezzanine capital, Angel Investors,
Angels investors with private and public capital)

Source: developed own based on A. Winnicka-Popczyk [2012, pp. 213–234].

����������������������������������������������������������������������������������������
Family enterprises, in this respect, are very cautious and carefully assess the risk taken. It is widely believed that family businesses avoid external financing for fear of losing
financial liquidity, but most of all, for fear of losing control of the enterprise [Motylska-Kuźma 2015, p. 223].
Examples of financing for family businesses from Regional Operational Programs
Regional Operational Programs are a unique source of funding, because they offer many
capabilities that are specifically for SMEs, among which there are many family enterprises. Funds for research and development activities of enterprises are aimed at increasing
the involvement of enterprises in:
·· conducting activities in the field of product validation and launching the first production (testing phase),
·· conducting research and development works carried out at various levels of technological readiness, including demonstration works and creation of prototypes,
·· purchase of results of R&D works; activities in the field of design and protection of
industrial and intellectual property,
·· purchase from a scientific institution of research and development related to the development of new or improved product/service/technology or their testing.
Family enterprises can apply for co-financing for the creation and development of R&D
infrastructure in enterprises. Funding can be used for investments in R&D infrastructure
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of enterprises located in the region (particularly in equipment such as specialist research
laboratories). Grants may also be allocated to investments aimed at carrying out research
and development in the areas of smart specialization in individual regions. An important
type of support is that which can be used for the implementation of enterprise product
innovation or process. Implemented technological innovations must be co-created by
a family enterprise. Funding is usually passed on tangible fixed assets or intangible assets,
followed by the company introducing a new and improved type of service or product.
It should be remembered that innovations in enterprises are created either by employees or people in cooperation, therefore investing in the development of human capital
is very important. Companies can use funds for improving the skills of human capital. Although, as Popczyk’s study shows [Popczyk 2013, pp. 129–145], owners of family enterprises, if they have an advantage in ownership, very rarely use forms of support for competences that have the task of using R&D. The Polish Agency for Enterprise Development
(PARP) is involved in the implementation of national and international projects financed
from the structural funds, state budget and multiannual programmes of the European
Commission. A lot of this agency’s activities are implemented with a particular emphasis
on the needs of the SME sector. The companies involved in these projects can benefit from
the comprehensive services and get professional assistance in the preparation of business
plan development. Entrepreneurs can get professional and reliable analysis of the business consulting industry, and also up to 80% funding for training courses 2.
As part of Regional Operational Programs (RPO) managed by individual Marshal Offices (RPO Managing Authorities), micro, small or medium entrepreneurs can take advantage of the offers included in the Development Services Database. In the voivodships
(with the exception of Mazowieckie and Pomorskie voivodships) Entity Financing Systems (PSF) were launched, i.e. schemes for distributing funds from the European Social
Fund intended to support the development of entrepreneurs and employees.
PARP also carries out consultancy projects for micro, small and medium enterprises,
whose task is to stimulate the implementation of innovation by entrepreneurs (2.3.1 Measure Pro-innovative services for SMEs)3. A condition for receiving co-financing is cooperation with an accredited innovation center and submitting an application to PARP. Accredited innovation centers provide pro-innovation advisory services, which are closely
linked with the national smart specialization and constantly expanding its consultancy
offer for businesses, including family businesses, offering help of a coaching, mentoring,
accelerating, advisory and financial type. The need for such consultancy services results
2
3
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from the effects of implementing similar instruments in the 2007–2013 perspective, in
which there was a visible need for actions supporting companies in the development
of R&D&I activity when searching for partners for the implementation of research and
development objectives.
Another option for the implementation of innovative activities in family enterprises is
provided by Measure 2.3.2. Vouchers for innovation for SMEs 4. Action is dictated by the supporting the strengthening of the link between scientific research projects with a high degree
of technological advancement, the results of which are to be deployed by corporations. As
part of this activity, projects consisting in the purchase of a study concerning a new or significantly improved product, technology, service or design project will be implemented. Micro,
small and medium family enterprises can benefit from co-financing. An important source of
funding is also Measure 3.1.5, support for SMEs in accessing capital market, which is aimed
at strengthening the activities of entrepreneurs who want to finance their development
through issues of bonds, which can prevent the sharing of stocks or shares. Companies can
implement projects in the preparation of the necessary documentation in order to obtain
external financing of a debt or equity-market of the Warsaw Stock Exchange, including New
Connect, the foreign regulated markets, the bond market Catalyst. A novelty in financing
companies in relation to the previous perspective (2007–2013), is the possibility of entering
rating cost into the project costs estimate by enterprises. This significantly reduces the cost
of debt financing thereby making Polish companies credible in foreign markets. The above
examples show that there is support from the Operational Programs to overcome barriers
for family businesses wanting to debut on the stock market and issue bonds.

Summary
Family businesses are very diverse, both when it comesto the industries in which they
operate, sectors of the economy, but also the ways of management. In a family business,
the economic sphere and the social sphere overlap at every stage of the company’s operation. It all depends on the degree of involvement of business owners in the management process. The increasing globalization of economic processes forces companies to
constantly develop, expand their offer, improve services and invest in innovative activities. While the pursuit of the development of services or products is something natural,
activities aimed at the development of innovation in family businesses are often postponed. This state of affairs is undoubtedly caused by the extra financial expenditures to be
incurred for implementing innovative solutions.
4

Innovative Economy Operational Programme 2014-2020, Priority Axis 2 – R&D infrastructure, Measure 2.3.2
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Family companies, in order to better compete in the market, should redefine the way
of conducting business, the way of management and open up to innovations, identifying the source of financing for modern technologies and solutions. As shown in the
article, there are a myriad of possibilities to finance business development. The decision
as to the source from which the business will benefit depends on the level of accepted
risk, the availability of funds, the impact of the employer on managing the enterprise,
the deadline for returning the investment or the ability to access EU funds.
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Potencjał innowacji ubogich w zarządzaniu oraz rozwoju
gospodarczym rynków rozwijających się
Potential of Innovations of Poor People in Management and
Economic Growth of Developing Markets
Abstract: The problem of the article is an attempt to answer the question of what is the
definition of poor people innovations, what characterizes it and what processes accompany
them. Finding a response to this research goal will help receive knowledge about meaning
of the innovation in the face of the challenges of globalization, technology, and current
21st century problems, especially in the markets affected by poverty. This article explores
how multinational corporations are committed to their business and how to direct their
products and services to the BoP market. This paper also drew attention to the issue of
developing the capacity to co-create business concepts and models with the poor people.
Key words: innovations of poor people, economic growth, developing markets, BoP market,
innovation

Wstęp
Celem niniejszego artykułu o charakterze teoretycznym jest analiza zagadnienia innowacji ubogich poprzez definiowanie tegoż pojęcia w oparciu o selektywną literaturę przedmiotu oraz własne ustalenia, a także przedstawienie roli innowacji ubogich w zarządzaniu
oraz w rozwoju gospodarczego rynków rozwijających się. Posłużono się tu metodą badawczą, polegającą na analizie materiałów zastanych jako desk research zasadniczy. W badaniu oparto się także na triangulacji źródeł, tj. analizie oficjalnych dokumentów publikowanych przez administrację publiczną, prasę oraz naukowe opracowania monograficzne.
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Słowem wprowadzenia do podejmowanej tematyki jest konieczność wyjaśnienia
terminów bottom of the pyramide, Jugaad, a także odwróconych innowacji, prowadzących do zdefiniowania innowacji ubogich. Pozwoli to na szersze omówienie kwestii
związanych z funkcjonowaniem na rynkach ubogich społeczności oraz identyfikacji
wyzwań w tym zakresie. Ponadto mnogość koncepcji związanych z powstawaniem innowacji na rynkach rozwijających się, wśród ubogich społeczności, poniekąd może rodzić wrażenie chaosu terminologicznego oraz zaburzać właściwe ich rozumienie. Stąd
propozycja autorów: zastosowania terminu ogólnego dla tego rodzaju innowacji jako
innowacji ubogich, którego eksplikacja nastąpi w dalszej części artykułu.
Jako pierwszy sformułowania bottom of the pyramide użył 7 kwietnia 1932 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki F.D. Roosevelt w swoim przemówieniu radiowym
The Forgotten Man [The American Presidency Project]. Wyrażenie zyskało na popularności za sprawą publikacji z 2004 r., The Fortune at the Bottom of the Pyramid, autorstwo:
C.K. Prahalad, w której „dół piramidy” jest definiowany jako najuboższa cześć społeczeństwa świata, którą stanowi ok. 4–5 mld ludzi. To grupa społeczna ignorowana przez
sektor prywatny, zwłaszcza duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, a która może stać
się źródłem rozwoju gospodarczego. Aby stało się to możliwe, konieczne jest wsparcie
społeczności „z dołu piramidy” w zakresie technologicznym, produktowym, usługowym oraz implementacji odpowiednich modeli biznesowych. Jednocześnie duże firmy
powinny podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi i władzami administracji
lokalnej. Ważne jest także stworzenie nowej grupy przedsiębiorców przy jednoczesnym
włączeniu biznesowym kobiet. Warto podkreślić, że ta kilkumiliardowa grupa ubogich
nie stanowi monolitu, a reprezentuje skrajne środowiska o odmiennych umiejętnościach
oraz dochodach i pochodzi z terenów miejsko-wiejskich różnych obszarów geograficznych, kulturowych, religijnych. Nie istnieje również jedna uniwersalna definicja bottom
of the pyramide (BoP), jest on jak kalejdoskop. Posiada on siłę nabywczą o wartości 5 mld
dolarów [Prahalad 2005, ss. 27–31], czyli większą niż Niemcy, Francja, Włochy i Wielka
Brytania łącznie [Prahalad 2007].
Długofalowy rozwój gospodarczy i walka z ubóstwem wymaga ciągłej poprawy
zdolności produkcyjnych. Przedsiębiorczość jest kluczem do tworzenia nowych miejsc
pracy i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu [Pro-poor technology, 2011]. Stąd
wejście na rynek „dołu piramidy” wymaga aktywnego zaangażowania oraz stworzenia
innowacyjnych modeli biznesowych. W dużej mierze BoP to grupa wykluczona z rynków formalnych, a więc poprzez sam ten fakt istnieje w niej duży popyt na innowacyjne produkty, usługi i technologie, które zapewnią dostęp do podstawowych potrzeb
związanych z życiem codziennym. Rynek BoP również szybko rośnie. Kluczowe w adaptacji produktu/usługi w tej warstwie społecznej są świadomość produktu, dostęp do
198

Potencjał innowacji ubogich w zarządzaniu oraz rozwoju gospodarczym rynków rozwijających się

niego i przystępna cena. Przykładem mogą tu być telefony komórkowe, karty pre-paid,
mikropożyczki, sprzedaż szamponetek itd. Ważna na etapie wejścia na ten specyficzny rynek jest tzw. piaskownica innowacji, czyli objęcie produktu pewnymi krytycznymi
ograniczeniami nienegocjowalnymi w procesie rozwojowym oraz skalowalność, nowa
cena, nowoczesne technologie i międzynarodowe standardy [Prahalad 2005]. Egzemplifikacją skutecznego działania skierowanego do rynku BoP i wysiłków poczynionych na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości społeczności „dołu piramidy” za pomocą mikrofinansowania, które notabene zyskało na popularności nie tylko w krajach rozwijających się,
jest aktywność Muhammada Yunusa, bangladeskiego ekonomisty oraz Grameen Bank,
którego założycielem był Yunus, co zostało również docenione przyznaniem Pokojowej
Nagrody Nobla w 2006 r. [Nobel Prize].
Kolejnym terminem, który odnosi się do społeczności ubogich i stanowi również
jedną z metod zarządzania, jest Jugaad. To wyraz pochodzący z języka hindi, oznaczający znalezienie taniego i inteligentnego rozwiązania dla każdego problemu. Jest to jednocześnie określenie na nowy sposób konstruktywnego myślenia wykorzystywanego
w tworzeniu innowacji i strategii zarządzania. Innowacje Jugaad posiadają długoletnią
tradycję w Indiach, ale są również powszechne w pozostałych krajach BRICS oraz wielu
innych gospodarkach wschodzących. Jugaad stanowi rozszerzenie znaczenia terminu
„duch przedsiębiorczości” w tradycyjnym rozumieniu wg Josepha Schumpetera. Jugaad
oznacza inteligentne myślenie w sposób oszczędny i elastyczny ze względu na szybkie
dostosowywanie się do często nieprzewidzianych i niestabilnych okoliczności.
Jugaad to połączenie ograniczonych zasobów finansowych z inwencją, która pozwala
wykorzystać często zniszczone lub niepotrzebne już przedmioty, nadając im drugie życie.
Nowo powstały produkt jest poniekąd improwizowany. Najlepiej zobrazuje oszczędne innowacje Jugaad telewizyjna reklama Peugeot 206 z 2002 r., w której to młody mężczyzna
zmienia swoje dotychczasowe auto marki Hindustan Ambassador w „nowy” pojazd.
Jugaad staje się coraz bardziej popularne na Zachodzie, gdzie warunki ekonomiczne
przedsiębiorstw zmuszają je do znalezienia tańszych i prostszych rozwiązań związanych
z ich produktami i usługami. W krajach zachodnich istnieje pogląd, że innowacje są dobre, jeśli można je skalować. Na rynkach wschodzących, takich jak Indie, Chiny i Brazylia,
ekonomia skali nie ma znaczenia. Zróżnicowanie społeczno-kulturalne i gospodarcze
jest tak ogromne, że na tamtejszych rynkach w sprzedaży znajdują się produkty, które
jeśli nie znajdą klienta w jednym z segmentów, dystrybuowane są w kilku innych. To jest
to, co sprawia, że innowacje Jugaad w rezultacie są bardziej zorientowane na klienta,
spersonalizowane i wyspecjalizowane. Pozwala to uzyskać wiele danych o preferencjach
klientów i ich potrzebach. Dzięki czemu łatwiej daną rzecz przetestować i wprowadzić
do produkcji masowej bez obaw o rynki zbytu.
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Jugaad, utożsamiany z terminem „pionierski duch”, był niegdyś powszechny w Ameryce Północnej i Europie. W XX w. zachodnie firmy rozpoczęły budowę dedykowanych
działów B+R, mających na celu instytucjonalizację i zarządzanie ich potencjałem innowacyjnym. To uprzemysłowienie procesu twórczego doprowadziło do uporządkowanego podejścia do innowacji promującego duże budżety, ujednolicone procesy biznesowe i kontrolowany dostęp do wiedzy [Radjou, Prabhu, Ahuja 2013]. W efekcie innowacje
w większości firm są kapitałochłonne, wymagają olbrzymich nakładów finansowych
oraz wysoko wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego. W 2011 r. inwestycje w innowacje na tysiąc firm na świecie wyniosły średnio 603 mld dolarów. Nie oznacza to jednak,
iż wysokie środki na B+R przyczyniają się do powstania wielu nowych innowacyjnych
produktów czy usług [Jaruzelski, Loehr, Holman 2012]. Wysokie koszty inwestycyjne
B+R spowodowały, że wiele zachodnich firm stało się przeciwnych podejmowaniu ryzyka. W konsekwencji, przystąpiły do wdrożenia standardowych procesów biznesowych
w celu zarządzania innowacyjnymi, takich jak Six Sigma czy metoda Stage-Gate. Oczekiwano, że w znacznym stopniu zredukują one niepewność i ryzyko niepowodzenia, co
przełożyłoby się na realizację w bardziej stabilnych warunkach efektywnych projektów
innowacyjnych. Jednak pewnym mankamentem okazały się w tych procesach strukturalnych: brak szybkiej zmiany i zróżnicowania, czego wymagało otoczenie biznesowe
i klienci. Środowisko biznesowe potrzebuje nowego podejścia do innowacji i wzrostu,
które jak Jugaad jest oszczędne i elastyczne. Wdrożenie Jugaad nie oznacza wyzbycia
się przez firmy tradycyjnych struktur i procesów innowacji. Przeciwnie, przedsiębiorstwa powinny rozwijać własne zestawy narzędzi innowacji. Jugaad może wprowadzić
nowe wartości na kilka sposobów np. wtedy, gdy firma jest zmuszona dostosować swoje
rozwiązania do konkretnych potrzeb różnych segmentów klientów na rynkach heterogenicznych. Wówczas stanowią one niejako miękki kapitał przedsiębiorstwa, zwłaszcza
pod kątem kreatywnym, polegający poniekąd na „uwolnieniu” zaangażowania pracowników, partnerów biznesowych oraz obecnych i potencjalnych klientów. Pozwoli to na
zwiększenie elastyczności firmy pod względem lepszego zarządzania nieoczekiwanymi
wyzwaniami i pojawiającymi się ograniczeniami, którym trudno sprostać, wymagającymi improwizacji w wykorzystaniu ograniczonych zasobów [Radjou, Prabhu, Ahuja, 2013].
W nawiązaniu do powyższego, znaczenia nabierają odwrócone innowacje (ang.
reverse innovation), które dotyczą opracowywania pomysłów w krajach rozwijających,
a następnie eksportowania tej wiedzy i innowacji oraz upowszechnienia ich na rynkach
zachodnich [Govindarajan, Winter 2016]. Badania nad nowymi, innowacyjnymi produktami lub usługami na wschodzących rynkach mają dla organizacji międzynarodowych
tę zaletę, iż nie są tak wysoko kosztogenne w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Takie
podejście do innowacji jest odmienne wobec tradycyjnego, właściwego gospodarkom
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opartym na wiedzy w krajach rozwiniętych. Tutaj transfer wiedzy i technologii zachodzi
w odwrotnym kierunku. Rynki „dołu piramidy” pozwalają też na tańsze i efektywniejsze
wykorzystanie zasobów, również w zakresie badawczo-rozwojowym (B+R). Stąd korporacje międzynarodowe swoje laboratoria badawczo-rozwojowe przenoszą do krajów
rozwijających się, z czego ponad 20% firm z listy Fortune 500 zlokalizowało je w Chinach,
a ponad 10% – w Indiach [Ptak 2011]. Odwrócone innowacje najczęściej dotyczą testowania nowych modeli biznesowych, aplikacji dla telefonów komórkowych itp.
Reasumując, innowacje ubogich należy zdefiniować jako innowacje skierowane do
ubogich, ale i innowacje stworzone przez ubogich na ich własne potrzeby. Innowacje
ubogich odnoszą się do społeczności zamieszkującej zarówno obszary wiejskie i miejskie. Innowacje ubogich rodzą się głównie z powodu zaspokojenia danej potrzeby („potrzeba matką wynalazków”), mają charakter oddolny. Cechuje je kreatywność i oszczędność, co niesie również korzyści dla środowiska naturalnego i prowadzi w konsekwencji
do budowy zrównoważonej gospodarki.
Zaawansowane technologie dostępne komercyjnie w krajach rozwiniętych zostały
w większości opracowane bez uwzględnienia realiów i potrzeb ubogich zwłaszcza tych
pochodzących z obszarów wiejskich, ponieważ nie są oni postrzegani jako potencjalni konsumenci. Aby zwiększyć przydatność i przyjęcie technologii na danym terenie,
należy wspierać lokalne innowacje zarówno na poziomie wynalazku i transferu istniejących technologii, które mogą zaspokoić potrzeby biednych społeczności wiejskich.
Innowacje ubogich mają wiele źródeł, a najczęściej są związane z faktem doświadczania
zmian przez daną społeczność. Mogą one odnosić się do pojawienia nowej technologii
czy mieć związek z liberalizacją handlu, zwiększać dostęp do wody pitnej lub edukacji.
Taka innowacja może być przypadkowa lub celowa, zarządzana przez przedsiębiorcę
lub instytucję publiczną. Użytkownicy (konsumenci) również mogą być innowatorami.
Innowacje ubogich mają przede wszystkim wymiar społeczny i angażują różne grupy:
lokalnych przedsiębiorców, instytucje i mieszkańców. W tym kontekście pojawia się
kwestia „biznesu u dołu piramidy” [Pro-poor technology 2011].
Innowacje wywodzące się z ubogich społeczności są też oszczędne – innowacje
oszczędne (ang. frugal innovation) – ponieważ koncentrują się na funkcjonalności i pozbyciu się niepotrzebnych cech produktu. Ma to na celu zmniejszenie nie tylko ceny
sprzedaży, ale i kosztów użytkowania produktu. Dyscyplina kosztowa jest nieodłączną
częścią procesu tworzenia innowacyjnego produktu lub usługi. To na innowatorach
spoczywa rola znalezienia kreatywnego sposobu na obniżenie kosztów materiałów i robocizny oraz zaprojektowanie funkcji, które zaspokajają potrzeby ubogiej społeczności
[Tiwari, Herstatt 2012].
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Rola innowacji ubogich dla zarządzania oraz rozwoju
gospodarczego
Dominujące jest założenie, że ubodzy nie mają siły nabywczej i tym samym nie stanowią
realnego rynku. Dystrybucja produktów skierowanych do BoP jest też dużym wyzwaniem;
można ją podzielić ze względu na obszar, jakiego dotyczy: na miejską lub wiejską. Natomiast świadomość marki wśród ubogich ma charakter uniwersalny. Dążenie do nowej
i innej jakości życia jest marzeniem każdego, w tym społeczności BoP. Dlatego marki aspiracyjne mają kluczowe znaczenie dla tej grupy konsumentów, którzy są też odbiorcami
określonych wartości danego produktu. Oczekują wysokiej jakości produktu w cenie, na
jaką mogą sobie pozwolić. Stanowi to ogromne wyzwanie dla firm, których grupą docelową jest BoP ze względu na presję redukcji kosztów rozwoju produktu, samej produkcji oraz
dystrybucji. Należy też wziąć pod uwagę, że konsumenci BoP nie są całkowicie wykluczeni
cyfrowo, wręcz przeciwnie, bardzo szybko wykorzystują możliwości Internetu i towarzyszy
temu wysokie rozprzestrzenianie się urządzeń bezprzewodowych. Zarówno rozmiar rynku
BoP oraz tempo jego wzrostu sugerują, iż jest on główną siłą napędową rozwoju rynku
telekomunikacyjnego. Wbrew powszechnemu przekonaniu, konsumenci BoP akceptują
zaawansowane technologie i chętnie z nich korzystają [Prahalad 2005, ss. 10–14].
Przekształcenie BoP w rynek konsumencki powinno prowadzić do zdolności w zakresie nabywania, posiadania i spożywania dóbr konsumpcyjnych. Tradycyjne podejście
do tworzenia zdolności do konsumpcji wśród ubogich opiera się na zapewnieniu produktu lub usługi bezpłatnie, jednakże nie prowadzi do rozwiązania problemu w sposób skalowalny i trwały. Dystrybucja produktów wśród ubogich w małych i niedrogich
opakowaniach jednostkowych wydaje się oczywistym pomysłem. BoP często nie mogą
sobie pozwolić na zakup dużej butelki szamponu, więc kupują go w postaci niewielkich
szamponetek. Ubodzy osiągają przychody często w sposób nieregularny, w rezultacie
stosują reżim w ich wydatkowaniu. Wachlarz produktów, które sprzedają się w formie
pojedynczych saszetek (m.in. herbata, kawa, aspiryna), jest coraz szerszy, a ich sprzedaż
coraz wyższa. Zaangażowanie sektora prywatnego w pozyskanie nowej grupy konsumentów BoP może przełożyć się także na łagodzenie ubóstwa. Aby uczestniczyć w tych
rynkach, sektor prywatny musi nauczyć się być innowacyjnym. Tradycyjne produkty,
usługi i procesy zarządzania nie będą tu działać w taki sposób, jak na rynkach rozwiniętych. Stworzenie możliwości konsumpcyjnych musi uwzględniać lokalne warunki infrastrukturalne np. brak lub nieregularność w dostawach prądu czy analfabetyzm. W rezultacie pojawi się konieczność stworzenia nowej filozofii rozwoju produktów i innowacji
odzwierciedlających rzeczywistość rynków BoP oraz reprezentujących odmienną perspektywę [Prahalad 2005, ss. 16–27].
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Innowacje na rynkach BoP mogą odwrócić przepływ koncepcji, pomysłów i metod,
np. w zakresie zrewidowania stosunku wydajności produktu do jego ceny. Nie chodzi tu
o obniżenie cen, a o zmianę wskaźnika koperty cenowej. Cena jest ważnym czynnikiem
wzrostu na rynkach BoP. Tradycyjne podejście do obniżenia cen o 5–10% nie wystarczy.
Poza tym, jakość świadczonych usług i oferowanych produktów nie może być mniejsza. Zobowiązanie do jakości na rynkach BoP musi być szeroko zakorzenione, zwłaszcza
w zakresie usług medycznych i opieki zdrowotnej. Podobnie, dostęp do usług finansowych dla ubogich społeczności stanowi wyzwanie wobec konwencjonalnych metod
oszczędzania bankowego. Ponadto, rynki BoP reprezentują zupełnie nową wartość ekonomiczną, a ich możliwości mogą być stymulowane przez najbardziej zaawansowane
technologie, kreatywnie połączone z istniejącą infrastrukturą, która stopniowo będzie
ewoluować. W rezultacie innowacje będą miały charakter hybrydy. Z kolei skalowanie
działań powinno mieć charakter komercyjny i być realizowane w taki sposób, aby objęło swoim zasięgiem np. ok. 1,7 mld ludzi żyjących bez dostępu do sieci energetycznej. Lokalnym firmom czy organizacjom pozarządowym trudno jest prowadzić transfer
technologii w różnych regionach geograficznych. Ergo, skala danego przedsięwzięcia
jest warunkiem wstępnym do sprecyzowania rezultatów ekonomicznych na rynku BoP.
Tylko niektóre z nich są dużymi rynkami: Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk i Indonezja. Większość rynków BoP to biedne i małe kraje. Skalowalność innowacji na tych rynkach jest
zależna od wsparcia organizacji i korporacji międzynarodowych, dla których geograficzny zasięg działania nie stanowi bariery, a ich możliwości pozwalają na podejmowanie
niezbędnych zobowiązań finansowych w związku z realizacją innowacyjnych pomysłów.
Powstanie przyszłych korzyści dla korporacji międzynarodowych wymaga jednakże
uczenia się, jak i zaangażowania we współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi firmami, aby współtworzyć nowe produkty, usługi i modele biznesowe. Pojawia
się tu kluczowa rola NGO, które poprzez partnerstwo z międzynarodowymi korporacjami mogą korzystać z ich know-how i technologii w celu wprowadzenia innowacji
na rynek. A te nie mogą opierać się na tych samych wzorcach wykorzystania zasobów,
których powinno się spodziewać w rozwiniętych krajach, a jednocześnie rozwiązania
muszą być trwałe i ekologiczne. Prowadzi to w rezultacie do zrównoważonego rozwoju
rynków BoP, które zmuszają do pogodzenia się z wykorzystaniem zasobów w sposób,
który dotychczas nie był szerzej praktykowany. Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania
wyłaniają się z rynków BoP w większym stopniu aniżeli na rynkach rozwiniętych. Należy
też zwrócić uwagę na dedykowaną funkcjonalność produktów, właściwą dla tego rynku.
Poza tym innowacje na rynkach BoP wymagają znacznych inwestycji na edukowanie
konsumentów na temat odpowiedniego wykorzystania i korzyści z użytkowania określonych produktów lub usług. Wynika to nie tylko ze słabej infrastruktury dostępu do
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klientów, ale także braku możliwości odbioru radia i telewizji, zatem komunikaty emitowane tymi kanałami będą niewłaściwymi metodami dotarcia do tych konsumentów
i edukowania ich o korzyściach produktów i usług. Miejscowi nauczyciele bądź przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych najlepiej spełnią się w roli „ewangelistów”
danego produktu lub usługi, którzy poprzez edukację dzieci dotrą dalej z konkretnym
przekazem, informacją, tj. do ich rodziców. Działania tego typu wymagają współpracy
wielu interesariuszy: przedsiębiorstw sektora prywatnego, NGO, organów służb publicznych oraz międzynarodowych organizacji, co finalnie może mieć ogromną wartość.
Rodzi się więc pytanie, czy innowacje ubogich, rozumiane jako służące ich potrzebom,
rodzą społeczne i gospodarcze korzyści z tego rodzaju działalności? Odpowiedź jest
twierdząca, ponieważ rynki BoP są atrakcyjne: tworząc lokalne innowacje, dostarczają
globalnych korzyści. Między innymi wiele lokalnych innowacji można wykorzystać na
innych rynkach BoP, niektóre innowacje z rynków BoP mogą znaleźć zastosowanie na
rynkach rozwiniętych, co w rezultacie przyczyni się to do ich upowszechnienia, tzw. dyfuzji innowacji. Ponadto, doświadczenia z rynków BoP mogą wpływać na praktyki zarządzania firmami globalnymi [Prahalad 2005, ss. 28–47].
Zaangażowanie sektora prywatnego i włączenie rynków BoP w łańcuch wartości
przedsiębiorstw stwarza możliwości zmniejszenia ubóstwa poprzez wykorzystanie wiedzy i zasobów biznesowych tych organizacji. Wymaga to oczywiście opracowania nowych
modeli biznesowych, dedykowanych strategii i partnerstw opartych na wartościach. Charakter instytucjonalny, kulturowy i społeczny ekosystemów na rynkach BoP sprawia, że
dotychczas znane produkty, usługi i procesy biznesowe napotykają trudności i nie mogą
w ten sam sposób tam funkcjonować. Wszelkie wysiłki, które stawiają sobie za cel złagodzenie ubóstwa powinny uwzględniać przede wszystkim ubogich jako producentów, a nie
tylko konsumentów. Wówczas strategia biznesowa może być również strategią rozwoju,
ze względu na rosnącą siłę nabywczą i zdolność podejmowania decyzji przez konsumentów BoP, co nie powinno być ignorowane przez firmy. Kluczową kwestią, która przesądza
o sukcesie na rynku BoP, jest współpraca pomiędzy różnymi sektorami, takimi jak biznes,
organizacje pozarządowe, sektor publiczny itp. Chociaż motywy sektora prywatnego (np.
sprzedaż produktów, wzmacnianie wizerunku firmy, rozwijanie sieci sprzedaży) wydają się sprzeczne wobec intencji organizacji NGO (np. rozwój społeczno-gospodarczy), to
powstają wzajemnie korzystne rezultaty takiej kooperacji. Można rzec, że podejmowanie
aktywności gospodarczej na rynkach BoP jest efektywniejsze aniżeli założenia ekonomii
społecznej, która zorientowana jest na aspekt społeczny. Działalność biznesowa, której
grupę docelową stanowi „dół piramidy”, jest taką samą działalnością gospodarczą jak każda inna działalność prowadzona w celu osiągnięcia zysku, ale cechują ją większa wydajność, innowacyjność i zrównoważony rozwój [Mathur, Swami, Bhatnagar 2016].
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Dopłata za ubóstwo (ang. poverty penalty) to termin, który został wprowadzony dzięki badaniom amerykańskiego socjologa Davida Caplovitza, opublikowanym w 1963 r.
w książce pt. The poor pay more: consumer practices of low-income families [Caplovitz 1963].
Dopłata za ubóstwo oznacza, że „konsumenci znajdujący się na dole piramidy rynkowej
płacą za wiele rzeczy dużo wyższą cenę niż konsumenci reprezentujący klasę średnią.
Oznacza to, że firmy – a zwłaszcza duże korporacje, które mogą liczyć na korzyści skali
i efektywne łańcuchy dostaw – mają realną szansę przechwycenia udziału w rynku przez
oferowanie dóbr wyższej jakości po niższych cenach”, oraz że „żywność kosztuje członków najuboższych społeczności o 20-30% więcej ze względu na brak półhurtowych sklepów dyskontowych”. Dopłaty za ubóstwo mogą być łagodzone przez innowacje i rozwój
rynku, politykę interwencyjną państwa oraz nielegalne praktyki i czarny rynek. W związku z powyższym firmy międzynarodowe nie mogą ślepo formułować założeń, iż ubodzy więcej płacą. Często, jeśli ubodzy korzystają na skutek niższych cen, są zobowiązani
ponosić inne koszty (BHP, jakość produktów itd.). Finalnie przekłada się to na powstanie
dopłat za ubóstwo, których likwidacji mogłyby się podjąć firmy międzynarodowe. Jednakowoż należy mieć na uwadze, że wówczas tego rodzaju dopłaty nie mają charakteru
wyższych cen. Konkurowanie za pomocą ceny bywa niełatwym wyzwaniem, zwłaszcza
ze względu na lokalne uwarunkowania i praktyki występujące przy podejmowaniu decyzji zakupowych, co rzutuje ostatecznie na sukces produktu [Lewenstein, Kay 2013].
Tabela 1. Porównanie strategii BoP
BoP 1.0.
•
•
•
•
•

BoP 2.0.

BoP 3.0.
Konsumenci
BoP, producenci
i przedsiębiorcy są
partnerami
•
Innowacją jest
produkt, usługa lub
proces
•
Współtworzenie
modeli biznesowych
•
Wbudowane
innowacje
•
Zysk dzielony
pomiędzy
partnerów
strategicznych
Innowacje włączające
•

BoP jako konsument
Głębokie
wsłuchiwanie się
w potrzeby rynku
Obniżanie cen
Redesign
opakowań, szeroka
dystrybucja
Zasada długości
ramienia w relacjach
za pośrednictwem
organizacji
pozarządowych

Sprzedaż biednym

•
•
•
•
•

BoP jako partner
biznesowy
Głęboki dialog
Szeroka wizja
Budowanie
wspólnego
zaangażowania
Bezpośrednie,
osobiste relacje
wspierane przez
organizacje
pozarządowe

Współpraca biznesowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Simanis, S. Hart, The Base of the Pyramid Protocol: Toward Next
Generation BoP Strategy, 2008b oraz BoP Innovation Center.
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Aktualnie na rynkach BoP przyjmuje się realizację podejścia nowej generacji 3.0., którą
cechuje przejście od strategii biznesowych zorientowanych na wejście na rynki rozwijające się po strategie innowacji włączających (ang. inclusive innovation). Na czym one polegają w stosunku do strategii BoP 1.0 czy 2.0 (por. tab. 1)? Dla rynku BoP 3.0. kluczowa jest
współpraca różnych grup interesariuszy, tj. partnerstwa obejmujące korporacje międzynarodowe, lokalnych przedsiębiorców, administrację publiczną oraz społeczeństwo. Budowa
lokalnych relacji pozwala organizacji wzbudzić zaufanie i jednocześnie wytworzyć poczucie przynależności do danej społeczności. O sile innowacji włączających świadczą też tzw.
wbudowane innowacje (ang. embedded innovation), które zmieniają zarówno myślenie, jak
i praktyki biznesowe właściwe tradycyjnym strategiom innowacji. Tutaj relacja B2C (ang.
business-to-consumer), tj. pomiędzy firmą a klientem końcowym, winna oznaczać inną stronę transakcji, mianowicie wspólnotę (od ang. community), ponieważ lokalne stosunki opierają się na wartościach, a nie na produktach. Wymaga to wspólnego uczenia się i wzajemnego dzielenia, co wiąże się z nawiązaniem interakcji „twarzą w twarz”. Stąd konieczność
budowy nowych modeli biznesowych, wynikających z kooperacji firmy i społeczności oraz
opierających się właśnie na wartościach. Wbudowana innowacja składa się z trzech podstawowych atrybutów: budowy wartości zorientowanych na społeczność, długoterminowej
współpracy partnerów na rzecz danej społeczności oraz kreatywnego podejścia w tworzeniu nowych możliwości biznesowych. W rezultacie chodzi o stworzenie trwałej przewagi
konkurencyjnej poprzez budowę modelu biznesowego, opierającego się na bliskich relacjach w społeczności. Firma wchodząca na rynek BoP staje się wówczas częścią lokalnej
tożsamości i elementem wizerunku danej społeczności [Simanis, Hart 2008a].

Podsumowanie
Konkludując wyżej omówione rozważania, pozostaje wspomnieć, że w latach 80. XX w. firmy,
wchodząc na rynki rozwijające się, wykazywały imperialistyczne podejście do wprowadzania swoich produktów, zakładając, że duże rynki wschodzące to nowe rynki dla ich „starych”
produktów. Siedziba korporacji również była postrzegana jako wyłączne miejsce dla powstawania innowacji produktowych i procesowych. W rynkach rozwijających się nie upatrywano źródła nowatorskich technologii czy innowacji w zarządzaniu. Takie podejście oczywiście
skutkowało niepowodzeniem na rynkach rozwijających się. Osiągnięcie sukcesu rynkowego
w tej grupie docelowej wymaga zaangażowania i chęci zrozumienia unikalnych potrzeb krajów rozwijających się [Prahalad, Lieberthal 2003], między innymi poprzez wsparcie przedsiębiorczości inkluzyjnej czy możliwości rozwoju wspólnego tworzenia wartości (ang. Creating
Shared Value – CSV), polegające na uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez powiązanie strategii biznesowych z celami społecznymi [Mirońska 2016].
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Od zamkniętej innowacji do otwartej innowacji 2.0.
Ewolucja czy rewolucja?
From Closed Innovation to Open Innovation 2.0. Evolution or
Revolution?
Abstract: A review of the literature allowed to present specifics of the three models of innovative organization development, from closed innovation, through open innovation, to
open innovation 2.0 based on the ecosystem of innovation. Identification of the individual concepts allowed for a comparative analysis involving a number of criteria: the way of
creating added value, the organizational form of the innovation system, the key factor of
success or operation, the regulation of cooperation, the effects of R & D work and the distribution of benefits from R & D. The cognitive dimension and the added value of the article
are a joint and synthetic view of the characteristics of the three models of innovative organizations. This article is addressed both to researchers and business practitioners dealing
with issues of organizational innovation.
Key words: innovation, closed innovation, open innovation, open innovation 2.0, ecosystem
of innovation, organization

Wstęp
W literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej, wyróżnić można wiele odmiennych ujęć organizacji innowacyjnych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, modele przedsiębiorstwa innowacyjnego oraz wynikające z nich podejścia do zarządzania innowacjami,
ewoluowały wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania organizacji.
Poszczególne koncepcje można przedstawić w postaci sześciu generacji systemów innowacyjnych [Ahmed 2000, ss. 112–114; Martensen; Dahlgaard 1999, ss. 878–891], które
w sposób stopniowy i ciągły następowały po sobie aż do końca XX w.
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Postępujące zmiany w otoczeniu, takie jak dynamiczny rozwój ICT, wzrost poziomu otwartości gospodarki, wynikający z integracji w ramach Unii Europejskiej, tworzą nowe jakościowo warunki dla rozwoju innowacyjności. W procesie adaptacji do
uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy szczególnie istotne są zmiany formy
organizacji systemu innowacji, obejmujące: relację między organizacją a otoczeniem,
charakter relacji między podmiotami zaangażowanymi w działalność innowacyjną,
znaczenie granic organizacji czy też funkcji pełnionych przez jednostki organizacyjne (reorganizacja lub zastępowanie jednostek organizacyjnych) [Beliczyński, Mesjasz,
Stabryła 2009, ss. 180–181].
W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy
porównawczej, na podstawie przeglądu literatury, specyfiki trzech modeli rozwoju organizacji innowacyjnych, począwszy od zamkniętej innowacji, przez otwartą innowację,
aż do otwartej innowacji 2.0, bazującej na ekosystemie innowacji. Ocena modeli obejmuje szereg kryteriów, w tym: sposób tworzenia wartości dodanej, formę organizacyjną systemu innowacji, kluczowy czynnik sukcesu lub działania, regulację współpracy,
efekty prac B+R oraz dystrybucję korzyści z prac B+R. Prowadzona analiza ma pozwolić
na sformułowanie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu prezentowane koncepcje
są względem siebie komplementarne i mogą być zamiennie stosowane. Innymi słowy,
czy jest to swojego rodzaju ewolucja koncepcji organizacji innowacyjnych, czy też są to
propozycje, które wzajemnie się wykluczają? Rezultatem w wymiarze poznawczym oraz
wartością dodaną artykułu jest jednoczesna i syntetyczna ocena cech trzech modeli organizacji innowacyjnych. W artykule, poza analizą porównawczą, zastosowano wnioskowanie oparte na rozumowaniu dedukcyjnym.

Model zamkniętej innowacji
Model zamkniętej innowacji opiera się na realizacji i zapewnieniu efektywności procesu badawczo-rozwojowego w oparciu na własnych zasobach w celu tworzenia możliwie
szerokiej bazy wiedzy. W konsekwencji, akumulacja wiedzy przekłada się na wzrost efektywności procesu uczenia się i skuteczność realizacji projektów innowacyjnych. Zatem
podstawowym celem zamkniętej innowacji (ZI) jest dążenie do rozwoju i doskonalenia
posiadanych zasobów niezbędnych dla realizacji procesu tworzenia innowacji oraz zapewnienie właściwej ochrony wytworzonej własności intelektualnej. Dzięki systematycznej i kompleksowej realizacji wyżej wymienionych działań możliwe staje się zbudowanie
i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, zredukowanie ryzyka oraz stworzenie barier dla
konkurentów [Chesbrough 2003, s. 23] (zob. rys. 1).
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Rysunek 1. Model zamkniętej innowacji

Źródło: opracowanie na podstawie: Chesbrough 2006b.

Implementacja koncepcji zamkniętej innowacji jest stosowana w przypadku dużych
przedsiębiorstw posiadających odpowiedni potencjał konkurencyjny i silną pozycję rynkową lub podmiotów działających na rynkach niszowych, które poprzez skalę działalności
potrafią umiejętnie wykorzystywać rzadkie i trudno imitowalne zasoby. Jednak organizacje
bazujące na ZI, z czasem, w wyniku narastania efektu inercji, obniżają zdolność adaptacji
do zmieniającego się otoczenia. Ograniczenie to może być niwelowane poprzez realizację
aliansów strategicznych i akwizycje mniejszych, wyspecjalizowanych podmiotów. W dłuższej perspektywie realizacja wydatków inwestycyjnych związanych z własną działalnością
B+R, charakteryzująca się kilkuletnim okresem zwrotu oraz wysokim poziomem ryzyka, staje się coraz mniej efektywna. Także nawet duże przedsiębiorstwa funkcjonujące w modelu
ZI często nie są w stanie nadążyć za postępującą dynamizacją otoczenia, w tym narastającą
presją konkurencyjną, rozwojem technologii i zmianami wzorców popytowych.
Dodatkowo wytworzona wiedza, która zasila proces innowacji, nie jest w pełni wykorzystywana, gdyż ogranicza ją przyjęta strategia, obecnie istniejąca baza zasobowa i model
biznesowy organizacji. W praktyce zarówno ocena samej koncepcji, jak i wykonalności projektu innowacyjnego, opiera się na kryteriach formułowanych z punktu widzenia obecnej
bazy zasobowej i zdolności przedsiębiorstwa do dyskontowania ponoszonych inwestycji.
W ten sposób znacząca część projektów innowacyjnych, które nie mogą zostać wytworzone
i sprzedane w ramach obecnego modelu biznesowego, jest odrzucana jako nieopłacalne.
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Ponadto zgromadzona wiedza, której nie udało się przekształcić w innowacje, jest zatrzymywana w organizacji, gdyż powinna być chroniona przed udostępnieniem innym podmiotom
z obawy przed jej wykorzystaniem. W dłuższej perspektywie obniża to rentowność działalności badawczo-rozwojowej. W konsekwencji ścieżki rozwoju strategicznego organizacji
podlegają redukcji i zawężeniu, spada dynamika działań, a w dłuższym okresie utrwalają się
postaw zachowawcze i dochodzi do dryfu strategicznego [Chesbrough 2003, ss. XXII–XXVI].

Model otwartej innowacji
Zaproponowany przez H. Chesborough model otwartej innowacji (OI) przedstawiono
w książce pt. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology [Chesborough 2003]. Jednak
�����������������������������������������������������������
warto podkreślić, że elementy koncepcji OI były również badane i prezentowane we wcześniejszych opracowaniach, np. w zakresie wpływu
relacji horyzontalnych i wertykalnych jako źródeł innowacji [Pavitt 1984].
Podstawowym założeniem otwartej innowacji (OI) jest pozyskiwanie i adaptowanie
wiedzy ze źródeł zewnętrznych w celu podnoszenia efektywności w tworzeniu i implementacji innowacji oraz ich dalszej komercjalizacji [Chesbrough 2006b, s. 1]. Na OI składają się celowe przypływy i odpływy wiedzy, które przyspieszają innowacje w przedsiębiorstwie, jak również przyczyniają się do poszerzania rynków umożliwiających ich
wykorzystanie. W paradygmacie tym zakłada się, że przedsiębiorstwa mogą i powinny
bazować zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych pomysłach w swoich procesach
innowacyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych ścieżkach wprowadzania innowacji
na rynek w celu doskonalenia swojej technologii [Chesbrough 2006a, s. 1] (zob. rys. 2).
Rysunek 2. Model otwartej innowacji

Źródło: opracowanie na podstawie: Chesbrough 2003, s. XXV.
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Warunkiem implementacji modelu OI w organizacji jest zapewnienie:
–– sprzężenia wymiaru strategicznego i operacyjnego, obejmującego doskonalenie modelu biznesowego i procesu B+R, dzięki któremu możliwe jest efektywniejsze pozyskiwanie i przetwarzanie wiedzy w innowacje oraz komercjalizacja uzyskanych wyników prac
[Chesbrough 2006b, s. 1]. Funkcjonowanie w warunkach ciągłej adaptacji do zmieniającego się otoczenia wymaga nieustannej rekonfiguracji elementów składowych organizacji,
a w konsekwencji konieczne staje się również doskonalenie modelu biznesowego,
–– skuteczności działań poprzez ustanowienie sieci biznesowej oraz budowę i koordynację relacji z różnymi partnerami (dostawcami, klientami, kooperantami zarówno
z branży, jaki i spoza niej) [Simard, West 2006],
–– na poziomie operacyjnym realizacji dwóch głównych procesów składających się na
działania B+R:
1) otwartej innowacji przychodzącej (inbound open innovation), obejmującej działania dotyczące akumulacji wiedzy i zasobów z otoczenia organizacji w celu wytworzenia innowacji oraz
2) otwartej innowacji wychodzącej (outbound open innovation), która koncentruje
się na komercjalizacji wytworzonej własności intelektualnej i innowacji [Dahlander,
Gann 2010].
W konsekwencji konieczne staje się zmienienie sposobu funkcjonowania i zakresu realizowanych zadań przez komórki organizacji zajmujące się działalnością B+R, zgodnie z zasadą „posiadaj tylko to, co musisz, wpływaj na to, co się da” [Lindegaard 2010].
Zatem konieczne jest przejście od roli polegającej na samodzielnym generowaniu
wiedzy na rzecz koordynowania i integrowania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł
wiedzy oraz zapewnienia komercjalizacji wytworzonej własności intelektualnej.
–– dążenia do pełnej komercjalizacji własności intelektualnej, nawet tej, która nie może
zostać zdyskontowana w ramach obecnego modelu biznesowego [Sopińska, Mierzejewska 2017, ss. 38–39]. Wiedza, która nie została przekształcona w innowacje, powinna podlegać sprzedaży poprzez licencjonowanie, patenty oraz tworzenie aliansów
strategicznych, spółek joint venture i spin-off [Chesbrough, Bogers 2014].
Zatem zasadniczą różnicą względem poprzednich koncepcji jest odejście od budowania synergii w oparciu o rozwój własnych zasobów, w kierunku uzyskania komplementarności między zasobami własnymi a zasobami partnerów zaangażowanych w proces
innowacji [Mielcarek 2015, s. 35]. Łączenie potencjału zewnętrznych i wewnętrznych zasobów wiedzy pozwala na zwiększenie efektywności tworzenia własności intelektualnej
i innowacji oraz umożliwia redukcję kosztów i osiąganie wyższych przychodów z komercjalizacji, w tym dzięki poszerzeniu bazy technologicznej [Bae, Chang 2012, s. 968].
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Model otwartej innowacji 2.0 – ekosystemu innowacji
Dowartościowaniem istotności modelu OI i konieczności dalszego rozwoju tej koncepcji
było powołanie Grupy ds. Otwartych Innowacji i Polityki, która współpracuje z Działem
DG CONNECT Komisji Europejskiej. Grupa ta przyjęła w 2013 r. Deklarację Dublińską –
Otwarte innowacje 2.0. Koncepcja otwartych innowacji 2.0 (OI 2.0) odnosi się do rozwoju
ekosystemów OI, w ramach których dokonywane są pożądane odkrycia w sposób przypadkowy, a dodatkowo proces ten jest w pełni rozwinięty.
To, co charakteryzuje OI 2.0, to koncentracja na budowie sprzyjającego środowiska
dla rozwoju innowacji, w oparciu o koncepcję „poczwórnej helisy” (quadruple helix), czyli
współpracy rządu, przemysłu, szkół wyższych oraz partnerów indywidualnych (zob. rys. 3).
Rysunek 3. Model otwartej innowacji 2.0

Źródło: opracowanie na podstawie: Salmelin 2015.

Podstawą tych działań ma być odejście od postrzegania przedsiębiorstw jako indywidualnych jednostek nakierowanych na optymalizację decyzji w celu tworzenia innowacji zapewniającej przewagę konkurencyjną w kierunku budowy wartości sprzyjających osiąganiu wspólnego celu w zakresie współpracy i innowacyjności opartej
na ekonomii dzielenia (sharing economy) [DG CONNECT 2016 s. 18]. Wspólne działania
214

Od zamkniętej innowacji do otwartej innowacji 2.0. Ewolucja czy rewolucja?

zaangażowanych podmiotów mają pozwolić na wypracowanie efektów przewyższających możliwości pojedynczych uczestników ekosystemu. Cechą charakterystyczną
dla OI 2.0 jest silne usieciowienie, przejawiające się rozwojem kapitału relacyjnego
i intensywną współpracą zaangażowanych partnerów. Współpraca ta nastawiona jest
na promowanie przedsiębiorczości (wspiera się powstawanie przedsiębiorstw start
up oraz przedsiębiorstw odpryskowych); tworzenie innowacji prostszych w absorpcji
i współdzieleniu (poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji różnym podmiotom), rozwijanie produktów jako „pakietów usług” (product service system) na zasadzie użytkowania produktów przez określony czas zamiast ich nabywania oraz wsparcie technologii (w tym m. in. e-platform i Internetu Rzeczy) [DG CONNECT 2016, s. 19].
Koncepcją zbliżoną do OI 2.0 jest ekosystem innowacji, wywodzący się z koncepcji
ekosystemu biznesowego (EB), definiowanego jako „ekonomiczna społeczność tworzona
przez interakcje zachodzące między organizacjami i jednostkami składającymi się na organizm” [Moore 1996]. Ekosystem biznesowy może obejmować różne branże i organizacje,
a jego granice wyznaczane są przez relacje kooperacji i konkurencji zaangażowanych podmiotów. Rozwój tych relacji zasadza się na dążeniu do realizacji celów biznesowych takich
jak działalność produkcyjna, obsługa klienta czy też wytwarzanie innowacji [Moore 1993],
przy czym ich charakter opisywany jest przez analogię do biologii. Przedsiębiorstwa,
podobnie jak czynią to różne gatunki w naturze, zajmują nisze rynkowe, a poszczególni
członkowie ekosystemu wspólnie egzystują i ewoluują, tworząc warunki dla ich dalszego
rozwoju [Gobble 2014, ss. 55–57]. Charakter zmian w EB określa się jako kompleksowy, dynamiczny, wyłaniający się system, który podlega ciągłej adaptacji, która może przebiegać
w niekontrolowany sposób [Gobble 2014, ss. 55–57]. W takim ujęciu ekosystem biznesowy
posiada założenia zbliżone do koncepcji sieci wartości [Normann, Ramirez 1993], jednakże
cechą odróżniającą go jest rola poszczególnych organizacji w ciągłym tworzeniu wartości dodanej, wynikająca z łączenia ich umiejętności i zasobów [Eisenhardt, Galunic 2000].
Przykładowo w klastrach i sieciach biznesowych komunikacja przebiega zgodnie z celowo
planowanymi kanałami, czego rezultatem jest możliwość wpływania na warunki funkcjonowania i pośrednio na działania poszczególnych członków.
Funkcjonowanie ekosystemu innowacji oparte jest na następujących elementach:
1. Węzłach centralnych (central node), czyli zjawiskach będących atraktorem, które
poprzez darmowy i wolny dostęp do użytkowania zasobów przyciągają nowe podmioty do społeczności ekosystemu [Iansiti, Levien 2004]. Na węzeł centralny może
składać się platforma informatyczna, wyspecjalizowana technologia, narzędzie, konfiguracja czynników społecznych lub warunków ekonomicznych.
2. Zaangażowaniu odpowiednio dużej liczby powiązanych ze sobą podmiotów,
których wyniki działalności zależą od wzajemnych interakcji. Dodatkowo wartość
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wypracowana przez te podmioty nie jest możliwa do osiągnięcia indywidualnie,
czyli poza działaniami kolektywnymi. Regulacja współpracy, w tym przepływu zasobów, nakierowana jest na uzyskanie efektu synergicznego, co wiąże się z koniecznością
opracowania standardów i zasad współdziałania, opartych na tworzeniu konkurujących
ze sobą kryteriów osiągania sukcesu [Boltanski, Thévenot 2006]. Tym niemniej utrzymanie względnej, dynamicznej równowagi między siłami odśrodkowymi, będącymi rezultatem dążenia do partykularnych celów poszczególnych podmiotów a siłami kohezji,
wynikającymi z korzyści z rozwoju i dostępu do zasobów, jest warunkiem nie tylko tworzenia wartości dodanej, ale też przetrwania samego EI. Równocześnie dla zapewnienia
rozwoju kluczowe jest osiągnięcie właściwego poziomu dywersyfikacji podmiotów.
Włączanie do ekosystemu innowacji organizacji zajmujących różne obszary łańcucha
wartości wzmacnia zdolności adaptacyjne ekosystemu, w przeciwieństwie do koncentracji na jednym obszarze działalności [Baptista 1998]. Poszczególne organizacje są wyspecjalizowane, a każda z nich posiada określoną rolę w tworzeniu wartości i struktury
ekosystemu. Podmioty te mogą odgrywać jedną z trzech ról [Iansiti, Levien 2004]:
–– kluczowe podmioty (keystone) tworzą węzły centralne oraz są odpowiedzialne za
organizację rozwoju EI, m.in. w zakresie równomiernego podziału korzyści między
zaangażowanych uczestników zgodnie z zasadą „win-win”. Natomiast same odnoszą
korzyści wynikające z koordynacji przepływu zasobów,
–– podmiot dominujący (physical dominator) jest to najczęściej duże przedsiębiorstwo,
które narzuca strategię rozwoju dla większości węzłów centralnych i jednocześnie czerpie jednostronne korzyści z efektów prac powstających w węzłach centralnych i niszach
ekosystemu. W takim ujęciu podmiot dominujący będzie działał na niekorzyść pozostałych uczestników ekosystemu, co może prowadzić do destabilizacji i ograniczenia
dalszego rozwoju EI. Dlatego też podmioty dominujące powinny stosować rożne inne
formy regulacji przepływu zasobów poza jednostronnym czerpaniem korzyści, takie jak
np. kontroler wartości (value dominator) czy właściciel węzła (hub landlord),
–– podmioty niszowe, czyli wyspecjalizowane i zróżnicowane jednostki (od MSP po osoby fizyczne), które uzyskują dostęp do zasobów ekosystemu poprzez węzły centralne lub
kluczowe podmioty. Dzięki temu mogą one tworzyć innowacje, w tym rozwijać nowe
produkty i usługi, tym samym odpowiadają za znaczącą część wartości dodanej EI. To
właśnie ich silne relacje z kluczowymi podmiotami przyczyniają się do rozwoju węzłów
centralnych i wzmacniają zdolności ewolucyjne całej społeczności [Isckia, Lescop 2009].
3. Należy również podkreślić wewnętrzną złożoność EI, który składa się z licznych
wzajemnie przenikających się relacji konkurencji i kooperacji w zakresie rozwoju
produktów, usług i technologii. Zakres tych relacji w przypadku dużych struktur
może być bardzo rozbudowany [Górzyński, Pander, Koć 2006, ss. 9–11]. Jednak na216
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leży podkreślić, że są one kształtowane przez złożone interakcje bazujące na współpracy, zaufaniu i współtworzeniu wartości, w oparciu o komplementarność technologii lub kompetencji [Autio, Thomas 2014]. Dodatkowo poszczególne podmioty
mogą być zaangażowane w różnych odrębnych ekosystemach [Clarysse i in. 2014].

Podsumowanie
Przedstawione powyżej własności poszczególnych koncepcji organizacji innowacyjnych
pozwoliły na opracowanie zestawienia obejmującego następujące kryteria: sposób tworzenia wartości dodanej, formę organizacyjną systemu innowacji, kluczowy czynnik sukcesu / działania, regulację współpracy, efekty prac B+R, dystrybucję korzyści z prac B+R
(zob. tab. 1).
Tabela 1. Porównanie koncepcji zamkniętej innowacji, otwartej innowacji oraz ekosystemu innowacji i OI 2.0
Wyszcze-

Koncepcja zamkniętej

Koncepcja otwartej

gólnienie

innowacji

innowacji

Koncepcja ekosystemu
innowacji / otwartej innowacji
2.0

Synergia wynika
z dopasowania
zewnętrznych
i wewnętrznych

Sposób
tworzenia
wartości
dodanej

Sukces wynika

zasobów wiedzy w celu

z uzyskania przewagi nad

dostarczania wartości

konkurentami (w oparciu

akceptowanej przez

o rentę innowatora)

rynek.

w zakresie pierwszeństwa

Zewnętrzne zasoby

wprowadzonych na rynek

stanowią istotną

innowacji.

wartość, podczas gdy
wewnętrzne zasoby B+R

Efekt synergiczny wynika ze
zdolności samoorganizacji
i interakcji podmiotów.
Wartość dodana może powstawać
wyłącznie w wyniku kooperacji
m.in. przez współdzielenie
zasobów i nie może być tworzona
przez pojedyncze podmioty.

odpowiedzialne są za
właściwe wykorzystanie
tej wartości.
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Wyszcze-

Koncepcja zamkniętej

Koncepcja otwartej

gólnienie

innowacji

innowacji

Koncepcja ekosystemu
innowacji / otwartej innowacji
2.0

Działalność
innowacyjna
Działalność innowacyjna
Forma

realizowana jest w oparciu

organiza-

o zaplanowany proces

cyjna

innowacyjny z ustaloną

systemu

konfiguracją łańcucha

innowacji

wartości kształtowaną przez
inicjujące przedsiębiorstwo.

koordynowana jest
przez przedsiębiorstwo,

Działalność innowacyjna przybiera

natomiast zakres

różne formy organizacyjne. Formy

i sposób działania

te opierają się na współdziałaniu

oraz uzyskane

podmiotów w wielostronnym

rezultaty, zależą od

przepływie zasobów podczas

wzajemnych interakcji

dostępu do węzłów centralnych.

z podmiotami otoczenia
(klientami, dostawcami
i kooperantami).
Zapewnienie

Koncentracja na
planowanym rozwoju
Kluczowy

własnych zasobów na

czynnik

potrzeby działalności B+R,

sukcesu /

oraz zabezpieczeniu korzyści

działania

wynikających z wyłączności
dysponowania innowacją
na rynku.

koordynacji działań
poszczególnych
podmiotów w procesie
innowacji.
Koncentracja
na podnoszeniu
efektywności
procesu innowacji

Kluczowy podmiot tworzy węzeł
centralny i wyznacza warunki
współdziałania tworząc konstelacje
wartości. Ważne jest angażowanie
podmiotów o komplementarnych
technologiach lub zdolnościach.

i generowaniu strumieni
przychodów.
Dominuje podejście
oparte na teorii kosztów

Dominuje podejście
oparte na teorii zasobowej.
Przedsiębiorstwo dąży do
Regulacja

akumulacji z otoczenia

współpracy

zasobów (cennych, rzadkich,
trudnych do imitacji)
w oparciu na relacjach
podwykonawstwa.

transakcyjnych. Zakres
współpracy zależy od
celów przedsiębiorstwa
kształtujących
relacje z podmiotami
otoczenia.
Relacje bilateralne
oparte są na
transakcjach i częściowo
współdzieleniu
zasobów.
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Występują nakładające się relacje
kooperacji i konkurencji między
różnymi podmiotami.
Ekosystem podlega
samoorganizacji.
Regulacja relacji nie jest konieczna,
a transakcje często zastępowane są
współużytkowaniem zasobów.
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Wyszcze-

Koncepcja zamkniętej

Koncepcja otwartej

gólnienie

innowacji

innowacji

Własność intelektualna
jest traktowana jako źródło
przewagi konkurencyjnej
i tym samym ma być
Efekty prac

chroniona przed

B+R

rozpowszechnianiem
i wykorzystaniem jej przez
podmioty konkurencyjne
(patenty, wzory
przemysłowe).

Koncepcja ekosystemu
innowacji / otwartej innowacji
2.0

Powstające innowacje
są wynikiem wspólnych

Efekt prac zależy od zaangażowania

prac kooperujących

wszystkich uczestników EI.

podmiotów.

Innowacje przyrostowe powstają

Innowacje wytworzone

przez użytkowanie zasobów

przez przedsiębiorstwo,

węzła centralnego przez

które nie mogą

podmioty niszowe. Innowacje

być dyskontowane

przełomowe obejmują tworzenie

w ramach obecnego

nowych węzłów przez podmioty

modelu biznesowego

dominujące lub kluczowe.

należy komercjalizować.
Zależna jest od decyzji

Dystrybucja

Dążenie do przechwycenia

zaangażowanych

wartości. Działalność B+R

przedsiębiorstw.

Oparte na zasadzie win-win, ale

jest jednym z głównych

Organizacje są

jest zależna od strategii podmiotu

korzyści

procesów kreujących

zainteresowane

dominującego, działań kluczowych

z prac B+R

przewagę konkurencyjną

współpracą i dzieleniem

podmiotów oraz roli danego

i tym samym nie powinna

korzyści, o ile

podmiotu w ramach EI.

być wydzielana.

przewyższają one
ponoszone koszty.

Źródło: opracowanie własne.

Odnosząc się do pytania sformułowanego we wstępie tekstu: czy przedstawione
koncepcje stanowią ewolucję ujęć organizacji innowacyjnych, czy też są to propozycje,
które wzajemnie się wykluczają?
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istnieje zasadnicza
różnica między zamkniętą a otwartą innowacją w zakresie podejścia do działalności innowacyjnej. W zamkniętej innowacji jest ona traktowana jako warunek budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej, a efektywność procesu innowacji zależy od zgromadzonych rzadkich, cennych i trudnych w imitacji zasobów. Tym samym ZI wpisuje się
w nurt podejścia zasobowego. Koncepcja ta znajduje zastosowanie na rynkach o mniejszej dynamice zmian i wysokim poziomie specjalizacji oraz w przypadku dużych przedsiębiorstw o rozbudowanej bazie zasobowej.
Natomiast o sukcesie procesu innowacji w modelu OI decyduje zdolność organizacji
do akumulacji wiedzy z otoczenia i możliwości jej wykorzystania, w tym komercjalizacji
wytworzonej własności intelektualnej, w jak najpełniejszym zakresie. Dlatego też koncepcję OI należy analizować na gruncie podejścia relacyjnego, zbliżonego do sieci wartości i sieci innowacji. Podejście to pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu adaptacji
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organizacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Pod warunkiem odpowiedniego nasycenia wyspecjalizowanych podmiotów, chcących budować relacje w ramach
procesu innowacji.
Natomiast koncepcja ekosystemu innowacji / OI 2.0, mimo pewnych wspólnych założeń z OI, przesuwa obszar działania z organizacji rozumianej jako przedsiębiorstwo centralne i jego sieć innowacji, na poziom kształtowania warunków dla rozwoju innowacyjności
w modelu ekonomii dzielenia i współużytkowania zasobów. Tym samym odchodzi się od
postrzegania przedsiębiorstwa jako głównego decydenta, który w świadomy sposób kształtuje swój rozwój na rzecz funkcjonowania w założeniach podejścia ewolucyjnego do gospodarki. Koncepcja ta wymaga świadomego i konsekwentnego zaangażowania nie tylko
podmiotów wchodzących w skład łańcucha dostaw, ale także uczelni, czy też administracji.
Tym samym każda z przedstawionych koncepcji oparta jest na innych założeniach,
co w dużej mierze powoduje, że ujęcia te należy uznać za rozłączne. Jednakże nie przesądza to o walorze aplikacyjnym poszczególnych modeli, gdyż każdy z nich może być
z powodzeniem implementowany, o ile zostanie on dopasowany do istniejących warunków realizacji działalności innowacyjnej organizacji.
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Abstract: This study integrated social capital theory and technology transfer theory to develop
a better understanding of university-industry links. The main aim of this paper was to understand the influence of relationships, particularly structural, relational and cognitive dimensions
of social capital on value creation in university-industry links, namely technology transfer. The
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Wstęp
Bardzo konkurencyjne środowisko i dynamiczne zmiany w globalnej gospodarce zmusiły instytucje sektora prywatnego i publicznego do zjednoczenia wysiłków na rzecz
upowszechnienia wiedzy w ramach systemów innowacji. W latach 80-tych i 90-tych
XX w. wiele uniwersytetów w Hongkongu (HK) uruchomiło programy promujące komercyjne wykorzystywanie wyników badań akademickich, wspierające patentowanie i licencjonowanie wyników badań naukowych prowadzonych w ośrodkach akademickich, a także różne uzupełniające inicjatywy wspierające tworzenie firm typu
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spin-off [Sharif, Baark 2008, ss. 47–65]. Sektor szkolnictwa wyższego w Hongkongu
uległ wtedy znacznym przeobrażeniom w związku z przejściem dawnej kolonii brytyjskiej do obecnego statusu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej
Republiki Ludowej. Opracowano nowe ramy polityki mające na celu promowanie
technologii i innowacji, a Hongkong był świadkiem wielu inicjatyw wspierających
powiązania między uczelniami a przemysłem [Sharif, Baark 2005, ss. 462–479]. Centra transferu technologii były na pierwszej linii zachodzących zmian. Udział całkowitych wydatków na badania i rozwój w sektorze szkolnictwa wyższego w Hongkongu
w 2000 r. wynosił 80%, co demonstruje kluczowe znaczenie uniwersytetów w systemie innowacji tego miasta-państwa [Sharif, Baark 2008, ss. 47–65].
Zainteresowanie relacjami biznes–akademia w zakresie transferu technologii wynika
z przekonania, że badania prowadzone wspólnie przez środowiska akademickie i przemysł
mogą być niewyczerpanym źródłem innowacji [Mansfield 1998, ss. 773–776; Trzmielak,
Grzegorczyk, Gregor 2016]. Niektórzy badacze argumentują, że współpraca między uniwersytetami a jednostkami biznesowymi jest konieczna dla przetrwania obu stron na konkurencyjnym rynku oraz jako motor wzrostu gospodarczego [Siegel, Waldmann, Atwater,
Link 2004, ss. 115–142].
Powiązania uczelni z przemysłem i ich wpływ na procesy innowacyjne były przedmiotem analiz wielu badaczy zajmujących się zarządzaniem, transferem technologii,
polityką, ekonomią innowacji i socjologią [Foss, Gibson 2015; Mowery, Nelson 2004;
Agrawal 2001, ss. 285–302]. Zaproponowano różne ramy teoretyczne, aby zbadać poszczególne wymiary powiązań uczelni z biznesem [Perkmann, Walsh 2007, ss. 259–280].
Podczas gdy literatura dotycząca zarządzania innowacjami, transferu technologii i komercjalizacji zapewnia wgląd w różne organizacyjne, kontekstowe i relacyjne czynniki
sukcesu, nadal istnieją znaczne luki w rozważaniach. Niektóre badania uchwyciły i zdefiniowały różne typy powiązań między ośrodkami akademickimi a przemysłem, ale nie
scharakteryzowały dogłębnie relacji powstających w ramach tych powiązań ani nie objęły oceny ich skutków czy też konsekwencji.
Istnieją ogólne, być może globalne, przesłanki, że opracowane do tej pory podejścia
są niewystarczające, aby można było analizować miękkie aspekty transferu technologii,
w tym relacje społeczne. Biorąc pod uwagę szybki postęp gospodarczy i technologiczny w Azji Wschodniej w ostatnich dziesięcioleciach, a także różnice kulturowe, w tym
znacznie silniejszą orientację na relacje, uznano za niezbędne przetestowanie pewnych
koncepcji w kontekście doświadczeń Azji Wschodniej.
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Kapitał społeczny a transfer technologii – ujęcie teoretyczne
Niniejszy artykuł podejmuje się próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kapitał społeczny powstały w relacjach wpływa na generowanie wartości w procesach transferu
wiedzy i tym samym przyczynia się do sprawniejszej komercjalizacji technologii. Niektórzy autorzy sugerują, że powiązania uczelni z biznesem mogą się różnić w zależności od
„zaangażowania relacyjnego” [Schartinger, Rammer, Fischer, Frohlich 2002, ss. 303−328].
W tym kontekście „relacje” definiowane są jako powiązania o wysokim zaangażowaniu
relacyjnym. Obejmują one sytuacje, w których osoby i zespoły z uczelni oraz biznesu
współpracują nad konkretnymi projektami i wytwarzają wspólne wyniki. Z drugiej strony
badacze opisują powiazania mobilne i transferowe rozumiane jako powiązania o mniejszym zaangażowaniu relacyjnym, ograniczające się do transferu ogólnych umiejętności
(mobilność pracowników naukowych) lub formalnych działań związanych transferem
własności intelektualnej [Perkmann, Walsh 2007, ss. 259–280]. Pojawia się interesujące
pytanie: W jaki sposób jakość relacji oraz stopień zaangażowania relacyjnego wpływa na
wartość tworzoną w procesach transferu technologii? Chociaż nie ma powszechnej zgody
co do konceptualizacji jakości relacji, istnieje powszechna zgoda co do tego, że zadowolenie z wyników współpracy, zaufanie i zaangażowanie w związek są kluczowymi składnikami relacji wysokiej jakości [Baker, Simpson, Siguaw 1999, ss. 50–57; Palmer, Bejou 1994,
ss. 495–512]. Szczególnie zaufanie pojawia się bardzo często w literaturze przedmiotu
jako istotny element powiązań uniwersytecko-przemysłowych, a wielu badaczy podkreśla jego kluczową rolę w sukcesie procesów komercjalizacyjnych. W badaniu zastosowano szerszą perspektywę podejmując próbę integracji teorii kapitału społecznego z teorią
transferu technologii. Koncepcja kapitału społecznego pojawia się w literaturze głównie
w kontekście badania społeczności i do opisania zasobów relacyjnych powstałych w osobistych więziach w społeczności. Później koncepcję tę wykorzystywano w szerokim zakresie do badań wewnątrz- i międzyorganizacyjnych [Burt 2004, ss. 349–399; Nahapiet,
Ghoshal 1998, ss. 242–266]. Znalazła ona także zastosowane w badaniach dotyczących
związków wewnątrz i na zewnątrz rodziny [Coleman 1988, ss. 95–120], relacji wewnątrz
i na zewnątrz firmy [Burt 1992] oraz powiązań między organizacją a rynkiem publicznym [Putnam, Nanetti 1993; Putnam 1995, ss. 65–78]. W niniejszym artykule podjęto
próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kapitał społeczny (w tym jego wymiar
relacyjny powiązany z jakością relacji) wpływa na tworzenie wartości w powiązaniach
między uczelniami a przemysłem. Skupiono się na transferze technologii i interakcjach
pomiędzy uniwersyteckimi centrami transferu technologii i firmami.
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Metodologia
Postawiono następujące pytanie badawcze: W jaki sposób różne formy kapitału społecznego wpływają na wartość tworzoną w powiązaniach uniwersyteckich z przemysłem,
w szczególności w procesach transferu technologii, w kontekście kultury i rynku azjatyckiego w Hongkongu? W badaniu zastosowano koncepcję kapitału społecznego autorstwa Nahapiet and Ghosal [Nahapiet, Ghoshal 1998, ss. 242–266]. Zidentyfikowali oni trzy
wymiary kapitału społecznego: strukturalny, relacyjny i poznawczy. Zgodnie z tym podejściem wymiar strukturalny kapitału społecznego obejmuje interakcje społeczne, w tym
przypadku między uczelnią a przedsiębiorstwami [���������������������������������������
Ring, Van de Ven 1994, ss. 90–118������
]. Jakość relacji, jako główny element wymiaru relacyjnego odnosi się do stopnia w jakim ta
interakcja charakteryzuje się rozwojem zaufania [Dyer, Singh 1998, ss. 660–679]. Element
poznawczy odzwierciedla wspólne cele i aspiracje partnerów.
Jakościowe metody badawcze są szczególnie przydatne do eksploracji nowych koncepcji i ich wzajemnych powiązań oraz dla dogłębnego zrozumienia sytuacji, zachowań
lub działań [Flint, Woodruff, Gardial 2002, ss. 102–117]. Ze względu na fakt, iż postawione
pytanie badawcze ma charakter pionierski i jest niewystarczająco opracowane w literaturze przedmiotu, zdecydowano się na przeprowadzenie indywidualnych wywiadów
pogłębionych (IDI) z ekspertami w zakresie transferu technologii reprezentującymi:
·· Biuro Transferu Technologii, Uniwersytet w Hongkongu (The University of Hong Kong);
·· Biuro Transferu Wiedzy, Uniwersytet Miejski w Hongkongu (City University of
Hong Kong);
·· Biuro Badań i Transferu Wiedzy (ORKTS), Chiński Uniwersytet w Hongkongu (The Chinese University of Hong Kong).
Wywiady przeprowadzono w 2015 r. w celu zrozumienia, w jaki sposób różne formy kapitału społecznego wpływają na wartość tworzoną w procesach transferu technologii. Łącznie przeprowadzono 7 godzin wywiadów z dyrektorami i najstarszą kadrą
zarządzającą transferem techologii na trzech największych uczelniach w Hongkongu.
Badanie to jest częścią większego projektu badawczego uczelni azjatyckich. Wywiady
przeprowadzono według scenariusza opracowanego po dokładnym przeglądzie literatury. Pozwoliło to na usystematyzowanie podejścia, nie ograniczając przy tym możliwości odkrywania i eksplorowania nowych problemów. Wywiady zostały w całości
nagrane. Podczas wywiadów prowadzono notatki dotyczące pojawiających się nowych
problemów i koncepcji, jednak scenariusz wywiadu pozostał taki sam, aby umożliwić
identyfikację podobieństw lub różnic.
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Wstępne wyniki i obserwacje
W artykule zaprezentowano wstępne wnioski większego badania Azjatyckich Centrów
Transferu Technologii skupiając się na danych zebranych w Honkgkongu, z uwzględnieniem specyfiki środowiska politycznego, gospodarczego, społeczno-kulturowego i technologicznego regionu. Ze względu na wstępny i eksploracyjny charakter badań wnioski
nie powinny być uogólniane na większą populację. Celem było lepsze zrozumienie rzeczywistości, a następnie konceptualizacja modelu teoretycznego, który zostanie przetestowany empirycznie przy wykorzystaniu badawczych metod ilościowych.
Zrozumieć Hong Kong
W ostatnim dziesięcioleciu w Hongkongu podjęto szereg inicjatyw politycznych mających na celu wsparcie publicznych uczelni, szczególnie w zakresie transferu technologii i współpracy z przemysłem. Ponadto uczelnie publiczne podjęły różne działania
mające na celu rozszerzenie działalności w zakresie patentowania, licencjonowania
technologii oraz „przedsiębiorczości akademickiej”. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku
rozpoczęła się w Hongkongu znacząca transformacja publicznych progamów finansowania badań oraz społecznych oczekiwań dotyczących roli uniwersytetów w edukacji,
badaniach i rozwoju gospodarczym. Bardzo dynamicznie zmianiało się także otoczenie
uczelni w rezultacie szybkiego rozwoju gospodarki i rozbudowy rządowych programów wsparcia gospodarki opartej na wiedzy.
Firmy w Hongkongu specjalizują się w komercjalizacji i aplikacji innowacyjych produktów i systemów, szczególnie w sektorze technologicznym oraz inżynierii przemysłowej. Na terenie całego obszaru Honkgkongu aktywnie działają klastry, w ramach
których podejmuje się intensywne działania w zakresie badań i rozwoju, a także aplikacji najnowszych rozwiązań. Bardzo aktywne są tutaj zarówno firmy lokalne, jak i koncerny międzynarodowe, m.in: Nvidia (USA), Texas Instruments (USA), IBM (USA), Sierra
Wireless (Kanada), Samsung (Południowa Korea), Hitachi (Japonia), Siemens (Niemcy),
Philips (Holadnia), Huawei (Chiny) czy Macronix (Taiwan). Hongkong ze względu na
swoje położenie i historię pełni funkcję „bramy do Chin” – zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i kulturalnym. Jego gospodarka rozwijała się prężnie przez wiele lat bazując głównie na wymianie towarowej pomiędzy Chińską Republiką Ludową a resztą
świata. Hongkong, jako była kolonia brytyjska, powrócił do Chin w 1997 r. zachowując
jednak kapitalistyczny ustrój i swoją autonomię w wiekszości obszarów (z wyjątkiem
sił zbrojnych i polityki zagranicznej). W 2017 roku Hongkong oraz Shenzen podpisały memorandum o współpracy (Memorandum of Understanding on Jointly Developing
the Lok Ma Chau Loop by Hong Kong and Shenzhen), której celem jest jej usprawnienie
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w obszarze przygranicznym. W ramach tego porozumienia oba miasta mocno zaangażowały się w rozwój parku technologicznego, którego celem jest wspieranie wspólnych badań nad nowymi technologiami oraz transferu technologii i komercjalizacji
innowacji (ang. Hong Kong/Shenzen Innowation and Technology Park).
Wymiar strukturalny kapitału społecznego w transferze technologii
Według naszych rozmówców wszystkie trzy aspekty kapitału społecznego wpływają na skuteczność i efektywność transferu technologii przy czym wymiar poznawczy
jest źródłem największych wyzwań. Wymiar strukturalny kapitału społecznego, który
odnosi się do zakresu relacji społecznych, jest postrzegany jako bardzo ważny. Ogólna percepcja jest następująca: im szersze są sieci powiązań społecznościowych (biznesowe, badawcze, informacyjne) – tym większe możliwości tworzenia dodatkowej
wartości w procesie transferu technologii. Istnienie i struktura zarówno formalnych
i nieformalnych relacji wpływa na zachowanie podmiotów w ekosystemie innowacji.
W Hongkongu menedżerowie transferu technologii z międzynarodowym doświadczeniem (najlepiej z USA, Europy, Tajwanu lub Singapuru) są postrzegani jako ci, którzy
mają dostęp do szerszych sieci społecznościowych (szczególnie zagranicznych) i oczekuje się, że będą skutecznie rozwijać te powiązania.. Należy jednak pamiętać, że w kulturach azjatyckich powiązania nieformalne, w tym szczególnie rodzinne, odgrywają
zdecydowanie ważniejszą rolę niż w kulturach zachodnich. Sprawia to, że ekspertom
zagranicznym trudno jest zbudować zaufanie wśród lokalnych partnerów bez rekomendacji i „wprowadzenia” do relacji przez osobę zaufaną.
Badanie potwierdziło globalną orientację biur transferu technologii w Hongkongu:
„Rozmawiamy ze światem, nie tylko z Hongkongiem. Rozmawiamy z Chinami, Europą,
USA”. Rynek Honkongu jest mały, co w sposób naturalny wymusza na uczelniach otwarcie się na transfer międzynarodowy czy nawet globalny. Odnotowano jednak istotne
różnice między strukturą i sposobem zarządzania sieciami społecznościowymi. Zidentyfikowano pasywne, selektywne i proaktywne podejście do budowania sieci społecznościowych oraz działań wiążących i pomostowych:
a) Podejście pasywne (świat przyjdzie do nas ze swoimi problemami)
W tym podejściu menedżerowie transferu i administratorzy transferu technologii
koncentrują się na tradycyjnych zadaniach transferu mających na celu licencjonowanie technologii:
–– „W przypadku istniejących technologii, które są gotowe do komercjalizacji, staramy się znaleźć licencjobiorców (...). Nie mamy wystarczających zasobów, by szukać
partnerów na całym świecie. Firmy przychodzą do nas z problemami, ponieważ jesteśmy prestiżową uczelnią.”
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–– „Byłoby stratą czasu analizowanie czego potrzebuje świat. Nie mamy wystarczających zasobów do monitorowania rynku i nie mamy tak wielu technologii do zaoferowania. Wierzymy, że wynalazca zna rynek i my mu ufamy.”
–– „Znamy uniwersytet, więc kiedy firmy kontaktują się z naszym biurem kontaktujemy je z odpowiednimi zespołami badawczymi.”
b) Podejście selektywne
W tym podejściu menedżerowie transferu technologii i administratorzy są bardziej
proaktywni w budowaniu relacji, ale w ograniczonych, starannie wybranych regionach i branżach: „Zanim pokażemy nasz wynalazek światu, musimy poznać naszych
potencjalnych klientów – nie stać nas na globalną sieć kontaktów i globalne patenty”.
c) Podejście proaktywne
W tym podejściu menedżerowie transferu technologii i administratorzy postrzegają sieci relaci jako inwestycję w przyszłość. Nacisk kładzie się nie tylko na działalność krótkoterminową i bieżące transakcje, ale także na długoterminowe korzyści niematerialne:
–– „W rzeczywistości strategia push (pchania) nie kreuje nowej wartości, więc musisz pracować nad stroną popytową próbując zrozumieć czego chce rynek, czego
potrzebują twoi potencjalni klienci (...) Musimy stymulować relacje (...) Mam oddzielny budżet i personel oddelegowany do budowania i zarządzania relacjami.”
–– „Staramy się podejmować wiele działań skierowanych do społeczności akademickiej, ale także zewnętrznego otoczenia uczelni... Sponsorujemy wiele konferencji, warsztatów i seminariów zarówno w HK, jak i w Chinach. Staramy się łączyć naszych badaczy z przemysłem i próbować zrozumieć ich potrzeby, trendy
technologiczne”.
Jednym z przykładów proaktywnego podejścia do budowania relacji jest inicjatywa
Business University and Industrial Club – CUBIC obsługiwana przez Biuro Transferu Wiedzy z Uniwersytetu Miejskiego w Honkongu: „Działamy od ponad 20 lat i mamy ponad
1000 członków z branży przemysłowej. Są to głównie przedsiębiorcy z Hongkongu, ale
zaczęliśmy także przyciągać partnerów z Chin kontynentalnych. Dla tego klubu organizujemy comiesięczne warsztaty lub seminaria”.
Wpływ wymiaru strukturalnego kapitału społecznego na wartość tworzoną w transferze technologii odnosi się głównie do korzyści finansowych będących przede wszystkim wynikiem znalezienia partnera lub potencjalnego klienta (w większości przypadków licencjobiorcy). Bardziej aktywne podejście do tworzenia sieci postrzega się także
jako skuteczne w tworzeniu nowych pomysłów: „Inwestycje w relacje nie przynoszą namacalnych rezultatów w krótkim czasie, ale przynoszą korzyści w długim okresie. Mogą
to być nowe pomysły lub zainicjowane kolejne wspólne projekty”.
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Globalne podejście i bycie bramą do Chin zdominowało nie tylko zakres powiązań
relacyjnych w Hongkongu, ale także tworzone struktury. Niektóre uczelnie zdecydowały
się otworzyć kampusy i laboratoria w mieście Shenzhen, aby uzyskać łatwiejszy dostęp
do talentów, funduszy i rynków w Chinach kontynentalnych: „Shenzhen to najpotężniejszy nowy ośrodek hi-tech w Chinach. Jest to młode miasto, położone daleko od centralnych organów kontroli rządowej. Jest to miasto imigrantów. Nikt nie urodził się i nie
wychował w Shenzhen, bo to jest nowe miasto. To miasto pełne marzycieli, ludzi bez
korzeni, ludzi, którzy nie mają domu, do którego mogliby wrócić, ludzi, którzy nie mają
pieniędzy i ludzi, którzy muszą tam dotrzeć. Są to imigranci zdeterminowani, by tworzyć
przyszłość. Atmosfera jest znacznie bardziej progresywna”.
Relacyjny wymiar kapitału społecznego
Zaufanie można zdefiniować jako oczekiwanie przez osobę lub grupę, że można polegać
na słowie, obietnicy, ustnym lub pisemnym oświadczeniu innej osoby lub grupy [Rotter 1967, ss. 651–665] lub na chęci polegania na partnerze, w którym pokładamy ufność
[Moorman, Deshpande, Zaltman 1993, ss. 81–101]. W marketingu zaufanie jest zwykle
traktowane jako siła napędowa rozwoju i utrzymywania relacji między uczestnikami
procesu wymiany [Geyskens, Steenkamp, Kumar 1998, ss. 223–248]. W naszym badaniu
zaufanie pojawiło się jako czynnik prowadzący do większej gotowości do podejmowania ryzyka: „Osobisty, emocjonalny związek z kimś kogo znasz, tworzy o wiele silniejszą
więź. Sprawia, że masz większe zaufanie do drugiej strony umowy, więc możesz podjąć
większe ryzyko”.
Zaufanie interpersonalne należy do jednej z najbardziej cenionych wartości, które są
wymieniane w kontekście relacji międzyludzkich, kapitału społecznego, działań instytucji publicznych czy polityki. W naszym badaniu zaufanie w procesach transferu technologii zostało zdefiniowane jako wartość, która powstaje przez „robienie rzeczy razem”,
„angażowanie się”, „dostarczanie obietnic” (wymiar behawioralny): „To co tworzyło zaufanie, to robienie rzeczy razem, dostarczanie rezultatów, dotrzymywanie obietnic (...)
Zaufanie opiera się na pracy i zaangażowaniu. W transferze technologii praca jest tak
trudna, że musisz zacząć dostarczać obiecane efekty budując w ten sposób zaufanie...”.
Utrzymywanie długotrwałych relacji okazało się bardzo istotnym czynnikiem dla
tworzenia wartości dodanej w transferze technologii. Wartość dodaną tworzy m.in.
wartość potencjalnych przyszłych wspólnych projektów, w tym głównie badań finansowanych oraz współfinansowanych przez przedsiębiorstwa: „Wierzymy, że prawdziwą
wartością relacji nie jest to, ile pieniędzy można uzyskać z transakcji, ale jak silna jest relacja firmy z uczelnią i czy rezultatem są dodatkowe zasoby zainwestowane przez firmę
w kolejne projekty, w tym badania.”
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Długoterminowe relacje tworzą wartość dodaną także dlatego, że zwykle wykraczają
poza osoby, które ją nawiązały, zainicjowały. Zatem korzyści relacyjne (podobnie jak korzyści
transakcyjne) są rozpowszechniane wśród innych interesariuszy procesu transferu technologii i mogą trwać dłużej niż relacje, które zainicjowały proces tworzenia wartości. Tworzenie
dwustronnej wartości zostało nazwane głównym celem długotrwałej współpracy.
W wywiadach pojawiła się jednak także opinia, że najważniejszą kwestią jest wykorzystanie i wdrożenie technologii: „Nie dbam o utrzymywanie relacji, dbam o to, żeby
biznes był udany. Pracujemy tylko z najlepszymi technologiami. Ważne jest, aby odpowiednia technologia o wysokiej wartości była użyteczna dla społeczeństwa. Ważne jest
dla mnie zrozumienie, co firma chce zrobić z tą technologią – czy chce ją rozwijać.”
Wymiar poznawczy kapitału społecznego
Wymiar poznawczy kapitału społecznego obejmuje takie elementy jak: wspólne wartości, historię, język i kulturę. Hongkong ze swoją wyjątkową atmosferą, środowiskiem
wspierającym przedsiębiorczość i rozwój biznesu, solidną ochroną praw własności intelektualnej jest dobrze przygotowany do transferów technologii z rynków międzynarodowych do Chin kontynentalnych. Ponadto Hongkong ze względu na swoją historię oraz
powszechność języka angielskiego jest przyjazny dla partnerów zachodnich. Nawiązując
kontakty w Hongkongu, partnerzy z zachodu (zarówno firmy jak i uczelnie) mają łatwiejszy dostęp nie tylko do jego rynku, ale także do rynku chińskiego. Co więcej, zachodnie
firmy lepiej znają jego system prawny i mogą czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie
zawierając umowy z uniwersytetami lub firmami w Hongkongu niż bezpośrednio z partnerami w Chinach [HKTDC Research, 2017].
Badanie wykazało, że wymiar poznawczy kapitału społecznego tworzy wartość
poprzez dzielenie się wiedzą i pomysłami. Motywacja do dzielenia się wiedzą wywodzi się z bycia członkiem organizacji/sieci/relacji, w której wspólne normy, zaufanie
i doświadczenie stymulują dobrą wolę i wzajemność. Problem polega na tym, że badacze i przedsiębiorcy mają różne motywacje, które skutkują konfliktem pomiędzy
podejściem „komercyjnym” a podejściem, którego głównym celem jest „kreowanie
wiedzy”. Można to zjawisko również opisać jako konflikt pomiędzy podejściem zorientowanym na wyniki i podejściem zorientowanym na proces. Firmy zawsze są zainteresowane znalezieniem rozwiązania swoich problemów, a także korzyści finansowych,
podczas gdy promocja akademicka bazuje na wydajności w zakresie badań i publikacji. Stwarza to różnice motywacyjne. Ale różnice mogą również występować między
przedstawicielami tego samego sektora na przykład między różnymi firmami: „Współpracujemy z różnymi organizacjami i mają one różne cele i różne sposoby myślenia
o komercjalizacji”.
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Wiele badań podkreśla różnice w kulturze organizacyjnej między uniwersytetem
a firmą uznając je za istotne źródło barier we współpracy. Należą do nich: motywacja,
orientacja czasowa, orientacja rynkowa, biurokracja organizacyjna i elastyczność. „Największym wyzwaniem jest to, że profesorowie na uniwersytetach nie działają tak, jak
robi to biznes pod względem czasu, wymagań... Nie odpowiadają na wiadomości e-mail.
Nie reagują w sposób oczekiwany przez firmy.”
Niezwykle istotnym elementem kapitału społecznego w jego wymiarze poznawczym i relacyjnym jest kultura i jej wpływ na współpracę z biznesem w regionie azjatyckim. W kulturach azjatyckich, w szczególności w Chinach biznes opiera się bardzo
mocno na więziach rodzinnych: kluczowe stanowiska obsadzane są członkami rodziny, decyzje podejmowane są jednosobowo przez najstarszą osobę w rodzinie, młodsi
pozostają posłuszni starszyźnie, funkcjonuje trwały podział ról i obowiązków wynikających z hierarchii rodzinnej (ojciec–syn, starszy brat–młodszy brat, starsza siostra–
młodsza siostra, mąż–żona). „Biznes robi się z osobami ze swojego kręgu rodzinnego,
przyjaciółmi i z tym kogo się lubi. (...) Dalsza rodzina zakłada własne firmy współpracujące z firmą matką tworząc skomplikowaną sieć w postaci nieformalnego holdingu.
Wiedza o powiązaniach holdingu, jej parterach i klientach utrzymywana jest w tajemnicy” [Grzegorzek 2012]. Tworzy to sytuację, w której partnerzy spoza kręgu rodzinnego czy to krajowi, czy zagraniczni nie cieszą się zaufaniem. Zatem relacje nieformalne
i budowanie zaufania poprzez więzi interpersonalne (np. przyjaźń z członkiem rodziny) będą miały dużo wieksze znaczenie niż w kulturach zachodnich.

Wnioski
Na podstawie zebranych wniosków oraz analizy literatury przedmiotu stworzono model,
który przedstawia jak różne wymiary kapitału społecznego wpływają na wartość tworzoną w powiązaniach uczelni z biznesem, głównie w zakresie transferu technologii (rys. 1).
W dalszej części badania model będzie testowany empirycznie na większej próbie, z wykorzystaniem ilościowych metod badawczych.
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Rysunek 1. Wpływ kapitału społecznego na tworzenie wartości w procesach transferu
technologii

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Kapitał społeczny w wymiarze strukturalnym wpływa głównie na korzyści finansowe, znalezienie licencjobiorcy, stworzenie nowego produktu lub dostępu do wiedzy
i nowych pomysłów. Wysoka jakość relacji prowadzi do długoterminowej współpracy,
w której wartością jest nie tylko zysk finansowy z pojedynczej transakcji (licencji), ale
wartość potencjalna przyszłych wspólnych projektów, w tym głównie badań sponsorowanych. Wartość dodana w procesie transferu technologii tworzona jest także przez
korzyści relacyjne wykraczające poza inicjatorów relacji. Wymiar kognitywny kapitału
społecznego przekłada się na wspólną wiedzę, jednak różnice w celach i wartościach są
często wymieniane jako bariera dla współpracy między uniwersytetami a przemysłem.
W kontekście kultury chińskiej jakość relacji, szczególnie w obszarze zaufania będzie
mocno zależała od powiązań rodzinnych i interpersonalnych natomiast cele biznesowe
będą czesto podporządkowane dobru rodziny, nie zaś efektywności i zyskowności firmy.
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Wprowadzenie
Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym centra transferu technologii
mogą być prowadzone przez uczelnie „w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki” [Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 86 ust. 1]. Konkretyzując, Ustawa zakłada, że
centra „tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej” [Prawo o szkolnictwie wyższym,
art. 86 ust. 4], rozumianej jako „sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych
lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników
lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy”
[Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust. 1]. Jak się zauważa, w praktyce, obok koncentracji na wykorzystaniu potencjału jednostki naukowej w zakresie transferu technologii
oraz nadawaniu technologii form prawnych (umowy, kontrakty, licencje, ochrona własności intelektualnej uczelni), centra mogą specjalizować się również w kontaktach z MSP
i pomagać im w pozyskaniu tak nowych technologii, jak i wiedzy fachowej czy uczestniczyć w działaniach regionalnych stymulujących rozwój ekonomiczny poprzez budowę
sieci współpracy [Bąkowski, Mażewska (red.) 2014, s. 81]. Jedną z charakterystyk centrów,
równocześnie prowadzących bazy danych o realizowanych projektach w zakresie badań
stosowanych, opracowaniach naukowych i kompetencjach pracowników jednostek naukowych, powinna być zatem aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym [Bąkowski, Mażewska (red.) 2014, s. 75; Trzmielak 2013, ss. 85 i nast.].
Warto w tym miejscu zauważyć, iż w stosunku do usług świadczonych przez jednostki
otoczenia biznesu, związanych z rozwijaniem zdolności firm do opracowywania i asymilowania nowych idei, już od pewnego czasu [Muller 2001, s. 31; Cohendet 1994] podnosi się
następujące przykładowe kwestie – rozwijania nowej naukowej i technologicznej wiedzy
na drodze wspólnych projektów B+R, wykonywania zewnętrznych prac B+R, transferowania personelu na wyznaczony okres, dzielenia się wiedzą na temat dysponentów poszukiwanej wiedzy, umożliwiającej kojarzenie partnerów czy świadczenie różnych usług
dla firm przy wykorzystaniu różnych umiejętności i know-how [Muller 2001, s. 37; Héraud,
Muller 1998]. Zatem przy analizie działalności tego typu podmiotów bierze się pod uwagę
usługi takie jak: doradztwo finansowe, w zakresie handlu i marketingu, wsparcie patentowe, techniczne, na polu starań certyfikacyjnych czy innych ekspertyz prawnych [Di M.
Eleonora 2012, ss. 101–102; Doloreux, Freel, Shearmur (red.) 2010, s. 123; Muller 2001, s. 37].
Analizując działalność centrów transferu technologii na przestrzeni lat, wskazuje się na to,
że o ile dawniej za cel istnienia biur transferu technologii (technology transfer offices – TTOs)
uważało się wspieranie uniwersytetów czy organizacji badawczych w odgrywaniu roli dostawców wiedzy poprzez ochronę, licencjonowanie i komercjalizację ich wiedzy, to za cel
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biur transferu wiedzy (knowledge transfer offices – KTOs), powstających w ich miejsce, uważa się już bardziej wspieranie ko-kreowania wiedzy niż prosty transfer technologii [Debeckere (red.) 2014, s. 47]. Celem artykułu jest próba zbadania, czy ośrodki transferu technologii, funkcjonujące przy wybranych polskich uczelniach, dostosowały się do tego nowego
wyzwania. Zakresem podmiotowym badań objęto centra transferu technologii zrzeszone
w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (www.pactt.pl). Jako metodę badawczą przyjęto analizę jakościową oferty i typów aktywności badanych ośrodków
transferu technologii i wiedzy. Zachodzące zmiany na polu działalności centrów transferu
technologii są związane z wciąż kształtującym się spojrzeniem na rozwijanie innowacji.
Nowym podejściem do tworzenia innowacji jest koncepcja Otwartej Innowacji 2.0, którą
autorzy postrzegają jako kluczowy kontekst koniecznych zmian form aktywności ośrodków innowacji, w tym centrów transferu technologii. Stąd też dla właściwego osadzenia
tematu pracy, odnoszącego się do ko-kreacji wiedzy, w kolejnej części pracy syntetycznie
odniesiono się do uwarunkowań i płynących z niej wyzwań.

Otwarta Innowacja 2.0
W wersji pierwotnej otwarta innowacja (tzw. 1.0) opiera się na transferze wiedzy, ekspertyz czy zasobów z jednej firmy lub instytutu badawczego do innej/innego. Termin otwartej innowacji 2.0 wiąże się ze zwróceniem uwagi na to, że dana innowacja nie może być
postrzegana jako wyizolowana działalność, której nie towarzyszy refleksja nad jej konsekwencjami dla całego gospodarczego i społecznego otoczenia. Aspekt wpływu wiedzy
na potencjał rozwojowy regionów, w szczególności ich specjalizacji, obecny jest w tym
nurcie badań [Szmal, Ziemski 2017, ss. 425–438]. Co za tym idzie, zwraca się uwagę na
to, że przepływ wiedzy nie zachodzi tylko w jednym wymiarze, od organizacji badawczej
do przemysłu oraz że nie zachodzi tylko pomiędzy tego typu podmiotami. Wspomniana
w tytule ko-kreacja odnosi się do wspólnego rozwoju wiedzy właśnie poprzez relacje
z określonymi partnerami. Przepływ wiedzy staje się złożonym, ustrukturyzowanym procesem, obejmującym wielu różnych aktorów, instytucje akademickie, publiczne lub prywatne organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, agencje oraz organizacje rządowe i municypalne, jednostki sektora finansowego oraz społeczności – mieszkańców, społeczne
grupy interesu. W prezentowanym ujęciu ko-kreacja może przejawiać się tym, że organizacje np. mogą integrować zewnętrzne pomysły pochodzące od klientów lub użytkowników, ko-kreować platformy oparte na tych ideach z uniwersytetem lub inną firmą czy
też niektóre zadania kreujące wartość dystrybuować do innych jednostek lub grup. Może
to być rezultatem tradycyjnych warsztatów, spotkań i projektów lub online przy użyciu
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platform, wirtualnych przestrzeni roboczych, czatów [Debeckere 2014, ss. 23–25]1. Wykorzystując znajomość aktorów systemu, podmioty świadczące wiedzo-chłonne usługi dla
biznesu mogą starać się nie tylko ułatwiać transakcje rynkowe (i w ten sposób dążyć do dostosowania podaży i popytu wiedzy technologicznej i know-how), ale również możliwe jest
dostarczanie nierynkowych systemów alokacji poprzez kreowanie struktur zachęt, co może
mieć miejsce na drodze organizowania zebrań, targów biznesowych, wystaw oraz finansowania kosztów interakcji w celu poprawy tejże interakcji [Muller 2001, s. 34]. Warto zastanowić się nad zdiagnozowaniem zakresu, w jakim obecnie centra transferu technologii w Polsce
wkomponowują się w założenia innowacji 2.0. Aby to uczynić, niezbędne jest wyznaczenie
głównych kryteriów oceny. Dla ich wyprowadzenia istotne jest doprecyzowanie znaczenia
kluczowych pojęć oraz wynikających stąd konsekwencji. Istotnym głosem w tej dyskusji są
dotychczasowe badania w zakresie integracji wiedzy i komercjalizacji technologii w wybranych polskich uczelniach [Trzmielak, Grzegorczyk, Gregor 2016, ss. 49–80].
Warto na początku przypomnieć, iż rola interakcji została pokazana już w modelu typu „chain-linked mode”, opracowanym przez Kline’a i Rosenberga. Jej znaczenie
przejawiało się w połączeniu ze sobą poszczególnych faz, od definiowania potencjalnego rynku, przez przygotowywanie wynalazków, projektowanie, testowanie,
produkowanie i wprowadzanie na rynek. Wyniki prac badawczych mogły zasilać niezbędną wiedzą każdy z tych etapów, w dodatku radykalne innowacje mogły stanowić
o zasileniu badań ideami z obszarów wiedzy związanych z produktem [Muller 2001,
s. 10; Kline, Rosenberg 1986]. Zaprezentowany sposób myślenia wynika w istocie rzeczy z postrzegania innowacji jako procesu o określonych charakterystykach. Można również zaznaczyć, iż ujęcie takie uwypukla to, że wiedza ważna dla innowacji nie
jest dostępna a priori, lecz innowacja konstytuuje działanie, które jest wykonywane
i podlega dyfuzji jednocześnie. Co ważne, istnieją prace podejmujące problematykę
dyfuzji innowacji jako zjawiska sieciowego [Szmal 2011, ss. 291–302]. Związane z innowacją wiedza i technologia nie biorą się zatem znikąd, a istota procesu innowacji
polega na podejmowaniu działań ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań dla
problemów wykraczających poza aspekty związane z pracami B+R. Zachowania firm

Zauważa się przy tym, że w stopniu, w jakim partnerzy podzielają kontekst społeczny, są w stanie transferować nawet wysoce złożoną wiedzę poprzez metody cyfrowe. Wymiana wiedzy staje się bogatsza, a uczenie
głębsze [Morgan 2004]. Wiedza nie będzie postrzegana przez pryzmat dychotomii cicha/skodyfikowana, ale
jako zależna od kontekstu. Jest on konstytuowany przez ciągłe nadawanie znaczeń nadchodzącym i interpretowanym informacjom i następujące w ten sposób kreowanie nowej wiedzy i kształtowanie się doświadczeń
uczestników procesu innowacji, które może zachodzić w różnego typu sieciach nieformalnych, na drodze partycypacji w różnych wydarzeniach społecznych, stanowiących element funkcjonowania ukierunkowanych na
uczenie się społeczności [INonaka, Toyama, Konno 2000, von Krogh, Nonaka, Rechsteiner 2012].
1
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wynikają z przyjętych sposobów podejmowania decyzji czy stosowanych heurystyk
rozwiązywania problemów, które w wyniku wspomnianych poszukiwań ulegają modyfikacjom. Coraz mniejsza przewidywalność rezultatów łączenia wiedzy pochodzącej
z różnych obszarów, wnoszonej przez różnych uczestników procesów innowacji, wymaga między nimi wielowymiarowej komunikacji, „głębszej” aniżeli kiedykolwiek wcześniej [Janiszewski 2016].
Proces ma również charakter kumulatywny, w wyniku podejmowanych działań, zachodzących interakcji pojawiają się efekty uczenia pozwalające następnie lepiej wykorzystywać dostępną wiedzę. W sytuacjach, w których uczenie zachodzi jednocześnie wewnątrz,
jak i na zewnątrz organizacji, np. w dwóch firmach w tym samym czasie, można mówić
o efektach wspólnego uczenia się [Muller 2001, ss. 18–19]. Pozwala to zwrócić uwagę na
to, iż w wyniku świadczenia usług wiedzo-chłonnych dla biznesu nie tylko odbiorca odnosi z tego tytułu korzyści, ale także podmiot świadczący usługi2. Celem zyskiwania jak
największych obopólnych korzyści z interakcji niezbędne jest zwrócenie uwagi na kształtowany przez menedżerów kontekst (w tym obowiązujące praktyki, normy i wartości),
wobec którego oczekuje się, iż będzie sprzyjać interakcjom pomiędzy kreatorami wiedzy
[Ferreira i in. (red.) 2013, s. 39, Spender 1996]. Uwypuklenie aspektu kreowania otoczenia,
w którym jednostki lub organizacje wywierają wpływ na otoczenie, aktywnie je kształtują zgodnie z ich własnymi przekonaniami i poświęceniem na rzecz wykreowania czegoś
nowego, sprawia, iż traktowanie otoczenie dłużej jako dany warunek, w którym jednostki
lub organizacje istnieją pasywnie, nie jest możliwe [Nonaka i in. 2014, ss. 137–139]. Uniwersytety w tym otoczeniu muszą również wykazywać gotowość do tworzenia struktur
inkorporujących potrzeby biznesu, sektora publicznego, studentów lub obywateli [Debeckere 2014, ss. 23–25]. Innymi słowy, podmioty świadczące wiedzo-chłonne usługi wsparcia dla biznesu powinny dokonać przejścia w postrzeganiu klientów jako obiektu analizy
i wynikającego stąd „myślenia dla klientów” w kierunku „myślenia jak klienci” [Nonaka,
Toyama 2005, ss. 430–431]. Jednocześnie zachodzi potrzeba czerpania korzyści z podejmowanych działań pod postacią rozbudowywania własnych baz wiedzy.
Baza wiedzy może być postrzegana jako kombinacja wiedzy jawnej i niejawnej. Szukając analogii do podejścia Batesona do komunikacji, postrzeganego jako szczególnie
użyteczne dla uchwycenia natury bazy wiedzy firmy w kontekście analizy kreowania wiedzy
i innowacji, Muller dochodzi do wniosku, iż wyrazem bazy wiedzy firmy jest jej zdolność do
organizowania przepływów informacyjnych oraz wydobywania i łączenia ich z jej zasobami

W badaniach nad sieciami regionalnymi zdefiniować można korzyści społeczne wyłaniające się w rezultacie
transferu wiedzy od regionalnych pośredników do partnerów sieciowych oraz korzyści prywatne w kategoriach wzrastającej absorpcji wiedzy samych pośredników [Kauffeld-Monz, Fritsch 2013, s. 670].
2
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informacyjnymi. Informacja ta może prowokować lub sprzyjać adaptacji i transformacji, prowadząc do nierutynowych decyzji [Muller 2001, ss. 18–19]. Warto zauważyć, iż nowsze ujęcia zwracają uwagę dodatkowo na jeszcze jeden fakt. Stwierdzając, iż innowacja wyłania się ze spiralnej
kontynuacji procesu konwersji pomiędzy wiedzą niejawną i jawną, nadmieniają jednocześnie,
że konwergencje różnych technologii i kreowanie nowych modeli biznesu jest umożliwiane
przez relację pomiędzy wiedzą jawną, niejawną, a także praktyczną, która umożliwia optymalny osąd w określonym kontekście („tutaj i teraz”) przy jednoczesnym zachowaniu standardów
wspólnego dobra, co stanowi o rozszerzeniu rozważań na temat możliwości absorbowania
wiedzy o wymiar aksjologiczny [Nonaka i in. 2014, s. 142]. Na powiązanie wymiaru wiedzy
z wymiarem społecznym uwagę zwracały także Nahapiet i Ghoshal [1998], które swego
czasu podejmowały się wyjaśnienia, dlaczego procesy wiedzy dają organizacji przewagę
nad innymi strukturami instytucjonalnymi. Zwróciły one uwagę na rosnącą rolę kreowania
wartości (w porównaniu do jej przywłaszczania) [Nahapiet, Ghoshal 1998, s. 242]. Wtedy
różnice w wynikach pomiędzy firmami mogą być związane z różnicą w ich zdolności do
kreowania i eksploatowania kapitału społecznego. W ich ujęciu odpowiednie konfiguracje
relacji mogą pozwolić na to, że firmy będą odnosić więcej sukcesów w rozwijaniu kapitału intelektualnego [Nahapiet, Ghoshal 1998, s. 260]. W kontekście omawiania ko-kreacji
wiedzy warto także zwrócić uwagę na przykład na próbę definiowania koordynacyjnych
kompetencji przez Van den Boscha, Volberdę i de Boera [1999], którzy koncentrowali się
na koewolucji zdolności absorpcyjnej firmy i jej otoczenia wiedzy. Ujmując ich istotę, piszą,
iż są to metody koordynacji, które co prawda mogą być w sposób jawny zaprojektowane,
ale mogą również wyłaniać się z procesu interakcji [Van den Bosch, Volberda, de Boer 1999,
s. 556: De Leeuw, Volberda 1996]. Tym samym poprawiają absorpcję wiedzy poprzez relacje pomiędzy członkami grupy [Van den Bosch, Volberda, de Boer 1999, s. 556]. Na polu
współpracy z klientem zaś, ilość zawartej w innowacji wartości dodanej z lepszym rozpoznaniem potrzeb klientów uzyskiwanym na drodze rozciągniętej w czasie eksploatacji
wiedzy, wiążą Gebauer, Worch, Truffer [2012]. Powyższe uwagi nabierają szczególnego
znaczenia w świetle wyników badań nad procesem kreatywnego brokerowania [Lingo,
O’Mahony 2010], gdzie jedno ze spostrzeżeń dotyczących transformowania wkładów jednostek w koherentną całość koncentrowało się na dążeniach w procesie transformacji nie
tyle do redukowania niejednoznaczności, co do budowania kreatywnej zdolności pozwalającej na dalsze eksperymentowanie i podejmowanie ryzyka [Lingo, O’Mahony 2010, s. 74,
75]. Z uwagi na to, że przekształcenie początkowej idei w projekt do zrealizowania to wynik współpracy, w innym miejscu w literaturze wskazuje się z kolei na zmianę roli samych
brokerów, którzy już nie tylko transmitują informację, ale także ją analizują i konwertują.
W tym celu powinni dążyć do rozumienia kompozycji sieci i aktorów w nich partycypujących [Parjanen, Melkas, Uotila 2011, s. 942]. W świetle powyższego można by również
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dodać wypracowanie wspólnej wizji zasobów wiedzy, do zbudowania w przyszłości, na
bazie wzajemnie aprobowanych reguł działania i wyznawanych przekonań. Warto zauważyć również, iż na temat szerszego rozumienia zdolności absorpcyjnej (aniżeli rozumienie
jej przez pryzmat istnienia w firmie wiedzy podobnej do napływającej) wypowiadali się
również Camuffo i Grandinetti [Janiszewski 2016, ss. 30–31; Camuffo, Grandinetti 2011].
Zauważyli oni, że aby możliwe było kreowanie wiedzy, obok kognitywnej bliskości, niezbędna jest kognitywna interakcja. Choć bezpośrednio wskazuje się tutaj na rolę skutecznej komunikacji umożliwianej przez język, procesy, umiejętności, to fakt powiązania tego
aspektu przede wszystkim ze społeczną i kulturową homogenicznością [Janiszewski 2016,
s. 31] można wiązać z aspektem dążenia do działań zgodnych z ogólnym nastawieniem
podmiotów biorących udział w kreacji wiedzy do poszanowania zasad, ukierunkowanych
na wspólne kreowanie wartości, a nie próby jej przywłaszczania.

Analiza empiryczna
Analizę empiryczną podzielono na dwie składowe. W pierwszej kolejności dokonano
przeglądu już istniejących badań, dotyczących form aktywności ośrodków innowacji
w tym centrum transferu technologii. Szczególnie cenne w tym aspekcie są publikacje Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
(SOOIPP). Drugą składową analizy stanowią badania własne autorów w kontekście form
aktywności CTT w wybranych polskich uczelniach.
Realizując pierwszą składową analizy, należy podkreślić, że opublikowane w 2014 r. badania SOOIPP wskazują na pewne niedostatki. Rozłożenie akcentów podejmowanej działalności przez centra transferu technologii (w większym stopniu są to wczesne etapy transferu
i komercjalizacji technologii, a w mniejszym faza implementacji) sprawia, iż zdarza się, że
centra transferu technologii koncentrują się wyłącznie na doradztwie w zakresie oceny możliwości ochrony własności intelektualnej, konsultowaniu i selekcji innowacyjnych pomysłów,
przygotowaniu ofert współpracy, pomocy w nawiązaniu kontaktu. To przekłada się również na rodzaj aktorów, z którymi centra współpracują i można zauważyć, iż np. współpraca
z instytucjami finansowymi nie jest popularna [Bąkowski, Mażewska (red.) 2014, ss. 82–83].
Przyglądając się działalności centrów transferu technologii, można zauważyć, iż portfel usług
oferowanych dominującym grupom klientów (pracownicy naukowi i menedżerowie firm)
można podzielić na doradztwo i szkolenia. Wśród najczęściej prowadzonych działalności
wymienić należy doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i modelu biznesowego.
Natomiast kluczowe w zaawansowanych projektach transferu technologii doradztwo w zakresie analiz rynku i marketingu prowadzone jest przez mniejszą liczbę ośrodków. Biorąc
pod uwagę częstość występowania pomiędzy wyżej wskazanymi grupami, rozróżniamy
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doradztwo technologiczne i patentowe, przedsiębiorczość i tworzenie firmy, dostęp do
funduszy europejskich, wdrażanie nowych produktów oraz pośrednictwo kooperacyjne.
W przypadku szkoleń na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się ich ukierunkowywanie
na zagadnienia związane z transferem technologii, a dominują szkolenia w zakresie opracowania biznesplanu i modelu biznesowego. Choć szkolenia w zakresie dostępu do funduszy
europejskich pozostają bardziej popularne niż szkolenia nt. przedsiębiorczości i tworzenia
firmy czy szkolenia technologiczne i patentowe, to obserwuje się ograniczanie wsparcia
w tym obszarze oraz w takich obszarach, jak informatyka, księgowość i rachunkowość, finanse i podatki, zarządzanie jakością. Obecne są również takie usługi, jak internacjonalizacja
oraz audyt technologiczny [Bąkowski, Mażewska 2014, ss. 82–83].
Muller wskazuje na możliwość wyróżnienia różnych poziomów interakcji zachodzących pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi wiedzo-chłonne dla biznesu a małymi
i średnimi przedsiębiorstwami. Wspomina o funkcjach takich, jak skanowanie otoczenia
związanego z działaniami innowacyjnymi podejmowanymi przez MSP (poza czysto technicznymi aspektami, może również obejmować takie wymiary, jak finansowanie, marketing, aspekty prawne), wewnętrzne skanowanie związane z wzmacnianiem zdolności
innowacyjnych MSP, ko-produkcja innowacji poprzez wkłady czynione w kategoriach stosowanych metod czy wsparcie związane ze zmianami organizacyjnymi lub bezpośrednim
uczestnictwem w koncepcjach i rozwoju innowacji oraz towarzyszenie MSP podczas fazy
wprowadzania innowacji na rynek [Muller 2001, s. 40]. Poziomy te, jak wcześniej wymienione formy współpracy, podejmowane przez centra transferu technologii z kooperantami, wymagają interakcji, której intensywność kształtuje się odmiennie. Przy tym należy
pamiętać, iż aby tworzenie sieci z ośrodkami innowacji mogło odgrywać znaczącą rolę
w działalności innowacyjnej firm, należy wymagać, aby ośrodki innowacji zbierały i rozumiały przepływy informacyjne, rozwijały ich zasoby wiedzy oraz stosowały wiedzę do rozwiązywania problemów, budując odpowiednie kompetencje [Muller 2001, s. 33]. Można
przyjąć, że poszerzanie baz wiedzy firm szukających wiedzy w celu rozwiązywania problemów wymaga rozwoju baz wiedzy jednostek otoczenia biznesu. Dla potrzeb podejmowanych przez podmioty świadczące usługi wiedzo-chłonne dla biznesu działań (nawet jeżeli
miałyby mieć one charakter monodyscyplinarny), podmioty te potrzebują wielodyscyplinarnej bazy wiedzy, łączonej z posiadaniem dostępu do zróżnicowanych wewnętrznych
i zewnętrznych źródeł informacji, które korespondują z wymienionymi powyżej3.
Wewnętrzne źródła obejmują m.in. rezultaty prowadzonej działalności konsultingowej, wiedzy uzyskanej
poprzez profesjonalne szkolenia, czy ujmując ogólniej, zgromadzone doświadczenia. Źródła zewnętrzne
mogą być interpretowane jako konsekwencja procesów uczenia, jak na przykład partycypacja w programach
B+R klienta, praca w sieci wspólnie z innymi firmami lub organizacjami usługowymi, czy ujmując ogólniej,
rezultat interakcji towarzyszących świadczonym usługom [Muller 2001, s. 44].
3
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Inny badacz [Trzmielak 2013, ss. 239–269] tematyki komercjalizacji wiedzy w Polsce
twierdzi, że dominującym modelem transferu wiedzy jest rozwój kadr, systemu usług konsultingowych, dostęp do systemu transferu wiedzy i informacji. Pozwala to na zwiększenie
skali transferów osiągnięć technicznych i eksperymentalnych do obrotu krajowego i światowego. Badania te zidentyfikowały wiele barier utrudniających efektywne funkcjonowanie jednostek takich jak CTT, do których należą głównie: brak stabilnego finansowania,
niewłaściwe umieszczenie w strukturze uczelni, trudności z zatrudnieniem profesjonalnych kadr czy utrudniona współpraca z badaczami funkcjonującymi w modelu rozwoju
zawodowego, premiującego aktywność publikacyjną, a nie wdrożeniową. Obraz ten uzupełniają badania przeprowadzone przez autorów niniejszej pracy, którzy koncentrują się
na aspekcie ko-kreacji wiedzy przez CTT w tych złożonych warunkach ich funkcjonowania.
Celem artykułu jest próba zbadania, czy ośrodki transferu technologii funkcjonujące
przy polskich uczelniach dostosowały się do nowego wyzwania, jakie niesie koncepcja otwartej innowacji 2.0, dokonując ewaluacji zakresu świadczonych usług. W szczególności,
czy uprzedni cel istnienia biur transferu technologii, związany ze wspieraniem uniwersytetów czy organizacji badawczych w odgrywaniu roli dostawców wiedzy poprzez ochronę,
licencjonowanie i komercjalizację ich wiedzy, zastąpiono nowym celem, za który uważa
się bardziej wspieranie ko-kreowania wiedzy niż prosty transfer technologii. Badania przeprowadzono w 2017r. Zakresem podmiotowym badań objęto centra transferu technologii
zrzeszone w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii. Porozumienie
zrzesza 50 uczelni, w których funkcjonują jednostki organizacyjne, odpowiedzialne za komercjalizację wyników badań. Porozumienie zrzesza większość funkcjonujących centrów
transferu technologii, stąd uznano je za interesujący obiekt badań. Jako metodę badawczą przyjęto analizę jakościową oferty i form aktywności badanych ośrodków transferu
technologii i wiedzy. Dla ukierunkowania analizy jakościowej sformułowano następujące
pytania badawcze:
Czy oferta usług badanych ośrodków transferu technologii i wiedzy bliższa jest koncepcji technology transfer offices – TTOs czy knowledge transfer offices – KTOs?
Czy centra transferu technologii angażują się w ko-kreację wiedzy?
Czy centra transferu technologii angażują się w budowę sieci współpracy ze środowiskami gospodarczymi?
W przeprowadzonych badaniach jakościowych ustalono występowanie następujących form aktywności zakwalifikowanych jako wpisujące się w ko-kreację wiedzy:
·· Współpraca i pomoc w pozyskaniu nowych technologii i wiedzy.
Wśród części badanych CTT widać intensywne kontakty z MSP, które sprowadzają się
coraz częściej nie tylko do prostego zaoferowania potencjału jednostki badawczej, ale
przybierają formę zespołu roboczego, powołanego wspólnie z przedsiębiorstwem
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po to, by wypracować drogę rozwoju przez innowacje przy założeniu partnerskiej
współpracy przy jej wdrażaniu. Występuje też współdziałanie w celu pozyskania finansowania przyjętego planu rozwoju technologicznego. Dużą rolę w tym procesie
odgrywają funkcjonujący w coraz większej liczbie uczelni skauci technologiczni czy
brokerzy innowacji.
·· Uczestnictwo w działaniach regionalnych stymulujących rozwój ekonomiczny.
Reprezentanci badanej próby włączyli się w wypracowanie modelu regionalnych
strategii innowacji, a teraz uczestniczą w ich wdrażaniu. Aktywnie współpracują
w procesie przedsiębiorczego odkrywania, który jest elementem weryfikacji inteligentnych specjalizacji. Widoczne są też działania ko-kreujące wiedzę poprzez
współtworzenie obserwatoriów technologicznych w ramach budowanych sieci
współpracy. Ko-kreacja w tym wymiarze następuje ze względu na stworzone relacje z partnerami.
·· Proinnowacyjne usługi związane z wzrostem zdolności do absorpcji innowacji.
Współpraca jest tak prowadzona, aby rozwijać zdolność firm do opracowywania
i asymilowania nowych rozwiązań. Rozwijanie nowej technologicznej wiedzy następuje w drodze wspólnych projektów B+R, dzielenia się wiedzą na temat dysponentów poszukiwanej wiedzy, wsparcia patentowego czy marketingowego. Przykładem
takiej współpracy mogą być projekty TANGO, gdzie część badanych CTT włączyła się
w opracowanie wniosku o dofinansowanie w aspekcie modelu komercjalizacji, zbudowanie strategii ochrony IP, wyłonienie partnera przemysłowego, wypracowanie
warunków tej współpracy, a na etapie realizacji przygotowanie raportów rynkowych.
·· Sieciowanie i uczestnictwo w nierynkowych systemach alokacji wiedzy.
W badanych CTT widoczne jest aktywne sieciowanie dla zwiększenia zdolności do
ko-kreowania wartości dla klientów. CTT nie tylko ułatwiają transakcje rynkowe (dostosowanie podaży i popytu wiedzy), ale są aktywnym uczestnikiem nierynkowych
systemów alokacji poprzez tworzenie struktur zachęt na drodze organizowania np.
forum pracodawcy, sesji brokerskich czy partycypacji w klastrach.
·· Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
Przedstawiciele badanej grupy CTT prowadzą programy prac przedwdrożeniowych,
nastawionych na finansowanie działań zmierzających do urynkowienia wyników badań. Są to jednak niezbyt duże środki i mające źródło konkursowe, co pewnie przełoży się na nieciągły charakter tego wsparcia. Niemniej jest to ciekawe narzędzie kokreowania i urynkowienia wiedzy, będące aktualnie w rękach CTT.
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Podsumowanie
Zaprezentowana w artykule analiza empiryczna dąży do określenia stopnia, w jakim działania podejmowane przez centra koncentrują się na podejściu do budowania zasobów wiedzy
na drodze wymian z otoczeniem. Dotychczasowa analiza pozwala stwierdzić, iż stopień, w jakim centra transferu technologii angażują się w ko-kreację wiedzy, zależy od wkładu wnoszonego przez nie na polu różnych form podejmowanych działalności, skali odnoszonych przez
centra korzyści z tego tytułu. Można przyjąć, iż niektóre z nich implikują w większym stopniu
konieczność funkcjonowania w wielowarstwowych sieciach i bardziej proaktywny stosunek
do otoczenia, podczas gdy inne stwarzają na tym polu mniejsze możliwości. Tworzenie wielowarstwowych sieci jest trudne także dlatego, że wymaga pogodzenia ze sobą wielu interesów posiadanych przez podmioty mogące w swoim działaniu kierować się odmiennymi
normami. Widoczna jest jednak aktywność badanych podmiotów na tym polu. Stają się one
często aktywnym aktorem regionalnych systemów innowacji, dostrzegając swoją szansę zarówno w kontekście dostawcy wiedzy, jak i podmiotu współkreującego założenia regionalnej
polityki innowacyjności, regionalnych czy krajowych inteligentnych specjalizacji.
Oferta kierowana do sektora MŚP koncentruje się wokół oferty technologicznej
uczelni, na rzecz której działa CTT. Bazy danych znajdujące się w ofercie dotyczą głównie wyników badań uczelni macierzystej, co niekiedy czyni je monodyscyplinarnymi.
W procesie badań nie zidentyfikowano istnienia wielodyscyplinarnej bazy wiedzy
świadczącej o posiadaniu dostępu do zróżnicowanych wewnętrznych i zewnętrznych
źródeł informacji. Podobnie funkcje skanowanie otoczenia związanego z działaniami
innowacyjnymi podejmowanymi przez MSP, kreowanie i upowszechnianie informacji
o trendach technologicznych są mało widoczne.
Analizując działalność centrów transferu technologii na przestrzeni lat, należy ocenić, że ich aktywności nastawione na wspieranie ko-kreowania wiedzy, a nie prosty
transfer technologii, są coraz bardziej widoczne. Oceniając skalę tych działań i liczbę
podmiotów realnie aktywnych na tym polu należy uznać, że proces przechodzenia od
koncepcji technology transfer offices – TTOs do modelu knowledge transfer offices – KTOs
nie jest zaawansowany. Zważywszy jednak na świadomość środowiska CTT skutków
otwartej innowacji 2.0, przy zrozumieniu, że innowacja nie może być postrzegana jako
wyizolowana działalność, której nie towarzyszy refleksja nad jej konsekwencjami dla
całego gospodarczego i społecznego otoczenia, należy się spodziewać istotnej dynamizacji tego procesu. Warto zwrócić uwagę, iż w wyniku świadczenia usług wiedzo-chłonnych dla biznesu nie tylko odbiorca odnosi z tego tytułu korzyści, ale także
podmiot świadczący usługi. Jest to wyraźnym impulsem do przebudowywania oferty
i zwiększenia potencjału, tak aby być zdolnym do ko-kreacji wiedzy właśnie poprzez
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relacje z określonymi partnerami. Takie podejście zbliża do istoty procesu innowacji
polegającej na podejmowaniu działań ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań
dla problemów wykraczających poza aspekty związane z pracami B+R.
Kolejnym przejawem jakościowych przekształceń w badanych CTT jest inicjatywa
zrzeszania się również po to, aby posiadać atrakcyjniejszą ofertę i dostęp do większej
liczby przedsiębiorstw, by móc budować wartość wokół grupy własności intelektualnej,
której właścicielem są różne podmioty. W kolejnym kroku dochodzenia CTT do zdolności do ko-kreacji możliwa jest integracja oferty, integracja zewnętrznych pomysłów pochodzących od klientów lub użytkowników, ko-kreacja platformy opartej na tych ideach
z uniwersytetem lub przedsiębiorstwem czy też delegowanie do innych jednostek lub
grup niektórych zadań budujących wartość.
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