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Wstęp

Integracja międzynarodowa jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym. Będąca jej 
egzemplifi kacją integracja w Unii Europejskiej rysuje się na tym tle wyjątkowo – tem-
po i zakres procesów europejskiej integracji przesądza o niezwykłej intensywności 
kooperacji państw w jej ramach. Dokonująca się od ponad półwiecza ich współpraca 
obejmuje bowiem znoszenie barier w handlu, transferze usług, kapitału i osób, two-
rzenie nowych instytucji, wspólnych polityk i wprowadzanie nowych ram prawnych. 
Oparcie tej współpracy o model ponadnarodowy przesądziło o nadaniu UE specyfi cz-
nych cech, wyróżniających ją na tle innych organizacji międzynarodowych. Państwa 
członkowskie stworzyły bowiem system władzy publicznej z ośrodkiem zarządzania 
ulokowanym ponad nimi, którego podmiotami są także jednostki pochodzące z tych 
państw i w ramach którego następuje sądowa kontrola wykonywania przyjętych zo-
bowiązań traktatowych. Finalny kształt Unii Europejskiej nie jest jednak przesądzo-
ny, a ścieranie się elementów supranarodowych i międzyrządowych, będące stałym 
parametrem UE, czyni z niej strukturę in statu nascendi.

Książka „Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania” stanowi głos w dyskusji na 
temat złożoności i specyfi ki systemu Unii Europejskiej, stojących przed nim wyzwań 
oraz szans, jakie stwarza członkostwo w tej organizacji. Dyskusja ta nabiera obecnie 
tempa. Aktualny „moment integracyjny” skłania bowiem do refl eksji nad kształtem 
dotychczasowych mechanizmów współpracy. Otwartym pozostaje pytanie o to, czy 
będą one ewoluować w stronę rozwiązań oryginalnych, odpowiadających specyfi ce 
Unii Europejskiej, czy też podążą śladami znanymi z rozwiązań krajowych lub mię-
dzynarodowych. Kluczowe dla określenia owego kierunku wydaje się być kryterium 
skuteczności, które pozwoliłoby wykazywać UE szybszą reakcję na oddziałujące na 
nią czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. 

Uwzględnienie aktualnego tempa biegu wydarzeń i procesów w UE uzasadnia 
podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-badawczym dotyczących stanu 
procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, także w perspektywie rozwojowej. 
Prezentowana publikacja zawiera artykuły uczonych z ośrodków akademickich 
z całej Polski, których jednym z głównych punktów zainteresowań jest właśnie 
problematyka integracji europejskiej a jej motywem przewodnim jest pogłębiona, 
wielopłaszczyznowa refl eksja nad procesami integracji w Unii Europejskiej w wy-
miarze wewnętrznym i zewnętrznym. 

Celem podjętego przez autorów wysiłku twórczego było krytyczne prześledze-
nie genezy, dynamiki i zasad procesów integracyjnych w Unii Europejskiej oraz 
ich wieloaspektowych skutków, określenie wyzwań, jakie te procesy ze sobą niosą 
oraz wskazanie szans nimi implikowanych. Niniejsza publikacja dotyka szerokiego
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spektrum dziedzin, działań, zagadnień. Ich analiza i  ocena ukazuje, na ile problemy 
wewnętrzne i zewnętrzne Unii oddziałują na procesy integracji na obecnym etapie 
oraz na ile procesy te oddziałują na wewnętrzną strukturę i otoczenie zewnętrzne 
UE. Zakres zagadnień podjętych w książce obejmuje genezę integracji w ramach 
Unii Europejskiej, jej główne zasady, system instytucjonalny Unii Europejskiej, kwe-
stie ochrony praw człowieka, migracji, zagadnienia z zakresu integracji gospodar-
czej i walutowej, problematykę innowacji, wspólnej polityki handlowej, zagranicznej 
i bezpieczeństwa UE oraz tendencje dezintegracyjne w Unii Europejskiej.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka poruszana w książce spotka się z zainte-
resowaniem szerokiego kręgu odbiorców – teoretyków i praktyków, wykładowców 
i studentów, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich tych, którzy poszukują rzetelne-
go źródła wiedzy na temat Unii Europejskiej. Unikalna struktura rozdziałów, obej-
mująca część merytoryczną oraz metodologiczną, jak również propozycje scenariu-
szy zajęć na płycie CD, pozwalają żywić nadzieję także na praktyczne wykorzystanie 
książki – publikacja może zostać bowiem zastosowana w procesie dydaktycznym na 
różnych etapach kształcenia. 

Pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim instytucjom i osobom, które przy-
czyniły się do powstania tej pracy – zarówno w formie wsparcia fi nansowego, jak 
również merytorycznego. Za współfi nansowanie niniejszej książki dziękujemy 
w szczególności Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego (EACEA), Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Cen-
trum Europejskiemu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiemu Stowarzyszeniu 
Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). 

Redaktorzy naukowi
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12.

Innowacje – czym są i jaka jest ich rola?
Przykład Unii Europejskiej*

Terminy „innowacja” oraz „innowacyjność” są dzisiaj powszechnie używane – 
w literaturze naukowej, ale także w publicystyce czy w języku potocznym. Innowacyj-
ność odgrywa współcześnie kluczową rolę w procesie budowania konkurencyjności 
państw oraz dobrobytu społeczeństw. Szczególne znaczenie dla innowacyjności ma 
dynamiczny postęp naukowo-techniczny, którego rezultatem są innowacje techno-
logiczne, ale coraz większego znaczenia nabierają także inne rodzaje innowacji, np. 
innowacje społeczne czy ekoinnowacje. Ta tendencja pokazuje, że rośnie potrzeba 
poszukiwania nowych rozwiązań dla problemów istotnych dla całej ludzkości, takich 
jak np. nierówności społeczne, ubóstwo, głód, zmiany klimatu. 

Istotną rolę w stymulowaniu rozwoju innowacyjności odgrywa polityka innowa-
cyjna, realizowana na poziomie Unii Europejskiej, a także na poziomie narodowym. 
Jednocześnie współczesne procesy globalne, a także dynamiczny rozwój innowacyjno-
ści państw takich jak Korea Południowa oraz Chiny, stanowią dla gospodarki UE oraz 
polityki innowacyjnej nowe i ambitne wyzwania. Pozycja UE w kontekście globalnym 
została przedstawiona w najnowszym raporcie European Innovation Scoreboard 2017.

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych pojęć z zakresu innowa-
cji, innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, a także czynników wpływających na 
ich powstawanie i rozwój. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na znaczenie inno-
wacji w Unii Europejskiej.

* Rozdział został napisany w oparciu o m.in. wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Centre of 
Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE) on European Union’s Security and Stability in a new 
Economic, Social and Geopolitical Settlement”, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 
Programu Erasmus + - Jean Monnet Activities (nr projektu 574518-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE).
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12.1. Istota i klasyfikacja innowacji 

Współczesne procesy rozwoju gospodarczo-społecznego są w głównej mierze 
uwarunkowane czynnikami, które mają charakter niematerialny. Do czynników tych 
należą m.in. wiedza, innowacja oraz ludzka kreatywność. One stanowią istotę „go-
spodarki uczącej się” (learning economy) – koncepcji, która zastąpiła w ostatnich la-
tach „gospodarkę opartą na wiedzy” (knowledge based-economy). 

W literaturze istnieje wiele różnorodnych defi nicji innowacji, co wskazuje na dużą 
niejednoznaczność tego pojęcia. Pojęcie innowacja wywodzi się z łacińskiego inno-
vare, co znaczy odnawiać1. Według Ph. Kotlera innowację defi niuje się jako „jakie-
kolwiek dobro, usługę lub pomysł, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy”2. 
J. Schumpeter, który pierwszy użył pojęcia innowacja, uważał, że innowacją jest nie 
tylko wprowadzenie na rynek nowego produktu, ale również wdrożenie nowego pro-
cesu produkcyjnego, otwarcie lub stworzenie nowego rynku dla konkretnego prze-
mysłu, wykorzystanie nowych surowców lub materiałów do produkcji bądź zastoso-
wanie nowej organizacji produkcji3. 

Najczęściej stosowaną defi nicją innowacji, szczególnie w międzynarodowych sta-
tystykach oraz badaniach porównawczych OECD i UE, jest defi nicja z podręcznika 
Oslo Manual. Według niej innowacją jest wdrożenie nowego lub istotnie ulepszone-
go produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej 
metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, 
organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym4. W defi nicji tej 
zwraca się uwagę na podział innowacji na5: 

• produktowe,
• procesowe,
• marketingowe,
• organizacyjne. 

Do najbardziej popularnych rodzajów innowacji należą innowacje produktowe 
oraz innowacje procesowe. Innowacje produktowe polegają na wprowadzeniu na ry-
nek wyrobu lub usługi, które są całkowicie nowe lub znacząco zmodyfi kowane. Inno-
wacje te powstają dzięki wykorzystaniu nowej wiedzy lub technologii, bądź też przez 
nowatorskie zastosowanie znanej już wcześniej wiedzy lub technologii. Przykładami 
innowacji produktowych są np. wbudowana sieć bezprzewodowa w laptopach, apa-
raty fotografi czne w telefonach komórkowych czy przenośny aparat USG. Innowacje 
procesowe wiążą się z wdrożeniem nowego lub ulepszeniem istniejącego sposobu 

1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza S.A., Warszawa 2003, s. 231. 
2 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 322. 
3 Narodowy Bank Polski, Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, NBP, 

Warszawa 2016, s. 20. 
4 OECD/Eurostat, Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 

OECD/Eurostat, Paryż 2005. 
5 Ibidem. 
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wytwarzania, udoskonalonej metody produkcji lub sposobu dostawy. Do innowacji 
procesowych można zaliczyć np. zautomatyzowane pakowanie czy dostarczanie 
przesyłek za pomocą paczkomatów. Innowacje marketingowe polegają na wdroże-
niu nowej metody marketingowej, w rezultacie czego zmienia się np. dotychczaso-
wa konstrukcja produktu, wygląd produktu, opakowanie, a także strategia promocji. 
Przykładem innowacji marketingowych jest np. wprowadzenie kart lojalnościowych 
czy też wprowadzenie nowego sposobu prezentacji mebli w pomieszczeniach w peł-
ni urządzonych. Innowacje organizacyjne to wdrożenie nowego sposobu organizacji 
w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji stanowisk pracy czy orga-
nizacji relacji przedsiębiorstw z otoczeniem. Jako przykład innowacji organizacyj-
nej można podać np. wprowadzenie taśmy produkcyjnej i trzyzmianowego systemu 
pracy przez H. Forda na początku XX w., wprowadzenie systemu outsourcingu czy 
systemów zarządzania jakością. 

Innowacje można podzielić także ze względu na sposób ich powstawania, na:
• innowacje podażowe,
• innowacje popytowe. 

Oba rodzaje innowacji powstają w tzw. modelu liniowym, zakładającym pewien 
stały określony proces tworzenia innowacji, którego początkiem jest – w przypadku 
innowacji podażowych – wynik prac badawczo-rozwojowych (B+R) realizowanych 
w ośrodkach naukowych takich jak uniwersytety czy instytuty badawcze, a w przy-
padku innowacji popytowych – oczekiwania rynku i potrzeby potencjalnych klientów. 
Oba modele zostały przedstawione na rysunkach 12.1 i 12.2. 

Rysunek 12.1. Model podażowy innowacji

Badania i rozwój Produkcja Marketing Rynek

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 12.2. Model popytowy innowacji

Marketing
(badanie potrzeb) Badania i rozwój Produkcja Rynek

Źródło: opracowanie własne. 

Od lat 80. XX w. coraz większego znaczenia nabierają nieliniowe modele two-
rzenia innowacji, np. modele interakcyjne, czy zintegrowane, charakteryzujące się 
licznymi sprzężeniami zwrotnymi zachodzącymi między działaniami z zakresu prac 
B+R oraz rynkiem. W latach 90. XX w. pojawiły się modele sieciowe tworzenia in-
nowacji, uwzględniające znaczenie sieciowania dla rozwoju przedsiębiorstw i innych 
podmiotów, opartego w głównej mierze na rewolucyjnych zmianach na rynku ICT.
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Współcześnie najpopularniejszym modelem tworzenia innowacji jest model 
„otwartych innowacji” (open innovation), podkreślający współpracę i wymianę wie-
dzy o innowacjach między poszczególnymi podmiotami funkcjonującymi na rynku. 
Model ten uwzględnia w dużej mierze nasilające się zjawiska, takie jak rosnąca mo-
bilność międzynarodowa pracowników B+R oraz pracowników przedsiębiorstw 
czy ciągły rozwój technologii ICT i związanych z tym metod organizacji pracy. 
Procesy te sprawiają, że źródła innowacji w przedsiębiorstwie mają coraz częściej 
charakter zewnętrzny. Przedsiębiorstwa tworzą otwarte innowacje przez dynami-
zację swojej działalności innowacyjnej oraz rozszerzenie rynku dla nowych powsta-
jących rozwiązań. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki skutecznemu połączeniu 
zewnętrznych źródeł innowacji z wewnętrzną wiedzą i know-how przedsiębiorstwa 
lub innego podmiotu6. 

Innowacje można podzielić także na:
• innowacje przełomowe (radical innovations),
• innowacje przyrostowe (incremental innovations). 

Innowacje przełomowe utożsamiane są z innowacjami radykalnymi, nieciągłymi 
lub rewolucjonizującymi produkcję. Do ich tworzenia wykorzystywana jest nowa, 
nieznana wcześniej wiedza. Oddziaływanie radykalnych innowacji ma bardzo dużą 
siłę. Rewolucjonizują one rynek i są motorem rozwoju technologicznego, ale zwykle 
ich rozwijanie i wdrażanie wiąże się także z większym ryzykiem, dlatego obecnie 
jest to domena start-upów fi nansowanych przez specjalne fundusze fi nansujące naj-
bardziej ryzykowne przedsięwzięcia (venture capital)7. Natomiast innowacje przyro-
stowe, zwane też innowacjami usprawniającymi produkcję, zaliczane są do zmian 
o charakterze adaptacyjnym i powstają zwykle w wyniku serii następujących po sobie 
ulepszeń produktów lub procesów. Są łatwiejsze do wdrożenia i obarczone niższym 
ryzykiem, przez to najczęściej rozwijane są przez działy B+R korporacji oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw, których celem jest utrzymanie modelu biznesowego. 

W ostatnim czasie znaczenia nabierają także inne kategorie innowacji, w tym 
m.in. innowacje społeczne (social innovations), które mają na celu rozwiązanie istot-
nych problemów społecznych, takich jak bieda, wykluczenie, czy zmiany klimatu, 
oraz ekoinnowacje (eco-innovations), które w sposób istotny zmniejszają negatywne 
oddziaływanie na środowisko, przy równoczesnym generowaniu długookresowych 
korzyści płynących z innowacyjności. Takie podejście do innowacji jest wyrazem ro-
snącej potrzeby coraz szerszego uwzględniania koncepcji zrównoważonego rozwoju 
w rozwoju gospodarczo-społecznym. 

6 M.A. Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 18. 
7 Narodowy Bank Polski, Potencjał innowacyjny…, op. cit., s. 183. 
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12.2. Pojęcie innowacyjności 

Pojęcie innowacyjności jest najczęściej używane w odniesieniu do gospodarki. 
Jest ona rozumiana wówczas jako zdolność i motywacja różnorodnych podmiotów 
gospodarczych do działalności polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych 
wyników badań naukowych, prac B+R, nowych koncepcji i pomysłów8. Innowacyj-
ność można rozumieć także jako cechę jednostek, grup i systemów charakteryzują-
cych się kreatywnością i gotowością do poszukiwania i wdrażania nowych rozwią-
zań, pomysłów i koncepcji9. Te nowe pomysły i koncepcje tworzone przez podmioty 
gospodarcze, zespoły czy jednostki to właśnie innowacje. 

Innowacyjność odgrywa kluczową rolę w procesie budowania konkurencyjności 
państw i regionów oraz dobrobytu społeczeństw. Ta zależność została wykazana wie-
lokrotnie w badaniach teoretycznych oraz empirycznych10. Szczególne znaczenie ma 
dynamiczny postęp naukowo-techniczny, który wraz z ogólnym postępem cywiliza-
cyjnym kształtuje oblicze współczesnego świata. 

Innowacyjność może być rozpatrywana na trzech poziomach: makroekonomicz-
nym – w odniesieniu do gospodarki narodowej, mezoekonomicznym – w odniesie-
niu do branż przemysłu oraz mikroekonomicznym – w odniesieniu do pojedynczego 
przedsiębiorstwa. 

Trzy najważniejsze determinanty innowacyjności gospodarki stanowią11:
• infrastruktura innowacyjna wspólna dla całej gospodarki, rozumiana m.in. 

jako skumulowany poziom technologiczny państwa, polityka w zakresie na-
uki i technologii czy mechanizmy wsparcia badań podstawowych i wyższej 
edukacji;

• środowisko innowacyjne w obrębie klastrów przemysłowych; 
• siła i charakter więzi między infrastrukturą innowacyjną a klastrami prze-

mysłowymi. 

Koncepcja ta w linii prostej nawiązuje do koncepcji narodowego systemu innowa-
cji (NSI), która zostanie przedstawiona w kolejnej części opracowania. 

Również zdolność innowacyjna regionu może zostać poddana analizie. Wyko-
rzystywane są w niej różne metody i związane z nimi wskaźniki, np. metodologia 
OECD, metodologia Frascati, metodologia Oslo oraz systemy statystyki publicznej 
(Eurostat, GUS). Na podstawie tych metodologii tworzone są rankingi innowacyj-

8 M. Stec, Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 11-12, s. 45. 
9 D. Batorski, Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności, [w:] Świt innowacyjnego społeczeń-

stwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-Lichota PARP, Warszawa 2013, s. 82. 
10 A.M. Weresa, Systemy innowacyjne a konkurencyjność w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, IGŚ 

SGH, Warszawa 2012, s. 6. 
11 S. Stern, M.E. Porter, J.L. Furman, The determinants of national innovative capacity, „Research Policy” 

2002, vol. 31, s. 906.
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ności regionów i państw, np.: CIS (Community Innovation Survey) czy też SII (Sum-
mary Innovation Index). 

Z kolei zdolność innowacyjna przedsiębiorstwa jest określana jako zespół cech go-
spodarczo-społecznych, kształtowanych w ramach rozwoju danego przedsiębiorstwa, 
stanowiących bazę dla jego działalności innowacyjnej. Do cech tych zaliczyć można 
w szczególności: zasoby, procesy, struktury oraz czynniki tkwiące w przedsiębior-
stwie. To, czy będzie możliwe uzyskanie korzyści ekonomicznych oraz społecznych 
z innowacji, zależy w dużym stopniu od szeroko pojętego systemu instytucjonalne-
go. System ten wpływa na rozprzestrzenianie się, przekazywanie i wykorzystywanie 
efektów procesów innowacji12. 

12.3. Narodowy system innowacji (NSI)

Termin „narodowy system innowacji” (NSI) został wprowadzony do teorii ekono-
mii przez Ch. Freemana w 1982 r. Zdefi niował on NSI jako „sieć instytucji publicz-
nych i  instytucji należących do sektora prywatnego, których działania i  interakcje 
sprzyjają tworzeniu, importowi, modyfi kacji i rozpowszechnianiu nowych technolo-
gii”. Koncepcja ta została rozwinięta w kolejnych latach przez wzmocnienie aspektu 
ekonomicznego innowacji, położenie nacisku na użyteczność ekonomiczną innowa-
cji, a także podkreślenie znaczenia wzajemnych interakcji w systemie decydujących 
o innowacyjności krajowych fi rm. 

Ogólnie zdefi niowany system innowacji pozwala na systematyczne dołączanie 
nowo zidentyfi kowanych elementów i aktualizowanie koncepcji pod wpływem dyna-
micznych zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo-społecznym. 

M.A. Weresa defi niuje NSI jako powiązane ze sobą i oddziałujące na siebie cztery 
grupy zjawisk13: 

• podmioty uczestniczące w tworzeniu nowej wiedzy i innowacji (przedsię-
biorstwa, organizacje naukowo-badawcze, organizacje edukacyjne oraz 
pośredniczące w transferze wiedzy ze sfery nauki do biznesu, twórcy inno-
wacji, użytkownicy itp.);

• instytucje tworzące środowisko dla rozwoju nauki, techniki i przedsiębior-
czości (jednostki administracji centralnej i lokalnej, rządowe agencje, regu-
lacje prawne, instrumenty fi nansowania, normy, standardy itp.);

• wzajemne relacje tych podmiotów i instytucji (oddziaływania i sprzężenia 
zwrotne między podmiotami a ww. instytucjami);

• zasoby wiedzy zakumulowane w gospodarce (specjalizacja technologiczna 
kraju i umiejętność podmiotów uczenia się przez działanie czy wzajemne 
interakcje).

12 Ibidem. 
13 M.A. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012, s. 37. 
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Poszczególne elementy narodowego systemu innowacji są determinowane przez 
wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Należą do nich m.in.14: 

• czynniki społeczne i kulturowe, np. doświadczenia historyczne, systemy 
wartości, edukacja, kultura; decydują one o jakości kapitału ludzkiego i ka-
pitału społecznego, stanowiących główne motory modernizacji i rozwoju 
gospodarczego;

• czynniki ekonomiczne, np. poziom dochodu narodowego, nakłady na B+R, 
struktura gospodarki, konkurencyjność;

• czynniki technologiczne, np. trendy w technice i technologii, formy powią-
zań kooperacyjnych oraz dostęp do nowości technologicznych; 

• czynniki polityczne i prawne, które określają ogólne warunki działania po-
szczególnych elementów systemu, głównie instytucji prowadzących polity-
kę innowacyjną w państwie; 

• czynniki międzynarodowe, które kształtują relacje systemu innowacyjnego 
z innymi systemami, w tym współpraca międzynarodowa dotycząca sfery 
B+R, ale także procesy globalne, takie jak globalizacja, integracja regio-
nalna, rozwój gospodarki opartej na wiedzy czy rozwój transnarodowego 
biznesu przez wpływ korporacji transnarodowych.

12.4. Polityka innowacyjna 

Wspieraniu innowacyjności służą instrumenty polityki innowacyjnej, prowadzo-
nej zarówno na poziomie państw, jak i regionów. Politykę innowacyjną określa się 
jako: „świadomą i celową działalność organów władzy publicznej zmierzającą po-
średnio lub bezpośrednio do wspierania innowacyjności, a przez to konkurencyjności 
gospodarki. Głównym celem polityki innowacyjnej jest rozwój systemu innowacyj-
nego (zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym), który służy: promowaniu 
innowacji zwiększających konkurencyjność gospodarki i podnoszących poziom życia 
mieszkańców, reorientacji gospodarki opartej na pracy w gospodarkę opartą na wie-
dzy, zacieśnieniu powiązań pomiędzy elementami systemu innowacji (nauką, techni-
ką, edukacją, przedsiębiorstwami, rynkiem, administracją rządową i samorządową, 
organizacjami pozarządowymi itp.)”15. 

Efektywna realizacja polityki innowacyjnej warunkuje rozwój gospodarczy (np. 
wzrost konkurencyjności) i społeczny (np. budowa kapitału społecznego), oddziału-
je na różnorodne podmioty (m.in. jednostki, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, 

14 A. Zorska, Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce, Szkoła Głów-
na Handlowa w Warszawie, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” 2015, nr 2.

15 S. Ciok, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, [w:] Endo i egzo-
geniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej 
Strategii Innowacji, red. H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo, Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Wrocław 2009, s. 120.
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klastry itd.), a także relacje między nimi (np. sieci). Ponadto obejmuje wsparcie dla 
wszystkich rodzajów badań naukowych (podstawowych, rozwojowych czy przemy-
słowych), a także dla procesów transferu technologii. 

Transfer technologii ma kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania 
systemu innowacji. Jest on defi niowany jako przenoszenie wiedzy technicznej do 
praktyki gospodarczej. W wąskim znaczeniu transfer technologii to obrót patentami, 
wzorami użytkowymi, licencjami i know-how16. W szerokim znaczeniu transfer tech-
nologii można określić jako wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji oraz eduka-
cji technicznej. Ponadto podkreśla się, że jest to proces rynkowy, który dokonuje się 
głównie między sektorem nauki i badań a sferą działalności produkcyjnej17. Możliwe 
są następujące formy transferu technologii (innowacji)18:

• projekty badawcze i celowe realizowane we współpracy z przedsiębior-
stwami;

• zamówienia na realizację usług badawczych, zlecane przez przedsiębior-
stwa, agencje i organy rządowe;

• inwestycje bezpośrednie, współpraca i fuzje fi rm oraz przedsięwzięcia joint 
ventures (transfer innowacji z przedsiębiorstw do przedsiębiorstw);

• zakup maszyn i urządzeń (lub ich modernizacja), wsparty często szkole-
niem, będący rodzajem przenoszenia techniki;

• proces dydaktyczny;
• publikacje naukowe, popularnonaukowe, konferencje, seminaria, targi itp.;
• wymiana pracowników;
• doradztwo i pośrednictwo technologiczne;
• nieformalne kontakty naukowców z praktykami, owocujące wymianą do-
świadczeń;

• opinie, ekspertyzy i recenzje. 

Polityka innowacyjna obejmuje zarówno elementy „twarde”, np. instrumen-
ty fi nansowe w postaci grantów, dotacji, czy pożyczek czy ulgi podatkowe itp., jak 
i „miękkie”, czyli te służące budowie kultury innowacyjności i klimatu zaufania, 
w tym np. programy mentoringowe, akcje informacyjne i promocyjne itp. Kultura 
innowacyjności jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym zarówno uwarunkowa-
nia gospodarcze, polityczne, jak i społeczne innowacyjności. Oprócz instytucji i roz-
wiązań prawnych kultura innowacyjności, jak wskazuje R. Florida, wymaga istnienia 
creative milieu, czyli twórczego otoczenia, środowiska stymulującego tworzenie oraz 
otwartą wymianę koncepcji i idei19. Zdaniem R. Florida, miejsc o wysokim poziomie 

16 Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek et 
al, PARP, Warszawa 2008, s. 68. 

17 Ibidem. 
18 Ibidem oraz K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miej-

sce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010, s. 213-214.
19 R. Florida, G. Gates, Technology and Tolerance: the Importance of Diversity to High-Technology Growth, [w:] 

The City as an Entertainment Machine, ed. T.N. Clark, Elsevier, New York 2004. 
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kultury innowacyjności jest na świecie bardzo niewiele. Wszystkie one odznaczają się 
ponadprzeciętną otwartością oraz różnorodnością kulturową20. 

12.5. Innowacje w Unii Europejskiej 

Jak już wspomniano, polityka innowacyjna może być rozpatrywana na wielu 
płaszczyznach: lokalnej, regionalnej, narodowej, ale także ponadnarodowej. Przykła-
dem tej ostatniej jest polityka innowacyjna Unii Europejskiej. 

Obecnie podstawę polityki innowacyjnej UE stanowi strategia Europa 202021, któ-
rej celem nadrzędnym jest osiągnięcie zrównoważonego i obejmującego wszystkie 
grupy społeczne wzrostu gospodarczego. W ramach strategii UE wyznaczyła pięć 
celów szczegółowych dotyczących zatrudnienia, innowacji, zmian klimatu/energii, 
edukacji oraz włączenia społecznego. Pośród celów cząstkowych, mających szczegól-
ne znaczenie dla polityki innowacyjnej UE, znalazły się :

• podniesienie poziomu wydatków na B+R do 3% PKB UE, a także zwe-
ryfi kowanie wpływu i struktury tych wydatków oraz zwiększenie udziału 
inwestycji podmiotów prywatnych w działalność B+R;

• zreformowanie systemów kształcenia i szkolenia, tak by odpowiadały one 
wyzwaniom współczesnego świata oraz upowszechnienie zasady „uczenia 
się przez całe życie” (life-long learning);

• realizacja idei „społeczeństwa cyfrowego”, w tym upowszechnienie dostę-
pu do szybkiego Internetu oraz poprawa konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw sektora ICT. 

W osiągnięciu celu nadrzędnego strategii Europa 2020, a także celów szczegó-
łowych ma pomóc siedem inicjatyw przewodnich (fl agship initiatives), w tym ini-
cjatywy o szczególnym znaczeniu dla polityki innowacyjnej, tj. „Unia innowacji”, 
„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Europejska agenda 
cyfrowa”. 

Program rozwoju UE na lata 2010-2020 proponuje nowe, szersze podejście do 
innowacji i polityki innowacyjnej. Uwzględnia ono nie tylko innowacje technologicz-
ne, ale także innowacje społeczne oraz innowacje mające zastosowanie w modelach 
przedsiębiorczości. Obejmuje szeroki katalog podmiotów i regionów zaangażowa-
nych w proces innowacji – oprócz ośrodków naukowych i przedsiębiorstw, także 
podmioty gospodarki społecznej oraz samych obywateli. Ponadto KE zobowiązuje 
się w „Unii innowacji” do zastosowania strategicznego podejścia do innowacji we 
wszystkich swoich politykach.

20 E. Bendyk, Przyszłość pracy: Polska, Czechy, Słowacja, http//:www.badania-w-kulturze.mik.krakow.pl, 
(dostęp 05.10.2017). 

21 Pełna nazwa: Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

00-15 Szczerba-Zawada - Unia Europejska.indd   29100-15 Szczerba-Zawada - Unia Europejska.indd   291 2018-08-29   16:17:422018-08-29   16:17:42



Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania

292

Komisja Europejska zobowiązała się w „Unii Innowacji” do zastosowania stra-
tegicznego podejścia do innowacji we wszystkich swoich politykach. Konsekwencją 
tego jest określenie 34 celów szczegółowych „Unii innowacji” odzwierciedlających 
13 największych wyzwań dla polityki innowacyjnej całej UE oraz państw członkow-
skich, w tym m.in. konieczność wzmocnienia jednolitego rynku innowacji, ułatwienie 
dostępu do źródeł fi nansowania dla przedsiębiorstw czy też wzmocnienie współpracy 
UE ze światem w zakresie innowacji. Warto podkreślić, że wśród wyzwań znalazły 
się również te do tej pory często pomijane, a istotne z punktu widzenia długotermino-
wej strategii UE oraz urzeczywistniania idei zrównoważonego rozwoju: rozszerzenie 
społecznych korzyści płynących z innowacji oraz konieczność dostosowania mierni-
ków postępów „Unii innowacji” tak, aby odzwierciedlały one sytuację innowacyjnych 
przedsiębiorstw, które stanowią siłę napędową gospodarki. 

Unia Europejska systematycznie realizuje cele wyznaczone w strategii Europa 
2020 oraz w inicjatywie fl agowej „Unia innowacji”. Głównym wskaźnikiem stoso-
wanym do pomiaru postępów w realizacji strategii rozwoju innowacyjności UE jest 
Summary Innovation Index. Ten syntetyczny wskaźnik uwzględnia 10 wymiarów 
innowacyjności oraz 27 wskaźników szczegółowych, opisujących następujące ob-
szary22: 

• warunki ramowe (framework conditions) – zasoby ludzkie, atrakcyjne syste-
my naukowe, środowisko przyjazne innowacjom;

• inwestycje (investments) – fi nansowanie i wsparcie; inwestycje przedsię-
biorstwa;

• działalność innowacyjna (innovation activities) – innowatorzy, powiązania, 
aktywa intelektualne;

• wpływ (impacts) – wpływ na zatrudnienie, wpływ na sprzedaż. 

Na podstawie oceny wskaźnikowej państwa włączane są do następujących kate-
gorii:

• liderzy innowacji,
• państwa doganiające,
• umiarkowani innowatorzy,
• skromni innowatorzy.

Polska należy do grupy umiarkowanych innowatorów, którzy osiągają od 50 do 
90% średniej UE. Najnowszy raport Innovation Union Scoreboard z 2017 r. wskazuje, 
że mimo wdrażania w UE wielu instrumentów polityki innowacyjnej, państwa takie 
jak Korea Południowa, Kanada, Australia, Japonia i USA osiągnęły lepsze wskaźniki, 
przykładowo Korea Południowa osiągnęła 130,7% względem wyniku UE z 2010 r., 
podczas, gdy Unia polepszyła swoją pozycję o 1,8%. Największą zaś dynamikę zmian 
innowacyjności w okresie 2010-2016 odnotowały Chiny, tj. ok. 14%23. 

22 European Innovation Scoreboard 2017, European Union, Bruksela 2017, s. 8-10. 
23 Ibidem, s. 27. 
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Wszystkie dokumenty strategiczne stanowiące podstawę polityki innowacyjnej 
w Polsce, a także instrumenty wsparcia innowacyjności, są zgodne z wytycznymi UE, 
zawartymi w licznych strategiach i rozporządzeniach. Podstawowy dokument wy-
znaczający kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego, w tym kierunki dla polityki 
innowacyjnej Polski stanowi przyjęta w 2017 r. Strategia na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju (SOR). W strategii tej kładzie się nacisk na kontynuowanie przekształceń 
polskiej gospodarki, a w szczególności polskiego przemysłu, w kierunku zwiększenia 
roli innowacji w procesach gospodarczych24. 

*     *     *

Innowacje oraz innowacyjność pełnią kluczową rolę we współczesnym świecie. 
Należą one do najważniejszych czynników rozwoju gospodarczo-społecznego i są źró-
dłem konkurencyjności państw, regionów, a także przedsiębiorstw. Dzieje się tak ze 
względu na szereg złożonych czynników i procesów im towarzyszących, w tym m.in.: 

• osiąganie dzięki wdrażaniu innowacji wysokich przyrostów wydajności 
i rentowności produkcji;

• procesy dyfuzji i rozprzestrzeniania się innowacji, które sprawiają, że inno-
wacje te mogą być stosowane jednocześnie przez wiele fi rm, działających 
często w różnych branżach gospodarki;

• efekty pośrednie w postaci rozwoju kapitału ludzkiego, kapitału społecz-
nego, a także umacniania sprzyjających uwarunkowań instytucjonalnych. 

Zarówno UE, jak i państwa członkowskie potrzebują nowych źródeł innowacji 
oraz nowych sposobów stymulowania innowacyjności przedsiębiorstw. Procesy glo-
balne, konkurencja ze strony gospodarek państw wschodzących, takich jak Chiny 
czy Korea Południowa, a także stabilna pozycja najbardziej innowacyjnych państw 
świata, takich jak USA czy Japonia sprawiają, że przed polityką UE stoją ważne wy-
zwania. Nie uda się im sprostać bez edukacji dotyczącej innowacji i innowacyjności 
na każdym poziomie, stymulowania kreatywności i przedsiębiorczości, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. 
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Proponowany scenariusz zajęć 

Ogólna charakterystyka zajęć
Założeniem proponowanych zajęć jest przedstawienie najważniejszych pojęć z zakresu 

innowacji, innowacyjności, a także systemów gospodarczych i społecznych, w jakich in-
nowacje powstają oraz rozwijają się. Słuchacze poznają różne rodzaje innowacji, źródła 
innowacji, a także czynniki wpływające na ich powstawanie i rozwój. Dodatkowo, zdobędą 
podstawową wiedzę związaną z polityką innowacyjną państwa, a także Unii Europejskiej.
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Cele zajęć
• przedstawienie złożoności procesów innowacyjnych w gospodarce i społeczeństwie,
• rozwinięcie umiejętności praktycznych, np. korzystanie i interpretowanie tekstów źró-

dłowych (strategii, dokumentów), 
• zapoznanie uczestników zajęć ze znaczeniem innowacji i innowacyjności oraz polity-

ki innowacyjnej w rozwoju gospodarczo-społecznym oraz oddziaływaniem innowacji 
na rozwój gospodarczo-społeczny, 

• przedstawienie korzyści płynących z wprowadzania innowacji,
• zwiększenie zainteresowania na temat znaczenia innowacji i innowacyjności oraz 

polityki innowacyjnej w gospodarce. 

Słowa kluczowe
• innowacje,
• innowacyjność,
• Narodowy System Innowacji,
• polityka innowacyjna,
• innowacje w UE.

Metody realizacji zajęć
• dyskusja,
• burza mózgów,
• analiza tekstów źródłowych,
• prezentacja multimedialna,
• praca w grupach,
• analiza danych statystycznych.

Przebieg zajęć 
1. Na wstępie przekaż uczestnikom zajęć, że zapoznają się z istotą innowacji, innowa-

cyjności, polityki innowacyjnej oraz znaczeniem innowacji w gospodarce, zwłaszcza 
w Unii Europejskiej.

2. Zaproponuj najpierw krótką rozmowę na temat, czym są innowacje i innowacyjność. 
Następnie zapytaj o najważniejszą zaletę oraz wadę wprowadzania innowacji.

3. Przeprowadź syntetyczną prezentację multimedialną dotyczącą proponowanego tematu.
4. Następnie podziel uczestników na trzy grupy i rozdaj każdej odpowiedni fragment 

strategii Europa 2020 dotyczący inicjatyw przewodnich „Unia innowacji”, „Program 
na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Europejska agenda cyfrowa”. 
Poproś o uważne przeczytanie, a następnie zreferowanie przez przedstawiciela grupy 
najważniejszych założeń polityki innowacyjnej UE w ramach danych inicjatyw. 

5. Dla utrwalenia wiadomości z zajęć jako zadanie domowe poleć przygotowanie 
współczesnego rankingu innowacyjności państw członkowskich UE według EIS (Euro-
pean Innovation Scoreboard) oraz CIS (Community Innovation Survey).
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