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Zmiana pozycji innowacyjnej regionów
w rozszerzającej się Unii Europejskiej
Streszczenie: W bieżącej rzeczywistości gospodarczej o sukcesie danego obszaru decyduje
jego potencjał. Jako jedno z głównych źródeł tego sukcesu wskazuje się coraz częściej innowacyjność. W pracy przedstawiono podstawowe wskaźniki związane z oceną potencjału innowacyjnego regionów europejskich ze wskazaniem na zmiany, jakie w nim zaszły w ostatnich latach. Mimo pozornej stabilizacji w tym zakresie niektóre regiony wyraźnie inwestują
we wzrost potencjału, inne z kolei po osiągnięciu odpowiednio wysokiego poziomu wyraźnie
zwalniają. Przeprowadzone badania wskazują, że bardziej wyraźne efekty tych działań są
jednak niemożliwe do wykazania w krótkim okresie ze względu na długoterminowy charakter
badanych zjawisk. Jedynie długofalowa, właściwie zorientowana i skoordynowana konsekwentna polityka może poprawić sytuację innowacyjną poszczególnych regionów.
Słowa kluczowe: innowacyjność, aktywność patentowa, analiza porównawcza.

1. Wstęp
W analizach możliwości rozwoju regionów, czy też ich pozycji w odniesieniu do
innych, jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę jest innowacyjność
dająca szansę na szybszy rozwój. Samo pojęcie innowacyjności jest trudne do jednoznacznego określenia, jednakże można je rozpatrywać jako zdolność do tworzenia,
absorpcji i dyfuzji innowacji przez określone jednostki, np. regiony. W tym sensie
należy zwrócić uwagę na zasoby ludzkie możliwe do wykorzystania w sektorach
kreujących i wdrażających innowacje (B+R i high-tech), nakłady, które kierowane
są do tych sektorów, potencjał gospodarczy i jego ukierunkowanie, aktywność patentową.
Innowacyjność traktowana jest często jako klucz do konkurencyjności [Gierczycka 2003]. W tym ujęciu warto zwrócić uwagę na rynek, na którym owa walka
konkurencyjna się rozgrywa. O ile Unia Europejska, jako swojego rodzaju zrzeszenie państw, stara się występować na arenie międzynarodowej jako całość, o tyle
wewnątrz niej trwa ciągła walka o wpływy, znaczenie i osiągnięcie jak najwyższego
(również względem innych) poziomu rozwoju gospodarczego. Tymczasem sytuacja
wewnątrz Unii stale się zmienia. Nie jest to monolit, lecz dynamicznie zmieniający
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się twór. Od 12 członków w początkach Unii, do 27 dzisiaj, o bardzo zróżnicowanych gospodarkach, kulturach, rozwiązaniach administracyjnych i ekonomiczno-politycznych. Z jednej strony dotychczasowi konkurenci w wielu aspektach stali się
sojusznikami, zaczęli korzystać z tych samych przywilejów, z drugiej zaś zaczęły
ich dotyczyć te same normy i ograniczenia. Ustalenia, o których mowa, dotyczą
przede wszystkim sfery rolnictwa i produkcji, a jedynie w ograniczonym stopniu
dziedzin związanych z innowacyjnością.
W badaniach porównawczych, które są przedmiotem niniejszego opracowania,
pod uwagę bierze się przede wszystkim wyróżniające jednostki. W tym przypadku
analizie poddane zostaną dane z lat 2000–2010 dotyczące regionów o najwyższym
i najniższym potencjale innowacyjnym. Możemy mieć tu do czynienia zarówno z
wyraźnym efektem konwergencji, jak i z efektem dywergencji ze strony liderów.
Mimo rozszerzenia się Unii w badanym okresie, w analizach wykorzystano dostępne
dane dla badanych regionów również z okresu przed ich przystąpieniem do Unii.

2. Zamożność regionów
W 2000 roku Unia składała się z 78 jednostek NUTS 1 i 211 jednostek NUTS 2,
które są podstawową jednostką analiz statystycznych. Zdobycie danych na większych poziomach dezagregacji jest trudne. Obecnie przy 27 państwach (NUTS 0)
Unia obejmuje 97 regionów na poziomie NUTS 1 i 271 na poziomie NUTS 2. Warto
przy tym pamiętać, że podział ten nie jest stały. Wraz ze zmieniającym się otoczeniem i warunkami ekonomicznymi może on ulec zmianie. Obserwowaliśmy tego
typu sytuację w przypadku podziału danych dla regionu Londynu na Inner i Outer
oraz przy podziale danych dla Irlandii czy niedawno Danii. W Polsce również obserwujemy próby nowego podziału (obecnie nadal w ramach propozycji), które w przypadku stołecznej Warszawy i aglomeracji śląskiej mogłyby rozdzielić te jednostki
administracyjne dla lepszego wykorzystania funduszy i zarządzania nimi.
Ze względu na PKB na mieszkańca w badanych regionach w 2000 roku w pierwszej dziesiątce znajdowały się dwa regiony brytyjskie, dwa niemieckie i po jednym
z Francji, Szwecji, Belgii Holandii, Austrii i Luxembourg. W miejsce podwójnej
reprezentacji wspomnianych Niemiec i Wielkiej Brytanii w 2008 roku do 10 najbogatszych regionów weszły Praga i Bratislavský kraj, będące w uprzednim zestawieniu odpowiednio na 29 i 99 miejscu. Najszybszy wzrost w ostatnich ośmiu latach
w odniesieniu do średniej unijnej obserwujemy w regionach rumuńskich (8 z 10
najszybciej się rozwijających) i wynosi on od 61,1% do 101,8%. Dynamicznie rozwijają się również regiony słowackie, bułgarskie (zwłaszcza Yugozapaden +97,3%)
oraz Litwa, Łotwa i Estonia. Polskie regiony rozwijają się w tempie kilkunastoprocentowym, a najwolniej z nich Zachodniopomorskie – jedynie 4,1%.
Zamożność regionu przekłada się bezpośrednio na potencjał innowacyjny
[Szajt 2008]. W ujęciu popytowym nasze zasoby determinują możliwości nabywcze.
W ujęciu podażowym w zależności od zamożności regionu kreujemy ofertę handlo-
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wą i usługową. W regionach biedniejszych niektóre produkty czy usługi bądź nie
znajdą odbiorców, bądź ich liczba będzie na tyle ograniczona, że ekspansja na dany
rynek nie będzie opłacalna. Sytuacja, z którą mamy do czynienia w przypadku bied-
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Rys. 1. Dochód mierzony PKB w przeliczeniu na mieszkańca danego regionu
(€ według PPS w 2008 roku) (najlepszy region, wartość średnia i najgorszy region)
Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostatu.
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niejszych i zamożniejszych państw (co jest tylko ustaleniem generalizującym), jest
w rzeczywistości dużo bardziej odczuwalna w zestawieniu poszczególnych regionów czy to na poziomie państwa, czy też w ujęciu globalnym. W Wielkiej Brytanii
region o najwyższym dochodzie na mieszkańca (Inner London) posiada o 238%
wyższy ten wskaźnik niż średnia dla pozostałej części kraju. W Niemczech różnica
ta wynosi zaledwie 70%, przy czym regiony najsłabsze oraz średni dochód na mieszkańca w regionie w obu państwach są nieistotnie względem siebie różne (tα = 0,531,
p = 0,702).
Najbogatszymi regionami w tym ujęciu są zwykle regiony stołeczne, dotyczy to
zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Niemiec, Belgii, Szwecji, Czech czy Polski. Bardzo
często jest to związane z umiejscowieniem w nich ośrodków akademickich czy centrów przemysłowo-usługowych. Zamożność regionu jest jednak tylko jednym z
czynników kształtujących swego rodzaju otoczenie innowacyjne. Ważniejszy jest,
wynikający często z niego, poziom finansowania innowacji czy działań badawczo-rozwojowych.

3. Potencjał innowacyjny regionów
W zakresie finansowania działalności B+R w poszczególnych regionach obserwujemy silne zróżnicowanie. W rankingu najwięcej wydających na ten cel regionów na
pierwszych miejscach znajdują się cztery regiony niemieckie (trzy kolejne w drugiej
dziesiątce), dwa szwedzkie, dwa brytyjskie, fiński i austriacki. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii obserwujemy największe dysproporcje odnośnie do tego wskaźnika.
Najbogatszy region Cheshire wydaje 53 razy więcej niż najbiedniejszy Cornwall and
Isles of Scilly. W Niemczech różnica ta stanowi 32-krotność.
W grupie 20 regionów charakteryzujących się najmniejszymi wydatkami na
działalność B+R znalazły się poza regionami Ionia Nisia i Dytiki Macedonia z Grecji jedynie regiony polskie (7), rumuńskie (6) i bułgarskie (5). Co ciekawe, różnice
w tych państwach są również znaczące: w Rumunii najbogatszy region wydaje
26 razy więcej niż najbiedniejszy, w Polsce blisko 23 razy więcej. Jednocześnie te dwa
państwa charakteryzują się najwyższym w Unii udziałem sektora rządowego w finansowaniu działalności B+R. Nasuwa się więc pytanie, czy wadliwy w tym zakresie jest system jako całość, czy też sektor przedsiębiorstw pozostaje zbyt daleko w
tyle. Ogólnie obserwujemy wzrost poziomu finansowania działalności B+R w regionach. Wynik, który pozwalał na wyjście z ostatniej dwudziestki w 2000 roku, obecnie gwarantuje bycie w ostatniej dziesiątce. W ciągu ostatnich ośmiu lat z końcowej
20 rankingu wydostały się cztery regiony: węgierski Észak-Magyarország, greckie
Peloponnisos i Sterea Ellada oraz rumuński Nord-Vest. W ich miejsce weszły grecki
Dytiki Macedonia i trzy polskie: Zachodniopomorskie, Warmińsko-mazurskie i Kujawsko-pomorskie. Generalnie, polskie regiony w tych zestawieniach wypadają coraz gorzej. W dwudziestce najwięcej inwestujących w B+R w miejsce dwóch regionów brytyjskich Bedfordshire and Hertfordshire i Hampshire and Isle of Wright oraz
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Tabela 1. Wydatki na działalność B+R na mieszkańca (€ w cenach stałych 2000 PPS)
w roku 2008 lub ostatnim ewidencjonowanym
Region (państwo)

Wynik

Miejsce

Region (państwo)

Wynik Miejsce

Stuttgart (DE)

1757,2

1 Zachodniopomorskie (PL)

28,3

236

Hovedstaden (DE)

1729,5

2 Vest (RU)

28

237

Stockholm (SE)

1610,1

3 Świętokrzyskie (PL)

27,7

238

Cheshire (UK)

1609,4

4 Sud – Muntenia (RU)

24,5

239

Braunschweig (DE)

1597,5

5 Ionia Nisia (GR)

24,12

240

Oberbayern (DE)

1516,3

6 Podlaskie (PL)

24

241

East Anglia (UK)

1416,1

7 Kujawsko-pomorskie (PL)

24

241

Pohjois-Suomi (FI)

1415,9

8 Yuzhentsentralen (BG)

22,6

243

Wien (AT)

1350,9

9 Warmińsko-mazurskie (PL)

Sydsverige (SE)

1260,3

Etelä-Suomi (FI)
Berkshire, Buckinghamshire
and Oxfordshire (UK)

21,6

244

10 Nord-Est (RU)

20,3

245

1150,6

11 Dytiki Macedonia (GR)

18,9

246

1129,6

12 Severoiztochen (BG)

17,3

247

NorthEastern Scotland (UK)

1129,3

13 Opolskie (PL)

14,9

248

Île de France (FR)

1094,8

14 Sud-Vest Oltenia (RU)

13,7

249

Karlsruhe (DE)

1046,2

15 Yugoiztochen (BG)

13,4

250

Västsverige (SE)

1035,9

16 Sud-Est (RU)

12,3

251

Darmstadt (DE)

1033,5

17 Centru (RU)

11,2

252

Tübingen (DE)

1014

18 Lubuskie (PL)

10,7

253

Länsi-Suomi (FI)

965,1

19 Severozapaden (BG)

7,1

254

Praha (CZ)

939,5

20 Severentsentralen (BG)

5,7

255

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

szwedzkiego Östra Mellansverige weszły dwa fińskie Pohjois-Suomi i Länsi-Suomi
oraz czeski Praha. Jest to wynikiem pewnego wycofywania się Szwecji z finansowania działalności B+R (ze względu na pewne przeinwestowanie) oraz ciągłego rozwoju fińskiego NSI i konsekwentnej polityki Republiki Czeskiej w zakresie działalności innowacyjnej.
Analizując dane związane z zatrudnieniem personelu B+R w odniesieniu do
liczby zatrudnionych ogółem, w grupie najwięcej zatrudniających poza drobnymi
zmianami obserwujemy dwa znaczące „awanse”: z 31 miejsca na 19 regionu Midi-Pyrénées i z 27 na 4 regionu Praha. Zwłaszcza ten drugi awans w powiązaniu
z wcześniej wskazanym wzrostem nakładów na działalność B+R świadczy o wyraźnym wzroście potencjału innowacyjnego w tym regionie. Ponadto przyrównując
wskaźnik zatrudnienia w sektorze B+R danego regionu do średniego wskaźnika dla
wszystkich regionów, obserwujemy jeszcze bardziej dynamiczny wzrost. Średnia
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dla regionów ogółem w latach 2000–2009 wzrosła z 0,855 do 0,939 (o 9,7%), podczas gdy dla regionu Praha z 1,79 do 2,99 (o 67,0%), co w odniesieniu do średniej
daje wzrost o 52,2%.
Tabela 2. Personel zatrudniony w sektorze B+R jako procent zatrudnionych ogółem w roku 2009
lub ostatnim ewidencjonowanym
Region (państwo)

Wynik Miejsce

Region (państwo)

Wynik

Miejsce

Hovedstaden (DK)

3,59

1

Peloponnisos (GR)

0,23

227

NorthEastern Scotland
(UK)

3,49

2

StereaEllada (GR)

0,23

228

Braunschweig (DE)

3,1

3

Sud – Muntenia (RU)

0,23

229

Praha (CZ)

2,99

4

Warmińsko-mazurskie (PL)

0,23

230

Pohjois-Suomi (FI)

2,87

5

Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

0,2

231

Oberbayern (DE)

2,77

6

Lubuskie (PL)

0,19

232

Stuttgart (DE)

2,76

7

Podkarpackie (PL)

0,18

233

Île de France (FR)

2,7

8

Severozápad (CZ)

0,17

234

Wien (AT)

2,64

9

Dytiki Macedonia (GR)

0,16

235

Berkshire,
Buckinghamshire
and Oxfordshire (UK)

2,51

10

Highlands and Isle of Wight (UK)

0,16

236

Stockholm (SE)

2,49

11

Ionia Nisia (GR)

0,16

237

Etelä-Suomi (FI)

2,45

12

Vest (RU)

0,16

238

Bratislavský kraj (SK)

2,43

13

Nord-Est (RU)

0,15

239

Inner London (UK)

2,33

14

Świętokrzyskie (PL)

0,15

240

East Anglia (UK)

2,24

15

Centru (RU)

0,14

241

Karlsruhe (DE)

2,2

16

Cornwall and Isles of Scilly (UK)

0,13

242

Luxembourg (LU)

2,16

17

Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

0,12

243

Länsi-Suomi (FI)

2,03

18

Notio Aigaio (GR)

0,12

244

Midi-Pyrénées (FR)

1,97

19

Sud-Est (RU)

0,12

245

Tübingen (DE)

1,96

20

Sud-Vest Oltenia (RU)

0,12

246

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

Warto również nadmienić, że niektóre regiony z czołówki tego zestawienia (Hovedstaden, Braunschweig, Oberbayern, Stockholm, Etelä-Suomi, Karlsruhe, East
Anglia) nie wykazują wzrostu tego wskaźnika, przez co względem ogółu realnie się
uwsteczniają. Możemy zatem domniemywać, że obserwowany poziom jest swojego
rodzaju „punktem nasycenia” w bieżącej rzeczywistości gospodarczej. Z kolei regiony o najmniejszym zatrudnieniu w sektorze B+R niedokładnie pokrywają się z
poprzednim rankingiem. Obserwujemy tu 2 regiony hiszpańskie, 2 brytyjskie, 1 czeski, 4 polskie i aż 5 greckich i 6 rumuńskich. W przypadku Polski Lubuskie i War-
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mińsko-mazurskie dołączyły do tego grona niedawno, co świadczy o niezbyt trafnej
polityce w zakresie B+R w tych regionach. Obserwujemy wyraźnie efekt doganiania. Relacja średniego poziomu wskaźnika dla 20 najsłabszych regionów do średniej
ogólnej wzrosła o 1,1%, podczas gdy dla najsilniejszych poziom ten obniżył się
o 4,5%. Jako efekt właściwie ukształtowanego potencjału innowacyjnego powinniśmy obserwować wzrost efektywności w postaci innowacji. Tym bardziej że jednostki zwykle bardziej identyfikują się z regionem, w którym funkcjonują [Cooke,
Uranga, Etxebarria 1997, s. 477], niż z całym tworem, jakim jest państwo, mające
często charakter jedynie administracyjny.
Jednym z podstawowych mierników innowacyjności, dostępnych w ujęciu regionalnym, są liczby zgłoszeń patentów w przeliczeniu na liczbę osób aktywnych
zawodowo. W ujęciu ogólnym w tym zakresie obserwujemy niemal stałą średnią
liczbę zgłaszanych patentów, wynoszącą około 185 patentów na milion osób aktywnych zawodowo na region rocznie. W ujęciu indywidualnym liczby te wahają się
dość znacznie – od 0,039 do 994,057 przy dyspersji mierzonej współczynnikiem
zmienności na poziomie powyżej 100%. Aż 162 regiony w ciągu 9 lat pogorszyły
swoje notowania, przy 88 poprawach tychże notowań. W grupie regionów o największej liczbie zgłoszeń znajduje się jeden holenderski, jeden austriacki, po 2
z Belgii i Szwecji i aż 14 regionów niemieckich. W grupie 20 najmniej zgłaszających znalazły się 3 regiony bułgarskie, po 2 z Czech, Grecji Hiszpanii, po 4 z Polski
i Rumunii, po jednym z Portugalii i Słowacji i Litwa jako całość. W najsilniej inno-
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Rys. 2. Aktywność patentowa wybranych regionów w odniesieniu do zatrudnionego personelu B+R
(jako procent zatrudnionych ogółem) oraz wydatków na działalność B+R (GERD) na mieszkańca
Źródło: opracowanie własne.
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wacyjnym regionie w tym ujęciu – Stuttgarcie – rocznie zgłasza się więcej patentów
niż w 78 najsłabszych (zakładając, że wszystkie ich patenty zgłoszono by w jednym
regionie), a 20 najbardziej innowacyjnych regionów zgłasza ponad jedną trzecią patentów zgłaszanych w Unii. Jedna czwarta najwięcej zgłaszających zgłasza realnie
75% wszystkich patentów.
Dane zaprezentowane na rys. 2 wyraźnie wskazują na rzeczywistą przepaść
dzielącą regiony najaktywniejsze w zakresie aktywności patentowej i te najsłabsze.
Okazuje się jednocześnie, że nie ma wyraźnej zależności między zwiększaniem się
(bezgranicznym) zatrudnienia i nakładów. Ważniejsze wydaje się właściwe dopasowanie tych dwóch głównych determinant. Pewne pozytywy w grupie słabszej odnajduje się w zwiększeniu zatrudnienia, jednak jeżeli nie idą za tym odpowiednie środki finansowe, efekt nie jest zgodny z pożądanym. Co więcej, różnica pomiędzy
obserwowanymi grupami wskazuje na niemożność szybkiej zmiany.
Tabela 3. Zmiana miejsca w rankingu najbardziej innowacyjnych regionów w latach 2000–2007
dla wybranych (najszybciej spadających i awansujących) regionów
Miejsce
2000

Miejsce
2007

Zmiana

Trier (DE)

110

64

+46

Region

Region
Cheshire (UK)

Miejsce
2000

Miejsce
2007

Zmiana

35

121

–86

La Roja (ES)

190

145

+45

Valle d’Aosta (IT)

95

169

–74

Kassel (DE)

80

37

+43

Bedfordshire and
Hertfordshire (UK)

46

110

–64

Prov. Limburg (BE)

98

58

+40

Kent (UK)

74

137

–63

Anatoliki Macedonia
(GR)

227

187

+40

Merseyside (UK)

82

144

–62

Burgenland (AT)

110

71

+39

Essex (UK)

63

123

–60

Lincolnshire (UK)

150

114

+36

East of England (UK)

39

97

–58

76

42

+34

Herefordshire,
Worcestershire and
Warwickshire (UK)

61

118

–57

Umbria (IT)

142

109

+33

Hampshire and Isle of
Wight (UK)

28

83

–55

País Vasco (ES)

147

115

+32

Região Autónoma da
Madeira (PT)

189

243

–54

Comunidad Foral de
Navarra (ES)

143

111

+32

Norra Mellansverige
(SE)

36

90

–54

Pays de la Loire (FR)

127

95

+32

Nisia Aigaiou, Kriti (GR)

179

232

–53

Marche (IT)

117

85

+32

Moravskoslezsko (HU)

174

226

–52

Wien (AT)

Strední Cechy (CZ)

206

175

+31

Åland (FI)

56

105

–49

Chemnitz (DE)

132

101

+31

Övre Norrland (SE)

47

96

–49

62

31

+31

Prov. Namur (BE)

86

133

–47

Tirol (AT)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Obecne rezultaty w zakresie polityki innowacyjnej, czy to na poziomie kraju,
czy regionu, są wynikiem długotrwałej polityki i rosnącego stale doświadczenia.
Obserwujemy tu sprzężenie zwrotne w układzie nakłady – wyniki – nakłady. Również w zakresie finansowania działalności B+R przez przemysł odpowiednie rezultaty – pożądane z punktu widzenia inwestora – dają nadzieję na dodatkowe czy kolejne fundusze. Procesy innowacyjne zwykle rozciągają się w czasie zarówno w
części badawczej, jak i wdrożeniowej. Ocena tych działań jest możliwa w zasadzie
jedynie w ujęciu długofalowym, co wiąże się z jeszcze większym ryzykiem. Opór
przed jego ponoszeniem jest dla niektórych graczy bardzo silną barierą.
Analizując wyniki rankingów innowacyjności (w ujęciu aktywności patentowej), obserwujemy w latach 2000–2007 51 wyraźnych awansów (ponad 10 pozycji)
i 102 wyraźnych spadków (ponad 10 pozycji).
O ile zmiany polegające na awansie dotyczą w 16 przypadkach skoków o ponad
30 pozycji, z czego 6 to skoki o 40 lub więcej miejsc, o tyle w przypadku spadków
obserwujemy dużo szybsze zmiany. Największy spadek w rankingu odnotował brytyjski region Cheshire – 86 pozycji. Również drastyczne zmiany zaobserwowano dla
regionów Valle d’Aosta z Włoch i brytyjskich Bedfordshire and Hertfordshire, Kent,
Merseyside, Essex. W tej grupie aż 8 ze spadkami powyżej 50 miejsc to regiony
brytyjskie, często będące wysoko w rankingach finansowania i działalności B+R
i zasobów ludzkich w tej dziedzinie. Potwierdza to zasadność tezy o istnieniu „Paradoksu Zjednoczonego Królestwa” [The Innovation Gap… 2006]. Co więcej, spadki
w rankingu powyżej 30 miejsc zaobserwowano aż dla 36 regionów. Są to spadki
wysokie, wypychające nawet regiony z pierwszej pięćdziesiątki do drugiej setki.
W większości dotyczą one jednak spadków słabszych regionów. W Wielkiej Brytanii
jedynie 6 regionów nie odnotowało wyraźnego spadku w rankingu, a 24 znaczny (powyżej 20 pozycji) spadek. W awansach przodują regiony hiszpańskie i niemieckie.

4. Podsumowanie
Mimo pozornie silnej bazy finansowej i kadrowej niektóre regiony europejskie nie
nadążają za rozwijającą się techniką. Co więcej, pozorni outsiderzy z Europy Środkowej i Wschodniej – mimo złych wyników w polityce innowacyjnej wynikających
z opóźnień technologicznych, ale i tych w zakresie rozwiązań organizacyjnych – powoli próbują nawiązać kontakt z pozostałymi. Paradoksalnie państwa, a za nimi regiony, odnoszące do niedawna sukcesy w tym zakresie powoli „wyhamowują”, co
niesie bardzo wyraźnie negatywne skutki dla systemów innowacyjnych. Dowodem
tego są wyniki regionów fińskich, szwedzkich i brytyjskich. Mimo dobrej ogólnej
kondycji państw jako całości coraz wyraźniejsze okazują się wewnętrzne dysproporcje na poziomie regionalnym. Podobnie jest w państwach nowo przyjętych do Unii,
gdzie zwykle regiony stołeczne (Praha, Bratislavský kraj) wyraźnie odstają od pozostałych, nawiązując kontakt nawet z czołówką europejską. Wydaje się, że część
państw europejskich w zmieniającej się sytuacji ekonomicznej postawiło po raz ko-
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lejny na wsparcie na poziomie krajowym kosztem wsparcia na poziomie regionalnym. Tymczasem zmiany, których się oczekuje, nie następują automatycznie i mają
raczej charakter procesowy, długookresowy. Poprawa potencjału innowacyjnego regionów nie gwarantuje sukcesu w poprawie innowacyjności, a na pewno nie w krótkim czy nawet średnim okresie. Zmniejszenie tego potencjału (w odniesieniu do innych) lub stagnacja niemal na pewno gwarantują regres innowacyjności, i to nawet
w krótkim okresie. W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że polityka innowacyjna na poziomie regionalnym funkcjonuje suwerennie w oderwaniu od
polityki innowacyjnej na poziomie państwa.
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Change in the innovative position of regions
in the enlarging European Union
Summary: In the current economic reality, the success of a given area is determined by its
potential. Innovation becomes much more often indicated as one of the main sources of this
success. The paper presents the main measures related to the assessment of the innovation
potential of the European regions with an indication of the changes that have occurred there
recently. Despite the illusory stability in this area, some regions are clearly investing in growth
potential, and other are slowing down after reaching a high level of development. The study
suggests that it is impossible to show evidence of more visible effects of these actions in the
short term due to the long-term nature of the studied issues. Only a long-term, properly oriented, coordinated and consistent policy can improve the innovative situation of individual
regions.
Keywords: innovativity, patent activity, comparison analysis.
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