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INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONALNE
– NOWA IDEA I WYZWANIE DLA POLITYKI
REGIONALNEJ
Streszczenie: U progu XXI wieku kluczowym problemem Wspólnoty Europejskiej była niska konkurencyjność gospodarki i pogłębiający się dystans względem światowych potęg gospodarczych. Problemy te stały się podstawą krytyki dotychczasowej polityki innowacyjnej
i poszukiwania nowych sposobów, narzędzi i trajektorii rozwoju. Odpowiedzią na te wyzwania jest koncepcja inteligentnych specjalizacji regionalnych zaproponowana wraz z nową
wizją rozwoju UE w strategii Europa 2020. Inteligentna specjalizacja to nowy paradygmat
budowania przewagi konkurencyjnej regionów. Jest to zarazem nowy sposób kształtowania regionalnej polityki innowacyjnej, dążący do wyeliminowania dotychczasowych barier
i niepowodzeń w budowaniu zdolności innowacyjnych regionów. Celem artykułu jest analiza istoty koncepcji inteligentnych specjalizacji regionalnych. Artykuł identyfikuje założenia
teoretyczne i opisuje kluczowe elementy nowego podejścia. Eksponuje genezę i novum tej
koncepcji.
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DOI: 10.15611/pn.2015.380.28

1. Wstęp
U progu XXI wieku kluczowym problemem europejskiej wspólnoty okazała się niska innowacyjność gospodarki i słaby potencjał wiedzy, silnie oddziałujące na słabą
pozycję konkurencyjną gospodarki europejskiej. Pogłębiający się dystans dzielący
konkurencyjność i innowacyjność gospodarki unijnej względem Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Chin, wraz z malejącą dynamiką wzrostu gospodarczego, stał
się podstawą do podjęcia radykalnych decyzji mających wzmocnić pozycję Europy
w globalnej gospodarce. Odpowiedzią na te wyzwania było opracowanie strategii
lizbońskiej, przyjętej w 2000 r. na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie [Lisbon
Strategy]. Stała się ona podstawowym narzędziem reform i zmian strukturalnych,
otrzymując rangę nadrzędnego instrumentu kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii. Strategia ta stanowiła próbę rewitalizacji europejskiej gospodarki,
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która w założonej perspektywie czasowej powinna stać się czołową potęgą ekonomiczną świata.
Podejmowane przez ponad dekadę działania realizacji strategii lizbońskiej
nie przyniosły spodziewanych skutków. Zadowalających efektów nie odnotowano
przede wszystkim w sferze budowania gospodarki opartej na wiedzy i innowacji –
restrukturyzacji systemu edukacji i kształcenia, głębokich przemian w sferze B+R
oraz poprawy zdolności innowacyjnych gospodarki. Nie sprawdziły się także nowe
mechanizmy realizacji europejskiej polityki naukowej, technologicznej i przemysłowej. Tak zwana transatlantycka luka produktywności, innowacyjności i wzrostu
gospodarczego istniejąca w wielu branżach i sektorach nie tylko nie uległa redukcji, ale w wielu obszarach się pogłębiła. Te niekorzystne zjawiska uwidoczniły się
szczególnie w aktywności badawczo-rozwojowej oraz w sektorach wysokiej techniki i technologii.

2. Geneza inteligentnych specjalizacji regionalnych
Niepowodzenie w realizacji strategii lizbońskiej stało się podstawą do głębokiej
rewizji i stworzenia nowych ram działania i stymulowania rozwoju Unii Europejskiej. Nowe wyzwania i kierunki znalazły odzwierciedlenie w strategii Europa
2020, która po 2010 r. zastąpiła strategię lizbońską i dokonała nowego otwarcia
w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności europejskiej gospodarki. Nowy
plan zakłada, że rozwój gospodarki UE powinien być oparty na trzech filarach:
rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (rozwój inteligentny), gospodarka efektywnie korzystająca z zasobów (rozwój zrównoważony) oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (zatrudnienie i spójność społeczna – rozwój inkluzywny)1.
Istotnym filarem budowania innowacyjności gospodarki UE w ramach pierwszego filaru (rozwoju inteligentnego) jest identyfikacja, wybór i budowanie inteligentnych specjalizacji (IS) tak na poziomie regionów, krajów, jak i całej europejskiej
gospodarki. W polityce UE nastąpiła ewolucja koncepcji wspierania rozwoju innowacyjności: od nacisku na rozwój sektora B+R i zwiększenie umiędzynarodowienia
aktywności B+R oraz publiczne mechanizmy zarządzania do budowania IS opartej
na rynkowych mechanizmach tworzenia, upowszechnienia i adaptacji zmian technologicznych [Licht 2009].
Bezpośrednio koncepcja IS regionalnych wyrosła z krytyki niskiej skuteczności
dotychczasowej polityki innowacyjnej, polityki naukowo-badawczej i przemysłowej. Za twórców tego nowego podejścia do stymulowania rozwoju zdolności innowacyjnych regionów uznaje się międzynarodową grupę ekspercką Knowledge
for growth (K4G), której dwoma liderami są Bart van Ark oraz Dorninie Foray

1

Strategia Europa 2020, ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
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[Knowledge for Growth Group]. Koncepcja ta była dalej rozwijana i upowszechniana, głównie robili to: Paul David, Bronwyn Hall i Jacques Mairesse.
Koncepcja IS jest próbą poprawy efektywności procesów innowacji, szczególnie w kontekście wydatków sektora publicznego. U podstaw tej koncepcji leży założenie, że regiony nie powinny i nie mogą rozwijać aktywności we wszystkich
obszarach (kompleksowo). Powinny dokonywać selektywnego wyboru obszarów,
w których posiadają najlepiej rozwinięte zasoby, i na nich skupiać swoją aktywność
naukowo-badawczą i innowacyjną [McCann, Ortega-Argilés 2011]. Twórcy tego podejścia wskazują, że „dotychczasowa polityka cienką warstwą rozprowadza inwestycje po różnych polach badań technologicznych – trochę po biotechnologii, trochę
po technologii informacyjnej, trochę po wielu dziedzinach nanotechnologii, w konsekwencji nie czyniąc wielkich zmian w żadnej z tych dziedzin. Bardziej obiecującą
strategią działania wydaje się być pobudzanie aktywności i tworzenie programów
inwestycyjnych uzupełniających i wzmacniających istniejące już możliwości produkcyjne i innowacyjne regionu (czy kraju), dając podstawę do zbudowania międzynarodowej przewagi konkurencyjnej” [Foray i in. 2007]. W ramach dotychczasowej
polityki regionalnej dominuje podejście, w którym każdy region stara się stworzyć
podobne zasoby i zdolności innowacyjne, co skutkuje nadmierną korelacją i zdublowaniem działań naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, a to z kolei
ogranicza różnorodność i komplementarność europejskich zasobów wiedzy i innowacji [Foray i in. 2011].

3. Istota koncepcji inteligentnych specjalizacji regionalnych
Nowością w koncepcji IS jest integracja dwóch perspektyw tworzenia innowacyjności 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 regionu, perspektywa regionalna określa natomiast endogeniczność i specyficzność oraz koncentrację i komplementarność zasobów regionalnych dla rozwoju
specjalizacji (tzw. przewaga terytorialna) [Foray, Van Ark 2007]. Koncepcja IS
wskazuje na konieczność większej korelacji pomiędzy sektorem B+R, regionalną
strukturą gospodarczą oraz sektorem nauki i edukacji. Potencjał ten, mocno wewnętrznie powiązany poprzez relacje sieciowe, tworzy podstawę dla kreowania specjalizacji regionalnej. Jest to nowa koncepcja formułowania strategii innowacji na
poziomie regionów, łącząca elementy analizy konkurencyjności regionów z procesem tworzenia priorytetów w polityce naukowo-technologicznej i przemysłowej.
Perspektywa sektorowa koncentruje się na identyfikacji domeny specjalizacji
wynikającej ze skupienia w regionie potencjału technologicznego w danej sferze.
Wskazuje na trzy fundamentalne warunki niezbędne do określenia IS:
•• Proprzedsiębiorczy, oddolny proces identyfikacji domen specjalizacji. Identyfikacja IS nie polega na zamawianiu badań, realizacji odgórnej polityki przemy-
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słowej czy określeniu przez władze regionalne lub ekspertów obszarów współpracy. 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 opierać się na mocnym zaangażowaniu partnerów gospodarczych w formułowanie pola specjalizacji i identyfikacji kluczowych proinnowacyjnych
przedsięwzięć. Specjalizacja powinna być mocno powiązana z rynkowymi potrzebami, a priorytetowe kierunki badań naukowych finansowanych ze środków
publicznych powinny wynikać z „oddolnego” podejścia i odpowiadać na potrzeby finalnych odbiorców badań.
•• Kumulacja istniejących zasobów. Domena specjalizacji powinna charakteryzować się dobrze rozwiniętą bazą zasobów technologicznych, tworzących tzw.
masę krytyczną. W dotychczasowej polityce regionalnej dominuje raczej podejście polegające na powszechnym wyborze kilku najbardziej popularnych technologii (np.: ICT, nanotechnologia, biotechnologia) i dublowania czy kopiowania działań z sukcesem rozwijanych w innych regionach. Jeśli wszystkie
europejskie regiony będą konkurowały o pozycję lidera, często w tych samych
dziedzinach, to większość z nich nie osiągnie odpowiedniej masy krytycznej
i efektów skali [Kardas 2011]. Podstawowym i koniecznym warunkiem budowania IS jest utworzenie odpowiednio mocnego obszaru badań i innowacji, który
będzie umożliwiał rywalizację międzynarodową. Siła zgromadzonych zasobów
ludzkich, infrastrukturalnych, wiedzy i doświadczeń, sieci powiązań w ramach
specjalizacji powinna uruchamiać efekty skali i mechanizmy rozprzestrzeniania
się wiedzy i innowacji.
•• Silne powiązania domeny specjalizacji z sektorem nauki i B+R. 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. Konieczny jest także
silnie rozwinięty 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).
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
niewystarczająca dla rozwoju wysoko konkurencyjnej specjalizacji [Nowakowska
2011]. Region jest źródłem procesów innowacji, a terytorialne mechanizmy rozwoju
są istotnym czynnikiem sukcesu. W regionalnej perspektywie eksponowane są trzy
fundamentalne uwarunkowania rozwoju IS:
•• Zakorzenienie i terytorializacja domen specjalizacji. Konieczne jest powiązanie
IS z endogenicznymi zasobami regionu (często o charakterze niematerialnym),
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budowanymi na przestrzeni dekad (powstającymi w sposób ewolucyjny), wynikającymi z tradycji, doświadczeń i przeszłości społeczno-gospodarczej regionu,
tworzącymi dziś niepowtarzalność jednostki terytorialnej. Jest to osadzenie
(umocowanie) danej specjalizacji w specyficznym, społeczno-gospodarczo-przestrzennym środowisku jej funkcjonowania.
•• Łączenie różnorodności i pokrewieństwa zasobów regionalnych. IS wymagają
komplementarności zasobów regionalnych, mocnego obudowania specjalizacji
w zasoby regionalne wspierające jej rozwój (np.: zasoby ludzkie, infrastrukturalne, kapitał społeczny, tradycje gospodarcze, sieci powiązań, doświadczenie, rutyna i kanony zachowań społecznych). Ta specyficzna kombinacja zasobów daje
często możliwości pojawiania się nowych „przestrzeni” rozwoju danej specjalizacji i tworzenia unikalnej struktury gospodarczej.
•• Połączenia i powiązania podmiotów w środowisku regionalnym. IS 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 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)
to warunki fundamentalne w budowaniu IS.
Koncepcja IS jest „inteligentna” w dwóch wymiarach. Jest to z jednej strony „inteligentna trajektoria rozwoju” opierająca się na zasobach regionalnych i odwołująca
się do nich nie tylko w kontekście ich koncentracji, ale nade wszystko ich komplementarności i specyficzności (silne odwołanie do koncepcji generycznych i specyficznych zasobów). Z drugiej strony, jest to „inteligentna polityka regionalna” – polityka wyrafinowana i indywidualnie dopasowana do potrzeb konkretnego regionu i
sektora łącznie. Jest to koncepcja polityki kompleksowej, ale zarazem interaktywnej
i oddolnej [Foray 2009]. Inteligentna specjalizacja to nowa koncepcja tworzenia specjalizacji gospodarczych i zarazem narzędzie służące budowaniu przyszłej pozycji
regionu w gospodarce wiedzy i innowacji.

4. Reorientacja regionalnej polityki innowacyjnej
U podstaw tworzenia i implementacji nowej regionalnej polityki innowacyjnej leżą
logika i natura funkcjonowania technologii ogólnego zastosowania (General Purpose Technologies – GPT). Wokół tego pojęcia osnuta jest istota budowania inteligentnej specjalizacji. GPT to zasadnicze innowacje wynikające z komercjalizacji
podstawowych wynalazków. Są to:
•• technologie wszechobecne i stosowane w wielu obszarach ludzkiej aktywności;
•• technologie będące przedmiotem ciągłych udoskonaleń technologicznych, które
poprawiają ich efektywność gospodarczą;
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•• technologie, których stosowanie wymaga komplementarnych inwestycji w wykorzystujących je sektorach;
•• technologie mające duży potencjał tworzenia rozwiązań pokrewnych i ich kolejnych zastosowań w praktyce [Hall, Trajtenberg 2006].
GPT dają niezliczone możliwości nowych opracowań technologicznych, zaistnienia nowych „współwynalazków” w innych sektorach czy powstania nowych zastosowań w gospodarce. Wynalezienie GPT istotnie poszerza granice wynalazczości
całej gospodarki, a opracowanie nowego zastosowania zmienia funkcję produkcyjną
konkretnego sektora. Inaczej mówiąc: między technologiami podstawowymi a ich
praktycznymi zastosowaniami istnieje zależność na zasadzie sprzężenia zwrotnego
[Giannitsis 2009]. Technologie podstawowe tworzą nowe możliwości w rozwijaniu
nowych produktów lub usług, te ostatnie powiększają zaś zakres ich zastosowania,
a tym samym zwiększają stopę zwrotu z ich opracowywania i rozwijania. Sednem
tej trajektorii rozwoju nie jest jednak opracowanie technologii podstawowej, stanowiącej radykalny przełom wobec dotychczas stosowanych rozwiązań technologicznych, ale tworzenie nowych możliwości innowacyjnych poprzez poszerzanie
zastosowania danej GPT w innych sektorach.
Opierając się na mechanizmie funkcjonowania technologii ogólnego zastosowania, koncepcja IS wprowadza idee zróżnicowania polityki regionalnej w stosunku do poziomu rozwoju zdolności innowacyjnych [McCann, Ortega-Argilés 2011].
Wskazuje ona różne typy regionów i trajektorie kształtowania polityki regionalnej:
•• regiony czołowe w danej dziedzinie innowacji (innovation leaders) – polityka
regionalna powinna koncentrować się na wspieraniu rozwoju badań i wynalazków podstawowych (GPT);
•• regiony średnio zawansowane (innovation followers, moderate innovators) –
polityka regionalna powinna koncentrować się na wspieraniu rozwoju zastosowań i wdrożeń nowych produktów i technologii;
•• regiony doganiające (modest innovators) – polityka regionalna powinna koncentrować się na wspieraniu rozwoju zdolności absorpcji i dyfuzji technologii, powstających w innych, lepiej rozwiniętych regionach (por. [David i in. 2009; Innovation Union Scoreboard 2014]).
Przyjmując zaproponowaną powyżej typologię, w grupie 16 polskich regionów
żaden z nich nie przynależy do europejskich liderów w zakresie zdolności innowacyjnych. Jedynie 5 województw: mazowieckie, pomorskie, dolnośląskie, małopolskie i śląskie, zakwalifikowano do drugiej grupy regionów zdolnych do rozwoju
zastosowań GPT. Pozostałe 11 województw spełnia kryteria regionów o najniższym
potencjale innowacyjnym w Europie, gdzie polityka innowacyjna powinna głównie
rozwijać możliwości absorpcji i dyfuzji innowacji.
Jak podkreślają twórcy tej koncepcji, inteligentna specjalizacja jest strategią
działania adresowaną do wszystkich typów regionów. Efektem jej wdrażania powinien być wzrost zróżnicowania między regionami Unii Europejskiej i różnorodności
w zakresie specjalizacji w sferze nauki, technologii i gospodarki.
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Istotne założenia związane z inteligentną specjalizacją dotyczą sposobu jej implementacji, zwłaszcza roli administracji publicznej w tym zakresie. Inteligentna
specjalizacja nie powinna być wyznaczana odgórnie przez administrację publiczną w ramach opracowanych planów rozwoju (np. strategii). Nie powinna być także
wyłaniana w ramach projektów foresight przygotowywanych przez zewnętrznych
ekspertów. Jest to „przedsiębiorczy” i oddolny proces selektywnego wyboru dziedziny nauki i technologii, w której region może być liderem w skali europejskiej
i światowej. Zaangażowanie administracji publicznej jest tu postrzegane głównie
w kontekście zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, dostępu do informacji czy
możliwych źródeł finansowania. Tym samym rola administracji publicznej zostaje
pomniejszona i ukierunkowana na poszukiwanie skutecznych narzędzi polityki, dostosowanych do potrzeb konkretnego pola specjalizacji.

5. Zakończenie
Inteligentna specjalizacja regionalna jest zarówno ideą tworzenia zdolności innowacyjnych regionów, jak i narzędziem umożliwiającym budowanie unikalnej pozycji
konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Oparta jest ona na prostych, wręcz
oczywistych założeniach. W rzeczywistości jednak wymaga trudnych i komplementarnych działań, począwszy od identyfikacji zasobów terytorialnych i przewag
technologicznych, przez identyfikację faktycznie funkcjonujących sieci współpracy, skończywszy na wyborze domen specjalizacji i zdefiniowaniu kompleksowej i
zindywidualizowanej polityki regionalnej.
Koncepcja inteligentnych specjalizacji regionalnych wynika z połączenia polityki sektorowej z regionalną i często nazywana jest swego rodzaju trzecią generacją
systemów innowacji. Nawiązuje ona do wielu teoretycznych podejść rozwoju zdolności innowacyjnych regionów (koncepcji innowacyjnych środowisk, sektorowych
i regionalnych systemów innowacji, koncepcji klastra innowacyjnego). Pomimo
wielu elementów wspólnych z tymi koncepcjami jest to jednak nowe ujęcie, eksponujące inne elementy i dokonujące innego rozłożenia akcentów na uwarunkowania
rozwoju innowacyjności regionów.
Polskie regiony mają duże problemy z wyłonieniem inteligentnych specjalizacji,
a opracowane nowe regionalne strategie innowacji, choć bezpośrednio odwołują się
do tej idei, w rzeczywistości nie respektują zasad i mechanizmów ich wyboru oraz
kształtowania polityki innowacyjnej. W polskich realiach jest to „martwa” idea budowania przewagi technologicznej i terytorialnej regionów.
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REGIONAL SMART SPECIALIZATIONS –
A NEW IDEA AND A CHALLENGE FOR REGIONAL POLICY
Summary: At the beginning of the twenty-first century, low competitiveness of the economy
and the deepening gap in relation to the world’s economic powers were the key problems of
the European Community. These problems have become the basis for criticism of current
innovation policy and the search for new methods, tools, and development trajectories. The
answer to these challenges is the concept of smart regional specializations proposed along
with a new vision of the development of the EU, known as Europe 2020 Strategy. Smart
specialization is a new paradigm for building competitive advantage of regions. It is also a
new way of regional innovation policy, aiming to eliminate barriers and failures in building
innovation capacity of regions. The purpose of this article is to show the essence of the
concept of regional smart specializations. The article identifies the theoretical assumptions
and describes the key elements of this new approach. It exposes the novelty of the concept.
Keywords: smart specialization, innovation, development of regions, regional policy.

