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Rozdział 1
Geneza i warunki  

rozwoju przedsiębiorczości 
i innowacyjności

1.1. Przedsiębiorczość i innowacyjność 
regionalna
Znaczenie przedsiębiorczości i  innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyj-
nej regionu jest powszechnie uznawane przez aktorów tworzących zbiór regionalnych 
podmiotów. W rozwiniętej gospodarce rynkowej podmioty gospodarcze, regiony, kon-
kurują między sobą o pozyskanie czynników rozwoju, które pozwolą im na uzyskanie 
trwałej przewagi konkurencyjnej. Jednym z  ważniejszych czynników rozwoju regio-
nalnego jest przedsiębiorczość mieszkańców, menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, 
władz samorządowych. Z  przedsiębiorczością ściśle powiązana jest innowacyjność, 
która odgrywa kluczową rolę jako czynnik rozwoju. Regiony dążące do poprawy pozio-
mu innowacyjności dokonują wyboru drogi pozyskiwania innowacji. 

Celem konkurencyjnych regionów jest tworzenie sprzyjających warunków do pobu-
dzania przedsiębiorczości i innowacyjności, wynikających z organizacji przestrzennej 
regionu, której konsekwencją jest zrównoważony rozwój całej gospodarki. W literatu-
rze krajowej i zagranicznej zwraca się uwagę na rolę przedsiębiorczości i innowacyjno-
ści w procesach rozwoju regionalnego i  lokalnego oraz wpływu zróżnicowanych wa-
runków ekonomicznych na przedsiębiorczość i  innowacyjność. Stosunkowo niewiele 
jest natomiast opracowań analizujących relacje przedsiębiorczości i  innowacyjności 
z zagadnieniami społecznymi, kulturowymi i  instytucjonalnymi. W procesie rozwo-
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ju regionalnego uwarunkowania społeczne, kulturowe i instytucjonalne, historycznie 
odmiennie ukształtowane, tworzą specyficzne warunki dla poszczególnych terytoriów. 
Czynniki kształtujące przemiany regionalne nie zawsze przynoszą wzrost gospodarczy, 
bardzo często obserwujemy, że podobne czynniki w jednych regionach generują wzrost, 
a w innych przyczyniają się do stagnacji lub kryzysu gospodarczego. Można zauważyć, 
że wzrost gospodarczy regionów związany jest z kumulacyjnym oddziaływaniem więk-
szych zespołów czynników, określanych czynnikami wzrostu. 

Wielu autorów uważa, że rozwój regionu uzależniony jest od potencjału zlokalizo-
wanych podmiotów gospodarczych, innowacyjnych gałęzi przemysłu, usług wyższe-
go rzędu konkurencyjnych na rynkach wewnętrznych i międzynarodowych. Ponadto 
w  kształtowaniu czynników rozwoju regionalnego główną rolę odgrywają menedże-
rowie (przedsiębiorcy), którzy są liderami przemian dokonujących się w ich własnych 
przedsiębiorstwach i w całym regionie. Należy również podkreślić znaczenie obowiązu-
jącego systemu prawnego, gwarancji wolności gospodarczej obowiązujących w danym 
kraju, będących odzwierciedleniem swobody działalności gospodarczej. Uproszczony 
system prawny oraz stabilna polityka rządu i samorządów są elementami warunkują-
cymi regionalny rozwój gospodarczy [Grosse, 2002, s. 44– 45].

Współczesny rozwój regionów, obok przytoczonych warunków, do sprawnego 
wzrostu potrzebuje innowacyjnego zarządzania przez władze samorządowe (gmi-
ny, powiatu, województwa samorządowego), tworzenia warunków rozwojowych dla 
podmiotów warunkujących ten rozwój, wsparcia regionalnego dla lokalnych firm, 
przede wszystkim dla MSP, które w ograniczonym zakresie absorbują innowacyjne 
technologie.

„Zgodnie z zasadą zapewnienia efektywności i najwyższej jakości polityki regional-
nej należy dążyć do maksymalizacji skuteczności działania i racjonalnego wykorzysta-
nia środków publicznych. Oznacza to stałe dążenie do zwiększania zdolności absorpcyj-
nych regionu, poprawiania, upraszczania procedur i struktur administracji publicznej, 
zwiększania profesjonalizmu i kompetencji kadr. Ważnym czynnikiem zapewniającym 
jakość polityki regionalnej jest odpowiednie podejście do planowania rozwoju regio-
nalnego. Oznacza to dążenie do optymalnego wyboru kierunków polityki regionalnej 
w odniesieniu do specyficznych uwarunkowań, przynoszącego maksymalnie korzystne 
efekty rozwojowe dla danego regionu” [Korol, 2007, s. 40]. 

Dla rozwoju gospodarczego regionu ma znaczenie wiele czynników, które poje-
dynczo mają różną siłę oddziaływania, ale skumulowanie działań wielu z nich może 
przynieść dodatnie wyniki. Omówione zostaną poniżej niektóre z nich, niekoniecznie 
o hierarchicznym znaczeniu dla wzrostu gospodarki regionu.

•	Powiązania sieciowe podmiotów regionalnych [Fonfara, 2004, s. 55] – wyższych 
uczelni, instytucji biznesu, instytucji społecznych, instytucji finansowych, przedsię-
biorstw, grup społecznych tworzących kapitał społeczny, instytucji sprzyjających 
aktywizacji przedsiębiorczości i  innowacyjności [Wolman, 2000, s.  2]. Powiązania 
sieciowe o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym (dyfuzja) kształtują normy ży-
cia społecznego (tolerancja regionalna), określają standardy zachowań podmiotów, 
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premiują regiony o  wysokich standardach kapitału ludzkiego (talent regionu) oraz 
premiują wiedzę i przepływ innowacji w obszarze nauka–biznes, tj.  innowacyjność 
regionalna (technologia).

•	Innowacyjność władz samorządowych wyrażana „dojrzałością” zarządzania [No-
wacka, 2008, s. 37]. Tworzenie wyspecjalizowanych regionalnych podmiotów samorzą-
dowych, których celem jest rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki. Budowanie 
struktur zarządzania na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialnego 
za pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczo-
ści w postaci instrumentów wspomagania finansowego, doradczego, organizacyjnego. 
Przyjmowanie odpowiedzialności przez samorząd terytorialny za warunki do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, budowa systemów infrastruktury technicznej i infra-
struktury otoczenia biznesu, wpływanie na pozytywny klimat inwestycyjny, uprasz-
czanie procedur decyzyjnych np. w zakresie wydawania pozwoleń na budowę, budowa 
pozytywnego wizerunku gminy, regionu.

•	Dbałość o  uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej regionu [Kalinowski, 
2006, s. 36– 37] poprzez wspieranie rozwoju i specjalizacji lokalnych firm celem wzmoc-
nienia ich potencjału, pozycji na rynku krajowym i  międzynarodowym. Wspieranie 
finansowania badań innowacyjnych na uniwersytetach celem kształtowania trwałych 
związków nauki z gospodarką. Wzmacnianie przepływu innowacji z wyższych uczelni 
do gospodarki regionu, wspieranie rynkowych kierunków kształcenia, organizowanie 
projektów badawczych partnerstwa publiczno-prywatnego (public private partnership 
– PPP) [Brinkerhoff, Brinkerhoff, 2011, s. 2– 14].

•	Budowa standardów obsługi organizacyjnej administracji samorządowej [Wa-
wak, 2007, s. 24– 28] poprzez powtarzalność wysokich standardów obsługi w warun-
kach kryzysowych, działań wynikających z ustalonych kierunków polityki regionalnej, 
budowanie kadr administracyjnych cechujących się wysokimi walorami moralnymi, 
wiedzą specjalistyczną z zakresu spraw publicznych.

•	Dbanie o wartości ogólnospołeczne i wysoki poziom życia mieszkańców [Berg-
man, Maier, Todtling, 1991, s. 42] przez budowanie instytucji zajmujących się promo-
waniem wartości kulturowych regionu, dbałość o relacje społeczne i budowanie struk-
tur elit regionalnych, promowanie społecznej spójności i tożsamości regionalnej.

Do podstawowych kategorii rozwoju regionalnego zaliczono sześć grup czynników: 
innowacyjność technologiczną i  organizacyjną, kapitały ludzki, materialny, finanso-
wy i społeczny oraz zewnętrzne przepływy osób, kapitału i  towarów [Churski, 2008, 
s.  67– 72]. Z  wymienionych czynników rozwoju regionalnego najważniejszymi, które 
bezpośrednio wpływają na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw, miast, ukła-
dów lokalnych i  regionalnych, są innowacyjność i  przedsiębiorczość [Churski, 2004, 
s. 31– 45]. Innowacyjność ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności podmiotów 
regionalnych, zwłaszcza w dobie globalizacji. Aby zachować przewagę konkurencyjną, 
podmioty regionalne wykazują zapotrzebowanie na wiedzę, której dostarczają badania 
naukowe lub import nowych technologii, poszukują nowych rozwiązań, np. w zakre-
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sie marketingu i zarządzania, wykazują się większą pomysłowością i więcej inwestują 
w innowacje. 

Innowacje technologiczne i organizacyjne uważane są za główny czynnik rozwoju 
regionalnego we wszystkich proponowanych koncepcjach rozwoju. Chodzi tu o te for-
my innowacyjności gospodarki, rozwiązania techniczne i technologiczne, nowe formy 
organizacyjne, instytucjonalne i zarządcze, które budują przewagę konkurencyjną re-
gionów. Nie budzi wątpliwości, że czynnikami wspierającymi proces przedsiębiorczości 
i  innowacyjności regionalnej są: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, 
kapitał finansowy [ibidem], zewnętrzne przepływy osób, kapitału i towarów.

•	Kapitał ludzki jako najważniejszy jakościowo rodzaj kapitału we współczesnych 
procesach rozwojowych, ze względu na potencjał wiedzy, jest tworzony przez część 
zasobów ludzkich aktywnie lub potencjalnie uczestniczących w działalności społecz-
no-gospodarczej. Kapitał ludzki determinowany jest sytuacją demograficzną regionu, 
aktualnym poziomem wykształcenia mieszkańców, dostępem do usług edukacyjnych, 
sytuacją na rynku pracy. Z  tego powodu procesy rozwojowe w  regionach powinny 
być w  pierwszej kolejności nakierowane na cele społeczne, wzmacnianie aktywności 
(przedsiębiorczości) społeczności lokalnych, wspieranie aspiracji i tożsamości. 

•	Kapitał społeczny [Skawińska (red.), 2012, s.  36] jest nową kategorią kapitału 
wpływającego na rozwój regionalny. Normami kapitału społecznego są aktywność 
społeczna, budowanie więzi między grupami społecznymi, które wpływają na rozwój 
przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Kapitał społeczny należy rozpatrywać 
w  aspektach aktywności społecznej, różnych form przedsiębiorczości i  jako czynnik 
zdobywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw [Dyduch, Szczepankiewicz, 
Szczepankiewicz, 2001, s. 193– 202].

•	Kapitał materialny obejmuje dobra materialne przeważnie o  charakterze środ-
ków trwałych, będących podstawą prowadzenia działalności gospodarczej [Edvinsson, 
Malone, 2002, s. 7– 12]. Aspekty charakterystyczne dla kapitału materialnego to zasoby 
naturalne i stan środowiska przyrodniczego, infrastruktura techniczna, infrastruktura 
społeczna, środki trwałe przedsiębiorstw. 

•	Kapitał finansowy stanowi całość wolnych środków finansowych, które mogą być 
przeznaczone na realizację nowych inwestycji, powiększając kapitał materialny regio-
nu, środki przeznaczone przez mieszkańców na konsumpcję, zwiększając popyt we-
wnętrzny. Kapitał finansowy jako czynnik rozwoju regionalnego określa się, biorąc pod 
uwagę sytuację finansową samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, wielkość pozy-
skanych funduszy z Unii Europejskiej, dochody ludności, oszczędności mieszkańców, 
napływ kapitału inwestycyjnego [Urbanowska-Sojkin, 2001, s. 19].

•	Zewnętrzne napływy osób, kapitału i towarów są obecnie uważane za uzupełnia-
jący czynnik rozwoju regionalnego [Kaczmarczyk, 2007, s. 25], który buduje zachowania 
egzogeniczne regionu, sprzyja rozwojowi działalności endogenicznej. Analizę czynnika 
przeprowadza się na podstawie wielkości migracji, napływu inwestycji zagranicznych, 
salda handlu zagranicznego, międzyregionalnych przepływów kapitału.
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Z rozważań wynika, że celem rozwoju regionalnego są korzystne zmiany ilościo-
we, jakościowe i strukturalne w gospodarce, realizowane z inspiracji władz samorzą-
du regionalnego, samorządów lokalnych, inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorczości 
podmiotów produkcyjnych, usługowych, przy wsparciu partnerów regionu. Projekto-
wane zmiany struktury gospodarczej zmierzają do restrukturyzacji jednostek gospo-
darczych, wzrostu poziomu życia mieszkańców, tworzenia nowych wartości intelek-
tualnych, wpływania na rozwój emocjonalny, duchowy i intelektualny społeczności. 
Mechanizm rozwoju regionalnego powinien uwzględniać powiązania czynników 
rozwoju z efektami, które są rejestrowane i wynikają z koncepcji rozwoju regionalne-
go. Z koncepcji tej wynika zrównoważony rozwój regionu, a jego składowe to cało-
kształt działań biernych i czynnych samorządów lokalnych, podmiotów związanych 
z organizacją użytkowania przestrzeni, uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej re-
gionu. Oznacza to, że rozwój regionów uzależniony jest od innowacyjnego zacho-
wania władz samorządowych wszystkich szczebli, podmiotów, mieszkańców (kapi-
tał ludzki i społeczny), które kształtują wizerunek, określany jako marka regionu, co 
gwarantuje w dłuższym okresie silną pozycję konkurencyjną na rynku. Waga wize-
runku jest ważna, wynika bowiem z pozycjonowania struktur regionalnych. Wizeru-
nek powinien być adekwatny do założonych celów i koncepcji rozwojowych struktur 
przestrzennych, wynikających z celów polityki władz samorządowych. W terminolo-
gii marketingowej na określenie tego rodzaju działań używa się terminu „pozycjono-
wanie” (positioning) [Szromnik, 2012a, s. 211] podmiotów (przedsiębiorstw, jednostek 
osadniczych). 

Proces uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku przez regiony nabrał dyna-
miki i znaczenia, od kiedy zainteresowanie przedsiębiorczością i innowacyjnością stało 
się pomysłem na doganianie liderów gospodarczych i społecznych. W procesie tym po-
wszechnie uczestniczą te podmioty regionalne, które rozumieją wpływ przedsiębior-
czości i innowacyjności na konieczne zmiany restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne re-
gionów. Są to nie tylko przedsiębiorstwa i ich grupy, ale także:

•	mieszkańcy, grupy mieszkańców, nieformalne zespoły sąsiedzkie, organizacje 
i stowarzyszenia społeczne, wspólnoty terytorialne,

•	uniwersytety, wyższe uczelnie, szkoły, instytucje B+R, grupy badawcze, stowarzy-
szenia naukowe,

•	gospodarstwa rolne i ich grupy,
•	przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne, inwestycyjne, komunalne, non profit,
•	klastry, alianse strategiczne, alianse sektorowe,
•	jednostki osadnicze (miasta, dzielnice, osiedla, sołectwa),
•	jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządowe,
•	grupy interesów.

Przedsiębiorczość i  innowacyjność –  jako jedna z  koncepcji rozwoju regionów 
–  sprzyja uczestnikom gry rynkowej w  uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Korzy-
stają oni z  narzędzi przypisywanych przedsiębiorczości i  innowacyjności, takich jak 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j
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np. kreatywność mieszkańców, korzyści płynące z rozwoju gospodarki opartej na wie-
dzy, atrakcyjności regionalnych czynników rozwojowych dla inwestorów. 

Tak rozumiana rola przedsiębiorczości i innowacyjności w rozwoju struktur regio-
nalnych spowodowała, że rozwinął się nurt badań, który konstatuje, że największym 
potencjalnym zasobem warunkującym rozwój i  uzyskanie przewagi konkurencyj-
nej jest wiedza, zaś przedsiębiorczość i  innowacyjność stanowią emanację wiedzy, są 
główną siłą napędową wzrostu i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. Skutkiem 
wdrażania przedsiębiorczości i innowacyjności przez podmioty (gminy, przedsiębior-
stwa, uczelnie, szkoły itp.) jest poprawa ich efektywności i konkurencyjności na rynku. 
Następuje to w wyniku rozwoju ilościowego i jakościowego, modernizacji, restruktu-
ryzacji sektorowej, przestrzennej, a zdobywanie i utrwalanie przewagi konkurencyjnej 
podmiotów na rynkach przekłada się na uzyskiwane korzyści. 

Poszerzenie oraz pogłębienie roli przedsiębiorczości [Marszał, 2012, s. 7– 18] i  in-
nowacyjności to wynik praktycznego (użytecznego) ich pojmowania [Andres, Sirkin, 
2004, s.  27], które nakazuje traktować je jako proces, w  którym pojedyncze osoby, 
przedsiębiorstwa, organizacje wykorzystują go jako źródło oferowanych korzyści. Roz-
myślnie inicjują oraz aktywnie rozwijają przedsięwzięcia służące wykorzystywaniu 
szans, bez względu na to jakimi zasobami aktualnie dysponują, jakie zasoby znajdu-
ją się pod ich kontrolą. Wyrazem kreatywnego, unikatowego podejścia do tworzenia 
wartości dodanej jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, przedłużenie czasu pobytu 
(np. przedsiębiorstwa) na rynku.

Szczególnego znaczenia dla rozwoju regionów nabiera zainteresowanie przedsię-
biorczością i  innowacyjnością przedsiębiorstw, które dostosowując kombinacje czyn-
ników wytwórczych do wymogów rynku, stają się innowatorami, a innowacje aktyw-
nością w ramach przedsiębiorczości. Powoduje to, że dla części firm przedsiębiorczość 
to [Hamel, Valikangas, 2003, s. 8] sposób działania, gotowość do niekonwencjonalnych, 
często ryzykownych przedsięwzięć, wykazywanie inicjatywy, ciągłe poszukiwanie no-
wych rozwiązań, inicjowanie nowych zachowań, a celem jest osiągnięcie sukcesu.

Aktualny stanu wiedzy o  przedsiębiorczości i  innowacyjności przedsiębiorstw 
wskazuje, że przypisuje się im [Markides, Geroski, 2004, s. 12]:

•	inicjowanie nowych przedsięwzięć biznesowych celem pozyskania nowych ryn-
ków, konsekwentne rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb konsumentów,

•	tworzenie nowych kompetencji i zdolności przedsiębiorstwa do pozyskania po-
jawiających się potencjalnych korzyści, utrzymywania firmy w stanie turbulencji, jako 
wyraz przewagi konkurencyjnej na rynku nierównych szans,

•	twórcze angażowanie się w tworzenie nowych produktów, dóbr, usług oraz no-
wych koncepcji biznesowych, które poprzez wyposażenie w nieznane dotąd cechy ja-
kościowe dają przewagę konkurencyjną na rynku, utrwalając pozycję marki przedsię-
biorstwa. 

Przedsiębiorczość i innowacyjność jako popularna dziedzina wiedzy praktycznej, 
wiedzy menedżerskiej, od wielu lat traktowane są w kategoriach naukowych i aplika-
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cyjnych zarządzania i  gospodarki przestrzennej. Zorientowanie rozwoju jednostek 
osadniczych, metropolii, jednostek samorządowych na rozwój przedsiębiorczości 
i innowacyjności wynika ze specyficznych cech tych jednostek, które różnią się po-
wierzchnią, wiodącymi funkcjami i  rangą w  strukturze hierarchicznej, przyjmują 
przedsiębiorczość i innowacyjność jako kryterium oferowanych korzyści związanych 
z miejscem. W literaturze specjalistycznej krajowej i zagranicznej powszechnie używa 
się terminów: innowacyjna metropolia (innovative metropolis), kreatywna metropolia 
(creative metropolis) [Klasik, 2009, s. 27], kreatywne miasto (creative city), miasto in-
nowacyjne (innovative city) [Domański, 2000, s. 22], miasto uczące się (city learning) 
[Longworth, 2006, s. 34], miasta wiedzy (cities of the knowledge) [Peterka, 2008, s. 54], 
inteligentne miasto (smart city), regiony wiedzy (regions of knowledge) [Borowiecki, 
Olesiński, 2010], uczący się region (learning region) [Florida, 1995, s. 74], innowacyjny 
region (innovative region), kreatywny region (creative region), kreatywna gmina (cre-
ative commune), przedsiębiorcza gmina (enterprising commune), które mają wskazy-
wać na prorozwojowe zachowania podmiotów, organizacji i władz samorządowych. 
Niestety w  bardzo wielu miejscach jest to wyłącznie element pojmowany nieprofe-
sjonalnie, niewłaściwie rozumiana istota celów oraz podstawowych form  przedsię-
biorczości i innowacyjności, które nieuzasadnienie uznaje się za element marketingu 
terytorialnego. 

1.2. Pojęcie przedsiębiorczości i innowacyjności 
regionalnej
Podobnie jak w przypadku pojęć przedsiębiorczości i  innowacyjności, specjaliści zaj-
mujący się tą problematyką nie są zgodni co do tego, jak zdefiniować przedsiębiorczość 
i innowacyjność regionalną. Należy podkreślić, że różnice w poglądach są relatywnie 
niewielkie i wynikają z ewolucyjnego rozumienia tych pojęć. Jeśli przyjmiemy, że przed-
siębiorczość i innowacyjność to współcześnie przyjmowana koncepcja pozycjonowania 
jednostek osadniczych, uzyskania trwałej pozycji na rynku, to zgodnie z takim ujęciem 
przedsiębiorczość i innowacyjność to metoda (narzędzie) osiągania celów w warunkach 
konkurencji o pozyskanie ograniczonych zasobów. W tej filozofii tkwi przekonanie, że 
zorientowanie działalności na utrwalanie marki, uzyskiwanie wysokiej pozycji konku-
rencyjnej, tworzenie mocnych relacji z otoczeniem poprzez proces dyfuzji, powiększa-
nie stref oddziaływania i pomnażanie potencjału partnerów mają decydujący wpływ na 
osiągane rezultaty [Szromnik, 2012a, s. 210]. 

Przedsiębiorczość i innowacyjność postrzegane są jako elementy procesu zarządza-
nia i marketingu, które pozwalają identyfikować, prognozować, pobudzać i zaspokajać 
potrzeby klientów, partnerów oraz dystansować konkurentów. Natomiast przedsiębior-
czość i innowacyjność regionalna są częścią procesu zarządzania regionem, powiatem 
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i gminą, którego celem jest uzyskanie korzyści wynikających z wdrażania ładu prze-
strzennego oraz zmierzanie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

1.2.1. Przedsiębiorczość i innowacyjność a proces 
zarządzania regionem
Na proces zarządzania składają się następujące funkcje –  planowanie i  podejmowa-
nie decyzji, organizowanie, współdziałanie z  ludźmi oraz kontrolowanie. Wszyst-
kie te funkcje odnoszą się również do zarządzania regionem lub układem lokalnym, 
przy czym w tym przypadku podstawą działań jest planowanie, zwłaszcza planowanie 
strategiczne. Elementem zarządzania jest ustalenie długofalowych kierunków rozwo-
ju, pozwalających na wykorzystanie istniejących szans i  czynników rozwoju. Należy 
przyjąć, że ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego jest potencjał przedsiębiorczości 
i innowacyjności, który ma istotne znaczenie dla procesu zarządzania regionem. Aby 
osiągnąć zamierzone efekty, niezbędne jest dokonanie diagnozy regionu i przyjęcie na-
stępujących założeń.

•	Region jest miejscem zamieszkania określonych struktur ludności, która dla reali-
zacji swoich potrzeb zachowuje się aktywnie, a przejawem aktywności jest m.in. wzrost 
indywidualnej działalności gospodarczej.

•	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców regionu zależy od polityki społecznej władz 
samorządowych, inicjowania i  wdrażania nowatorskich idei, pomysłów, aktywności 
mieszkańców w sferze społeczno-gospodarczej, określenia obszarów współpracy z sa-
morządem lokalnym. 

•	Zaspokajanie potrzeb regionu jako całości jest możliwe przez rozwój sfery spo-
łecznej, budowanie tkanki społecznej, wzmacnianie kapitału ludzkiego i promowanie 
kapitału społecznego.

•	Konkurencyjny region jest zdolny do promowania kreatywnych jednostek, budo-
wania lokalnych elit, a przede wszystkim grup społecznych identyfikujących się z „lo-
kalną ojczyzną”, działających dla dobra publicznego.

•	Konkurencyjny region świadomie kształtuje postawy społeczne mieszkańców, 
których przejawem jest np. aktywny udział w wyborach samorządowych, udział w dys-
kusjach nad strategią rozwoju gminy, powszechny udział w konsultacjach społecznych 
przy ustalaniu założeń planu przestrzennego zagospodarowania.

•	Strategia regionu zakłada, że jednostki samorządowe wzmacniają pozycję inte-
resariuszy, co oznacza, że tworzą korzystne warunki do pozyskiwania kapitału finan-
sowego, poszerzają ofertę dostępu do wiedzy, poprzez instrumenty finansowe promują 
rynkowe kierunki studiów (stypendia, zamawiane kierunki studiów), wspierają two-
rzenie przy uniwersytetach regionalnych centrów badawczo-rozwojowych, które sta-
ną się centrami rozwoju innowacji, umożliwiają dostęp do najnowszych technologii, 
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realizują interaktywną współpracę nauki z gospodarką, przy wsparciu uniwersytetów 
wpływają na tworzenie parków innowacji, klastrów innowacji, inkubatorów przedsię-
biorczości i innowacji.

•	Jednostki samorządowe mając na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej re-
gionu i jego podmiotów, wpływają na rozwój instytucji otoczenia biznesu (np. centra 
transferu technologii, instytucje informacyjne, centra targowe i wystawienniczo-pro-
mocyjne, biura obsługi inwestora w gminach, wyspecjalizowane instytucje o charak-
terze pożyczkowo-gwarancyjno-poręczeniowym, fundusze private equity, venture ca-
pital).

•	Jednostka samorządowa działa na rzecz mieszkańców, z ich upoważnienia i w ich 
interesie, tworząc warunki do rozwoju gospodarki, w tym celu buduje nowoczesną in-
frastrukturę techniczną, społeczną i instytucjonalną (budowa układów transportowych 
– lotnisko, szybka kolej, autostrada, trasy szybkiego ruchu, oraz centrów logistycznych 
w celu wzmocnienia funkcji krajowych i globalnych ośrodków regionalnych), tworząc 
wizerunek regionu oferującego korzyści inwestycyjne dla lokalizacji nowoczesnej dzia-
łalności gospodarczej.

•	Jednostka samorządowa dążąc do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i sprawne-
go zarządzania gminą, kieruje procesem budowy nowoczesnych struktur samorządo-
wych z  udziałem wysoko wykwalifikowanej kadry, których celem jest kształtowanie 
powiązań społecznych i gospodarczych na wszystkich poziomach. Elementem procesu 
zarządzania gminą jest stosowanie narzędzi nowoczesnego marketingu, wykorzystanie 
osiągnięć nauki, oparcie się na wysoko wykwalifikowanym kapitale mieszkańców.

•	Jednostka samorządowa dba o potrzeby mieszkańców i grup społecznych, podej-
muje działania zmierzające do poprawy warunków ich życia materialnego i duchowe-
go. Trwale inwestuje w kulturę i edukację ludności we wszystkich grupach wiekowych, 
buduje klimat tolerancji i przekonanie wśród mieszkańców, że wiedza i wysoki poziom 
technologii są warunkiem dostatniego życia.

1.2.2. Definicje i poglądy naukowe na temat 
przedsiębiorczości i innowacyjności
Przedsiębiorczość uznawana jest w piśmiennictwie za zagadnienie o charakterze inter-
dyscyplinarnym, którego rolę zauważamy w  wielu obszarach życia społeczno-gospo-
darczego, i z tego też powodu nie należy jej rozpatrywać jednowymiarowo. Przesądza 
to o  bogactwie poglądów naukowych na temat przedsiębiorczości i  innowacyjności, 
przedstawianych w wielu kontekstach interpretacyjnych. Różnorodność definicji przed-
siębiorczości oraz nieustanny ich rozwój wskazują na interdyscyplinarność i niejedno-
rodne kryteria klasyfikacji. Przed badaczami tej wyjątkowej problematyki stoi ważne 
zadanie uporządkowania jej i usystematyzowania. Współczesne badania naukowe doty-
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czące przedsiębiorczości nawiązują do historycznych nurtów zapoczątkowanych przez 
F. Knighta, J. Schumpetera i szkołę austriacką [Baumol, 1990, s. 893– 921], którzy uwa-
żali, że ponoszenie ryzyka jest głównym przejawem przedsiębiorczości. Przekonanie to 
pozwoliło pejoratywnie postrzegać osoby przedsiębiorcze, a ich zachowania traktować 
jako niepewne. Jednocześnie F. Knight wskazywał na istnienie różnic między ryzykiem 
a niepewnością przedsiębiorcy, co w pewnym sensie łagodziło ocenę pojęć „przedsiębior-
czość”, „przedsiębiorczy człowiek”. Jego zdaniem „ryzyko to pewne (możliwe) odchyle-
nie od stanów oczekiwanych, które można przewidzieć i można się również przed nim 
ubezpieczyć. Niepewność zaś to odchylenie, którego nie można przewidzieć i skwantyfi-
kować, i nie sposób się również przed nim ubezpieczyć” [Barreto, 1989, s. 39].  

Kontynuatorem poglądów F.  Knighta był R.  Griffin, który uważał, że przedsię-
biorczość to proces organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz po-
dejmowania związanego z  nią ryzyka. Rozwinięcie myśli F.  Knighta doprowadziło 
do uniwersalnego zdefiniowania przedsiębiorczości i  stworzyło nowe możliwości dla 
przedsiębiorczości. W świetle tej definicji należy uznać, że to niekoniecznie właściciel 
przedsiębiorstwa jest człowiekiem przedsiębiorczym, ale zawodowy menedżer zatrud-
niony do jego prowadzenia. Po raz pierwszy R. Giffin określił zakres semantyczny czło-
wieka przedsiębiorczego [Griffin, 2001, s. 730].

Drugi nurt teoretyczny znajdziemy w pracach J.A. Schumpetera (lata 30. XX wie-
ku), w których pojawiają się nowe idee i rozwiązania gospodarcze charakterystyczne dla 
rewolucji przemysłowej początków XX wieku. Podkreśla on zdolność przedsiębiorców 
do tworzenia nowych produktów, idei, rynków, technologii itp. Uważa, że czynnikiem 
pobudzającym aktywność przedsiębiorców jest walka konkurencyjna o  ograniczone 
czynniki produkcji i chęć maksymalizacji zysku, rosnąca w szybkim tempie. J. Schum-
peter doszedł do wniosku, iż za przedsiębiorstwa należy uznać te podmioty gospodar-
cze, które analizują, a następnie realizują „nowe kombinacje” czynników produkcji i są 
aktywnymi uczestnikami tych procesów. Wraz z opublikowaniem tezy o nowych kom-
binacjach w organizacji (nowe produkty, serwis, źródła surowców, metody produkcji, 
rynki, struktury organizacji) i  modelu powstania innowacji wprowadził jako pierw-
szy pojęcie nowych kombinacji, analizując przyczyny rozwoju gospodarczego. Nato-
miast wprowadzenie modelu opisującego kreowanie nowych osiągnięć naukowych na 
podstawie teorii podażowej zapoczątkowało badania nad innowacyjnością. W modelu 
tym położył nacisk na „naukę wewnętrzną”, czyli na własne zakłady badawcze i labo-
ratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Jego zdaniem „nauka zewnętrzna” 
(jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma 
mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia ona informacje z placówka-
mi innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy 
zarządzania. Teoria ta zyskała wielu zwolenników, zwłaszcza wśród ekonomistów scep-
tycznie podchodzących do niezależności konsumentów przy podejmowaniu decyzji. 
Niezależność ta jest w wysokim stopniu ograniczana przez działania promocyjne wiel-
kich firm, narzucających nabywcom określone wzorce konsumpcji. To podaż przesądza 
o tym, jakie produkty znajdują się na rynku.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_poda%C5%BCowa&action=edit&redlink=1

