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Wstęp

W krajowej i międzynarodowej literaturze ekonomicznej, regionalistyce, wiele uwagi 
poświęca się terytorialnym aspektom przedsiębiorczości i innowacyjności, kreatywno-
ści, gospodarce opartej na wiedzy, atrakcyjności lokalizacyjnej, innowacyjności miast 
i uniwersytetów, inteligentnym miastom, konkurencyjności miast i regionów. Do tych 
pojęć bardzo często odnoszą się zarówno liczne opracowania teoretyczne, jak i o cha-
rakterze praktycznym.

Z innowacyjnością ściśle powiązana jest przedsiębiorczość. J. Schumpeter wskazy-
wał, że koniecznym warunkiem przedsiębiorczości jest innowacyjność, która odgrywa 
kluczową rolę jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Mając na uwadze liczne poglądy i opinie na temat przedsiębiorczości i innowacyj-
ności w zarządzaniu i rozwoju jednostek przestrzennych, podjęto w tej pracy pogłębio-
ną analizę roli przedsiębiorczości i  innowacyjności w  układach przestrzennych jako 
koncepcję rozwoju innowacyjnych miast i regionów. Uznano, że współczesna globalna 
gospodarka coraz powszechniej oparta jest na wiedzy. Do rozwoju potrzebuje nowych 
czynników, którymi niewątpliwie są przedsiębiorczość i  innowacyjność. Poglądy na 
temat przedsiębiorczości i innowacyjności stały się inspiracją do poszukiwania precy-
zyjnego określenia pojęcia przedsiębiorczości, wskazania związków przedsiębiorczości 
i innowacyjności z rozwojem regionalnym. Zadanie to nie jest proste, ponieważ w wielu 
opracowaniach przyjęto, że przedsiębiorczość jest pojęciem niejednoznacznym i wielo-
aspektowym. Powszechnie uważa się, że z ekonomicznego punktu widzenia przewaga 
przedsiębiorczości nad innymi czynnikami produkcji polega na dość swobodnym wy-
korzystywaniu okazji pojawiających się na rynku, których celem jest osiągnięcie zysku, 
a od przedsiębiorcy oczekuje się umiejętności dostosowania do istniejących warunków 
i  ich wykorzystania. Powoduje to, że przedsiębiorczość postrzegana jest jako cecha 
przyrodzona lub nabyta w określonym środowisku (otoczeniu), a w mniejszym stopniu 
jako skutek wiedzy ekonomicznej, efekt wieloletnich doświadczeń z pracy zawodowej, 
umiejętność kierowania się wartościami moralnymi, etycznymi, przestrzeganiem pra-
wa. Skłania to do twierdzenia, że przedsiębiorczość należy postrzegać nie tylko jako 
czynnik produkcji, ale także jako wartość społeczną.
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W  pracy podjęto próbę zobrazowania zainteresowań przedsiębiorczością przez 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorców i  menedżerów. Wynika to ze współczesnych wy-
zwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami, menedżerami, którzy dostosowują kombi-
nacje czynników wytwórczych do wymogów rynku, stają się innowatorami, wpro-
wadzają do przedsiębiorstw innowacje, których funkcją jest nowoczesność, a  cechą 
wiedza i  aktywność. Z  kolei aktywność rozumiana jako odpowiedź przedsiębiorstw 
na wyzwania konkurencyjne gospodarki jest domeną przedsiębiorczości. Uznano, że 
przedsiębiorczość wyraża się sposobem działania, gotowością do podejmowania no-
wych, niekonwencjonalnych, ryzykownych przedsięwzięć, wykazywaniem inicjatywy, 
ciągłym poszukiwaniem i inicjowaniem w celu osiągnięcia sukcesu. Przedsiębiorczość 
to również proces kreowania czegoś odmiennego ze  względu na wartość. Dążąc do 
osiągnięcia osobistej satysfakcji, poświęcamy czas i wysiłek, zakładając finansowe, psy-
chiczne i  społeczne ryzyko, aby uzyskać korzyść. W szerszym makroekonomicznym 
ujęciu przedsiębiorczość to zorganizowany społeczny proces tworzenia i wykorzysty-
wania szans. Coraz powszechniej przedsiębiorczość postrzegana jest jako przewaga 
konkurencyjna jednostek, które odniosły sukces w życiu osobistym, zawodowym i są 
liderami. Można uznać, że przedsiębiorczość jest w pewnym stopniu wrodzoną dys-
pozycyjnością psychiczną, a przede wszystkim nabytą w wyniku nauki umiejętnością 
przetrwania w turbulencyjnym otoczeniu. Tak jak w wielu dziedzinach życia najwięk-
sze sukcesy odnosi ta jednostka, która jest uzdolniona, a jednocześnie zdobyła umiejęt-
ności nabyte w trakcie nauki i praktyki zawodowej, a w życiu codziennym przestrzega 
zasad i norm społecznych.

Z kolei innowacyjność jest procesem polegającym na przekształcaniu istniejących 
możliwości w  nowe idee i  wdrażaniu ich w  praktyce. Państwa dążące do poprawy 
poziomu innowacyjności wybierają różne drogi pozyskiwania innowacji. Inwestują 
w wiedzę, w rozwój nauki, w rozwój uczelni, w sektor badawczo-rozwojowy, którego 
efekty innowacyjne są wprawdzie rozłożone w czasie i wdrażane z pewnym opóźnie-
niem, ale są działaniem długotrwałym i skutecznym. Inną, szybszą metodą pozyski-
wania know-how1 jest import nowej wiedzy w  postaci patentów, licencji, usług tech-
nicznych, nowych technologii materialnych, czyli urządzeń i maszyn o podwyższonych 
parametrach technologicznych. Wybór tej drogi pozyskiwania innowacji skutkuje 
ograniczeniem krajowego sektora badawczo-rozwojowego, uzależnianiem gospodarki 
od importu technologii, często przestarzałych. Panuje więc powszechne przekonanie, 
że wybór drogi rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest skuteczniejszym działaniem, 
bo powoduje rozwój sektora badawczo-rozwojowego, kształtuje silne związki nauki 
z gospodarką, a w strukturze eksportu rośnie udział know-how. 

W pracy założono, że wzrost innowacyjności gospodarki, jednostek terytorialnych 
(miast i regionów), jest skutkiem zmian jakościowych kapitału ludzkiego. Przyjęto tak-

1 Definicja przyjęta przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu określa jako know-how cało-
kształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń z zakresu technologii i procesu produkcyj-
nego dla określonego wyrobu.
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że, że miastem innowacyjnym jest taka jednostka osadnicza, której mieszkańcy oraz 
instytucje, w  tym przede wszystkim przedsiębiorcy oraz ich firmy, konsekwentnie 
i  systematycznie zorientowani są na tworzenie wiedzy, dzięki czemu przy współpra-
cy z samorządem lokalnym oraz instytucjami naukowo-badawczymi tworzą warunki 
do kształtowania nowych idei, pomysłów, rozwiązań organizacyjnych oraz technolo-
gicznych, produktów spełniających warunki „innowacyjności”, i w ten sposób budują 
trwałą przewagę konkurencyjną miasta. Natomiast innowacyjność regionalna oznacza 
zdolność regionu do mobilizowania swojego potencjału i upodabniania się do regio-
nów powszechnie uznanych za innowacyjne, przejmowania wzorców nowatorskich 
rozwiązań w  różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i  adaptację nowo-
czesnych mechanizmów rozwoju. Innowacyjność regionu jest uzależniona od wielokie-
runkowych działań podmiotów zorientowanych na strategie innowacyjności. W kon-
cepcji rozwoju regionalnego zorientowanej na innowacyjność głównymi „aktorami” są 
władze samorządowe, przedsiębiorstwa, uniwersytety i mieszkańcy. Są to najważniejsi 
uczestnicy procesu innowacji, mający wpływ na wytwarzanie, cyrkulację, absorpcję 
wiedzy w regionie. Przyjęto, że głównymi źródłami innowacji, określanymi także jako 
kapitał rozwojowy regionu, jest działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw i in-
stytucji naukowych, wytwarzanie wiedzy w postaci patentów i licencji oraz produkcja 
nowoczesnych technicznie maszyn i urządzeń, świadczenie nowych jakościowo usług. 
Miernikami służącymi określaniu poziomu innowacyjności regionu są m.in. poziom 
nakładów na działalność badawczo-rozwojową w sektorze prywatnym i publicznym, 
ich udział w PKB, struktura finansowania działalności B+R, liczba patentów zgłoszo-
nych przez regionalne uczelnie i instytuty B+R, liczba wdrożeń patentowych, poziom 
zatrudnienia w sektorze B+R (prywatnym i publicznym), udział produktów innowa-
cyjnych w ogólnej sprzedaży i eksporcie regionu, poziom wykształcenia mieszkańców.

Celem pracy jest przybliżenie problematyki przedsiębiorczości i  innowacyjności 
w procesie rozwoju regionów. Do pogłębionego zrozumienia tych procesów i struktur 
dochodzi się poprzez identyfikację zależności między podmiotami (interesariuszami) 
w przestrzeni regionalnej, wyjaśnianie zależności pomiędzy nimi, formułowanie hipo-
tez, określanie kierunków rozwoju, porządkowanie i hierarchizowanie zadań, pozycjo-
nowanie podmiotów, budowanie koncepcji rozwoju regionu w warunkach konkuren-
cyjnej gospodarki.

Praca składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów, bibliografii i indeksu. W pierw-
szym rozdziale autor charakteryzuje warunki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyj-
ności, koncentrując się na najważniejszych jego zdaniem poglądach, definicjach, uwa-
runkowaniach rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionalnej.

W rozdziale drugim podejmuje próbę wykazania roli przedsiębiorczości i innowa-
cyjności jako koncepcji pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych. Zwraca 
uwagę na przedsiębiorczość i  innowacyjność jako nowoczesną koncepcję rozwoju re-
gionalnego, w wyniku której region pozyskuje atrakcyjne czynniki konkurencyjności, 
które przesądzają o jego rozwoju. 
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W  rozdziale trzecim opisano koncepcje rozwoju regionalnego, rozpoczynając od 
klasycznych koncepcji po koncepcje oparte na przedsiębiorczości i  innowacyjności. 
Przegląd koncepcji rozwoju regionalnego umożliwił wskazanie nowych obszarów ba-
dawczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością regionalną.

W  rozdziale czwartym autor wyjaśnia znaczenie uniwersytetów w  aktywizacji 
przedsiębiorczości i innowacyjności dla rozwoju regionalnego. Współczesna gospodar-
ka w  coraz większym stopniu oparta na wiedzy stawia aplikacyjne wyzwania przed 
nauką. Należy przyjąć, że rola uniwersytetów w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 
przejawia się w kształceniu i utrwalaniu przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw stu-
dentów, budowaniu trwałych powiązań nauki z gospodarką. Tej problematyce poświę-
cony jest niniejszy rozdział.

Rozdział piąty charakteryzuje przedsiębiorstwo jako podmiot koncepcji rozwoju 
przedsiębiorczości w przestrzeni regionalnej. W tej części pracy starano się ukazać zna-
czenie budowy przedsiębiorstwa oraz podejmowane decyzje lokalizacyjne dla przedsię-
biorcy i regionu. Znaczącą rolę w tym procesie przypisano aktywności mieszkańców 
i wskazano na rolę samorządu terytorialnego w procesie budowy przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw regionalnych. 

Rozdział szósty omawia innowacyjność regionalną z  perspektywy gospodarki 
opartej na wiedzy i  systemów innowacji jako mechanizmu wdrażania wiedzy do go-
spodarki.

W rozdziale siódmym przedstawiono regiony wiedzy, do których zaliczono wiodą-
ce ośrodki akademickie i innowacyjne klastry. Podjęto próbę wykazania, że w konku-
rencyjnej gospodarce globalnej regiony wiedzy są przesądzające o  konkurencyjności 
regionów, a zatem są niezbędnym elementem strategii rozwoju regionalnego.

W rozdziale ósmym przyjęto założenie, że konkurencyjne regiony mają na swoim 
terenie innowacyjne miasta. Podjęto próbę wykazania, że dla polskich regionów czyn-
nikiem umożliwiającym konkurowanie w globalnej przestrzeni są innowacyjne miasta 
i one powinny stanowić istotny składnik strategii rozwoju regionalnego.

W rozdziale dziewiątym wskazano na cechy innowacyjnego miasta i jego kluczową 
rolę w kształtowaniu powiązań sieciowych regionu.

Niniejsza praca jest efektem wieloletnich zainteresowań autora problematyką 
przedsiębiorczości i  innowacyjności w  jednostkach przestrzenno-administracyjnych, 
przedsiębiorczości i  innowacyjności sektorowej, przedsiębiorczości i  innowacyjności 
przedsiębiorstw, miast i regionów, przedsiębiorczości uczniów i studentów. Skłoniło to 
autora do oceny roli przedsiębiorczości i innowacyjności w procesie uzyskiwania prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, miast i regionów na rynku. Konsekwencją tego 
podejścia jest hipoteza, że budując strategię rozwoju gospodarki regionu, zakładamy, 
iż rozwój przedsiębiorczości i  innowacyjności jest jednym z ważniejszych czynników 
wzrostu gospodarczego. 


