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W UNII EUROPEJSKIEJ
Strategia Unii Europejskiej w sprawie innowacyjnoœci
Maciej Podemski1
Od wielu lat innowacyjnoœæ europejskiej nauki i technologii, a tak¿e wytwarzanych produktów oraz rozwijanych
us³ug, jest motywem przewodnim dzia³ania Unii Europejskiej. Europa od wieków stanowi kolebkê prze³omowych
odkryæ naukowych i rozwi¹zañ technicznych. Nadal jest ojczyzn¹ wielu twórczych ludzi i mo¿e czerpaæ swoje idee z
ró¿norodnoœci kulturowej jednocz¹cych siê narodów.
Po³o¿y³a podwaliny pod jeden z najwiêkszych jednolitych
rynków na œwiecie, na którym mo¿liwe jest wprowadzenie
do obrotu na du¿¹ skalê innowacyjnych produktów i us³ug.
Ponadto mo¿e czerpaæ z zasobów tradycyjnie silnego i
odpowiedzialnego sektora publicznego. Obecnie jest to niezwykle wa¿ne, gdy mieszkañców Europy trapi wiele powa¿nych, trudnych do rozwi¹zania problemów, pocz¹wszy od
globalnych zmian klimatycznych i wyczerpywania siê nieodnawialnych zasobów, poprzez utrudnienia w dostêpie do niezbêdnych surowców i œwiatowych rynków zbytu, a¿ po
niekorzystne zmiany demograficzne i stale rosn¹ce zagro¿enie
osobistego i zbiorowego bezpieczeñstwa. Im szybsza bêdzie
reakcja Europy na te zagro¿enia, tym wiêksza szansa na odniesienie sukcesu. Wzmocnienie konkurencyjnoœci produktów
i us³ug, oparte na szeroko pojêtej innowacyjnoœci, mo¿e
daæ Europejczykom mo¿liwoœæ rozwi¹zania powa¿nej czêœci istniej¹cych problemów.
Unia Europejska wprowadzi³a ju¿ wiele wa¿nych
instrumentów maj¹cych na celu modernizacjê swojej
gospodarki. Nale¿y do nich m.in. wprowadzona w ¿ycie w
2005 r. Strategia Lizboñska na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która zaleci³a wprowadzenie ca³ego zestawu reform
maj¹cych na celu uczynienie europejskich ram prawnych i
gospodarczych bardziej sprzyjaj¹cymi innowacyjnoœci.
Zawiera ona bardzo wa¿ny cel, jakim jest zwiêkszenie
nak³adów na badania naukowe i rozwój technologiczny do
3% PKB.
Do dalszych uruchomionych ju¿ instrumentów polityki
unijnej, maj¹cych finansowo wspieraæ rozwój innowacyjnoœci, nale¿y porozumienie w sprawie nowych ram finansowych, ³¹cznie z now¹ polityk¹ spójnoœci, Siódmy
Program Ramowy Badañ Naukowych i Rozwoju Technologicznego oraz Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjnoœci i Innowacji (Competitiveness and Innovation
Framework Programme 2007–2013 — CIP).
W komunikacie Komisji Europejskiej Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia z paŸdziernika 2005 r. przedstawiono program dla
19 dziedzin dzia³ania proinnowacyjnego w ca³ej wspólnocie i w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Pro-

1

EuroGeoConsulting, ul. Jesionowa 36A, 05-816 Micha³owice; maciej.podemski@egconsulting.com.pl

gram tych dzia³añ obj¹³ m.in. wdro¿enie tzw. europejskich
inicjatyw INNOVA oraz inicjatywê PRO INNO.
Inicjatywa Europe INNOVA obejmuje:
 sektorowy punkt obserwacyjny (Sectoral Innovation
Watch) s³u¿¹cy ocenie osi¹gniêæ ró¿nych sektorów
przemys³u w zakresie innowacji oraz okreœleniu
zagro¿eñ dla innowacji;
 ogólnoeuropejskie sieci klastrów przemys³owych,
zgrupowane w ramach sektorów bran¿owych,
s³u¿¹ce identyfikacji i wymianie sprawdzonych rozwi¹zañ w pokrewnych obszarach;
 sieci podmiotów finansuj¹cych badania, zorganizowane w ramach sektorów przemys³u, s³u¿¹ce
okreœleniu szczególnych potrzeb finansowych
przedsiêbiorstw w nich zgrupowanych;
 panele innowacji z³o¿one z wysokokwalifikowanych ekspertów odpowiednich sektorów przemys³u,
przedstawicieli œrodowiska akademickiego i decydentów politycznych, s³u¿¹ce zatwierdzaniu wyników projektów i sporz¹dzaniu zaleceñ politycznych;
 forum Europe INNOVA — wirtualn¹ platformê
s³u¿¹c¹ kontaktom wszystkich inicjatyw zwi¹zanych
z polityk¹ wprowadzania nowych i wymieniania
sprawdzonych ju¿ rozwi¹zañ.
Inicjatywa PRO INNO ma na celu wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy na rzecz innowacji pomiêdzy agencjami i programami poprzez:
 utworzenie platformy INNO Learning w celu okreœlenia i dalszej oceny dobrych praktyk wspieraj¹cych nowe pomys³y poprzez wzajemn¹ weryfikacjê;
 wspieranie utworzenia sieci INNO w celu skupienia
podmiotów zarz¹dzaj¹cych regionalnymi lub krajowymi programami innowacji, aby u³atwiæ wspó³pracê miêdzynarodow¹ w tym zakresie;
 wspieranie szczególnych miêdzynarodowych inicjatyw w zakresie innowacji oraz partnerstw publiczno-prywatnych w ramach dzia³añ INNO.
Komisja Europejska przewidzia³a równie¿ ustanowienie Europejskiego Systemu Monitorowania Badañ Przemys³owych i Innowacji, dzia³aj¹cego w oparciu o
sektorowy punkt obserwacyjny, a tak¿e rozwój narzêdzi
uzupe³niaj¹cych, w tym europejskiej tabeli tendencji w
zakresie innowacji (European Trend Chart on Innovation),
oraz system informacyjny dotycz¹cy krajowych polityk w
dziedzinie badañ (ERAWATCH).
Mimo trwa³ego nacisku Unii Europejskiej na innowacyjnoœæ, istniej¹ce niedoci¹gniêcia w tym zakresie nie
zosta³y usuniête, a gospodarka unijna nie jest jeszcze
wszechstronnie unowoczeœniona. Jako g³ówny problem
obecnej sytuacji uwa¿a siê brak przyjaznego nastawienia
biznesu do wprowadzenia nowoczesnych rozwi¹zañ. Europa musi staæ siê spo³eczeñstwem rzeczywiœcie opartym na
wiedzy i przyjaznym innowacjom, w którym opinia
publiczna nie obawia siê usprawnieñ i nie utrudnia ich
wprowadzania, ale wspiera je, oraz dla której unowocze189
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œnienie jest kluczow¹ wartoœci¹ spo³eczn¹, uwa¿an¹ za
korzystn¹ dla wszystkich obywateli.
Unia Europejska mo¿e staæ siê wszechstronnie innowacyjna tylko wtedy, gdy w procesie tym bêd¹ uczestniczyæ
wszystkie zainteresowane strony: œwiat biznesu, sektor
publiczny i konsumenci. Wprowadzanie nowoczesnych
rozwi¹zañ uzale¿nione jest od silnego popytu ze strony
klientów i generalnie obywateli na nowe produkty oraz
us³ugi. Aby by³o to mo¿liwe konieczne jest zaufanie klientów do tych produktów i us³ug, a tak¿e pewnoœæ co do ich
bezpieczeñstwa. Zaufanie to zale¿y wiêc, przynajmniej w
znacznej czêœci, od istnienia solidnych systemów ochrony
konsumenta. Istnieje potrzeba wspierania wszelkich form
innowacji, gdy¿ temat dotyczy nie tylko technologii, ale
tak¿e organizacji pracy oraz us³ug. W zwi¹zku z tym wa¿n¹
rolê w tym procesie powinny tak¿e odegraæ polityczne
œrodki i mechanizmy.
G³ówn¹ podpor¹ wprowadzania nowoczesnych rozwi¹zañ
jest edukacja. Konieczna jest wiêc promocja talentów od
najm³odszych lat. Za najwiêkszy problem w tym zakresie
uznano brak odpowiednich umiejêtnoœci spo³eczeñstw unijnych, szczególnie w dziedzinie nauki, in¿ynierii i ICT
(Information and Communication Technologies). Poza tym
kwesti¹ podstawow¹ jest wzrost mobilnoœci naukowców
pomiêdzy instytucjami naukowymi i przemys³owymi oraz
pomiêdzy pañstwami. Mobilnoœæ pracowników, a tak¿e
dostêpnoœæ kapita³u podwy¿szonego ryzyka s¹ hamowane
przez przeszkody istniej¹ce na rynku wewnêtrznym Unii
Europejskiej. Aby stworzyæ europejsk¹ przestrzeñ innowacyjn¹, przeszkody te trzeba usun¹æ. Szczególn¹ uwagê
nale¿y zwróciæ na sektor us³ug. Na us³ugi przypada
bowiem ponad dwie trzecie unijnego zatrudnienia i PKB.
Stwarzaj¹ one równie¿ wiele mo¿liwoœci poœredniczenia
przy wprowadzaniu nowych rozwi¹zañ do przemys³u.
Kolejnym warunkiem rozwoju innowacyjnoœci w Unii
Europejskiej jest wzmocnienie ochrony praw w³asnoœci
intelektualnej. Bez odpowiedniej ochrony wynalazków i
innej twórczoœci brak jest motywacji do inwestowania w tê
dziedzinê. Niezbêdne jest zatem opracowanie tanich procedur patentowych, których koszty bêd¹ wspó³mierne do
jakoœci wynalazków i pewnoœci prawnej ochrony ich
w³asnoœci. Konieczne jest przy tym zapewnienie terminowych, przystêpnych cenowo i przewidywalnych procedur
rozstrzygania sporów. Komisja Europejska jest przekonana, ¿e najwa¿niejszym krokiem w tym kierunku jest przyjêcie przystêpnego cenowo tzw. patentu wspólnotowego.
Unowoczeœnienie wszystkich dziedzin ¿ycia wymaga
doskonale prowadzonych badañ, zaplanowanych i realizowanych w œcis³ej wspó³pracy miêdzy naukowcami i firmami. Dlatego wa¿nym elementem polityki innowacyjnej
Unii Europejskiej jest wspieranie tworzenia tzw. klastrów
innowacyjnych, ³¹cz¹cych firmy produkcyjne i instytucje
naukowe oraz posiadane przez nie zasoby. Skutecznie
dzia³aj¹ce klastry przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia produktywnoœci, przyci¹gaj¹ inwestorów, wspieraj¹ badania
naukowe, wzmacniaj¹ bazê przemys³ow¹ i prowadz¹ do
rozwoju konkretnych produktów i us³ug. Przedsiêbiorstwa
bêd¹ce czêœci¹ klastru posiadaj¹ przewagê konkurencyjn¹
nad innymi, poniewa¿ szybciej wprowadzaj¹ wiedzê na
rynek. Dlatego te¿ ich tworzenie jest w³¹czane przez unijne
pañstwa cz³onkowskie do krajowych programów reform
proinnowacyjnych. Unijna polityka regionalna na lata
2007–2013 wspiera rozwój takich w³aœnie regionalnych
klastrów.
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Aby Europa mog³a w pe³ni wykorzystaæ potencja³ klastrów, musz¹ one osi¹gn¹æ tzw. masê krytyczn¹ i wypracowaæ odpowiedni¹ orientacjê strategiczn¹ poprzez wiêksz¹ i
lepsz¹ wspó³pracê miêdzynarodow¹. Takie podejœcie stwarza jednoczeœnie szansê na powstanie europejskich klastrów o ogólnoœwiatowym znaczeniu. Szczególn¹ rolê
powinny tu odgrywaæ publiczne organizacje badawcze,
które wykonuj¹ oko³o jednej trzeciej wszystkich prac
badawczo-rozwojowych w Europie. Konieczny jest rozwój
wszystkich form transferu wiedzy, takich jak badania na
zlecenie, badania realizowane w ramach wspó³pracy, licencjonowanie, publikacje i wymiana zdolnych naukowców
miêdzy sektorem publicznym i prywatnym. Ju¿ obecnie
europejskie dzia³ania badawcze s¹ bardziej skoncentrowane dziêki europejskim platformom technologicznym, które
pod kierunkiem przedsiêbiorstw przemys³owych gromadz¹ zainteresowane strony, w tym tak¿e œrodowiska
badawcze i instytucje finansowe.
Z nowych, proinnowacyjnych inicjatyw Unii Europejskiej nale¿y wymieniæ tzw. pionierskie rynki, których
celem jest u³atwianie tworzenia i wprowadzania do obrotu
nowych produktów i us³ug. Du¿y potencja³ w zakresie tworzenia pionierskiego rynku opartego na unowoczeœnianiu
ma, na przyk³ad, innowacja ekologiczna. Mo¿na j¹ promowaæ wspieraj¹c wspó³pracê œrodowiska naukowego i biznesowego w takich dziedzinach, jak budownictwo,
gospodarka wodna, biotechnologie, wychwytywanie dwutlenku wêgla i recykling.
Wœród innych przyk³adów pionierskich rynków mo¿na
wymieniæ bezpieczeñstwo wewnêtrzne i obronê, które stanowi¹ obecnie problem ogólnoœwiatowy (wymagaj¹ one
innowacyjnego podejœcia do transportu publicznego, organizacji przestrzeni publicznej i ochrony granic); przestrzeñ
kosmiczn¹; transport; technologie i produkty morskie,
umo¿liwiaj¹ce nowe metody wykorzystania zasobów mórz
oraz zdrowie.
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