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wStęp 

Niezbędna poprawa dynamiki rozwoju i konkurencyjności gospodarki 
Polski i  innych państw Europy Środkowo-Wschodniej wymaga stwo-
rzenia odpowiednich warunków dla pełniejszego wykorzystania na 
wszystkich poziomach prowadzonej działalności nowoczesnych czyn-
ników wzrostu – przedsiębiorczości i innowacyjności. Zadanie to jest 
szczególnie istotne w  obecnym okresie osłabionej koniunktury euro-
pejskiej i światowej, wobec konieczności stawiania czoła skutkom cią-
gle jeszcze obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego. 

W tradycyjnym ujęciu kategorie „przedsiębiorczość” i „innowacyj-
ność” odnoszą się najczęściej do podmiotów mikroekonomicznych – 
zazwyczaj do przedsiębiorstw i są rozpatrywane w powiązaniu z takimi 
ich celami, jak: maksymalizacja zysku, powiększenie majątku, posze-
rzanie rynku zbytu produkowanych dóbr i/lub świadczonych usług, 
wprowadzanie postępu technicznego i organizacyjnego, tworzenie no-
wych miejsc pracy, identyfikowanie i  wykorzystywanie szans zauwa-
żonych w  otoczeniu i  inne. W  ostatnich latach zyskują na znaczeniu 
makroekonomiczne ujęcia przedsiębiorczości i innowacyjności, czemu 
sprzyja rozwój międzynarodowej integracji gospodarczej. Tendencja 
ta jest dobrze widoczna we Wspólnocie Europejskiej, o  czym świad-
czy jedno z najważniejszych założeń „Strategii Europa 2020”, zgodnie 
z  którym Wspólnota ta ma stać się „Unią innowacji”1. Natomiast na 

1 Zob. Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2000. Strategia na rzecz inteli-
gentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 
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WStęp10

poziomie regionalnym, jak do tej pory, przedsiębiorczość i innowacyj-
ność nie spotkała się z większym zainteresowaniem ze strony zarówno 
nauki, jak i praktyki. W polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu 
występuje w tym zakresie wyraźna luka. Bardzo brakuje zwłaszcza wie-
dzy empirycznej o  kształtowaniu się przedsiębiorczości i  innowacyj-
ności w regionach Europy Środkowo-Wschodniej, co utrudnia poło-
żonym tutaj państwom prowadzenie efektywnej polityki gospodarczej 
i regionalnej.

Celem niniejszej książki jest częściowe zapełnienie wspomnianej 
luki. Publikacja ta jest głównym elementem dorobku projektu badaw-
czego pt. „Przedsiębiorczość i  innowacyjność jako czynniki rozwoju 
regionów Europy Środkowo-Wschodniej w  kontekście wspólnotowej 
polityki spójności”, zrealizowanego w latach 2010–2013 w Katedrze In-
tegracji Europejskiej i  Studiów Regionalnych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu przez kilkuosobowy zespół specjalistów z Polski, 
Litwy i Białorusi, działający pod kierunkiem niżej podpisanego2. Wyj-
ściowym założeniem projektu była teza o niedostatecznej, w stosunku 
do realnie istniejących możliwości, przedsiębiorczości i innowacyjno-
ści postkomunistycznych gospodarek regionalnych Europy Środkowo-
-Wschodniej, zwłaszcza wobec procesów globalizacji i integracji mię-
dzynarodowej, co niekorzystnie rzutuje na konkurencyjność państw 
i gospodarek położonych w tej części kontynentu. 

Mając na uwadze pilną potrzebę pogłębienia wiedzy empirycznej 
w omawianym przedmiocie, w projekcie szczególny nacisk położono 
na badania empiryczne. Przyjęto założenie, że przedsiębiorczość i in-
nowacyjność regionu można badać wyłącznie w  ujęciu porównaw-
czym, na podstawie wiarygodnych danych statystycznych z  jednej 
strony, a z drugiej – informacji i opinii uzyskanych bezpośrednio od 
zainteresowanych i  kompetentnych w  tej dziedzinie osób. W  konse- 

3.3.2010, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna; Komunikat Komisji Europejskiej, Pro-
jekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, Bruksela, 6.10.2010, COM(2010), 
546, wersja ostateczna.

2 Przeprowadzone badania były finansowane ze środków grantu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 114241838.
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WStęp 11

kwencji koncepcja projektu i zarazem niniejszej książki przewidywała 
prowadzenie analiz trzema torami równolegle:

– jako studia teoretyczne, dotyczące ogólnej problematyki przed-
siębiorczości i innowacyjności regionu na tle polityki spójności 
Unii Europejskiej i w związku z zachodzącymi we Wspólnocie 
procesami konwergencji i dywergencji na poziomie makroeko-
nomicznym i regionalnym;

– jako międzynarodowe badania ilościowe (taksonomiczne), ana-
lizujące omawiane zjawiska na podstawie odpowiednich danych 
statystycznych; 

– jako międzynarodowe badania ankietowe przeprowadzone 
w dwóch grupach respondentów: reprezentantów społeczności 
lokalnych oraz przedstawicieli organów samorządu terytorialne-
go (lub innych organów władz terenowych).

Zgodnie z  przyjętą koncepcją książka składa się z  trzech części. 
Pierwsza, zatytułowana „Elementy teorii przedsiębiorczości i  inno-
wacyjności”, ma charakter wprowadzający do zaprezentowanych dalej 
rozważań i badań. Zawiera ona dwa studia poświęcone systematycznej 
i  krytycznej prezentacji ważniejszych problemów teoretyczno-meto-
dologicznych przedsiębiorczości i  innowacyjności regionu, a  przede 
wszystkim warsztatowi terminologicznemu i  podejściom koncep- 
cyjnym.

Druga część prezentuje wielowymiarową analizę ekonomiczno-
-przestrzennej struktury Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 
integracji europejskiej. Zostały tutaj zamieszczone cztery opracowania, 
omawiające: makroekonomiczne i regionalne zróżnicowania w rozwo-
ju EŚW, uwarunkowania wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności 
regionu wynikające z unijnej polityki spójności, miejsce i rolę innowa-
cyjności w procesie rozwoju EŚW oraz znaczenie wymiany międzyna-
rodowej w kreowaniu innowacyjności na przykładzie wybranych go-
spodarek. 

Najobszerniejsza, trzecia część książki przedstawia wyniki badań 
empirycznych o charakterze ilościowym i  jakościowym, które zostały 
zrealizowane w ramach wspomnianego projektu. Ich celem była pogłę-
biona, międzynarodowa analiza porównawcza i ocena stanu obecnego 
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oraz warunków i możliwości rozwoju przedsiębiorczości i innowacyj-
ności w regionach EŚW. Analiza ilościowa, dokonana za pomocą metod 
taksonomicznych, obejmowała gospodarki krajowe i wszystkie regiony 
NUTS 2 dziesięciu państw EŚW: Bułgarii, Estonii, Republiki Czeskiej, 
Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Natomiast 
badanie ankietowe przeprowadzono w  wybranych regionach trzech 
państw członkowskich UE: Polski, Litwy i Łotwy oraz – dla porówna-
nia – sąsiadującego z nimi państwa nienależącego do UE i opóźnionego 
pod względem transformacji systemowej – Białorusi. Ankietowaniem 
objęto dwie grupy respondentów: przedstawicieli lokalnych społeczno-
ści, zamieszkujących w wytypowanych regionach oraz odpowiedzial-
nych pracowników organów samorządu terytorialnego i/lub innych 
jednostek władz terenowych lokalnych i regionalnych.

Kończąc, należy podkreślić, że książka jest dziełem zbiorowym 
wielu osób z kraju i zagranicy, które nie szczędziły dla niej czasu i wy-
siłków z nadzieją, że ich rezultaty okażą się potrzebne i interesujące dla 
Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę o  skomplikowanych 
procesach gospodarczych zachodzących w naszej części Europy. Trze-
ba dodać, że szeroki, międzynarodowy charakter projektu był źródłem 
licznych, często nieoczekiwanych trudności. Ich przezwyciężenie nie 
byłoby możliwe bez merytorycznego, organizacyjnego i  moralnego 
wsparcia licznych, zaprzyjaźnionych z zespołem autorskim współpra-
cowników z Białorusi, Litwy i Łotwy. Wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do powstania niniejszej pracy, należą się wyrazy wdzięczności.

Wojciech Kosiedowski
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