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STRESZCZENIE 

rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kieres 

„Ocena systemów wspierania innowacji małych i średnich 

przedsiębiorstw w regionach transgranicznych na 

przykładzie Brandenburgii i Pomorza Zachodniego” 
  

 Prowadzenie skutecznej polityki innowacyjnej to obecnie niezbędny warunek w 

rozwoju gospodarczym regionu. Efektywność prowadzonych działań uzależniona jest przede 

wszystkim od wydajnego i konkurencyjnego funkcjonowania lokalnych podmiotów 

gospodarczych, w tym firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże ze 

względów strukturalnych i ograniczonych możliwości interpersonalnych, podmioty te 

potrzebują dobrze zorganizowanego zewnętrznego wsparcia naukowego, finansowego i 

kontraktowego. Wynika stąd konieczność angażowania publicznych środków wspierania 

innowacji w rozwój koniunkturalny MŚP w gospodarce. Dobrze opracowany i odpowiednio 

wdrażany system procesu wsparcia innowacji to podstawa wydajności ekonomicznej i 

postępu regionalnej gospodarki.  

 Autorka pracy postawiła sobie za zadanie zbadanie: w jakich warunkach na poziomie 

regionalnym, najszybciej rozwija się potencjał innowacyjny małych i średnich 

przedsiębiorstw. Praktyczne zainteresowanie dysertacji, poprzez naukowe podejście do 

tematu, polega na wypracowaniu punktu wyjścia dla bazy generującej siłę, która wzmocni 

innowacyjność MŚP.     

Część I: Podstawy teoretyczne 

 W małych i średnich przedsiębiorstwach można znaleźć duży potencjał innowacyjny, 

który nie jest wykorzystany. Dzięki zintegrowanej strategii finansowania można go pobudzić 

i zagospodarować w odpowiednich obszarach. Część teoretyczna diagnozuje trzy główne 

wyznaczniki regionalnych praktyk skutecznego postępowania innowacyjnego wśród MŚP. 

Jest to przede wszystkim: uintensywnienie pozyskiwania wiedzy zewnętrznej, wzmocnienie 

powiązań z sieciami innowacji oraz ułatwienie dostępu do finansowania projektów 

innowacyjnych. Część teoretyczna pracy gromadzi generalne, istniejące podejścia 

koncepcyjne w realizacji produktywnych regionalnych polityk innowacyjnych. Omówione 

zostały płaszczyzny otoczenia środowiskowego, powiązań sieciowych, transferu wiedzy i 

technologii oraz finansowania działań innowacyjnych kapitałem wysokiego ryzyka
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 Wyniki badań empirycznych wskazały natomiast, że obecna, bardzo rozdrobniona 

(nieskoordynowana) praktyka wsparcia ze środków publicznych, nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów. Badanie wskazuje na możliwość racjonalizacji regionalnego finansowania 

innowacji poprzez połączenie poszczególnych środków w zintegrowaną strategię wspierania 

działań innowacyjnych na obszarach mezoekonomicznych.  

 

Część II: Analiza empiryczna 

 Badanie empiryczne analizuje dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 

europejskich w ramach Strategii Lizbońskiej z jej kontynuacją poprzez program Europa 2020 

w latach 2007-2019, na podstawie dwóch regionalnych studiów przypadku: 

wschodnioniemieckiego landu Brandenburgia i Województwa Zachodniopomorskiego. 

Rozprawa koncentruje się na dwóch sąsiadujących ze sobą, transgranicznych regionach, w 

których innowacyjność nadal nie jest dostatecznie wykształcona. Dzięki podobnym cechom 

strukturalnym można zidentyfikować stosowane na danych obszarach, pozytywne 

rozwiązania w podejściu do finansowania innowacji, z możliwością ich translokacji. Aby 

przeanalizować regionalne strategie wsparcia innowacji i ich efekty, w województwie 

zachodniopomorskim i Brandenburgii, w badaniu zastosowano mieszane metody empiryczne. 

Analiza danych statystycznych pozwoliła na przeprowadzenie w miarę szczegółowej 

charakterystyki strukturalnej z wykazaniem istniejących warunków ramowych w obu 

badanych regionach. Główne wyniki empiryczne opracowane zostały za pomocą analizy 

wskaźnikowej z danych uzyskanych z Regionalnych Tabeli Wyników Innowacji (Regional 

Innovation Scoreboard) publikowanych przez Komisję Europejską w latach 2011-2019 oraz 

oceny wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami kluczowych aktorów 

regionalnych. W celu dogłębnej analizy realizowanych polityk innowacyjnych w badanych 

regionach, autorka posłużyła się dodatkowo danymi zastanymi (wtórnymi) uzyskanymi z 

dostępnych publikacji, raportów i analiz. Dzięki takiej indukcyjnej procedurze możliwe było 

opracowanie wyników, które można przenieść do innych regionów.  

Część III: Wnioski i regionalne implikacje gospodarcze 

 Skoordynowana regionalna polityka innowacji to zapewnienie odpowiednich ofert 

wsparcia dla całego procesu innowacji MŚP. Wyniki z przeprowadzonych analiz 

teoretycznych i badania empirycznego dwóch studiów przypadku, to sześć kluczowych 

wniosków i rekomendacji dla wydajnej strategii wspierania innowacji na obszarach 

mezoekonomii: 
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1. scentralizowanie podaży wiedzy zewnętrznej w powiązaniu z sieciami innowacji i 

dostępnością ofert finansowego wsparcia zapewnia większą skuteczność w realizacji 

regionalnych strategii innowacji; 

2. proces regionalnego transferu wiedzy i technologii dla MŚP powinien być 

zorganizowany w kierunku popyt → podaż, zorientowanym na specyfikę działalności 

zaangażowanych podmiotów; 

3. wsparcie finansowe innowacji powinno być zintegrowane i zorientowane na 

priorytetowe sektory regionalnej gospodarki;   

4. w celu zwiększenia innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw, 

konieczne jest zlikwidowanie „wąskiego gardła”, którym jest dostępność MŚP do 

finansowania. Rozwiązaniem jest tu połączenie komplementarnych instrumentów 

finansowych i funduszy odnawialnych; 

5. endogeniczny potencjał regionu powinien być głównym wyznacznikiem w 

planowaniu regionalnej strategii wspierania innowacji;  

6. w celu poprawy regionalnych warunków ramowych, strategie wsparcia innowacji 

powinny kłaść nacisk na asygnowanie innowacyjności wśród działających w regionie 

MŚP z perspektywie długoterminowej. 

 

 W badaniu zaprezentowane zostały także realne, regionalne implikacje gospodarcze, 

które mogą przyczynić się do udoskonalenia obecnie stosowanego systemu finansowania 

innowacji w regionach. Obok tego badanie pokazuje możliwą strukturę organizacyjną 

„regionalnej agencji innowacji”, która jako „One-Stop-Agency” byłaby instytucją 

kompleksowej obsługi, ale przede wszystkim punktem koordynującym i monitorującym 

realizację strategii zintegrowanego wspierania regionalnych innowacji.  

 Nowy okres funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 otwiera dla 

regionów szerokie możliwości finansowe, które przy efektywnym wykorzystaniu mogą 

generować wzrost gospodarczy z osiągnięciem swoistej konkurencyjności rynkowej. Wyniki 

badania mają zatem znaczenie zarówno naukowe jak i praktyczne.  

 

 

 

 


