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WSPIERANIE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
REGIONÓW W UNII EUROPEJSKIEJ
W WARUNKACH GLOBALIZACJI
Streszczenie: W artykule omówiono wpływ procesu globalizacji na sytuację europejskich
regionów. Beneficjentami procesu globalizacji są te regiony, które włączają się w międzynarodowe powiązania i podejmują działania, uwzględniając perspektywę międzynarodową,
a nawet globalną. Rozwijanie inteligentnych specjalizacji jest ważne w kontekście kreowania
strategii regionów, które to strategie odpowiadałyby na wyzwania, jakie proces globalizacji niesie ze sobą. Niektóre z regionów UE uczyniły ten kierunek wsparcia priorytetowym
i z wypracowanych przez nie rozwiązań dotyczących tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji, przyczyniających się do transformacji gospodarek regionalnych, należy skorzystać.
Słowa kluczowe: globalizacja, inteligentna specjalizacja regionów, przewaga konkurencyjna.
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1. Wstęp
Proces globalizacji związany z rosnącą dynamiką wymiany handlowej, z intensyfikacją przepływu kapitału, wymiany wiedzy i międzynarodowej migracji pracowników jest niezwykle złożony i wielowymiarowy. Jednym z jego przejawów jest
wzrost współzależności i powiązań nie tylko pomiędzy krajami, lecz i jednostkami
terytorialnymi, które stają się coraz bardziej otwarte. Równocześnie następuje intensyfikacja konkurencji, na którą wystawione są poszczególne podmioty. Globalizacja, konkurencja i innowacja stanowią obecnie wzajemnie powiązane ze sobą zjawiska [Gorzelak 2003].
Globalizacja podlega ewolucji, pojawiają się bowiem jej nowe trendy oddziałujące z różną intensywnością na poszczególne kraje i funkcjonujące w ich ramach
przedsiębiorstwa. Jej wpływ został uwidoczniony nie tylko na poziomie firm i sektorów, które osiągały korzyści skali ze względu na możliwość realizacji produkcji
tam, gdzie koszty pracy były najtańsze. Obecnie dokonuje się globalizacja (realokacja) funkcji i zadań, następuje proces offshoringu i outsourcingu sektora usługowego i funkcji (obejmując nie tylko offshoring w sektorze przemysłu). Kolejnym
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trendem jest dezindustrializacja i nastanie gospodarki usługowej. Powstają nowe,
ponadgraniczne relacje wynikające z poszukiwania przez przedsiębiorstwa specyficznych czynników, w tym lokalnych zasobów o większej wartości dodanej, m.in.
wiedzy [Regions benefiting… 2009]. Ten kompleks złożonych zjawisk powoduje, iż
w gospodarce globalnej zachodzą równocześnie procesy wyrównywania poziomu
rozwoju oraz różnicowania. O ile wyrównywanie poziomu rozwoju dokonuje się
w skali międzynarodowej, pomiędzy krajami, o tyle różnicowanie postępuje w ich
obrębie [Gorzelak 2009]. Implikacje przestrzenne procesu globalizacji zatem istnieją i są bardzo zróżnicowane. Poszczególne jednostki terytorialne charakteryzują
się bowiem odmienną podatnością na oddziaływanie procesu globalizacji. Regiony muszą podejmować działania, w tym wpływające na strukturę ich gospodarek,
w celu zminimalizowania pojawiających się zagrożeń, a równocześnie na rzecz wykorzystania szans, które mogą przyspieszyć rozwój tych jednostek terytorialnych.
Koncepcja inteligentnej specjalizacji, obecnie wdrażana w UE, jest odpowiedzią
na proces globalizacji i jego konsekwencje. Powinna stać się ważnym elementem
strategii regionów na rzecz ich adaptacji do zmienionych warunków kreowanych
przez globalizację.
Celem artykułu jest określenie wpływu procesu globalizacji na sytuację regionów w UE i wskazanie na znaczenie rozwijania inteligentnych specjalizacji regionalnych w kontekście kreowania takich strategii regionów, które odpowiadałyby na
wyzwania, jakie proces ten niesie ze sobą. Przedstawione zostaną działania podejmowane na rzecz wspierania inteligentnych specjalizacji w wybranych regionach
UE, w tym również w regionie polskim.

2. Wpływ procesu globalizacji na rozwój regionów
Proces globalizacji jest bardzo złożony i z różną siłą oddziałuje na rozwój gospodarek krajowych i zlokalizowanych w nich przedsiębiorstw (zob. [Huwart, Verider
2013]). Globalizacja niesie ze sobą na ogół pozytywne skutki dla UE, jednakże rzeczywisty obraz konsekwencji, bardzo zróżnicowanych, uwidoczniony jest na poziomie regionów charakteryzujących się odmienną dynamiką wzrostu czy też sektorów [Regions 2020… 2009]. Regiony stanowią pewne synergiczne układy zasobów
fizycznych i relacyjnych i współdziałanie to wzmacnia jeszcze bardziej globalizacja. Wpływa ona na proces koncentracji działalności gospodarczej, który obecnie
ulega intensyfikacji. Jego najbardziej zaawansowaną formą są metropolie, miasta-regiony [Scott, Storper 2003]. Globalizacja wpływa na rozwój układu gospodarczego i oddziałuje na jego strukturę różnymi kanałami. Proces ten wiąże się ze wzrostem aktywności gospodarczej na pewnych obszarach, a zatem i ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na pracowników, oraz z podniesieniem płac tych pracowników,
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Dokonuje się również dyfuzja innowacji wśród przedsiębiorstw, co przekłada się na wzrost produktywności. Jednakże
mogą się pojawić negatywne zmiany strukturalne będące wynikiem delokalizacji
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aktywności gospodarczej, intensyfikacji konkurencji ze strony firm zagranicznych,
na którą to konkurencję narażeni są miejscowi przedsiębiorcy. W rezultacie następuje obniżenie aktywności gospodarczej i poziomu życia mieszkańców zamieszkujących dany obszar. Wzrost gospodarczy, jak i wzrost dochodów dokonuje się przede
wszystkim w regionach zdolnych do sprostania rosnącej konkurencji i do przyciągnięcia nowych inwestorów. Również napływ zagranicznych inwestycji sprzyja
tworzeniu bardziej konkurencyjnego środowiska dla lokalnych podmiotów. Niektóre sektory, w szczególności o niskim stopniu zaawansowania technologicznego, nie
będą w stanie sprostać tej konkurencji. W związku z tym wraz z odpływem inwestycji następuje migracja pracowników, a wzrost konkurencji, powodując dostosowania strukturalne regionów i sektorów, przyczynia się zarazem do utraty miejsc
pracy [Regions 2020… 2009]. Skala efektów związanych z globalizacją będzie w
regionach UE bardzo zróżnicowana [Cripps i in. 2009].
Dokonuje się oceny wrażliwości regionów na globalizację, co pozwala stworzyć wytyczne dla realizowanej polityki ekonomicznej (por.: [Regions 2020… 2009;
Cripps i in. 2009; Territorial Impact… 2012; Capello i in. 2011]). Klasyfikację regionów według stopnia ich integracji z rynkiem globalnym, a tym samym i ocenę
potencjalnych korzyści, które mogą odnieść, aktywnie uczestnicząc w procesie globalizacji, przeprowadzili R. Capello, U. Fratesi i L. Resmini, identyfikując cztery
główne typy regionów (tab. 1).
Regiony określane mianem globalnych graczy charakteryzują się wysoką funkcjonalną/terytorialną integracją z rynkiem globalnym, specjalizują się w sektorach
otwartych, tj. poszukujących nowych rynków, otwartych na konkurencję, a zarazem potrafiących osiągnąć korzyści wynikające z procesu globalizacji. W tego typu
regionach wpływ globalizacji jest najsilniej uwidoczniony. To przede wszystkim
globalni gracze i, w mniejszym stopniu, regionalni odnoszą korzyści z procesu globalizacji [Capello i in. 2011]. Regiony te aktywnie uczestniczą w globalnym procesie innowacji lub też podejmują działania, aby się do niego włączyć. Dokonuje
się bowiem proces globalizacji innowacji charakteryzowany poprzez następujące
wymiary: międzynarodowe wykorzystanie technologii wytwarzanej na poziomie
krajowym, globalne tworzenie innowacji i globalna współpraca naukowo-techniczna. Są to kategorie określające proces globalizacji i wzajemnie uzupełniające się,
odnoszone do firm i poziomu narodowego [Archibugi, Iammarino 1999]. Regiony
odgrywają w nim coraz aktywniejszą rolę. Globalizacja powoduje konieczność zintensyfikowania działań w regionach na rzecz poszukiwania przez nie wewnętrznych źródeł wzrostu, a zarazem zatrzymania odpowiednich aktywów stanowiących
o tym wzroście. Stwarza także możliwości ponadgranicznej organizacji badań i
produkcji oraz międzynarodowej współpracy badawczej [Regions and innovation…
2011].
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Tabela 1. Klasyfikacja regionów według stopnia ich integracji z rynkiem globalnym
Wymiar
funkcjonalny/
terytorialny

Stopień otwartości – powyżej średniej

Wymiar
ekonomiczny
Specjalizacja przemy- Globalni gracze:
słowa w „otwartych” –– stanowią główne podmioty uczestniczące
sektorach wzrostow procesie globalizacji
wych
–– regiony otwarte, posiadają wymagane powiązania fizyczne i funkcjonalne z gospodarką światową
–– specjalizują się w sektorach podatnych na
globalizację i wzrostowych
–– odgrywają znaczącą rolę w światowej
wymianie handlowej pod względem
atrakcyjności dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich
–– są to przede wszystkim regiony specjalizujące się w usługach, chociaż zalicza
się tu także i regiony specjalizujące się w
przemysłach wzrostowych; „globalni gracze” to m.in. wszystkie obszary metropolitalne i regiony, w których zlokalizowane
są stolice państw, obejmują większość
Europejskich Metropolitalnych Obszarów
Wzrostu
–– charakteryzują się wysokim poziomem
technologicznym

Despecjalizacja w
„Czyste” bramy:
„otwartych” sektorach –– regiony, które charakteryzują się odpowzrostowych
wiednimi powiązaniami, ale nie specjalizują się w sektorach o szybkiej dynamice
wzrostu
–– zlokalizowane poza globalnymi przepływami handlowymi
–– stanowią „bramy” dla blisko położonych
regionów, wyspecjalizowanych w branżach eksportowych

Stopień otwartości –
poniżej średniej
Regionalni gracze:
–– regiony wyspecjalizowane
w sektorach „otwartych”,
wzrostowych, podatnych na
globalizację, potrafiące wykorzystać korzyści ze specjalizacji
–– szybki rozwój gospodarczy tych obszarów wynika
z obecności sektorów dynamicznych i otwartych –
z istniejącego popytu w tych
sektorach
–– posiadają
niedostateczne
powiązania (fizyczne i funkcjonalne) z innymi regionami gospodarki światowej
–– z uwagi na sektorową specjalizację tego typu regiony
mogą odgrywać znaczącą
rolę w gospodarce światowej, jednakże uniemożliwia
to brak odpowiedniej struktury osadniczej
–– posiadają ograniczoną
dostępność
Lokalni gracze:
–– regiony peryferyjne
w procesie globalizacji, nie
posiadają dostatecznych
powiązań i odpowiedniej
specjalizacji
–– ograniczenie rynku do pewnego zasięgu

Źródło: opracowanie na podstawie: [Capello i in. 2011].

Regionalna polityka innowacyjna musi uwzględnić kontekst globalny w ramach
realizowanych działań. W związku z tym tworzenie powiązań z gospodarką globalną, a zatem rozwijanie połączeń globalny-lokalny, staje się kwestią zasadniczą.
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Jest to możliwe poprzez przyjęcie bardzo zróżnicowanych strategii dostosowanych
do konkretnych wymagań regionów (por. [Benneworth, Dassen 2011; Benneworth
2010]).

3. Wspieranie inteligentnych specjalizacji regionów w UE
Nowe uwarunkowania stojące przed UE spowodowały konieczność sięgnięcia do
wcześniejszych koncepcji dotyczących rozwoju gospodarczego [Innovation-Driven
Growth… 2013], które obecnie są redefiniowane. Promowana koncepcja inteligentnej specjalizacji, będąca przedmiotem szerokich rozważań (zob.: [Knowledge for
Growth… 2009; Innovation-Driven Growth… 2013; Przewodnik Strategii… 2012]) i
podlegająca operacjonalizacji, stanowi nie tylko odpowiedź na lukę produktywności istniejącą pomiędzy USA a UE [Ortega-Argilés 2012, za: McCann, Ortega-Argilés 2013], lecz także na wyzwania związane z globalizacją, wobec których
stoją regiony. Obecnie globalne łańcuchy wartości stanowiące formy organizacyjne,
które umożliwiają firmom połączenie w sieci, pozwalają także przedsiębiorstwom
w nich funkcjonującym lub tym, które do nich się dołączają, na dostęp do międzynarodowych rynków i poprawę swojej pozycji. W ramach globalnego łańcucha wartości, posiadającego charakter dynamiczny, różne firmy dzielą się poszczególnymi
działaniami w zakresie produkcji i marketingu towarów, a ich pozycja w tym łańcuchu często ulega zmianie. Funkcję organizatora tej globalnej sieci pełni firma najbardziej znacząca. Uzyskanie dostępu do sieci lub też utrzymanie się w niej jest
bardzo ważne, również z uwagi na możliwość uczestniczenia w procesach innowacyjnych, a zarazem osiągania korzyści z procesu globalizacji [Góra 2013].
W myśl koncepcji inteligentnej specjalizacji, dokonując wyboru dziedzin będących przedmiotem specjalizacji regionów, za priorytetowe należy uznać te, które
umożliwią włączenie się do globalnego łańcucha wartości. W związku z tym ważne
jest zidentyfikowanie sektorów, obszarów technologicznych, w których region może
uzyskać przewagę nad innymi lokalizacjami, przy czym płaszczyzną odniesienia
jest poziom europejski, międzynarodowy. Specjalizacja oznacza dokonanie wyboru priorytetowych działań (w których dany region będzie w stanie zapewnić sobie przewagę konkurencyjną nad innymi, nawet w skali światowej, opierając się na
doskonałości), umożliwiających osiąganie masy krytycznej. Zasada pokrewieństwa
(relatedness) dotyczy natomiast wykorzystania istniejącego potencjału w regionie przy wyborze najwłaściwszej przyszłej specjalizacji regionu [Del Castillo i in.
2012]. W związku z tym ważne jest wykorzystanie potencjalnej synergii pomiędzy
istniejącą już działalnością a nową, która będzie rozwijana [Foray, Goenaga 2013].
W ramach tej koncepcji promowane jest powiązanie z innymi regionami, również
w kontekście połączalności, tj. relacji i współzależności [McCann, Ortega-Argilés
2011; Charles i in. 2012]. Inteligentna specjalizacja podkreśla znaczenie naukowej,
technologicznej i gospodarczej specjalizacji w zapewnieniu wzrostu gospodarczego
[Innovation-Driven Growth… 2013]. Internacjonalizacja staje się integralnym ele-
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Tabela 2. Wspieranie tworzenia inteligentnych specjalizacji w wybranych regionach UE
Nazwa regionu*
1
Berlin – miasto/
stolica oparta na
wiedzy
Brandenburgia
– strukturalny
bezwład/region,
w którym dokonuje
się proces dezindustrializacji

Region Skania
(Skåne County)
w południowej
Szwecji –
hub wiedzy
i technologii

Wybrane działania na rzecz inteligentnej specjalizacji
2
Przemiany dokonujące się w całym regionie obejmującym Berlin i Brandenburgię
odzwierciedlone spadkiem dynamiki wzrostu gospodarczego i wysoką stopą bezrobocia
spowodowały konieczność przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. W strukturze
nakładów ponoszonych na B+R przeważały wydatki publiczne. Spadkowi zatrudnienia w
przemyśle towarzyszył zarazem wzrost zatrudnienia w usługach intensywnie wykorzystujących wiedzę, co przyczyniało się do poprawy dynamiki regionu. Sektor B+R w regionie
jest stosunkowo silnie rozwinięty. Region ten stał się atrakcyjny dla dużych inwestorów
zagranicznych, występuje także duża liczba małych przedsiębiorców. Ważnym kierunkiem
realizowanej polityki innowacyjnej w regionie stał się rozwój klastrów. Zwrócono także
uwagę na poprawę B+R w sektorze prywatnym. Następnie wspólnie podjęte działania
przyczyniły się do opracowania koncepcji Niemieckiego Regionu Stołecznego, uzgodniono wspólną strategię rozwoju. Spójna Strategia Berlina została przyjęta w 2005 r.
W ramach polityki innowacyjnej skoncentrowano się na pięciu obszarach kompetencji,
przyszłych obszarach współpracy klastrów. Brandenburgia opracowała także strategię o
odmiennych obszarach specjalizacji (Land Brandenburg Innovation Concept, 2006 r.).
Wspólnie podjęte działania zaowocowały opracowaniem przyszłych obszarów kompetencji wspólnych dla obu regionów. W 2009 r. zadecydowano o opracowaniu wspólnej
strategii innowacji.
Do podejmowanych inicjatyw zaliczyć należy międzyregionalną Strategię rozwoju
klastrów InnoBB (przyjętą w 2011 r.) dla obu obszarów, w której zwrócono uwagę na
konieczność transformacji potencjalnych klastrów w klastry należące do obszarów doskonałości (fields of excellence), a obecnie określane jako przyszłe dziedziny (future fields).
Tymi dziedzinami są: gospodarka zdrowia, energia, transport, mobilność i logistyka, ICT i
nowe media oraz optyka. Utworzono dwa fundusze kapitałowe typu venture w celu wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Źródłem finansowania podejmowanych inicjatyw
na rzecz innowacji są m.in. fundusze strukturalne. Podkreśla się konieczność reorientacji
B+R na rzecz rozwoju produktów i usług dostosowanych do wymagań rynku, wzmocnienia współpracy z podmiotami spoza regionu, co może wspierać rozwój innowacji.
Gospodarka regionu podlegała transformacji od końca lat 70. XX wieku. Tradycyjnie
rozwój gospodarki regionu opierał się na przemyśle stoczniowym, jednakże dokonywały
się przeobrażenia struktury gospodarki regionu na rzecz przemysłów wschodzących,
które mogłyby przyjąć nowe technologie (tymi przemysłami były m.in. telekomunikacja,
przemysł farmaceutyczny). Skutkiem przemian było przejście do gospodarki opartej na
usługach, wzrost odnotowano również w usługach zaawansowanych powiązanych z biznesem, także w usługach konsumenckich.
Lokalizacja regionu predestynuje go do podejmowania aktywnych działań dla wzmocnienia jego pozycji w środowisku międzynarodowym. W związku z tym wdrażano działania
na rzecz strategii gospodarczej transformacji z uwzględnieniem kontekstu globalnego,
mając na uwadze korzyści, jakie można odnieść z międzynarodowej współpracy. Proces
dotyczący przygotowania Międzynarodowej Strategii Innowacji dla tego regionu rozpoczęto w 2007 r., badając i identyfikując potencjał regionu, przeprowadzając ewaluacje
itd. W ramach prowadzonych prac sformułowano wizję regionu w 2020 r., kiedy to ma
stać się regionem najbardziej innowacyjnym dzięki promowanej współpracy regionalnej,
narodowej i międzynarodowej. Ma to nastąpić poprzez realizowane inwestycje na rzecz
wzmocnienia kultury innowacji i potencjału innowacyjnego. Wśród sześciu opracowanych
strategii mających na celu wzmocnienie potencjału innowacyjnego jedna dotyczy rozwijania międzynarodowej współpracy dla wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności.
Zidentyfikowano pięć sektorów: przemysł spożywczy, nauki przyrodnicze, sektor ICT,
środki przekazu (moving media), przemysł czystych technologii, które dzięki odpowiedniemu wsparciu mają zostać wzmocnione.
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1
Prowincja Limburg
– region oparty na
usługach i zasobach
naturalnych w
kraju zasobnym w
wiedzę (zachodnia
Holandia) i hub
wiedzy i technologii (południowa
Holandia)

Województwo
śląskie –
strukturalny
bezwład/region, w
którym dokonuje
się proces dezindustrializacji

2
Prowincja Limburg, Noord Brabant, Vlaams-Brabant (Holandia), Limburg i Liège
(prowincje belgijskie) oraz North Rhine-Westphalia (kraj związkowy Niemiec) tworzą
TTR-ELAt (Top Technology Region-Eindhoven Leuven Aachen triangle) czołowy pod
względem PKB, badań i innowacji. Już w 2008 r. holenderska prowincja Limburg i wymienione powyżej regiony podjęły wspólne działania w zakresie tworzenia Top Technology Region (TTR), tak aby poprzez innowacje wzmocnić międzyregionalną przewagę
komparatywną. Uznano, iż współpraca w pewnych obszarach technologii pozwoli im
uzyskać znaczącą pozycję w skali globalnej. Zakres współpracy transgranicznej realizowanej przez wymienione regiony został poszerzony o nowy obszar dotyczący innowacji.
Już w 2006 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy holenderską prowincją Limburg
a RWTH Aachen University, co zapoczątkowało dalsze aktywności partnerów z regionów.
Zidentyfikowano sektory posiadające potencjał innowacyjny (są to: chemiczny i w zakresie zaawansowanych materiałów, systemy wysokiej techniki, nauki o zdrowiu), a zarazem
znaczący potencjał wzrostu. Poprzez podejmowane inicjatywy mają zostać uzupełnione
brakujące elementy w tzw. łańcuchu wiedza-umiejętności-zastosowanie w tych trzech
sektorach, jak również mają zostać rozwinięte nowe powiązania. Organizacją TTR-ELAt
kieruje Initiative Group.
Region podlegający procesowi restrukturyzacji. Znajduje się wciąż w początkowej fazie
rozwijania inteligentnej specjalizacji. Chcąc przełamać wizerunek regionu górniczego,
promuje się jako „region z pozytywną energią”. Wspierane są klastry, parki technologiczne i inne przedsięwzięcia na rzecz innowacji z funduszy UE, jak i dotyczące rozwoju
regionalnego. W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 zidentyfikowano inteligentne specjalizacje regionu i są to: energetyka, medycyna,
technologie informacyjne i komunikacyjne. Obraz przyszłości regionu określono jako
„ekosystem innowacji Województwa Śląskiego bazujący na dynamicznie zmieniających
się środowiskach innowacyjnych” [Regionalna Strategia… 2012]. Wskazano na priorytety rozwoju ekosystemu innowacji, którymi są powiększanie i wewnętrzna integracja
potencjału innowacyjnego regionu oraz kreowanie inteligentnych rynków dla technologii
przyszłościa.

* Regiony przyporządkowano do poszczególnych kategorii regionów (określonych przez OECD)
ze względu na ich innowacyjność.
a
Nazwy priorytetów rozwoju za: [Regionalna Strategia… 2012].
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ortega-Argilés 2012; Innovation-Driven Growth… 2013;
Regionalna Strategia… 2012].

mentem strategii inteligentnej specjalizacji i dotyczy m.in.: współpracy klastrów,
tworzenia i rozwijania strategicznych aliansów, prowadzenia wspólnych badań
i rozwoju [Guide to Research… 2012]. Przykłady regionów UE, w których podjęto
działania na rzecz wspierania inteligentnych specjalizacji, i ukierunkowanych na
silne powiązanie tych jednostek terytorialnych z otoczeniem zewnętrznym, w tym
międzynarodowym, przedstawiono w tabeli 2.
W regionie Skania wzmacnia się nie tylko powiązania wewnętrzne, lecz i międzynarodowe. Inne regiony wspólnie podejmują działania, aby wykorzystać istniejącą różnorodność. Przykład regionu Berlin-Brandenburgia pokazuje, że aby móc
konkurować w środowisku międzynarodowym, ważne jest przyjęcie perspektywy
ponadregionalnej i wspólne podjęcie działań. Przygraniczne regiony belgijskie, holenderskie i niemieckie rozszerzyły zakres współpracy o innowacyjność, intensy-
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fikując już istniejące transgraniczne powiązania, wzmacniając potencjał tego obszaru. Stało się to możliwe dzięki określeniu nowych dziedzin aktywności, które
uzupełniałyby te już istniejące w regionie, co dało podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej regionu w przyszłości. Natomiast województwo śląskie zidentyfikowało trzy obszary mające stanowić o przyszłości tego regionu, zapoczątkowując
działania na rzecz rozwijania inteligentnej specjalizacji.
W związku z tym specjalizację można traktować jako pewną drogę (strategię)
rozwoju gospodarczego regionu. Jednakże ważne staje się właściwe zidentyfikowanie sytuacji wyjściowej regionu, co ma stanowić podstawę do wskazania przyszłych
dziedzin specjalizacji, w tym poprzez określenie typu jego struktury gospodarczej,
która może być odporna na zjawiska kryzysowe bądź też kryzysogenna z uwagi na
obecność branż, które są wrażliwe i mają niską międzynarodową konkurencyjność.
Wówczas będzie dokonywać się także ich transformacja gospodarcza [Klasik 2013].
Rozwijanie inteligentnych specjalizacji w regionach „ma wydobyć ich specyficzność, unikatowość i poprzez zmianę strategiczną angażującą te unikatowe atrybuty prowadzić do bardziej korzystnego i w miarę trwałego pozycjonowania takich
regionów po części także w otoczeniu globalnym” [Klasik 2013]. Ważne staje się
zatem dokonanie właściwego wyboru inteligentnych specjalizacji w kontekście wytyczania dalszych kierunków przebudowy i rozwoju regionu. Nie należy utożsamiać
ich tylko z rozwojem przemysłu wysokiej techniki i intensywniejszym wspieraniem
działań na rzecz poprawy innowacyjności. Konieczne jest bowiem uwzględnienie
zróżnicowanych determinant rozwoju – nie tylko jego nowoczesnych czynników,
lecz również i tradycyjnych, a zarazem należy dokonać wyboru takich dóbr, „[…]
których wytwarzanie zapewni wszechstronny i trwały rozwój społeczno-gospodarczy regionu” [Górka, Łuszczyk 2013].
W świetle prowadzonych rozważań w opracowywanych strategiach inteligentnych specjalizacji należy uwzględnić konieczność rozwijania zewnętrznych powiązań regionów, także ze środowiskiem międzynarodowym, co umożliwi w dłuższej
perspektywie nie tylko włączenie się tych regionów do globalnych przepływów wiedzy, lecz i dalszą ich integrację z rynkiem globalnym.

4. Zakończenie
Reasumując: w dobie globalizacji regionami „wygrywającymi” są te tworzące zróżnicowane powiązania z otoczeniem zewnętrznym, w tym międzynarodowym, budujące swoją przewagę konkurencyjną na tle innych regionów, również w skali globalnej, na podstawie istniejących lub potencjalnych atutów, tj. na podstawie
lokalnych uwarunkowań.
Podejmowane działania dotyczące tworzenia inteligentnej specjalizacji powinny
stać się elementem szerszej strategii regionów w warunkach globalizacji, w której
kreowanie powiązań ze środowiskiem międzynarodowym oraz zidentyfikowanie
sektorów ważnych dla łańcucha wartości i dla budowania przewagi konkurencyj-
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nej jest zadaniem kluczowym. Podkreślić zarazem należy, iż kryzys gospodarczy,
którego konsekwencji w zróżnicowany sposób doświadczyły europejskie regiony,
jeszcze mocniej uwypuklił konieczność powrotu do polityki przemysłowej w UE i
zarazem budowania nie tylko nowoczesnego sektora usług, lecz przede wszystkim
nowoczesnych przemysłów, również w ramach strategii inteligentnej specjalizacji.
W związku z tym kwestie dotyczące realizowania inteligentnej specjalizacji w UE
należy rozważać w kontekście szerszym – wdrażania nowoczesnej polityki przemysłowej w UE w dobie globalizującej się gospodarki.
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SUPPORTING OF SMART SPECIALIZATION OF REGIONS
IN THE EUROPEAN UNION IN A GLOBALIZED MARKET
Summary: The paper discusses the influence of the globalization process on the situation of
the European regions. The beneficiaries of the globalization process are these regions which
join in the international relations and undertake actions taking into account international,
and even global, perspective. The development of smart specialization is important in the
context of creating regional strategies which would respond to the challenges caused by
the globalization process. Some of the EU regions made this area of support a priority.
The solutions concerning the creation of smart specialization strategies contributing to the
transformation of regional economies which have been developed by them should be used.
Keywords: globalization, smart specialization of regions, competitive advantage.

