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Dla Shiri:
dwoje dzieci, trzy dekady i cztery 
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5Podziękowania 

Podziękowania 
Dokończenie tej książki zajęło mi zdecydowanie najwięcej czasu spośród wszyst-
kich, które do tej pory napisałem. Przy okazji nauczyłem się czegoś bardzo poży-
tecznego: czym innym jest prowadzenie badań i pisanie dla naukowców, a czym 
innym przekładanie ich na codzienne problemy realnego świata. W rezultacie 
nabrałem zupełnie nowego szacunku dla uczonych, którzy nie tylko są skoncen-
trowani na wynikach swoich badań jako takich, ale także potrafią opisać je w taki 
sposób, by mógł się do nich odnieść zwykły śmiertelnik.

 Książka ta jest również swoistym pamiętnikiem z zapisami z bardzo długiej 
podróży, podczas której studiowałem, badałem i byłem zaangażowany w rozwój 
i eksperymenty związane z polityką innowacyjną. Nie była to podróż, którą od-
byłem sam, dlatego w znacznym stopniu w powstaniu publikacji uczestniczyli 
moi przyjaciele, którzy niejednokrotnie wyprowadzali mnie ze ślepych uliczek, 
dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i przykładami ludzkiej pomysłowości, do 
których sam nigdy bym nie dotarł.

Wśród nich są:
Amos Zehavi, w którego towarzystwie zjeździłem trzy kontynenty, który 

dzielił ze mną bardzo bolesne doświadczenie studiów doktoranckich tak daw-
no temu, że obu nam trudno już zliczyć te wszystkie minione lata. Na dodatek 
Amos wykazał się niezwykłą cierpliwością, czekając, aż (wreszcie, z wielkim po-
ślizgiem) ukończę tę książkę, abyśmy mogli skupić się na naszej wspólnej pracy. 

Michael Murphree, który zaczynał jako mój student, by stać się moim etato-
wym pracownikiem i na powrót moim studentem, aż w końcu bliskim współpra-
cownikiem. Bez Ciebie, Przyjacielu, nigdy nie poznałbym Państwa Środka i nie 
zwiedził tylu zakątków tego kraju. 

John Zysman, który bez wyraźnego powodu wziął mnie pod swoje skrzy-
dła w Berkeley, kiedy jako młody, zestresowany, świeżo upieczony doktorant 
spędziłem rok w uczelni, którą on nazywa „uniwersytetem na półwyspie”. Od 
2006 roku pracowaliśmy przy tak wielu projektach, że straciłem już rachubę. 

Martin Kenney, z którym nieustannie dzielę się pomysłami, w miarę jak ewo-
luują i kształtują się w naszych umysłach. 

Darius Ornston – przyjaciel, kolega i skromny geniusz, z którym napisałem 
jedne z moich najlepszych prac (te same, które on prawdopodobnie uważa za – 
w najlepszym razie – udane szkice). 

Zak Taylor, któremu, podobnie jak Amosowi, należą się podziękowania choć-
by za to, że wciąż utrzymuje ze mną kontakt, mimo że znamy się od czasów, gdy 
byliśmy doktorantami, ale przede wszystkim za kreatywne dyskusje oraz za to, 
że w jakiś sposób utrzymywał mnie przy zdrowych zmysłach w Atlancie.
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Aldo Geuna – za przyjaźń, zorganizowanie najpierw rocznego pobytu, a po-
tem kolejnych miesięcy w Turynie oraz za wiele późniejszych wspólnych przed-
sięwzięć. 

Giulio Buciuni – za naprowadzenie mnie na trop niesamowitych historii inno-
wacji w północno-wschodnich Włoszech i za zdecydowanie zbyt wiele piw rze-
mieślniczych (tak, Giulio, w przeciwieństwie do kawy, czerwonego wina, whisky 
i armaniaku, jest limit, jeśli chodzi o ilość wypitego piwa). 

Gilles Rabin, który otworzył mi oczy na wiele aspektów innowacji we Francji 
i w Europie oraz towarzyszył w ich odkrywaniu. Dzięki Tobie, mój Przyjacielu, 
zwiedzam teraz stacje kolejowe w każdym mieście, w którym jestem. 

Petri Rouvinen – za szybki kurs wprowadzający mnie do tematu fińskiej poli-
tyki innowacyjnej i gospodarczej oraz niezliczone nowe znajomości, które dzięki 
niemu udało mi się zawrzeć. Praca z Tobą w komisji oceniającej Fiński System 
Innowacji była jednym z najbardziej wartościowych doświadczeń edukacyjnych 
i w zakresie służby publicznej w moim życiu. Co ważniejsze jednak, pomogłeś 
mi spełnić moje marzenie z dzieciństwa i zapoznać moje dzieci z Muminkami – 
bohaterami najlepszych książek świata. 

W cudownej Atlancie, gdzie osiem lat spędziłem na Georgia Tech – uczelni, 
która ukształtowała mnie jako naukowca i gdzie mogłem prowadzić ekspery-
menty, na co młodym adiunktom nie pozwoliłaby większość uniwersytetów. Na 
zawsze będę wdzięczny Williamowi Longowi i Dianie Hicks za ofertę zatrud-
nienia na uczelni, a także wielu przyjaciołom ze Szkoły Sama Nunna i Szkoły 
Polityki Publicznej, gdzie pracowałem przez pierwszych pięć lat. Szczególne po-
dziękowania należą się Kirkowi Bowmanowi, który nauczył mnie, jak wychodzić 
poza schematy – mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze wspólnie pracować 
w obu Amerykach. 

Brian Woodallow, Sy Goodman, Adam Stulbergow i Michael Bestow to osoby, 
dzięki którym w Szkole Sama Nunna czuliśmy się jak w domu i które sprawiają, 
że jest to tak interesujące miejsce. 

Doug Noon, Hans Klein, John Walsh, Phil Shapira (zarówno w Atlancie, jak 
i w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii), Aaron Levine, a przede wszystkim Paul 
Baker w Szkole Polityki Publicznej demonstrują, że przyjazna intelektualna ry-
walizacja ubogaca wszystkich zaangażowanych. 

Jerry i Marie Thursby zajmują honorowe miejsce w mojej pamięci wraz 
z grupą strategiczną, którą stworzyli i prowadzili w Scheller College of Business 
w Georgia Tech. Ich intelektualna żywiołowość i koleżeństwo, którymi cieszyłem 
się przez trzy lata, nie miały sobie równych. Wciąż tęsknię za naszymi cotygo-
dniowymi seminariami. Jeśli kiedyś znudzi się Wam emerytura, zawsze możecie 
przyjechać do Toronto na tydzień, miesiąc czy kilka lat. W grupach strategicznych 
codzienne dyskusje z Mattem Higginsem, Alexem Ottelem, Marco Ceccagnoli 
i Annamarią Conti znacząco ukształtowały mój sposób myślenia. Równie ważne 
były interakcje z doktorantami we wszystkich trzech szkołach, zwłaszcza z Vin-
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cenzem Palermo. Stu Grahamowi należą się podziękowania za udostępnienie mi 
swojego biura, podczas gdy on był oddelegowany jako pierwszy główny eko-
nomista amerykańskiego Urzędu Patentowego. Wreszcie, choć z pewnością nie 
najmniej ważny jest fakt, że przy biurku obok pracował Chris Forman, z którym 
do dziś jestem w serdecznych relacjach, choć obaj przenieśliśmy się na północ. 

Uczelnia Georgia Tech, którą prowadzą naprawdę wyjątkowe jednostki, jest 
również magicznym miejscem ze względu na wiele działań, które podejmuje się 
tam w zakresie rozwoju gospodarczego w całym stanie. To, ile pomocy otrzyma-
łem, opracowując pomysły i eksperymentując z nimi (niektórzy mogliby je okre-
ślić mianem niestandardowych) to unikalne doświadczenie, na które prawdopo-
dobnie nie mógłby liczyć żaden adiunkt gdziekolwiek indziej na świecie. W tym 
miejscu na szczególne wyróżnienie zasługują Robert Lann, Stephen Fleming 
i Greg Laudman. Wielkim zaszczytem jest dla mnie to, że wicerektora ds. badań 
Stephena Crossa mogę nazywać zarówno moim przyjacielem, jak i mentorem. 
Będę zawsze winny wdzięczność Georgia Tech i personelowi uczelni – osobom, 
spośród których wiele mogę nazywać moimi przyjaciółmi. 

Janice Stein i Joe Wong są zarówno dobrymi przyjaciółmi, jak i naukowcami, 
ale w tym miejscu należą się im podziękowania za zorganizowanie naszej prze-
prowadzki do Toronto. Gdy przyjechaliśmy, Ron Levi, Mark Manger, Randall 
Hansen, Sarah Namer i niesamowita Margaret McKone pomogli nam poczuć się 
jak w domu. Praca z Davidem Wolfe’em w Munk School nad rozbudową Innova-
tion Policy Lab (IPL) i jego współkierowaniem dostarczyło wielu intelektualnych 
uciech. David jako kierownik projektu współpracy SSHRC dotyczącym tworze-
nia cyfrowych rozwiązań okazał się idealnym przewodnikiem po politykach pu-
blicznych powstających w Kanadzie.

W IPL miałem wyjątkowe szczęście poznać Petera Warriana, z którym wyru-
szyłem w daleką podróż (fizycznie i intelektualnie), obejmującą kilka kontynen-
tów. Współkierowanie IPL pozwoliło mi również na ponowny kontakt z innym 
byłym pracownikiem MIT, Danem Munro, który upewnił się, że rozważając te-
maty innowacji i rozwoju, biorę pod uwagę także kwestie etyczne. Członkowie 
IPL, w tym nasi wieloletni habilitanci, pomogli mi zmodyfikować kierunek ba-
dań, aby głębiej przeanalizować społeczne skutki innowacji. Steven Samford stał 
się nie tylko partnerem w tej podróży, ale także moim dobrym przyjacielem. Moi 
przyszli habilitanci będą musieli bardzo się starać, aby Ci dorównać. 

Kristen Pue – wybitna doktorantka i nieoceniona asystentka prac badawczych. 
Nicolas Conserva wykonał tytaniczną pracę, zbierając informacje na temat hi-

storii Cleveland. 
Alix Jansen i Prashant Rayaprolu tak samo dokładnie zbadali kwestię siły 

roboczej i umiejętności, przy czym Prashant stał na pierwszej linii ognia, kiedy 
bombardowałem moich pomocników nowymi pomysłami. W końcowej fazie, 
kiedy już nie mogłem złapać tchu, do akcji wkroczył Reuben Aboye i po mi-
strzowsku w spokoju zebrał wszystkie rozproszone informacje, uporządkował 
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je i… nagle wszystko na nowo nabrało sensu. A gdy byłem już w Kanadzie, 
interakcje z CIGI pod okiem mojego przyjaciela Rohintona P. Medhora sprawi-
ły, że krytycznie i z uwagą wciąż analizowałem tematykę innowacji i wzrostu. 
Trzecia część tej książki wiele zawdzięcza tym właśnie interakcjom. 

Kiedy zacząłem coraz więcej myśleć o dystrybucji i innowacjach, a nie tyl-
ko o wzroście i zyskach, mój drogi przyjaciel i mentor Peter Cowhey z UC San 
Diego poprosił mnie, bym przyłączył się do niego i zorganizował niezwykle po-
uczający projekt dotyczący innowacji i produkcji w Stanach Zjednoczonych. Nie 
udałoby się nam tego zrobić bez udziału Connect Innovation Institute pod kie-
rownictwem Duane’a Rotha oraz Mary Walshock, która wykazała się niezwykłą 
aktywnością i zaangażowaniem. To tam miałem okazję pracować razem z Susan 
Helper, Williamem Lazonickiem, Ericą Fuchs, Joshem Whitfordem, Elisabeth 
Reynolds i Jenny Kuan oraz współpracować przy popularyzacji naszych badań 
z Markiem Muro, Howardem Wailem i Brucem Katzem. Szczęśliwie dla mnie do-
kładnie w tym samym czasie moja główna mentorka i droga przyjaciółka z MIT, 
Suzanne Berger, również pracowała z tymi samymi zagadnieniami, co pozwoliło 
mi przez dwa lata chłonąć wiedzę bezpośrednio od niej. Ponadto dzięki Suzanne 
poznałem Williama Bonviliana, który w chwilach zwątpienia motywował mnie 
do dalszej pracy. 

 Wszystko to działo się wtedy, gdy nieustępliwa Rachel Parker przekonała 
mnie do zorganizowania sieci naukowej zajmującej się kwestiami innowacji, spra-
wiedliwości i przyszłości dobrobytu oraz zgłoszenia się do globalnego konkursu 
CIFAR, w czym pomogli mi Susan Helper i Amos Zehavi, a znacznie mądrzejsi 
ode mnie współpracownicy i doradcy z sieci IEP udzielili niezbędnego wsparcia 
tejże inicjatywie.

Część spośród najważniejszych osób, które przyczyniły się powstania tej 
książki – a wiele z nich dziś jest moimi przyjaciółmi – pracuje w licznych agen-
cjach innowacji i bankach rozwoju na całym świecie. Bez nich nie tylko nie po-
wstałby ten tytuł, ale także ja sam nie byłbym dziś tym, kim jestem. Wielu z nich 
woli pozostać anonimowymi, a wśród tych, którzy nie mają mi za złe opubli-
kowanie ich nazwisk, są: Jewgienij Kuzniecow z Banku Światowego, Alexander 
Lehmann z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (obecnie pracujący na 
rzecz Bruegel), Claudia Suaznabar, Pablo Angelelli i Facundo Luna z Między-
amerykańskiego Banku Rozwoju oraz Kirsten Bound i Alex Glennie z Nesta 
w Wielkiej Brytanii.

W Chile – zarówno w Concepción, jak i w Santiago – Pablo Catalan okazał się 
nie tylko wszechwiedzącym przewodnikiem, ale także prawdziwym przyjacie-
lem, a ekipa z CORFO i licznych jej programów stanowiła stałe źródło informacji 
i pomysłów. W Panamie korzystałem z wiedzy, którą dzielił się ze mną Victor 
Sánchez z SENACYT – przyjaciel, poplecznik i partner w projektowaniu polityki 
innowacyjnej. Tam też pracowałem z Julio Escobarem, Elim Faskha, a także eki-
pą z CAPTEC – niesamowicie zgranym zespołem przyjaciół i profesjonalistów, 
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z którymi każdy chciałby móc pracować. Także na Tajwanie pomogło mi wiele 
niezwykłych osób. Wśród nich jest Otto Lin, który udzielił mi również fachowej 
pomocy w Hongkongu i Chinach. W Argentynie kluczową rolę odegrał Miguel 
Lengyel, który wprowadził mnie w świat lokalnej polityki innowacyjnej w czasie, 
gdy przez kraj przechodziły kolejne fale zawirowań. Wyrazy wdzięczności nale-
żą się w szczególności Xielin Liu z Chińskiej Akademii Nauk.

W Polsce moim gospodarzem był Andrzej Sławiński, a jednostka badawcza 
Narodowego Banku Polskiego, którą dowodzi, stała się moim drugim domem.

Chciałbym też podziękować wielu urzędnikom państwowym w Kanadzie – 
ich lista jest zbyt długa, aby zmieścić ją w jednej książce, a przy tym też nie mam 
pewności, czy życzą sobie, aby ich nazwiska się tutaj pojawiły. Posyłam zatem 
niskie ukłony w stronę wszystkich w Ontario, Nowej Fundlandii i Labradorze, 
Albercie, Quebecu, a także ku federalnej służbie publicznej i cywilnej (włącznie 
z IRAP), a w szczególności CL i BK za kawał świetnie wykonanej roboty. 

Jednym z najważniejszych doświadczeń, które pomogły mi napisać tę książ-
kę, był eksperymentalny i doświadczalny kurs MGA, który prowadziłem wspól-
nie z różnymi międzynarodowymi agencjami innowacji w Munk School. Przez 
pięć lat dogłębnie analizowaliśmy strategiczne problemy niektórych organizacji. 
Pracowaliśmy z dyrektorami tychże organizacji nad tworzeniem nowej polityki 
w dziedzinach, którymi zawsze chcieli się zająć, ale na które nigdy nie starczało 
im czasu. 

W Irlandii Seán Coughlan wyraził zgodę, by organizacja, której jest współza-
łożycielem – Social Entrepreneurs Ireland – stała się pierwszym królikiem do-
świadczalnym dla mnie i moich studentów z MGA. W Meksyku skorzystałem 
z nieocenionej pomocy Ruya Cervantesa i ekipy z Ministerstwa Nauki, Techno-
logii i Innowacji, by rozwijać opracowane wcześniej podejście badawcze. W Izra-
elu naszym partnerem było Biuro Głównego Naukowca, które w ciągu trzech 
lat wspólnej pracy przekształciło się w Izraelski Urząd ds. Innowacji, gdzie na-
szym aniołem stróżem był Uri Gabai, a rolę mentora sprawował Aharon Aha-
ron, dyrektor generalny urzędu. Uri towarzyszył mi również w wielu podróżach 
po różnych krajach, ślepo ufając mi (nie do końca wiem dlaczego) i wierząc, 
że naprawdę powinien pojechać ze mną do tych wszystkich odludnych miejsc, 
aby wejść w interakcję z lokalnymi twórcami polityki innowacyjnej. Otwartość 
wszystkich agencji innowacji na współpracę z moimi studentami oraz wpływ, 
jaki praca moich podopiecznych miała na politykę tych agencji, pokazały niesa-
mowity potencjał, jaki ma ludzka zaradność. Udowodniły one jednocześnie, że 
znacznie wyprzedzają trendy, i uświadomiły mi, jakie mam szczęście, że pracuję 
w Munk School i na Uniwersytecie w Toronto, gdzie nie tylko toleruje się odważ-
ne eksperymenty naukowe, ale wręcz do nich zachęca.

W końcu dotarliśmy do Cobalt, gdzie na szczególne wyróżnienie zasługują 
Seán Fran i Vivian Eyolfson, którzy – kiedy w proces twórczy wkradła się inercja 
– użyczyli mi swojego domu w pobliżu i tam w spokoju napisałem dwa pierwsze 
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rozdziały. Od tego czasu odkryłem, że nigdzie nie myśli mi się tak dobrze jak tam 
i wszystkie drogi prowadziły już później zawsze do Cobalt. Jezioro Bass jest ide-
alne na odpoczynek na świeżym powietrzu, a White Wood Ave w New Liskeard 
na długie spacery; w Chat Noir uwielbiam napić się kawy i pograć w planszów-
ki, a na jedzenie zawsze wybierałem się do Country Kitchen. W Quality Meats 
u Toma kupuję najlepsze na świecie steki i kiełbaski na grilla, choć muszę pamię-
tać, że to mennonita, więc otwarte ma tylko w piątki i soboty. W Mowat Landing 
najlepiej wypożyczyć łódkę i u Trevora zaopatrzyć się w trójmiejską edycję gry 
Monopoly. A jeśli i to za mało, w Smoothwater zawsze czekają kanadyjki, który-
mi można popływać po jeziorze Temagami lub powłóczyć się po puszczy, gdzie 
jest bardzo małe prawdopodobieństwo natknięcia się na drugiego człowieka. 

Na uwagę zasługuje też tuzin osób, które dodały mi odwagi, żeby w ogóle 
zacząć pracę na tą książką. Daniel Isenberg po przeczytaniu moich dwóch pierw-
szych publikacji zmotywował mnie do dalszego eksplorowania tematu i zachęcił, 
aby ich tematyką zainteresować opinię publiczną. Dzięki Danowi poznałem tak-
że Andrew O’Connella, genialnego redaktora, który wprowadził mnie w sztukę 
pisania o naukach społecznych dla „Harvard Business Review” i dla wykształco-
nej grupy czytelników o ogólnych zainteresowaniach. Bez świadomości tego, że 
Andy jest na każde moje zawołanie, szczególnie gdy wypadałem z rytmu pisa-
nia, nigdy nie zacząłbym tej książki. 

Dzięki wielu rozmowom z Williamem i Weslie Janewayami zyskałem prze-
świadczenie, że faktycznie istnieje potrzeba stworzenia takiej publikacji. Po tym 
jak zakwaterowali mnie w Maine, a wciąż miałem poważne wątpliwości, czy 
warto w ogóle zaczynać, Weslie spojrzała na mnie i poradziła: „Pomyśl sobie, że 
piszesz zwykły raport o wzroście opartym o innowacjach”. I właśnie od tego się 
wszystko zaczęło. Z kolei w Nowym Jorku, gdy David Adler dowiedział się, że 
myślę o napisaniu tej książki, zaoferował pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie, jak społeczności w Ameryce mogą cieszyć się dobrobytem i osiągnąć 
szczęście. Nie jestem do końca pewien, czy pomogłem mu znaleźć odpowiedzi 
na pytania, które zadawał, ale z pewnością on pomógł mi znaleźć niektóre odpo-
wiedzi, których ja szukałem. 

W krytycznym momencie powstawania tej książki Dane Stangler, wtedy jesz-
cze pracujący dla Fundacji Kauffmana, udzielił mi wsparcia niezbędnego do dal-
szego pisania. 

Jedną z najlepszych chwil, jakie wydarzyły się po przeprowadzce do Kana-
dy, było poznanie Jima Balsilliego i Neve Peric. Nie tylko z miejsca stali się oni 
moimi dobrymi przyjaciółmi i mentorami, ale co ważniejsze, upewnili się, że ni-
gdy nie zapomnę o długu wobec społeczeństwa, jaki mają naukowcy pracujący 
na uniwersytecie. Książka ta nigdy nie powstałaby, gdyby nie nieustanne (i za-
skakująco delikatne) zachęty Jima, bym posłuchał swego wewnętrznego głosu, 
oraz konkretne rady Neve, jak to zrobić. Obyśmy jeszcze nieraz spotkali się przy 



butelce wina – w Paryżu, Toronto lub gdziekolwiek powiodą nasze ścieżki, moi 
Drodzy Przyjaciele!

 Dave McBride – mój niezłomny redaktor w Oxford University Press – jest 
uosobieniem wszystkiego, czego autor książek może sobie zażyczyć. Szczególnie 
szczodre podziękowania należą się zespołowi w OUP kierowanemu przez asy-
stentkę Dave’a, Holly Mitchel. 

 Pragnę również wyrazić moją wdzięczność za wsparcie finansowe (i moral-
ne) następującym organizacjom: przede wszystkim Fundacji Kauffmana, której 
dyrektorzy ds. badań nad polityką, najpierw Dane, a potem Jason Wiens, nie 
tylko od samego początku wspierali powstanie tej książki, ale także – prowa-
dząc mnie przez niezwykle długi proces pisania – wykazali się niespotykanie 
dużą dozą cierpliwości. U mojego boku zawsze była Tammy Flores – mój oso-
bisty anioł stróż. Fundacja Lupina zapewniła znacznie więcej niż tylko pomoc 
finansową, stając się partnerem procesu tworzenia tej książki. Również bezcenne 
było nieustanne wsparcie, którego udzielili mi Collegio Carlo Alberto, Wydzia-
łu Ekonomii i Statystyki S. Cognetti de Martiis oraz Compagnia di San Paolo 
w Turynie. W Wenecji przez długie wakacyjne miesiące moje badania wspierał 
Università Ca’ Foscari i mój gospodarz Vladi Finotto. Dziękuję również za wspar-
cie finansowe i naukowe organizacji charytatywnej Canadian Friends Uniwersy-
tetu Telawiwskiego, a w szczególności Jonathanowi Hausmanowi, Instytutowi 
Brookfielda, Munk School i Katedrze Studiów Munk nad Innowacjami.

W końcu moje dzieci – Mika i Tom – które nie tylko codziennie przypominają 
mi, dlaczego powstała ta książka, ale także wspierają mnie nawet wtedy, gdy zu-
pełnie niespodziewanie wyjeżdżam w najodleglejsze zakątki świata. Najlepsze 
były te chwile, kiedy mogliście do mnie dołączyć. Dziękuję Ci, Mika, za skrzętną 
redakcję niektórych części tej publikacji. 

Książkę tę dedykuję Shiri, mojej żonie i partnerce w życiu codziennym 
oraz w świecie nauki. Jak już wspomniałem wcześniej – jesteś najpiękniejszym 
z moim snów.
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Wstęp
– Opowiedz mi coś o sobie i o kraju, z którego przybyłaś – powiedział Strach na Wróble, 
gdy dziewczynka skończyła śniadanie. 
Opowiedziała mu więc o Kansas i o panującej tam szarzyźnie, i o tym, jak przyniósł ją 
huragan do dziwnego Kraju Oz. 
Strach słuchał uważnie i wreszcie powiedział: 
– Nie mogę po prostu zrozumieć, dlaczego chcesz porzucić ten piękny kraj i wrócić do 
jałowej, szarej krainy, którą zwiesz Kansas. 
– Mówisz tak dlatego, że brak ci rozumu – odpowiedziała dziewczynka. – Choćby nie 
wiem jak szara i ponura była nasza ojczyzna, my ludzie z krwi i kości wolimy być tam niż 
w każdym innym nawet najpiękniejszym miejscu. Nigdzie na świecie nie może być tak 
dobrze, jak w rodzinnym kraju. 
Strach na Wróble westchnął. 
– Nie potrafię oczywiście tego zrozumieć – przyznał ze smutkiem. – Gdybyście mieli 
głowy wypchane słomą, tak jak ja, prawdopodobnie mieszkalibyście wszyscy w różnych 
pięknych miejscach, a w Kansas nie byłoby nikogo. Bardzo to szczęśliwie dla Kansas, że 
jesteście obdarzeni rozumem. 

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu* 

*  Wszystkie cytaty z Czarnoksiężnika ze Szmaragdowego Grodu pochodzą z: L. Frank Baum, Czarnoksięż-
nik ze Szmaragdowego Grodu, tłum. Stefania Wortman, Nasza Księgarnia, Warszawa 1990.
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Napisanie tej książki zajęło mi dużo za dużo lat.  
Ostatecznie odłożyłem wszystko na bok i wyjechałem na północ, by zaszyć 

się w pobliżu małego jeziora, gdzie mogłem odciąć się od świata i zacząć pisać. 
Trafiłem w okolice miasteczka Cobalt w prowincji Ontario – w miejsce, które 
zupełnie przypadkowo wzmocniło moją motywację do pisania o innowacjach 
i rozwoju.  

Odkrycie bogatych złóż srebra w 1903 roku sprawiło, że miejscowość ta z dnia 
na dzień pojawiła się na mapie Kanady i zapoczątkowała górniczy boom. W la-
tach 1905–1914 miliony ludzi – więcej niż cała populacja ówczesnej Kanady – 
ruszyły pociągiem do Cobalt. Miasto stało się bajecznie bogate – w szczytowym 
okresie rozwoju działało tam kilka teatrów i powstały jedne z najbardziej impo-
nujących murali na świecie. Cobalt był sercem kanadyjskiej gospodarki. Wszyst-
ko jednak skończyło się tak szybko, jak się zaczęło. Dzisiaj Cobalt ma zaledwie 
1,1 tysiąca mieszkańców, jeden sklep spożywczy, jeden pub i jedną jadłodajnię.   

Pociągi w Cobalt już się nie zatrzymują. 
Gorączka górnicza odmieniła nie tylko to, ale też inne małe, senne miasteczko 

w prowincji Ontario – Toronto. Boom na wydobycie srebra wymagał wyrafino-
wanego finansowania przedsięwzięć, giełdy i centrum handlu – wszystkie one 
powstały na brzegu jeziora Ontario, nieco ponad 480 kilometrów na południe. 
Srebro z Cobalt sfinansowało powstanie centrum finansowego Toronto przy Bay 
Street. Jak na dłoni widzimy tu różnicę między „bańkami wzrostu” opartymi 
na chwilowych trendach a zrównoważonym rozwojem bazującym na innowacji 
i wiedzy. Bańki pękają, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, a miejsca, za 
którymi stoją wiedza i doświadczenie, mają szansę trwale prosperować. Górnic-
two zniknęło z Cobalt, a tymczasem Toronto nadal jest światowym centrum wy-
rafinowanych mechanizmów finansowania1.

Podczas pobytu na północy niemal codziennie spotykałem przyjaznych, 
miłych i inteligentnych mieszkańców Cobalt i okolic oraz mijałem rozrzucone 
gdzieś pomiędzy jeziorami, klifami i lasami dawne szyby kopalniane, przypo-
minające mi o zagrożeniach związanych z rozwojem, ale też o nadziei, która leży 
u podstaw mojej pracy.  

Obserwując zmagania społeczności z generowaniem trwałego rozwoju po-
przez wzrost oparty na innowacjach, nabrałem przekonania, że moim obowiąz-
kiem, jako naukowca łączącego badania nad ekonomią i polityką, jest zebranie 
najnowszej wiedzy w możliwie najbardziej przystępnej formie, tak aby mogła zo-
stać powszechnie przyswojona. Zadanie to stało się szczególnie pilne w obliczu 
kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID-19. Mamy wyjątkową okazję 
i niecierpiącą zwłoki potrzebę, by ożywić trwały wzrost gospodarczy, ponieważ 
dziś liczne społeczności rozpaczliwie poszukują sposobów na uzyskanie trwałe-
go dobrobytu. Mam nadzieję, że reprezentanci różnych środowisk – każdy, komu 
zależy na społeczności, w której żyje i którą tworzy – wykorzystają tę książkę, by 
w pragmatyczny sposób wykorzystać wiedzę na temat natury innowacji i wzro-
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stu. Moim marzeniem jest, aby ta pozyskana wiedza przełożyła się na lepsze i da-
lekosiężne decyzje, a w ostatecznym rozrachunku na lepszą przyszłość – także 
dla moich dzieci. 

Przystanki naszej podróży 
Książka ta jest niczym podróż – będziemy w niej przemierzać dzieje historii i róż-
ne kraje oraz poznawać różnorodne przedsiębiorstwa i badania – zarówno moje, 
jak i moich kolegów. Jej celem jest dostarczyć odpowiedzi na kluczowe pytania 
dotyczące wzrostu opartego na innowacjach. Która ścieżka rozwoju jest najlep-
sza? W jaki sposób społeczności mogą podążać wybranymi przez siebie droga-
mi i wprowadzać zmiany? Jak polityka i instytucje publiczne mogą pomóc (lub 
przeszkodzić) społecznościom w osiąganiu oczekiwanych rezultatów? Jak w to 
wszystko wpisują się kryzysy, takie jak COVID-19 i ostatnie wstrząsy polityczne? 
Czy sygnalizują one pojawienie się szansy, gdy zaburzony zostaje stary porządek 
rzeczy, a znaczenie zyskuje zupełnie świeże myślenie? 

W przeciwieństwie do książek kucharskich książka ta n i e  oferuje jednak żad-
nych gotowych przepisów na sukces. Jednak i takie książki istnieją: rzekomo uczą 
one, jak stworzyć klastry zaawansowanych technologii gdziekolwiek i kiedykol-
wiek na świecie w zaledwie „pięciu prostych krokach”. Mam jednakże pewne 
wątpliwości co do przydatności tych rad. Pomijając aspekty praktyczne, które 
uniemożliwiają zastosowanie tych „prostych kroków” w dzisiejszym bardzo zło-
żonym środowisku gospodarczym, głównym problemem tego rodzaju książek 
jest to, że opierają się one na ogólnie przyjętych poglądach na temat innowacji.

Jednym z nich jest założenie, że ambitny region znajdujący się poza popu-
larnymi hubami start-upów może mieć szansę na połączenie zaawansowanych 
pomysłów technologicznych z kapitałem wysokiego ryzyka i stać się „kolejną do-
liną krzemową”. Następnym jest mit dotyczący tego, że poza modelem „doliny 
krzemowej” inne możliwości rozwoju są bardzo ograniczone. Oba te podejścia 
wywodzą się z jeszcze bardziej rozpowszechnionego przekonania, że innowacja 
oznacza wyłącznie przemysł high-tech i powstawanie nowych firm i/lub gadże-
tów technologicznych. 

Tymczasem innowacja to nie tylko wynajdywanie zupełnie nowych, atrakcyj-
nych produktów i rozwiązań. Gdyby tak było, miałaby ona niewielki wpływ na 
wzrost gospodarczy i dobrobyt. Powinniśmy dbać o innowacje, ponieważ jest to 
JEDYNY sposób na zapewnienie trwałego, długoterminowego wzrostu gospo-
darczego i dobrobytu ludzi, a nie dlatego, że prowadzą one do pojawienia się 
rynku nowego bajeranckiego urządzania. 

Czym zatem jest innowacja? 
Innowacja to kompletny proces wykorzystywania nowych pomysłów i opra-

cowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Dotyczy ona każdego 
etapu takiego procesu: od pierwszego pomysłu, poprzez jego opracowanie, roz-
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wój, produkcję, sprzedaż, użytkowanie, aż po usługi posprzedażowe. Prawdzi-
wego wpływu innowacji nie upatruje się w wynalezieniu silnika spalinowego 
ani nawet pierwszego samochodu. Prawdziwy wpływ innowacji polega na cią-
głym wdrażaniu dużych i małych wynalazków, które sprawiają, że samochód 
staje się lepszym i tańszym produktem, można ulepszyć proces jego produkcji, 
a do tego stale znajdujemy pomysłowe sposoby jego sprzedaży, marketingu i ser-
wisowania. Gdyby innowacje były zwykłymi wynalazkami, nie cieszylibyśmy się 
ciągłym postępem i rosnącym dobrobytem. Nie mielibyśmy smartfonów, gdyby 
nikt nie wprowadził innowacji w starym telefonie z obracającą się tarczą, gdzie 
już samo wybranie numeru zajmowało co najmniej minutę.  

W praktyce wynalazek jest procesem, który prowadzi do opracowania no-
watorskich pomysłów, a innowacja stanowi proces wykorzystywania tych po-
mysłów do oferowania nowych lub ulepszonych produktów i usług bez pod-
wyższania ich cen. Jest to powód, dla którego najbardziej efektywnej agencji ds. 
innowacji na świecie w ostatnim półwieczu, izraelskiemu Biuru Głównego Na-
ukowca, przyświecała jasna i klarowna misja: maksymalizacja działań badawczo-
-rozwojowych sektora prywatnego.

 Jednak obecnie żyjemy w świecie fake newsów i błędnych przekonań, a duża 
grupa osób i organizacji zarabia zbyt dużo na sprzedawaniu mitów na temat inno-
wacji. Przekonamy się, że głosiciele tych mitów – dogmatyczni wyznawcy techno-
fetyszyzmu – prezentują słabe rozumienie szerokiego obrazu globalnej produkcji 
i innowacji. Nie zauważyli oni np. – lub nie chcą dzielić się tą wiedzą – że istnieje 
poważna przeszkoda w stworzeniu kolejnego ośrodka venture capital w Oklaho-
mie, Ohio, we francuskiej delcie Rodanu czy włoskiej Emilia-Romania: mianowi-
cie, że p raw d z i we  ośrodki mają moc zasysania siły roboczej i pieniędzy.  

Osoby głoszące te wszystkie błędne poglądy wydają się również nieświa-
dome badań pokazujących, że promowanie wspieranych przez VC start-upów 
z sektora zaawansowanych technologii może skończyć się pogłębieniem przepa-
ści między bogatymi i biednymi, że region może w związku z tym zmarnować 
mnóstwo czasu, pieniędzy i energii, próbując poprawić swoją kondycję gospo-
darczą poprzez zakup wysokokalorycznych, niskobiałkowych i niskobłonniko-
wych startupów. Start-upy takie mogą rzeczywiście sprawić, że ci, którzy je zało-
żyli i sfinansowali, znacznie się wzbogacą, ale nie zapewnią szerszych korzyści 
w zakresie zatrudnienia i wzrostu, których to właśnie regiony poszukują najbar-
dziej. W dzisiejszym świecie globalnie rozdrobnionej produkcji i kilku dominu-
jących klastrów zaawansowanych technologii sukcesy start-upów niekoniecznie 
pociągają za sobą powodzenie innych podmiotów.

A kiedy wysiłki rozwojowe w tym kierunku słabną, obywateli, założycieli 
biznesów i urzędników czeka frustracja. Brak wzrostu wywołuje fale przygnę-
bienia i depresji. Znikomy popyt i podaż wzajemnie napędzają spiralę spadków, 
pracownicy tracą pracę, a mieszkańcy nadzieję, że przyszłość ich i ich dzieci bę-
dzie lepsza, obwiniając o wszystko wybranych w wyborach urzędników, podczas 
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gdy demagogiczni „eksperci” z teczkami bezproduktywnych pomysłów coraz 
łatwiej zawładają ludzką wyobraźnią. Dynamika jest szczególnie problematycz-
na w odniesieniu do innowacji. Powodem tego jest fakt, że kiedy wprowadza się 
innowacje, trzeba liczyć się z tym, że niektórzy zyskają, a inni stracą. W związku 
z tym, jak wykazał Mark Zachary Taylor w swojej znakomitej książce The Politics 
of Innovation, społeczeństwa, które zapewniają, że pozytywne korzyści z innowa-
cji są szeroko dystrybuowane, a ich negatywne skutki maksymalnie ograniczane, 
wprowadzają coraz to nowsze i śmielsze innowacje i kontynuują swój rozwój. 
Jednocześnie te społeczeństwa, które postępują zupełnie inaczej, muszą liczyć 
się z pojawiającymi się cyklicznie stagnacją i ubóstwem – i dotyczy to nawet tych 
społeczeństw, które niegdyś rządziły światem2.

Do Rzymu prowadzi więcej niż jedna droga
Jak zobaczymy, szanse na wzrost korelują z identyfikacją przez społeczności ich 
zalet, a następnie ze wspieraniem form wyspecjalizowanych innowacji, które na 
tych zaletach bazują. 

Szanse te obejmują podniesienie trajektorii wzrostu istniejących już małych 
i średnich przedsiębiorstw, określenie specyficznego zestawu działań w ramach 
ogólnoświatowych, dominujących w skali globalnej sieci produkcyjnych oraz 
przyciąganie nowych firm, które niekoniecznie zajmują się technologiami infor-
macyjnymi i biotechnologią, ale działają w tak różnych branżach jak agrotechni-
ka czy tekstylia. 

Jednocześnie społeczności muszą zachęcać do rozwoju instytucje publiczne, 
tak aby mogły one udzielać krytycznego wsparcia, w tym promować źródła tzw. 
cierpliwego kapitału, zestawu „wspólnych” aktywów, zapewniających unikalną 
przewagę konkurencyjną, oraz organizować przestrzenie publiczne, działające 
na zasadzie współpracy, w których odizolowane firmy i jednostki znajdowałyby 
sposoby, by stać się częścią spójnego ekosystemu. To właśnie dzięki takiemu po-
dejściu niektóre regiony świata stały się potęgami produkcyjnymi. 

 Powinniśmy również pamiętać o tym i być dumni z tego, co my jako ludzkość 
osiągnęliśmy w ciągu ostatnich kilku dekad. Od lat 80. XX wieku dzięki zorga-
nizowanym na skalę światową działaniom więcej ludzi niż kiedykolwiek wcze-
śniej wyszło ze skrajnego ubóstwa, zmniejsza się też śmiertelność noworodków, 
a średnia długość życia wzrasta. Co więcej, dobrobyt ludzki i możliwości wy-
boru konsumentów nigdy nie były tak różnorodne i bogate. Inteligentna dziew-
czyna w Afryce, z komputerem i połączeniem internetowym, może brać udział 
w najlepszych kursach organizowanych na najlepszych uniwersytetach świata. 
O ile dla mnie, urodzonego w 1970 roku w Jerozolimie, studia na MIT były tylko 
marzeniem o bajecznym miejscu, które istniało gdzieś daleko, po drugiej stronie 
tęczy, i gdzie pojechałem dopiero dwadzieścia siedem lat później, i to tylko dlate-
go, że wcześniej przeprowadziłem się do Cambridge w stanie Massachusetts, tak 
dziś dla setek milionów osób uczelnia ta – jak i mnóstwo innych – jest na wycią-
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gnięcie ręki – można korzystać z jej zasobów i oferty online, zdobywając świetne 
wykształcenie i pozostając przy tym częścią swojej społeczności. 

Ogólnie rzecz biorąc, ludzkość nigdy nie miała się tak dobrze.  
Zdaję sobie oczywiście sprawę, że ludzie żyją w ściśle określonych społeczno-

ściach i że choć interesują się losem innych, zawsze najbardziej będą troszczyć się 
o miejsce, w którym żyją. Mieszkańcy Alabamy mogą pękać z dumy, przygląda-
jąc się innowacjom i osiągnięciom gospodarczym Nowego Jorku i Doliny Krze-
mowej, a mieszkańcy kanadyjskiej prowincji Manitoba mogą być zachwyceni ro-
snącą pozycją Toronto w świecie; jedni i drudzy mogą być zdumieni bogactwem, 
które towarzyszy wydźwignięciu się z ubóstwa setek milionów ludzi w Chinach 
i Indiach. Niemniej jednak ich działania i nastawienie do przyszłości są mocno 
zakotwiczone w tym, co dzieje się w Alabamie i Manitobie – a może nawet jesz-
cze bardziej w małych miastach, takich jak Huntsville czy Dauphin.   

Dlatego też – choć książka skierowana jest do osób próbujących zrozumieć, 
co napędza świat oparty na innowacjach – kładzie nacisk również na konkretne 
zachowania w skali mikro, udowadniając, że polityka wzrostu, która naprawdę 
ma znaczenie dla ludzi, nie powstanie w Brukseli, Pekinie czy Waszyngtonie, ale 
na miejscu, przy zaangażowaniu przedstawicieli zarówno sektora publicznego, 
jak i prywatnego, którzy codziennie wspólnie pracują, aby zapewnić dobrobyt 
swoim społecznościom. Książka ta przedstawia świat z perspektywy społeczno-
ści i sympatyzuje z nimi, zwracając uwagę na problemy, z jakimi się borykają, 
oraz narzędzia, które mają do dyspozycji w codziennej pracy.  

 Nie ma co ukrywać, że wszystkie działania prowadzące do wzrostu opartego 
na innowacjach mają charakter długoterminowy. W książce nie przedstawiam 
żadnych rozwiązań, które mogłyby się urzeczywistnić już w ciągu miesiąca czy 
nawet roku, ale są one realne, praktyczne i mogą mieć znaczący wpływ na przy-
szłość. W końcu wzrost gospodarczy jest trochę jak kura znosząca złote jaja. Kie-
dy gospodarka się rozwija, ludzie czują się pewni, że jakość ich życia, ich dzie-
ci się poprawi, a więc dokonują wyborów, które wzmacniają popyt i podaż, co 
z kolei napędza dalszy wzrost. Wiara ludzi w rząd i biznes wzrasta, a niedoszli 
demagodzy pozostają na uboczu. 

Pozytywne aspekty cynizmu
W trakcie naszej podróży omówię również kilka innych niezbędnych aspektów 
ekonomicznych, które pomogą nam w maksymalizacji szans na stworzenie wzro-
stu opartego na innowacjach.  

Wśród nich jest zgniły system własności intelektualnej, który jeszcze długo 
nie będzie rokował poprawy, ponieważ kraje i bogate grupy interesów spierają 
się o zasady patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe, standardy technolo-
giczne, tajemnice handlowe i takież umowy. W rzeczywistości książka ta pokaże, 
jak lokalni liderzy, pracujący dla dobra swoich społeczności, mogą strategicznie 
ograć system własności intelektualnej, wykorzystać luki między założeniami 



ekonomistów dotyczącymi „efektywności rynku” a nieuporządkowaną rzeczy-
wistością regulacji tworzonych przez ludzi. Puryści i moraliści mogą mnie oskar-
żyć o cynizm w pokazywaniu, jak można optymalizować wzrost w konkretnych 
kontekstach. Czy jako naukowiec nie powinienem oświetlać drogi ku uogólnio-
nej ekonomicznej utopii, w której cała ludzkość będzie mogła wreszcie usiąść 
przy ognisku, trzymając się za ręce i śpiewając Kumbayę? 

Moja odpowiedź bierze się jednak z poczucia obowiązku. Nauki społeczne 
zgromadziły ogromną wiedzę na temat wzrostu gospodarczego. Naukowcy, 
zwłaszcza ci z nas, którzy pracują na państwowych uniwersytetach, mają obo-
wiązek udostępnić tę wiedzę ludziom pragnącym zrozumieć, jak funkcjonuje 
świat z ekonomicznego punktu widzenia. Naszym obowiązkiem jest również 
oferować narzędzi, które ludzie czynu będą mogli wykorzystać do poprawy ży-
cia – nawet jeśli czasami wiąże się to z doradzaniem im, by wykorzystywali wady 
systemu gospodarczego.  

Jako pełen nadziei cynik twierdzę również, że najlepszym sposobem na opty-
malizację złożonych systemów jest zaangażowanie światłych umysłów do pracy 
nad wykrywaniem ich wad. Jako cyniczny ekonomista polityczny pragnę rów-
nież zauważyć, że nie ma to jak dawka konkurencji, aby uszczknąć oligopolom 
nieco z ich wszechwładzy.

Przypisy końcowe
1  Wspaniała książka o historii miejscowości Cobalt, której autorem jest Douglas O. Baldwin: Cobalt: 

Canada’s Forgotten Silver Boom Town, Indigo Press 2016. 

2  Mark Zachary Taylor, The politics of innovation: Why some countries are better than others at science and 
technology, Oxford University Press, Oxford 2016, s. 140–141, 142, 146, 153, 155, 156–157. 
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Rozdział 1.

Innowacje – nowa globalizacja 
Strach na Wróble zasiadł na wielkim tronie, a jego przyjaciele stanęli przed nim pełni 
szacunku. 
– Wcale nieźle się nam powodzi – powiedział nowy władca. – Pałac i Szmaragdowy Gród 
należą do nas i możemy robić, co się nam podoba. Nie tak dawno sterczałem w polu na 
kiju, teraz zaś zostałem władcą tego wspaniałego miasta. Jestem zupełnie zadowolony ze 
swego losu. 

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

Zeszłej wiosny wybrałem się z dziećmi do sklepu rowerowego, aby kupić pro-
dukt, którego projekt, kształt i mechanika zostały w całości wymyślone ponad 
sto lat temu. 

Ma on ramę przypominającą kształtem diament (lub bardziej fantazyjną, ale 
mniej więcej o tym właśnie kształcie), dwa koła, pedały przymocowane do ukła-
du napędowego sterowanego przekładnią łańcuchową i hamulce. Czy można 
tu w ogólne mówić o jakichś innowacjach? I dlaczego miałoby to kogokolwiek 
w ogóle interesować?1.

Odpowiedzi na te pytania są bardzo proste i bardzo jednoznaczne: mamy tu 
do czynienia z całą serią innowacji. Powinno nas to interesować, ponieważ in-
nowacje te pozwoliły dwóm firmom, japońskiej i tajwańskiej, całkowicie prze-
kształcić światowy przemysł rowerowy i znacząco poszerzyć rynek zbytu. Ofe-
rowane rowery stały się atrakcyjniejszym i wygodniejszym środkiem transportu 
dla bardzo różnych grup społecznych, a produkcja, zyski i miejsca pracy zostały 
przeniesione na Tajwan czy do Japonii, z dala od wielkich i tradycyjnych cen-
trów produkcji w Europie i Stanach Zjednoczonych. Oto powody, dla których 
innowacje mają realne znaczenie i dla których nie można utożsamiać ich jedynie 
z tworzeniem nowych gałęzi przemysłu o wysokim potencjale technologicznym. 

Przyjrzyjmy się uważnie naszym rowerom. Na przerzutkach widnieje nazwa 
Shimano i – z czego możemy nie zdawać sobie sprawy – jeśli nasze jednośla-
dy są jednocześnie i lekkie, i wytrzymałe, to całkiem prawdopodobne, że rama  
(a może nawet cała konstrukcja) została wyprodukowana przez Giant Manufac-
turing Company. Shimano to japońska firma z miasta Sakai w Osace; Giant zaś to 
tajwańska firma z siedzibą w Taichung. 
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Żadne z tych miast nie jawi się jako centrum innowacji, a i tak obie firmy są 
dominującymi producentami w przemyśle rowerowym, a każdej z nich udało się 
to osiągnąć w nieco inny sposób.

Ponadto, jak dobitnie pokazał kryzys COVID-19, osiągnięcie mistrzostwa 
przez Tajwan i Japonię w tym, co w tej książce nazwiemy trzecim etapem mode-
lu innowacji, oznaczało, że państwa te są znacznie bardziej niezależne i w razie 
potrzeby zdolne do dostarczenia choćby wszystkich potrzebnych im (i nie tylko 
im) medycznych środków ochrony osobistej, podczas gdy Ameryka, która chwali 
się swoim modelem innowacyjnym pierwszego etapu Doliny Krzemowej, mu-
siała stosować różnego rodzaju zabiegi, by zdobyć choćby najprostsze produkty 
medyczne, takie jak maski N95 i środki dezynfekujące. 

Jeśli coś wyróżnia naszą rzekomo nową globalną gospodarkę, to jest to glo-
balna fragmentaryzacja produkcji. W miarę jak produkcja towarów i usług ulega 
fragmentaryzacji, a jej integracja wertykalna – system, w którym materiały i sam 
produkt końcowy powstawały w jednym miejscu – upada, w starych i nowych 
branżach pojawiają się możliwości rozwoju opartego na innowacjach – ale tylko 
dla tych podmiotów, którzy wiedzą, jak je wykorzystać. 

W przypadku założonej w 1921 roku firmy Shimano stało się to dzięki sprzy-
jającej sytuacji biznesowej na światowym rynku komponentów rowerowych, 
która nastąpiła wraz ze wzrostem sprzedaży rowerów po kryzysie naftowym 
w latach 70. XX wieku. Od tego czasu producent koncentruje się na stopniowym, 
ale intensywnym wdrażaniu innowacji w przekładniach i systemach przenosze-
nia napędu, które pozwoliły mu zdominować światowy rynek komponentów 
rowerowych. To wcale nie są puste frazesy – wystarczy wybrać się do pierwsze-
go lepszego sklepu rowerowego i spróbować kupić rower, w którym nie byłoby 
komponentów Shimano. Będzie z tym naprawdę ciężko! To prawie tak karkołom-
ne zadanie jak zakup komputera bez komponentów produkowanych przez Intel 
czy telefonu komórkowego bez podzespołów od firmy Qualcomm lub Samsung2.

Oto lekcja, z której warto wyciągnąć konkretne wnioski: kiedy przemysł 
w skali globalnej przechodzi na produkcję rozproszoną, pozycję lidera można 
zdobyć poprzez wprowadzanie innowacji nie w skali całego produktu, ale po-
szczególnych kluczowych komponentów i systemów – to wystarczy do osiągnię-
cia największego możliwego udziału w zyskach ze sprzedaży końcowej. Aby się 
o tym przekonać, trzeba zadać sobie pytanie, czy to HP i Dell, czy może Samsung 
i Intel uzyskują wyższą marżę, gdy ktoś kupuje komputery Dell lub HP3.

Giant osiągnął pozycję lidera rynku dzięki jeszcze jednemu – dzięki obraniu 
drogi rozwoju, która pokazuje, że dla udanego wzrostu opartego na innowacjach 
ważne jest przywództwo w sferze publicznej. Giant zaczynał w 1972 roku jako 
skromny producent rowerów. Firmę założyło dziesięciu znajomych, kierował 
nimi King Liu, pracujący wcześniej przy obróbce metalu, oraz Tony Lo, z do-
świadczeniem w biznesie międzynarodowym. Pierwszy przełom w działalności 
Gianta nastąpił w 1976 roku, gdy Schwinn – wiodący amerykański producent 
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i sprzedawca rowerów – zaczął korzystać z usług dostawczych oferowanych 
przez Tajwańczyków. W latach 80., gdy produkty Gianta stanowiły już 75% za-
mówień składanych u Amerykanów, firma z Tajwanu postanowiła zabezpieczyć 
się na przyszłość poprzez utworzenie własnej marki rowerów. Działanie takie 
zaowocowało, gdy w 1985 roku Schwinn przeniósł swoją produkcję do Chin (co 
uznawane było za jedną z bardziej wątpliwych decyzji biznesowych firmy i co 
w ostateczności doprowadziło do jej bankructwa w 1992 roku)4.

Decyzja Amerykanów o zerwaniu współpracy z Giantem spowodowała, że taj-
wański producent, jak i cały lokalny przemysł rowerowy wkroczył na drogę innowa-
cji, która od tamtej pory stanowi podstawę rozwoju tej branży. Giant zaangażował 
się we wspólny projekt z Industrial Technology Research Institute (ITRI) – główną 
publiczną organizacją badawczą na Tajwanie. Poczynając od 1985 roku, zaczął or-
ganizować serię wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z branżą rowerową 
w zakresie zaawansowanych materiałów produkcyjnych. Było to możliwe dzięki 
nowo utworzonym Laboratoriom Badań Materiałowych, kierowanym przez dr. Otto 
Lina. Wykorzystywało ono ten samego modelu, który zapoczątkował, a następnie 
umożliwił rozwój tajwańskiego przemysłu półprzewodników do osiągnięcia pozycji 
globalnego lidera. Projekty te pozwoliły firmie Giant osiągnąć pozycję światowego 
lidera w produkcji ram rowerowych z włókna węglowego, co z kolei umożliwiło 
oferowanie rowerów, które miały nie tylko stabilniejszą konstrukcję, ale także były 
zdecydowanie lżejsze. Dzięki tym lżejszym i stabilniejszym rowerom Tajwańczycy 
rozszerzyli ofertę: najpierw wprowadzono do niej rowery dla kobiet, a następnie 
zapoczątkowano modę na rowery górskie. Publiczno-prywatne partnerstwo ba-
dawczo-rozwojowe rozwijało się na tyle lukratywnie, że tajwańskiemu przemysłowi 
rowerowemu udaje się utrzymać dochodowość już przez czwartą dekadę z rzędu.

Wzrost ten – a Giant ma obecnie przychody w wysokości 2 miliardów USD 
w skali roku – udało się osiągnąć w warunkach trudnej i niestabilnej sytuacji ryn-
ku, gdy przemysł amerykański i europejski tracił zarówno przewagę w zakresie 
innowacji, jak i udział w światowym rynku zbytu, a przemysły chiński i indyjski 
zaczęły stawać się centrami tańszej produkcji rowerów o znacznie niższej jakości5.

Z czym mamy tutaj zatem do czynienia? Dlaczego, gdy przechodzimy na pro-
dukcję fragmentaryczną, zmienia się rachunek siły i innowacyjności?

Globalna fragmentaryzacja – czyli świat  
niczym z gry Jenga 
Moje dzieci uwielbiają Jengę – zawsze potrafię rozpoznać, kiedy w nią grają, bo 
długą ciszę wynikającą ze skupienia przerywają radosne okrzyki radości i dźwięk 
drewnianych klocków rozsypujących się po podłodze. Zastanawiam się, czy Leslie 
Scott, która opracowała Jengę na podstawie gry, w jaką jej rodzeństwo grało w ro-
dzinnej Ghanie, używając drewna z lokalnego tartaku, ma świadomość, że stwo-
rzyła elegancką metaforę ewoluującej gospodarki. Stary system produkcji oparty 
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na integracji wertykalnej był właśnie taką wieżą Jenga, która runęła, gdy firmy 
nauczyły się kupować, zamiast wytwarzać większość potrzebnych im materiałów.

Chociaż przedsiębiorstwa i społeczności w pełni zdawały sobie sprawę, że 
materiały i komponenty można po kosztach sprowadzać zza granicy, nadal po-
strzegały korporację jako podmiot lokalny: z kadrą kierowniczą na jednym pię-
trze, projektantami na innym, inżynierami na kolejnym, a marketingowcami na 
jeszcze innym; z zakładami produkcyjnymi po drugiej stronie ulicy i sprzedaw-
cami pracującymi w terenie6. 

Taka wizję korporacji podważyły trzy rodzaje transformacji, z którymi mamy 
do czynienia obecnie: boom w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych 
zwany cyfryzacją; postęp w transporcie ludzi i towarów oraz otwarcie globalne-
go handlu. 

Cyfryzacja umożliwiła firmom podział produkcji na małe, ściśle określone 
etapy i wysyłanie precyzyjnych instrukcji produkcyjnych dla dowolnego kom-
ponentu lub systemu w każde miejsce na ziemi, które zaoferowałoby najbardziej 
atrakcyjną cenę w stosunku do jakości produktu. Rozwój transportu oraz tech-
nologii zarządzania dostawami sprawiły, że proces ten stał się bezproblemowy 
i niezawodny. Z kolei otwarcie handlu i zmiana światowej polityki umożliwiły 
wzrost i rozkwit globalnego systemu sieci produkcyjnych. 

Wielkie firmy technologiczne symbolicznie osłabiły konstrukcję wieży Jenga, 
zlecając w całości produkcję na zewnątrz – produkty Apple są znakowane jako 
„zaprojektowane w Kalifornii” (co jest tylko częściowo prawdą), ale „zmonto-
wane w Chinach” (co jest prawdą w znacznie szerszym zakresie); oczywiście 
firma nie zadaje sobie trudu, by dodać, że jej sprzęt jest „produkowany na całym 
świecie”. 

Największy jednak cios dla starego porządku przyszedł ze strony tysięcy 
firm, które zdały sobie sprawę, że nie muszą już kolokować żadnej ze swoich 
operacji. Zauważyły one bowiem, że korzystając z gotowych zasobów wiedzy, 
mogą zmniejszać koszty: lokując fabryki w Chinach i Ameryce Południowej, 
zatrudniając projektantów na Tajwanie, a inżynierów w Niemczech, otwierając 
działy sprzedaży w Irlandii, a centralę firmy w Nowym Jorku. Dla wygody mogą 
też mieć dwie siedziby – jedną np. w Londynie, a drugą w Ohio7.

Tak wygląda świat, w którym obecnie przyszło nam żyć. Świat, w którym za-
równo tradycyjne, jak i nowe amerykańskie firmy technologiczne nie tworzą pra-
wie żadnych miejsc pracy na terytorium USA, ale przyczyniają się do utworzenia 
milionów takich miejsc w innych częściach globu. Świat, w którym truizmy doty-
czące tego, jak innowacje przekładają się na wzrost gospodarczy, gdzie zachodzą 
i kto na nich zyskuje, rozsypał się niczym wieża Jenga. Żyjemy w świecie, w któ-
rym posiadanie montowni samochodów General Motors (GM) nie świadczy 
o potencjale gospodarczym, ale o regresie. Jest to równocześnie świat, w którym 
obserwujemy, że firmy, takie jak Giant czy Shimano, które choć miały bardzo 
skromne początki, mogą urosnąć do rangi światowych liderów, jak również ge-
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nerować tysiące miejsc pracy dla lokalnych społeczności. Świat, w którym już na 
najniższym poziomie można decydować i brać udział w tworzeniu wielorakich 
innowacji. Wybory te mogą być w pełni świadome, a zatem każdy z nich ma 
konsekwencje dla dobrobytu gospodarczego lokalnej społeczności. Aby na po-
szczególnych etapach osiągać jak najlepsze wyniki, należy doskonalić określone 
zdolności, ale procesy te muszą przebiegać w powiązaniu z analizą globalnych 
potrzeb i szans, które publiczni i prywatni liderzy muszą nauczyć się rozumieć 
i umieć zareagować.

Świat i cztery etapy innowacji 
W kategoriach technicznych dynamikę stojącą za procesami globalnej fragmenta-
ryzacji produkcji nazwałem specjalizacją na etapie produktu i budowania poten-
cjału oraz ekonomią zakresu i skali na etapie produkcji8.

Czym są te enigmatyczne procesy? 
Kiedy cyfryzacja i technologie transportowe rozwinęły się do tego stopnia, że 

praktyką stała się fragmentaryzacja produkcji, czyli dzielenie jej na wiele etapów, 
które da się wykonać w dowolnym miejscu na świecie, transport pomiędzy naj-
bardziej odległymi zakątkami stał się codziennością, a klimat polityczny zmienił 
się tak, że to wszystko ułatwia, firmy zaczęły szukać dla siebie konkretnych nisz 
i specjalizacji. Widzieliśmy to na przykładzie rowerów, ale proces ten zachodzi 
praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu: od technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, aż po tekstylia. 

Specjalizacja na etapie produkcji to proces, w którym fragmentaryzacja pro-
duktu prowadzi firmy do rozwijania coraz lepszych zdolności potrzebnych na 
poszczególnych etapach produkcji lub do rozwoju coraz lepszych komponentów 
należących do sieci produktowej. To właśnie ten proces pozwala nam obserwo-
wać gołym okiem różne trajektorie wzrostu opartego na innowacjach, jakimi cie-
szą się choćby Izrael i Tajwan9. 

Tutaj dochodzimy do rynku firm pure-play foundry? Co to takiego? 
Pure-play foundries, takie jak tajwańskie TSMC i UMC, to firmy kontraktowe 

specjalizujące się wyłącznie w produkcji chipów, ale takich których projekt został 
dostarczony przez klientów. Rozwój tajwańskich firm i technologii umożliwiający 
realizację obranego modelu biznesowego całkowicie zmienił światowy przemysł 
półprzewodników. Powstanie przedsiębiorstw typu pure-play foundry pozwoliło 
firmom w takich miejscach jak Dolina Krzemowa czy Izrael zatrudniać wyłącz-
nie wysokiej klasy inżynierów, którzy skupiają się wyłącznie na opracowywaniu 
i projektowaniu nowych chipów, ze świadomością, że nie będą na to potrzebować 
ogromnych inwestycji kapitałowych i musieć zatrudniać tysiące pracowników, aby 
realizować swoje założenia biznesowe. W przypadku TSMC i UMC w momencie, 
gdy klient zakończy proces projektowania chipu i dostarcza jego gotowy wzorzec, 
zakłady produkcyjne na Tajwanie mogą bez zbędnej zwłoki rozpocząć produkcję10. 
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Wąska specjalizacja pozwala firmom udoskonalać jakość oferowanych pro-
duktów i uzyskać coraz większą wydajność. Umożliwia ona także zdobycie 
specjalistycznych umiejętności w zakresie innowacyjności i wiedzy, której nie są 
w stanie opanować pracownicy firm zintegrowanych horyzontalnie. 

Dzięki pozyskaniu takich zdolności – a więc umiejętności i unikalnej wiedzy 
– przedsiębiorstwa są w stanie rozwijać innowacje związane z określonym eta-
pem produkcyjnym i produktem, który oferują. Z czasem te dwie powiązane ze 
sobą korzyści – w zakresie umiejętności i zdolności innowacyjnych – dają przed-
siębiorstwom jeszcze większą przewagę nad działami, które są ich odpowied-
nikiem w przedsiębiorstwach zintegrowanych horyzontalnie. Obserwujemy ten 
proces zarówno w firmach działających w obszarze nowych technologii (choćby 
produkcji specjalistycznych komponentów lub chipów, takich jak karty graficzne 
lub układy pamięci), jak i w opisywanej przez mnie wcześniej historii firmy Shi-
mano. To dowód, że ta sama dynamika tyczy się wszystkich branż, i tych mniej, 
i tych bardziej tradycyjnych11.

Ekonomia skali i zakresu na etapie produkcji to proces, w którym – po rozło-
żeniu określonego produktu czynniki pierwsze, czyli na pojedyncze etapy pro-
dukcyjne – dostawcy określają popyt dla każdego z nich, uzyskując w ten sposób 
korzyści zakresu i skali, o których wewnętrzne działy produkcyjne firm mogą je-
dynie pomarzyć. Jest to najnowszy przejaw logiki ekonomii zakresu i skali, która 
sprawia, że teoretycznie niepozorne organizacje produkujące na zlecenie (CMO) 
stają się de facto liderami globalnej produkcji. Dzieje się tak dlatego, że ekonomia 
zakresu i skali umożliwia CMO uzyskanie większej wydajności i innowacyjności 
produkcji, co pozwala osiągać zyski mimo marż, które są znacznie niższe niż 
te osiągane przez wewnętrzne działy produkcyjne. Z kolei to umożliwia dalsze 
obniżanie cen przy jednoczesnym oferowaniu takiej samej lub nawet wyższej ja-
kości produktu, co jeszcze bardziej przyspiesza trend zmierzający ku outsourcin-
gowi działalności produkcyjnej dla tego etapu12. 

Proces ten obserwujemy w tak zaawansowanych technologicznie branżach jak 
ICT czy biofarma. To właśnie powód, dla którego Foxconn produkuje wszystkie 
nowe produkty Apple oraz dla praktycznie wszystkich marek z branży ICT i do-
stawców elektroniki (mimo że klientowi może się wydawać, że za zakupionym 
produktem w całości stoi marka, której logo widnieje na opakowaniu). Foxconn 
(i inne firmy z branży CMO) polega na wyjątkowych zdolnościach chińskiego 
przemysłu ICT w zakresie ultraelastycznej produkcji masowej, czyli zdolności do 
wytwarzania szerokiego wachlarza produktów w tym samym miejscu i z uży-
ciem tych samych linii produkcyjnych, nieustannie przełączając się między nimi 
i – w zależności od potrzeb – stale zwiększając lub zmniejszając ich wydajność. 
Dzięki takiej elastyczności Chiny stały się nieodzowną częścią globalnego prze-
mysłu ICT13. 

Jest to również widoczne w branżach o niskim poziomie zaawansowania 
technologicznego, takich jak tekstylia i odzież. Większość z nas pewnie nawet nie 
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wie, że istnieje ktoś taki jak William i Victor Fung, a równocześnie wielu z nas 
codziennie zakłada projektowane przez nich ubrania. To samo tyczy się obuwia. 
Jeśli spojrzelibyśmy na pierwszą z brzegu parę butów z logo światowej sławy 
marki, z trudem przeszłoby nam przez gardło zdanie: „Jestem właścicielem bu-
tów od Stella International Holding Limited”. Nasze ego ma się znacznie lepiej, 
kiedy możemy się pochwalić, że nasze buty to produkt firmy Rockport, ECCO, 
Givenchy czy Prada. 

To samo dzieje się w przypadku usług. Znaczna część szybkiego wzrostu go-
spodarczego Indii opiera się na tym, że kraj ten stał się centrum oprogramowa-
nia i usług outsourcingowych. Przykładem jest indyjski przemysł konsultingowy 
IT. Tata, Wipro i HCL to obecnie najbardziej efektywne w skali globalnej firmy 
tego typu, opierające swoją pozycję na unikalnych możliwościach i narzędziach 
w zakresie zarządzania projektami. W istocie firmy te rozwinęły cztery krytycz-
ne umiejętności; są to: I) analiza systemowa – zdolność do przekształcenia nie-
dookreślonej rzeczywistości w dobrze zdefiniowany system powtarzalnych za-
chowań (algorytmów), które można następnie zaprogramować; II) umiejętność 
stałego rozszerzania i ulepszania biblioteki kodów wielokrotnego użytku, które 
można ponownie łączyć, aby dostarczyć sprawdzone już rozwiązania programi-
styczne do niemal każdego typu zadań programistycznych; III) zarządzanie pro-
jektami w taki sposób, by umożliwić zespołom programistycznym zwiększenie 
liczby pracowników z kilku do kilku tysięcy oraz sprawne i szybkie zmniejszanie 
tej liczby w miarę zmieniających się potrzeb; IV) programy szkoleniowe wspiera-
jące tworzenie wydajnej siły roboczej, której przedstawiciele dzielą język i wiedzę 
oraz umieją współpracować przy wielu projektach bez koniecznie czasochłonne-
go wdrożenia14.

W konsekwencji, kiedy kupujemy wysokiej klasy sprzęt audio lub samochód 
albo kiedy korzystamy z bankowości internetowej, stajemy się użytkownikami 
oprogramowania stworzonego w Indiach, a kiedy dzwonimy do centrum wspar-
cia, korzystamy z usług dostarczanych przez Hindusów, nawet jeśli osoba po 
drugiej strony łącza jest w danej chwili w Ameryce Północnej lub Europie.

Żyjemy w świecie, w którym tworzenie i dostarczanie zarówno dóbr, jak 
i usług jest zazwyczaj podzielone na etapy i realizowane w różnych miejscach 
na świecie. Tendencja do fragmentaryzacji nie wykazuje oznak spowolnienia – 
wręcz przeciwnie, przyspiesza z powodu wielu czynników, które znacznie kom-
plikują krajobraz produkcyjny. Pierwszym z nich jest to, co mój przyjaciel John 
Zysman nazywa algorytmiczną transformacją usług lub szybką reprodukcją, 
która sama w sobie jest konsekwencją procesu cyfryzacji. Każda usługa, którą 
daje się zapisać w formie algorytmu, może zostać zaprogramowana. Następnie 
firmy mogą ją wielokrotnie powielać, bez ograniczeń przestrzennych, przy nie-
mal zerowych kosztach (co przywołuje na myśl historię wypełniania rocznych 
zeznań podatkowych: najpierw robiło się to ręcznie, później w wykorzystaniem 
oprogramowania na komputerze, a teraz – online). Operacja łączy się z przetwa-
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rzaniem w chmurze, które w istocie przekształca dane, które niegdyś niewspół-
mierne angażowały zasoby (moc obliczeniową i przestrzeń do przechowywania 
danych) w znacznie tańsze i szeroko dostępne narzędzie. Kombinacja ta sprawia, 
że ekonomia globalnej fragmentaryzacji usług staje się coraz bardziej atrakcyjna, 
zwłaszcza wraz z pojawieniem się nowych platform software’owych. To one, jak 
dobitnie wykazali Martin Kenney i John Zysman, przekształcają stosunek pracy 
w coś, co można sprzedać i kupować, bez względu na czas, lokalizację i okres 
świadczenia usług, przy nieustannie malejącej cenie15. 

Witamy w gospodarce „współdzielenia”. 
W krajach rozwiniętych praca, która jeszcze niedawno wydawała się czymś, 

co pracownik miał mieć zagwarantowane na całe życie, teraz może być z łatwo-
ścią wykonana znacznie lepiej, ale zupełnie gdzieś indziej przez oprogramowa-
nie lub oprogramowanie wsparte działaniem człowieka. Media na całym świecie 
ekscytują się wiadomościami o autonomicznych samochodach, robotach pracu-
jących w magazynach i o dronach dostawczych, które rzekomo mają zmniejszyć 
koszty pracy. A odbiorcy w to wierzą, bo większość z nich nigdy nie prowadziła 
żadnego biznesu. Gdyby mieli własne firmy, wiedzieliby, że kierowcy i pracow-
nicy realizujący zamówienia w magazynach są tani i łatwo dostępni – z punktu 
widzenia ekonomii nie ma więc sensu zastępować ich maszynami. 

Jednocześnie grupa pracowników, do której należą prawnicy, analitycy biz-
nesowi/badawczy, menedżerowie funduszy i bankierzy (zwłaszcza bankierzy 
inwestycyjni), wciąż się rozrasta. Co gorsza, wszyscy oni domagają się jednako-
wej struktury płac i regularnych premii – tak jakby byli niezastąpieni. Jednak i ta 
grupa stanie się mniej potrzebna, gdyż osoby takie jak moi znajomi, rozwijające 
inteligentne systemy oprogramowania (nazywanie tak technik uczenia maszy-
nowego, między innymi głębokiego uczenia w kontekście sztucznej inteligencji, 
jest niewiarygodną pychą i zniewagą dla słowa „inteligencja”), a w szczególno-
ści ci z zapleczem finansowym, którzy pracują nad rozwiązaniami łączącymi in-
teligentne systemy wspierane przez wykształconych i tanią siłę roboczą z Indii 
lub innych miejsc na świecie sprawią, że wymienione wyżej zawody przestaną 
być tak dochodowe, jak są obecnie. Przewiduję także, że będzie o wiele więcej 
(być może więcej niż kiedykolwiek wcześniej) miejsc pracy dostępnych w branży 
transportowej i dostawczej – nawet jeśli niekoniecznie będzie to praca za kół-
kiem16. 

Sprawę dodatkowo komplikuje rozwój Internetu rzeczy – rozprzestrzenianie 
się technologii cyfrowej pozwalającej na łączność z praktycznie każdym fizycz-
nym przedmiotem – oraz to, co czasami określane jest jako Przemysł 4.0, produk-
cja przyrostowa lub druk 3D. Niezależnie od użytego terminu, koncepcja szyb-
kiej, niedrogiej, skomputeryzowanej produkcji burzy logikę tego, co, przez kogo, 
gdzie i z użyciem jakich materiałów powinno być wykonywane. 

Jednakże kluczowy do zrozumienia jest wpływ fragmentaryzacji na wzrost 
oparty na innowacjach. 
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Innowacje niczym wieża Jenga 
Wraz z upadkiem wieży Jenga, symbolizującej wertykalnie zintegrowaną pro-
dukcję, rozpadła się także inna wieża – ta, która obrazuje ideę innowacji. Co 
zaskakujące, nie uświadomili sobie tego jeszcze ani światowi decydenci, ani 
politycy, ani liderzy biznesu. Wszyscy nadal marzą o tworzeniu nowych dolin 
krzemowych, ale czy rzeczywiście jest to kierunek, w którym powinny spoglądać 
społeczności dążące do wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach? 

Kilka lat temu opublikowałem krótki artykuł w „Harvard Business Review”, 
który stał się jednym z najczęściej czytanych i tłumaczonych na języki obce tek-
stów magazynu. Do dziś telefonują do mnie przedstawiciele mediów, by o niego 
zapytać. Tytuł artykułu brzmiał: Dlaczego Niemcy są bardziej innowacyjne niż Stany 
Zjednoczone?17.

Będziemy jeszcze zastanawiać się nad mitem i powabem „krzemowych re-
gionów”, ale powód, dla którego Niemcy cieszą się znacznie większym i lepiej 
widocznym dobrobytem opartym na innowacjach niż amerykańska Dolina Krze-
mowa, ma związek z faktem, że ten europejski kraj nigdy nie popadł w to, co 
Michael Murphree i ja określamy mianem technofetyszyzmu idei nowości. Zamiast 
tego Niemcy zbudowały jeden z najlepszych na świecie systemów innowacji dru-
giej generacji. Nie koncentrują się na nowych gałęziach przemysłu opartych na 
najnowszych wynalazkach, lecz wprowadzają innowacje do istniejących już gałę-
zi przemysłu. Wystarczy pomyśleć o kuchni i garażu, o wszystkich znajdujących 
się w nich produktach o niemieckim rodowodzie marek takich jak np. Miele, 
Bosch, BMW czy Porsche18. 

Podobnie jak w przypadku produkcji, innowacja także podlega defragmenta-
ryzacji. Dzieje się tak dlatego, że aby wyróżniać się na każdym etapie produkcji, 
potrzebne są bardzo różne zdolności innowacyjne i bardzo różne ekosystemy, 
które je wspierają. Inni mogą nie zgodzić się z moją definicją poszczególnych eta-
pów produkcji, ale prawie wszyscy zgodzą się, że istnieją – ogólnie przyjmując 
– cztery takie etapy. Przyjrzymy się każdemu z nich. 

Przystępując do czytania tej sekcji, sugeruję mieć na uwadze region (lub regio-
ny), który dobrze znamy i do których mamy szczególny sentyment. Zastanów-
my się, w jaki sposób region ten i przemysł, który w nim dominuje, wpisują się 
w poszczególne etapy innowacji – i jak będą się w nie wpisywały w przyszłości. 

Etap 1.: Obsesja nowością
Etap ten jest doskonale znany każdemu z nas. Podbił on wyobraźnię przed-

siębiorców, liderów korporacji, decydentów i polityków na całym świecie. Jest to 
etap, który przekształca nowe odkrycia w użyteczne innowacje. To ucieleśnienie 
tego, czym jest Dolina Krzemowa i państwo Izrael, tego, czym chciałby być Nowy 
Jork i co pozwoliło Cleveland stać się jednym z najbogatszych miast na ziemi 
w zaledwie kilka dziesięcioleci. Nowe technologie, wdrażane przez nowe firmy 
i finansowane przez nowe formy inwestycji, tworzą całe nowe gałęzie przemysłu, 
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przynosząc zysk ich fundatorom, finansistom i – miejmy nadzieję – także lokal-
nym społecznościom. 

Jednakże za zachwytem nad nowością stoi coś znacznie więcej. Start-upy 
technologiczne wspierane przez kapitał wysokiego ryzyka to tylko część całej 
układanki. W rzeczywistości jednym ze szkodliwych efektów działalności start-
-upów jest ich tendencja do przysłaniania innych obszarów o wysokim poten-
cjale innowacji. Technofetyszyzm prowadzi ludzi do obsesji na punkcie olśniewa-
jących, niesamowitych i pochłaniających ogromny kapitał start-upów, takich jak 
Jawbone (urządzenia ubieralne), Powa Technologies (płatności mobilne), Quirky 
(wzornictwo przemysłowe), Rdio (streaming muzyki) i Secret (aplikacja do dzie-
lenia się tajemnicami w kręgu znajomych bez ujawniania tożsamości), z których 
wszystkie, nawiasem mówiąc, miały swoje pięć minut, po czym szybko poszły 
w niepamięć. 

Oprócz innowacji wiążących się z ideą start-upów istnieje kilka form nowator-
skich, których największe możliwości były widoczne w rozwoju regionów i spo-
łeczności, ale straciły one na popularności, gdy zainteresowanie ich potencjałem 
zaczęło niesłusznie słabnąć. 

W końcu dochodzimy do innowacji o dość znacznym potencjale, ale które czę-
sto się pomija. 

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się jednak dwóm dobrze znanym formom 
innowacji, które straciły już zainteresowanie opinii publicznej. 

Pierwsza z nich obejmuje fundamentalne innowacje systemowe, takie jak te, 
które Thomas Edison wprowadził w dziedzinie elektryczności. W czasach Edi-
sona innowacja systemowa była dość jednoznaczna i prosta w identyfikacji (choć 
wtedy mogło wydawać się, że jest inaczej). Pojedynczy przedsiębiorca mógł wy-
obrazić sobie całą sieć dostaw, a następnie – dzięki pomysłowości i funduszom – 
mógł zrealizować swój pomysł. Dziś tak radykalne zmiany systemowe są o wiele 
bardziej skomplikowane. Na przykład wywołanie osławionej zielonej rewolucji 
energetycznej, będącej współczesnym przykładem innowacji systemowej, wyma-
gałoby rozwoju, komercjalizacji i rozpowszechnienia wśród społeczeństwa wielu 
zestawów komplementarnych technologii, co w zwięzły sposób pokazuje praca 
Marka Huberty’ego na temat transformacji systemów energetycznych. Czynni-
kiem innowacyjnym w tych przypadkach jest często rząd, który wymusza takie 
zmiany. To właśnie wtedy mamy do czynienia z czymś, co Mariana Mazucatto 
nazwała „przedsiębiorczym państwem”, a właściwie z jego najbardziej mani-
festacyjną wersją (choć, jak zobaczymy, jest ono ważne na wszystkich etapach 
wprowadzania innowacji)19. 

Inny rodzaj innowacji zrodził się w firmach o ugruntowanej pozycji. One jed-
nak – dzięki swoim proprzedsiębiorczym decyzjom – napędzały zmiany. Firmy 
te tradycyjnie osadzone były w tzw. wspólnotach innowacji, co sprawiło, że ten 
typ innowacji zespolił się z konkretnymi miejscami i pojawiał się w określonych 
okresach czasowych, jak określiła ten proces Ann Markusen. Na przykład w cza-
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sach Diesla Niemcy były centrum innowacyjności, podobnie jak Lyon we Francji 
czy Turyn we Włoszech. Obserwowany obecnie wyścig związany z próbami kon-
kurowania o utworzenie centrów badawczo-rozwojowych korporacji międzyna-
rodowych na całym świecie jest dowodem na atrakcyjność tego modelu rozwoju 
zarówno dla decydentów, jak i polityków. Filie korporacji międzynarodowych 
dostarczają najbardziej pożądanej waluty politycznej: rozgłosu w mediach. In-
formacja prasowa o takiej inwestycji zwykle brzmi następująco: „Firma X ogłasza 
otwarcie dedykowanego centrum badawczo-rozwojowego w naszym regionie/
miasteczku/kraju oraz powstanie Y miejsc pracy”. I choć to politycy cieszą się na 
myśl o utworzeniu takich centrów, w Irlandii, Kanadzie i większości stanów USA 
miliardowy rachunek za ich powstanie płacą podatnicy20.

Choć w przeszłości takie inwestycje mogły prowadzić do wzrostu opartego 
na innowacji, obecnie w świecie rozdrobnionej produkcji globalnej takie centra 
badawczo-rozwojowe mają głównie negatywny wpływ na lokalny ekosystem in-
nowacji. Płace (i inne przywileje) rosną ponad możliwości konkurencyjne lokal-
nych firm, nierówności przybierają na sile, gdyż w takich centrach zatrudniani 
są prawie wyłącznie inżynierowie z działów badawczo-rozwojowych i zwiększa 
się podział społeczny. Większość pracowników intensywnie współpracuje z pra-
cownikami rozsianymi po całym świecie i ma bardzo mało czasu na zaangażo-
wanie się w działalność lokalnej społeczności zajmującej się zaawansowanymi 
technologiami, a rezultaty pracy o charakterze innowacyjnym przypisuje się na 
centrali korporacji, po czym ich realna implementacja jest zlecana na zewnątrz. 
Nie powstają miejsca pracy dla osób niebędących inżynierami (które to pokrywa-
ją większość różnic w podatkach wynikających z przyznanych tym korporacjom 
ulg)21.

Najlepszym przykładem takiego działania jest państwo Izrael. Wraz z moimi 
studentami od 2015 roku współpracuję z Izraelską Agencją Innowacji. Co roku co 
najmniej jeden z naszych projektów polega na opracowaniu strategii ogranicze-
nia negatywnych efektów działalności trzystu centrów badawczo-rozwojowych 
ICT, należących do międzynarodowych korporacji z firmami w Izraelu. Chodzi 
w szczególności o zaproponowanie rozwiązań, dzięki którym firmy zatrudniały-
by więcej osób niebędących inżynierami.

Oczywiście w pełni zgadzam się z tym, że świat byłby naprawdę wspania-
łym miejscem, gdybyśmy borykali się tylko z takimi problemami, a twórcy ustaw 
mieli do rozwiązania wyłącznie takie kwestie. 

Jednakże, zanim zaczniemy zgłębiać temat innowacji generowanych przez 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, chcę zaznaczyć, że gwałtowny napływ kor-
poracji transnarodowych do Izraela nastąpił równolegle ze wzrostem tego pań-
stwa jako krytycznego na skalę światową ośrodka innowacji w branży ICT. To nie 
korporacje transnarodowe sprawiły, że Izrael stał się państwem innowacyjnym, 
choć oczywiście fakt ten mógł w tym pomóc, gdy wzrost innowacyjności osiągnął 
już pewien określony poziom. Jasne jest jednak, że aktualnie korporacje transna-
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rodowe dodatkowo niekorzystnie wpływają na poziom nierówności, a powoduje 
go wzrost gospodarczy spowodowany innowacyjnością w państwie Izrael22. 

Forma innowacyjności, która niesie ze sobą znaczny potencjał, ale jest czę-
sto lekceważona, wiąże się z działalnością firm, które wyszły już z fazy rozru-
chu i potrzebują wsparcia oraz pomysłów pozwalających im osiągnąć większy 
wzrost. Nazwałbym takie firmy tech teens.

Typowy tech teen ma od pięciu do piętnastu lat i z sukcesem sprzedaje już swoje 
produkty lub usługi, co oznacza, że generuje dochody i płaci podatki. Zatrudnia 
od pięciu do stu osób, dzięki czemu może wykonywać wiele specjalistycznych za-
dań. Firma taka może być finansowana przez venture capital (choć niekoniecznie), 
ale z finansowego punktu widzenia utknęła w czymś, co technicznie nazywa się 
suboptymalną równowagą Nasha – to znaczy, że ciągle walczy o przetrwanie na 
rynku, a jej założyciele pracują ponadwymiarowo, zabiegając o klientów i przy-
chody. Gdyby założyciele takiej firmy mieli dostęp do odpowiednich zasobów 
(takich jak kapitał i nowy sprzęt), mogliby realizować wiele pomysłów na rozwój 
produktów, na które już mają klientów. 

Tech teens znajdują się w ślepym zaułku, zarówno jeśli chodzi o rynek pry-
watny, jak i kwestię polityk publicznych. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy 
o wszystkich znanych nam politykach dotyczących innowacji. Skupiają się one 
albo na firmach, które jeszcze nie istnieją, albo dopiero co powstały (akcelerato-
ry, inkubatory, polityka venture capital), albo na bardzo dużych firmach (przypo-
mnijmy sobie tylko, jak często subsydiowane są duże fabryki należące do takich 
gigantów jak Amazon, Intel, Alphabet, Cisco, Huawei, Tata, Samsung). Niewiele 
oferuje się firmom technologicznym, które istnieją na rynku dłużej niż pół de-
kady, ale nie są postrzegane jako mogące stać się globalnym gigantem w ciągu 
kolejnych trzech lat. 

Z punktu widzenia funduszy venture capital firmy takie są niezwykle pro-
blematyczne, ale też fundusze venture capital (VC) są problematyczne także dla 
nich. Firmy takie mogą generować znaczący wzrost przychodów i tworzyć miej-
sca pracy w ujęciu rocznym przez długi okres, zakładając, że uda im się zdobyć 
potrzebny kapitał. Nie mogą jednak mamić obietnicami inwestorów z NASDAQ, 
którzy pozwoliliby na sprzedaż tych firm przy wycenie sięgającej w ciągu pięciu 
lat ponad 1000% ich pierwotnej wartości. Co więcej, nie ma sensu oddawać bar-
dzo dużych udziałów w firmie w nadziei na późniejszy wykup. Właściciele nie 
szukają wykupu; ich firma ma dodatni przepływ gotówki, która mogłaby być 
wykorzystana do dalszego wzrostu. Teoretycznie mogłyby się nawet zadłużać, 
gdyby tylko istniały instytucje finansowe dysponujące właściwą wiedzą na temat 
technologii, które pozwoliłyby im na opłacalne inwestycje, oferując jednocześnie 
rozsądne oprocentowanie. Ale takich instytucji już nie ma – regulacje finansowe 
sprawiły, że banki takie jak Chemical czy Mechanics zmieniły się wielki holding 
J.P. Morgan Chase.
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Dlaczego miałoby to nas w ogóle interesować? 
Powód, dla którego powinno nam zależeć na losie takich firm, jest taki, że 

stanowią one kręgosłup lokalnego przemysłu technologicznego, niezależnie od 
tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Firmy te są głęboko zakorzenione 
w lokalnej społeczności (w kolejnym rozdziale przyjrzymy się sile zasysającej hu-
bów), myślą o trwałym wzroście, nie dążą z chłodną kalkulacją do wykupu, dają 
zatrudnienie miejscowym (a nie tylko ściągają pracowników z innych lokalizacji, 
by obsadzić nimi nową filię), zatrudniają ludzi do pracy na różnych szczeblach 
i w różnych działach (nie tylko badań i rozwoju), płacą podatki (a jak na wpływy 
z podatków przekładają się ulgi oferowane korporacjom międzynarodowym?), 
są aktywne i dążą do pozytywnych zmian na gruncie lokalnym. 

Razem z kolegami tylko w samej Atlancie znaleźliśmy kilka tysięcy takich tech 
teens. Tak samo było w Toronto. Czy przed nimi wszystkimi rysują się świetlane 
perspektywy? Zdecydowanie nie. Prawdopodobnie tylko 2% tech teens wykazuje 
wzrost, a może 10% jest na tyle dobrych, że zasługuje na możliwość dalszego 
rozwoju. Przejście na wyższy poziom oznacza zazwyczaj rozszerzenie funkcji 
badawczo-rozwojowych lub rewaluację działań marketingowych i sprzedażo-
wych, a także pozyskanie jakościowego mentoringu i zaplanowanie spójnej stra-
tegii rozwoju.

Mój przyjaciel Dan Isenberg przewodzi ruchowi Scale-Up. Badania przepro-
wadzone przez niego i jego współpracowników pokazują, że niektóre tech teens 
są w stanie rosnąć w tempie od 20 do 60% rocznie przez dekadę, pod warunkiem 
że dostaną szansę rozwoju. Nawet jeśli tylko kilkaset firm jest w stanie rozwinąć 
się do takiego poziomu, by móc zatrudniać zaledwie dziesięciu lub więcej pra-
cowników rocznie przez dekadę, to i tak powinny jawić się one jako atrakcyjne 
dla inwestorów i społeczności. Pamiętajmy, że dziesięć pomnożone przez kilkaset 
równa się kilka tysięcy. Teraz wystarczy tę liczbę pomnożyć jeszcze przez dzie-
sięć… Do tematu tech teens wrócimy w drugiej części książki, kiedy odwiedzi-
my słynące niegdyś z produkcji stali miasto Hamilton, aby zobaczyć, jak obecnie 
szuka ono sposobów, by tworzyć i wspierać rozwój firm zajmujących się nowymi 
technologiami23.

W rozdziałach piątym i szóstym przedstawię ramy umożliwiające rozwój po-
lityk dostosowanych do kontekstu, które mogą urzeczywistnić potencjał wynika-
jący ze wzrastającej świadomości, że najlepszym źródłem wzrostu gospodarcze-
go jest rozwój tech teens.

Etap 2.: Projektowanie, prototypowanie i inżynieria produkcji 
Kiedy współczesne korporacje wymyślają produkty mające potencjał komer-

cyjny, ale nie potrafią określić dla ich specyfikacji technicznej, często podejmują 
współpracę z innymi firmami, które specjalizują się w projektowaniu, opracowy-
waniu prototypów lub inżynierii produkcji. To samo się dzieje, gdy korporacje 
mają wizję skończonego produktu, ale brakuje im możliwości, aby go zaprojek-
tować, stworzyć prototyp i wdrożyć do produkcji. 
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Firmy zajmujące się projektowaniem, rozwojem produktu i inżynierią pro-
dukcji działają we wszystkich branżach i na wszystkich możliwych płaszczy-
znach. Wśród nich jest amerykańska firma IDEO, specjalizująca się w projek-
towaniu nowatorskich, wysokiej klasy produktów, czy tajwańska firma Quanta 
Computers, pomagająca klientom w projektowaniu laptopów. Działają one także 
w bardziej tradycyjnych sektorach, np. w produkcji luksusowego obuwia dam-
skiego (globalne marki współpracują z podwykonawcami z północnowłoskiego 
regionu Riviera del Brenta nieopodal Wenecji i wykorzystują tamtejszą eksperty-
zę, umiejętności i możliwości z zakresu projektowania, prototypowania i opraco-
wywania technologii produkcji obuwia).

Firmy te mogą z kolei polegać na różnych dostawcach, poddostawcach, pro-
totypowniach i monterach (dzisiejsze produkty technologiczne np. zazwyczaj 
zawierają tysiące komponentów i podsystemów), aby z pomysłu mógł powstać 
w pełni działający produkt. Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem 
i inżynierią produkcji zatrudniają ekspertów w zakresie doboru współgrających 
komponentów i dopasowywania ich do coraz bardziej kurczących się pod wzglę-
dem rozmiarów gadżetów. 

Tajwańskie przedsiębiorstwa przodują, jeżeli chodzi o drugi etap rozwoju 
ICT. Tajwan jest dziś bogatym, wysoce innowacyjnym i odnoszącym sukcesy 
społeczeństwem demokratycznym oraz globalnym centrum drugiego etapu roz-
woju w dziedzinie elektroniki i półprzewodników. Nie ma już prawie żadnego 
produktu elektronicznego opracowanego w Dolinie Krzemowej, Tel Awiwie lub 
gdzie indziej na świecie, który nie polegałby na którymś etapie powstawania na 
tajwańskiej innowacji i wiedzy w zakresie projektowania, prototypowania i inży-
nierii produkcji. Tym samym Tajwańczycy zadbali o to, żeby stworzyć i utrzymać 
wysoko płatne miejsca pracy dla Tajwańczyków z umiejętnościami reprezentują-
cymi bardzo różny poziom zaawansowania24.

We Włoszech, mimo powszechnego zamykania wielu gałęzi przemysłu, kilku 
regionom udało się znaleźć sposób, by wciąż się rozwijać i być liderem rynku. To 
właśnie te części kraju uważa się obecnie światowe centra drugiego etapu rozwo-
ju w stosownej branży.

O kluczowej roli Brenty w produkcji najbardziej luksusowych butów damskich 
na świecie dowiemy się w drugiej części książki. Natomiast teraz przyjrzyjmy się 
regionowi Alto Livenza, który przez lata był jednym z centrów włoskiego przemy-
słu meblarskiego i jako taki stanowił jeden z najsłynniejszych włoskich klastrów 
przemysłowych. Jednak wraz z nadejściem ery globalizacji i napływem taniej 
konkurencji z Chin Alto Livenza znalazł się na skraju upadku. W wielu innych 
miejscach, gdzie powstawały słynne włoskie meble, takie jak Matera-Bari, które 
jeszcze dziesięć lat temu odwiedzały światowe elity, by nabyć modne skórzane 
sofy i kanapy, dziś już nie prowadzi się biznesów. Jednakże region Alto Livenza – 
zamiast popaść w zapomnienie – przekształcił się w ośrodek innowacji drugiego 
etapu rozwoju. Jak już Giulio Buciuni i ja szczegółowo pisaliśmy wcześniej, jeśli 



34 Część I Stan innowacji 

ktoś chce zbudować wysokiej klasy hotel butikowy i potrzebuje komuś zlecić jego 
zaprojektowanie, prototypowanie, a następnie szybko urządzić unikatowe pokoje 
dla najbardziej wymagających z klientów, przyjeżdża właśnie w to miejsce. Je-
śli dysponuje się niepowtarzalnym projektem krzeseł, stołów lub lamp, które są 
tak misternymi dziełami sztuki, że nikt na świecie nie wie, jak przygotować taki 
przedmiot do produkcji, w Alto Livenza znajdą się specjaliści gotowi podjąć się ta-
kiego zadania. Nawet wiodące amerykańskie firmy projektowe, takie jak Herman 
Miller, które muszą regularnie proponować klientom coraz to nowsze projekty 
mebli, szukają pomocy w tym włoskim regionie. Przy okazji pobytu w Nowym 
Jorku warto odwiedzić muzeum sztuki współczesnej MoMa i sprawdzić, ile z eks-
ponatów ze stałej kolekcji placówki pochodzi właśnie z Alto Livenza25.

W procesie tym, podobnie jak na Tajwanie, stworzono i utrzymano wiele 
miejsc pracy dla osób o różnych zestawach umiejętności. To kolejny dowód na 
to, że owoce innowacji drugiego etapu są szanse, by lokalne społeczności mogły 
trwać i się rozwijać. 

Etap 3.: Innowacje produktów i komponentów drugiej generacji 
Na tym etapie firmy ulepszają, rozszerzają i redefiniują produkt lub jego klu-

czowe komponenty albo poprzez zastosowanie innowacji przyrostowych i proce-
sowych, albo poprzez rekombinację i rozszerzenie ich użycia i użyteczności. Etap 
ten, błędnie postrzegany przez niektórych jako etap „szybkiego nadążania” lub 
innowacji „przyrostowej”, jest często ignorowany w kontekście wzrostu gospodar-
czego, szczególnie że przyćmiewa go stała fascynacja nowością. Czy to wynalezie-
nie silnika spalinowego zmieniło nasze życie, czy może miliony godzin pracy inży-
nierów spędzanych co roku nad udoskonalaniem konstrukcji samochodów? Czy to 
wynalezienie tranzystora zmieniło nasze życie? Czy może procesora? A może było 
nim stosowanie innowacji w celu nieustannego ulepszenia produktów, co pozwo-
liło Gordonowi Moore’owi, jednemu ze współzałożycieli firmy Intel, przewidzieć 
w eseju z 1965 roku (tzw. prawo Moore’a), że gęstość tranzystorów (przybliżony 
odpowiednik mocy obliczeniowej) w układach scalonych będzie się podwajać co 
18–24 miesiące. Nieustanne stosowanie innowacji, której towarzyszyło równoległe 
ulepszenie pamięci, szybkości przesyłu danych i wydajności algorytmów oprogra-
mowania, jest jedynym powodem, dla którego możemy dziś rozmawiać o rewolu-
cji AI. Bez szans na transformację mocy obliczeniowej AI byłaby wynalazkiem zbyt 
kosztownym, by w ogóle zacząć interesować się jego wdrożeniem26.

W kieszeni każdego z nas znajduje się dziś superkomputer, wyposażony 
w taką moc obliczeniową, z której jeszcze dekadę temu mogli korzystać tylko 
wojskowi – nazywamy go smartfonem. Często mamy wątpliwości, czy model, 
który kupiliśmy zaledwie kilka miesięcy temu, nie jest już za stary i za wolny, 
a co za tym idzie, czy nie należałoby zamienić go na coś nowszego i ulepszonego.

Firmy pracujące na tym etapie specjalizują się w tym, jak sprawić, by istniejące 
produkty i technologie były lepsze, bardziej niezawodne i atrakcyjne dla szerszej 
grupy użytkowników. Jeśli ktoś interesuje się samochodami, na pewno też zna 
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specyfikę niemieckiego i japońskiego przemysłu motoryzacyjnego. Audi, Toyota, 
Volkswagen, Honda, BMW, Daimler-Mercedes-Benz i Porsche to niekwestiono-
wani liderzy innowacji drugiej generacji. Etap ten obejmuje innowacje w zakresie 
podstawowych komponentów i elementów składowych produktów, integrując 
postęp technologiczny – np. technologię ekranów, projektowanie mikroproceso-
rów, technologię produkcji półprzewodników, technologię silników samochodo-
wych, materiałoznawstwo lub obrabiarki niezbędne do ich produkcji. Niemcy 
są światowym liderem innowacji w dziedzinie obrabiarek, a wiele produktów 
napływających z Chin jest wytwarzanych z użyciem niemieckiej maszynerii. To 
częściowo z tego powodu Niemcy są jedną z niewielu zachodnich gospodarek, 
które zawsze miały dodatni bilans handlowy z Chinami, bez względu na to, czy 
angażowały się w wojny handlowe, czy nie27.

Wróćmy jeszcze raz do Gianta, producenta rowerów. Właśnie w opisany 
wyżej sposób firma ta osiągnęła globalną pozycję lidera. Tajwańczycy zmienili 
funkcjonalność rowerów i grupę ich użytkowników, opracowując ramy z włókna 
węglowego i tym samym prześcigając całą konkurencję. Zyski, jakie Samsung 
czerpie z każdego sprzedanego iPhone’a, ustępują tylko zyskom Apple’a – ma to 
związek z faktem, że Samsung nieustannie wprowadza innowacje w dziedzinie 
układów pamięci i ekranów dotykowych, które wykorzystuje marka z Kalifornii. 
Firmy takie jak Wipro, Infosys i Tata Consulting przekształciły światowy rynek 
usług programistycznych i rządzą nim dzięki ciągłym innowacjom w zakresie 
technik tworzenia projektów programistycznych i rozwijaniu swoich stale rosną-
cych bibliotek komponentów oprogramowania, które można szybko dostosować 
do potrzeb klientów.  

Zajrzyjmy do takiego superkomputera, który każdy nosi przy sobie. Ostatni-
mi czasy bardzo głośno jest o niezwykle dynamicznym rozwoju chińskiego prze-
mysłu smartfonów. Co więcej, prawdopodobnie każdy z nas już ma (lub będzie 
miał) telefon z Kraju Środka. 

Historia tego, jak obszar, który Michael Murphree i ja nazywamy Dong-Zhen, 
w delcie Rzeki Perłowej w południowych Chinach stał się miejscem, w którym 
powstały nowe, globalne marki smartfonów, to idealny przykład innowacyjności 
drugiej generacji, który można jednak odnieść nie tylko do firm chińskich, takich 
jak Oppo, Vivo, ZTE czy Huawei, ale także do tajwańskiej firmy MediaTek28.

Na czym opiera się model biznesowy firmy MediaTek?
Firma ta powstała w 1997 roku, gdy UMC (United Microelectronics Corpora-

tion), pierwsza tajwańska firma produkująca układy scalone, postanowiła dzia-
łać wyłącznie jako pure-play foundry i wydzieliła wszystkie swoje działy zajmu-
jące się projektowaniem układów scalonych. Jej jednostka projektująca chipsety 
wykorzystywane w systemach domowej rozrywki otrzymała nazwę MediaTek. 
Bardzo szybko znalazła dla siebie drogę rozwoju: rzuciła rękawicę globalnym 
graczom, opracowując zestaw układów scalonych (później systemu na chipie), 
działający jako rdzeń, wokół którego mniejsze i mniej zaawansowane technicznie 
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firmy mogą zbudować własny produkt i zaoferować go w znacznie niższej cenie. 
MediaTek swoimi chipsetami i systemami na chipach oferuje projekty bazowe 
i szeroką pomoc techniczną, które w branży się już naśladuje. MediaTek szybko 
udoskonalała swój model biznesowy, dostosowując go do rynku płyt CD, następ-
nie DVD, a później rozszerzając go także na telefony komórkowe, i w końcu – na 
smartfony i tablety29.

W efekcie MediaTek dokonała „platformizacji” i komercjalizacji – najpierw te-
lefonów komórkowych, a następnie smartfonów, co pozwoliło start-upom, z któ-
rych wiele to firmy pochodzące z Chin, zaoferować w błyskawicznym tempie 
własne smartfony pracujące na rdzeniu dostarczanym przez MediaTek. Start-upy 
te mogły skupić się na projektowaniu wyglądu, interfejsu użytkownika i innych 
funkcji bez konieczności zajmowania się ciężką pracą badawczo-rozwojową 
w dziedzinie komunikacji mobilnej. Pierwszym efektem był wzrost rynku telefo-
nów komórkowych niskiej jakości (tzw. komórek pirackich lub Shanzhai) w Dong-
-Zhen. Wraz ze wzrostem pozycji firmy, które odniosły największy sukces na 
rynku, zaczęły oferować smartfony tak zgrabne i wyrafinowane jak produkty ze 
stajni Apple’a czy Samsunga. Ponieważ chiński rząd nie zezwolił Google’owi na 
stosowanie niezwykle ograniczającego i agresywnego licencjonowania Androida 
(co później uznała za nielegalne z powodów antymonopolowych również Ko-
misja UE), które stosował w Europie i USA, chińskie firmy zaczęły wprowadzać 
innowacje również w kwestii odpowiedniego dostosowywania Androida do 
swoich potrzeb. To sprawiło, że Android zyskał na użyteczności, a jednocześnie 
pozwoliło chińskim firmom rozwinąć umiejętności w zakresie programowania 
mobilnych systemów operacyjnych, co na Zachodzie niemal całkowicie zostało 
zabite przez praktyki stosowane przez firmy Google i Apple. Wraz z całkowitą 
przemianą branży MediaTek stał się jednocześnie firmą mogącą się pochwalić 
sukcesami w dziedzinie projektowania układów scalonych na świecie, dostarcza-
jąc je w liczbie półtora miliarda sztuk rocznie30.

Etap 4.: Produkcja i montaż 
Etap ten obejmuje innowacje związane z fizycznym wyglądem produktu, 

już po pełnym zdefiniowaniu i zaprojektowaniu jego funkcjonalności. W tym 
kroku eksperci zajmujący się innowacjami muszą, po pierwsze, zastanowić się, 
jak z zyskiem wytwarzać produkty złożone z dziesiątek, a czasem setek tysięcy 
komponentów, opracowanych przez wiele firm na całym świecie. Po drugie, mu-
szą przemyśleć, jak usystematyzować produkcję przy użyciu stale zmieniających 
się materiałów.

Region delty Rzeki Perłowej w Chinach, obok Hongkongu, jest często poda-
wany jako antyprzykład masowego procesu produkcyjnego, którego przewaga 
wynika wyłącznie z zatrudniania taniej siły roboczej i której przyszłość stoi pod 
znakiem zapytania wraz ze stałym wzrostem płac. Prawda jest jednak taka, że 
osiągnięcie doskonałości w produkcji i montażu wymaga wysokiego stopnia in-
nowacyjności. Firmy, które się tym zajmują, muszą być w stanie wyprodukować 
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w krótkim czasie całą gamę niezwykle wyrafinowanych produktów, takich jak 
tablety, smartfony czy czytniki książek. W przypadku oprogramowania muszą 
być w stanie szybko dostarczać systemy oprogramowania dla tysięcy korpora-
cji zgodnie z dostarczoną im specyfikacją. Ponadto w każdej chwili firmy takie 
muszą być w stanie zwiększyć produkcję do milionów sztuk lub całkowicie ją 
przerwać. Czyniąc to, ponoszą znaczne koszty, nie wspominając o ryzyku; często 
bywa tak, że – przyparte do muru – muszą przystać na niezwykle niskie marże31.

Jest to wyzwanie związane z innowacyjnością, któremu ani teraz, ani nigdy 
wcześniej firmy amerykańskie i europejskie nie byłyby w stanie sprostać. Nawet 
w czasach świetności Forda i Bethlehem Steel amerykańskie firmy w najlepszym 
wypadku były w stanie optymalizować bardzo długie (składające się z milionów 
sztuk) serie bardzo niewielu standardowych produktów (jak np. pamiętnego 
Modelu T), zatrudniając do tego w jednym kompleksie do 100 tysięcy pracow-
ników. Foxconn, by podać tylko jeden przykład, zatrudnia 250 tysięcy pracowni-
ków w swoich największych zakładach w Chinach, gdzie wytwarza dziesiątki, 
czasem setki różnych produktów dla wielu markowych firm, a każdy z tych pro-
duktów składa się z tysięcy komponentów produkowanych przez setki dostaw-
ców. Co więcej, Foxconn wytwarza te produkty równolegle, w krótkich i średnich 
seriach, z możliwością zwiększania i zmniejszania produkcji oraz zmiany asorty-
mentu na każdej linii w ciągu jednego dnia32.

Liczba innowacji potrzebnych do osiągnięcia doskonałości na tym etapie jest 
równa zeru. Nie budzą one szczególnych emocji ani nie są atrakcyjne dla mediów, 
ale przynoszą trwały wzrost gospodarczy i zapewniają miejsca pracy milionom 
ludzi, a prawdopodobnie także więcej dobrobytu ludzkości, niż kiedykolwiek 
wytworzy większość start-upów z Doliny Krzemowej. 

Większość wzrostu opartego na innowacjach odbywa się dziś w obrębie jed-
nego z tych etapów innowacji. Kilka regionów świata to obecnie miejsca, gdzie 
następuje więcej niż jeden etap innowacji, ale to dość rzadkie zjawisko. 

Wybór 
Co to oznacza dla regionów dążących do wzrostu opartego na innowacjach? Tyl-
ko tyle, że należy dokonać wyboru: w którym etapie innowacyjnym się specjali-
zować. 

Na początku tego rozdziału wspomniałem, żebyśmy mieli na uwadze jeden 
wybrany region, który szczególnie dobrze znamy i który dobrze się nam kojarzy. 
Teraz, kiedy już przyjrzeliśmy się każdemu etapowi innowacji, czas zadać sobie 
pytanie, w którym z nich specjalizuje się ów region. Jaki rodzaj wzrostu opartego 
na innowacjach obecnie w nim dominuje? Gdyby to od nas zależało, na którym 
etapie taki wybrany region powinien się skupić? 

To wcale nie jest prosty wybór. Jak można sobie wyobrazić, częściowo po-
dyktowany jest on kwestią potencjalnych korzyści, czyli np. tego, jak wyglądał-
by zwrot z inwestycji w przypadku koncentracji na drugiej generacji innowacji. 
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Wybór taki kształtują również mocne strony, zasoby i możliwości konkurencyjne 
danego regionu, np. to, jakie zasoby finansowe dany region mógłby wykorzystać 
lub stworzyć, aby wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa.

Jedna kwestia wymaga jednak głębszej analizy i to na niej skupiłbym się 
w pierwszej kolejności: jacy ludzie mają mieszkać w danym regionie – a co za 
tym idzie, jakiego rodzaju miejsca pracy mamy nadzieję w nim utworzyć? 

Większość społeczności nigdy nie zadaje sobie tego pytania i w rezultacie wy-
biera jedną z dwóch głęboko wadliwych ścieżek rozwoju.
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Rozdział 2.

Krzemowe brzoskwinie
Gdy Oz został sam, uśmiechał się, zadowolony, że udało mu się obdarować Stracha, Bla-
szanego Drwala i Lwa tym, czego pragnęli, a przynajmniej zdawało im się, że pragną.
– Jak mogę przestać oszukiwać – powiedział do siebie – jeżeli wszyscy żądają ode mnie 
czegoś, o czym dobrze wiedzą, że jest niemożliwe. 

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

Historia globalnego uprzemysłowienia to opowieść o ogniskach innowacyjnej 
energii, które przez jakiś czas – niekiedy lata, innym razem całe dekady – się ża-
rzyły, całkowicie przekształcając regiony, by potem stracić na sile lub całkowicie 
się wypalić. Tak jak Wielka Brytania miała swoje Birmingham, tak Belgia zakłady 
metalowe, Szwajcaria firmy chemiczne, a Turyn zapoczątkował trend, który zakła-
dał, że w mieście może powstać – jak się wtedy wydawało – nieskończona liczba 
firm motoryzacyjnych i spożywczych oraz start-upów telekomunikacyjnych.

Po drugiej stronie Atlantyku, w Stanach Zjednoczonych, centrum innowacji 
stało się miasto Cleveland w stanie Ohio.

Początki rozwoju Cleveland sięgają pierwszej połowy XIX wieku, a ich ugrun-
towanie nastąpiło po zakończeniu amerykańskiej wojny secesyjnej. Geograficzna 
bliskość Kanału Erie i Wielkich Jezior pozwoliła Cleveland stać się znaczącym 
centrum wydobycia i przepływu zasobów naturalnych do regionów atlantyckich. 
Możliwości te przyciągnęły inwestorów z Nowej Anglii, którzy przywieźli kapi-
tał i technologie przetwarzania oraz transportu surowców naturalnych, co z kolei 
przyczyniło się do powstawania lokalnych firm, z których najbardziej znaną była 
Standard Oil Rockefellera. Patenty wydane w latach 80. XIX wieku dowodzą, jak 
rozwój wiedzy specjalistycznej – która dała początek endogenicznemu procesowi 
technologicznemu, polegającemu na unowocześnianiu lokalnego przemysłu: od 
produkcji towarów do wytwarzania bardziej złożonych produktów żelaznych, 
chemicznych i stalowych – spowodował zmiany w tym sektorze. 

Równocześnie zaczęły rozwijać się inne pokrewne branże, takie jak produk-
cja obrabiarek, maszyn elektrycznych i chemikaliów. Podczas gdy w latach 70. 
XIX wieku hrabstwo Cuyahoga zajmowało dwudzieste drugie miejsce spośród 
ośrodków produkcyjnych w USA, w 1900 roku awansowało na szóste miejsce 
największych obszarów produkcyjnych w USA1.

Część I 
Stan innowacji 
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W latach 1870–1920 Cleveland rozwinęło i odtworzyło wiele instytucji, któ-
re sprzyjały rozwojowi przemysłu i innowacji w różnych sektorach gospodarki. 
Pojawiły się sieci wynalazców i inwestorów, którym przyświecały dwa główne 
cele. Pierwszym było zapewnienie przestrzeni do gromadzenia informacji i wali-
dowania nowych pomysłów technologicznych pod kątem inwestycji typu ventu-
re. Ponieważ możliwości biznesowe nie zawsze analizowano pod kątem branży, 
z której wywodziły się dane pomysły, drugim zatem głównym zadaniem tych sie-
ci było lokowanie funduszy wysokiego ryzyka w nowo powstające sektory, czę-
sto rozwijane pod okiem absolwentów lokalnych szkół technicznych, a następnie 
kierowanie zysków do inwestorów. W ten sposób spełniały podobną funkcję, jak 
współcześnie inwestorzy venture capitalists (VC), ale w przeciwieństwie do nich 
sieci Cleveland działały wszechstronnie, podczas gdy VC z powodzeniem obej-
mują tylko dwa sektory: technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
oraz biotechnologii. Sieci te wielokrotnie skupiały się wokół lokalnych firm, które 
nie tylko działały jako podmioty gospodarcze, ale także jako ośrodki wspierające 
innowacje w bardzo różnych sektorach gospodarki2.

Funkcjonowanie opisanych wyżej mechanizmów najlepiej ilustruje działal-
ność firmy Brush Electric Company. Charles F. Brush zapewnił sobie wsparcie  
Telegraph Supply Company dla opracowania i wprowadzenia na rynek wymy-
ślonej przez siebie instalacji elektrycznej dynamo. W 1879 roku technologia ta 
została zastosowana do oświetlenia miejskiego w Cleveland, a sukces przedsię-
wzięcia doprowadził do założenia firmy Brush Electric Company, która zelektry-
fikowała wszystkie miasta w Stanach Zjednoczonych. Zyski finansowe zachęci-
ły Charlesa Brusha do inwestowania w inne lokalne wynalazki, a jednocześnie 
zapewniły mu (i jego współpracownikom) pozycję społeczną, która umożliwiła 
pozyskiwanie funduszy na nowe przedsięwzięcia. Dzięki temu Brush Electric 
Company stała się centrum innowacji, kojarzącym ludzi poszukujących możli-
wości inwestycyjnych z wynalazcami chętnymi do przedstawienia i wprowadze-
nie w życie swoich pomysłów. Mechanizm ten umożliwił wynalazcom zakłada-
nie firm typu start-up i spin-off w celu komercjalizacji pomysłów i przy wsparciu 
większych firm. W rezultacie Cleveland zyskało silną przewagę technologiczną 
w latach 1870–1920 i stało się atrakcyjne również dla wynalazców spoza mia-
sta, np. dla założyciela Western Union, Jeptha Wade’a. Działalność Brush Electric 
Company zaowocowała m.in. przekształceniem Boulton Carbon Company w Na-
tional Carbon Company (a później Union Carbide), powstaniem firmy Lincoln 
Electric Company, zaprojektowaniem baterii przez Elmera Sperry’ego i samocho-
dów benzynowych przez Alexandra Wintona. Brush Company – jako centrum 
innowacji – wcale nie była odosobnionym przypadkiem: w podobny sposób dzia-
łała choćby White Sewing Machine Company3.

Rozwój sieci finansowych następował wraz z uprzemysłowieniem lokalnej 
gospodarki i rosnącym zapotrzebowaniem na kredyty, a wszystko to doprowa-
dziło do założenia konsorcjum bankowego Cleveland Clearinghouse Association 
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(CCA) i giełdy Cleveland Stock Exchange (CSE) w 1899 roku. Znaczenie innowacji 
dla Cleveland w tamtym okresie jest szczególnie widoczne, jeśli porównamy CSE 
do innych giełd na terytorium USA. W 1900 roku notowania na giełdach w całym 
kraju, w tym na giełdzie nowojorskiej (NYSE), były zdominowane przez spółki 
kolejowe. Natomiast w przypadku CSE udział kolei w 1900 roku wynosił tylko 
40%, a w 1910 roku – zaledwie 15%. Ten względny spadek był spowodowany 
rosnącą obecnością innowacyjnych firm produkcyjnych, w tym m.in.: American 
Multigraph, Brown Hoisting Machine, National Carbon i White Motor Company. 
Liczba i wartość sprzedanych akcji stale rosła i osiągnęła szczyt w 1928  roku, 
podczas gdy wartość członkostwa wzrosła ze 100 USD w 1900 roku do 15 tysięcy 
USD w 1929 roku4,5.

Zyski wynikające z rozwoju przemysłowego były często przeznaczane przez 
lokalnych biznesmenów na rzecz organizacji charytatywnych, w tym na działal-
ność szkół i uniwersytetów. W 1882 roku darowizny pozwoliły na przeniesienie 
Uniwersytetu Western Reserve z Hudson do Cleveland, a także – w tym samym 
roku – na założenie Case School of Applied Science. Placówka ta w szczególno-
ści wspierała innowacje, zapewniając dodatkowo szkolenia techniczne lokalnym 
wynalazcom, którzy zresztą byli jej absolwentami. Uczelnia odniosła ogromny 
sukces – stając się tym, co dziś odkrywamy na nowo, czyli uczelnią skupioną na 
nauce przedsiębiorczości. Przykład takiego sukcesu? Jedna czwarta studentów 
z lat 1910–1912 w ciągu swojego życia uzyskała co najmniej jeden patent. Co wię-
cej, instytut kultywował relacje z lokalnymi przedsiębiorcami i byłymi absolwen-
tami; np. pierwszy prezes Case, Cady Staley poznał w czasie studiów na uczelni 
Herberta Dowa i został udziałowcem, a od momentu jej założenia członkiem za-
rządu Dow Chemical Company6. 

Za rozwojem finansowania, badań i kapitału ludzkiego szła coraz większa 
innowacyjność. Michael Fogarty i jego współpracownicy wykazali rosnącą jakość 
innowacji w Cleveland. Analizowali coraz większą liczbę z n a c z ą c yc h  paten-
tów stworzonych przez mieszkańców Cleveland, które stanowiły podstawę tech-
nologiczną wspierającą wzrost w mniej lub bardziej powiązanych z nimi bran-
żach. Do 1900 roku Cleveland miało najwyższy wskaźnik istotnych rozwiązań 
patentowych na jednego mieszkańca. Inną miarą sukcesu Cleveland na przełomie 
wieków była koncentracja bogactwa: w 1892 roku w Cleveland mieszkało osiem-
dziesięciu pięciu milionerów, co zapewniło mu status drugiego najbogatszego 
miasta Środkowego Zachodu i w 1920 roku czwartego amerykańskiego miasta 
pod względem depozytów bankowych przypadających na jednego mieszkańca7.

Niemniej jednak historia sukcesu Cleveland zakończyła się niemal tak szyb-
ko, jak się zaczęła. Po zakończeniu II wojny światowej poziom produktywno-
ści miasta w stosunku do średniej amerykańskiej spadł, podobnie jak liczba 
ludności, która skurczyła się aż o 60%. W latach 1970–1987 Cleveland straciło 
130 tysięcy miejsc pracy, a udział zatrudnienia w przemyśle zmalał z 47 do 27%. 
W 1969 roku na rzece Cuyahoga z powodu nadmiernego zanieczyszczenia wy-
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buchł kolejny pożar, a „Time Magazine” opisał, że rzeka „nie płynie, a sączy się 
(niczym lawa)”, człowiek zaś mógłby w niej nie tyle „utonąć, co najwyżej się 
rozłożyć”. Mieszkańcom Stanów Zjednoczonych zdawało się, że w Cleveland nie 
może zdarzyć się już nic gorszego8.

Jakże mylili się w tej kwestii! Tak naprawdę wszystko zaczęło iść w jeszcze 
gorszym kierunku, a punkt kulminacyjny nadszedł w 1978 roku, kiedy miasto 
przestało spłacać swoje należności. Pomimo wielokrotnych prób pobudzenia 
wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom, za którymi stoi wiele planów stra-
tegicznych i inwestycyjnych opracowanych przez lokalnych przedsiębiorców 
w ramach organizacji Cleveland Tomorrow, miasto pozostaje drugim po Detroit 
najbiedniejszym miastem USA9. 

Oczywiście dziś tak spektakularne historie wzlotów i upadków praktycznie 
nie mają miejsca, ponieważ miasta i regiony wyciągnęły wnioski z tego, co stało 
się w Cleveland i innych przemysłowych regionach na północy kraju. Pomaga 
w tym z pewnością wiedza, którą dzielą się osoby takie jak Michael Porter i Paul 
Krugman, krzewiące przedsiębiorczość i propagujące wartość klastrów bizneso-
wych. Uczą się od Claya Christensena o ryzyku i szansach związanych z wpro-
wadzaniem innowacji. Usilnie starają się też naśladować Dolinę Krzemową – co 
doskonale widoczne jest choćby w nazewnictwie tych regionów10. 

W Los Angeles mamy zatem Silicon Beach, w Austin w Teksasie – Silicon 
Hills, na Środkowym Zachodzie – Silicon Prairie, w Nowym Jorku – Silicon Alley, 
w Kanadzie aż pięć miejsc noszących nazwę Silicon North, w Irlandii i na Tajwa-
nie – Silicon Island, a w Izraelu – Silicon Wadi.

Na koniec wspomnijmy jeszcze o Silicon Peach, czyli mieście Atlanta, w ame-
rykańskim stanie Georgia. Jeśli jakikolwiek region zasługuje na miano Krzemo-
wej Brzoskwini, jest nim właśnie Atlanta. Pod pewnymi względami Atlanta i re-
jon zatoki San Francisco to bliźnięta rozdzielone przy narodzinach: oba ośrodki 
handlowe powstały na terenach z rozwiniętym rolnictwem (region znany obecnie 
jako Dolina Krzemowa słynął przede wszystkim z brzoskwiń, które nomen omen 
są teraz symbolem Georgii); w obu regionach klastry technologiczne wzięły swój 
początek z przemysłu obronnego, który przeżywał rozkwit w czasie II wojny 
światowej i po jej zakończeniu. W Kalifornii jego symbolem była baza lotnicza 
marynarki wojennej w Sunnyvale; w Georgii – fabryka samolotów Bell Aircraft. 

Fabryka Bell Bomber, zbudowana w miasteczku Marietta niedaleko Atlanty, 
w którym tradycyjnie uprawiano bawełnę, zatrudniła dziesiątki tysięcy ludzi do 
budowy superfortec B-29. Pomogła ona również ukształtować przyszłość regio-
nu. Po wojnie Georgia Institute of Technology w Atlancie zmodyfikował swoje 
programy nauczania, stając się jedną z najlepszych szkół inżynieryjnych w kraju. 
Podobnie jak Stanford i Berkeley, Georgia Tech wypuszczała na rynek absolwen-
tów, którzy zakładali duże firmy technologiczne. W 1951 roku grupa siedmiu in-
żynierów z Georgia Tech stworzyła firmę zajmującą się badaniami radarowymi, 
którą nazwała Scientific-Atlanta11. 
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Historia Scientific-Atlanta brzmi jak wiele innych opowieści o start-upach. 
Mała firma szybko rozwinęła się w kierunku komunikacji satelitarnej i kablowej, 
stając się przedsiębiorstwem wartym wiele miliardów dolarów. Do 1999 roku 
zatrudniała 2,8 tysiąca pracowników, a jej obroty wynosiły 1,1 miliarda dola-
rów. W 2005 roku, zatrudniając 6,5 tysiąca pracowników w 70 krajach i osiągając 
sprzedaż na poziomie 1,9 miliarda USD, konkurowała w swoim segmencie ryn-
ku na skalę globalną z Motorolą i była największym producentem tunerów STB 
używanych przez telewizje kablowe12.

Atlanta to również miejsce narodzin MSA – firmy tworzącej dedykowane 
oprogramowanie, założonej w 1963 roku przez pięciu absolwentów Georgia 
Tech. Na początku lat 80., kiedy MSA weszła na giełdę, była największą na świe-
cie firmą zajmującą się aplikacjami programistycznymi.

Jeszcze bardziej obiecujący był fakt, że w latach 80. XX wieku firmy z Atlanty 
zajmowały czołowe miejsce na świecie w rozwijającej się wówczas branży ko-
munikacji danych. Dzięki produktowi IRMA, który był jednym z pięciu najlepiej 
sprzedających się produktów w branży PC w latach 80., Digital Communications 
Associates (DCA) kontrolowała rynek narzędzi umożliwiających połączenie 
komputerów PC z IBM. Z kolei firma Hayes Microcomputer Products przodowa-
ła na rynku modemów, a Microstuf przewodził na rynku oprogramowania sto-
sowanego w modemach dzięki programowi Crosstalk, który stał się standardem 
przemysłowym w komunikacji pomiędzy modemem a komputerem13.

Mimo upływu lat miasto to – pod pewnymi względami – nadal jawiło się jako 
inkubator start-upów. Atlanta idealnie wpisywała się w każdą teorię i rozważa-
nia podejmowane przez naukowców, urzędników i szefów firm dotyczące roz-
woju firm zajmujących się nowymi technologiami. Wraz z rozwojem instytucji 
naukowych rosła też jedna z najbardziej znaczących amerykańskich federalnych 
organizacji badawczych – Centers for Disease Control (CDC). Dzięki napływają-
cemu do miasta kapitałowi na badania i rozwój Atlanta stała się czwartym najbo-
gatszym ośrodkiem w USA pod względem inwestycji badawczych.

Region może pochwalić się jedną z najmłodszych i najlepiej wykształco-
nych kadr w branży kreatywnej w skali całego kraju, notując napływ netto osób 
w wieku od 25 do 34 lat – co nie jest szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwa-
gę atrakcyjność kulturalną i społeczną Atlanty, a także fakt, że miasto jest jed-
nym z największych klastrów przemysłu muzycznego w USA. Prężnie działają 
tam organizacje artystyczne i teatralne. Miasto zostało też organizatorem letnich 
igrzysk olimpijskich; żyje w nim również duża i aktywna społeczność LGBT. 
Atlanta kojarzona jest także z Martinem Lutherem Kingiem Juniorem, który uro-
dził się w tym mieście, i z innymi wybitnymi afroamerykańskimi liderami poli-
tycznymi oraz biznesowymi. Co więcej, Atlanta to miasto, w którym działa jedno 
z największych w kraju skupisk firm z zestawienia Fortune 50014. 

W Atlancie nie brakowało energii ani zasobów, jeśli chodzi o firmy spin-off 
i nowe przedsięwzięcia: współzałożyciel Scientific-Atlanta, Glen P. Robinson Jr, 
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przyjął rolę lidera lokalnego przemysłu technologicznego, entuzjastycznie pro-
mując inicjatywy na rzecz rozwoju biznesu, takie jak Advanced Technology De-
velopment Center, inkubator Georgia Tech15.

Z Atlantą związane są także prawdziwe gwiazdy przedsiębiorczości: 
w 1992 roku Christopher Klaus, ówcześnie student Georgia Tech, udostępnił bez-
płatnie program Internet Security Scanner, a w 1994 roku założył firmę Internet 
Security Systems (ISS), która zajęła się komercyjną dystrybucją aplikacji. Thomas 
Noonan, związany przez długie lata ze Scientific-Atlanta, objął w niej stanowisko 
dyrektora generalnego w 1995 roku. W 1996 roku przedsiębiorstwo pozyskało od 
bostońskiego funduszu Sigma Partners 3,6 miliona USD w ramach pierwszego 
etapu finansowania venture capital. W 1996 i 1997 roku firma opracowała kolejne 
produkty, pozyskała dodatkowy kapitał venture i otworzyła biura w Belgii, Japo-
nii, Wielkiej Brytanii i Francji. W 1998 roku ISS stała się spółką publiczną notowa-
ną na NASDAQ i – wykorzystując nowo pozyskany kapitał – przejęła kilka firm 
w Stanach Zjednoczonych i Europie. Do 2004 roku ISS zatrudniała ponad tysiąc 
dwieście osób w dwudziestu krajach, osiągając przychody w wysokości 290 mi-
lionów USD, a jej technologie były wykorzystywane przez ponad 12 tysięcy orga-
nizacji16.

Z regularnością pojawiały się też inne start-upy technologiczne: na przykład 
w 2006 roku lokalny przedsiębiorca Jeff Haynie wraz z Nolanem Wrightem za-
łożył firmę Appcelerator. Nim się to jednak stało, Haynie był już rozpoznawalną 
postacią lokalnej społeczności skupionej wokół technologii i jej gorącym propa-
gatorem. Jednak sytuacja gwałtownie się zmieniła.

Po pierwsze, tak jak większość start-upów w Atlancie, Appcelerator był finan-
sowany głównie przez inwestorów venture capital z innych amerykańskich miast. 
W przypadku Appceleratora był to inwestor z Menlo Park w Kalifornii. Innymi 
słowy, jego fundusze nie pochodziły z lokalnego rynku. Powody takiej decyzji 
o finansowaniu tłumaczono bardzo różnie – w zależności od tego, kogo zapyta-
no. Inwestorom VC z Atlanty zajęło zbyt dużo czasu przedstawienie konkretnej 
oferty finansową; nie mieli oni też wystarczających kontaktów, a może bardziej 
zależało im na szybkim dochodzie niż na rozwoju nowych przedsięwzięć. W rze-
czywistości w większości klastrów technologicznych zlokalizowanych w „do-
linach” w całym kraju lokalni inwestorzy VC zazwyczaj nie angażują środków 
w start-upy, gdyż nie jest jasne, czy mają wystarczającą wiedzę lub sieci kontak-
tów, aby w jakikolwiek sposób wesprzeć tego typu przedsięwzięcia17.

W tym przypadku Appcelerator opuścił Atlantę zaledwie dwa lata po po-
wstaniu firmy. Haynie przedstawił motywy swojej decyzji w otwartym wpisie na 
blogu skierowanym do społeczności, którą wcześniej zawsze wspierał, przyzna-
jąc, że wierzy, iż przenosząc swoją firmę do Mountain View w Kalifornii po pro-
stu wykorzystuje możliwości, które mogą pomóc w dalszym rozwoju start-upu. 
„Dolina Krzemowa to dziś centrum technologicznego świata” – pisał Haynie, 
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wskazując w ten sposób miejsce, w którym mógł pracować z partnerami, którzy 
mieli już wprawę w rozwoju odnoszących znaczące sukcesy start-upów18.

Jeden mały start-up mniej to żadna strata – można by pomyśleć, patrząc na 
rozkwitający krajobraz start-upowy. W rzeczywistości jednak całe środowisko 
przedsiębiorców w Atlancie zaczęła toczyć choroba.

Niepowodzenie w rozwoju 
Przyjrzyjmy się uważnie faktom, a zobaczymy, w czym tkwi sedno problemu. 
W Atlancie powstało kilka największych firm działających w niszach rynkowych 
związanych z zaawansowanymi technologiami, które zawładnęły wyobraźnią lu-
dzi. Jednak po zdobyciu pozycji lidera w swojej branży firmy te albo raptownie 
zaczęły się kurczyć, albo wciąż się rozwijały, ale nie generowały wzrostu dla całej 
społeczności. 

Na rynku modemów dominacja firm z Atlanty była dość krótkotrwała. W cza-
sie gdy za sprawą rozwoju internetu branża zajmująca się komunikacją danych sta-
ła się szybko rozwijającą niszą na rynku, dającą niezrównane możliwości rozwo-
ju, Atlanta nie była w stanie odpowiednio wykorzystać swojego potencjału. DCA, 
Hayes i Microsoft, jak również SA zbankrutowały lub zostały przejęte, a Atlanta 
straciła pozycję lidera, podczas gdy firmy z Doliny Krzemowej wciąż rosły w siłę. 

Nie inaczej było w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku. MSA 
nie była w stanie modyfikować swoich produktów i modelu biznesowego, by do-
trzymać kroku transformacji przemysłu oprogramowania z komputerów mainfra-
me na komputery osobiste, i w 1990 roku została przejęta przez Dun & Bradstreet 
za 333 miliony USD, czyli nieco więcej, niż wynosiły jej roczne przychody19.

Liczba dużych firm technologicznych w Georgii zmniejszyła się o ponad po-
łowę w latach 2000–2006. ISS np. nie była w stanie ugruntować swojej pozycji 
jako czołowa firma zajmująca się bezpieczeństwem internetowym i w 2006 roku 
za 1,3 miliarda USD stała się własnością IBM. Scientific-Atlanta, która w swoim 
czasie odnosiła gigantyczne sukcesy rynkowe, została przejęta w 2006 roku przez 
Cisco Systems z siedzibą w Kalifornii za 6,9 miliarda USD. Po transakcji jako taka 
zniknęła z rynku20.

Od 2006 roku w regionie nie udało się stworzyć żadnego dobrze prosperu-
jącego biznesu high-tech. Żaden start-up z Atlanty nie urósł na tyle, aby wejść 
na giełdę NASDAQ. Podobnie jak w Cleveland z początku XX wieku, wybuch 
przedsiębiorczości w dziedzinie zaawansowanych technologii znacząco osłabł.

Co za tym stoi?
Wiele z najbardziej obiecujących firm w Atlancie zrobiło to samo, co Appce-

lerator – spakowało się i odeszło gdzieś indziej. Kluczowym czynnikiem, który 
przyczynił się do odejścia Appceleratora, było to, że start-up ten nie był finan-
sowany z pieniędzy pochodzących z Atlanty, ale przez inwestora venture capital 
z Menlo Park w Kalifornii. Niemożność znalezienia lokalnego kapitału inwesty-



49Krzemowe brzoskwinie

cyjnego sprawiła, że Jeff Haynie zaczął wierzyć, że tylko przenosząc firmę do 
Kalifornii, może umożliwić jej odniesienie sukcesu21. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przeze mnie i moją byłą studentkę 
Mollie Taylor, Atlanta stała się klastrem zasilającym Dolinę Krzemową, Boston 
i Nowy Jork. Z wielu wywiadów, które przeprowadziłem w Atlancie, jasno wy-
nika, że liderzy branży są w pełni świadomi problemu i wyzwań związanych ze 
stałym wzrostem22.

Firmy technologiczne muszą być osadzone w rozległych sieciach społecznych, 
aby znaleźć pracowników, menedżerów, pomysły i inwestycje. Muszą w nich 
powstawać zespoły kreatywnych inżynierów, aby projektować i rozwiązywać 
problemy. Konieczna jest wiedza, na które rynki kierować swoją ofertę. Firmy te 
potrzebują partnerów gotowych inwestować w badania, jak również chętnych do 
wypróbowania nowych produktów. Potrzeby te są zaspokajane poprzez różnego 
rodzaju sieci społeczne składające się z grup inżynierów, projektantów, inwesto-
rów, sprzedawców, klientów i analityków23. 

Jednak dla „krzemowych” firm większość z tych sieci nie ma fizycznej sie-
dziby w lokalnej społeczności, i to nie dlatego, że w społeczności brakuje ludzi 
należących do tych grup. W sferze technologii Atlanta ma to, co w naukach spo-
łecznych określa się mianem słabego kapitału społecznego. Można znaleźć tam 
wyspecjalizowanych profesjonalistów, których potrzebują firmy technologiczne, 
a także wzorce przedsiębiorczości i – przynajmniej potencjalnie – firmy z zesta-
wień najlepszych amerykańskich przedsiębiorstw – Fortune 500 i Fortune 1000. 
Jednak elementy te nie łączą się w takie sieci społeczne, które pielęgnowałyby 
i podtrzymywały przy życiu start-upy. Atlanta ma wszystko, z czego można by 
stworzyć wspaniały ekosystem sprzyjający przedsiębiorczości, ale elementy te 
nie chcą ze sobą współgrać.

Kiedy razem z Mollie Taylor analizowaliśmy mapy sieci społecznych start-
-upów w Atlancie, najczęstszą naszą obserwacją było to, jak każda firma i każdy 
przedsiębiorca działają w pojedynkę, w izolacji od innych, podobnych do nich 
jednostek. Bez względu na to, jak bardzo staraliśmy się podrasować zgromadzo-
ne dane, wnioski zawsze były jednoznaczne24.

Brzmi to brutalnie, ale – aby odnieść sukces – dziś firmy zlokalizowane 
w „krzemowych” regionach muszą zintegrować się ze środowiskiem przemy-
słowców należących do bardziej ugruntowanych klastrów, takich jak Dolina 
Krzemowa czy Boston. Integracja taka, odbywająca się na odległość, wiąże się 
z kosztami – z negatywnym wpływem na rozwój społeczności przemysłowców 
w macierzystym miejscu działalności. Jako że ograniczone zasoby takich firm 
przekierowywane są na pracę nad tym, co te firmy postrzegają jako krytyczne 
dla swojej działalności, czyli podtrzymywanie relacji na odległość z finansistami, 
klientami, partnerami i kluczowymi osobami w dominujących klastrach bizneso-
wych, czas i wysiłek, jaki kierownictwo firm inwestują w lokalną społeczność, są 
znacznie ograniczone. Dodatkowo, w miarę jak firmy te coraz bardziej osadzają 
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się w dominującym klastrze, najbardziej obiecujące spośród nich będą przejawiać 
tendencję do całkowitej integracji z klastrem, czyli przeniesienia miejsca swojej 
działalności tam, gdzie działa klaster. Rezultatem tego jest społeczna fragmenta-
ryzacja przemysłu w „krzemowych regionach”.

Co więcej, jest ona samonapędzająca się siłą. Działając w środowisku, w któ-
rym firmom brakuje silnej społeczności lokalnej, ale mając do dyspozycji spraw-
dzone już modele sukcesu i zinstytucjonalizowane wzorce umożliwiające „osa-
dzenie się” w oryginalnej Dolinie Krzemowej, nowe obiecujące start-upy od 
samego początku będą szukać interakcji o charakterze społeczno-biznesowym 
gdzieś na zewnątrz. We współczesnym globalnym świecie firmom łatwo jest – 
być może nawet zbyt łatwo – przezwyciężyć braki w lokalnym środowisku. Staje 
się to prostsze dzięki rynkom krajowym lub globalnym, które umożliwiają choć-
by odnalezienie właściwych kontaktów. Liderzy start-upów z Atlanty, projektan-
ci, marketerzy i osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu korzystają z telefonów, 
poczty elektronicznej, możliwości podróżowania i innych środków, by kontak-
tować się z ludźmi, którzy są w stanie im pomóc, niezależnie od ich lokalizacji. 

W ten sposób Appcelerator, operując na odległość, znalazł dla siebie miej-
sce w mocnym, trwałym klastrze, który działa w innej lokalizacji geograficznej. 
Z moich badań wynika, że jest to często powielany wzorzec. Nawet jeśli siedziby 
firm technologicznych znajdują się w obszarach metropolitalnych, wiele z nich 
przyłącza się do klastrów o ugruntowanej już pozycji – z Kalifornii, z Massachu-
setts czy z Nowego Jorku. Menedżerowie mają mało czasu i motywacji, by inwe-
stować w lokalne społeczności. Zamiast tego inwestują w to, by stać się częścią 
odległych, odnoszących już sukcesy społeczności przemysłowych. Appcelerator 
i inne firmy tego pokroju wzmacniają doskonale się rozwijające i bogate regio-
ny i tym samym osłabiają swoją integrację na poziomie lokalnym, jak również 
wpływają na obniżenie kapitału społecznego miasta, w którym de facto prowa-
dzą biznes.

W miarę jak firmy coraz głębiej zakorzeniają się w odległych społecznościach, 
rośnie prawdopodobieństwo, że przeniosą się do jednego z najbardziej uznawa-
nych hubów. Jest to wzmacniane przez działania VC. W rzeczywistości kapitał 
venture działa w ramach pewnej infrastruktury połączeń. Aby zarobić, VC wpla-
tają firmy, w które inwestują, w lokalne sieci firm, talentów i kapitału niezależnie 
od tego, gdzie start-upy rozpoczęły działalność25. Inwestorzy często przenoszą 
firmy na własne podwórka. A gdzie trafia trzy czwarte całego kapitału ventu-
re zainwestowanego w Ameryce? Zgadza się, do Kalifornii, Nowego Jorku lub 
Massachusetts, przy czym sama Dolina Krzemowa zgarnia więcej inwestycji VC 
niż cztery pozostałe lokalizacje razem wzięte. Stany środkowo-zachodnie USA 
otrzymują mniej niż 10% całości, a Ohio poniżej 1%26.

Firmami najbardziej skłonnymi do przeniesienia swojej działalności w inne 
miejsce są start-upy technologiczne. Spośród firm, które znalazły się na liście Top 
Venture Capital Deals sporządzonej przez Atlanta Business Chronicle w latach 
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1999–2007, 40% zmieniło lokalizację w ciągu trzech lat od uzyskania pierwszej 
rundy inwestycji wysokiego ryzyka27. 

Dzięki temu samonapędzającemu się procesowi „krzemowe regiony” są spo-
łecznie rozdrobnione, nigdy nie stając się ekosystemami przedsiębiorczości, po-
nieważ najmocniejsze więzi łączą ich z partnerami biznesowymi, inwestorami, 
klientami i podobnymi sobie podmiotami operującym w zupełnie innej loka-
lizacji. W macierzystym ośrodku nie tworzy się żadnego rodzaju społeczność; 
działające w niej podmioty łączy tylko jedno – geografia. „Krzemowe” regiony 
inwestują czas, energię i miliardy dolarów tylko po to, by stać się pomniejszym 
graczem, a najbardziej tęgie umysły, które tam pracują, chcą tylko szybko zdobyć 
doświadczenie potrzebne im, aby awansować do głównej ligi.

Dlatego właśnie na krajobraz technologiczny rozwiniętych gospodarek skła-
da się niewielka liczba klastrów dominujących obsługiwanych przez dużą liczbę 
powiązanych z nimi podrzędnych klastrów zasilających. Klastry zasilające spe-
cjalizują się w tworzeniu nowych firm, z których korzyści ekonomiczne czerpią 
– jak łatwo zgadnąć – klastry dominujące. Miejsca, w których działają klastry 
zasilające, też odnoszą pewne korzyści, jako że klastry generują pewną aktyw-
ność gospodarczą. Jednak zasoby dla rozwoju gospodarczego są ograniczone, 
a społeczności muszą być świadome, że nawet ogromne inwestycje, mające na 
celu utworzenie oczekiwanego przez wszystkich klastra start-upu, mogą stać się 
jedynie trampoliną dla firm, które grają na rzecz większych hubów. Co gorsza, 
w globalnej gospodarce, w której przyszło nam obecnie funkcjonować, start-upy 
niekoniecznie generują wzrost w swoich lokalnych społecznościach.

Można by twierdzić, że taka teza jest nieprawdziwa, a badania wykazały, że 
start-upy technologiczne powstają w coraz większej liczbie ośrodków na całym 
świecie. W specjalnej ankiecie „The Economist” prawidłowo zidentyfikował 
przyczyny takie stanu rzeczy, jakim jest ugruntowanie działania platform tech-
nologicznych, które pozwalają na szybkie tworzenie określonych rodzajów start-
-upów technologicznych28.

Niemniej jednak musimy pamiętać, że celem naszych rozważań jest kwestia 
wzrostu gospodarczego w ramach naszej społeczności. Jeśli uważnie przeczy-
tamy dostępne raporty i badania, nie znajdziemy w nich odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania dotyczące tech start-upów: jak ich powstanie i działalność 
przełoży się na wzrost gospodarczy konkretnych miast czy regionów i czy liczba 
pojawiających się na rynku tech start-upów jest tylko bańką spekulacyjną, który 
prowadzi nas do jeszcze większej nierówności ekonomicznej? A może na hory-
zoncie jawi się nam jednak nowy złoty wiek?

Jestem przekonany, że jeśli trzeźwo spojrzymy na realia globalnej gospodarki 
i zmienimy podejście do kwestii innowacyjności, nie mamy powodu, by wierzyć, 
że kapitalizm zafunduje nam albo przerażający poziom nierówności, albo przy-
gnębiającą stagnację gospodarczą. Niemniej jednak, jeśli nie znajdziemy spo-
sobu, w jaki innowacje i przedsiębiorczość będą mogły przełożyć się na trwały 
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wzrost gospodarczy – na różne sposoby w różnych miejscach – będziemy skazani 
na jedną z tych dwóch dróg.

Jeśli jest coś nowego, co przynosi nam dziś „globalizacja”, to jest nią nowy 
system zdefragmentyzowanej globalnej produkcji dóbr i usług. Wielkie innowa-
cje i przedsiębiorczość z aw s z e  przekładają się na wzrost gospodarczy i two-
rzenie miejsc pracy. Jednakże w realiach globalnej gospodarki wzrost i tworzenie 
miejsc pracy niekoniecznie zachodzą tam, gdzie innowacje. Jeśli np. Duńczyk, 
Irlandczyk albo Szwajcar zestawi dane dotyczące zatrudnienia z danymi o wy-
nagrodzeniach, odkryje, że aktualny boom w branży biotechnologicznej oznacza 
dla nich przyszłość pełną dobrze płatnych miejsc pracy dla klasy średniej. Tym-
czasem w Ameryce błędy w tworzonym prawodawstwie oznaczają, że wiele osób 
w Stanach Zjednoczonych w przyszłości (która finansowana będzie właśnie z ich 
podatków) nie będzie korzystać z dóbr, jakie przyniesie ta dziedzina przemysłu.

Rozwiejmy więc wszelkie mity i fantazje, które narosły wokół „krzemowych 
regionów”, i zastanówmy się, jak faktycznie innowacje przekładają się na wzrost 
i dystrybucję dóbr. Aby to zrobić, musimy zrozumieć, w jaki sposób w skali glo-
balnej są obecnie produkowane i dostarczane towary i usługi, czym jest inno-
wacja, jak różne rodzaje innowacji przekładają się na wzrost i tworzenie miejsc 
pracy oraz czy to, co raport „The Economist” nazywa najnowszym etapem roz-
woju gospodarczego – czyli rozwój platform umożliwiających szybkie tworzenie 
nowych przedsięwzięć – jest rzeczywiście czymś całkowicie nowym.

Najłatwiej odpowiedzieć na ostatnie pytanie: czy platformy i huby start-upów 
zajmujące się nowymi technologiami i operujące na obrzeżach globalnej gospo-
darki to zupełnie nowe zjawisko?

Odpowiedź brzmi: nie. Jeśli cofniemy się do czasów transformacji high-tech 
i spojrzymy na miejsca, które były wtedy na obrzeżach, zidentyfikujemy wśród 
nich miejskie centra innowacji (takie jak chińskie Shenzhen), które we wcze-
śniejszym pokoleniu były słabo rozwiniętymi wioskami. Jeśli np. w 1910 roku 
przespacerowalibyśmy się po centrum Turynu, wówczas skromnego miasteczka, 
które właśnie stało się „stolicą” zjednoczonych na nowo Włoch, zobaczylibyśmy 
mnóstwo start-upów działających w sektorze zaawansowanych technologii z po-
czątku XX wieku, czyli produkcji aut. Wielu z tych producentów samochodów, 
takich jak Diatto i Chiribiri, wiodło prym w kwestii innowacji, nawet jeśli dziś 
pamiętamy tylko marki aut takie jak Fiat, Lancia i Abartha29.

Dlaczego tak się stało? Technologie platformowe wykorzystywane w pro-
dukcji samochodów miały już na tyle ustabilizowaną pozycję, że można było 
– zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym – otworzyć start-up 
technologiczny nawet w swoim garażu. Jednak w ciągu kilku dekad technologie 
platformowe, jak i cała branża posunęły się znacznie dalej, docierając do punktu, 
gdzie potrzeba wielu milionów dolarów i setek inżynierów, aby otworzyć start-
-up, który mógłby być konkurencyjny na globalną skalę.
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Technologia zawsze wpływa na równowagę ekonomiczną. Co więcej, tech-
nologia i innowacje najmocniej wyrażają się w tym, co Josef Schumpeter nazwał 
kreatywną destrukcją (i jeśli analizujemy kwestię wzrostu, nie powinno umknąć 
naszej uwadze, że fraza ta zawiera w sobie słowo „destrukcja”) właśnie wtedy, 
gdy firmy i decydenci myślą, że osiągnęli swój cel. To jest powód, dla którego 
innowacje są głównym motorem wzrostu gospodarczego i dla którego teorie 
ekonomiczne oparte na równowadze statycznej i konkurencji cenowej okazały 
się niewłaściwe do wyjaśniania dynamicznej i ciągle ewoluującej rzeczywistości. 
Dlatego też świętowanie aktualnego etapu rewolucji ICT jako nowego paradyg-
matu wzrostu jest błędem30.

Jednakże, zanim przejdziemy do badania mechanizmu działania innowacji 
i wzrostu gospodarczego we współczesnym świecie globalnie zdefragmentowa-
nej produkcji, przeanalizujmy najpierw kilka dodatkowych kwestii związanych 
z tworzeniem klastrów start-upów finansowanych przez VC w kontekście strate-
gii wzrostu. 
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Rozdział 3.

Start-upy są wszędzie  
(poza statystykami wzrostu)

Jestem Strażnikiem Wrót i jeżeli prosicie o zobaczenie Wielkiego Oza, muszę zaprowadzić 
was do jego pałacu. Ale przedtem trzeba włożyć okulary. 
– Dlaczego – zdziwiła się Dorota. – Gdybyście nie włożyli okularów, świetność i blask 
Szmaragdowego Grodu mogłyby was oślepić. Nawet ci, którzy mieszkają w mieście, muszą 
w dzień i w nocy nosić okulary. Wszyscy są zamknięci między murami, bo Oz tak rozkazał, 
gdy budowano Gród, a jeden jedyny klucz, który otwiera bramę, jest w moim posiadaniu.  
Otworzył wielką skrzynię i Dorota zobaczyła, że znajduje się tam pełno okularów różnej 
wielkości i kształtu. Wszystkie miały zielone szkła. Strażnik Wrót znalazł parę okularów 
nadających się w sam raz dla Doroty i włożył jej na nosek. Dwoma złotymi paskami przy-
mocowanymi do nich opasał jej głowę i zamknął je małym kluczykiem, znajdującym się na 
końcu łańcucha, który nosił na szyi. Dorota nie mogłaby ich zdjąć, nawet gdyby chciała, 
ale oczywiście wcale nie miała ochoty być oślepiona blaskiem Szmaragdowego Grodu, 
więc nie powiedziała ani słówka.

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

Być może nie wszystkich przekonały przedstawione przez mnie argumenty. 
Można bowiem wskazać wiele miejsc, którym zdołały jednak stać się dominują-
cymi ośrodkami high-tech – spójrzmy choćby na Izrael czy San Diego. 

W pełni się zgadzam – choć prawdopodobieństwo jest dość niskie – że „krze-
mowe regiony” wciąż mogą odnieść sukces. Ale co ma stać za takim sukcesem? 
Czy on sam w sobie ma być wartością naszej społeczności? Zróbmy kilka kroków 
wstecz, a przekonamy się, że istnieje jeszcze większy problem związany z ma-
rzeniem o staniu się centrum start-upów wspieranych przez VC, startującymi do 
procedury pierwszej oferty publicznej na giełdzie Nasdaq i wielomiliardowymi 
wykupieniami, jak to ma miejscu w przypadku Google’a, gdzie już sam fundu-
sze podwyższonego ryzyka wpływają na model wzrostu. 

Jeśli przejrzelibyśmy doniesienia prasowe (a wiele z nich aktywnie promują 
inwestorzy venture capital), można by pomyśleć, że VC to prawdziwi innowatorzy 
społeczni, którym przyświeca dobro wspólne i rozwój społeczności, w których 

Część I 
Stan innowacji 
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żyją. Vinod Khosla, wybitny inwestor venture capital, powiedział kiedyś w wy-
wiadzie, że uważa za „pozbawione gustu” zachowanie inwestorów, którzy „są 
bardziej skupieni na transakcji i dywidendzie” niż na czystym pragnieniu stwo-
rzenia czegoś nowego. Wiele regionów uwierzyło w mity, które obrosły wokół 
funduszy venture capital, badania pokazują jednak, że regiony te nie mogą spać 
spokojnie, bo nie wiedzą, czy tak naprawdę zyskają cokolwiek na sukcesie finan-
sowanym swoich inwestorów – w przeciwieństwie do Wall Street1.

Doskonałym przykładem jest różnica, którą można zaobserwować w sposobie 
prowadzenia biznesu przez dwie kanadyjskie firmy: Research in Motion (obecnie 
BlackBerry Limited) i Shopify. RIM, prywatna firma ICT mogąca pochwalić się 
najbardziej spektakularnymi wynikami w całej historii kanadyjskiej przedsiębior-
czości, wybił się na prowadzenie dzięki BlackBerry, która najpierw produkowała 
pagery, a następnie znane na całym świecie smartfony. Przez lata wczesnego roz-
woju jej współzałożyciele odmawiali finansowania z funduszy VC, zwracając się 
po pieniądze do rządów, podmiotów zajmujących się inwestowaniem w wierzy-
telności i lokalnych inwestorów instytucjonalnych. Co więcej, kiedy doszło w koń-
cu do IPO, RIM był zarządzany głównie przez kanadyjskich subemitentów2. 

Shopify, firma zajmująca się handlem elektronicznym, która jest flagowym 
przedsiębiorstwem kanadyjskiego przemysłu high-tech, obrała bardziej stereo-
typową drogę dla start-upu, poszukując funduszy VC rundy serii A, B i C, in-
westycji, w których inwestorzy zaczęli posiadać coraz większe udziały w firmie. 
Gdy firma była gotowa do pierwszej oferty publicznej, 53,68% jej akcji należało 
do VC, a kolejne 7,49% do funduszy private equity. W sumie 42,15% akcji było 
w posiadaniu amerykańskich podmiotów inwestycyjnych. Podobnie – większość 
subemitentów pochodziła z USA3.

Nie dziwi więc fakt, że gdy obie firmy po raz pierwszy weszły na giełdę, 
ogromne zyski finansowe przyniosły profity dwóm różnym państwom. Więk-
szość zysków finansowych z pierwszej oferty publicznej RIM zyskali kanadyjscy 
inwestorzy oraz założyciele i pracownicy firmy. W przypadku Shopify większość 
zysków, zarówno w dniu IPO, jak i w kolejnych tygodniach po nim (ponieważ 
akcje przydzielone podmiotom amerykańskim przez subemitentów były szyb-
ko sprzedawane Kanadyjczykom z dodatkowym zyskiem), trafiła do amerykań-
skich inwestorów Shopify, a zwłaszcza do klubu insiderów z Wall Street. 

W przypadku RIM, gdzie zaangażowanie VC nie miało miejsca, sukces wyni-
kający z lokalnych innowacji wygenerował przepływy finansowe płynące z Wall 
Street do Waterloo. W Shopify, gdzie pierwsze skrzypce grały amerykańskie VC, 
sukces firmy z Ottawy przyczynił się do znaczącego transfer kapitału z Kanady 
na Wall Street. 

Z punktu widzenia lokalnych społeczności i dolarów z podatków wydawa-
nych przez liderów politycznych w nadziei na zapewnienie wzrostu opartego na 
innowacjach wybór ścieżki, którą należy podążać, by osiągnąć taki cel, ogranicza 
się do jednej z tych opcji. Niestety, prawie zawsze jest to droga, której lepiej unikać. 
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„Krzemowe regiony” uwielbiają fundusze wysokiego ryzyka.
Funduszami VC zarządzają jedni z najbardziej bystrych i wyrachowanych biz-

nesmenów na świecie. Ich model biznesowy jest prosty: kupują firmy po kosz-
tach i sprzedają je z zyskiem przekraczającym co najmniej 1000% nie później 
niż pięć lat od nabycia. Ich celem nie jest zapewnienie wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, ale zagwarantowanie sobie szybkiego i zyskownego wyjścia z in-
westycji. Jak zdradził mi kiedyś jeden z najbardziej skutecznych izraelskich VC, 
„IPO na NASDAQ to wrzód na tyłku”. Mamy z nim „niewiarygodny kłopot, jesz-
cze zanim zrealizujemy swoje zyski i będziemy mogli je rozdysponować wśród 
inwestorów. O wiele bardziej wolę sprzedawać moje firmy większym firmom. 
Pieniądze trafią do mnie wtedy szybko i bez zbędnych komplikacji, a ja mogę 
skupić się na następnej transakcji. Zajmuję się firmami dopiero wchodzącymi na 
giełdę tylko dlatego, że najlepsi przedsiębiorcy uwielbiają IPO, a jeśli wyrobił-
bym sobie opinię, że zajmuję się tylko fuzjami i przejęciami, nigdy nie zwróciliby 
się do mnie z ofertą współpracy”4. 

Dla najlepszych VC obecna sytuacja z „jednorożcami” – prywatnymi firma-
mi wycenianymi na co najmniej miliard USD, które mogą nigdy nie przynieść 
zysków (a czasem nawet przychodów) – to raj na ziemi. Najbardziej sprytnym 
VC udaje się zapewnić sobie zyski przekraczające 1000% poprzez sprzedaż nie-
wielkich części kapitału własnego „jednorożca” po coraz bardziej absurdalnych 
wycenach innym (mniej wyrafinowanym) inwestorom prywatnym. Ci inwesto-
rzy wtórni mają nadzieję zrobić to samo, sprzedając swoje udziały po jeszcze bar-
dziej absurdalnych cenach jeszcze mniej wyrafinowanym inwestorom (kiedy to 
naprawdę operatywny VC sprzedaje swoje pozostałe udziały i – ledwo powstrzy-
mując się od śmiechu – biegnie do banku po świeżo zarobione miliony dolarów)5. 

Niestety, Hyman Minsky, ekonomista, o którym główny nurt ekonomii woli 
nie pamiętać, kiedy światem nie włada kolejny kryzys finansowy, po raz kolejny 
będzie miał rację: w kapitalizmie powszechnie obserwujemy bańki spekulacyjne, 
zwłaszcza gdy zyski są wysokie, a stopy procentowe utrzymują się na bardzo 
niskim poziomie6.

Jednak z punktu widzenia VC wszystko powinno wyglądać dokładnie w wła-
śnie sposób. VC otrzymują od swoich inwestorów bardzo duże sumy pieniędzy, 
które ci powinni namnażać, a nie zajmować się kwestią lokalnego wzrostu gospo-
darczego czy poprawą klimatu. Każdy biznesowo zorientowany przedsiębiorca 
w ciągu kilku sekund wyciągnąłby pieniądze z funduszu VC, jeśli tylko zacząłby 
podejrzewać, że VC nie są w 100% skoncentrowane na osiągnięciu jak najwięk-
szego profitu ze swojej działalności.

Pozostaje pytanie, czy społecznościom uśmiechają się efekty działania mode-
lu wzrostu innowacyjności opartego na VC.

Cóż, ktoś mógłby mi teraz zarzucić, że sam sobie przeczę. Czyż to nie ja zy-
skałem rozpoznawalność dzięki analizie i uznaniu dla szybkiego wzrostu oparte-
go na innowacjach, z którym mamy do czynienia w Izraelu? Czy nie jestem tym, 
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który wraz z moimi kolegami, Chrisem Formanem i Wen Wenem, udowadnia, 
że VC postępują instrumentalnie, wprowadzając coraz to nowsze paradygmaty 
technologiczne7?

Tak! I właśnie dlatego dokładnie wiem, że tak szeroki efekt działania VC moż-
na zaobserwować w Izraelu, który może pochwalić się wzrostem opartym na 
innowacjach na skalę, jakiej świat nie widział w ciągu ostatniego półwiecza. 

W 1968 roku w izraelskim sektorze przemysłowym pracowało ledwie 886 pra-
cowników B+R z jakimkolwiek wykształceniem akademickim (jedna grupa na 
kursach wprowadzających na głównych uniwersytetach północnoamerykańskich 
potrafi mieć nawet dwa razy tyle studentów). Inwestycje sektora biznesowego 
w badania i rozwój wynosiły 1%, co było najniższym wskaźnikiem w owym cza-
sie w krajach OECD. Co więcej, w latach 1978–1986 Izrael doświadczył szalejącej 
inflacji, która wyniosła 109 187% (tak, ponad 100 tysięcy procent!). Nazwa dzi-
siejszej waluty nosi w nazwie ślady tamtego okresu: obecnie kraj używa nowego 
szekla izraelskiego. „Stary” szekel przetrwał mniej niż pięć lat po tym, jak został 
wprowadzony w miejsce szybko tracącej na wartości liry – waluty, którą Izrael 
ustanowił, gdy uzyskał niepodległość8. 

Jednak do końca lat 90. XX wieku Izrael wysunął się na czoło światowej ligi 
pod względem intensywności inwestycji w badania i rozwój, liczby spółek high-
-tech notowanych na NASDAQ (w wartościach bezwzględnych ustępujących je-
dynie Stanom Zjednoczonym i Chinom; w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
są to wartości, których w ogóle nie można porównać) oraz poziomu inwestycji 
VC. Czynniki te przyczyniły się do imponującego wzrostu gospodarczego, jaki 
Izrael zanotował w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Izrael w pełni przyjął przy-
domek nadany mu przez Dana Senora i Saula Singera, czyli „naród start-upów”9.

To prawdziwy cud gospodarczy. Pozwolił on gospodarce izraelskiej wejść do 
OECD (klubu bogatych krajów rozwiniętych), który – bez członkostwa Izraela – 
przeżywałby egzystencjalne kryzysy gospodarcze. 

Jednak mimo kilku lat niezrównanego wzrostu opartego na innowacjach 
reszta gospodarki nie doświadczyła żadnych pozytywnych efektów ubocznych. 
Produktywność (a wraz z nią płace) we wszystkich innych sektorach gospodarki 
spadła lub popadła w stagnację. Boom high-tech koncentrował się wyłącznie na 
szybkich i opłacalnych wyjściach z inwestycji – rzadko na rozwoju firm, które 
zatrudniałyby dużą liczbę osób niebędących inżynierami. W przypadku Izraela 
efekty nierówności wywołanych działalnością VC widoczne są ze wzmożoną 
siłą. Ponad 95% kapitału zainwestowanego przez VC w izraelskie firmy pochodzi 
z zagranicy, a kiedy firmy te decydują się na wyjście z inwestycji, wszystkie pie-
niądze i zyski opuszczają izraelską gospodarkę i wracają na zagraniczne konta 
bankowe. Zatem boom widoczny w dziedzinach gospodarki związanych z in-
nowacjami został całkowicie oddzielony od pozostałych jej sektorów. W efekcie 
Izrael naprawdę stał się „narodem start-upów” – choć trafniejszym określeniem 
byłoby „naród VC”, w którym bardzo niewielka część populacji – osoby o wyjąt-
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kowo wysokich kwalifikacjach i ci pochodzący z bogatych domów – otrzymują 
los na loterię w postaci udziałów w gospodarce start-upów, a ogromna więk-
szość Izraelczyków nieustannie pracuje, nie widząc żadnych rezultatów swojej 
działalności10.

Izrael to dwie gospodarki, które dzielą jedną przestrzeń fizyczną, a efekty 
takiego podziału są widoczne gołym okiem: z drugiego najbardziej egalitarne-
go społeczeństwa na Zachodzie Izrael stał się drugim z najbardziej widocznymi 
nierównościami społecznymi. Najnowsze badania OECD pokazują, że podczas 
gdy przedsiębiorcy i finansiści z branży high-tech (oraz słynni szefowie kuchni, 
u których uwielbiają się stołować) wręcz niewyobrażalnie się wzbogacili, co piąte 
gospodarstwo domowe w Izraelu żyje poniżej granicy ubóstwa. Dla izraelskich 
podatników i ogółu społeczeństwa efekt wzrostu opartego na innowacjach przy-
szedł w postaci nierówności porównywalnymi z tymi, z jakimi mamy do czynie-
nia w Meksyku i Turcji11. 

Dlaczego model start-upu, w którym VC inwestuje gotówkę tylko po to, żeby 
doprowadzić do szybkiego i zyskownego wyjścia, przynosi takie rezultaty? 

W tym celu musimy zrozumieć, jak działa model VC. Fundusze VC przybie-
rają zwykle formę partnerstw pomiędzy komplementariuszami (GP) i komandy-
tariuszami (LP) na okres do dziesięciu lat. GP to osoby, które dokonują wyborów 
inwestycyjnych, narzucają aktywne zarządzanie i są zaangażowane w spółki, 
w które inwestuje fundusz. Ich profesją jest bycie venture capitalist, a potocznie 
są nazywani VC. LP to inwestorzy instytucjonalni lub zamożne osoby fizyczne, 
które pasywnie inwestują w taki fundusz VC12.

Aby zrozumieć model inwestycyjny VC, musimy się dowiedzieć, w jaki spo-
sób VC zarabiają pieniądze. Otóż VC mają dwa źródła dochodów. W pierwszej 
kolejności każdego roku fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, zwykle 2–3% 
całkowitego kapitału inwestycyjnego funduszu. Chociaż może być to dla VC 
lukratywne źródło finansowania, bardziej znaczące są zyski z wyjścia z firm, 
w które zainwestowali, co ma miejsce w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) 
czy przez przejęcie przez inną firmę (M&A). Na tym etapie VC dzielą zyski mię-
dzy siebie i LP, przy czym VC zatrzymują około 20% zysków. Aby VC mogły 
zabezpieczyć inwestycje w swój kolejny fundusz, muszą wykazać obecnym i po-
tencjalnym LP, że po uwzględnieniu wszystkich kosztów i ryzyka stopa zwrotu 
z inwestycji (RoI) ich funduszu jest bardziej atrakcyjna niż inne inwestycje13. 

W związku z tym VC dążą do inwestowania w firmy, które – jak przewidują  
(a właściwie ślepo w to wierzą) – w ciągu trzech do pięciu lat osiągną wynik 
finansowy o dwa rzędy wielkości wyższy niż wycena firmy w momencie inwe-
stycji. Ograniczenia te powodują, że nawet najlepsi VC odwołują się do zasady 
znanej jako „jeden na dziesięć”. Zgodnie z nią VC potrzebuje, aby przynajmniej 
jedna na dziesięć z inwestycji, w którą się angażuje, wygenerowała nie tylko wy-
starczające zyski do pokrycia ewentualnych strat w przypadku pozostałych dzie-
więciu, ale także zapewniła wystarczająco wysoki RoI dla LP, co uzasadniałoby 
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inwestycje w kolejny fundusz. Brzmi to jak trochę jak opowieść o prowadzeniu 
kasyna za cudze pieniądze, czyż nie14?

Innym faktem związanym z modelem biznesowym VC, o którym mało się 
mówi w oficjalnych kręgach, jest to, że VC działają również jako pośrednicy po-
między firmami, w które zainwestowali, a rynkami finansowymi – a zatem zawsze 
są bardzo chętne do oferowania tego, co na Wall Street okrzyknięto nowym tech-
nologicznym odkryciem. W rzeczy samej, kiedy Chris Forman, Wen Wen i ja pro-
wadziliśmy badania nad VC, jeden z naszych rozmówców (założyciel i dyrektor 
generalny odnoszącej znaczące sukcesy firmy programistycznej) podzielił się swo-
imi spostrzeżeniami na temat roli VC jako dyskretnych pośredników Wall Street: 

Dobre VC nie inwestują, nie wiedząc, co stanie się dla nich przy-
czynkiem wyjścia z inwestycji, więc stale będą szukać sposobów, które 
pomogą im uzyskać dobrą wycenę pod względem przyszłego wyjścia 
– co oznacza, że analizują, na które z nowych technologii będzie popyt. 
W efekcie partnerstwo pomiędzy VC i bankowcami jest bardziej zażyłe 
niż w przypadku spółki znajdującej się w portfolio VC15.

W końcu należy też pamiętać, że istnieje ogromna różnica między najlepszy-
mi VC a całą resztą tego typu funduszy. Najlepsze VC odnoszą ogromne sukcesy 
i odgrywają kluczową rolę koordynującą we wprowadzaniu nowych technologii. 
Reszta VC działa zgodnie z mentalnością stadną, podążając tropem najlepszych 
VC, a w rezultacie trwoniąc pieniądze innych ludzi, przy jednoczesnym zbijaniu 
fortuny dla samych siebie. W gruncie rzeczy, jeśli nie ma możliwości inwestycji 
w 1% topowych funduszy VC, lepiej jest skupić się na funduszach indeksowych 
(a nawet zagrać w blackjacka lub ruletkę w kasynie, gdzie – tak długo, jak długo 
będziemy trzymać się obranej strategii – jesteśmy w stanie zarobić więcej, niż 
inwestując w większość funduszy VC)16.

Ekonomista i odnoszący duże sukcesy VC, William H. Janeway, przedstawił 
wnikliwą analizę tego systemu w swojej książce Doing Capitalism in the Innovation 
Economy. Podążając za teorią baniek inwestycyjnych Hymana Minsky’ego, argu-
mentował, że bańki te są warunkiem koniecznym dla gospodarki innowacyjnej 
(i modelu VC). Powodem tego jest fakt, że bańka spekulacyjna jest potrzebna do 
tego, aby skierować ogromne środki w niesprawdzone technologie, co przy jedno-
czesnym zapewnieniu, że większość inwestorów straci swoje pieniądze, umożli-
wia transformacyjne zmiany w gospodarce. Pozytywne, długofalowe skutki, jak to 
określił, „baniek produktywnych”, możemy zaobserwować w całej historii rewo-
lucji przemysłowej: od systemu kolejowego po pierwowzory internetu. Ponieważ 
nowa technologia nie została jeszcze sprawdzona i przetestowana, zdani jesteśmy 
na masowe eksperymenty, które pozwoliłyby i) ustalić, jak sprawić, by techno-
logia ta działała w sposób, który jest użyteczny pod kątem ekonomicznym; ii) 
opracować modele biznesowe pozwalające firmom na takiej technologii zarabiać. 
Z tego powodu – aby odnieść sukces – najpierw czeka nas cała seria porażek17. 
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Dokładnie z tego samego powodu, nawet działając na pełnych obrotach i odno-
sząc sukces za sukcesem, model finansowy oparty na VC przekształca zamknięte 
środowiska (takie jak Dolina Krzemowa) w strefy wojenne, które bronią się przed 
najeźdźcami z zewnątrz. W Dolinie Krzemowej ci, którzy pracują w firmach tech-
nologicznych, mogą liczyć na bajeczne pensje, niesamowite bonusy i przydział 
opcji na akcje (choć to w sumie tylko kupony loteryjne), a pozostali będą czuć 
się tam szczęściarzami, jeśli stać ich będzie na spanie we własnym samochodzie. 

A zatem kogo w Dolinie Krzemowej dopuszcza się do gry w start-upy finan-
sowane przez VC? 

Odpowiedź jest prosta: absolwentów szkół takich jak Stanford, Berkeley, MIT 
i innych elitarnych uczelni. Krótko mówiąc – tych, którym już i tak się bajecznie 
dobrze powodzi, i tych, którzy wygrali złoty los na loterii życia, nawet się o to nie 
starając. 

A należy przy tym pamiętać, że VC zarabia i ma pozytywny wpływ na rozwój 
technologiczny tylko w dwóch sektorach: ICT i biotechnologii – sektory te mogą, 
ale nie muszą być tymi, w których specjalizuje się nasz region. VC to tylko jedno, 
bardzo wąskie i skuteczne rozwiązanie nieodłącznego problemu, jakim jest kie-
rowanie kapitału do nowych technologii i nowych firm. Najwyższy czas, abyśmy 
zaczęli dostrzegać pewne innowacje w biznesie finansowania innowacji18.

 Na poziomie makroekonomicznym rewolucja w ICT i biotechnologii napę-
dzana przez VC ma sens jako strategia wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak, 
jako liderzy regionu, miasta lub powiatu, powinniśmy zatrzymać się na chwilę 
i pomyśleć: „Czy naprawdę moja inwestycja opiewająca na sumę 100 lub nawet 
500 milionów USD w fundusz VC zapewni mi dostęp do jednego procentu zdol-
ności VC?”. 

A nawet jeśli tak, to czy przyszłość, którą wyobrażamy sobie dla swojej spo-
łeczności, to przyszłość skrajnych nierówności? 

Jeśli nie, to może nadszedł czas, abyśmy zaczęli rozumieć, jak działa globalna 
gospodarka i jakie oferuje nam alternatywy w odniesieniu do rozwoju opartego 
na innowacjach. 
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Rozdział 4.

Czy Ameryka znów stanie  
się wielka? 
Odtąd chodził bardzo ostrożnie, patrząc na drogę, a gdy zobaczył małą mrówkę, która się 
trudziła, przechodził nad nią, żeby jej nie skrzywdzić. Blaszany Drwal dobrze wiedział, 
że nie ma serca, i dlatego bardzo się starał, aby nigdy nie być okrutnym lub niemiłym dla 
czegokolwiek. 
Wy, ludzie z sercem – powiedział – macie coś, co was prowadzi, i nigdy nie musicie czynić 
zła; ale ja nie mam serca, więc muszę być bardzo ostrożny. 

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

Jesienna wycieczka samochodem przez niektóre części przemysłowej półno-
cy USA, kiedy liście mienią się złotymi i karmazynowymi barwami, to świet-
ny pomysł na weekendową eskapadę. Równocześnie skłania ona do refleksji 
na temat tego, w jak znaczący sposób produkcja przekształciła gospodarkę 
tego regionu. Będąc w Stanach Zjednoczonych, warto wybrać się do miast 
i miasteczek północnego Ohio lub choćby Pensylwanii, a nawet stanu Nowy 
Jork czy Nowej Anglii. Jesienna sceneria prezentuje się wyjątkowo przepięk-
nie, podobnie jak architektura tych miejscowości.

W wielu miastach tych regionów część biznesową przecina rzeka, wzdłuż 
której stoją ogromne budynki z cegły w klasycyzującym stylu federalnym, 
charakteryzujące się uporządkowanymi rzędami okien, nad którymi w wie-
lu przypadkach dominuje wieża zegarowa lub – co najbardziej wymowne 
– komin. Niektóre takie kompleksy potrafią ciągnąć się przez setki metrów. 
W budynkach tych dziś mieszczą się stylowe domy opieki, apartamenty 
i centra sztuki.

Ale nie we wszystkich. Część z nich to pustostany, które – jeśli wierzyć 
lokalnym legendom – zamieszkują duchy. Są też wspomnieniem po czasach 
minionego dobrobytu.

Niezależnie od tego, czy budynkom już nadano nową funkcję, czy jesz-
cze czekają na lepsze czasy, w większości z nich w przeszłości działały firmy 
produkcyjne, które przez półtora wieku napędzały gospodarkę stanową – 
działali tu tkacze, zegarmistrze, walcownicy rur mosiężnych, monterzy broni 

Część I 
Stan innowacji 
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i konstruktorzy silników. Potrzebowali oni tak wielu pracowników do pracy 
w swoich fabrykach, że rutynowo budowali w ich pobliżu dzielnice jedno-, 
dwu- i trzyrodzinnych domów z drewna, aby ludność ściągana do pracy mo-
gła mieszkać w pobliżu zakładów pracy i chodzić tam na piechotę. Domy te 
były zazwyczaj budowane w dużym oddaleniu od wielopokojowych rezy-
dencji właścicieli i dyrektorów fabryk, tak aby nie rzucały się im one przypad-
kiem w oczy. 

Budynki przemysłowe przypominają również o filozofii „wszystko w jed-
nym”, na której niegdyś opierał się przemysł – dziś nazwalibyśmy ją werty-
kalnie zintegrowanym systemem produkcji. Uosobieniem tego myślenia była 
firma Ford Motor Company. Jej założyciel, Henry Ford, od zawsze marzył 
o posiadaniu, prowadzeniu i koordynowaniu każdej części i każdego etapu 
budowy samochodu. W szczytowym okresie rządów Henry’ego Forda jego 
firma posiadała 700 tysięcy akrów lasów, kopalnie żelaza oraz kamieniołomy 
wapienia w północnym Michigan, Minnesocie i Wisconsin, a także kopalnie 
o powierzchni tysięcy akrów na bogatych w węgiel terenach w Kentucky, 
Zachodniej Wirginii i Pensylwanii. Jakby tego było mało, w rękach Forda 
znajdowała się osobiście nadzorowana plantacja kauczuku w Brazylii. Wi-
sienką na torcie była fabryka w Dearborn Michigan, nad rzeką Rouge, do 
której wszystkie surowce transportowane były na łodziach i koleją – należą-
cych także do Forda. To tam od podstaw produkowano słynne na cały świat 
samochody. Fabryka była oczywiście napędzana przez elektrownię należącą 
do Forda. 

Działalność fabryki nazywanej The Rouge była idealnym przykładem pro-
dukcji typu „od rudy do samochodu”1.

 W niemal identyczny sposób w mieście Bethlehem w stanie Pensylwania 
działała firma Bethlehem Steel. Przedsiębiorstwo nie tylko było jednym z li-
derów w produkcji stali, ale także znacząco wpłynęło na to, jak dziś myślimy 
i zarządzamy pracą2.

Donald Trump, czterdziesty piąty prezydent Stanów Zjednoczonych, 
otrzymał dyplom z ekonomii na Wharton Business School – wydziale Uniwer-
sytetu Pensylwanii, który w swoim programie telewizyjnym The Apprentice3 
nazwał ją „najlepszą szkołą biznesu na świecie”. Wharton nosi imię Josepha 
Whartona, współzałożyciela Bethlehem Steel, która powstała w 1881  roku 
jako pierwsza na świecie szkoła biznesu4.

Jednakże o większym i trwalszym wpływie Whartona pamiętają chyba tyl-
ko nieliczni. W miarę rozwoju miasteczko Bethlehem doświadczało trudno-
ści w efektywnym zarządzaniu zintegrowaną produkcją stali na dużą skalę. 
W związku z tym w 1898 roku Wharton przyjął do pracy młodego inżyniera 
mechanika, Fredericka Winslowa Taylora, który miał pomóc rozwiązać nara-
stające problemy. Doświadczenia zdobyte u Whartona Taylor opisał w książ-
ce Zasady naukowego zarządzania. To właśnie w niej wyłożył opracowaną przez 



67Czy Ameryka znów stanie się wielka?  

siebie teorię zarządzania ludźmi (gdzie po raz pierwszy użyte zostało okre-
ślenie „siła robocza”) polegającą na rozbiciu pracy na najprostsze możliwe 
do wykonania zadania, które można planować w taki sposób, żeby zapew-
nić firmie maksymalną wydajność produkcyjną. W tym ujęciu za cały proces 
odpowiedzialne jest kierownictwo, a siła robocza jest skierowana wyłącznie 
od wykonywania zleconych im zadań, co oznacza, że pracownicy po pro-
stu postępują zgodnie z ustalonymi procedurami, a ich praca podlega bez-
ustannemu nadzorowi. Ta teoria zarządzania, zwana „tayloryzmem”, wciąż 
ma swoich zwolenników – np. na co dzień wykorzystuje ją Amazon, który 
stosuje ją niemal dogmatycznie, by zarządzać i optymalizować pracę należą-
cych do korporacji magazynów. Nawiasem mówiąc, choć Taylor sławiony jest 
przez szkoły biznesu i praktyków zarządzania jako twórca zarówno inżynie-
rii przemysłowej, jak i nowoczesnej metody zarządzania pracą, fortuny doro-
bił się dzięki wymyślanym przez siebie innowacjom. Uzyskał on ponad sto 
patentów, a najbardziej lukratywnym z nich okazał się proces obróbki stali 
wolframowej, który pomógł Taylorowi opracować Maunsel White w okresie 
jego pracy w Bethlehem5.

Wciąż doskonale pamiętam, jak wyglądał proces produkcyjny stosowany 
w Bethlehem Steel i u Forda. 

Na rok przed ostatecznym ogłoszeniem upadłości przez Bethlehem Steel 
w 2001 roku moi ówcześni profesorowie z MIT, Michael Piore i Richard Le-
ster, zabierali mnie ze sobą na wizyty do siedzib innowacyjnych ówcześnie 
producentów w Lehigh Valley w Pensylwanii. Podczas jednej z takich wy-
cieczek udaliśmy się do country clubu starej daty. Tam zobaczyłem, że starsi 
biali panowie przedstawiali się nie tylko z imienia i nazwiska, ale ściskali też 
dłoń, każdy z nich dodawał, ile lat pracował w Bethlehem Steel i na jakim 
stanowisku. 

Niewiele jest dziś osób, które wyobrażają sobie powrót do ery fordyzmu. 
Wszystko dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, gdy liderzy biznesu 

uważali, że najmądrzejszą i najbardziej konkurencyjną strategią jest posia-
danie, kontrolowanie i koordynowanie każdej najmniejszej śrubki i każdego 
etapu produkcji. Wkrótce po II wojnie światowej przenieśliśmy się z czasów, 
w których świat zdominowały fabryki typu Rouge, do czasów produkcji glo-
balnej, w których na znaczeniu zyskały kraje takie jak Japonia i Korea Połu-
dniowa, a amerykańskie korporacje zaczęły podupadać. Wkrótce do Japonii 
i Korei Południowej dołączyły inne azjatyckie „tygrysy”, a coraz gęstsze łań-
cuchy dostaw zaczęły oplatać cały świat. 

W miarę jak następowały te zmiany, zaczęło się też zmieniać nastawienie 
do kwestii gospodarczych przedsiębiorców i decydentów z zamożnych kra-
jów. Ich celem było zapoczątkowanie nowej ery produkcji, w której centralną 
rolę odgrywa technologia, firmy zaś będą pozyskiwać materiały i kompo-
nenty z całego świata, żeby wytwarzać z nich produkty o najwyższej jakości. 
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Produkty takie mogłyby być stale ulepszane i przeprojektowywane, co miało 
pozostawić w tyle wszystkich potencjalnych konkurentów z zagranicy. Mia-
łyby one być uważane za towary premium, co z nawiązką pokrywałoby sto-
sunkowo wysokie koszty pracy w Ameryce Północnej i Europie. Na początku 
lat 90. XX wieku amerykańska produkcja doskonale radziła sobie z tworze-
niem klastrów producentów właśnie takich wyrobów. Dwa z nich mieściły 
się w Elk Grove w Kalifornii i w Colorado Springs w Kolorado, osiągając tak 
dynamiczne tempo wzrostu, że wkrótce zaczęto je postrzegać jako następców 
dawnych amerykańskich ośrodków fabrycznych6. 

Szczególnie dobry był dla nich 1992 rok. W Elk Grove, położonym kilka-
naście kilometrów od Sacramento, przy drodze stanowej nr 99, firma Ap-
ple otworzyła fabrykę zatrudniającą 1,5 tysiąca osób, które przez siedem 
dni w tygodniu pracowały przy produkcji płytek obwodów drukowanych 
i komputerów stacjonarnych. Zakład ten stał się magnesem, który miał do 
Sacramento przyciągać firmy z branży zaawansowanych technologii, z dala 
od zatoki San Francisco. W połowie lat 90. XX wieku wiele osób uważało Sa-
cramento za amerykańską stolicę produkcji komputerów7.

Równocześnie Apple kończył budowę najnowocześniejszej fabryki w Co-
lorado Springs o powierzchni blisko 110 tysięcy metrów kwadratowych, któ-
ra miała produkować ponad milion PowerBooków i komputerów stacjonar-
nych rocznie8.

Oba regiony były zadowolone z tego, że zostały wybrane na lokalizację 
pod działalność firmy Apple, bo dowodził on ich umiejętności dostosowy-
wania się do kwestii zaopatrzenia, zmieniającej się w skali globalnej, a także 
przyciągania najnowocześniejszych na świecie firm z branży zaawansowa-
nych technologii, co miało stać się zalążkiem dalszych sukcesów. Wraz z na-
pływem kolejnych producentów regionalni urzędnicy klepali się po plecach, 
gdyż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że przed nimi lata bo-
omu gospodarczego.

Zapomnieli tylko, że świat nie zamierzał przestawać się zmieniać, a tempo 
tych zmian bardzo szybko przerosło ich najśmielsze oczekiwania. 

W 1996 roku Apple – w duchu przedsiębiorczości – sprzedało zakład 
w Kolorado organizacji zajmującej się produkcją kontraktową (CMO), znanej 
pod nazwą SCI Systems. Był to początek bardzo szybkiego procesu, w cza-
sie którego Apple przeniosło produkcję wszystkich swoich produktów do 
innych firm, w tym wielu zagranicznych. Obecnie głównym dostawcą usług 
produkcyjnych dla Apple jest Foxconn, część tajwańskiego koncernu Hon Hai 
Precision Industry, największego na świecie producenta kontraktowego elek-
troniki. Foxconn zatrudnia około miliona osób, z czego większość w Chinach9.

Sacramento i Colorado Springs wkrótce straciły wszystkie swoje głów-
ne zakłady produkcyjne, ponieważ inne firmy zaczęły podążyły taką samą 
drogą co Apple. Dziś amerykańskie firmy teleinformatyczne nie zadają sobie 
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nawet trudu, by uruchamiać własne linie produkcyjne. Produkty Cisco i HP, 
Alexa Amazon i Google Home są wytwarzane przez firmy z branży CMO. 

Wykorzystując zmieniający się klimat gospodarczy, Elk Grove i Colora-
do Springs wykonały godną pochwały robotę. Wkrótce jednak same padły 
ofiarą tego samego trendu, gdyż naocznie przekonały się, że firmy, które 
chwilowo u nich zagościły, zaczęły przenosić działalność do miejsc, gdzie 
znajdowały jeszcze tańszą siłę roboczą, jeszcze lepsze materiały do produkcji 
czy wiele innych ułatwień. Na własnej skórze doświadczyły one, jak szybko 
mogą rozpadać się klastry biznesowe, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie 
wspomnienia po czasach świetności.

Doświadczenia takie jak te opisywane powyżej spowodowały, że wielu 
ekonomistów porzuciło marzenia o wskrzeszeniu produkcji w krajach roz-
winiętych, takich jak Stany Zjednoczone, nawet w ich współczesnych, mniej 
inkluzywnych formach. Zapytany wprost o to, co byłoby potrzebne, aby po-
nownie uruchomić rdzewiejącą fabrykę Bethlehem Steel, ekonomista Paul 
Krugman przekonywał, że „nie ma sposobu na przywrócenie do pracy sta-
lowni i odtworzenie miejsc pracy w przemyśle stalowym, nawet gdybyśmy 
wstrzymali cały import… takie myślenie jest tylko zwykłą mrzonką”10.

Jeszcze bardziej wymowna jest odpowiedź nieżyjącego już Steve’a Job-
sa na pytanie ówczesnego prezydenta USA, Baracka Obamy, który chciał się 
dowiedzieć, co należałoby zrobić, aby przywrócić miejsca pracy przy liniach 
produkcyjnych Apple’a w Stanach Zjednoczonych. „Do tamtych czasów nie 
ma już powrotu” – odpowiedział Jobs11. 

Jednoznaczna odmowa powrotu do praktyk z przeszłości, z którą na do-
bre zaczęli godzić się urzędnicy zajmujący się na co dzień rozwojem miast 
czy regionów, przyczyniła się do tego, że coraz więcej okręgów przemysło-
wych widzi dla siebie szansę w start-upach technologicznych wspieranych 
przez kapitał venture. Jednak, jak widzieliśmy w poprzednich rozdziałach, 
polowanie na startupy i kapitał venture może być zarówno bezowocne, jak  
i w ostatecznym rozrachunku autodestrukcyjne. 

Jak w takiej sytuacji powinno zachować się miasto lub region myślące 
o rozwoju gospodarczym? 

Wszystko zależy od tego, jak przedstawi się im opcje leżące na stole. Wie-
lu ekonomistów chciałoby, aby regiony uwierzyły, że stoją przed prostym, 
binarnym wyborem, to znaczy, że mogą szukać sposobów na przywrócenie 
u siebie produkcji (na wzór Sacramento czy Colorado Springs), i/lub pozy-
skać start-upy technologiczne finansowane przez VC. 

Kiedy pytam osoby – nawet te dysponujące stosowną wiedzą – czy to 
wszystkie możliwości dostępne dla miast czy regionów w odniesieniu do 
rozwoju innowacji, rozkładają tylko ręce. 

Aby zrozumieć, co jeszcze mogą zrobić miasta czy regiony, najpierw na-
leży spojrzeć kompleksowo na cały krajobraz procesów biznesowych. Często 
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bowiem zapomina się, że istnieje jeszcze wiele innych rodzajów innowacji, 
spośród których wiele może prowadzić do wzrostu gospodarczego. Okre-
ślenie „innowacja” odnosi się przecież do każdego działania, które pozwala 
przedsiębiorstwu oferować lepsze produkty lub usługi za tę samą lub niższą 
cenę. Wzrost może wynikać ze zmian przyrostowych, jak również z ulepszeń 
na dowolnym etapie łańcucha wartości: od pomysłu, poprzez produkcję, aż 
do konsumpcji – a nawet do etapu, kiedy produkt przestaje być już użytko-
wany. Często pomija się fakt, że innowacje przyrostowe i procesowe – jak nic 
innego –napędzają wzrost oparty na innowacjach12.

Choć krajobraz produkcyjny nieustannie się zmienia, to aby mieć możli-
wość wzrostu opartego na innowacjach, nie trzeba wcale tworzyć start-upów 
internetowych, biotech, nanotech, quantumtech, fintech ani przyciągać prze-
mysłu wytwórczego opartego o badania naukowe.

Regiony mogą na wielu płaszczyznach wspierać wzrost oparty na inno-
wacjach oraz generować i utrzymywać miejsca pracy. Liderzy społeczni i biz-
nesowi z Sacramento i Colorado Springs padli ofiarą złudnego przekonania, 
że kiedy w ich regionach działalność rozpocznie konkretna firma i w związku 
z tym pojawią się tam też inne duże przedsiębiorstwa, to ich praca na rzecz 
rozwoju regionu dobiegnie końca. Tymczasem dość ryzykowne jest pokła-
dać wszystkie nadzieje w konkretnej firmie, a nie w cały wachlarz możliwo-
ści prorozwojowych. Regiony muszą nauczyć się generować zrównoważony 
wzrost poprzez znaczące i ukierunkowane inwestycje, tworząc unikalną ofer-
tę wokół konkretnego etapu innowacji w danym procesie produkcji. Nie tyl-
ko same firmy, ale regiony jako takie muszą stać się innowacyjne w zakresie 
produkcji. Sacramento i Colorado Springs jednak takie nie były, a więc ciężko 
im szło przekonywanie Apple i innych firm, że kontynuowanie działalności 
w ich klastrach zapewniłoby przewagę konkurencyjną. 

Proces wytwórczy, precyzyjnie zwany produkcją fizyczną, to wciąż jedna 
z opcji, którą warto brać pod uwagę w kontekście innowacji. Jako taka jest ona 
rdzeniem trzeciego etapu innowacji w zakresie produktów i komponentów 
drugiej generacji oraz czwartego etapu innowacji w zakresie produkcji i mon-
tażu, które tworzą więcej atrakcyjnych miejsc pracy dla osób o bardzo róż-
nych umiejętnościach. Niemniej jednak regiony, które odnoszą w nich sukces, 
to nie te, które budują nowe fabryki GM, ale te, które rozwinęły zdolność do 
ciągłego wprowadzania zmian na tych etapach. W rzeczywistości niedawno 
nawet Apple miał w planach – wbrew temu, co zapowiadał Steve Jobs – spro-
wadzić produkcję z powrotem do Ameryki. Firma otworzyła nawet fabrykę 
w Austin w Teksasie, ale szybko przekonała się, że po latach zaniedbań nie 
ma już w USA ekosystemu dla innowacyjnej produkcji, nawet w tak zaawan-
sowanym technologicznie ośrodku jak Austin. Apple nie tylko miał trudno-
ści ze znalezieniem odpowiedniej kadry, np. inżynierów oprzyrządowania, 
ale nie mógł nawet namierzyć źródła zaopatrzenia potrzebnych firmie śrub13.  
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Ponieważ inne regiony z dala od Kalifornii, czyli Kolorado i Teksas, zrozu-
miały, że centrum innowacji nie są firmy, ale umiejętności i instytucje, które 
pozwolą im doskonalić się w etapach trzecim i czwartym, największe świato-
we korporacje ustawiają się w kolejce, naciskając na siebie nawzajem, aby kie-
rować do takich ośrodków więcej zamówień. Shenzhen w Chinach to miejsce 
atrakcyjne dla branży ICT, a Karolina Północna w USA – produkcji biotech-
nologicznej nie ze względu na to, że są najtańsze lub oferują wielomiliardowe 
zachęty inwestycyjne, ale dlatego, że dysponują unikalnym zestawem umie-
jętności i ekosystemów.

Krajobraz współczesnego globalnego systemu prezentuje się w ten spo-
sób, że społeczności prosperują w nim, rozwijając określony zestaw zdol-
ności i możliwości innowacyjnych, a nie płacąc pokaźne sumy z pieniędzy 
podatników za zlokalizowanie w danym regionie jednej, odizolowanej od 
całego ekosystemu firmy. Obecnie trzeba raczej inwestować w infrastrukturę, 
która przyciągnie inwestorów. Każdy etap innowacji wiąże się z określonymi 
wymaganiami dotyczącymi innowacyjnych zdolności, ale – by je utworzyć 
i utrzymać – potrzebny jest odpowiedni ekosystem. Wystarczy przyjrzeć się 
grupie bardzo zróżnicowanych państw o wysokim wskaźniku innowacyjno-
ści: Stanom Zjednoczonym, Niemcom, Korei, Japonii, Finlandii, Izraelowi, 
Tajwanowi, Danii, Chinom, Singapurowi czy Indiom. Każde z nich rządzi się 
własnymi prawami; nawet w Chinach trzy regiony specjalizujące się w pro-
dukcji tego samego etapu – Shenzhen, Pekin i Szanghaj – różnią się tak bar-
dzo, że należy je analizować oddzielnie14. 

Ci, którzy chcą odnieść sukces, muszą przestać myśleć w kategoriach kon-
kretnych technologii i gałęzi przemysłu, a nawet w kategoriach edukacji czy 
badań naukowych. Zamiast tego muszą skupić się na innowacjach jako kon-
kretnych zdolnościach, które pozwoliłyby im wyróżniać się w innowacjach 
danego etapu, oraz na tym, jak zamierzają takie zdolności rozwijać i podtrzy-
mywać. Firmy pojawiają się i znikają, poszukując najrzadszego z zasobów: 
wiedzy i umiejętności, które można by wykorzystać do tworzenia użytecz-
nych produktów i usług. 

Nadszedł czas, abyśmy nauczyli się budować zupełnie nowe wieże Jenga 
w zupełnie innym świecie – świecie rozdrobnionej produkcji.
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Rozdział 5.

Lepiej we czwórkę niż w pojedynkę  
(ale najpierw plan strategiczny)

– Czy nie możesz dać mi rozumu? – spytał Strach. 
– Wcale tego nie potrzebujesz. Każdego dnia uczyłeś się czegoś nowego. Każde dziecko 
ma trochę rozumu, ale niewiele wie o świecie. Tylko dzięki doświadczeniu zdobywa się 
wiedzę, a im dłużej żyjesz, tym więcej doświadczenia masz okazję zdobyć. 
– Może to wszystko prawda – powiedział Strach – ale będę jednak bardzo nieszczęśliwy, 
jeśli mi nie dasz rozumu. 
Fałszywy Czarnoksiężnik spojrzał na niego uważnie. 
– Dobrze więc – powiedział z westchnieniem. – Marny ze mnie czarodziej, tak jak 
mówiłem. Ale jeśli przyjdziesz do mnie jutro rano, nałożę ci rozumu do głowy. Nie mogę 
cię jednak nauczyć, jak z niego korzystać. To musisz sam odkryć. 
– Ach, dzięki ci, dzięki! – wykrzyknął Strach. – Potrafię się nim posługiwać, o to się nie 
boję.

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

Teraz, gdy dowiedzieliśmy się już, jakie zmiany w ostatnich dekadach zaszły 
na świecie, pytanie, na które powinny odpowiedzieć sobie miasta lub regiony dą-
żące do wzrostu opartego na innowacjach, brzmi następująco: Czy możliwe jest 
opracowanie ram analitycznych pozwalających na systematyczne dostosowanie 
polityk do specyfiki danej społeczności? Odpowiedź na to pytanie jest twierdzą-
ca. Określenie takich ram zakłada identyfikację oraz udzielenie wsparcia zarów-
no firmom, jak i osobom indywidualnym (nazwijmy je „podmiotami odpowie-
dzialnymi za innowacje”), a także zrozumienie mechanizmów funkcjonowania 
istniejących już modeli sukcesu i ich zastosowanie na różnych etapach globalnie 
zdefragmentyzowanej innowacji. 

Elementy tych ram zostaną rozwinięte w kolejnych trzech rozdziałach książki. 
Zanim się to jednak stanie, przyjrzyjmy się tragicznemu, chorobliwie fascynują-
cemu paradoksowi innowacyjności, jaki reprezentuje Kanada.

Kanada ma wszystko, co zdaniem zarówno naukowców, jak i praktyków jest 
potrzebne, aby być liderem innowacji. Kraj może pochwalić się niezwykle wy-
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sokim poziomem edukacji, dzięki któremu uczniowie nieprzerwanie od wielu 
dekad osiągają najlepsze wyniki w międzynarodowych olimpiadach wiedzy – na 
poziomie od przedszkola po uniwersytet. Publiczne nakłady na badania i rozwój 
w kraju wynoszą 0,8% PKB, co jest najwyższym wynikiem wśród państw anglo-
saskich. Kanada znacząco inwestuje w naukę – dziś może pochwalić się trzema 
uniwersytetami sklasyfikowanymi w pierwszej pięćdziesiątce światowego ran-
kingu szkół wyższych (uniwersytety z Izraela, Finlandii, Irlandii i Tajwanu nie 
są w ogóle na niej notowane), co przekłada się na imponującą ilość prestiżowych 
publikacji naukowych (ponad 2 500 prac naukowych na milion mieszkańców 
rocznie). Co więcej, wiele znaczących technologii, w dziedzinach tak różnych, 
jak: materiałoznawstwo, robotyka, rolnictwo, energia, sztuczna inteligencja, wy-
szukiwarki internetowe, szczepienia, telekomunikacja i media, powstało w Ka-
nadzie1.

Jednak gdy – zamiast na wynalazki – spojrzymy na innowacje, zauważymy 
zupełnie odwrotne trendy. Wydatki prywatnych przedsiębiorstw na badania 
i rozwój, w przeciwieństwie do wydatków publicznych, stale się kurczą – osią-
gają obecnie stały poziom poniżej 1% PKB w skali roku. Wynik ten sprawia, że 
w tej kwestii Kanada jest na szarym końcu wśród wszystkich państw OECD. 
Nie dziwi więc fakt, że przy takim poziomie inwestycji przedsiębiorstw w ba-
dania i rozwój spada liczba patentów i innych form prawnych dotyczących wła-
sności intelektualnej, a wydajność pracy stoi w miejscu, bez szans na jakąkol-
wiek poprawę. Najbardziej zatrważająca statystyka dotyczy trendu widocznego 
od 2007  r., który pokazuje, że im więcej kanadyjski rząd inwestuje pieniędzy 
podatników w pobudzanie innowacji, tym mniej środków przeznaczały na nie 
prywatne przedsiębiorstwa. W ten sposób Kanada wygrywa cebulowy medal 
w kategorii najgorszej polityki innowacyjnej wśród wszystkich najbardziej roz-
winiętych gospodarek świata2.

Powód: Kanadyjscy politycy i decydenci zawsze mylili innowacje z wynalaz-
czością. 

Innowacje nie są wynalazkami; nie należy też łączyć ich z badaniami nauko-
wymi ani pracami badawczo-rozwojowymi. Innowacje to po prostu działania 
polegające na wykorzystywaniu nowych pomysłów, by na ich bazie opracowy-
wać nowe lub ulepszone produkty i usługi, a następnie wprowadzać je na rynek. 
Innowacje występują na wszystkich etapach specjalizacji innowacyjnej: od pierw-
szej wizji do projektu, poprzez rozwój, produkcję, sprzedaż i użytkowanie, aż po 
obsługę posprzedażową. Ta definicja powinna również od razu zawierać infor-
macje, kto stoi za innowacją: mogą to być firmy lub osoby prywatne. Całe otocze-
nie innowacji, w tym najlepsze uniwersytety badawcze na świecie, w najlepszym 
razie tylko umożliwiają wdrożenie innowacji, a w najgorszym – przeszkadzają 
w ich skutecznej implementacji. W istocie, mimo że w rankingu „Times Higher 
Education Survey” uczelnie z Oksfordu i Cambridge zajmują czołowe pozycje 
wśród najlepszych uniwersytetów na świecie, to jeśli weźmiemy pod uwagę go-
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spodarkę Wielkiej Brytanii, trudno wskazać jakikolwiek dostrzegalny pozytyw-
ny wpływ tego niewątpliwie prestiżowego osiągnięcia na innowacyjność3.

Kanada jest najbardziej uderzającym przykładem tego, jak ludzie ze wszyst-
kich środowisk konsekwentnie ignorują fakt, że aby odnieść sukces w dziedzinie 
innowacji, należy skupić się na podmiotach, które je wywołują – o czym zresztą 
stanowią podstawy ekonomii. Warto chwalić państwa mające politykę w dzie-
dzinie szkolnictwa wyższego, rozwoju nauki i wiedzy technicznej oraz badań, 
jak również własności intelektualnej. Niemniej jednak tych elementów nie nale-
ży mylić z polityką innowacyjną. Ponadto „strategiczna” polityka przemysłowa, 
która koncentruje się na „sektorach zaawansowanych technologicznie”, również 
nie wpisuje się w politykę innowacyjną.

Logika polityki innowacyjnej zasadniczo różni się od polityki przemysłowej. 
Często jest wręcz jej przeciwstawnością. Aby prowadzić politykę przemysłową, 
trzeba znać branżę, klientów, produkty i modele biznesowe. Jeśli weźmie się pod 
uwagę te wszystkie czynniki, można opracować „strategiczną” politykę budo-
wania przewagi konkurencyjnej. Polityka innowacyjna wychodzi z założenia, że 
nie wiemy nic o branży, produktach, klientach i modelach biznesowych związa-
nych z innowacyjnością. Jeśli ktoś wiedziałby, jak przedstawiają się te wszystkie 
aspekty innowacji, powinien czym prędzej zrezygnować ze swojej obecnej pracy 
i przekuć posiadaną wiedzę na miliardy dolarów. Polityka innowacyjna osiąga 
sukces, jeśli podmioty, które tworzą i stymulują innowacje, zaburzają sposób, 
w jaki dotychczas była prowadzona działalność gospodarcza, stosują metody in-
nowacyjne, a więc dotąd w ogóle nieznane4.

I tak celem polityki innowacyjnej jest:  
1)  sprawić, żeby podmioty odpowiedzialne za innowacje – firmy i jednostki – 

miały zdolności, których potrzebują, aby doskonalić się w tym, co robią;
2)  rozwijać, wspierać i podtrzymywać ekosystem gospodarczy, którego innowa-

torzy potrzebują, aby skutecznie prosperować; oraz
3)  znaleźć najskuteczniejsze sposoby stymulowania wspomnianych wyżej pod-

miotów odpowiedzialnych za innowacje do wprowadzania innowacji i dalsze-
go rozwijania działalności. 
Niemniej jednak nawet jeżeli zatrudnilibyśmy najlepszych fachowców w dzie-

dzinie badań, technologii, inżynierii i medycyny, to jeśli osoby z tych grup zawo-
dowych nie będą chciały angażować się w tworzenie i rozwój innowacji, wszyst-
kie inwestycje w umiejętności i edukację pójdą na marne. 

Umiejętność identyfikacji i wspierania podmiotów tworzących innowacje to 
pierwsze wyzwanie, przed którym stoją społeczności dążące do opracowania 
polityki wspierania wzrostu opartego na innowacjach. Jednak na tym nie koniec 
– społeczności muszą sobie bowiem zadać kolejne pytanie: „Jaki model działania 
pomógłby nam odnieść sukces w dziedzinie innowacji?”. A także: „Czy różni się 
on względem czterech etapów, z którymi mamy do czynienia w świecie global-
nych innowacji, który jest tak rozproszony?”.
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Jak już wiemy, różne etapy innowacji wymagają różnych zdolności innowacyj-
nych, a każdy etap rozwoju, utrzymania i wykorzystania tych zdolności wymaga 
innego ekosystemu. Aby rozpocząć systematyczną analizę wymaganych zdolno-
ści i ekosystemów, wprowadźmy kilka niezbędnych pojęć. 

Modele wzrostu 
Koncepcja teoretyczna modeli wzrostu po raz pierwszy została opracowana 
przez mojego przyjaciela Johna Zysmana. Definiuje je on jako to, co jest potrzeb-
ne firmom w danych okresach czasowych, by konkurować na rynkach, tworzyć 
wartość i generować miejsca pracy. Tak więc modele wzrostu prezentują się od-
miennie dla różnych okresów czasowych i dla różnych etapów innowacji. Jest to 
proces ewolucyjny i – zgodnie z założeniem – odnosi się również do wymaganej 
ewolucji ról, jaka musi nastąpić także w podejściu rządów do kwestii pobudza-
nia, podtrzymywania i wspierania innowacji. John i ja we wspólnej pracy ukaza-
liśmy, w jaki sposób wykorzystanie perspektywy modelu wzrostu skupia uwagę 
na dwóch wymiarach innowacji: zadaniach i możliwościach przypisanych wzro-
stowi, które dotyczą firm i regionów w określonym momencie, w którym akurat 
znajduje się gospodarka światowa, oraz instytucjonalnych i politycznych zdolno-
ściach wymaganych do rozwiązywania potencjalnych problemów. Istotną zaletą 
tego podejścia jest to, że w jego centrum znajdują się instytucje i rozwiązania po-
lityczne, które tworzą zdolności wspierające wykonywanie określonych zadań5.

Jeśli weźmiemy pod uwagą pojęcie modeli wzrostu, na każdym etapie inno-
wacji zaczynamy zauważać różnice dotyczące strategii firm i tego, jak generują 
one określone zadania, oraz zróżnicowanych zdolności wymaganych na danym 
etapie innowacji.

Ponieważ ta książka skupia się na indywidualnych miastach czy regionach, 
musimy również zwrócić uwagę na to, co w kilku wspólnych publikacjach z Pete-
rem Cowheyem, Giuliem Buciunim i Michaelem Murphreem nazwałem czterema 
filarami, a także na to, czym różnią się one na kolejnych etapach innowacji6.

Cztery filary
1)  Przepływ wiedzy, popytu i zaangażowania na poziomie lokalnym i globalnym. Po-

nieważ żyjemy w świecie rozdrobnionej produkcji, aby osiągać stałe sukcesy, 
region musi ustanowić i zinstytucjonalizować tryby zapewniające stały, dwu-
kierunkowy przepływ tych trzech krytycznych komponentów. Oznacza to 
zinstytucjonalizowanie trybów, w których to, co lokalne, oddziałuje na to, co 
globalne, a to, co globalne – na to, co lokalne. Chodzi tu oczywiście o sposób, 
w jaki lokalne firmy wchodzą w interakcje z innymi częściami systemu oraz 
stają się jego elementem krytycznym i kontrolują kluczowe zestawy działań 
w ramach rozdrobnionych, globalnych sieci produkcyjnych („sprzężenia stra-
tegiczne”). Działania takie należą do kluczowych decyzji strategicznych firm. 
Jak zobaczymy, różne tryby strategicznego sprzężenia są mniej lub bardziej 
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kompatybilne z budowaniem i podtrzymywaniem zdolności, które są potrzeb-
ne na różnych etapach innowacji7.

2)  Dostarczanie i tworzenie dóbr publicznych i półpublicznych. Innowacja, z samej 
swojej istoty, jest przedsięwzięciem zbiorowym, które – aby zaistnieć – wy-
maga istnienia szeregu dóbr publicznych i półpublicznych: od wyspecjalizo-
wanych umiejętności, czy to umiejętności rzemieślniczych, czy inżynieryjnych, 
poprzez wspólne aktywa, takie jak obiekty testowe, przestrzeń targowa czy 
wyspecjalizowane zakłady prototypowania i produkcji, aż po to, co nazywam 
„przestrzeniami publicznymi opartymi na współpracy”, czyli społeczno-eko-
nomicznymi przestrzeniami, w których przedstawiciele danej branży nie tyle 
dzielą się z innymi posiadaną wiedzą, ale de facto tworzą społeczność bran-
żową8.

3)  Lokalny ekosystem, który wzmacnia korzyści na poziomie firmy, będący pochodną 
dwóch poprzednich filarów, umożliwiający dostęp do krytycznych zasobów, 
takich jak finanse czy usługi prawne, które pasują do modeli biznesowych 
i lokalnego etapu specjalizacji innowacyjnej. Wraz z upływem czasu elemen-
ty ekosystemu wspierają się wzajemnie, w miarę jak dane miejsce rozwija się 
zgodnie z określoną trajektorią wzrostu opartego na innowacjach. Na przy-
kład, jak już ustaliliśmy, posiadanie przemysłu kapitału venture na wzór ame-
rykański jest uzupełnieniem dla lokalnego przemysłu opartego na start-upach 
1. etapu innowacji. Podaż kapitału wysokiego ryzyka stymuluje określone 
modele biznesowe, które wymagają pewnych umiejętności i zaangażowania 
określonych instytucji finansowych i prawnych, w tym ścisłego powiązania 
z Wall Street i NASDAQ; znaczące wyjścia finansowe w przypadku start-upów 
dodatkowo napędzają ten szczególny cykl wzrostu.  

4)  Współzależność pomiędzy trzema opisanymi wyżej filarami a rolą polityki publicz-
nej w miarę rozwoju i doskonalenia się społeczności. Jednym z klasycznych 
błędów towarzyszących tworzeniu polityki jest założenie, że to, co sprawdza 
się w jednym czasie i miejscu, będzie działać także w innych warunkach czaso-
przestrzennych. Niezdolność do zmiany trybu działania, w miarę jak zmienia 
się środowisko wokół, jest typowym przykładem krótkowzroczności. Jak wy-
kazali moi przyjaciele Andrew Schrank i Michael Piore, taka prawna i struktu-
ralna skostniałość jest tym, co doprowadziło do upadku niegdyś innowacyjny 
amerykański system regulacyjny, podczas gdy pozwoliło pozornie staroświec-
kim francusko-hiszpańskim regulatorom zachować elastyczność i współewo-
luować z branżą, którą regulują. Zastanówmy się nad tym przez chwilę: Czy 
powinniśmy założyć, że rola rządu powinna być taka sama w odniesieniu 
do przemysłu, który nie opiera się na innowacjach, i liderów rynku zarówno 
pod względem wskaźnika inwestycji przemysłowych w badania i rozwój, jak 
i inwestycji per capita typu VC oraz IPO na NASDAQ? Czy naprawdę ocze-
kiwalibyśmy, że programy, które w pewnym momencie wspierały producen-
tów rowerów, sprawdzą się w tym samym stopniu, gdy do czynienia mamy 
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z firmami, które przewodzą w dziedzinie materiałoznawstwa? Polityka inno-
wacyjna jest zawsze procesem ewolucyjnym. Różne niepowodzenia rynkowe 
stają się bardziej dotkliwe wraz ze zmianą cykli przemysłowych, zarówno na 
poziomie lokalnym, jak i globalnym. Aby zachować skuteczność, polityka 
musi być w stanie ewoluować wraz z tymi zmianami9.
Cztery filary opisane powyżej stanowią kluczowy element ram pozwalają-

cych zrozumieć, jak wspierać wzrost oparty na innowacjach. Przyjrzyjmy się te-
raz tym czterem filarom i zobaczmy, w jaki sposób pomagają nam one zrozumieć 
przypadki miejsc działających w wielu branżach, na różnych etapach i w różnych 
przestrzeniach. Z powodów, które staną się oczywiste później, zaczniemy w od-
wrotnej kolejności, czyli od 4. etapu, tj. produkcja i montaż.

Transformacja Shenzhen 
Regiony przodujące w 4. etapie specjalizacji innowacyjnej są najlepszymi innowa-
torami, jeśli chodzi o produkcję towarów i usług, tzn. tworzenie i montaż w pełni 
określonych i zaprojektowanych gdzie indziej produktów i usług. Elementy eks-
pertyzy innowacyjnej na tym etapie obejmują: po pierwsze, opracowanie planu, 
jak z zyskiem produkować coraz bardziej złożone produkty składające się z dzie-
siątek, czasem setek tysięcy komponentów opracowanych przez wiele firm na 
całym świecie; po drugie, opracowanie planu, jak usystematyzować produkcję 
przy użyciu stale zmieniających się surowców; i po trzecie, opracowanie systemu 
zarządzania dużymi wahaniami popytu, aby móc przejść od zaangażowania kil-
ku pracowników do zaangażowania setek tysięcy pracowników w ciągu zaled-
wie kilku dni pracy. Sukces wymaga tworzenia i utrzymania ekosystemu, który 
pozwoli firmom doskonalić te trzy składowe. 

W niektórych przypadkach korzyści płynące z ekosystemów 4. etapu dały 
początek firmom będącym dziś dominującymi graczami na skalę globalną. Aby 
zrozumieć moc tych ekosystemów, przyjrzyjmy się Chinom. Awansu Chin do 
światowej czołówki gospodarczej nie można wyjaśniać bez zwrócenia uwagi na 
zmiany, jakie dokonały się w Shenzhen oraz sąsiednich miastach i miasteczkach 
Delty Rzeki Perłowej, sąsiadujących z Hongkongiem. Po lekturze popularnej pra-
sy lub literatury naukowej można odnieść wrażenie, że prawdziwym wyzwa-
niem dla reszty bogatego świata jest ogromna potęga chińskiej nauki oraz badań 
i rozwoju, których źródłem są prestiżowe uniwersytety i instytucje badawcze, ta-
kie jak: Uniwersytet Tsinghua w Pekinie, Uniwersytet Pekiński, Uniwersytet Fu-
dan w Szanghaju i Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong, a także Chińska Akademia 
Nauk. Gdybyśmy podeszli do tematu w ten sposób, musielibyśmy z podziwem 
patrzeć, jak radzi sobie Pekin czy Szanghaj10.

Jednak byłby to błąd. Jeśli zależy nam na innowacyjności, powinniśmy zawsze 
skupiać się na jej podmiotach, które za nimi stoją. Gdybyśmy spojrzeli na listę 
najbardziej konkurencyjnych w skali globalnej firm chińskich, zawierającą takich 
gigantów rynku, jak Huawei, Tencent, Oppo i ZTE (operujących w branży ICT), 
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DJI (zajmującego się produkcją dronów) czy BYD (oferującego akumulatory i sa-
mochody elektryczne), zdalibyśmy sobie sprawę z tego, że wszystkie one pocho-
dzą z obszaru gospodarczego Shenzhen. Choć opiniotwórcze pisma, takie jak 
„The Economist”, nazywają Shenzhen miejscem, w którym do czynienia mamy 
z najbardziej zaawansowanymi innowacjami w branży produkcyjnej, do dziś nie 
powstał tam żaden znaczący uniwersytet ani ośrodek badawczy. Co więcej, jesz-
cze w 2011 r., kiedy Michael Murphree i ja przeprowadzaliśmy wywiady z pro-
minentnymi chińskimi liderami biznesu i przedstawicielami instytutów badaw-
czych oraz wspomnieliśmy, że badamy innowacje w Shenzhen, typową reakcją 
był ironiczny śmiech i następujący komentarz: Shenzhen? Shenzhen to nic innego 
jak centrum produkcyjne, a nie miejsce do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. 
Do takiego wniosku dochodziło również wielu badaczy akademickich przez 
całą pierwszą dekadę XXI w. Idąc tym tokiem rozumowania, wraz z wybuchem 
globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. zarówno akademicy, jak i publicy-
ści głosili Shenzhen rychłą śmierć – przewidywali, że firmy opuszczą ten obszar 
produkcyjny w poszukiwaniu niższych kosztów pracy11.

Tymczasem Shenzhen nie tylko nadal się rozwija (bywa nazywane „produk-
cyjną stolicą Chin”), lecz także stało się beniaminkiem naukowców i publicystów 
(czasami tych samych, którzy chwilę wcześniej głosili jego rychły upadek), którzy 
w swoich publikacjach nazywają miasto „nowym centrum innowacji”. Po prze-
czytaniu tych nowych, pełnych podziwu raportów można się zastanawiać, jak 
dziś określić funkcję Shenzhen i co tak właściwie oznacza nazwa „centrum inno-
wacji”, skoro nigdy nie prowadzono tam żadnych przełomowych badań nauko-
wych i rozwojowych. 

 Historia transformacji Shenzhen zaczyna się w 1979 r., kiedy Chiny postano-
wiły otworzyć się na Zachód i eksperymentować z włączeniem elementów kapi-
talistycznych do swojego systemu gospodarczego. Komitet Centralny KPCh po-
stanowił wytypować w tym celu peryferyjne regiony, gdzie można by otworzyć 
specjalne strefy gospodarcze, które – w razie niepowodzenia – szybko będzie 
można zamknąć bez żadnych konsekwencji politycznych. Shenzhen zostało wy-
brane jako jedna z pięciu specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wokół tego tere-
nu zbudowano ufortyfikowany mur z silnie uzbrojonymi punktami kontrolnymi, 
co miało zapewnić, że nic, co ma związek z tym kapitalistycznym eksperymen-
tem, bez właściwej zgody nie rozprzestrzeni się w Chinach. W tamtym czasie 
Shenzhen było ciągiem wiosek i osad rybackich wzdłuż granicy z Hongkongiem. 
Cały obszar gminy Shenzhen (2 020 km2) zamieszkiwało 314 100 osób. Około 80% 
mieszkańców trudniło się rybołówstwem lub rolnictwem. Tylko mniej niż 20% 
PKB pochodziło z przemysłu, a na całym terenie znajdowało się ledwie osiem ki-
lometrów utwardzonych dróg. Co ciekawsze, na całe Shenzhen było tylko dwóch 
inżynierów i ani pół ośrodka szkolnictwa wyższego czy ośrodka badawczego12. 

Wkrótce po utworzeniu SSE Shenzhen stało się – w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca – najbogatszym miastem w Chinach. Do 2017 r. dochód na mieszkań-
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ca w Shenzhen wyniósł 100 173 RMB, czyli 1,5 raza więcej niż średnia krajowa. 
W latach 1980–1986 gospodarka rosła średnio w tempie 44%, a od 1987 do 1995 r. 
PKB wzrastał średnio o 29% rocznie. W 2017 r. PKB Shenzhen wyniosło już 
2,249 bln RMB (96,65 mld USD), a w 2015 r. liczba ludności osiągnęła 11,275 mln. 
Wraz z rozwojem SSE produkcja przeniosła się z trzech dzielnic SSE bezpośred-
nio przylegających do granicy z Hongkongiem do dzielnic Baoan i Longgang, 
poza mury SSE oraz wzdłuż korytarza Shenzhen-Dongguan-Guangdong13. 

Dzisiaj Shenzhen odnosi sukcesy w skali globalnej i cieszy się mianem naj-
szybciej rozwijającego się regionu opartego na innowacjach – to wszystko dzięki 
opanowaniu sztuki montażu i produkcji dla najlepszych światowych korporacji 
transnarodowych działających w wielu branżach, a przy tym rozwijaniu wła-
snych zdolności innowacyjnych. Aby zrozumieć, czego potrzebował region taki 
jak Shenzhen do odniesienia sukcesu na 4. etapie innowacji, przyjrzyjmy się po-
wstaniu i ewolucji przemysłu telefonii komórkowej14. 

Produkcja telefonów komórkowych w Shenzhen i sąsiednim Dongguan roz-
poczęła się w połowie lat 90., a nabrała znacznego tempa w pierwszej dekadzie 
XXI w. Od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. sektor produkcyjny mierzył się 
z poważnymi wyzwaniami. Koszty pracy gwałtownie wzrosły, a wiele między-
narodowych koncernów telefonii komórkowej zamknęło swoje zakłady: fabryka 
Nokii stanęła w 2015 r., a Samsung przeniósł większość produkcji telefonów do 
Wietnamu. Firmy współpracujące z transnarodowymi koncernami telefonii ko-
mórkowej odnotowały spadek zamówień nawet o 90%. Mimo to produkcja te-
lefonów komórkowych trzyma się na solidnym poziomie, ich zaawansowanie 
technologiczne wciąż rośnie, firmy takie jak: Huawei, ZTE, Oppo i Vivo, stają się 
wiodącymi globalnymi markami, a Foxconn gwarantuje sobie przychody, pilnując, 
by produkcja najnowszych modeli iPhone’a odbywała się właśnie w Shenzhen15.

Niezłomność tego sektora chińskiej gospodarki opiera się na kompleksowym, 
lokalnym łańcuchu produkcyjnym. W przeciwieństwie do sytuacji w Teksasie, 
opisanej w poprzednim rozdziale, gdzie Apple miało trudności ze zdobyciem 
tak prostych rzeczy jak śrubki lub gdzie miał problemy z zatrudnieniem czterech 
wykwalifikowanych inżynierów produkcji, w Shenzhen do 90% wszystkich kom-
ponentów i części potrzebnych do wyprodukowania smartfona można pozyskać 
lokalnie, a doświadczonych, wysokiej klasy inżynierów produkcji można znaleźć 
dosłownie na rogu każdej ulicy. Rozwój lokalnego łańcucha produkcyjnego był 
celem polityk prywatnej i publicznej, które w ciągu ostatnich dwóch dekad były 
stale ulepszane, tak aby spełniać oczekiwania coraz to bardziej wymagających 
klientów zagranicznych, nieustannie skupiać się na innowacjach przyrostowych 
i produkcyjnych oraz polegać na wsparciu władz lokalnych w celu tworzenia, 
ulepszania i podtrzymywania dóbr publicznych oraz ekosystemu jako całości. 

Produkcja telefonów komórkowych wymaga integracji tysięcy komponentów 
pochodzących od setek dostawców, gromadzenia i montowania ich w jednym 
miejscu, przy niezwykle napiętych terminach i bardzo niskiej tolerancji błędu. 
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Smartfony wykorzystują technologie z wielu sektorów, w tym komunikacji bez-
przewodowej (układy przetwarzania sygnałów cyfrowych, odbiorniki, anteny), 
komputerów (procesory, płytki drukowane PCB), materiałoznawstwa (ekrany, 
obudowy, kleje) i oprogramowania. Montażyści końcowi lub producenci marek 
korzystają z dostawców podsystemów (płyty główne, ekrany, baterie, zasilacze) 
pracujących dla wielu klientów. Dostawcy podsystemów opierają się na jeszcze 
większej sieci producentów podzespołów elektronicznych, metalowych i plasti-
kowych, wytwarzających odrębne, często utowarowione części. Komponenta-
mi o najwyższej pojedynczej wartości dodanej są układy scalone produkowane 
przez wyspecjalizowane firmy, takie jak amerykańska Qualcomm i tajwańska 
MediaTek, których rozwój omówiliśmy w rozdziale 1., lub pamięci, w przypadku 
których koreański Samsung kontroluje cały globalny rynek. 

To właśnie trwający od 1979 r. wzrost i rozwój wyspecjalizowanych lokalnych 
sieci produkcyjnych i zdolności innowacyjnych pozwala Shenzhen pozostawać 
światowym liderem rozwoju16.

Przemysł elektroniczny był jednym z pierwszych beneficjentów utworzenia 
SSE w 1979 r. Pierwszymi przedstawicielami tej branży były firmy elektroniczne 
z Hongkongu, które w SEE otworzyły zakłady montażowe. Pod koniec lat 80. 
w ich ślady poszły firmy tajwańskie, co okazało się kluczowe, ponieważ tajwań-
scy producenci zażądali, aby ich poddostawcy przenieśli się do Chin wraz z nimi. 
Czołowym przedsiębiorstwem w tej kategorii była firma Delta, producent zasila-
czy i jeden z głównych dostawców Apple, który nakazał swoim 300 tajwańskim 
dostawcom relokować się do prefektury miejskiej Dongguan. W pierwszej de-
kadzie XXI w. popyt zaczął przewyższać moce produkcyjne relokowanych firm. 

Szansę w tym ujrzeli indywidualni przedsiębiorcy, z których część stanowili 
byli pracownicy linii produkcyjnych. Ich świeżo założone, niezależne firmy za-
częły dostarczać komponenty i produkować na zlecenie, a w ten sposób realizo-
wały nadwyżki zamówień. Tak oto lokalny ekosystem stał się bardziej odporny 
i rozwinął jeszcze większe zdolności innowacyjne w zakresie produkcji i mon-
tażu. W połowie pierwszej dekady XXI w. producenci telefonów komórkowych 
mogli zaopatrywać się w niemal każdy komponent elektroniczny u producen-
tów mieszczących się w promieniu trzech godzin jazdy samochodem. W regionie 
rozwinął się kompletny łańcuch produkcji elektroniki, obejmujący firmy między-
narodowe i krajowe17.

Od samego początku taki był zamiar lokalnych urzędników państwowych, 
którzy zaczęli postrzegać ukończenie i udoskonalenie tego łańcucha produkcyj-
nego jako kluczowy element regionalnej strategii konkurencyjności. Jak zauwa-
żył jeden z wyższych urzędników:

 To nie polityka sama w sobie sprawia, że firmy chcą tu inwestować. O lokalizacji 
inwestycji decyduje raczej gotowy łańcuch produkcyjny i sieć dostawców. Nasz region 
dysponuje niemal kompletnym systemem produkcji komputerów. Dostawcy i odbiorcy dla 
producentów komponentów są w zasięgu ręki. Dlatego koncentrujemy się na tym, żeby 
wspierać ich działalność. 
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Kiedy wraz z Michaelem Murphreem przeprowadzaliśmy wywiady z wła-
ścicielami małych i dużych zagranicznych fabryk, wszyscy oni byli jednomyślni 
w swojej ocenie potencjału Sheznhen i – co ciekawe – w 2017 r. wypowiadali się 
niemal identycznie, jak w 2007 r. Jeden z przedsiębiorców, z którym po raz pierw-
szy rozmawialiśmy w 2007 r., wyjawił nam bez ogródek:

Zdecydowałem się na prowadzenie biznesu w Sheznhen, ponieważ znajduje się tu 
baza produkcyjna branży, w której pracuję. Są tu obecni wszyscy dostawcy. Gdybym miał 
swoją firmę w Pekinie, musiałbym wysyłać wszystkie części stąd do Pekinu. Ponieważ 
wszystkie części są produkowane na miejscu, nie muszę nigdzie się ruszać. Na przykład: 
nawet jeśli rano zdam sobie sprawę, że brakuje mi jakichś niezbędnych części do złożenia 
produktu, po prostu dzwonię do moich znajomych i w ciągu kilku minut te części są już 
w drodze do mnie.

W 2017 r., kiedy przeprowadziliśmy wywiad z wiodącą firmą międzynarodo-
wą, jej menedżer tak opisał swoją decyzję o relokacji do Shenzhen: 

Tutaj na poczekaniu znajdziemy komponenty do każdego produktu, który chciałbym 
wyprodukować. Gdyby nasza fabryka znajdowała się w Wietnamie, mielibyśmy do nich 
ograniczony dostęp. Wybór innej lokalizacji niż ta byłby znacząco niekorzystny dla firmy 
działającej w branży taka jak ta. Ogólną produkcję faktycznie można by przenieść do Azji 
Południowo-Wschodniej, ale w przypadku produkcji nowych i technicznie zaawansowa-
nych rozwiązań, to jest najlepsze miejsce. Tutaj łańcuch dostaw jest kompletny.  

Wykorzystano ten kompletny łańcuch dostaw i w latach 90. zaczęto lokal-
nie produkować telefony komórkowe. Dostępność siły roboczej i komponentów 
zmotywowała wiodących producentów kontraktowych, tj. Foxconn (1994) i Fle-
xtronics (1994) do inwestycji w regionie. Samsung (1992) i Nokia (1995) otworzyły 
pierwsze fabryki globalnych marek telefonów komórkowych; pod koniec lat 90. 
także lokalne firmy – Huawei i ZTE – rozpoczęły działalność w tej branży. Inne 
rodzime marki elektroniczne dołączyły do nich w pierwszej dekadzie XXI w. Co 
ważniejsze, wyjątkowe zdolności innowacyjne regionu doprowadziły do powsta-
nia także innowacji na szarym rynku – w latach 2008–2012 dzielnica Huaqiang-
bei w obszarze metropolitarnym Shenzhen stała się centrum produkcji pirackich 
telefonów komórkowych typu „shanzhai”. Telefony te wykorzystywały standar-
dowe chipsety od MediaTek i standardowe zestawy konfiguracyjne, ale w zakre-
sie peryferyjnych rozwiązań sprzętowych stawiały na własne innowacje. Telefony 
„shanzhai” produkowane przez małe firmy – czasami przez garstkę młodych in-
żynierów, którzy sami zajmowali się ich składaniem – zawierały szereg innowacji 
sprzętowych: technologię wielu kart SIM, która redukowała koszty użytkownika 
poprzez automatyczne przełączanie pomiędzy kartami SIM, w zależności od sie-
ci rozmówcy, duże klawiatury dla osób starszych, sygnały dźwiękowe i świetlne 
dla osób niedosłyszących, odbiorniki radiowe i telewizyjne, a nawet wykrywacze 
fałszywych pieniędzy18. 

Zjawisko telefonów „shanzhai” upadło tak szybko, jak się pojawiło. Nie-
mniej jednak warunki, które umożliwiły małym firmom produkowanie telefo-
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nów „shanzhai”, dały początek wielu firmom, także tym produkującym niegdyś 
telefony „shanzhai”, na wprowadzenie na rynek własnych, „oficjalnych” marek 
smartfonów. Gdy rynek smartfonów dojrzał, a konkurencja polegała na innowa-
cjach przyrostowych i zdolności do produkowania tylko nieznacznie różniących 
się telefonów o takiej samej jakości jak telefony wiodących marek, ale za ułamek 
ich ceny, przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu sposobu produkcji, firmy 
z Shenzhen zaczęły sukcesywnie z każdym rokiem przejmować coraz większy 
udział w rynku, przez co postępowała marginalizacja firm zachodnich i kore-
ańskich. Ich zdolności innowacyjne 4. etapu dodatkowo wzmocniły się dzięki 
temu, że Google nie mógł korzystać z licencjonowania pakietowego systemu 
operacyjnego Android, które stosował w innych miejscach na świecie (dopóki ta 
praktyka nie została uznana za nielegalną na gruncie antymonopolowym przez 
UE 18 lipca 2018 r.). Pozwoliło to chińskim firmom produkującym smartfony na 
rozwijanie przyrostowych zdolności innowacyjnych mobilnych systemów opera-
cyjnych (OS), tworzenie własnych sklepów z aplikacjami oraz dostosowywanie 
OS do konkretnych telefonów, które same projektowały i produkowały. Nigdy by 
to nie mogło nastąpić na Zachodzie, gdzie Google i Apple wykorzystywały swoją 
pozycję rynkową, aby uniemożliwić rozwój innym na zasadach, jakie panowały 
w Chinach19.

Krytyczne pozostaje zrozumienie, jak działa ekosystem na 4. etapie innowacji 
oraz jakie są jego charakterystyczne zalety i ograniczenia. Po pierwsze, wszystkie 
komponenty i nakłady, z wyjątkiem surowców i określonych komponentów wy-
sokiej klasy, takich jak układy scalone pochodzące od światowych liderów (Intel, 
AMD, ARM, Qualcomm, MediaTek, Samsung), są produkowane i sprzedawane 
lokalnie. Jednakże w obszarze metropolitarnym Shenzhen nie wprowadza się in-
nowacji w zakresie najnowocześniejszych komponentów i systemów badawczo-
-rozwojowych ani nie wytwarza się wysokiej klasy rozwiązań tego typu. 

W związku z tym system jest uzależniony od globalnych sieci produkcyjnych, 
które zapewniają mu stały dopływ innowacji i krytycznych komponentów. Stało 
się to jasne, gdy administracja Donalda Trumpa zajęła się ZTE i Huawei, najbar-
dziej wyspecjalizowanymi i odnoszącymi sukcesy chińskimi firmami działający-
mi w sektorze telekomunikacyjnym. W ciągu kilku tygodni od ogłoszenia przez 
administrację Trumpa embarga, które uniemożliwiło amerykańskim firmom za-
opatrywanie ZTE, firma znalazła się na skraju bankructwa i została uratowana 
tylko dlatego, że administracja Trumpa w końcu ustąpiła i złagodziła ogranicze-
nia20. 

Odkąd Michael Murphree i ja zaczęliśmy przeprowadzać wywiady w 2007 r., 
rozmówcy konsekwentnie podkreślali trzy domeny, w których władze lokalne 
wykazały niezbędną inicjatywę dla rozwoju i utrzymania większego ekosyste-
mu innowacji w Shenzhen dla 4. etapu innowacji: środki trwałe i mienie rucho-
me, dotacje na badania i rozwój oraz sprzęt, a także rozwój zasobów ludzkich 
dostosowany do 4. etapu innowacji. W rezultacie lokalna sieć produkcyjna jest 
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dziś rozległa i złożona. Wiodące chińskie firmy (takie jak: Huawei, ZTE, Oppo, 
Vivo, BYD i DJI) oraz główne firmy zajmujące się montażem kontraktowym (Fo-
xconn, Huabel i Flextronics) wykonują montaż końcowy. Dziesiątki dostawców 
pierwszego rzędu, tacy jak: Delta Power Supplies, Janus Precision Components 
i Aocheng PCB, produkują podsystemy dla marek i firm zajmujących się monta-
żem kontraktowym. Setki indywidualnych dostawców komponentów wytwarza-
ją konkretne części, które zamawiają dostawcy podsystemów. Spełnienie zagra-
nicznych wymagań wiąże się z ciągłym podnoszeniem jakości towarów i usług 
oferowanych przez lokalnych dostawców, tak aby sprostać globalnym standar-
dom. Jako że większość komponentów jest ustandaryzowana, dostawcy cieszący 
się podwyższonym standardem usług sprzedają ulepszone komponenty innym 
klientom. W rezultacie lokalni producenci mają dostęp do tych samych kompo-
nentów i technologii, co najbardziej zaawansowane firmy światowe. Dotyczy 
to prawie wszystkich produktów sprzętowych ICT. W efekcie każdy w Dolinie 
Krzemowej, Tel Awiwie lub gdziekolwiek indziej na świecie, kto zakończył prace 
badawczo-rozwojowe nad nowym produktem, a teraz chce wyprodukować na 
ich podstawie najwyższej klasy, pierwszy na świecie produkt ICT, wybiera Shen-
zhen jako miejsce, gdzie to nastąpi.

Ani w Ameryce Północnej, ani w Europie, ani w żadnym innym miejscu 
w Azji nie mamy do czynienia z tak zrównoważonymi umiejętnościami w zakre-
sie innowacji 4. etapu w połączeniu z ekosystemem produkcyjnym21. 

Ważne jest również, aby pamiętać, czego w takim środowisku unikać. Dosad-
na ocena tego, jak odnieść sukces na 4. etapie innowacji, pochodzi od wicepreze-
sa jednej z czołowych lokalnych firm produkujących smartfony:  

Chiny są dobre w stosowaniu gotowych już technologii, ale nie mają dużych możliwo-
ści w zakresie ich tworzenia, ponieważ wymaga to nakładów czasowych i finansowych. 
Koncentrujemy się na modelach biznesowych, które wykorzystują to, w czym Chiny przo-
dują pod względem innowacyjności. 

Nie można udzielić lepszej rady miastom czy regionom, którym przyświeca 
idea wzrostu opartego na innowacjach, zapewniającego ogromne ilości dobrych 
miejsc pracy dla osób o zróżnicowanych kwalifikacjach zamiast kilku fantastycz-
nych miejsc pracy dostępnych tylko dla absolwentów elitarnych uniwersytetów 
na świecie. 

Korzyści dla wzrostu regionów wynikające z innowacji na 4. etapie nie doty-
czą wyłącznie produkcji fizycznej. Spójrzmy choćby na rynek komputerów Dell. 
Odkąd firma została ponownie przejęta przez prywatny podmiot, każdy etap 
zakupu jednego z ich komputerów, od momentu złożenia zamówienia, poprzez 
personalizację produktu, aż po kwestie finansowe i serwis posprzedażowy, opie-
ra się na usługach oferowanych przez Indie. Przyglądaliśmy się już indyjskim 
firmom konsultingowym z branży IT, ale indyjskie firmy opanowały 4. etap 
innowacji w wielu innych sektorach. Odkryły one, ku radości milionów ciężko 
pracujących Hindusów, że kolokacja wszystkich komponentów oferty usługowej, 
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w sposób bardzo podobny do produkcji produktów ICT w Shenzhen, pozwala 
im przodować w innowacyjności, produkcji i łączeniu produktów usługowych.

Implementacja czterech filarów 
Ilość innowacji potrzebnych do osiągnięcia doskonałości na tym etapie, czy to 
w odniesieniu do dóbr fizycznych, czy usług niematerialnych, wynosi tyle co 
zero. Nie ma w nim nic ekscytującego ani nie zapewnia on rozgłosu medialnego. 
Jednakże prowadzi do trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
dla milionów ludzi, a także prawdopodobnie większego dobrobyt dla ludzkości 
niż jest w stanie wygenerować większość start-upów z Doliny Krzemowej.  

Kluczowe jest, aby zauważyć, jakie znaczenie te cztery filary miały dla roz-
woju Shenzhen. Wiemy już, jak to, co lokalne, i to, co globalne, nawzajem na 
siebie oddziałuje, i jak zinstytucjonalizował się dwukierunkowy przepływ wie-
dzy, pomysłów i dóbr fizycznych. Wiemy także, że kluczową rolę w dostarczaniu 
dóbr publicznych i półpublicznych odegrały władze lokalne. Organizowały one 
wyspecjalizowane przestrzenie do działania i wysyłały misje analizujące sieci 
produkcyjne konkretnych produktów, w celu zebrania informacji, jakich krytycz-
nych zdolności i czynników brakuje w ekosystemie, oraz opracowania sposobu 
na ich sprowadzenie i pozyskanie firm, które mogłyby je dostarczyć. To samo 
dotyczy zarówno kapitału ludzkiego, jak i finansów. 

Szczególnie ważne dla trwałego sukcesu całego regionu Shenzhen było 
współtworzenie tych polityk zgodnie z realnymi potrzebami przemysłu, w mia-
rę jak ten się rozwijał i stawał się coraz bardziej wyspecjalizowany. Idealnym 
przykładem jest tu przypadek kapitału ludzkiego. W ramach skomplikowanego 
systemu migracji wewnętrznej w Chinach i systemu rejestracji hukou, w którym 
co najmniej 60 mln ludzi jest traktowanych jak nielegalni imigranci we własnym 
kraju, Shenzhen jawi się jako doskonały przykład humanitarnej i inteligentnej 
polityki wzrostu gospodarczego. Może to zaskoczyć tych, którzy czytali o tym 
obszarze jako jednym z największych miejsc wyzysku w Chinach. W rzeczywi-
stości inteligentniejsze miasta rozumieją, jak kultywować tak potrzebny im „mi-
grujący” kapitał ludzki. 

Od czasu powstania przemysłu stało się jasne, że aby się rozwijać i doskonalić 
w zakresie innowacji 4. etapu, obszar ten potrzebuje ogromnego napływu mi-
grantów do pracy w fabrykach.  

Większość pracowników produkcji to migranci z głębi Chin. Brakuje im za-
sobów finansowych, zwłaszcza świeżo po przybyciu do regionu, aby kupić lub 
wynająć mieszkanie czy dom. Wielu pracowników przyjeżdża jednak do Shen-
zhen na dłużej i w związku z tym potrzebuje zakwaterowania i wyżywienia. Po-
nadto pracownicy migrujący muszą być w stanie załatwić niezbędne pozwolenia 
na pracę, aby móc zamieszkać i otrzymywać wynagrodzenie w nowym miejscu 
zamieszkania. 
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Władze lokalne regionu Shenzhen ułatwiają dostępność siły roboczej do pro-
dukcji w fabrykach ICT na dwa sposoby: po pierwsze, władze lokalne zapewniają 
pracownikom fabryk zakwaterowanie, a po drugie i co ważniejsze, rząd prowin-
cji Guangdong od dawna zachęca do zatrudniania pracowników migrujących. 
Jeśli chodzi o mieszkania, administracja na poziomie gminy, miasta i wsi często 
zapewnia mieszkania dla pracowników jako część projektów parków przemysło-
wych. Z punktu widzenia pracowników migrujących, biorąc pod uwagę, że obo-
wiązkowa płaca minimalna w mieście takim jak Dongguan pod koniec 2019 r. 
wynosiła tylko ok. 245 USD miesięcznie, w kontekście szybko rosnących kosz-
tów utrzymania gwarancja mieszkania jest dla nich główną zachętą. Pracowni-
kom, którzy pozostają na dłużej niż kilka lat, miasta ułatwiają legalny meldunek  
(hukou), a do tego czasu pobłażliwe odnoszą się do przepisów dotyczących po-
bytu22.

W miarę jak branża dojrzewała, potrzebny okazał się także dostęp do wy-
specjalizowanego kapitału ludzkiego – pracowników o wysokich kwalifikacjach. 
W związku z tym władze lokalne podjęły szereg działań w tym kierunku: od 
połowy pierwszej dekady XXI w. agresywnie angażowały się w proces rekrutacji 
i relokacji pracowników z innych prowincji. Przepisy hukou zostały zmodyfiko-
wane, tak aby ułatwić rekrutację wykształconej siły roboczej w innych regionach 
Chin. Choć samo w sobie nie wystarcza to do przyciągnięcia inżynierów z takich 
miejsc jak Szanghaj czy Pekin, naukowcy z uniwersytetów w prowincjach Hubei 
i Sichuan uważają, że oferta pracy gwarantująca liberalne podejście do przepisów 
hukou za ważny element oferty zatrudnienia. Wiele z potrzeb przemysłu w Shen-
zhen jest dobrze zaspokajanych przez te uniwersytety, które zazwyczaj mają duże 
wydziały badawcze w dziedzinach kluczowych dla badań w ramach 4. etapu – 
branżach, które nie są już uważane za wystarczająco nowatorskie dla uniwersy-
tetów, które uważają się za najlepsze światowe centra badawcze23.

Ponadto, ponieważ rosnący popyt i perspektywa przeprowadzki do Shen-
zhen sprawiają, że programy nauczania tych uczelni stają się bardziej atrakcyj-
ne i perspektywiczne, regionalne uniwersytety chętnie współpracują z firmami 
z Shenzhen. Doprowadziło to do kolejnej ewolucji w polityce prywatno-publicz-
nej, która jest również doskonałym przykładem wykorzystania aktywów sektora 
prywatnego i państwowego. W ciągu ostatnich kilku lat lokalne firmy i uniwersy-
tety z głębi Chin nawiązały współpracę z ośrodkami produkcji, w celu udostęp-
nienia wspólnych rozwiązań, których samodzielny rozwój nie byłyby opłacalny 
dla żadnej ze stron. Na przykład: Zhicheng Champion – firma z Dongguan – na-
wiązała długoterminowe partnerstwo badawcze z Huazhong University of Scien-
ce and Technology oraz Uniwersytetem Wuhan. Przy wsparciu samorządu firmy 
i uniwersytety utworzyły prowincjonalne centrum badawczo-rozwojowe w kam-
pusach fabrycznych Shenzhen. W przypadku Zhicheng prace koncentrowały się 
na ulepszaniu systemów zasilania i akumulatorów. Doktoranci z uniwersytetów 
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w środkowych Chinach potrzebują dostępu do obiektów laboratoryjnych, aby 
móc prowadzić badania, a firmy korzystają z taniej siły roboczej i budują jedno-
cześnie swoje własne możliwości badawcze. Podobne rozwiązania można zna-
leźć na wyższym poziomie: dzięki zapewnieniu zaplecza dla naukowców z tytu-
łem doktora i doktora habilitowanego lokalne firmy usprawniają własne badania 
i rozwój, jednocześnie utrzymują je w strukturze firmy, a tym samym mają do-
stęp do pracowników, których być może będą mogli zatrudnić w przyszłości24.

Tak więc, jak pokazuje przypadek Shenzhen, dobre podstawy to za mało. 
Aby osiągnąć trwały wzrost, trzeba być w stanie modyfikować swoją politykę 
i ekosystem wraz ze zmieniającymi się potrzebami lokalnego przemysłu i coraz 
bardziej wyspecjalizowanymi wymaganiami ze strony globalnych sieci produk-
cyjnych.
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Rozdział 6.

Działania przyrostowe a wzrost 
oparty na innowacji 
Blacharze obejrzeli Drwala dokładnie i odpowiedzieli, że prawdopodobnie będą mogli 
naprawić go tak dobrze, że nie będzie wyglądał gorzej niż przedtem. Wzięli się więc do 
roboty w jednej z żółtych, wielkich komnat zamkowych i pracowali przez trzy dni i cztery 
noce, kując, lutując, spawając i polerując tułów, nogi, ręce i głowę Blaszanego Drwala, aż 
wrócił zupełnie do formy, a jego zawiasy działały tak sprawnie jak dawniej. Co prawda 
pokryty został łatami, ale była to dobra, uczciwa robota. Ponieważ zaś Drwal mało dbał 
o swoją powierzchowność, nie zwracał wcale uwagi na łaty.  

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

Kolejnym etapem, który jest zbyt często pomijany przez ekspertów i konsultan-
tów zajmujących się innowacjami, jest 3. etap – czyli innowacje 2. generacji w dzie-
dzinie produktów i komponentów. Na tym etapie firmy ulepszają, rozszerzają 
i redefiniują produkt lub kluczowy komponent, stosują innowacje przyrostowe 
i procesowe lub łączą oraz poszerzają zastosowanie i użyteczność gotowego już 
produktu. Ten etap przez niektórych jest błędnie określany – nierzadko z po-
gardą – jako etap „szybkiego nadążania” lub „innowacji przyrostowej” i często 
niedoceniany pod kątem jego wpływu na wzrost gospodarczy1. 

W tym kontekście zwróćmy uwagę na Tajwan. 
Od lat 60. XX w. to państwo nieustannie pracuje nad poprawą ekosystemu 

i specyficznych możliwości na 3. etapie innowacji w bardzo różnych sektorach 
przemysłu: od tradycyjnych gałęzi, takich jak produkcja rowerów, aż po nisze 
związane z projektowaniem układów scalonych, tak aby innowatorzy – firmy 
i osoby prywatne – osiągali zdolność konkurencyjną w skali globalnej. W rezulta-
cie Tajwan – pod każdym możliwym względem – dołączył do grona najbogatszych 
państw świata. Sukces na 3. etapie innowacji miał dalekosiężne konsekwencje: od 
tego, że to państwo najskuteczniej na świecie zareagowało na wybuch epidemii 
COVID-19 i nigdy nie zdecydowało się na całkowite lub częściowe zamknięcie 
systemu szkolnictwa, do tego, o czym pisałem już w poprzednim rozdziale, że 
innowacje tajwańskiej firmy MediaTek na 3. etapie innowacji pozwoliły produ-
centom smartfonów z Shenzhen na prosperowanie na 4. etapie innowacji. 

Część II 
Innowacje a dobrobyt
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Jako że powszechna jest tendencja do gloryfikowania sukcesów, przyjrzymy 
się trzem przykładom spektakularnych porażek, gdyż to one wyraźnie pokazują, 
jak daleko udało się zajść tajwańskim firmom dzięki koncentracji na 3. etapie 
innowacji. Przykłady te dobitnie ujawniają przy tym mocne i słabe strony tego 
etapu. W pierwszym przypadku porażka nie dotyczyła tajwańskiego przedsię-
biorstwa, lecz beniaminka Doliny Krzemowej – Alphabet/Google – i jego (obec-
nie nieaktywnej) marki Google Glass. Aktywność marki budziła kontrowersje 
w związku z kwestiami dotyczącymi własności i bezpieczeństwa danych (te za-
gadnienia są omówione w dalszym rozdziale), więc w jej porażce można dojrzeć 
pewne korzyści. Jednak w kontekście omawianego przez nas tematu najbardziej 
powinien nas zainteresować wybór głównych dostawców technologii. Ten fakt 
jest szczególnie interesujący, ponieważ kluczowym dostawcą Google Glass był 
Himax – tajwańska firma projektująca i rozwijająca układy półprzewodników 
oraz handlująca nimi, a także specjalizująca się w mikrowyświetlaczach. Himax 
został wybrany jako dostawca kluczowych układów scalonych dla Google Glass 
na podstawie doświadczeń w pracy z technologią LCOS, czyli ciekłego kryształu 
na krzemie. W praktyce, w ramach transakcji, Google stał się inwestorem i zna-
czącym udziałowcem Himax2.

Dlaczego wybrano akurat Himax? Mark Gomes, analityk, który wyjawił de-
cyzję Google w marcu 2013 r. na kilka miesięcy przed jej upublicznieniem, ujął 
to tak: Atrakcyjność firmy Himax nie polega na tym, że stosuje ona jakąś przełomową 
technologię, ale raczej na oferowaniu rozwiązań charakteryzujących się idealnym stosun-
kiem ceny do wydajności3.

W ciągu lat działalności firma Himax zgromadziła ogromną liczbę patentów 
i wynalazków – bynajmniej nie po to, aby opracować jakąkolwiek nowatorską 
technologię, ale w celu zwiększenia stosunku ceny do wydajności istniejących już 
technologii. Pierwotnym źródłem potencjału innowacyjnego Himaxu był Prze-
mysłowy Instytut Technologii (ITRI) i jego laboratoria (najważniejszym z nich 
jest Electronic Research and Service Organization, ERSO), z których wywodzą 
się również producenci UMC i MediaTek, a także prawie wszystkie innowacyjne 
firmy tajwańskie. Aby zrozumieć rolę, jaką ITRI odgrywał we wzroście Tajwanu 
jako potęgi innowacyjnej, musimy cofnąć się do wczesnych lat 70., kiedy to go-
spodarka zarówno światowa, jak i tajwańska doświadczyły kilku fal kryzysów 
gospodarczych4.

W 1971 r. system walutowy z Bretton Woods uległ likwidacji. W 1973 r. zawi-
rowania na rynku ropy naftowej spowodowały gwałtowny wzrost jej cen, a wiele 
rozwiniętych gospodarek przemysłowych zaczęło odczuwać konsekwencje stag-
flacji. 

Tajwański eksport, opierający się wówczas głównie na tekstyliach, obuwiu 
i elektronice niskiego szczebla, zaczął zmagać się z podwójną presją: z jednej 
strony z konkurencją słabiej rozwiniętych krajów, a z drugiej – ze środkami pro-
tekcjonistycznymi, które zaczęto stosować względem rynków rozwiniętych. Po-
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nadto wraz z ponownym pojawieniem się Chin na światowej scenie politycznej 
i nieuznaniem niepodległości Tajwanu przez Organizację Narodów Zjednoczo-
nych w 1971 r. mała wyspa weszła w długi okres formalnej izolacji politycznej5.  

W styczniu 1973 r. Yun-Hsuan Sun, ówczesny minister gospodarki, a później 
premier, nadzorował utworzenie ITRI nieopodal miasta Xinzhu, w strategicznej 
lokalizacji – w sąsiedztwie dwóch wiodących tajwańskich uniwersytetów inży-
nieryjnych: National Chiao Tung i National Tsing Hua University. ITRI powstało 
w wyniku połączenia trzech istniejących laboratoriów rządowych. Sun wyko-
rzystał pozycję polityczną, aby przenieść odpowiedzialność za badania i rozwój 
elektroniki z laboratorium Ministerstwa Telekomunikacji do nowo utworzonego 
ITRI. Należy jednak pamiętać, że choć dziś ITRI postrzegamy jako instytucję 
o znaczeniu kluczowym dla gospodarki Tajwanu, to ówcześnie myślano o niej 
w kategoriach stosunkowo mało znaczącej inicjatywy politycznej, a jej finan-
sowanie było wręcz marginalne w kontekście ogólnej polityki przemysłowej  
regionu6.

Za powstaniem ITRI stała idea utworzenia jednego laboratorium, które było-
by odpowiedzialne za zmodernizowanie technologii przemysłowych w regionie 
poprzez transfer, rozwój i rozpowszechnianie nowinek technologicznych. Rząd 
miał przejąć odpowiedzialność za ryzykowną i bardziej wymagającą część pro-
cesu badawczo-rozwojowego, a następnie wykorzystać jego wyniki w przemyśle, 
który skoncentrowałby się na etapie końcowym, czyli rozwoju i produkcji. De-
cyzja ta doprowadziła do podziału pracy, w którym sektor publiczny prowadził 
większość prac badawczo-rozwojowych, a sektor prywatny skupiał się głównie 
na pracach rozwojowych w zakresie nowych technologii. Wraz z pierwszymi 
sukcesami taki podział pracy stał się kluczową cechą tajwańskiego systemu in-
nowacji. Miał on znaczący wpływ na rodzaj zdolności, jakie rozwinęły prywatne 
firmy oraz na modele biznesowe i strategie biznesowe obierane przez tajwań-
skich innowatorów. Stanowił on podstawę sukcesu Tajwanu jako regionu, które-
go wzrost opierał się na 3. etapie innowacji7.

Epicentrum tego typu rozwoju miała stać się branża półprzewodników. Półto-
ra roku po założeniu ITRI, w sierpniu 1974 r. Sun spotkał się ze swoim przyjacie-
lem Wen-Yuanem Panem – chińsko-amerykańskim inżynierem pracującym w la-
boratoriach RCA David Sarnoff w Princeton, w stanie New Jersey. Obaj uzgodnili 
plan sformułowania polityki innowacyjnej ukierunkowanej na stworzenie prze-
mysłu półprzewodnikowego na Tajwanie. Pan powołał do działania grupę skła-
dającą się w większości z chińsko-amerykańskich inżynierów pracujących dla 
wiodących amerykańskich firm produkujących półprzewodniki w USA. Komi-
tet przedstawił zalecenia dotyczące utworzenia specjalistycznego laboratorium 
w ITRI, które działałoby jako miejsce dające początek rozwojowi lokalnego prze-
mysłu. We wrześniu 1974 r. w strukturach ITRI powstało laboratorium ERSO, 
którego pierwszym celem był rozwój możliwości technologicznych mogących 
pobudzić rozwój przemysłu półprzewodników8.
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ERSO zaczęło poszukiwać źródeł technologii produkcji układów scalonych. 
Na początku laboratorium nie mogło znaleźć partnerów chętnych do współ-
pracy, aż do czasu, gdy – dzięki kontaktom Pana – w 1976 r. RCA zgodziło się 
przekazać przestarzałą już technologię swojego autorstwa na rzecz ITRI. RCA 
postanowiło wycofać się z branży półprzewodników i dostrzegło szansę zarobku 
w pozbyciu się starej i wycofywanej z użycia technologii 7 mikronów (która była 
już daleko w tyle za ówczesną technologią 2 mikronów). Grupa 40 inżynierów, 
z których wielu stało się później liderami przemysłu półprzewodników na Taj-
wanie, spędziła blisko rok w zakładach RCA w USA, a ERSO zbudowało swój 
pierwszy zakład produkcji układów scalonych pod okiem RCA. W latach 1977 
i 1978 wyprodukowano pierwsze próbne wafle krzemowe, a tajwański zespół 
zaczął swoje własne eksperymenty techniczne. W 1979 r. zespół ERSO osiągnął 
taki stopień zaawansowania, że uzyskał lepszą wydajność (to znaczy wyższy sto-
sunek obwodów działających do wadliwych w każdej wyprodukowanej partii) 
niż zespół RCA i nawet zaczął sprzedawać niewielkie ilości układów scalonych, 
aby uzupełnić swoje zasoby finansowe9. 

Nieudane próby, popełnianie błędów, niepowodzenia w zabezpieczaniu naj-
korzystniejszych rozwiązań i eksperymentowanie z – jak się wtedy wielu wyda-
wało – technologią, która przechodziła do lamusa, sprawiły, że Tajwan opracował 
indywidualną ścieżkę rozwoju innowacji 3. etapu w branży półprzewodników. 
Ścieżka ta doprowadziła Tajwan do szybkiego, szeroko rozproszonego i bardziej 
równomiernego wzrostu gospodarczego, w tym samym czasie, gdy Dolina Krze-
mowa zaczęła generować ogromne zyski, które jednak rozkładały się wyjątkowo 
nierównomiernie. 

Gdy zespół ERSO doskonalił swoje umiejętności w dziedzinie produkcji, rząd 
tajwański tworzył fizyczną i biznesową infrastrukturę niezbędną dla funkcjono-
wania przemysłu półprzewodników. Niezbędną w tym okazała się aktywność 
Kuo-Ting Li w kwestii polityk dotyczących rozwoju branży naukowo-technolo-
gicznej.

W tym czasie Li pełnił funkcję ministra finansów, a następnie – ministra go-
spodarki. W 1978 r. zorganizował specjalną konferencję na temat gospodarczej 
i naukowej przyszłości Tajwanu. Wydarzenie zaowocowało powstaniem „Progra-
mu na rzecz rozwoju nauki i technologii”, który został przyjęty przez gabinet 
i który zakładał: 1) stworzenie specjalnego, stałego organu doradczego ds. nauki 
i technologii (STAG), któremu przewodniczyłby Li, a który podlegałby bezpo-
średnio premierowi Sunowi; oraz 2) stworzenie infrastruktury skoncentrowanej 
na potrzebach zaawansowanego przemysłu opartego na badaniach i nauce10.

Orędownikiem tego ostatniego przedsięwzięcia był rektor Narodowego Uni-
wersytetu Tsing Hua, S.S. Hsu. Nalegał on na utworzenie parku przemysłowego, 
wokół którego zrzeszałyby się trzy wybitne tajwańskie instytucje inżynieryjne 
działające w Xinzhu – na wzór Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Na szczęście 
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dla Tajwanu realizacja tej wizji zdecydowanie różniła się od tego, jak wyglądało 
to w Dolinie Krzemowej11.

 W 1980 r. został uruchomiony park przemysłowy Hsinchu Science-Based In-
dustrial Park, który podlegał Krajowej Radzie ds. Nauki. Park stał się niezwykle 
ważnym czynnikiem sukcesu tajwańskiego przemysłu półprzewodników, ponie-
waż umożliwił koncentrację całego łańcucha firm i dostawców przemysłu pół-
przewodników 3. etapu innowacji w odległości pół godziny jazdy samochodem. 
W rezultacie obok firm ODM, takich jak Quanta i Acer, znalazły tam miejsce dla 
siebie wyspecjalizowane firmy produkujące podzespoły i podsystemy 2. gene-
racji, takie jak Via, Sunplus i MediaTek, a obok nich najbardziej zaawansowane 
firmy zajmujące się produkcją półprzewodników, od TSMC i UMC po Taiwan 
Mask Corporation12.

Jednak zarówno pierwsze firmy tajwańskiego przemysłu półprzewodników, 
jak i wiele innych wiodących, które utworzono dużo później, nie należały wcale 
do właścicieli prywatnych. W późnych latach 70. w obliczu dużego ryzyka in-
westycyjnego żaden prywatny przedsiębiorca, grupa przemysłowa czy inwestor 
nie byli gotowi wyłożyć kapitału na komercjalizację technologii opracowanych 
w ERSO. W 1978 r. szef ERSO, wraz z jednym z 40 inżynierów, którzy przeszli 
do RCA, wyszedł z planem utworzenia konsorcjum prywatno-państwowego. 
Ministerstwo Spraw Gospodarczych zaakceptowało przedstawioną propozycję 
i zaprosiło do siebie na rozmowy kilka największych tajwańskich firm jako po-
tencjalnych partnerów inwestycyjnych. Początkowo żadna z nich nie przystała na 
propozycję współpracy, ale po tym, jak ministerstwo zaczęło wywierać politycz-
ną presję, utworzono koalicję lokalnych przedsiębiorstw, które w końcu zgodziły 
się zainwestować w projekt łącznie 51% udziałów. Ta koalicja pozwalała na za-
rządzanie projektem przez podmioty prywatne. W ten sposób powstała spółka 
United Microelectronics Corporation (UMC). UMC jest obecnie nie tylko 2. naj-
większą na świecie firmą typu pureplay foundry (kolejny innowacyjny model biz-
nesowy 3. etapu, który narodził się na Tajwanie i zmienił światowy przemysł, co 
szczegółowo omawiam poniżej), tuż za Taiwan Semiconductors Manufacturing 
Corporation (TSMC) – inną spółką typu spin-off wywodzącą się z ERSO, lecz 
także sama dała początek wielu firmom typu spin-off, w tym MediaTek, która 
zrewolucjonizowała wiele gałęzi przemysłu13.

Ile cały ten sukces kosztował tajwańskich podatników? Suma inwestycji 
wyniosła między 14 mln a 20 mln USD, co wraz z inwestycjami państwowymi 
w ERSO oznacza, że w mniej niż dekadę Tajwan zainwestował w całkowitą trans-
formację gospodarczą kraju ok. 35 mln USD. To prawdopodobnie najbardziej 
efektywna kosztowo polityka innowacyjna, z jaką świat kiedykolwiek miał do 
czynienia14.

Znaczenie ITRI i ERSO dla trajektorii rozwoju tajwańskiego przemysłu pół-
przewodników nie zakończyło się wraz z wydzieleniem UMC. Wręcz prze-
ciwnie, historia ITRI jest niemal idealnym przykładem na to, jak polityka in-
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nowacyjna powinna rozwijać się wraz z rozwijającymi się wokół niej gałęziami 
przemysłu i ekosystemami. Na 1. etapie udany start UMC zachęcił do uniezależ-
nienia się kolejne formalne i mniej formalne spin-offy – czyli zespoły inżynie-
rów odchodzących z macierzystej firmy w celu założenia własnych biznesów. Jak 
wykazuje zresztą analiza założycieli prawie wszystkich głównych tajwańskich 
firm produkujących półprzewodniki, proces ten trwa do dziś. ERSO jako taka 
też odegrała rolę, by przemysł tajwański nie skupiał się tylko na konkretnych 
niszach rynkowych i próbach pozyskania ogromnych inwestycji kapitałowych (w 
czym specjalizuje się Korea i Japonia, przy czym pierwsze z tych państw przodu-
je w obu tych praktykach, co jest okupione wieloma setkami miliardów dolarów, 
które pochodzą z produkcji pamięci i wyświetlaczy panelowych). Zamiast tego 
ERSO, niemająca nawet konkretnej, długoterminowej wizji rozwoju, po prostu 
korzysta z lokalnych zasobów, bez skupiania się na ambicjach podboju świata, 
co w ciągu dwóch dekad okazało się kluczowe, aby przemysł półprzewodników 
nauczył się szybko i konkurencyjnie projektować chipy dostosowane do potrzeb 
klienta (zwane specjalizowanym układem scalonym; ang. Application Specific Inte-
grated Circuit, ASIC), a nie tylko oferować gotowe produkty. Mamy tu do czynie-
nia z klasycznym modelem innowacyjnym 3. etapu. To tylko dowodzi słuszności 
ERSO, które twierdziło, że dzięki rozwijaniu bardzo określonych możliwości taj-
wański przemysł półprzewodników może wprowadzać innowacje w całej branży 
teleinformatycznej15.

Klucz do sukcesu: OEM i ODM 
Aby zrozumieć, dlaczego jest to tak ważne, spójrzmy na strukturę tajwańskiego 
przemysłu tamtego okresu. 

Koniec lat 70. i początek lat 80. był również czasem, kiedy kształtował się me-
chanizm globalizacji, z jaką mamy do czynienia obecnie, czyli globalny system 
produkcji fragmentarycznej. Pozwoliło to tajwańskim firmom na eksperymenty 
z nowymi modelami biznesowymi, które później zostały udoskonalone przez 
firmy chińskie. Jak już wspominałem, firma Giant, obecnie najbardziej znany na 
świecie producent rowerów, została założona w 1972 r. i po raz pierwszy osiągnę-
ła sukces jako OEM (ang. original equipment manufacturing, czyli przedsiębiorstwo 
wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane przez inne firmy pod wła-
sną marką) dla amerykańskiego lidera przemysłu rowerowego – marki Schwinn. 
Model biznesowy polegający na pełnieniu funkcji OEM lub ODM (ang. original 
design manufacturing, czyli firmy projektującej produkty) to rozwiązanie, które 
pozwala regionom na całym świecie prosperować na 3. i 4. etapie innowacji. 

Czym więc są firmy typu OEM i ODM?
W obu przypadkach mamy do czynienia z producentami kontraktowymi. 

Firma stosująca strategię OEM działa jako producent podwykonawczy wytwa-
rzający sprzęt dla swoich klientów zgodnie z dostarczoną specyfikacją, który do-
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celowo ma być sprzedawany pod marką klienta. Firma stosująca strategię ODM 
jest w relacji podwykonawczej, a w jej ramach również świadczy szczegółowe 
i zintegrowane usługi projektowe na rzecz danej marki, dostarczającej ODM 
tylko ogólną specyfikację projektową produktu. Na przykład: choć iPhone ma 
na opakowaniu logo Apple, w rzeczywistości jest to smartfon wyprodukowany 
przez Foxconn, a to nazwa handlowa Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. W ten 
sposób Hon Hai, największy na świecie producent kontraktowy elektroniki, stał 
się czołową tajwańską firmą kontraktową typu ODM/OEM16. 

Na wyciągnięcie kolejnego istotnego wniosku płynącego z historii rozwoju 
Tajwanu pozwala rola, jaką ITRI odegrało w stworzeniu modelu produkcji pure-
play stosowanej przez OEM w wytwarzaniu półprzewodników. Model pureplay 
foundry jest jednym z najlepszych przykładów innowacji techniczno-organizacyj-
nej, która umożliwiła nowy poziom fragmentaryzacji sieci produkcyjnej w prze-
myśle półprzewodników. Tego rodzaju innowacja pobudziła szybki proces postę-
pu w specjalizacji na poszczególnych etapach produkcji oraz w ekonomii zakresu 
i skali na poszczególnych etapach produkcji, a co za tym idzie – w innowacjach 
charakterystycznych dla danego etapu. Przykład pureplay foundry ilustruje, w jaki 
sposób regiony, które decydują się na specjalizację na różnych etapach innowa-
cji, mogą strategicznie kształtować globalne sieci produkcyjne i stawać się ich 
kluczowymi składowymi.

Aby lepiej zrozumieć wpływ modelu pureplay foundry, przyjrzyjmy się naj-
pierw, jak funkcjonował globalny przemysł półprzewodników do czasu wydzie-
lenia się TSMC od ITRI jako firmy typu spin-off. W przeszłości w przemyśle pół-
przewodników działały głównie firmy, które wykorzystywały model biznesowy 
IDM (producentów urządzeń zintegrowanych). Model IDM wymaga tworzenia 
dużych wertykalnie zintegrowanych firm, które we własnym zakresie zajmują się 
zarówno projektowaniem, jak i produkcją (patrz: Intel). Wszystkie wiodące firmy 
produkujące półprzewodniki działały w modelu IDM, tj. otwierały własne, wy-
specjalizowane zakłady produkcyjne. Jest to model niezwykle kapitałochłonny, 
ponieważ zakłady produkcyjne są drogie w budowie i wymagają częstego „prze-
budowywania”, gdyż technologia produkcji ulega stałym transformacjom, zgod-
nie ze zjawiskiem zwanym „prawem Moore’a”. W branży tej operowały również 
mniejsze i marginalne firmy projektowe (znane również jako firmy typu fabless), 
które musiały zabezpieczyć sobie możliwości produkcyjne u IDM, bez przyjętych 
standardów przekazywania informacji oraz z dodatkowym ryzykiem wynikają-
cym z dzielenia się własnością intelektualną z potencjalnymi (czytaj: prawdopo-
dobnymi) konkurentami. Co więcej, proces ten był długi i uciążliwy, co stawiało 
firmy projektowe w bardzo niekorzystnej sytuacji rynkowej17. 

Model pureplay foundry wymaga tworzenia firm, których jedynym obszarem 
działalności jest produkcja. Te firmy to de facto wyspecjalizowani przedsiębiorcy 
OEM, otrzymujący skodyfikowane projekty od domów projektowych i produku-
jący chipy na ich zlecenie. W ten sposób te firmy prowadzą do wykształcenia się 
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specjalizacji dla danego etapu, zarówno w projektowaniu, jak i w wytwarzaniu. 
W 1986 r. wciąż ciężko było określić, na czym mogłaby polegać rentowność mo-
delu pureplay foundry, ponieważ niezbędne technologie, takie jak technologia peł-
nej kodyfikacji projektów, potrzebne do tego, aby firmy pureplay foundry mogły 
otrzymać dokładne wskazówki konieczne do prawidłowego wytworzenia chipa, 
nie zostały jeszcze opracowane. Jednak dla Tajwanu wartość modelu pureplay fo-
undry wydaje się przewyższać wciąż istniejące niewiadome w dziedzinie handlu 
i technologii18.

Wraz z opracowaniem właściwej technologii i późniejszym wydzieleniu 
TSMC od ITRI model pureplay stał się głównym modelem produkcji w global-
nym przemyśle półprzewodników, przy czym został on przekształcony na kilka 
sposobów. Po pierwsze, model pureplay umożliwia grupom inżynierów szybkie 
wprowadzanie innowacyjnych projektów na rynek, przy ograniczonych zaso-
bach finansowych, co sprzyja tworzeniu jeszcze krótszych cyklów innowacyjnych 
w przemyśle półprzewodników. Po drugie, niższe koszty umożliwiają grupom 
inżynierów wykorzystywanie z zyskiem strategii biznesowych polegających 
na oferowaniu tańszych chipów na już rozwiniętych rynkach, dla konkretnych 
nisz z wykorzystaniem technologii 2. generacji. To model biznesowy, w którym 
przoduje większość tajwańskich firm produkujących półprzewodniki. Po trzecie, 
model pureplay przekształcił branżę, gdyż stworzył samonapędzające się cykle 
wewnętrznych innowacji i rosnącej wydajności, które sprawiają, że pureplay jest 
jeszcze bardziej opłacalny niż model IDM. Obecnie, dzięki przewadze i ciągłym 
innowacjom zarówno w zakresie produkcji, jak i narzędzi projektowych, tajwań-
skie firmy działające w modelu pureplay foundry, czyli TSMC i UMC, są lidera-
mi rynku globalnego, a wielokrotne próby konkurowania z nimi podejmowane 
przez inne regiony, w tym Singapur i kilka miejscowości w Chinach, zakończyły 
się niepowodzeniem19. 

Tak więc strategia polegająca na rozwijaniu wyłącznie dwóch zestawów 
zdolności innowacyjnych w ramach 3. etapu, zakończona nieprzerwanym stru-
mieniem innowacji w celu opracowania i utrzymania szybkiego projektowania 
i produkcji półprzewodników dostosowanych do potrzeb wszystkich sektorów 
przemysłu, przekształciła nie tylko tajwański przemysł półprzewodników, lecz 
także całą tajwańską produkcję. W miarę rozwoju i dojrzewania przemysłu na 
wyspie ITRI oraz rola polityki i partnerstwa publiczno-prywatnego zmieniały 
się, a ITRI była w stanie pomóc w transformacji innych tajwańskich gałęzi prze-
mysłu, takich jak rowery, w światowych innowatorów 3. etapu. 

Innowacyjność polityki polegała tu na przekształceniu konsorcjów badawczo-
-rozwojowych z narzędzia politycznego służącego wspieraniu najnowocześniej-
szych innowacji w narzędzie polityczne służące ulepszaniu i podtrzymywaniu 
zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w obrębie 3. etapu, tak aby nadal były 
one w stanie konkurować w globalnych sieciach produkcyjnych. W ten sposób 
ITRI stała się dla Tajwanu tym, czym instytuty Fraunhofera są dla Niemiec: klu-
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czowym motorem innowacji, wokół którego rozwija się i utrzymuje ekosystem 
innowacji 3. etapu. Rozległa sieć instytutów Fraunhofera w Niemczech pracuje 
ramię w ramię z firmami Mittelstand, aby od II wojny światowej utrzymać w kra-
ju wysoki wskaźnik rozwoju gospodarczego. Na Tajwanie ITRI dziś odgrywa 
bardzo podobną rolę20. 

Przyjrzyjmy się pokrótce, jak doszło do tej ewolucji. Jak trafnie argumentował 
John Mathews, głównym celem tajwańskich konsorcjów badawczo-rozwojowych 
było zdobycie wiedzy w zakresie technologii oraz unowocześnianie i nadrabia-
nie zaległości, co miało przyczynić się do zbudowania od podstaw całego taj-
wańskiego przemysłu. Jest to cel bardzo odmienny od celów stawianych przed 
konsorcjami badawczo-rozwojowymi w większości krajów, w tym w Stanach 
Zjednoczonych, Izraelu i Japonii. Podobnie jak Niemcy, Tajwańczycy zdali sobie 
jednak sprawę, że lokalne zakłady produkcyjne, które nie miały własnych dzia-
łów rozwoju produktów, były za małe, żeby samodzielnie się rozwijać i wchodzić 
na rynki międzynarodowe. Innymi słowy, zarówno Niemcy, jak i Tajwańczycy 
doszli do wniosku, że na ówczesnym poziomie innowacji mali i średni produ-
cenci tajwańscy nie mogą też pełnić funkcji ośrodków badawczo-rozwojowych, 
dlatego istnieje potrzeba stworzenia rozwiązania o charakterze publiczno-pry-
watnym, które mogłoby naprawić niedoskonałości rynku i sieci21. 

Rozwiązaniem tej kwestii na Tajwanie miało być utworzenie szeregu konsor-
cjów badawczych, których prowadzeniem zajęłoby się ITRI (działania te kon-
tynuowane są zresztą do dziś). Od początku tego procesu stosowano ten sam 
podział pracy w zakresie badań i rozwoju, który był wykorzystywany w przy-
padku półprzewodników – ITRI prowadziła badania i rozwój, a firmy prywatne 
koncentrowały się na produkcji i rozwoju produktu końcowego. Nawet w two-
rzonych później konsorcjach badawczych, w których rolę lidera przejęły firmy 
prywatne, utrzymany został ten sam podział pracy.

Co najmniej równie ważne, z punktu widzenia niniejszej książki, jest to, w jaki 
sposób konsorcja te pozwoliły tajwańskim firmom radzić sobie z potencjalnie 
niszczycielskimi atakami wiodących korporacji transnarodowych agresywnie 
wykorzystujących posiadane prawa własności intelektualnej (głównie patenty, 
znaki towarowe i prawa autorskie), aby doprowadzić do bankructwa lub wyko-
leić tajwańskich konkurentów. Jest to kluczowa lekcja, którą powinien przyswoić 
sobie każdy, kogo interesuje rozwój regionu oparty na innowacjach. Twarda rze-
czywistość istniejącego obecnie systemu innowacji zakłada, że jeśli dany region 
zaczyna odnosić sukcesy, należy założyć, że największe światowe firmy i „trol-
le patentowe” będą postrzegać go jako cel ataków. To nie jest kwestia tego, czy 
zaatakują, a raczej kiedy i jak brutalny i niszczycielski będzie taki atak. Więcej 
o naszym globalnym, zepsutym systemie praw własności intelektualnej i jego 
konsekwencjach opowiem w kolejnym rozdziale; na razie spójrzmy, jak te kwe-
stie rozegrały się na Tajwanie. 
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Kilka pierwszych konsorcjów, w szczególności te o największym znaczeniu 
dla gospodarki, powstało w ramach projektów klienckich ITRI opracowanych na 
początku lat 80. Projekty te pomogły w stworzeniu tajwańskiego przemysłu, któ-
ry opracowywał i produkował komputery PC, a później laptopy. Pierwszy taki 
projekt wystartował, gdy pod koniec 1982 r. firma Apple zlikwidowała dobrze 
prosperujący tajwański przemysł klonujący komputery Apple II. Przemysł ten, 
wówczas bardzo rozdrobniony i niemający wcześniejszych doświadczeń z prze-
pisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, zwrócił się o pomoc do 
MoEA i ITRI. ITRI miała już pewne doświadczenie w pracy z procesorami Intela 
i doradziła firmom, aby skoncentrowały się na nowym komputerze IBM opartym 
na procesorze Intela, a nie na komputerach Apple. Prawdziwa zabawa zaczęła się 
w lutym 1983 r., kiedy firma Acer zwróciła się do ITRI/ERSO z prośbą o opraco-
wanie komputera PC22.

ITRI opracowało ten projekt jako pierwszy, w którym zaangażowanych było 
kilku uczestników, i nadało mu nazwę kodową MCP-1. Równocześnie podjęto 
decyzję o ograniczeniu liczby partnerów do dziewięciu. Do końca 1983 r. tajwań-
skie firmy rozpoczęły produkcję klonów komputerów PC produkcji IBM z na-
dzieją, że uda się je wysłać do Stanów Zjednoczonych przed świętami Bożego 
Narodzenia. Jednakże IBM zaatakował Tajwańczyków – stwierdził, że podsta-
wowy system wejścia-wyjścia (BIOS) firmy ITRI narusza jego prawa własności 
intelektualnej. Inżynierowie ITRI przerobili zatem kod, ale zanim IBM uznał, że 
nowa wersja jest w pełni legalna, mieliśmy już maj 1984 r. Niektórzy uczestnicy 
projektu poszli w ślady firmy Acer i zastosowali nowy BIOS, ale inni po prostu 
sprzedawali swoje komputery na rynkach rządzących się mniej restrykcyjnymi 
prawami ochrony własności intelektualnej23.

Chociaż rezultaty projektu były dalekie od zadowalających, zaraz po ogłosze-
niu przez IBM stworzenia nowego systemu PC AT w sierpniu 1984 r. ITRI ogło-
siło nowy projekt, w który zaangażowany miałby być więcej niż jeden partner. 
Tym razem liczbę uczestników ograniczono do trzech. Prototyp został przekaza-
ny firmom przez ITRI do lipca 1985 r., a firmy te bardzo szybko na jego podstawie 
wyprodukowały i wprowadziły na rynek swoje własne towary. Projekt uznano 
za wielki sukces. Ponadto ten projekt utorował drogę do serii powiązanych pro-
jektów partnerskich. Od tego momentu były one formalnie postrzegane jako kon-
sorcja badawcze, a nie jako projekty badawcze ITRI z udziałem partnerów24. 

Korzystanie z idei konsorcjów ewoluowało i zmieniało się na przestrzeni lat. 
Jednym z najbardziej interesujących zjawisk było szeroko zakrojone szkolenie 
personelu firm prywatnych, w tym transfer znacznej liczby inżynierów z ITRI 
do firm po zakończeniu działalności danego konsorcjum. Jest to jeszcze jedno 
podobieństwo między rolą instytutów Fraunhofera w Niemczech a rolą ITRI na 
Tajwanie. Zarówno ITRI, jak i instytuty Fraunhofera należy postrzegać nie tylko 
jako podmioty zajmujące się badaniami i rozwojem, lecz także jako kluczowych 
graczy przygotowujących kapitał ludzki i mechanizmy zdobywania umiejętności 



104 Część II Innowacje a dobrobyt

dla lokalnych gałęzi przemysłu. Konsorcja ITRI odegrały kluczową rolę w tym, 
aby przemysł tajwański stał się światowym liderem w zakresie innowacji 3. eta-
pu, w miarę jak przemysł ten ulegał ciągłym zmianom: przechodził od produkcji 
komputerów stacjonarnych, poprzez laptopy, aż po urządzenia przenośne i smart-
fony oraz wszelkie możliwe do wyobrażenia podsystemy i komponenty z nimi 
związane. Nie wszystkie konsorcja odniosły sukces, ale konsekwencja i ciągłość 
ich działania we wszystkich branżach zapewniły dalszy rozwój przemysłu w re-
gionie, od teleinformatyki, przez rowery, aż po agrotechnikę. Jeśli kogoś zachwy-
cają orchidee, powinien być wdzięczny tajwańskim innowatorom 3. etapu za to, że 
można cieszyć się nimi w domu, bez względu na to, gdzie ten dom się znajduje25.

Jednak jeśli dana miejscowość zdecyduje się na specjalizację w innowacjach 
3. etapu, napotka też na pewne problemy. Istnieją bowiem ograniczenia w kwe-
stii tego, jakie operacje mogą podejmować firmy w niej działające i jakie modele 
biznesowe mogą stosować. Jako przykład może posłużyć historia dwóch niegdy-
siejszych liderów tajwańskiego przemysłu półprzewodnikowego – VIA Techno-
logies i HTC – oraz to, co się stało, gdy odniosły one zbyt duży sukces, przy-
najmniej według korporacji transnarodowych, które kontrolują globalne sieci 
produkcyjne ICT.

VIA i HTC są przedsięwzięciami najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców 
na Tajwanie i zdecydowanie najbardziej utytułowanej kobiety w branży ICT na 
Tajwanie – Cher Wang. Cher jest również jednym z dziewięciorga dzieci jedne-
go z najbogatszych i odnoszących największe sukcesy przedsiębiorców na Taj-
wanie – zmarłego już Yung-Chin Wanga, założyciela Formosa Plastic. Pierwsza 
firma założona przez Cher Wang to VIA, która w czasach swojej świetności była 
najlepiej prosperującym i największym pod względem sprzedaży przedsiębior-
stwem projektującym układy scalone na Tajwanie (jego działalność zakończyła 
się w 2001 r.). Główną linią produktów oferowanych przez VIA były chipsety do 
komputerów PC. Tak długo, jak Pentium 3 Intela był wiodącym na rynku proce-
sorem dla komputerów PC, VIA zdobywała globalny udział w rynku kosztem 
Intela i osiągała na nim prawie 50% udziału, po części z powodu decyzji Intela, 
aby w tworzeniu własnych chipsetów korzystać z droższej technologii Rambus26.

Krótko mówiąc, VIA zastosowała klasyczną strategię 3. etapu polegającą na 
innowacji komponentów 2. generacji – produkowała tańsze i co najmniej tak 
samo niezawodne rozwiązanie kluczowego komponentu, który został wprowa-
dzony przez inną firmę. Jednak Intel różni się od Qualcomm i Texas Instruments 
działających w telefonii komórkowej lub którejkolwiek z firm operujących w in-
nych niszach podbitych przez MediaTek, koncentrujących się wyłącznie na dol-
nej połowie rynku. 

Zamiast tego Intel kontrolował nie tylko chipsety, lecz także całą resztę archi-
tektury komputerowej. To pozwoliło Intelowi odczekać i zaatakować z impetem 
dopiero w najbardziej odpowiednim dla siebie momencie. Wraz z przejściem na 
technologię Pentium 4 Intel uderzył w VIA na wielu frontach: po pierwsze, nie 



105Działania przyrostowe a wzrost oparty na innowacji 

udzielił VIA licencji na korzystanie ze swojej technologii P4, a w październiku 
2001 r. pozwał VIA do sądu w związku z zarzutami o naruszenie praw patento-
wych. W wyniku tych działań wszyscy czołowi producenci komputerów, w tym 
tajwańscy, zrezygnowali z używania chipsetów VIA, gdyż obawiali się pozwów 
sądowych ze strony Intela. Tymczasem VIA pozwała Intela zarówno o narusze-
nie patentów, jak i o wykorzystanie statusu monopolisty, a batalia prawna toczyła 
się w pięciu jurysdykcjach. W kwietniu 2003 r. obie firmy zawarły ugodę, która 
obejmowała wymianę patentów i podpisanie umowy licencyjnej. Jednak do tego 
czasu VIA straciła już znaczny udział w rynku i przychody. Ponadto, ponieważ 
zgodziła się płacić Intelowi opłaty licencyjne, nie mogła już osiągać swoich daw-
nych marż zysku. W 2001 r. VIA była największą tajwańską firmą projektującą 
układy scalone, której sprzedaż wynosiła ok. 1 mld USD; do 2003 r. sprzedaż 
spadła do 600 mln USD, a w 2017 r. (ostatni rok, dla którego są dostępne dane) 
przychody wyniosły nieco ponad 143 mln USD27.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą walka z wiodącymi korporacjami transnarodo-
wymi, staje się jeszcze bardziej uderzające, jeśli weźmiemy pod uwagę, że opisa-
na batalia prawna toczyła się po tym, jak VIA zmieniła swoją strukturę własno-
ściową, aby udobruchać Intela. VIA została m.in. wydzielona ze struktur First 
International Computers (FIC), swojego głównego udziałowca, który był własno-
ścią starszej siostry Cher Wang – Charlene Wang, ponieważ Intel postrzegał połą-
czenie producenta płyt głównych, FIC i producenta chipsetów jako zagrożenie28.

HTC i przyczyny jego upadku 
Historia ta prowadzi nas do bardziej znanej (przynajmniej dla konsumentów 
końcowych) firmy Cher Wang – Hongda International Electronics Co. Ltd., zna-
nej również jako HTC (High Tech Computer Corporation). Historia powstania 
i upadku HTC ilustruje, co może się stać, gdy firma działająca w ekosystemie 3. 
etapu rozwoju próbuje stać się innowatorem na 1. etapie rozwoju. Firma HTC 
rozpoczęła działalność w 1997 r., głównie jako jeszcze jeden tajwański producent 
laptopów ODM. Szybko ponosiła coraz większe straty, aż w 1999 r. strategicznie 
zmieniła kierunek działania – stała się jednym z pierwszych na świecie produ-
centów urządzeń przenośnych (nazywanych wówczas osobistymi asystentami 
cyfrowymi lub PDA). Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności w 2000 r. firma 
HTC podpisała kontrakt ODM z przedsiębiorstwem Compaq (ówczesnym ame-
rykańskim gigantem komputerowym) na opracowanie urządzenia PDA – iPAQ, 
które jako pierwsze miało kolorowy ekran i działało pod kontrolą systemu Win-
dows CE (nieudany system operacyjny Microsoftu dla urządzeń przenośnych). 
Dla firmy HTC iPAQ był niczym manna z nieba: roczna liczba zamówień na 
palmtop przekroczyła bowiem 2 mln sztuk. Bardzo szybko firma HTC stała się 
wiodącym dostawcą urządzeń PDA z systemem operacyjnym CE firmy Micro-
soft, a Microsoft pomógł firmie HTC zdobyć międzynarodowe uznanie29.
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Po rozpoczęciu działalności związanej z urządzeniami PDA HTC stał się lide-
rem na rynku producentów ODM telefonów komórkowych i pierwszych smart-
fonów (w większości opartych na rozwiązaniach Microsoftu), zwłaszcza dla 
znanych operatorów komórkowych, takich jak Vodafone i T-Mobile. W związku 
z tym HTC zaczął prowadzić działalność badawczo-rozwojową w znacznie więk-
szym stopniu niż inne tajwańskie firmy i przeznaczył na ten cel ponad 5% swo-
ich wydatków. To znacznie więcej niż przeznaczają na ten cel najbardziej znane 
firmy z Doliny Krzemowej, takie jak Apple, i dwa razy więcej niż wynosi średnia 
dla innych tajwańskich firm ODM. Sukces HTC i jej rosnące możliwości badaw-
czo-rozwojowe skłoniły firmę do rozpoczęcia produkcji własnych marek produk-
tów, a pierwszym były telefony z ekranem dotykowym z systemem operacyjnym 
Microsoftu o nazwie Touch, które pojawiły się na rynku w 2007 r. Telefony Touch 
okazały się wielkim sukcesem, ale – co ważniejsze – dzięki nim do HTC zaczęli 
zgłaszać się wszyscy operatorzy komórkowi szukający sposobów walki z iPho-
nem (który w tamtym czasie był sprzedawany wyłącznie przez AT&T). Ponie-
waż system Windows stawał się coraz mniej przydatny jako platforma dla urzą-
dzeń mobilnych z ekranem dotykowym, HTC zacieśniło współpracę z Google 
i jako pierwsza firma, wspólnie z T-Mobile, wprowadziła do sprzedaży smartfon 
z systemem Android. Był to model G1, znany również jako Dream. Przejście na 
system Android pozwoliło firmie HTC również obniżyć opłaty licencyjne wy-
nikające z korzystania z własności intelektualnej (koszty licencji na korzystanie 
z własności intelektualnej stają się z czasem obciążeniem dla wielu producentów 
urządzeń ICT, ponieważ cena licencji za sztukę pozostaje taka sama, podczas gdy 
końcowe ceny jednostkowe spadają)30.

HTC wykorzystał tempo zmian i do trzeciego kwartału 2011 r. jego inne wy-
soce innowacyjne projekty sprawiły, że HTC stał się największym sprzedawcą 
smartfonów w USA – osiągnął 24% udział w rynku. W tym czasie HTC, który 
zaczynał jako jedna z wielu tajwańskich firm typu ODM produkujących lapto-
py, zdawał się z nawiązką spełniać oczekiwania klientów i – w przeciwieństwie 
do innych tajwańskich firm ICT, takich jak BenQ, Acer i Asus – z powodzeniem 
przeszedł na 1. etap innowacji. HTC był postrzegany jako tak silny konkurent, 
że w 2010 r. został pozwany przez firmę Apple, która oskarżyła go o naruszenie 
praw własności intelektualnej. Sukces HTC okazał się jednak ulotny. Na począt-
ku 2012 r., niespełna sześć miesięcy po zdobyciu tytułu lidera branży, HTC miał 
już marginalny udział w produkcji smartfonów31.

Sytuacja pogarszała się jeszcze bardziej i w końcu HTC nie udało się odzyskać 
udziałów w rynku smartfonów i tabletów, nawet po przejściu na model ODM  
(w efekcie stał się ramieniem badawczo-rozwojowym Google, opracowywał 
i sprzedawał smartfony oraz tablety Google Nexus i Pixel). W 2015 r. w HTC 
podjęto próbę aktywności w kolejnej nowatorskiej i zupełnie nowej dla świata 
niszy – wirtualnej rzeczywistości – i wspólnie z Valve Corporation (wówczas 
największym globalnym producentem gier komputerowych) wypuszczono na 
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rynek urządzenie Vive. Choć odniosło ono względny sukces, to jego sprzedaż 
jednostkowa oscylowała w granicach kilkuset tysięcy sztuk, daleko od dziesiątek 
milionów smartfonów, które rocznie HTC sprzedawał w czasach swojej najwięk-
szej świetności. W styczniu 2018 r., co stało się symbolicznym gestem demon-
strującym granice tajwańskiego modelu innowacji 3. etapu, Google nabył połowę 
personelu badawczego i projektowego HTC, cały zespół opracowujący Pixela 
oraz prawa do powiązanych praw własności intelektualnej za 1,1 mld USD. Cho-
ciaż HTC mógł pochwalić się doskonałym wzornictwem i możliwościami badaw-
czo-rozwojowymi, co jest idealne w przypadku firmy ODM na 3. etapie rozwoju, 
to fakt, że firma nie kontrolowała już żadnej z kluczowych technologii ani zwią-
zanych z nimi komponentów, okazał się barierą nie do pokonania, kiedy firma 
próbowała zaistnieć w roli lidera innowacji32.

Jak pokazuje analiza historii przemysłu innowacyjności na Tajwanie, aby od-
nieść sukces i się nim cieszyć, państwo to musiało opracować konkretny zestaw 
rozwiązań wokół czterech filarów, które pozwalają firmom wyróżniać się na 3. 
etapie innowacji. Od samego początku lokalni liderzy pracowali nad ustanowie-
niem i zinstytucjonalizowaniem przepływu wiedzy, popytu i czynników pro-
dukcji na poziomie lokalnym i globalnym. Od samego początku takie działanie, 
wraz z ustanowieniem ERSO i STAG oraz otwarciem przez ITRI zagranicznych 
oddziałów w miastach, które są postrzegane jako źródła pomysłów i technolo-
gii, było wpisane w strategię rozwoju gospodarczego na Tajwanie. ITRI i park 
naukowy w Xinzhu nie tylko dostarczają, zaopatrują i tworzą dobro publiczne 
i półpubliczne, od wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego po współpracujące ze 
sobą przestrzenie publiczne, lecz także stale ewoluują wraz ze zmieniającym się 
przemysłem globalnym i lokalnym. Widzieliśmy już, jak podział pracy między 
ITRI a przemysłem w zakresie badań i rozwoju wzmacnia korzyści na poziomie 
przedsiębiorstwa wynikające z pozostałych dwóch czynników i umożliwia do-
stęp do kluczowych zasobów, takich jak technologia i personel, a także jak kon-
sorcja badawcze zostały przekształcone w dynamiczne narzędzie zwiększania 
zdolności innowacyjnych na 3. etapie.

Mając na uwadze wspomniane wcześniej cztery filary, tajwańską specyfikę 
kapitału wysokiego ryzyka należy uznać za ważny przykład dwóch kwestii, 
o których powinniśmy dodatkowo pamiętać. Po pierwsze, jest to idealny przy-
kład tego, jak dostosować określony podzbiór ekosystemu (w tym przypadku fi-
nanse) i optymalizować go pod kątem specjalizacji na etapie lokalnym. Po drugie, 
tajwańscy VC, czyli VC odnoszący jedne z największych sukcesów rynkowych na 
świecie, poza nazwą mają bardzo niewiele wspólnego z VC z Ameryki Północ-
nej, Europy i Izraela. W związku z tym analiza tego, co VC naprawdę oznacza 
na Tajwanie, jest ważną lekcją dla lokalnych liderów na całym świecie: polityka 
innowacyjności, narzędzia, a nawet branże, które dzielą tę samą nazwę, mogą 
w różnych częściach świata oznaczać coś zupełnie innego. Dlatego też kopiowa-
nie jakiegoś narzędzia wyłącznie dlatego, że działało w konkretnych miejscach 
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i w konkretnym czasie, bez dokładnej analizy, dlaczego i jak działało w każdym 
z tych kontekstów, lub jak dostosować je do potrzeb innego regionu, może skoń-
czyć się tylko porażką.

Jeśli chcemy zrozumieć ewolucję tajwańskiej branży VC, musimy zrozumieć 
specyficzną pozycję tajwańskich firm ICT jako innowatorów 3. etapu w global-
nych sieciach produkcyjnych oraz specyficzne obawy geopolityczne, które do-
prowadziły Tajwan – głównie ze względów politycznych – do wyboru kapitału 
lokalnego zamiast zagranicznego jako źródła finansowania inwestycji, a w rezul-
tacie przekazania mu kontroli nad tajwańskimi firmami. Po tym jak K.T. Li wyko-
rzystał model parku naukowego z Doliny Krzemowej do otwarcia Hsinchu Park, 
przy czym wprowadził równocześnie znaczące zmiany w sposobie jego funkcjo-
nowania, w przypadku VC, których obecność na Tajwanie ocenił jako niezbędną 
dla lokalnej gospodarki, również zrozumiał potrzebę odpowiedniego dostoso-
wania amerykańskiego modelu do warunków lokalnych. Celem jego polityki 
było bowiem wspieranie tajwańskich firm, a Li postrzegał rynek VC podobny do 
tego, jaki funkcjonuje w Dolinie Krzemowej, jako rozwiązanie problemu pole-
gającego na „niewystarczających zasobach kapitałowych tajwańskich ekspertów 
dziedzinowych”33.

Inicjatywa polityczna mająca na celu stworzenie lokalnego przemysłu VC roz-
poczęła się w 1983 r., kiedy tajwańskie Ministerstwo Finansów wydało „Przepisy 
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami kapitału podwyższonego ryzyka” i za-
pewniło dwudziestoprocentową ulgę podatkową dla inwestycji w lokalne firmy 
high-tech (TVCA 2006). Jak wspomniałem już w poprzednim rozdziale, typowym 
sposobem organizacji tego, co nazywamy VC, jest fundusz działający w określo-
nych ramach czasowych i z ograniczoną odpowiedzialnością, a jego partnerami 
są komandytariusze, którzy dostarczają kapitał, ale pozostają bierni, oraz kom-
plementariusze, którzy zarządzają funduszami i podejmują decyzje inwestycyjne. 
To właśnie tych drugich nazywamy „venture capitalistami” – właśnie ten model 
został przeniesiony z USA do Izraela i większości krajów europejskich34. 

Zupełnie inaczej jest na Tajwanie. Tajwańscy decydenci mieli na celu utworze-
nie branży VC opartej niemal wyłącznie na lokalnym kapitale (co jest dokładnym 
przeciwieństwem izraelskiego celu polityki VC), więc wybrali tzw. strukturę „pa-
pierowej spółki”. W takim modelu inwestorzy (czyli komandytariusze w modelu 
amerykańskim) tworzą spółkę (nie fundusz), a sami inwestorzy nie tylko dostar-
czają kapitał, lecz także – w przeciwieństwie do komandytariuszy w USA – są 
aktywnymi menedżerami, kontrolującymi decyzje inwestycyjne. Chociaż zatrud-
nieni menedżerowie „spółek papierowych” nazywani są VC, nie mają oni żadne-
go wpływu na decyzje związane z inwestycjami. W efekcie tajwańscy decydenci 
skorzystali z modelu amerykańskiej spółki komandytowej, którą dopasowali do 
lokalnego ekosystemu35. 

Tajwańskie regulacje okazały się skuteczną zachętą dla działalności branży 
VC na poziomie lokalnym, która do połowy lat 90. stała się „integralną siłą pro-
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mującą tajwański krajowy przemysł najnowocześniejszych technologii (czytaj: 
przemysł teleinformatyczny)”. Regulacje skoncentrowane na rynku krajowym 
spowodowały, że obecność inwestorów zagranicznych, zwłaszcza amerykań-
skich, była znikoma. Równocześnie tajwański przemysł VC zorientowany na 
rynek krajowy osiągnął zyski kapitałowe dzięki notowaniom na Tajwańskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych, która ma swój własny inny zestaw regulacji 
dotyczących notowań. Spółki muszą osiągać dodatnie, stabilne, rosnące przepły-
wy pieniężne przez kilka lat, zanim zostaną wprowadzone na giełdę. W związku 
z tym model biznesowy tajwańskich VC nie oczekuje ogromnych mnożników 
finansowych osiąganych w ciągu od pięciu do siedmiu lat. Zamiast tego tajwań-
skie VC, inwestując w tajwańskie firmy na Tajwanie, wolą inwestować w firmy, 
których modele biznesowe charakteryzują się niższym ryzykiem technologicz-
nym – np. w firmy, które opierają się na innowacjach 2. generacji lub modelu 
biznesowym OEM/ODM. Jest to model biznesowy pasujący do cykli życia firm 
innowacyjnych na 3. etapie. Wspierany przez regulacje, które utrudniały tajwań-
skim firmom obecność na zagranicznych giełdach przed wejściem na tajwańską, 
model finansowy obowiązujący w Tajwanie wzmocnił dominację lokalnych VC, 
ponieważ dla zagranicznych inwestorów tajwańska giełda była mało atrakcyjna. 
W rezultacie zrodził się przemysł finansowy, który wspiera i czerpie zyski z lo-
kalnej koncentracji na 3. etapie innowacji, dzięki czemu zwiększa swój sukces 
i specyficzne zdolności innowacyjne36 37. 

Drugi etap innowacji
Kolejnym etapem, wokół którego narosło wiele nieporozumień, jest 2. etap in-
nowacji: projektowanie, prototypowanie i inżynieria produkcji. Częściowym 
powodem ku temu jest fakt, że często przysłaniają go historie konkretnych firm 
lub dawnych klastrów przemysłowych, które próbują – choć bardzo niechętnie 
– dopasowywać się do rzeczywistości nowej, globalnej gospodarki. Jeśli trzeba 
wskazać firmę, którą można winić za taki stan rzeczy, jest nią IDEO. Działal-
ność przedsiębiorstwa dostarczyła wielu podręcznikowych przykładów, o któ-
rych uczą się studenci szkół biznesu, i stała się kanwą wielu artykułów, książek, 
filmów dokumentalnych, wykładów TED oraz zainspirowała niezliczoną ilość 
doradców biznesowych do uczenia implementowania innowacji, angażowania 
klientów i motywowania pracowników „w stylu IDEO”38. 

Rzeczywiście, patrząc na IDEO, naprawdę można się wiele nauczyć. Firma 
ta pomaga obecnie przedsiębiorcom, a nawet całym regionom, wprowadzać na 
rynek nowe produkty i usługi w niezliczonych branżach, przez co trafnie ukazuje 
kluczowe znaczenie innowacji 2. etapu. Na potrzeby tej książki zwrócimy uwagę 
na jedną z najciekawszych rzeczy związanych z IDEO – na podejście strategiczne, 
które jest dalekie od tego, co kojarzy się z Doliną Krzemową oraz z powstający-
mi tam bajeranckimi i nowatorskimi gadżetami i technologiami. To wprawdzie 
IDEO stoi za ostatecznym projektem i produkcją niezliczonej ilości nowych ga-
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dżetów, od pierwszej myszy Apple po setki niepotrzebnych nikomu palmtopów, 
jeśli jednak uważnie przeanalizujemy biografie założycieli i czołowych liderów 
IDEO, znajdziemy w nich jeden wspólny i zaskakujący wątek: wszyscy oni za-
czynali w dojrzałych już branżach i projektowali przedmioty, które w większo-
ści nie kojarzą się ze słowem „innowacja”, a nawet „technologia”. Przykładami 
są: toster, świecący się znaczek „zajęte” w toalecie, pilarka stołowa. W umysłach 
większości konsumentów IDEO zaistniała, kiedy w jednym z programów telewi-
zji ABC przedstawiono przeprojektowane przez IDEO wózki zakupowe39.

IDEO w pierwszej kolejności bierze pod lupę przedmioty i surowce, których 
ludzie używają tysiące razy dziennie i od których oczekują niezawodności oraz 
łatwości użytkowania, a przy tym niebanalności. Skupienie się na tych właśnie 
elementach jest niezwykle ważne dla 2. etapu innowacji i to właśnie na nim re-
giony powinny się skoncentrować, jeśli ich strategia zakłada wzrost oparty na 
innowacjach. 

Aby lepiej zrozumieć mechanizm tego modelu i przekonać się, że ten etap 
jest bardzo specyficzny i nie polega, jak wydaje się niektórym ekonomistom, na 
tym, iż „stary” przemysł próbuje „elastycznie” dostosować się do realiów nowej 
gospodarki, przyjrzyjmy się jednej z najstarszych branż przemysłowych na świe-
cie – produkcji butów40.

Starożytny produkt we współczesnym świecie 
W pierwszym rozdziale pokrótce przeanalizowaliśmy, jak wynikająca z postę-
pującej globalizacji transformacja jednego z obszarów na północnym zachodzie 
Włoch, Alto Livenza, odmieniła lokalny przemysł meblarski i uczyniła go odno-
szącym globalne sukcesy węzłem 2. etapu innowacji. Czas na wizytę w innym 
włoskim regionie: tym razem wybieramy się do położonego w sąsiedztwie Alto 
Livenza regionu Riviera del Brenta, gdzie powstają najbardziej luksusowe na 
świecie buty damskie. Na trop tego miejsca naprowadził mnie Giulio Buciuni – 
mój częsty współpracownik i przyjaciel41.

Riviera del Brenta to jeden z najstarszych tradycyjnych okręgów przemysło-
wych Włoch. Obejmuje on przyległe obszary w prowincjach Wenecja i Padwa, 
wzdłuż rzeki Brenta. Jako centrum włoskiej produkcji luksusowego obuwia 
Riviera del Brenta jest znana na całym świecie z wysokiej klasy obuwia dam-
skiego, pochodzących stamtąd marek oraz baz projektowych, zaopatrzeniowych 
i montażowych dla czołowych światowych marek, takich jak Louis Vuitton, Pra-
da i Armani. Mimo że włoska gospodarka doświadczyła w latach 2005–2015 
długotrwałego kryzysu i wiele znanych okręgów przemysłowych znacznie ogra-
niczyło swoją działalność, Riviera del Brenta udało się pozostać w grze i stale 
odnosić sukcesy. Według włoskiego Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) liczba 
jednostek produkcyjnych i pracowników przemysłu obuwniczego w Riviera del 
Brenta spadła zaledwie o odpowiednio 1,6% (744 do 732) i 4,27% (6531 do 6252) 
w okresie między 2005 a 2014 r. Sektor obuwniczy w regionie wciąż kwitnie, 
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chociaż upadają inne włoskie okręgi produkujące obuwie, takie jak Vigevano 
w Lombardii42.

Przyczyną trwałego sukcesu Riviera del Brenta było to, że w ciągu ostat-
nich dwóch dekad przekształcił się on w wysoce konkurencyjny ośrodek 2. eta-
pu innowacji, a być może nawet stał się najważniejszym tego typu ośrodkiem 
w globalnym przemyśle luksusowego obuwia damskiego. Trzy czynniki miały 
decydujące znaczenie w procesie jego transformacji: strategie modernizacyjne 
powodujące, że lokalni producenci stają się innowatorami 2. etapu, inwestycje 
czołowych korporacji transnarodowych oraz udział w rozwijaniu i doskonale-
niu lokalnych firm oraz dóbr półpublicznych, takich jak najstarsza we Włoszech 
szkoła dla producentów obuwia.  

Aby zrozumieć, jaką rolę odegrały poszczególne czynniki, dokonajmy naj-
pierw krótkiego przeglądu branży. Produkcja obuwia luksusowego różni się od 
produkcji obuwia przeznaczonego na rynek masowy tym, że marki luksusowe 
produkują bardzo krótkie serie oryginalnie prezentujących się butów wysokiej 
jakości, oferowanych po dość wysokich cenach. Projektanci takich marek tworzą 
w ciągu roku wiele kolekcji, przy czym najważniejszą funkcję pełnią zawsze ko-
lekcje letnie i zimowe, gdyż to one stanowią platformę do prezentacji najbardziej 
flagowych modeli danej marki. Jedna duża marka modowa wprowadza rocznie 
do 400 nowych modeli luksusowych butów damskich, z których wiele pochodzi 
od firm z Riviera del Brenta, a każdy z nich wymaga doraźnych działań związa-
nych z rozwojem produktu. Produkcja obuwia obejmuje etapy projektowania, 
modelowania, produkcji próbnej, przetwarzania i pozyskiwania surowców (skó-
ry, barwników, kleju do obcasów i podeszew, nici do skóry), cięcia, szycia, mon-
tażu, dystrybucji oraz marketingu43.

Koniecznie trzeba zdać sobie sprawę, że w przemyśle modowym, w przeci-
wieństwie do tego, co mogą myśleć widzowie programów typu reality show po-
święconych modzie, dobry projekt to za mało. Nawet dobry prototyp nie załatwia 
sprawy. Klientki wydające setki lub tysiące euro za wysokiej klasy buty oczekują, 
że nabyty produkt będzie luksusowy, wygodny i jednocześnie estetyczny. Kupują 
one buty z zamiarem używania ich do chodzenia, a to wiąże się z tym, że buty 
będą reagować na różne obciążenie fizyczne i wchodzić w reakcje chemiczne wy-
wołane przez człowieka (np. kontakt skóry, z której wykonano buty, z potem 
i grzybami), co jest normalną konsekwencją użytkowania butów. Co więcej, buty 
muszą być zaprojektowane tak, żeby nadawały się do produkcji masowej – nie 
są dziełem sztuki, którego się nie powiela. Umiejętności wymagane do zaprojek-
towania butów spełniających te wszystkie kryteria i stworzenia z tego produktu 
obuwia użytkowego, produkowanego w określonych cenach i w krótkich termi-
nach, stanowią sedno innowacji 2. stopnia. 

Dzięki globalnej fragmentaryzacji produkcji tylko nieliczne przedsiębiorstwa 
są nadal w pełni zintegrowanymi producentami obuwia. Podobnie jak w przy-
padku branży teleinformatycznej, tak i tu duże marki oraz domy projektowe czę-
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sto zajmują się usługami szczebla wyższego (projektowanie) i niższego (marke-
ting), a pozostałe czynności wykonują wyspecjalizowani wykonawcy. Riviera del 
Brenta skorzystała z okazji, jaką stwarza właśnie taka produkcja rozdrobniona. 
Nie chodziło tu wcale o to, że wykazała się większym sprytem od innych – była 
to raczej konsekwencja połączenia zdobywanej latami wiedzy z możliwościami 
i chęcią współpracy ze strony lokalnych decydentów. To połączenie pozwoliło 
producentom z Riviera del Brenta nie tylko na określenie siebie na nowo, lecz 
także na kształtowanie całej branży obuwniczej w skali globalnej44.

Tradycja produkcji obuwia w Riviera del Brenta sięga czasów Republiki We-
neckiej. W XIX w. produkcja rzemieślnicza ustąpiła miejsca industrializacji. Dzięki 
produkcji przemysłowej buty z Riviera del Brenta mogły być sprzedawane w ca-
łych Włoszech i w Europie, a wytwórcy zbudowali reputację Włoch jako miejsca, 
w którym można zaopatrzyć się w buty lub je kupić. Industrializacja sprzyjała 
specjalizacji. Wiodące firmy coraz częściej zlecały poszczególne fragmenty pro-
dukcji mniejszym, wąsko wyspecjalizowanym firmom. Firmy produkujące na 
skalę przemysłową służyły jako producenci oryginalnego sprzętu (OEM) dla za-
granicznych marek i sklepów detalicznych, zwłaszcza w Niemczech, produkując 
towary na zamówienie45. 

Model biznesowy OEM podczas pierwszego otwarcia Riviera del Brenta na 
globalne sieci produkcyjne ograniczał możliwości w zakresie wprowadzania 
zmian w projektach wzorniczych, a także w kwestii marketingu i dystrybucji. 
Rola firm została zdegradowana do zadań związanych z dostawami i montażem 
o najniższej wartości dodanej w zestawieniu z tańszą ofertą producentów zagra-
nicznych. Niektórzy obserwatorzy zakwestionowali pogląd o pełnej operatywno-
ści strategii OEM powziętej przez lokalnych producentów, gdyż zauważyli obni-
żenie zdolności lokalnych firm – w szczególności utratę zdolności projektowych, 
które kiedyś miały jako producenci rzemieślniczy lub małoseryjni. Ponadto firmy 
z Riviera del Brenta nie mogły dorównać cenowo konkurentom oferującym pro-
dukty po znacznie niższych cenach. Dalsze poleganie na masowych zamówie-
niach od globalnych sieci produkcyjnych mogło osłabić cały region, tak jak to 
stało się w przypadku innych włoskich obszarów przemysłowych46.

Na szczęście dla regionu już w latach 70. kilku producentów zaczęło koncen-
trować się na designerskim obuwiu damskim. Garstka lokalnych producentów 
zaczęła stosować taktykę zakładającą zdobywanie wiedzy wraz z zaopatrywa-
niem rynków w produkty, co przekładało się na transformację polegającą na 
przejście z produkcji ogólnej na specjalistyczną. Producenci, tacy jak Sergio Ros-
si, dążyli do zwiększenia sprzedaży na całym świecie i zróżnicowania portfolio 
klientów, więc zaczęli jeździć do Francji, aby nawiązać współpracę z markami 
modowymi, takimi jak Dior, którym oferowano usługę produkcji oryginalnych 
wzorów obuwia (ODM). Marki przekazywały firmom z Riviera del Brenta pro-
jekty służące im jako baza do opracowania modeli, które nadawałyby się do pro-
dukcji na większą skalę47.
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Świadczenie usług typu ODM dla luksusowych marek sprawiło, że produ-
cenci z Riviera del Brenta weszli na inną ścieżkę rozwoju niż podobne do nich 
regiony z Włoch. Ponieważ skupili się na obuwiu z najwyższej półki i wyko-
rzystali renomę, jaką cieszą się produkty opatrzone metką „Made in Italy”, byli 
w stanie zwiększyć swoją wartość dodaną. Lokalne przedsiębiorstwa stopniowo 
zaczęły specjalizować się w dostosowywaniu bardzo często wyszukanych pro-
jektów obuwia do wersji, które umożliwiałyby ich produkcję, a także skupiały się 
na pozyskiwaniu wiedzy dotyczącej rynku i innowacji od globalnych marek. Jed-
nocześnie firmy z regionu jako pierwsze dowiadywały się o trendach panujących 
w modzie, surowcach i technikach stosowanych w projektowaniu i tworzeniu 
obuwia luksusowego. Dawało to firmom z Riviera del Brenta możliwość, a rów-
nocześnie wywierało na nich presję, przestrzegania najbardziej wymagających 
kryteriów produkcyjnych, co gwarantowało pozycję najczęściej wybieranego 
miejsca zaopatrzenia. Rygor zakładający zdobywanie kolejnych tajników wiedzy 
wraz z poszerzaniem rynków zbytu zaczął obowiązywać również podwykonaw-
ców i poddostawców, którzy także musieli spełniać wyśrubowane kryteria doty-
czące wysokiej jakości i wartości produktu oraz krótkich linii produkcyjnych48. 

Kluczowym powodem, dla którego firmy z Riviera del Brenta poradziły so-
bie z transformacją, były obowiązujące regulacje, szczególnie w kwestii edukacji. 
Władze lokalne wraz z Associazione Calzaturifici della Riviera del Brenta (ACRIB 
– organizacją reprezentującą lokalnych szewców) wspólnie prowadziły Politec-
nico Calzaturiero, czyli najstarszą we Włoszech szkołę dla szewców. W szkole 
założonej w 1923 r., pod nazwą Scuola di Disegno per Arti e Mestieri, kształci się 
młodzież z całych Włoch. Ta placówka jest kluczowym źródłem wykwalifikowa-
nej siły roboczej dla branży obuwniczej. Kiedy Giulio Buciuni i ja spotkaliśmy 
się z dyrektorem szkoły w lipcu 2014 r., opisał on misję i rolę w przekształcaniu 
Riviera del Brenta w centrum innowacji 2. stopnia oraz w podtrzymywaniu jej 
unikalnych możliwości w następujący sposób: 

Nasza praca jest strategicznym elementem całej tej układanki. Szkoła oferuje szereg 
usług, ale naszą specjalizacją jest dostarczać firmom działającym w regionie nowych 
umiejętności, które mogą wykorzystać, aby przyciągnąć do siebie globalnych nabywców. 
Aby dojść do tego etapu, musieliśmy umiędzynarodowić naszą działalność i odpowiednio 
dostosować naszą ofertę edukacyjną. Takie podejście to ewenement w skali całego kraju 
i był to niezbędny krok, który musieliśmy podjąć, by się rozwijać i – mam nadzieję – w cią-
gu najbliższych lat stać się najlepszą na świecie szkołą pod względem kadry, którą u nas 
kształcimy. 

Oprócz kształcenia techników, programy nauczania obejmują również szko-
lenia dla twórców prototypów. Lider ACRIB, z którym rozmawialiśmy, w jasny 
sposób przedstawił założenia tej strategii, wyjaśniając, w jaki sposób ACRIB 
i szkoła wspierają rozwój małych dostawców, którzy jeszcze nie uczestniczą 
w rozwoju produktów firm globalnych. Dostawcy są dokładnie instruowani, jak 
zdobywać umiejętności w zakresie opracowywania nowych produktów: 
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Obecnie nasze programy nauczania w coraz większym stopniu koncentrują się na 
rozwoju produktu. Choć zdajemy sobie oczywiście sprawę, że faza produkcyjna jest klu-
czowa dla produktu jako takiego, ale to, że tak bardzo koncentrujemy się już na samym 
jego rozwoju, sprawia, że lokalni dostawcy stają się atrakcyjnymi i dobrymi partnerami 
biznesowymi dla międzynarodowych graczy. 

 Celem tej strategii opartej na porozumieniu publiczno-prywatnym, skupiają-
cej się wokół unikalnej instytucji edukacyjnej, jest zwiększenie liczby firm zdol-
nych do opracowywania nowych produktów dla globalnych marek i – w ostatecz-
ności – także do tworzenia produktów zupełnie od nich niezależnych. Poprzez 
ukierunkowanie na mniejsze firmy, z których większość specjalizuje się na bardzo 
wąskich etapach łańcucha dostaw, ACRIB ma na celu wsparcie konkurencyjności 
wszystkich lokalnych dostawców. Aby to osiągnąć, Politecnico Calzaturiero ak-
tywnie pracuje nad tym, aby stać się kluczowym węzłem globalnego przemysłu 
2. generacji. Pierwszym krokiem tej strategii było stworzenie wspólnego przed-
sięwzięcia szkoleniowego i wprowadzającego w temat transformacji z Parsons 
School of Design w Nowym Jorku w połowie 2000 r. Ten program, stworzony 
w celu łączenia lokalnych producentów z młodymi międzynarodowymi projek-
tantami, ma na celu ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy tymi dwoma klu-
czowymi węzłami łańcucha przemysłu obuwniczego. Studenci z Parsons ściśle 
współpracują z producentami obuwia przy opracowywaniu i produkcji swoich 
projektów butów. Lokalni producenci mają dostęp do wiedzy na temat nowych 
pomysłów i trendów rynkowych, co pomaga im przewidzieć wymagania, jakie 
w przyszłości mogą stawiać im globalni nabywcy, i zawczasu odpowiednio się 
do nich dostosować. Co więcej, lokalne marki stają się częścią procesu obejmu-
jącego wszystkie etapy: od pomysłu do produkcji, a przez to zdobywają jedyne 
w swoim rodzaju doświadczenie. Nie jest więc zaskoczeniem, że kiedy ci młodzi 
aspirujący projektanci dostają pracę w branży modowej, będą polegać na firmach 
z Riviera del Brenta i ich powiązaniach z Politecnico Calzaturiero, co przypomina 
sposób, w jaki IDEO współpracuje z markami z Doliny Krzemowej.

Taka strategia transformacji i budowania zdolności regionu do innowacji 2. 
etapu przynosi pozytywne skutki. Specjalizacja w produkcji wysokiej klasy obu-
wia w modelu „od pomysłu do produkcji” sprawiła, że dostawcy z Riviera del 
Brenta kolektywnie dysponują wyjątkowymi kwalifikacjami, niezbędnymi do 
produkcji designerskiego obuwia. Lokalne firmy mają wysokiej jakości, unikalne 
zdolności w zakresie projektowania, szybkiego prototypowania i produkcji prób-
nej. W związku z tym Louis Vuitton, Prada, Armani i inne światowe marki nie 
tylko zaopatrywały się w usługi oferowane w regionie, lecz także od lat 90. zaczę-
ły otwierać tam swoje własne zakłady oraz wykorzystywać umiejętności lokalnej 
siły roboczej w zakresie projektowania, produkcji próbnej i zaopatrzenia. W ten 
sposób globalne marki zwiększają swoje możliwości innowacyjne i korzystają na 
renomie produktów „Made in Italy”. Podczas naszej wizyty w Riviera del Brenta 
dyrektor ACRIB skomentował ten fakt w następujący sposób: 
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Większość światowych marek modowych chce tu mieć swoją filię ze względu na reno-
mę. Jakaś część ich kolekcji może być produkowana w Europie Wschodniej lub Chinach, 
ale w przypadku luksusowych butów biorą sobie za punkt honoru, żeby powstawały one 
właśnie tutaj. Gdybyśmy nie mogli się jednak pochwalić żadnymi unikalnymi kompeten-
cjami, nie wyrobiliśmy sobie reputacji, jaką mamy. A tak – mamy jedno i drugie. 

Wyspecjalizowane możliwości produkcyjne Riviera del Brenta pozwalają 
na innowacje w przemyśle obuwia luksusowego, co sprawia, że globalne marki 
w dużym stopniu polegają na lokalnych przedsiębiorstwach. Innowacje produk-
towe w przemyśle luksusowego obuwia są „osadzone w procesie”, co znaczy, 
że zachodzą na wszystkich etapach procesu produkcyjnego (od cięcia skóry, po-
przez szycie, aż po montaż). To właśnie wyróżnia obuwie luksusowe: aby uzy-
skać niezbędną jakość produktu, a jednocześnie spełnić kryterium co do wielko-
ści partii produktu, poszczególne firmy muszą zacząć się wąsko specjalizować. 
Ale ponieważ innowacja wymaga innowacyjności na wszystkich etapach naraz, 
firmy muszą być zlokalizowane w jednym miejscu, aby efektywnie przekazywać 
sobie niezbędną do tego wiedzę. Z kolei obuwie przeznaczone na rynek masowy, 
którego produkcja nie wymaga umiejętności rzemieślniczych, może być produ-
kowane przez firmy przyjmujące i realizujące zamówienia zgodnie ze specyfika-
cją danej marki, przy użyciu standardowego sprzętu, który może być transporto-
wany w dowolne miejsce na świecie49. 

Riviera del Brenta rozwinęła również wyspecjalizowany aparat finansowy, 
który wzmacnia unikalny system innowacji 2. etapu i czerpie zyski z głębokiego 
osadzenia w tymże systemie. Aparat finansowy składający się z licznych małych 
banków lokalnych nazywany jest banche di credito cooperativo (BCC). System BCC 
został opracowany przez lokalnych bankierów, by ułatwić tworzenie nowych, 
wyspecjalizowanych przedsięwzięć, często przez wykwalifikowanych pracowni-
ków zatrudnionych wcześniej w większych organizacjach. System ten jest odpo-
wiedzią na wyzwanie, jakim jest dostęp do kapitału dla lokalnych przedsiębior-
ców działających na małą skalę i w wysoce wyspecjalizowanej branży, których 
duże banki nie postrzegają jako swoich wymarzonych klientów. Podtrzymuje on 
tworzenie i utrzymanie gęstego ekosystemu dostawców, skupiającego sieci pro-
dukcyjne globalnych marek odzieżowych. Znaczenie tego rodzaju dobra półpu-
blicznego potwierdza duża zależność lokalnych małych firm od kredytów udzie-
lanych przez BCC. Niemniej jednak wielka recesja z 2008 r. i późniejsze trudności 
dwóch głównych lokalnych banków – Veneto Banca i Banca Popolare di Vicenza 
– poważnie dotknęły wiele lokalnych firm i postawiły pod znakiem zapytania 
stabilność regionalnego systemu finansowego. Obecnie niedobór kredytów jest 
jednym z najbardziej krytycznych problemów, jeżeli chodzi o dalsze istnienie ma-
łych lokalnych producentów, a także całego klastra50. 

Tak więc dzięki współpracy publiczno-prywatnej Riviera del Brenta stała się 
ważnym ośrodkiem 2. etapu innowacji w globalnym przemyśle luksusowych bu-
tów damskich. Pozwoliło to zapewnić liczne i atrakcyjne miejsca pracy dla osób 
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ze zróżnicowanymi umiejętnościami i wykształceniem. Dokonano tego – jak już 
zaobserwowaliśmy – poprzez modyfikację każdego z fundamentów innowacji: 
1) transferu wiedzy, popytu i środków pomiędzy jednostkami lokalnymi i globalnymi; 
2) podaży oraz tworzenia dóbr publicznych i półpublicznych; 3) lokalnego ekosystemu 
wzmacniającego korzyści na poziomie pojedynczych firm; oraz 4) zarządzania ewolucją 
trzech pozostałych filarów. W przypadku Riviera del Brenta dobrze obrazuje to in-
stytucjonalizacja przepływów z poziomu globalnego na lokalny. 

Powiązanie umiejętności produkcyjnych z modelami innowacyjnymi global-
nych marek modowych wywarło głęboki wpływ na lokalne dobra półpubliczne. 
Podczas gdy w Riviera del Brenta kluczową rolę odegrała w tym szkoła Politec-
nico Calzaturiero, w regionie Alto Livenza innym narzędziem, które pozwoliło 
osiągnąć ten sam cel (i to w jeszcze większym stopniu), były targi expo i inne 
spotkanie branżowe. Aby wspierać integrację producentów i projektantów oraz 
zachęcać zagraniczne luksusowe marki do głębszej współpracy z Riviera del 
Brenta, władze lokalne podejmują szereg działań: urzędnicy promują marki z re-
gionu oraz lokalne możliwości w zakresie projektowania i produkcji obuwia za 
granicą. ACRIB, wspierająca tę strategię, w 1976 r. założyła Consorzio Maestri 
Calzaturieri del Brenta (Consorzio Maestri) – instytucję zajmującą się globalną 
promocją okręgu, głównie poprzez udział w międzynarodowych targach, wyda-
rzeniach związanych z zaopatrzeniem i kampaniach reklamowych51. 

Liderzy Alto Livenza poszli o krok dalej. W 2005 r. lokalna izba handlowa 
i władze gminy Pordenone zorganizowały u siebie Salone Internazionale dei 
Componenti, Semilavorati ed Accessori per l’Industria del Mobile (SICAM), czy-
li Międzynarodową Wystawę Komponentów, Półfabrykatów i Akcesoriów dla 
Przemysłu Meblarskiego52. 

W ciągu pięciu lat od pierwszej edycji SICAM stała się jedną z najważniej-
szych branżowych imprez targowych na świecie. Do 2012 r. SICAM gościła 
540  wystawców i 17 000 kupców z 93 krajów, a 30% uczestników pochodziło 
spoza Włoch. SICAM jest klasycznym przykładem dobra publicznego, które 
powstaje wspólnymi siłami. Założone dzięki współpracy Pordenone Fiere, Izby 
Handlowej Pordenone, gminy Pordenone i lokalnych przedsiębiorców z branży 
meblowej, wśród których są członkowie zarządu SICAM, targi meblowe zostały 
pomyślane jako pomost pomiędzy krajowymi i globalnymi projektantami oraz 
pomiędzy kupcami i wyspecjalizowanymi producentami z regionu. W 2012  r. 
forma targów SICAM została poszerzona, aby odzwierciedlić rosnące znaczenie 
globalnego rynku kontraktowego. Ich częścią stało się nowe wydarzenie ukie-
runkowane na konkretną niszę nabywców, czyli wykonawców, co pozwoliło sce-
mentować relacje pomiędzy wiodącymi globalnymi wykonawcami a lokalnymi 
firmami. Powołanie do życia i rozwój dwóch imprez branżowych o charakterze 
międzynarodowym stworzyło stabilny pomost pomiędzy producentami z Alto 
Livenza a rynkami globalnymi53. 
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To wszystko dowodzi, że 2. i 3. etap innowacji są realną opcją dla regionów 
poszukujących trwałego i równomiernie rozdystrybuowanego wzrostu gospo-
darczego opartego na innowacjach. Nie są one złotym środkiem na wszystkie 
bolączki, skoro sam ekosystem przystosowany do produkcji i skalowania firm 
skupionych na tych etapach jest źle przygotowany do wspierania i podtrzymywa-
nia firm, które dążą do sukcesu w nowatorskich innowacjach.

Z drugiej strony mamy w nich do czynienia z komplementarnością, która 
powoduje, że firmy potrzebujące różnych zestawów dóbr publicznych i półpu-
blicznych nie osiągną dla siebie żadnych korzyści. Co więcej, jak pokazują przy-
padki Tajwanu, Riviera del Brenta i Alto Livenza, stworzenie takiego systemu nie 
jest zadaniem na jeden dzień czy nawet na rok – to długofalowe przedsięwzięcie 
polegające na eksperymentowaniu, rozwoju i równoczesnej ewolucji czterech 
podstawowych filarów. Ponadto globalny system gospodarczy nie jest statyczny, 
dlatego nie wystarczy tylko sprzężenie działalności lokalnej z globalną. Polityki 
publiczne muszą stale się redefiniować, ulepszać i doskonalić w łączeniu właści-
wych części świata z regionami oraz modyfikować te zależności, gdy zarówno 
region, jak i przemysł globalny przechodzą kolejną zmianę lub ewoluują.
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przetrwać, przystosować się i prosperować w odmienionym/zmieniającym się środowisku. Nasza 
rola jako naukowców społecznych nie powinna polegać jedynie na celebrowaniu ciągłości, ale na 
wyjaśnianiu, w jaki sposób nowe modele różnią się od poprzednich i dlaczego.
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Rozdział 7.

Stare do lamusa, nowe na piedestał. 
Tylko jak tego dokonać?
– A teraz powiedz – spytała Dorota – w jaki sposób ja powrócę do Kansas? 
– Nad tym musimy się zastanowić – odpowiedział człowieczek. – Dajcie mi dwa, trzy dni 
do namysłu, a spróbuję znaleźć sposób przeniesienia cię przez pustynię. 

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

W ten sposób zbliżamy się do ostatniego z naszych czterech etapów innowacji: 
1. etapu, czyli nowości – etapu, który zawładnął wyobraźnią tak wielu z nas i do 
tego stopnia, że większość uważa go za jedyną drogę do osiągnięcia wzrostu 
opartego na innowacjach. Co więcej, jeden konkretny model 1. etapu – ten zna-
ny z Doliny Krzemowej, polegający na wyjściach finansowych ze start-upów na 
stratosferycznym poziomie, w możliwie najkrótszym czasie – został wyniesiony 
niemal do rangi dogmatu. 

Przeanalizujemy dokładnie najbardziej imponujący przypadek rozwoju inno-
wacji w ramach 1. etapu od lat 60. XX w. – czyli państwo Izrael. W ten sposób 
poznamy zarówno mocne, jak i słabe strony innowacji 1. etapu, a także konkret-
ne konsekwencje dystrybucyjne, do jakich prowadzi ten model, oraz to, w jaki 
sposób próbują je łagodzić lokalni decydenci. Dla naszych celów najbardziej in-
teresującą częścią ewolucji Izraela nie jest sukces państwa w dziedzinie innowacji 
jako taki, ale kwestia tego, jak polityka innowacyjna ewoluuje wraz z przemysłem 
i globalnymi zmianami, aby wspierać ciągły wzrost. Izrael zaczynał dosłownie 
od zera, by stać się regionem, który przez ponad dwie dekady z rzędu przewo-
dził światu w zakresie innowacji 1. etapu. 

Niemniej jednak Dolina Krzemowa nie jest jedynym modelem wzrostu inno-
wacji 1. stopnia i, jak omówiłem już w pierwszych trzech rozdziałach tej książki, 
nie jest to wcale najbardziej pożądany lub możliwy do realizacji model dla lo-
kalnych decydentów. Aby przyjrzeć się innym modelom, przeanalizujemy wciąż 
trwającą transformację miasta Hamilton w Ontario, które z miasta „pasa rdzy”, 
gdzie nie tak dawno temu najbardziej dochodowym interesem było zarządzanie 
masą upadłościową wielkich koncernów stalowych, zmieniło się w miejsce mo-
gące pochwalić się zaskakującym modelem innowacji w dziedzinie technologii 
medycznych. 

Część II 
Innowacje a dobrobyt
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Model ten nie zakłada ryzykownych inwestycji w nowe genetycznie modyfi-
kowane molekuły, lecz opiera się na ludzkim, skoncentrowanym na problemach 
spojrzeniu na technologię medyczną, wspieranym przez eksperymentalne spo-
soby przenoszenia zasobów finansowych i kapitału ludzkiego ze starych branż 
do nowych. Model ten może również okazać się porażką lub nawet nie wejść 
w fazę pełnej realizacji, jeśli na jego drodze stanie błędna polityka federalna 
i prowincjonalna, ale dla wielu regionów może stanowić on przykład tego, żeby 
rozwiązań dla rozwoju opartego na innowacjach szukać gdzie indziej niż w ko-
lejnych „dolinach krzemowych”. 

Zacznijmy jednak od historii Izraela, maleńkiego kraju położonego nad brze-
giem Morza Śródziemnego. Dziś Izrael uważany jest za potęgę branży teleinfor-
matycznej, z większą liczbą firm notowanych na NASDAQ niż jakikolwiek inny 
kraj świata, oprócz Stanów Zjednoczonych, oraz z inwestycjami w badania i roz-
wój w wysokości 4% PKB rocznie w ciągu ostatniego dwudziestolecia, co jest naj-
wyższym wynikiem w skali globu. Izraelski przemysł teleinformatyczny opiera 
się na modelu biznesowym wykorzystującym badania i rozwój, nowe produkty 
i eksport1. 

Po przeanalizowaniu tych imponujących liczb nasuwa się pytanie: W jaki 
sposób Izrael – kraj, który jeszcze w 1965 r. notował jedne z najniższych wy-
datków na badania i rozwój wyrażonych w skali procentowej PKB na świecie 
– rozwinął tak intensywny pod względem badań i rozwoju przemysł telein-
formatyczny i stał się światowym liderem w wydatkach na badania i rozwój2? 
Krytyczna w tym okazała się polityka publiczna opracowywana, doskonalona 
i wdrażana w ciągu pięciu dekad przez maleńką agencję OCS o bardzo ogra-
niczonych zasobach, która z biegiem czasu została przekształcona w Minister-
stwo Gospodarki. 

Transformacja Izraela w to, co dzisiaj nazywamy szybką ścieżką rozwoju opar-
tą na innowacjach, a co ówcześnie było znane jako industrializacja oparta na osią-
gnięciach naukowych, rozpoczęła się od małego trzęsienia ziemi. Niespodziewana 
decyzja prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a o nałożeniu embarga wojskowe-
go na Izrael tuż przed wojną z 1967 r. skłoniła decydentów do skierowania dużych 
inwestycji w badania i rozwój zaawansowanych technologicznie systemów uzbro-
jenia. Podobne zmiany nastąpiły w cywilnej polityce przemysłowej3.

Najważniejszą z nich było utworzenie w strukturach ówczesnego Minister-
stwa Handlu agencji OCS. Być może trudno to sobie wyobrazić osobom śledzą-
cym obecną izraelską politykę innowacyjną, ale na początku rola OCS była tak 
marginalna, że zarządzał nią profesor uniwersytecki, który przychodził do biura 
tylko dwa razy w tygodniu i za każdym razem ledwie na pół dnia. Co więcej, 
większość budżetu jednostki przeznaczano na finansowanie kilku przemysło-
wych organizacji badawczych podległych ministerstwu. Dopiero w 1974 r. mi-
nister mianował pełnoetatowego dyrektora – został nim Icchak Jakow. Chociaż 
Jakow posiadał rozległą sieć kontaktów, wynikających z zajmowanego przez nie-
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go wcześniej stanowiska szefa działu rozwoju uzbrojenia oraz badań i rozwoju 
w wojsku, to budżet OCS, nawet po zwiększeniu, które obiecano Jakowowi, by 
ten zgodził się objąć ster nad jednostką, wynosił zaledwie 15 mln ILP (2% budże-
tu, który Jakow kontrolował w czasie pełnienia funkcji wojskowej)4.

Niemniej jednak Jakow – dzięki rozległej sieci znajomości krajowych, wy-
kształceniu inżynierskiemu z zaawansowaną znajomością zarządzania techno-
logią, zdobytą w Massachusetts Institute of Technology (MIT), oraz międzynaro-
dowym kontaktom, w tym w Banku Światowym i wśród ważnych decydentów 
– był wyjątkowo odpowiednią osobą do wprowadzenia w Izraelu nowych polityk 
prowadzących do pobudzenia gospodarki. Na początku Jakow zdefiniował cel 
OCS jako maksymalizację prac badawczo-rozwojowych w przemyśle bez ukie-
runkowania na konkretne sektory czy technologie. Taka konceptualizacja dopro-
wadziła OCS do wejścia na drogę długiej serii technologicznych polityk hory-
zontalnych, które – jak na tamte czasy – były niezwykle nowatorskim pomysłem. 
Decyzja ta doprowadziła również do zmniejszenia budżetu przeznaczonego na 
różne organizacje zajmujące się badaniami przemysłowymi o 70% i skierowania 
funduszy do nowych programów ukierunkowanych na rozwój firm prywatnych. 
Pierwszy program, zresztą kontynuowany do dziś, zapewnia warunkową pomoc 
zwrotną pokrywającą część kosztów każdego zatwierdzonego przemysłowego 
projektu badawczo-rozwojowego pochodzącego z sektora przemysłu prywatne-
go, zmierzającego do opracowania nowego produktu nadającego się na eksport. 
Pożyczka jest zwrotna tylko wtedy, gdy projekt badawczo-rozwojowy zakończy 
się stworzeniem produktu osiągającego rentowność5.

Zasoby OCS były dość ograniczone, co Jakow skomentował w jednym z wy-
wiadów w następujący sposób:  

Mały budżet nie wziął się znikąd. Przede wszystkim prawie nikt w ministerstwie nie 
miał kompetencji w dziedzinie innowacji, a większość pracowników uważała wręcz, że 
prace badawczo-rozwojowe to strata pieniędzy – pieniędzy, które można przeznaczyć na 
zakup mięsa w Argentynie. Było to, nie zapominajmy, Ministerstwo Handlu i Przemysłu6.

Ze względu na status OCS – mało znaczącej agencji peryferyjnej – jedyną jej 
nadzieją, by zaszczepić w przemyśle prywatnym ideę rozwoju opartego na bada-
niach i rozwoju, było edukowanie decydentów i mobilizowanie ich do działania. 
Przyjęto więc podejście, które wielu wczesnych pracowników określało mianem 
„intensywnego networkingu”. Agencja aranżowała stałe spotkania z decydenta-
mi działającymi w przemyśle i edukowała ich w zakresie wartości badań i rozwo-
ju oraz innowacji technologicznych. Jeden z pierwszych pracowników OCS tak 
opisał jej wczesne lata działalności: 

Próbowaliśmy (...) zaszczepić ideę, że prace badawczo-rozwojowe są czymś, co powin-
no być częścią każdej branży przemysłowej, stworzyć coś w rodzaju paradygmatycznej 
zmiany w sposobie myślenia przedsiębiorstw na temat ich działalności. Nie obchodziło 
nas kto, co, dlaczego, kiedy. Chcieliśmy po prostu rozbudzić zainteresowanie badaniami 
i rozwojem7.
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Nowa polityka OCS uzyskała oficjalne poparcie polityczne dopiero w la-
tach  80., po kryzysie hiperinflacyjnym, kiedy inflacja w latach 1978–1986 osią-
gnęła 109 187% i zdziesiątkowała tradycyjny przemysł. Nowa ustawa o badaniach 
i rozwoju z 1984 r. przewidywała, że OCS będzie dysponować „nieograniczonym” 
rocznym budżetem w ramach swojego głównego funduszu badawczo-rozwojo-
wego, dzięki czemu wspierane mogłyby być wszystkie zatwierdzone projekty 
proponowane przez przemysł prywatny w celu opracowania produktów zaawan-
sowanych technologicznie. Stało się to możliwe, ponieważ ogólny popyt na finan-
sowanie badań i rozwoju w Izraelu był wciąż niewielki. Ograniczenia budżetowe 
zostały ponownie wprowadzone dopiero wtedy, gdy przemysł już prosperował8.

Wiele z takich nowych projektów odniosło sukces na rynkach międzynaro-
dowych, o czym świadczy rosnąca kwota odzyskana przez OCS w ramach po-
życzek zwrotnych: z zaledwie 8 mln USD w 1988 r. do 139 mln USD w 1999 r. 
Płatności te natychmiast zasilały przemysł, a cykl wzrostu trwał aż do połowy 
lat 90. Wpływ działań OCS na innowacyjne wyniki sektora przemysłowego jest 
dobrze udokumentowany9.

Pod koniec lat 80., a następnie w jeszcze szybszym tempie w latach 90., wi-
doczne stały się konkretne efekty transformacji: przemysł zaawansowanych tech-
nologii notował wzrosty, podczas gdy rolnictwo, przemysł tradycyjny i mieszany 
traciły na znaczeniu. Do 1988 r. 59% izraelskiego eksportu przemysłowego stano-
wiły produkty zaawansowane technologicznie, a w 1998 r. było to już ponad 71%. 
Transformacja ta trwała nadal. Już w 2000 r., według izraelskiego Centralnego 
Biura Statystyki, przemysł teleinformatyczny odpowiadał za ponad 70% wzrostu 
PKB. W drugiej połowie lat 80. i na początku lat 90. wiele izraelskich firm tele-
informatycznych rozszerzyło swoją działalność w celu penetracji rynków zagra-
nicznych. W tym okresie dotacje OCS okazały się najważniejsze dla decyzji zało-
życieli kluczowych firm, takich jak Mercury Interactive i Comverse, o powrocie 
do Izraela w celu rozpoczęcia tam działalności biznesowej10.

Jednak co najmniej równie ważne w umożliwieniu wzrostu i rozkwitu tej tra-
jektorii były koewolucyjne zmiany w polityce innowacyjnej zainicjowane przez 
OCS. Agencja wykorzystywała sprzyjające okoliczności polityczne do wprowa-
dzania konkretnych zmian. Miało to miejsce w latach 80. wraz z kryzysem finan-
sowym i hiperinflacją, a następnie na początku lat 90. wraz z rozpadem Związku 
Radzieckiego. W 1989 r., po upadku ZSRR, rosyjscy Żydzi, którzy wcześniej nie 
mogli wyemigrować z kraju, zaczęli masowo przenosić się do Izraela. Obecność 
w Izraelu emigrantów, którzy stanowili najlepszą i najzdolniejszą siłę roboczą 
branży technologicznej ZSRR, oraz tysięcy inżynierów zwolnionych z przemysłu 
obronnego, zrodziła pytanie, jak wykorzystać ich zasób wiedzy. Choć ta zbież-
ność była historycznym przypadkiem, dwie dekady cierpliwego prowadzenia 
i rozwijania przez OCS polityki wykorzystującej ramy technologicznych polityk 
horyzontalnych doprowadziły do ustanowienia alternatywnego modelu, który 
ukształtował izraelskie polityki dotyczące nauki i techniki. Inną szansą dla OCS 
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był duży zastrzyk amerykańskiego wsparcia finansowego, mającego na celu po-
moc nowym emigrantom osiedlającym się w Izraelu11.

Przykładem tego, jak niewielka agencja publiczna z dużymi zasobami świe-
żych pomysłów może wykorzystać swoje sieci kontaktów, aby zdobyć niewielki 
kapitał na rozpoczęcie polityki, która odegra transformującą rolę dla całej go-
spodarki regionalnej, było przeforsowanie przez OCS trzech programów, za któ-
rymi od lat lobbowała. OCS miała tak wiele różnych pomysłów ze względu na 
swój peryferyjny status – pozwalał on na kontakty z różnymi grupami hetero-
genicznymi oraz mniej popularnymi naukowcami społecznymi, ekonomistami, 
przemysłowcami i urzędnikami państwowymi z całego świata. W istocie pomy-
sły na trzy zaproponowane przez agencję programy pochodziły z tak odległych 
miejsc, jak Stany Zjednoczone i Japonia. Wiele z tych pomysłów, w szczególności 
program konsorcjów badawczych MAGNET, wyszło od grupy naukowców kie-
rowanej przez Morrisa Teubala z Uniwersytetu Hebrajskiego, wspieranej przez 
Jerozolimski Instytut Studiów Izraelskich, która ściśle współpracowała z OCS 
w celu opracowania nowych narzędzi politycznych opartych na porównaniu mo-
deli rozwoju stosowanych na całym świecie12.

W 1991 r. w Izraelu zaczął funkcjonować Program Inkubatorów Technolo-
gicznych. Przedstawiono go jako rozwiązanie dwóch problemów: zakładał on 
przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorcom początkującym 
w branży technologicznej oraz pomoc technologicznie uzdolnionym imigrantom 
rosyjskim w integracji ze społeczeństwem kapitalistycznym. W ramach tego pro-
gramu utworzono sieć inkubatorów technologicznych zarządzanych przez lokal-
ne spółki publiczno-prywatne w całym Izraelu13.

Drugi program ruszył w 1992 r. – miał on dać początek izraelskiemu prze-
mysłowi VC. Jednak OCS twierdziła, że Izraelowi brak jest niezbędnych umiejęt-
ności i wiedzy w tym zakresie, więc aby odnieść sukces, branża VC potrzebuje 
silnie zintegrować się z zagranicznymi rynkami finansowymi znacznie bardziej 
niż z giełdą w Tel Awiwie. Świeżo utworzona Yozma, rządowy fundusz VC z bu-
dżetem w wysokości 100 mln USD, zainwestowała 8 mln USD w 10 prywatnych 
funduszy venture, co stanowiło nie więcej niż 40% całego kapitału, a resztę za-
pewnili inni prywatni komandytariusze. Aby uzyskać to finansowanie, zarzą-
dzający funduszami musieli zapewnić sobie inwestycje oraz partnerstwo z co 
najmniej jedną lokalną i jedną zagraniczną instytucją finansową o ugruntowanej 
już pozycji. Izraelscy liderzy polityczni, głównie Jigal Erlich, ówczesny główny 
naukowiec, widzieli Izrael jako węzeł innowacji 1. etapu innowacji w ramach glo-
balnych sieci teleinformatycznych, gdyż zdawali sobie sprawę, że NASDAQ był 
już de facto miejscem, gdzie finansowania szukały izraelskie start-upy. Liderzy 
polityczni zdecydowali się nie tylko na skopiowanie amerykańskiego modelu 
VC, lecz także na zapewnienie, że komandytariuszami będą ci sami zagraniczni 
partnerzy, którzy inwestowali w amerykańskie fundusze VC. Wybór ten był nie-
mal dokładnym przeciwieństwem tego, co stało się na Tajwanie14.
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Ostatnią inicjatywą wymyśloną przez OCS w 1991 r. był MAGNET, który roz-
począł działalność w 1992 r. MAGNET, czyli generyczny, niekomercyjny ośrodek 
badawczo-rozwojowy, miał za zadanie zająć się dwiema kwestiami dotyczący-
mi długofalowego rozwoju i podtrzymania przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw z branży high-tech. Pierwsza z nich wiązała się z faktem, że duża licz-
ba firm w Izraelu zajmowała się tą samą dziedziną technologii, a każda z nich 
oddzielnie była zbyt mała, aby konkurować z korporacjami transnarodowymi 
w zakresie nowatorskich infrastrukturalnych działań badawczych. Drugą kwe-
stią było niedostateczne wykorzystanie badań akademickich. Aby rozwiązać ten 
problemy, MAGNET zaczął tworzyć konsorcja zmierzające do opracowania tech-
nologii generycznych. Konsorcja były tworzone (i wciąż są) na okres do trzech lat, 
a wszystkie wyniki ich prac nad własnością intelektualną są dzielone pomiędzy 
ich członków, zobowiązanych do wyrażenia zgody na licencjonowanie własności 
intelektualnej firmom izraelskim po kosztach, które nie odzwierciedlają mono-
polistycznego statusu członków15.

Warto pamiętać, że Tajwan z powodzeniem wykorzystał to samo narzędzie – 
wspierane przez rząd konsorcja badawcze – by osiągnąć dokładnie ten cel, czyli 
by rozwijać się wraz z przemysłem. Jednak oba kraje chciały zapewnić wzrost 
niemal przeciwstawnych zdolności innowacyjnych. Najważniejszą lekcją, jak płynie 
z porównania podejścia Izraela i Tajwanu, jest to, że w przypadku wzrostu go-
spodarczego opartego na innowacjach nigdy nie można zakładać, że to, co w róż-
nych krajach nosi taką samą nazwę (np. konsorcja badawcze, kapitał wysokiego 
ryzyka czy nawet parki naukowe), wszędzie, bez względu na kontekst i czas, 
rządzi się tymi samymi prawami i spełnia te same funkcje. Niezbędna jest anali-
za tego, jak te poszczególne narzędzia działają w poszczególnych miejscach, bo 
stosowana nomenklatura wszędzie jest taka sama, ale kryją się za nią zupełnie 
inne definicje, wbrew temu, co często podpowiadają różni konsultanci finanso-
wi, nawet ci z górnej półki16.

Sukces opisanych polityk sprawił, że przemysł zaawansowanych technologii 
stał się podstawą izraelskiej gospodarki. Yozma okazała się być tak skuteczna 
w swoich działaniach, że stała się wzorcem (choć nie odniosła spektakularnych 
sukcesów) dla polityk VC na całym świecie. Obecnie izraelski sektor VC jest uwa-
żany za najbardziej zaawansowany i wyspecjalizowany na świecie (poza Stanami 
Zjednoczonymi), a wiele czołowych amerykańskich i globalnych funduszy roz-
poczęło działalność w Izraelu17.

Jednak status najbardziej efektywnej „doliny krzemowej” świata ma swoją 
z roku na rok coraz wyższą cenę. Od czasu zdławienia hiperinflacji pod koniec 
lat 80., z jednej strony, Izrael cieszył się latami niezrównanego wzrostu opartego 
na innowacjach, skoncentrowanego wokół sektora high-tech, a z drugiej strony, 
reszta izraelskiej gospodarki (czytaj: 80% populacji Izraela) nie doświadczyła 
żadnych pozytywnych efektów tej transformacji. Wydajność i płace realne we 
wszystkich pozostałych sektorach gospodarki spadły lub zostały na niezmienio-



129Stare do lamusa, nowe na piedestał. Tylko jak tego dokonać?

nym poziomie. Boom high-tech koncentrował się niemal wyłącznie na lukratyw-
nych wyjściach finansowych – rzadko na rozwoju firm, które zatrudniałyby dużą 
liczbę osób z wykształceniem innym niż inżynierskie18.

Tendencja ta, jak omawialiśmy w poprzednich rozdziałach, jest naturalną 
tendencją modelu „dolin krzemowych” w świecie rozdrobnionej produkcji,  
a w Izraelu przyniosła znacznie bardziej negatywne skutki. Powodem tego stanu 
rzeczy jest to, że Izrael pełnowymiarowo stał się częścią globalnego systemu go-
spodarczego. Pieniądze inwestowane w izraelski przemysł high-tech pochodzą 
z zagranicy, a rynki jego zbytu również znajdują się za granicą, co oznacza, że na-
wet jeśli izraelska firma notuje wzrost, to coraz bardziej przypomina amerykań-
skie korporacje transnarodowe z filią badawczo-rozwojową w Izraelu. Kwestią 
otwartą jest to, czy Izrael stworzył większą liczbę dobrych miejsc pracy niezwią-
zanych z inżynierią (w takich sektorach jak zarządzanie i sprzedaż) w Izraelu czy 
w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, kiedy dochodzi do wyjść finansowych, mają 
one miejsce w Nowym Jorku. A ponieważ większość inwestorów to obcokrajow-
cy, zyski nawet nie przepływają przez Izrael; kraj też nie notuje z tego tytułu 
żadnych korzyści podatkowych19.

Wreszcie, co nie mniej ważne, dualizm izraelskiej gospodarki nasilił się wraz 
z przyspieszeniem globalnej fragmentacji i ze zmianą zachowania korporacji 
międzynarodowych. W przeszłości wiodące światowe korporacje transnarodowe 
z branży teleinformatycznej, takie jak IBM, Motorola, National Semiconductors 
i Intel, budowały rozległe zakłady produkcyjne obok swoich jednostek badaw-
czo-rozwojowych. Intel nadal jest największym pracodawcą w branży teleinfor-
matycznej w Izraelu, a wiele z oferowanych przez niego wysokopłatnych miejsc 
pracy nie jest związanych wyłącznie z badaniami i rozwojem, co w pewien spo-
sób przyczynia się do zapewnienia stosunkowo szerokiego podziału owoców 
sukcesu gospodarczego opartego na innowacjach. Jednak od pierwszej dekady 
XXI w. coraz więcej korporacji transnarodowych lokalizuje w Izraelu główne 
centra badawcze i nie angażuje się w inny rodzaj działalności. Według aktual-
nych danych Organu ds. Innowacji Państwa Izrael, w Izraelu znajduje się ponad 
320 zagranicznych centrów badawczo-rozwojowych, z których prawie wszystkie 
zatrudniają jedynie inżynierów zajmujących się badaniami i rozwojem – nie za-
trudniają nawet personelu zajmującego się sprzedażą, marketingiem czy rozwo-
jem biznesu20.

Rozprzestrzenianie się centrów badawczo-rozwojowych korporacji transnaro-
dowych w Izraelu nie tylko wzmacnia dualizm gospodarczy, czyli tworzenie do-
brych miejsc pracy dla bardzo wysoko wykwalifikowanych pracowników i brak 
perspektyw dla pozostałych, lecz także stanowi obecnie poważne zagrożenie dla 
trwałości samego modelu gospodarki izraelskiej opartej na innowacjach. Korpo-
racje transnarodowe z chęcią zapłacą znacznie więcej niż to, co mogą zaoferować 
izraelskie start-upy czy nawet scale-upy. Na coraz ciaśniejszym rynku pracy dla 
wysokiej jakości inżynierów oznacza to, że zdolność izraelskich przedsiębiorców 
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do zakładania firm w Izraelu jest znacznie ograniczona, a do skalowania – skrępo-
wana. W rzeczywistości, kiedy Amazon zdecydował się założyć w Izraelu ośro-
dek badawczo-rozwojowy zajmujący się sztuczną inteligencją, wybrał konkretne 
osoby, którym zaoferował pensje ponad trzykrotnie wyższe od ich ówczesnych 
zarobków. Organ ds. Innowacji Państwa Izrael oszacował, że natychmiastowym 
rezultatem takiego działania było unicestwienie kilku najbardziej obiecujących 
izraelskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją oraz gwałtowny, długoter-
minowy spadek zdolności tworzenia i skalowania start-upów zajmujących się tą 
dziedziną technologii21.

Izrael stał się krajem z gospodarką nakręcaną wyjściami finansowymi w bran-
ży high-tech, gdzie osoby o najwyższych kwalifikacjach i ci, którzy już są za-
możni, korzystają z coraz większych możliwości, a ogromna większość lud-
ności stoi w obliczu ekonomicznej przyszłości bardziej ponurej niż ta, z którą 
musieli zmierzyć się ich rodzice. Co piąte gospodarstwo domowe w Izraelu żyje 
obecnie poniżej granicy ubóstwa. Izrael, wielki cud innowacji ostatnich 30 lat, 
przypomina dziś bardziej Meksyk i Turcję, jeśli chodzi o równość ekonomiczną 
i sprawiedliwość zarówno pod względem szans rozwoju, jak i efektów gospo-
darczych, a mniej Tajwan, Niemcy, Danię czy Finlandię. Latem 2011 r. napięcie 
ekonomiczne po raz pierwszy przerodziło się w masowy ruch protestacyjny, zna-
ny jako „protest namiotowy”, wywołany rosnącymi kosztami mieszkań i życia. 
W odpowiedzi na tę sytuację powołano publiczną komisję pod przewodnictwem 
jednego z najbardziej znanych izraelskich ekonomistów – Manuela Trajtenberga, 
który notabene jest najbardziej znany dzięki swoim pracom na temat innowacji, 
a zwłaszcza teorii „technologii ogólnego zastosowania”. Rekomendacje komisji 
zostały przyjęte przez rząd z wielkim entuzjazmem, jednak nierówności nadal 
rosły, a wraz z nimi sukces izraelskiego przemysłu teleinformatycznego22.

Tendencje te nie pozostały niezauważone przez OCS. Już w 2005 r. OCS opra-
cowała i wdrożyła program skoncentrowany na tradycyjnych sektorach gospo-
darki. Program próbował podejść do takich kwestii zarówno od strony popytu 
(przez kształcenie firm w zakresie prowadzenia i wykorzystania badań i roz-
woju), jak i od strony podaży (przez oferowanie zachęt i grantów studentom 
STEM oraz inżynierom zajmującym się badaniami i rozwojem, aby pracowali 
lub prowadzili badania w małych i średnich przedsiębiorstwach w tradycyjnych 
gałęziach przemysłu). W ciągu pierwszych pięciu lat program stale się rozwijał 
i doprowadził do tego, że znaczna liczba firm z tradycyjnych gałęzi przemysłu po 
raz pierwszy ubiegała się o granty OCS23.

Jednak dla OCS było jasne, że to za mało. W sytuacji, gdy izraelski model roz-
woju 1. etapu innowacji oparty na wzorcach z „dolin krzemowych” wciąż się na-
silał, a sytuacja w gospodarce dualistycznej pogarszała, OCS została przekształ-
cona w niezależny organ o szerszym mandacie do rozwiązywania problemów 
społecznych. Plan, który prowadzili Avi Hasson, ówczesny główny naukowiec, 
oraz Uri Gabai, główny strateg OCS, został przedstawiony ówczesnemu mini-
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strowi Arje Deriemu, który doprowadził do jego zatwierdzenia przez parlament 
w 2015 r.24. 

Organizacja – działająca teraz jako Izraelski Organ Wykonawczy ds. Innowacji 
– nadal koncentrowała się na innowacjach technologicznych, ale nowy mandat 
pozwolił jej na uruchomienie pododdziałów, aby przyjrzeć się problemom spo-
łecznym, tradycyjnemu przemysłowi (przemianowanemu na zaawansowaną pro-
dukcję) i cyklom życia firm. Skupienie się na cyklach życia firm pozwoliło organo-
wi opracować politykę mającą na celu zwiększenie wykorzystania przez start-upy 
długu w stosunku do kapitału własnego (czyli finansowania bankowego zamiast 
VC), tak aby zmniejszyć presję na szybkie wyjścia finansowe i umożliwić większej 
liczbie firm wyjście poza etap, w którym zatrudniają one wyłącznie inżynierów 
do prac badawczo-rozwojowych. Krótko mówiąc, organizacja dąży do osiągnięcia 
tego, co moi studenci w naszej wspólnej pracy z Izraelskim Organem Wykonaw-
czym ds. Innowacji określili mianem „przedsiębiorstw kompletnych”25. 

Takie rozwiązanie niesie pewną nadzieję – jeśli istnieje na świecie organizacja, 
która może pochwalić się osiągnięciami w zakresie transformacji opartej na inno-
wacjach, to jest nią właśnie Izraelski Organ Wykonawczy ds. Innowacji. Istnieje 
jednak jeden krytyczny problem strategiczny: ani organ, ani nikt w Izraelu nie 
zdaje sobie do końca sprawy z tego, jak wyglądałby alternatywny model innowa-
cji w ramach 1. etapu. Zasadnicze pytanie brzmi zatem: Do jakiego bardziej spra-
wiedliwego modelu innowacji 1. etapu mogą aspirować regiony na całym świecie?

Tym sposobem właśnie doszliśmy do historii miasta Hamilton w prowincji 
Ontario, gdzie możemy obserwować pierwsze, choć jeszcze nieostateczne efekty 
transformacji, za którymi nie stoją decydenci. Mamy w nim raczej do czynienia 
z sytuacją, w której liderzy społeczni, biznesowi i polityczni zbudowali podsta-
wy, by przekształcić stalowe miasta „pasa rdzy” w nowy model innowacji 1. eta-
pu opartego na zdrowiu. Ostatnio Hamilton i jego firmy zaczęły przyciągać zna-
czące zainteresowanie ze strony funduszy venture capital, więc może się okazać, 
że sukces wykorzystujący alternatywny model rozwoju zostanie podważony, ale 
póki co podejście to wciąż zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miast i regio-
nów opierających rozwój gospodarki na 1. etapie innowacji26.

Hamilton to średniej wielkości miasto liczące ok. pół miliona mieszkańców, 
położone w południowej części prowincji Ontario, na południe od Toronto, na 
południowo-zachodnim krańcu jeziora Ontario, na drodze do wodospadu Nia-
gara, w odległości krótkiej przejażdżki samochodem od granicy z USA. Ta lokali-
zacja okazała się szczęśliwa dla rozwoju miasta, ponieważ korzystało ono zarów-
no na budowie linii kolejowych, jak i na dostawach zasilania hydroelektrycznego.

Chociaż miasto zawsze miało duży i zróżnicowany sektor produkcyjny, 
ostatecznie stało się stalowym miastem Kanady w okresie międzywojennym, 
wspartym silnie rozwijającym się przemysłem samochodowym. Szczyt rozwoju 
gospodarczego miasta przypadł na okres pomiędzy II wojną światową a kryzy-
sem naftowym lat 70. W tym czasie w mieście swoje siedziby miały dwie główne 
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kanadyjskie firmy stalowe Stelco i Dofasco, które na dużą skalę prowadziły tam 
działalność produkcyjną i badawczo-rozwojową. W okresie świetności firmy te 
były technologicznymi liderami światowego przemysłu, co sprawiło, że do Ha-
miltonu lgnęli pracownicy produkcyjni, ale przede wszystkim inżynierowie. 
Fakt ten dodatkowo wzmocniło przeniesienie Uniwersytetu McMaster z Toronto 
do Hamiltonu w 1930 r.27.

Podobnie jak Cleveland, Hamilton przeszedł przez poważny kryzys związa-
ny z gwałtownym upadkiem przemysłu wytwórczego oraz z upadkiem Stelco 
i Dofasco w latach 70. Doprowadziło to do drastycznego spadku zatrudnienia 
zarówno w całym sektorze produkcyjnym, jak i w przemyśle stalowym w szcze-
gólności, z jego szczytowego poziomu 52,2% całkowitej siły roboczej w 1951 r., do 
18,8% całkowitego zatrudnienia w 2001 r. i 11,68% w 2016 r.28.

 Jednak przez cały ten okres powstawały unikalne instytucje, które dopro-
wadziły do opracowania planu ożywienia Hamiltonu. Plan opierał się na trzech 
różnych źródłach innowacji i systemach wsparcia, z założenia wymaganych przy 
takich modelach innowacji. Model Hamiltonu jest interesującą mieszanką tego, 
co – w nawiązaniu do pionierskiej pracy Erica Von Hippela na temat innowacji 
opartej na użytkowniku – sam określam mianem „innowacji opartej na zaanga-
żowaniu użytkownika”. Nowe firmy technologiczne działające w Hamiltonie nie 
powstały w wyniku badań naukowych prowadzonych w „laboratorium ekspe-
rymentalnym”, a wyrastają z pracy klinicystów/badaczy w procesie, w którym 
odkrywają oni istotne niezaspokojone potrzeby użytkowników/pacjentów lub 
krytyczne niepowodzenia w dostarczaniu leków/leczenia i tworzą rozwiązania, 
aby uporać się z tymi problemami, często w interakcji z pacjentami29.

Hamilton przoduje w takich innowacjach na 1. etapie, gdyż to miasto znacz-
nie bardziej dzięki szczęściu niż długoterminowemu planowaniu zbudowało 
różne systemy edukacyjne i badawcze, które je wspierają i podtrzymują, a także 
alternatywne źródła finansowania, z których takie firmy mogą korzystać, szcze-
gólnie na bardzo wczesnym etapie działania. Powstanie tych instytucji umożliwi-
ło przepływ zasobów i wiedzy z przemysłu stalowego do sektora zdrowia, prac 
badawczo-rozwojowych z zakresu nauk oraz usług inżynieryjnych. Zasoby te 
wynikały z jakości zarządzania i z wpływów związków zawodowych, a zwłasz-
cza związkowych planów świadczeń. Praca w przemyśle stalowym zawsze była 
niebezpieczna i wiązała się z wyjątkowymi potrzebami w dziedzinie medycyny, 
dla której związki zawodowe, poprzez swoje plany świadczeń, sponsorowały 
kreatywne rozwiązania i doprowadzały je do etapu prototypowania i wczesnego 
wdrożenia30.

Na przykład: ścisłe kierownictwo zarówno Stelco, jak i Dofasco odegrało klu-
czową rolę w restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej w mieście. Dyrekto-
rzy tych przedsiębiorstw nie tylko zasiadali w zarządach szpitali i zapewniali 
dopływ potrzebnego kapitału do ich rozwoju, ale w krytycznych momentach 
stawali się liderami przekształceń. Najważniejszym takim wydarzeniem było po-
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łączenie wszystkich głównych szpitali miejskich, z wyjątkiem jednego, w grupę 
Hamilton Health Sciences (HHS) w 1997 r. Doszło do niego za sprawą menedże-
rów z branży stalowej, pod przewodnictwem Roberta Jonesa, którzy wykorzy-
stali wiedzę na temat zarządzania związkowymi zakładami wielozakładowymi, 
aby przeprowadzić pomyślną fuzję kilku szpitali (w Kanadzie wszystkie szpitale 
były organizacjami publicznymi zrzeszonymi w związkach zawodowych), a tak-
że zabezpieczyć dodatkowy kapitał w wysokości 250 mln USD, którego HHS 
potrzebował na bieżącą działalność31.

HHS obecnie jest nie tylko największym szpitalem/jednostką służby zdrowia, 
lecz także jednym z głównych pracodawców i ośrodków badawczych w mieście. 
W ramach zarządzania procesem tworzenia HHS „stalowa” kadra kierownicza 
odbudowała relacje HHS z innym miejskim szpitalem – St. Josephs, włączając do 
planu współpracy uzgodniony podział pracy i krzyżowe mianowanie wicepre-
zesów w obu organizacjach w celu poprawy integracji. W ten sposób, od 1997 r., 
Hamilton może pochwalić się wzmocnionym i głęboko zintegrowanym syste-
mem opieki zdrowotnej32.

Przepływy kapitału i wiedzy z zakresu zarządzania, które skłoniły miejski 
system opieki zdrowotnej do skupienia się na opiece zintegrowanej, były również 
związane z otwarciem w 1966 r. szkoły medycznej na Uniwersytecie McMaste-
ra. Szkoła ta szybko stała się pionierem i liderem innego (obecnie rozpowszech-
nionego na całym świecie) modelu szkolenia i badań medycznych, czyli metody 
problemowej (problem-based learning, PBL). Liderami jej rozwoju byli Howard S. 
Barrows i Robyn Tamblyn, którzy pod kierownictwem założyciela szkoły, dzieka-
na Johna Roberta Evansa otrzymali wolną rękę w kwestii opracowania nowego 
sposobu nauczania medycyny. Metoda PBL w dziedzinie edukacji i badań na-
ukowych, zamiast koncentrować się na chwilowo modnych kwestiach w świecie 
nauki i na studiowaniu teorii, opiera się na pracy w małych grupach pacjentów 
i ich konkretnych problemach (przypadkach chorobowych)33.

W późniejszym czasie uniwersytet był również pionierem w rozwoju rów-
noległej filozofii badań/edukacji, co pozwoliło zagwarantować dwie rzeczy: po 
pierwsze, klinicyści (czyli praktykujący lekarze) mieli posiąść umiejętność kry-
tycznej lektury najnowszych badań medycznych, a po drugie, umiejętności te 
miały pozwolić im na dostosowanie i zmianę leczenia pacjentów na podstawie 
własnych obserwacji połączonych z głębokim krytycznym zrozumieniem naj-
nowszych badań medycznych stojących za nowymi metodami leczenia i lekami. 
Tak więc podejście to opiera się na trzech filarach: 1) zapewnieniu, że praktykują-
cy lekarze rozwiną i zachowają umiejętność przynajmniej krytycznej lektury naj-
nowszych badań medycznych; 2) stworzeniu systemu, dzięki któremu będą oni 
na bieżąco z najnowszymi wynikami badań; oraz 3) wykorzystaniu tych umie-
jętności i wiedzy do leczenia pacjentów opartego na kontekstowych wartościach 
i preferencjach, czyli wiedzy o tym, jakie są plusy i minusy dostępnych opcji le-
czenia, i umiejętnego dopasowania ich do konkretnego przypadku34. 
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Podejście to, skodyfikowane jako medycyna oparta na dowodach, dziś jest 
standardem w Ameryce Północnej, ale jego pionierem i liderem był właśnie Uni-
wersytet McMastera. Jeden z ojców medycyny opartej na faktach – David Sackett 
– utworzył w 1967 r. na uczelni pierwszy na świecie wydział Epidemiologii Kli-
nicznej i Biostatystyki oraz poprowadził serię innowacyjnych randomizowanych 
badań klinicznych. Najsłynniejsze z nich stworzyło nowy nawyk dla wielu z nas 
– codzienne przyjmowanie małych dawek aspiryny w celu zapobiegania udarom 
mózgu i zawałom serca. Jeden z bardziej znanych studentów Sacketta – Gordon 
Guyatt – przystąpił do usystematyzowania tego nowego podejścia, które nazy-
wał medycyną opartą na dowodach, i walnie przyczynił się do jego popularyzacji 
na całym świecie. Miarą znaczenia tej innowacji jest fakt, że kiedy BMJ (dawniej 
znany jako „The British Medical Journal”) w 2007 r. sporządził listę czynników 
wnoszących największy wkład w opiekę zdrowotną, medycyna oparta na do-
wodach została uznana za ważniejszy czynnik niż bardziej znane i hołubione 
technologie komputerów i obrazowania medycznego35.

Sukces tej filozofii osiągnął już szczyt, co obserwuje się w sposobie, w jaki 
wywiera ona wpływ (choć czasami opatrznie) na inne dziedziny, np. bardzo 
ostatnio modną „politykę opartą na faktach”. Warto podkreślić, że filozofia sto-
jąca za medycyną opartą na faktach może znacznie różnić się od filozofii opartej 
na dowodach naukowych. Medycyna oparta na faktach wymaga bowiem dwóch 
przesłanek – po pierwsze i najważniejsze – wzmocnienia użytkownika (poprzez 
umiejętności i wiedzę) na poziomie podstawowych, czyli praktykujących, leka-
rzy (użytkowników wyspecjalizowanych – jeżeli mielibyśmy się trzymać języka 
innowacji), aby mogli kierować rozwojem dzięki bezpośredniej styczności z pa-
cjentami. Z tej pierwszej przesłanki wynika druga, czyli alternatywne sposoby 
prowadzenia badań i odkryć, w których „dowody z terenu” (np. w epidemiolo-
gii) są wykorzystywane do wprowadzania zmian w leczeniu i metodach poda-
wania leków36.

Takie odmienne podejście do kwestii nauczania i badań z zakresu zdrowia 
zyskało jeszcze bardziej na znaczeniu, gdy Uniwersytet McMastera zaczął inwe-
stować w rozwój badań i kwalifikacji zawodowych w zakresie zdrowia populacji 
i epidemiologii klinicznej, jak również w rozwiązania technologiczne w punk-
tach opieki. Są to kluczowe obszary angażujące pacjentów, których większość 
elitarnych uniwersytetów w Ameryce Północnej nie postrzega jako źródła zna-
czącego kapitału ani nawet jako narzędzia rekrutacyjnego do pozyskania presti-
żowych naukowców. Tymczasem w Hamiltonie miały one znaczący wpływ na 
ich wzrost i trwałość jako część ogólnego ekosystemu skupionego na alterna-
tywnej fazie 1. etapu innowacji. I tak np. wśród flagowych ośrodków badań me-
dycznych Uniwersytetu McMastera znajdują się Instytut Badań nad Zdrowiem 
Populacji (Population Health Research Institute) rozwijający specjalizacje w ba-
daniach klinicznych, Centrum Rozwoju i Komercjalizacji Sond (Centre for Probe 
Development and Commercialization), a także wspólny ośrodek prowadzony 
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z niemieckimi instytutami Fraunhofera: Centrum Projektowe Inżynierii Biome-
dycznej i Zaawansowanego Przetwarzania (Fraunhofer-McMaster Project Centre 
for Biomedical Engineering and Advanced Manufacturing, BEAM)37.

Wszystkie te innowacje można dostrzec w rodzaju firm z sektora opieki zdro-
wotnej, które obecnie powstają w Hamiltonie. Na przykład: firma Fusion Phar-
maceuticals, która weszła na giełdę NASDAQ 26 czerwca 2020 r., wydzieliła się 
z Centrum Rozwoju i Komercjalizacji Sond. Fusion opracowało platformę do do-
starczania izotopów medycznych do precyzyjnego zestawu komórek, którą pier-
wotnie stosowano do leczenia raka, gdzie najważniejsza jest szybkość i dokład-
ność kuracji (czyli namierzanie wyłącznie komórek rakowych w błyskawicznym 
tempie). Obecnie głównym celem przedsiębiorstwa jest rozwój platformy dosta-
wy, a nie konkretnych metod leczenia. Fusion Pharmaceutical otrzymała łącznie 
146 mln USD w serii A i B finansowania od różnych inwestorów. Ponadto wyko-
rzystała swoją afiliację z Centrum Rozwoju i Komercjalizacji Sond, aby przycią-
gnąć więcej inwestycji venture capital. Na przykład: przewodniczący Centrum 
Rozwoju i Komercjalizacji Sond Bob Sutherland jest również starszym oficerem 
inwestycyjnym w Funduszu Innowacji do Walki z Rakiem (Fight Against Cancer 
Innovation Trust), który jest jednym z kluczowych inwestorów w CPDC38.

Inną firmą typu spin-off jest Adapsyn Biosciences. Firma została wydzielona 
dzięki badaniom dr Nathana Magarvey’a, któremu udało się opracować metodę 
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu pozyskiwania terapii i le-
ków z surowców naturalnych. Zatem ponownie prawdziwą technologią firmy 
jest platforma, a nie konkretna molekuła. Adapsyn zawarł partnerstwo i otrzymał 
nieujawnioną kwotę finansowania od firmy Pfizer, która wdroży platformę Ada-
pysn w celu opracowania nowych produktów. Adapsyn ma również zapewnione 
prawo do płatności o wartości 162 mln USD z tytułu przedklinicznych i regu-
lacyjnych kamieni milowych oraz tantiem od sprzedaży terapii bazujących na 
platformie39. 

Jednak rosnące zaangażowanie inwestorów zewnętrznych i funduszy venture 
już teraz prowadzi do pewnych problemów, które widzieliśmy w przypadku in-
nych aspirujących miejscowości, takich jak Atlanta. Na przykład: Jonathan Bram-
son, dyrektor BEAM należącej do Fraunhofer-McMasters, doprowadził również 
do spin-outu – otworzył firmę Triumvira Immunologics, opartą na jego bada-
niach nad rozwiązaniami w zakresie immunoterapii w leczeniu raka. Triumvira 
opracowała technologię ekstrakcji białych krwinek, modyfikowania ich genetycz-
nie i uwalniania z powrotem do organizmu w celu wykrywania i eliminowania 
komórek nowotworowych. Jednak w wyniku wcześniejszego finansowania firma 
ma obecnie siedzibę w Austin w Teksasie i tam działa, a jej centrum badawczo-
-rozwojowe znajduje się w Hamiltonie40.

Hamilton jest również centrum innowacji w dziedzinie urządzeń medycz-
nych. Wczesny wzrost zdolności i chęci do eksperymentowania z tymi techno-
logiami był spowodowany związkowymi świadczeniami zdrowotnymi (dla pra-
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cowników, emerytów i ich rodzin) firm z branży stalowej. Stanowiły one źródło 
zarówno popytu, jak i wczesnych przychodów. W szczególności odnosiło się to 
do produktów do leczenia urazów i oparzeń oraz stosowanych w stomatologii. 
Szerokie świadczenia związkowe, obejmujące również emerytów i ich rodziny, 
w połączeniu z większą częstotliwością występowania poparzeń w przemyśle 
stalowym, stworzyły masę krytyczną, zarówno z popytem, jak i ze zdolnością 
do płacenia za takie usługi oraz produkty. Przykładem może być rozwój labo-
ratorium dentystycznego Rotsaert Dental Lab w Hamiltonie, które w latach 80. 
stało się firmą zatrudniającą 100 pracowników i jedną z pierwszych w Ameryce 
Północnej, która wprowadziła technologie CAD/CAM (stomatologia cyfrowa) 
do swojej działalności w zakresie stomatologii odtwórczej. Doprowadziło to do 
rozwoju firmy i założenia Emerald Dental Works, która jest producentem kon-
traktowym współpracującym z laboratoriami dentystycznymi w całej Kanadzie41.

Innym przykładem ekosystemu innowacji opartego na zaangażowaniu użyt-
kowników w Hamiltonie jest firma Genesis Pain Relief Light. Została ona założona 
w 2008 r., kiedy Tom Kerber, inżynier i przedsiębiorca, który prowadził małą firmę 
inżynieryjną, zajmującą się rozwojem technologii w Hamiltonie, leczył się z bólu 
tkanek miękkich i urazów u dr Paula Ziemera, chiropraktyka z Hamiltonu. Dr Zie-
mer zauważył, że znacznie skuteczniejsze oraz szybsze byłyby leczenie i powrót 
do zdrowia, gdyby istniał produkt, który pozwoliłby pacjentom leczyć się w domu 
pomiędzy zabiegami laserowymi w klinice. Ten niemal klasyczny przykład inno-
wacji opartej na użytkowniku zainspirował Toma do opracowania produktów do 
leczenia światłem do użytku domowego, co doprowadziło do powstania dwóch 
firm. Pierwsza z nich to firma Genesis – powstała jako producent produktów wy-
korzystujących światło do wspomagania regeneracji urazów tkanek miękkich. 

Druga firma to Illumacell, która skupiła się na rozwoju przełomowej techno-
logii głębokich tkanek – Photodynamic Cancer Therapy. Żadna z firm nie zde-
cydowała się korzystać z finansowania VC, a zamiast tego opierały się na długu 
i sprzedaży, aby osiągnąć dodatnie przepływy pieniężne42.

Przyszłość transformacji w Hamiltonie stoi pod znakiem zapytania. Podczas 
gdy znacznie zagęścił się lokalny ekosystem, zacieśniły się sieci i zinstytucjona-
lizowały procesy, które mają na celu wzrost liczby powstających firm, większość 
lokalnych decydentów nadal jako wzór do naśladowania postrzega „doliny krze-
mowe”. Prowadzi to do prób stworzenia systemu pozwalającego na otwarcie 
i skalowanie firmy, do czego wymagany jest kapitał venture, a więc w rezultacie 
dąży się do znaczących wyjść finansowych. Na razie firmom z Hamiltonu nie 
udaje się pozyskać VC spoza klastra, a zamiast tego skupiają się one na tworzeniu 
produktów i sprzedaży jako na źródle przychodu. Dopiero za jakiś czas okaże 
się, czy region ten będzie w stanie rozwinąć alternatywne źródła kapitału, które 
pasują do mocnych stron jego firm, czy też powab Doliny Krzemowej i funduszy 
venture capital sprawi, że stanie się kolejnym klastrem zasilającym duże ośrodki 
technologiczne. 
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Znaczenie wizji rozwoju
Jednym z najbardziej pozytywnych skutków zglobalizowanego rozdrobnie-

nia produkcji jest to, że lokalni liderzy pragnący osiągnąć w swoich regionach 
wzrost oparty na innowacjach mają dziś do wyboru wiele opcji rozwoju – więcej 
niż kiedykolwiek wcześniej. Wybory te wpływają na sposób osiągnięcia sukcesu 
oraz na to, kto w regionie czerpie z tego korzyści. 

Każdy wybór pociąga za sobą również stworzenie konkretnych podstaw do 
osiągnięcia i utrzymania sukcesu.

W związku z tym najważniejszym zadaniem dla regionu jest posiadanie wła-
snej wizji rozwoju. Aby ją opracować, należy zadać sobie pytanie, jak powinien 
wyglądać wzrost gospodarczy. Czy powinien on oznaczać transformację lokalnej 
gospodarki poprzez napływ nowych firm z nowymi produktami i usługami, któ-
re definiują nowe gałęzie przemysłu i redefiniują stare? Czy powinno to oznaczać 
odrodzenie się istniejących firm, które dostarczają kluczowych komponentów 
i usług w gospodarce światowej kontrolowanej przez globalne sieci produkcyj-
ne? Pytania te są ściśle powiązane z dwoma kolejnymi: Kto i kogo będzie zatrud-
niał, jeśli plany wzrostu opartego na innowacjach zostaną zrealizowane? oraz: 
Jaki poziom sprawiedliwości, nierówności i interwencji państwa można uznać za 
dopuszczalny? 

Dopiero po udzieleniu odpowiedzi na te pytania, konkretny region może 
opracować strategię, która pozwoli mu osiągnąć cel. Aby tak się stało, należy 
rozważyć swoje obecne mocne strony, zasoby i pozycję w globalnej gospodarce, 
ustalić, jakich zdolności regionowi brakuje, oraz określić, które z tych brakują-
cych zdolności można w realny sposób rozwinąć.

W zbyt wielu regionach niepowodzenie wzrostu opartego na innowacjach było 
wynikiem braku wizji tego, jak powinien wyglądać sukces, lub też braku planu, 
który pozwoliłby regionowi uzyskać odpowiednią szansę na realizację danej wi-
zji rozwoju. O wzroście opartym na innowacjach najlepiej myśleć jak o podróży 
przez burzliwe, niezbadane wody morskie. Za każdym razem na nowo konieczne 
jest wyznaczenie sobie drogi, ale bez planu, dokąd chce się dotrzeć, nie można 
myśleć o dotarciu do brzegu. Wypłynięcie w morze nawet najlepszym na świecie 
statkiem – ale bez celu lub bez kompasu – jest gwarancją zaginięcia. 

Opracowanie wizji rozwoju zmusza ponadto do zmierzenia się z rzeczywi-
stością, w której niektóre modele sukcesu opartego na innowacjach mogą nie do-
prowadzić regionu tam, gdzie by one sobie tego życzyły. Choćby w kontekście 
tego, jak rozwój innowacji przełoży się na daną społeczność. Nawet ktoś bardzo 
zdeterminowany, by przekształcić swoje miasto w centrum innowacji 1. etapu, 
musi dwa razy pomyśleć, czy ma się ono stać kolejną „doliną krzemową” z wi-
docznymi nierównościami, tak jak w Izraelu. Jeśli nie, należy poszukać innych 
sposobów finansowania rozwoju, a nawet stworzyć swój własny oryginalny mo-
del finansowy.
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Rozdział 8.

W poszukiwaniu rozwiązań 
alternatywnych: nauka o politykach 
innowacyjnych i agencjach w świecie 
globalnego rozproszenia

– Twoje Srebrne Trzewiczki przeniosą cię ponad pustynią – odpowiedziała Gladiola. – 
Gdybyś wiedziała o ich potędze, mogłabyś wrócić do ciotki Emilii tego samego dnia, kiedy 
po raz pierwszy włożyłaś je na nogi. 
– Ale wtedy ja nie miałbym mego wspaniałego rozumu! – krzyknął Strach na Wróble. – 
Musiałbym spędzić całe życie na polu! 
– A ja nie zdobyłbym serca – powiedział Blaszany Drwal. – Musiałbym stać i rdzewieć 
w lesie do końca świata. 
– A ja zostałbym na zawsze tchórzem – oświadczył Lew. – Ani jedno zwierzę w lesie nie 
miałoby dla mnie dobrego słowa. 
– To wszystko prawda – powiedziała Dorota. – Jestem szczęśliwa, że przysłużyłam się 
moim miłym przyjaciołom. Ale teraz, gdy każdy z was ma, czego pragnął, i jest szczęśliwy, 
a poza tym stał się władcą królestwa, chciałabym wrócić do Kansas. 
– Srebrne Trzewiczki – powiedziała Dobra Czarownica – mają cudowną moc. I najciekawszą 
rzeczą jest to, że mogą zanieść cię w każde miejsce na świecie trzema krokami, a każdy 
krok potrwa tylko mgnienie oka. Jedyne, co masz zrobić, to stuknąć trzy razy obcasami 
i rozkazać Trzewiczkom, by zaniosły cię, gdzie sobie życzysz. 
– Jeśli tak jest – powiedziała radośnie dziewczynka – poproszę je, żeby zaniosły mnie do 
Kansas. 

L. Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu

W niniejszej książce przeanalizowaliśmy wiele przypadków regionalnego wzro-
stu opartego na innowacjach, co pozwoliło nam zrozumieć, że sukces można 
osiągnąć na różnych etapach innowacji, w różnych miejscach i poprzez zognisko-
wanie się na różnych branżach. Wiele z tych przypadków ma kilka cech wspól-
nych: po pierwsze i najważniejsze, lokalni liderzy zarówno w sferze prywatnej, 
jak i publicznej skupili swoją uwagę na innowacjach, a nie na wynalazkach, ba-
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daniach czy nawet zaawansowanych technologiach. W ten sposób każdy region 
szybko skoncentrował swoje wysiłki na czynnikach innowacji – firmach i jed-
nostkach – oraz na ekosystemie, który pozwolił mu wyróżnić się na konkretnym 
etapie innowacji.

To właśnie w tym momencie pojawia się większość nieporozumień związa-
nych z tymi politykami. W polityce innowacyjnej bowiem trzeba zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden kluczowy element, a są nim „czynniki komplementarne”, do 
których należą instytucje badawcze i szkolnictwa wyższego, a także wiedza na 
temat najnowszych technologii i trendów technologicznych, takich jak zaawanso-
wana produkcja, sztuczna inteligencja czy nanotechnologia. Niemniej jednak re-
giony najczęściej ponoszą porażkę, gdyż całą uwagę skupiają na najmodniejszym 
w danej chwili „czynniku komplementarnym”, czy to w zakresie kapitału wyso-
kiego ryzyka, parków uniwersyteckich, zielonych technologii, czy sztucznej in-
teligencji. Regiony zbyt często zakładają, że jeśli zajmą się właśnie jednym z tych 
czynników, w magiczny sposób przezwyciężą niepowodzenia w osiąganiu pod-
stawowych celów, jakimi są tworzenie i rozwój czynników odpowiedzialnych za 
innowacje, co ma sprawić, że innowacyjne firmy i przedsiębiorcy pojawią się jak 
grzyby po deszczu, a także będą się rozwijać oraz skalować.

We wszystkich opisanych przypadkach sukcesu lokalni liderzy, zamiast ule-
gać modzie i intelektualnemu lenistwu, zorientowali się, dlaczego i gdzie ich 
czynniki odpowiedzialne za innowacje borykają się z problemami (lub w nie-
których przypadkach – dlaczego te czynniki w ogóle nie występują), a następ-
nie opracowali konkretne polityki publiczne w odniesieniu do każdej dziedziny 
w celu rozwiązania problemów w poszczególnych punktach cykli rozwojowych 
miejscowości czy regionów. Oznaczało to, że lokalni liderzy zdali sobie sprawę 
ze swoich obecnych przewag konkurencyjnych, a także z tego, w jakie przyszłe 
zdolności można zainwestować oraz jakie zdolności powinni mieć przyszli lokal-
ni innowatorzy. Dopiero po określeniu tych kwestii liderzy przeszli do rozwija-
nia czynników komplementarnych.

Na przykład: dopiero gdy Izrael miał już za sobą 20 lat doświadczeń z debiu-
tami giełdowymi na NASDAQ, OCS wdrożył w kraju politykę tworzenia kapitału 
wysokiego ryzyka. Dopiero gdy wiele tajwańskich firm działało już w konkret-
nych branżach i stało się jasne, że same nie mają możliwości badawczo-rozwojo-
wych, by konkurować na skalę globalną, ITRI opracowała programy konsorcjów 
badawczych. I dopiero po tym, jak liderzy regionu Riviera del Brenta rozgryźli 
modele biznesowe i modele wzrostu swoich firm w globalizującym się przemy-
śle luksusowego obuwia damskiego, zrewidowali programy nauczania działa-
jącej na tym obszarze szkoły zawodowej oraz powiązali je z globalnym rynkiem 
dzięki współpracy z Parsons School of Design w Nowym Jorku. 

Z analizy tych wszystkich przypadków wynika fakt, że trzy z najczęstszych 
elementów, na których skupiają uwagę konsultanci ds. innowacji na całym świe-
cie: kapitał wysokiego ryzyka, parki naukowe i konkurencyjne na skalę świato-
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wą uniwersytety badawcze, bardzo rzadko odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi 
o sukces gospodarczy regionów. Co więcej, jeśli któryś z tych elementów od-
grywał w nich jakąś rolę, to była ona peryferyjna, ograniczona do konkretnego 
punktu czasowego, wykorzystywana w bardzo określony sposób i w znacznym 
stopniu dostosowana do lokalnych warunków. 

W sferze publicznej często zapomina się o czymś, co już dawno temu prze-
robił sektor prywatny – o znaczeniu podziału pracy. Przykładem tego jest to, jak 
miasta czy regiony myślą o instytucjach szkolnictwa wyższego i instytucjach zaj-
mujących się badaniami naukowymi. Wiele z nich zapomina, że są to placówki, 
do których zadań należą edukacja i badania. Rozumiejące to miejscowości i re-
giony mogą cieszyć się ogromnymi korzyściami i przewagą konkurencyjną, jakie 
gwarantuje posiadanie tego typu placówek. Z kolei zawiodą się te regiony, które 
zakładają, że jeśli zmienią programy nauczania na swoich uniwersytetach na bar-
dziej prorynkowe, to nagle zjawi się Dobra Czarownica Gladiola z Czarnoksiężnika 
ze Szmaragdowego Grodu, machnie różdżką i doprowadzi do wzrostu opartego na 
innowacjach, z którego w równej mierze będą mogli korzystać wszyscy wokół.

Dobrze ilustruje to przykład Uniwersytetu Yale w New Haven, w stanie Con-
necticut. Od lat 90. Yale jest siłą napędową i inicjatorem rozwoju przemysłu bio-
technologicznego w New Haven. Jednak, jak wykazały szczegółowe badania 
przeprowadzone przez profesor Shiri Breznitz, stało się tak nie tylko dlatego, 
że uniwersytet zmienił swoją wewnętrzną politykę w zakresie własności inte-
lektualnej i przedsiębiorczości. Powodem było głównie to, że Yale, który zawsze 
był czołowym uniwersytetem badawczym, przekształcił się w opartą na inno-
wacjach agencję rozwoju gospodarczego regionu, skupiającą inwestorów i prze-
mysł, przydzielającą przestrzeń oraz koordynującą własne wysiłki z działaniami 
miasta i stanu. W tej roli uczelnia stworzyła zestaw bardzo udanych polityk in-
nowacyjnych, które koncentrowały się nie na jej własnych możliwościach, ale na 
podmiotach innowacyjnych całego New Haven, na potrzebnym im ekosystemie 
oraz na dynamicznych procesach, w których ekosystem ten mógł zmieniać się 
w czasie. Skupianie się tylko na jednym zestawie instytucji, zamiast na czynni-
kach odpowiedzialnych za innowacje i na potrzebnym im ekosystemie, prawie 
zawsze prowadzi do katastrofy1. 

To samo dotyczy niemal każdego innego programu, który zakłada, że jeśli 
naprawimy tylko jeden jego aspekt: finanse, przestrzeń czy prawa własności 
intelektualnej, w jednym konkretnym punkcie na osi czasu, to wszystkie inne 
problemy rozwiążą się same. Takie podejście do tematu, w połączeniu z fety-
szyzowaniem nowości i niezrozumieniem idei innowacji, jest główną przyczyną 
powstania „Bulwaru Złamanych Marzeń”, jak Josh Lerner nazwał stan rozczaro-
wania w swojej książce o przedsiębiorczości i polityce VC2.

Prowadzi nas to do kluczowej kwestii związanej z opracowywaniem polityk 
na rzecz wzrostu opartego na innowacjach. Jak już się przekonaliśmy (ale warto 
to powtórzyć), polityka innowacyjna powinna dążyć do osiągnięcia trzech rze-



146 Część II Innowacje a dobrobyt

czy: wyposażenia podmiotów innowacyjnych w określone zdolności, potrzebne 
im do doskonalenia się, rozwijania, wspierania i podtrzymywania ekosystemu, 
którego potrzebują takie podmioty, oraz stymulowania ich do działania. Jednak 
także społeczeństwo jest dynamicznym systemem, który stale zdobywa nową 
wiedzę. Dlatego też polityka, aby była skuteczna, musi ewoluować wraz ze spo-
łeczeństwem. Oznacza to, że w miarę jak zmieniają się czasy oraz lokalny i glo-
balny przemysł, zmieniać się muszą również modele wzrostu. Określony zestaw 
polityk jest odpowiedni, gdy próbujemy pobudzić nowe firmy tam, gdzie ich 
jeszcze wcześniej nie było, a inny – gdzie istniejące już firmy mają ambicje i pre-
dyspozycje, by stać się globalnymi graczami. Aby zapewnić długoterminowy 
wzrost oparty na innowacjach w danym regionie, należy zadbać o jego zdolność 
do ciągłej ewolucji polityk innowacyjnych.

Nikt jednak nie wie z góry, które zmiany przyniosą skutek, a które – nie. 
W momencie opracowywania polityk można mieć bardzo niewielkie pojęcie 
o tym, jak będą wyglądać pożądane przyszłe produkty, usługi, klienci, modele 
biznesowe, a czasem nawet cała branża. W związku z tym, aby odnieść sukces 
w dłuższej perspektywie czasowej, regiony muszą mieć zdolność do ciągłego, 
szybkiego i efektywnego eksperymentowania ze swoją polityką innowacyjną. 
Regionom, które odniosły sukces, udaje się zinstytucjonalizować ciągły cykl eks-
perymentowania z polityką innowacyjności. Jak mówi stare porzekadło: bankier 
może pracować od świtu do zmierzchu, ale praca twórców polityki innowacyjnej 
nigdy się nie kończy.

W jaki sposób regiony powinny doprowadzić do zinstytucjonalizowania cią-
głych eksperymentów w dziedzinie polityki innowacyjnej? 

Wiele z miast i regionów odnosi sukces dzięki tworzeniu niezależnych orga-
nizacji, których misją jest opracowywanie i wdrażanie polityki innowacyjnej. Po-
wszechną nazwą dla tych organizacji jest określenie „agencja innowacji”. Jest to 
nazwa nieco myląca, ponieważ struktury prawne takich agencji są bardzo zróżni-
cowane – od jednostek odpowiedzialnych za politykę, poprzez przedsiębiorstwa 
prywatno-publiczne, aż po fundacje o charakterze misji publicznej. Mają one jed-
nak cechę wspólną: koncentrują się na eksperymentach w dziedzinie innowacji 
i tworzenia polityk, tak aby polityka w perspektywie długoterminowej mogła 
ewoluować wraz z regionalnym przemysłem. 

Zrozumieć Agencję Innowacji 
Kiedy w 2010 r. Jewgienij Kuzniecow i Dirk Pilat, moi znajomi z Banku Świa-

towego i OECD, poprosili mnie i mojego kolegę Dariusa Ornstona o przyjrze-
nie się, jak takie organizacje działają i ewoluują, ze zdziwieniem odkryliśmy, że 
przeprowadzono bardzo niewiele systematycznych badań w tym zakresie. Pozo-
stała część tego rozdziału opisuje więc badania nad agencjami innowacji, które 
przeprowadziliśmy razem ze znajomymi z Nesta UK, Międzyamerykańskiego 
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Banku Rozwoju, wielu agencji innowacji na pięciu kontynentach, kolegą i byłym 
habilitantem Stevenem Samfordem oraz przyjacielem Rainerem Kattelem, jed-
nym z niewielu naukowców, którzy opublikowali prace naukowe na ten temat3.

Decydentom politycznym, którzy wzorują nowe agencje innowacji na przy-
kładzie organizacji odnoszących sukcesy, trzeba wybaczyć szybką i całkowi-
tą dezorientację w tej kwestii. Skuteczne agencje innowacji obejmują zarówno 
duże, potężne, pilotażowe organizacje, jak i te małe, słabo finansowane. Niektóre 
agencje publiczne mają jasno określone cele technologiczne i same zarządzają 
większością badań, podczas gdy inne przekazały te kompetencje podmiotom 
z sektora prywatnego. Niektóre organizacje odniosły sukces dzięki odizolowa-
niu się od sieci politycznych i przemysłowych, podczas gdy inne z powodzeniem 
promowały innowacje poprzez osadzenie się w takich właśnie strukturach. Krót-
ko mówiąc, istnieje znaczne zróżnicowanie w projektowaniu skutecznych agencji 
innowacji i ciężko mówić o jednoznacznych wytycznych, którymi mogliby kiero-
wać się lokalni liderzy zorientowani na reformy4.

Niemniej jednak wnioski te wydają się mylące i sprzeczne tylko wtedy, gdy 
popełni się klasyczny błąd polegający na utożsamieniu innowacji z innowacjami 
1. etapu – czyli opartymi na nowości. Kiedy zrozumiemy, że istnieją różne rodza-
je innowacji i różne etapy wzrostu opartego na innowacjach, w których może się 
wyróżniać dany obszar, staniemy przed pytaniem: Jaki rodzaj agencji innowacji 
wyróżnia się w jakich rodzajach i etapach innowacji? 

Ponieważ każdy etap innowacji wiąże się z innym zestawem zdolności, za-
projektowanie efektywnej agencji innowacji zależy od regionalnej specjalizacji 
w zakresie etapów innowacji oraz od konkretnych sposobów, dzięki którym 
dana miejscowość zamierza utrzymać swoją przewagę konkurencyjną na danym 
etapie. Mimo to nie ma wyraźnego, jednostkowego dopasowania pomiędzy spe-
cyficznym projektem agencji innowacji a specjalizacją na etapie innowacji. W na-
szej wspólnej pracy zidentyfikowaliśmy cztery odrębne typy agencji innowacji. 
Jak zobaczymy poniżej, każdy z nich pasuje do określonego etapu innowacji, ale 
każdemu etapowi innowacji można przypisać co najmniej dwa różne modele. 
Pytania, które powinni sobie zadać lokalni liderzy, brzmią: Jakimi zasobami dys-
ponujemy, które można by było przeznaczyć na taką agencję? Jakie są normy spo-
łeczno-polityczne w odniesieniu do właściwej roli polityki publicznej w biznesie 
prywatnym oraz biznesu prywatnego w polityce publicznej5?

Cztery modele agencji innowacji to: agencje wspierające produktywność, agencje 
ukierunkowane na modernizację, agencje rządowe ukierunkowane na zmianę oraz agen-
cje umożliwiające transformację.  

Agencje wspierające produktywność to skromnie finansowane agencje inno-
wacji, które wprowadzają innowacje produktowe i procesowe na niewielką skalę 
w wielu gałęziach przemysłu o ugruntowanej pozycji. Ten sposób rozwoju poli-
tyki innowacyjnej najlepiej sprawdza się w przypadkach, gdy mamy już do czy-
nienia z istniejącym przemysłem, koncentrującym się głównie na innowacjach 4. 
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i/lub 3. etapu, a wizja społeczności lokalnej dotycząca wzrostu opartego na inno-
wacjach polega na podtrzymywaniu i unowocześnianiu już istniejących działań 
poprzez wprowadzanie do nich najnowszych technologii. Rola państwa jest tu 
postrzegana jako pomoc dla przemysłu prywatnego, koncentrująca się na usu-
waniu najbardziej oczywistych nieprawidłowości rynkowych i sieciowych w za-
kresie badań i rozwoju oraz na wspieraniu przepływu informacji. Cele i misja 
takich agencji są ograniczone; nie mają one aspiracji do znaczącej transformacji 
gospodarczej lub przemysłowej6. 

Dwa przykłady tego modelu to duńskie instytuty GTS oraz kanadyjski Pro-
gram Wspierania Badań Przemysłowych (IRAP). Instytuty GTS (w języku duń-
skim Godkendt Teknologisk Service, co można przetłumaczyć jako Zatwierdze-
ni Dostawcy Usług Technologicznych) różnią się wielkością i specjalizacją, ale 
wszystkie ściśle współpracują z partnerami z sektora prywatnego w celu identy-
fikacji i rozwiązywania wyzwań technologicznych. Rząd postrzega je jako ważny 
instrument polityki i finansuje ok. 10% ich działalności. Mimo to operują one na 
peryferiach służby publicznej, a prawie cały ich budżet pochodzi z przemysłu 
prywatnego. Zamiast traktować Instytuty GTS jako agencje publiczne, lepiej spoj-
rzeć na nie jako instytucje działające na zasadzie quasi-komercyjnej, sprzedające 
usługi poszczególnym firmom, które same definiują swoje potrzeby i wymagane 
technologie. Instytuty te są silnie związane z przemysłem duńskim, szczególnie 
z firmami o ugruntowanej już pozycji7.

Bliska współpraca z sektorem prywatnym, ograniczone budżety instytu-
tów GTS oraz konieczność sprzedaży usług w celu kontynuowania działalności 
zniechęcają je do prowadzenia długoterminowych badań wysokiego ryzyka lub 
angażowania się w tworzenie kolejnych firm w nowych sektorach przemysłu. 
W rzeczywistości, choć kilka większych instytutów angażuje się w znaczące ba-
dania, GTS jako całość są stosunkowo niewielkim graczem w duńskim systemie 
innowacji. Łącznie instytuty GTS odpowiadają za ok. 7% duńskich publicznych 
wydatków na badania i rozwój oraz mniej niż 2% całkowitych wydatków na ba-
dania i rozwój. Działają one raczej jako tłumacze i operatorzy badań, czerpiąc 
z lokalnych badań uniwersyteckich i zagranicznych technologii w celu zaspoko-
jenia potrzeb lokalnych przedsiębiorstw8.

Niezdolność instytutów GTS do prowadzenia ambitnych, długoterminowych 
i zakrojonych na szeroką skalę prac badawczo-rozwojowych jest ich zaletą, ponie-
waż zachęca to do stosowania przez nie istniejących technologii w pragmatycz-
ny i skuteczny sposób. Tym samym instytuty GTS stały się ważnym narzędziem 
rozpowszechniania technologii w duńskiej gospodarce – przekazują wiedzę 
duńskim firmom lub organizują lokalne sieci produkcyjne, zwłaszcza w ramach 
„inicjatywy sieciowej” z początku lat 90. W związku z tym przypisuje się im za-
sługi w ulepszaniu duńskiego systemu innowacji oraz umożliwia firmom dalsze 
zajmowanie pozycji w ramach ugruntowanych branż o niskim i średnim stop-
niu zaawansowania technologicznego, nawet w obliczu opartej na kosztach kon-
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kurencji z obszarów o niższych kosztach pracy (Gergils, 2006, s. 49–53). Sukces 
wzmocnił ich profil publiczny i dziś są one uważane za kluczowych graczy duń-
skiego systemu innowacji9.

Z drugiej strony, ograniczony budżet publiczny instytutów i ich możliwości 
badawcze uniemożliwiają im prowadzenie tego rodzaju zrównoważonej, skon-
centrowanej i zakrojonej na szeroką skalę polityki przemysłowej, która wpisuje 
się w działalność innych agencji innowacyjnych prowadzących działalność ba-
dawczo-rozwojową, takich jak tajwański ITRI czy niemieckie instytuty Fraun-
hofera. Ponadto ich uzależnienie od partnerów z sektora prywatnego i firm 
o ugruntowanej pozycji zniechęca do rozwijania radykalnie nowych technologii 
lub modeli biznesowych. Instytuty GTS, aby odpowiedzieć na potrzeby przemy-
słu wyrażane przez poszczególne firmy, skupiły się na rozwiązywaniu krótkoter-
minowych problemów i zastosowały bardzo praktyczne rozwiązania.

Podobną rolę w Kanadzie odgrywa Program Wspierania Badań Przemysło-
wych (Industrial Research Assistance Program, IRAP). IRAP jest skromnie finan-
sowaną agencją, która przy opracowywaniu nowych technologii opiera się raczej 
na silnych sieciach współpracy z sektorem prywatnym niż na hojnych fundu-
szach rządowych. Strukturalnie IRAP jest pododdziałem Narodowej Rady Badań 
Naukowych (National Research Council, NRC) i jako taki nie jest częścią szero-
ko rozumianego sektora publicznego. IRAP jest również organizacją niezwykle 
płaską (w przeciwieństwie do większości biurokracji państwowych). Doradcy 
ds. Technologii Przemysłowych, przedstawiciele IRAP do kontaktów z branżą, 
otrzymują do zarządzania konkretne regiony geograficzne. W tej roli dysponują 
ogromną władzą i są odpowiedzialni za budowanie sieci kontaktów z firmami, 
organizacjami badawczymi i instytucjami edukacyjnymi w branżach, w których 
się specjalizują, na obszarach, nad którymi sprawują pieczę. Od kandydatów do 
pracy w IRAP oczekuje się doświadczenia zdobytego w przemyśle, dzięki czemu 
wnoszą oni do IRAP wiedzę na temat rozwoju technologii, jak również sieci kon-
taktów w swoich docelowych branżach10.

Oficjalną misją IRAP jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w za-
kresie innowacji technologicznych oraz popularyzowanie wiedzy o innowacyj-
ności. Działalność IRAP – podobnie jak to ma miejsce w przypadku instytutów 
GTS – opiera się na rozległych sieciach kontaktów agentów w wielu branżach, 
co pozwala skutecznie eliminować bariery dla innowacji. Ponadto, zamiast roz-
wiązywać konkretne problemy poprzez samodzielne opracowywanie rozwiązań 
technologicznych, agenci wykorzystują swoje sieci kontaktów, aby zlokalizować 
inne organizacje, które mogą pomóc w prowadzeniu niezbędnych prac badaw-
czo-rozwojowych. W ten sposób IRAP działa jako agencja pomostowa/sieciowa 
w lokalnych ekosystemach swoich agentów, budujących ramy dla dyfuzji techno-
logicznej i ciągłej, przyrostowej innowacji. Kontakty pomiędzy agentami a firma-
mi są bliskie i ciągłe, przy czym agenci wykorzystują swoją wiedzę o produktach 
i procesach firm, aby zidentyfikować inne organizacje lub firmy, które mogą dys-
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ponować rozwiązaniami konkretnych problemów technologicznych. Niewielka 
część tych relacji badawczo-rozwojowych (ok. 20%) jest finansowana przez IRAP; 
dzieje się tak, gdy firmy są oceniane jako szczególnie obiecujące, ale brakuje im 
środków finansowych niezbędnych do skorzystania z partnerstwa proponowa-
nego przez agentów. Sposób działania agencji pozwolił IRAP zapewnić wysoki 
zwrot z inwestycji w sektorze prywatnym. Jedną z wielkich korzyści jest wiedza 
kontekstowa agentów, pozwalająca im dokładnie odróżnić firmy klienckie po-
trzebujące finansowania od tych, które bez niego i tak prowadziłyby działalność 
badawczo-rozwojową. Kolejną korzyścią jest zdolność IRAP do budowania sieci 
organizacji, które pomagają zaspokoić potrzeby klientów11.

Jednocześnie podejście IRAP charakteryzuje wyraźny kompromis: agencja 
nawet nie bierze pod uwagę daleko idącego radykalnego rozwoju technologii. 
Ponieważ agenci są zaangażowani w firmy, które napotykają konkretne bariery 
w drodze do innowacji, a ich finansowanie jest przeznaczone na projekty o ściśle 
określonych celach, agencja nie promuje szerszych lub bardziej radykalnych in-
nowacji. Podczas gdy agenci pozostają ze sobą w kontakcie, każdy z nich angażu-
je się w konkretne firmy klienckie i konkretne regiony geograficzne. To pragma-
tyczne ukierunkowanie ujawnia się w wypowiedziach agentów pytanych o skalę 
projektów, w które się angażują: Jesteśmy bardzo skoncentrowani na konkretnym za-
stosowaniu wyników badań... Nie interesują nas projekty na wstępnym etapie rozwoju. 
Tak więc skuteczność agencji we wspieraniu innowacji i wzrostu wynika z agre-
gacji fragmentarycznych ulepszeń produktywności implementowanych przez 
dużą liczbę małych firm, zazwyczaj działających w branżach o już ugruntowanej 
pozycji. Ten przyrostowy efekt znajduje odzwierciedlenie w korzyściach, które 
firmy czerpią ze współpracy z IRAP: podczas gdy 90% firm zwiększyło swoją 
wiedzę techniczną lub możliwości związane z rozwojem działalności, a 70% po-
prawiło produktywność, tylko 30% może pochwalić się rozwojem nowych tech-
nologii lub innych własności intelektualnych. Nie umniejsza to znaczenia IRAP 
jako instrumentu promowania innowacji i wzrostu w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw w branżach tradycyjnych dla kanadyjskiej gospodarki. Jednak-
że uwidacznia kompromis, który wiąże się z działalnością agencji wspierających 
produktywność: miejsca lub regiony mogą bardzo skutecznie promować inno-
wacje przyrostowe poprzez osadzenie skromnie wyposażonych agencji innowa-
cji w sektorze prywatnym, ale te same cechy, które pozwalają agencji wyróżniać 
się w tej misji, skutecznie uniemożliwiają jej promowanie szerszych, bardziej ra-
dykalnych innowacji12.

Agencje ukierunkowane na modernizację również specjalizują się w innowa-
cjach przyrostowych, ale w porównaniu z agencjami wspierającymi produktyw-
ność ich działalność zakłada większe ramy czasowe oraz koncentrację na mniej-
szej liczbie branż i operacji, a zasoby, które angażują, są pokaźne – czasami wręcz 
ogromne. W rezultacie agencje ukierunkowane na modernizację ułatwiają zmia-
ny na dużą skalę i sprzyjają znacznie głębszemu zaangażowaniu społeczeństwa 
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w kierowanie trajektoriami przemysłu prywatnego. Agencje ukierunkowane na 
modernizację lepiej pasują również do przypadków, w których dążenie do wzro-
stu opartego na innowacjach polega na znacznym unowocześnieniu przemysłu, 
ale nie na pełnej transformacji społeczno-gospodarczej13.

Wykorzystanie tego modelu wymaga wizji i norm społecznych, które postrze-
gają rolę sektora publicznego jako prowadzącego technologiczną trajektorię pry-
watnego biznesu i nią sterującego. Oznacza to, że celem nigdy nie jest prawdzi-
wie nowatorska innowacja, ponieważ technologia lub przemysł muszą być już 
na tyle dojrzałe albo na tyle obiecujące (tzn. że musiały już działać i rozwijać się 
wcześniej w innych miejscach), aby można je było uznać za „strategiczne” i takie, 
które powinny być kierowane przez państwo. Klasycznym przykładem agencji 
ukierunkowanej na modernizację jest singapurska Agencja Nauki, Technologii 
i Badań (A*Star). W 2001 r. maleńkie wyspiarskie państwo Singapur z wielkim 
rozmachem umieściło ją w samym epicentrum polityki publicznej i służby cy-
wilnej. A*Star jest jedną z najbogatszych agencji innowacji na świecie, a jej misją 
jest ni mniej, ni więcej, tylko przewodzenie przemysłowym pracom badawczo-
-rozwojowym w Singapurze. Profil ten stanowi przeciwieństwo skromnych, po-
zostających poza zasięgiem radarów, peryferyjnie usytuowanych IRAP i GTS14. 

Ze względu na swoją pozycję, znaczenie i zdolność do wydatkowania A*Star 
jest silnie powiązana z przemysłem prywatnym, w szczególności z wielonaro-
dowymi korporacjami, które dominują w gospodarce Singapuru. W przeciwień-
stwie do podmiotów wspierających wydajność, A*Star utrzymuje również ścisłą 
sieć kontaktów z innymi podmiotami sektora publicznego i aktywnie współpra-
cuje z wiodącymi instytucjami, takimi jak Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo 
Zdrowia i Rada Rozwoju Przedsiębiorczości, aby kierować całym systemem ba-
dań i rozwoju w Singapurze. Ponadto koordynuje działalność dziesiątek insty-
tutów badawczych, które zostały założone przez nią lub jej poprzednika, Naro-
dowy Komitet do spraw Nauki i Technologii, a także kieruje działalnością tych 
instytutów. Nie jest to skromna, płaska organizacja, która polega na funduszach 
wyrównawczych od przemysłu prywatnego, aby realizować konkretne, niewiel-
kie projekty badawczo-rozwojowe15. 

W rzeczywistości A*Star aktywnie stara się kierować rozwojem technologicz-
nym regionalnej gospodarki. W odróżnieniu od opisanych powyżej podmiotów 
ułatwiających wzrost produktywności A*Star uruchamia długoterminowe ini-
cjatywy na dużą skalę, ukierunkowane na konkretne branże, takie jak biotech-
nologia, przy czym ich powstanie finansowane jest w całości przez A*Star. Na 
przykład: A*Star utworzyła szereg nowych instytutów badawczych, do czego 
nie potrzebowała ani wsparcia finansowego, ani udziału rynku prywatnego. Do 
2005 r. instytuty finansowane przez A*Star odpowiadały za 38% wszystkich wydat-
ków na badania i rozwój w dziedzinie biomedycyny, czyli więcej niż cały sektor prywatny 
razem wzięty. Wysiłki A*Star nie ograniczały się do instytutów badawczych czy 
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biotechnologii, ale obejmowały szereg innych obszarów, od parków technolo-
gicznych po kapitał ludzki16.

Agencje ukierunkowane na modernizację są ograniczane przez bliskie powią-
zania z wielkim przemysłem i resztą sektora publicznego. Powiązania te zawęża-
ją ich zdolność do eksperymentowania i podejmowania ryzyka w zakresie rady-
kalnych innowacji, zarówno w kwestii technologii, jak i polityk. Wysoka pozycja 
A*Star wśród przedstawicieli rządu zniechęcała ją do podejmowania ryzyka 
z wykorzystaniem funduszy publicznych. Zamiast tego agencja skłaniała się ku 
konserwatywnym instrumentom politycznym, z których wiele zostało stworzo-
nych przez jej poprzedników. Po drugie, agencja znalazła się pod silną presją, by 
zaspokajać potrzeby istniejących, wpływowych politycznie firm, w tym przede 
wszystkim międzynarodowych korporacji. Na przykład: wspomniana wyżej ini-
cjatywa biomedyczna była priorytetem Rady Rozwoju Przedsiębiorczości, która 
dążyła do zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tej dziedzinie. 
Kolonizując kierownictwo A*Star i wywierając presję polityczną, Rada przeorien-
towała A*Star w kierunku własnej wizji strategicznej17.

Tutaj widać jak na dłoni, jakie realne konsekwencje, zarówno pozytywne, 
jak i negatywne, ma wybór narzędzi politycznych, w tym przypadku agencji 
innowacji. W przypadku A*Star zasoby agencji i jej strategiczne ukierunkowa-
nie pozwoliły jej zmodernizować infrastrukturę badawczą Singapuru na skalę, 
która przewyższa wszystko, o czym mogłyby marzyć nawet agencje wspierają-
ce produktywność. Nowe instytuty badawcze, parki technologiczne i programy 
doktoranckie pozwoliły A*Star wyjść poza małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
przyciągnąć inwestycje dużych międzynarodowych koncernów, takich jak Ne-
stlé, Procter & Gamble czy General Electric. Choć A*Star udało się zwiększyć 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kilku wybranych sektorach, takich jak 
biotechnologia i usługi finansowe, nie przyniosła ona jednak tak radykalnych 
efektów transformacyjnych, jakie na samym początku zakładali decydenci. 
Agencja poniosła porażkę w swoich wysiłkach na rzecz rozwoju rodzimego prze-
mysłu, a niezdolność do rozwijania fundamentalnie nowych gałęzi przemysłu 
ograniczyła jej wpływ do określonych sektorów18. 

Udane wykorzystanie modelu ukierunkowanego rozwoju nie ogranicza się 
do Azji Wschodniej. W Ameryce Łacińskiej Chilijska Agencja Rozwoju Gospo-
darczego (CORFO) działa w radykalnie odmiennym kontekście, w ramach de-
mokratycznie wybranej, neoliberalnej gospodarczo i w dużej mierze opartej na 
wydobyciu surowców gospodarki. Pomimo tych wyraźnych różnic CORFO jest 
bardzo skuteczna jako agencja ukierunkowana na modernizację, co ilustruje je-
den z najlepszych przykładów wzrostu gospodarczego w Ameryce Łacińskiej 
ostatnich 40 lat. CORFO, podobnie jak A*Star, ma ścisłe powiązania z podmiota-
mi sektora prywatnego. Po konsultacjach z przedstawicielami przemysłu COR-
FO objęła przywództwo w siedmiu sektorach o „wysokim potencjale” rozwoju. 
Sektory te zostały zdefiniowane w sposób konserwatywny, jako skupiające się na 
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istniejących mocnych stronach przemysłu lokalnego: górnictwie, akwakulturze, 
rolnictwie i przemyśle spożywczym, turystyce specjalistycznej, budownictwie, 
gospodarce kreatywnej i zaawansowanej produkcji. Również tu, podobnie jak 
w przypadku A*Star, przy definiowaniu sektorów i konkretnych programów dla 
każdego z nich CORFO współpracuje z wieloma innymi organizacjami rządowy-
mi oraz pełni funkcję koordynującą19. 

CORFO odgrywa wiodącą rolę w rozwoju technologicznym tych siedmiu 
sektorów. Na przykład: agencja była pionierem przekształcenia tradycyjnego 
przemysłu rybnego Chile w akwakulturę łososia. Już wtedy istniał wyraźny po-
tencjał eksportu owoców morza, ale agencja zidentyfikowała oraz poczyniła zna-
czące technologiczne i operacyjne kroki w kierunku przejścia od tradycyjnego 
rybołówstwa do akwakultury. CORFO, z arsenałem działań przypominających 
A*Star, znacznie przekroczyła zakres i zasoby agencji wspierających produktyw-
ność – współpracowała z innymi agencjami w celu finansowania badań publicz-
nych oraz utworzyła Instytut Technologii Łososia i określiła optymalne rozwią-
zania w zakresie akwakultury. Instytut Technologii Łososia określił najbardziej 
korzystne lokalizacje dla farm wodnych oraz zdefiniował i wdrożył standardy 
niezbędne do tego, by lokalni producenci mogli eksportować swoje produkty do 
Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. W wyniku tych wysiłków na początku 
XXI w. Chile stało się jednym z największych eksporterów łososia na świecie. 
Program CORFO rozwijał się wraz z przemysłem, gdy branża akwakultury sta-
nęła w obliczu kryzysu spowodowanego rozprzestrzeniającymi się chorobami 
ryb. CORFO sfinansowała i zaangażowała się we wspólne prace na rzecz opra-
cowania szczepionek. Podobne polityki i podejścia można znaleźć w górnictwie 
(gdzie chilijskie firmy są obecnie światowymi liderami w kilku niszach techno-
logicznych) oraz w pięciu innych sektorach (choć z bardziej zróżnicowanymi re-
zultatami)20. 

Niemniej jednak te same czynniki, które ograniczają model ukierunkowanego 
rozwoju w Singapurze, można zaobserwować w Chile. Centralne miejsce CORFO 
w sektorze publicznym i ścisłe sieci powiązań strukturalnych sprawiają, że moż-
liwość eksperymentów jest mniejsza. W skład rady (tzn. zarządu) CORFO wcho-
dzi nie tylko minister gospodarki, czyli ministerstwo nadrzędne wobec CORFO, 
lecz także ministrowie spraw zagranicznych, finansów, rozwoju społecznego 
i rolnictwa. Jedną z konsekwencji odpowiedzialności CORFO przed innymi mi-
nisterstwami, a co za tym idzie – przed dotychczasowymi interesariuszami, jest 
presja, by skupiać się na branżach o ugruntowanej pozycji. Na przykład w 2016 
r. tylko 5 z 62 nowych instrumentów opracowanych i wdrożonych przez CORFO 
było skierowanych do nowych sektorów. Koordynacja z agencjami rządowymi, 
które mają swoje własne agendy oraz stały kontakt z istniejącymi organizacja-
mi sektora prywatnego, oznacza, że CORFO skupia się głównie na promowaniu 
zmian przyrostowych i innowacji w istniejących sektorach, z czego zresztą wy-
wiązuje się z nawiązką21.



154 Część II Innowacje a dobrobyt

Agencje rządowe ukierunkowane na zmianę to kolejny model, w którym 
sektor publiczny nie tylko prowadzi przemysłowe prace badawczo-rozwojowe, 
lecz także dąży do zarządzania całym przemysłem. Jednak misja tego modelu 
jest radykalnie różna od misji dwóch poprzednich typów agencji. Celem lokal-
nych liderów jest tutaj wspieranie znaczących zmian społeczno-gospodarczych 
poprzez stymulowanie tworzenia nowych gałęzi przemysłu i działalności, przy 
czym przez określenie „nowe” rozumie się nowe rozwiązania zarówno na skalę 
globalną, jak i lokalną. W związku z tym organizacje te można nazwać organiza-
cjami zabezpieczającymi działalność gospodarczą. Misją agencji jest wykorzysta-
nie innowacji w celu dywersyfikacji i rozszerzenia portfela działalności gospo-
darczej w danym miejscu. Dlatego agencje rządowe ukierunkowane na zmianę 
nie zajmują się sektorami stanowiącymi filary gospodarki. Choć kontrolują wię-
cej zasobów niż agencje wspierające produktywność, to ich działania są ogra-
niczone w porównaniu z agencjami ukierunkowanymi na modernizację i mają 
marginalną rolę w relacjach zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym. 
Taka pozycja pozwala im również na znacznie większe eksperymenty, a także na 
przyjmowanie bardziej radykalnych oraz długofalowych poglądów i działań22. 

Omawialiśmy już jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów agencji rzą-
dowej ukierunkowanej na zmianę kierowaną przez państwo, czyli ITRI, która 
została utworzona specjalnie w celu pobudzenia rozwoju nowych gałęzi przemy-
słu, działalności i technologii na Tajwanie.  

Prawdopodobnie najbardziej znanym przykładem agencji rządowej ukie-
runkowanej na zmianę jest amerykańska Agencja Zaawansowanych Obronnych 
Projektów Badawczych (American Defense Advanced Research Projects Agency, 
DARPA). Co ciekawe, nawet po zdobyciu międzynarodowej sławy DARPA znaj-
duje się na peryferiach sektora publicznego, podobnie jak ITRI. Ponadto zarówno 
DARPA, jak i ITRI, są aktywnie zaangażowane w ciągłe poszerzanie sieci stale 
zmieniających się firm prywatnych. Agencje te znajdują się w centralnym węźle 
tych sieci i wyznaczają trajektorie technologiczne aż do poziomu konkretnych 
produktów we wczesnej fazie rozwoju. Główna różnica między nimi polega na 
tym, że ITRI sama aktywnie angażuje się w badania i rozwój, a DARPA zleca ich 
prowadzenie zewnętrznym naukowcom, firmom prywatnym i uniwersytetom. 
Rolą DARPA jest w szczególności zapewnienie, że pozostanie ona inicjatywą 
o niewielkiej skali (w sensie względnym – w sensie bezwzględnym jej budżet 
jest wielokrotnie większy niż suma budżetów na badania i rozwój kilku państw), 
która gwarantuje, że Stany Zjednoczone nigdy nie zostaną przez nikogo wyprze-
dzone w wyścigu technologicznym23.

Z tego powodu DARPA została również ustrukturyzowana w sposób bardzo 
odmienny od jakichkolwiek innych amerykańskich agencji federalnych. Jej mi-
sją jest definiowanie przełomowych projektów/problemów technologicznych 
związanych z obronnością, a następnie budowanie oraz łączenie nowych sieci 
naukowców ze środowisk akademickich i przemysłowych w celu eksploracji róż-



155W poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych...

norodnych nowych technologii. Fuchs przy omawianiu roli kierowników pro-
jektów w DARPA jasno określa ich przywódczą rolę w wyznaczaniu kierunku 
badań i – ogólnie – w zarządzaniu24.

Proces określania kierunku rozwoju technologicznego odzwierciedla po-
trzeby wojska. Agencja prowadzi burzę mózgów z naukowcami i inżynierami 
na temat możliwych kierunków badań, które mogłyby zaspokoić te potrzeby, 
a następnie współpracuje z oficerami wojskowymi, aby pomóc im zrozumieć 
powstające technologie. Fuchs podkreśla, że pierwsza część tego procesu jest 
krytyczna i mniej dyskrecjonalna niż druga. Wyżsi oficerowie wojskowi, obecni 
w obiektach DARPA, działają jako łącznicy i pomagają menedżerom zrozumieć 
naturę potrzeb wojska. Ponadto menedżerowie odwiedzają instalacje wojskowe 
i obserwują działania w całym kraju, aby lepiej zrozumieć poszczególne opera-
cje wojskowe. Ścisła współpraca i pozyskiwanie informacji z gałęzi obronnych 
to podstawowe kroki, od których „menedżerowie nie mogą uciec” w swojej co-
dziennej pracy. Kierunek innowacji jest więc wyznaczany raczej przez Departa-
ment Obrony niż przez sektor prywatny25.

Jednocześnie DARPA różni się od A*Star i CORFO tym, że jej związki z woj-
skiem amerykańskim chronią ją przed krótkoterminowymi naciskami politycz-
nymi, dzięki czemu ma zapewnioną elastyczność, i czynią z niej „przestrzeń 
współpracy”, co jest potrzebne, by eksperymentować z radykalnie nowymi tech-
nologiami. Z historycznego punktu widzenia agencja opracowywała technologie 
„proaktywne”, a nie „reaktywne”. Technologie te z definicji nie są przewidywane 
przez przemysł jako niezbędne, choć często po ich opracowaniu szybko takie się 
stają. Krótko mówiąc, w przeciwieństwie do agencji wspierających produktyw-
ność i agencji ukierunkowanych na modernizację sieci DARPA badają bardziej 
radykalne rozwiązania w obszarach uznanych za ważne przez państwo, zamiast 
zajmować się bezpośrednimi problemami firm o ugruntowanej pozycji26.

Niemniej jednak sukcesy DARPA jako radykalnego innowatora nie powinny 
przesłonić jej słabości. Choć DARPA przyczyniła się do powstania technologii – 
od Internetu po iPhone'a, przez robotykę i po półprzewodniki z nowych surow-
ców – jej autonomia względem sektora prywatnego może prowadzić ją na ma-
nowce, szczególnie że nie wszystkie jej projekty kończą się sukcesem. W istocie 
w każdym momencie DARPA pracuje nad kilkoma dużymi projektami i choć (ra-
czej rzadkie) sukcesy są powszechnie celebrowane, to zdecydowana większość 
projektów nie ma żadnego rewolucyjnego wpływu, nawet po zainwestowaniu 
w każdym z nich kilku lat pracy i wielu setek milionów dolarów. Taki odsetek 
niepowodzeń jest warunkiem koniecznym, aby DARPA mogła wypełniać swoją 
misję, zgodnie z którą zabezpiecza rozwiązania w zakresie najnowszych tech-
nologii związanych z obronnością. Jednak z punktu widzenia wzrostu gospo-
darczego, jeśli celem jest przede wszystkim wzrost, należy się zastanowić, czy 
model DARPA nie rodzi z natury rzeczy o wiele więcej kosztownych pomysłów 
wyrzucanych do kosza niż sukcesów.
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Co najmniej równie ważny jest fakt, że agencja polega na ogromnych możli-
wościach amerykańskiego sektora prywatnego w zakresie komercjalizacji swoich 
transformacyjnych technologii. Ponieważ nie ma powiązań z przemysłem, orga-
nizacja ta jest słabo przygotowana, żeby ułatwiać rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych technologii, szczególnie jeśli dotyczą one tradycyjnego przemysłu. Re-
giony starające się powielać model DARPA powinny zdawać sobie sprawę z jego 
ograniczeń i muszą być pewne, że zdolność absorpcyjna ich przemysłu jest na 
tyle wysoka, że będą w stanie wykorzystać wyniki pracy organizacji podobnej 
do DARPA i przekształcić je w innowacje, które mogą stać się podstawą dla no-
wych gałęzi przemysłu. Nie wiadomo jeszcze, czy nawet Stany Zjednoczone będą 
w stanie powielić model DARPA w innych sektorach. Na przykład: podobna do 
DARPA agencja w sektorze energetycznym – Advanced Research Projects Agen-
cy-Energy (APRA-E) – rozpoczęła działalność w 2009 r., a po ponad dekadzie 
nadal nie wiadomo, czy miała lub kiedykolwiek będzie miała transformacyjny 
wpływ na miarę DARPA27. 

W przypadku ITRI uwidacznia się inne ograniczenie agencji rządowych ukie-
runkowanych na zmianę. Ponieważ agencja ta działa w ekosystemie, w którym 
przemysł ma znacznie mniejszą zdolność absorpcyjną niż w Stanach Zjedno-
czonych, ITRI opracowała, wdrożyła i dostosowała zestaw narzędzi zapewniają-
cych dyfuzję. Należą do nich omawiane wcześniej konsorcja badawcze i oficjalne 
spółki spin-off. Jednak ta odmienna ścieżka ewolucji doprowadziła do innego 
problemu – podziału pracy, który rozwinął się pomiędzy rządem a przemysłem 
prywatnym, gdzie ITRI prowadzi większość badań, a przemysł koncentruje się 
na rozwoju. Ogranicza to możliwości innowacyjne i modele biznesowe stoso-
wane przez tajwański przemysł. Chociaż zaawansowanie przemysłu wzrosło 
w ogromnym stopniu, w rozmowach z przedstawicielami niektórych z najbar-
dziej zaawansowanych tajwańskich firm półprzewodnikowych nadal padają 
uwagi typu: Czasami żałuję, że nie pracuję już w ITRI. Jest to jedyne miejsce na Tajwa-
nie, gdzie prowadzone są prawdziwe prace badawczo-rozwojowe28. 

Porównanie między ITRI a DARPA ma nam również przypomnieć, że róż-
ne modele mogą być dostosowane do wzmocnienia różnych zdolności innowa-
cyjnych, które pasują do różnych etapów produkcji. ITRI, jako agencja rządowa 
ukierunkowana na zmianę, z powodzeniem koncentruje się na wzmacnianiu 
zdolności przemysłu regionalnego do angażowania się w nowe gałęzie przemy-
słu, ale jej celem jest odgrywanie roli węzła krytycznego innowacji na 3. etapie. 
Po drugiej stronie mamy DARPA, agencję rządową ukierunkowaną na zmianę, 
która koncentruje się wyłącznie na rozwijaniu zdolności do wprowadzania no-
watorskich innowacji w branżach i technologiach, które jeszcze nie istnieją, co jest 
optymalnym przykładem 1. etapu innowacji. 

To prowadzi nas do agencji umożliwiających transformację. Są nimi agencje 
rozwoju w stylu schumpeterowskim – czyli organizacje, które są głównymi agen-
tami schumpeterowskiej zmiany bazującej na możliwościach własnych gospo-
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darek i stymulatorami jakościowej, opartej na innowacjach zmiany w gospodar-
kach. W związku z tym jest to jedyny model agencji innowacji, który wyraźnie 
pasuje tylko do jednego etapu – 1. etapu innowacji skupiającego się na nowych 
produktach i usługach. Zamiast przyjmować wąsko ukierunkowane podejście na 
dużą skalę, agencje umożliwiające transformację inicjują powstanie dużej liczby 
eksperymentalnych, małych firm prywatnorynkowych. Kiedy pojawia się prze-
strzeń na tego typu działania, która udoskonala się w dwupętlowym procesie 
uczenia się i w ciągu kilku dekad powoduje współewolucyjne dostosowanie się 
do rynku, mamy do czynienia z bardzo rzadkim zjawiskiem tworzenia udanych 
„dolin krzemowych”. Ponieważ przeanalizowaliśmy już obszernie historię OCS 
w Izraelu, przyjrzyjmy się, jak to wygląda w Finlandii29. 

Większość opracowań na temat niezwykłej transformacji Finlandii z gospo-
darki opartej na zasobach naturalnych, silnie uzależnionej od handlu wymienne-
go z ZSRR, w światową potęgę teleinformatyczną przypisuje tę zmianę dużym, 
dobrze finansowanym agencjom, takim jak Tekes, oraz znaczącym organom kra-
jowym, takim jak Rada Polityki Naukowo-Technologicznej. Historycznie organi-
zacje te były nastawione krytycznie tylko względem skalowania nowych polityk. 
Organizacją, która je opracowała, wdrożyła, poddawała eksperymentom i udo-
skonalała, była Sitra – małe przedsiębiorstwo publiczne o niezwykle skromnych 
zasobach, utworzone jako niewielkie i marginalne zabezpieczenie w dążeniu do 
zróżnicowania struktury gospodarki fińskiej poprzez innowacje (w tamtych la-
tach definiowane operacyjnie jako należące do kategorii nowych technologii, firm 
i przemysłu). Przez długi okres Sitra była prawdziwie innowatorem w dziedzinie 
eksperymentalnej polityki innowacyjnej. Wynikało to częściowo z konieczności, 
ponieważ gdy tylko nowe polityki Sitry sprawdzały się, były podbierane przez 
bardziej wpływowe podmioty. Zmuszało to Sitrę do ciągłego podejmowania no-
wych inicjatyw. Jednak wraz ze wzrostem uznania dla jej zasług i prestiżu, Sitra 
została poddana kontroli i upolityczniona, w wyniku czego straciła większość 
możliwości eksperymentowania i wprowadzania innowacji30.

Sytuacja taka, jak wykazaliśmy wspólnie z Dariusem Ornstonem, jest głów-
nym zagrożeniem i ograniczeniem wynikającym z podążania za modelem umoż-
liwiającym transformację. Aby móc eksperymentować i wprowadzać innowacje 
w polityce, organizacje te muszą pozostać na marginesie – unikać kontroli publicz-
nej i upolitycznienia. Jeśli jednak ich polityka odniesie sukces, ich status wzrasta, 
a wraz z nim wzrasta zainteresowanie opinii publicznej, mediów i polityków 
tym, co robią, a to skutecznie cenzuruje ich zdolność do innowacji. Obecnie, gdy 
innowacje stają się tak gorącym politycznie tematem, wątpliwe jest, czy jakikol-
wiek region jest w stanie stworzyć i utrzymać warunki, które pozwolą twórcom 
transformacji odnieść sukces. Dlatego też, nawet jeśli dana lokalizacja przyjmie 
strategię rozwoju opartą na 1. etapie innowacji, nie ma pewności, czy można by 
wykorzystać taki model rozwoju gospodarki, biorąc pod uwagę obecne warunki 
polityczne31. Z historycznego punktu widzenia Finlandia miała jedną z najgorzej 
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rozwiniętych technologicznie gospodarek wśród krajów OECD. Nawet firmy 
z branży „zaawansowanych technologii”, takie jak Nokia, połowę swoich między-
narodowych przychodów czerpały z niekonkurencyjnego, dwustronnego handlu 
z ZSRR. Polityka makroekonomiczna została opracowana w celu wzmocnienia tej 
trajektorii. Bank Finlandii, w ścisłej współpracy z głównymi grupami bankowymi, 
zachęcał do inwestowania w kapitałochłonne gałęzie przemysłu poprzez ustala-
nie stóp procentowych poniżej poziomu rynkowego, strategiczne przydzielanie 
dewiz i wielokrotną dewaluację waluty. Polityka przemysłowa koncentrowała się 
na tych samych celach. Ministerstwo Handlu i Przemysłu (KTM) wykorzystywało 
pomoc w formie dotacji i tworzyło przedsiębiorstwa państwowe, aby skutecznie 
ukierunkować się na dojrzałe, kapitałochłonne gałęzie przemysłu wytwórczego, 
takie jak przemysł miedziany, stalowy i chemiczny32.

W tym kontekście Sitra – formalnie Fiński Fundusz Innowacji – została stwo-
rzona jako niewielkie zabezpieczenie dla polityk innowacyjnych. Pomysł utwo-
rzenia Sitry został zaproponowany przez Klausa Warisa, ówczesnego prezesa 
Banku Finlandii, który obawiał się, że gospodarka Finlandii jest nadmiernie 
skoncentrowana na wydobyciu surowców i handlu z ZSRR. Udało mu się do-
prowadzić do zatwierdzenia powstania Sitry przez parlament w 1968 r., pod pre-
tekstem obchodów pięćdziesiątej rocznicy istnienia fińskiego parlamentu. Sitra 
została powołana do życia z szerokim mandatem do promowania konkurencyj-
ności fińskiej gospodarki, co odzwierciedlało zarówno rosnący konsensus co do 
inflacyjnych konsekwencji cyklu dewaluacji, jak i ciągłą niezgodę co do tego, jak 
temu zaradzić. Budżet Sitry był wyjątkowo skromny – organizacja funkcjonowała 
dzięki odsetkom z kapitału żelaznego o wartości 145 mln EUR33.

Niewielki budżet i niekonwencjonalny mandat Sitry skutecznie izolowały 
ją od wpływów politycznych. Była zmuszona stać się innowatorem, ponieważ 
więksi, potężniejsi gracze, KTM i Bank Finlandii, zmonopolizowali tradycyjne 
instrumenty, takie jak przedsiębiorstwa państwowe i racjonowanie kredytów. 
Waris, który został pierwszym prezesem Sitry, korzystał z rozległych kontaktów 
międzynarodowych, gdyż starał się promować przedsiębiorczość poprzez wy-
korzystanie dotacji i kredytów preferencyjnych do współfinansowania ryzykow-
nych, długoterminowych badań prowadzonych przez prywatne korporacje. Sitra 
nie była kojarzona politycznie, co umożliwiło jej również dotarcie do nietrady-
cyjnych, prywatnych podmiotów. Na przykład: w ciągu pierwszych 10 lat ponad 
jedna czwarta funduszy Sitry została przeznaczona na elektronikę34.

Sitra, choć nie dysponowała kapitałem, starała się podnieść świadomość al-
ternatywnego modelu nastawionego na badania i rozwój, tworząc liczne raporty 
i zapraszając elity do udziału w kursach dotyczących polityki gospodarczej. Wy-
siłki te przyniosły efekty na początku lat 80., nie z powodu rodzącej się koalicji 
na rzecz zaawansowanych technologii (która wciąż była w powijakach), ale z po-
wodu pogarszających się wyników gospodarczych i wrażliwości geopolitycz-
nej. Kryzys naftowy wywołany przez OPEC w latach 70. spowodował wzrost 
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dwustronnego handlu ze Związkiem Radzieckim do niepokojącego poziomu, 
a głośne porażki delegitymizowały tradycyjną politykę przemysłową. W tym 
kontekście program badawczy Sitry stanowił sprawdzony model promowania 
restrukturyzacji. Niemniej jednak, aby odzwierciedlić marginalizację Sitry w fiń-
skim sektorze publicznym, utworzono nowy podmiot, który miał stać się odpo-
wiedzialny za tę domenę – Fińską Agencję Finansowania Technologii i Innowa-
cji (Tekes). Początkowy budżet Tekes był czterokrotnie wyższy niż miała Sitra 
i szybko wzrósł z 40 mln EUR w 1984 r. do ponad 400 mln EUR w 2000 r. Do tego 
czasu Finlandia była liderem w Unii Europejskiej w publicznych wydatkach na 
badania i rozwój w stosunku do PKB oraz zajmowała drugie miejsce po Szwecji 
w wydatkach brutto na badania i rozwój w stosunku do PKB35.

Wraz z decyzją o utworzeniu znacznie większej agencji zajmującej się bada-
niami naukowymi Sitra została zmuszona do opracowania nowego zestawu po-
lityk, by realizować swoją podstawową misję. Aby zidentyfikować nowe instru-
menty, decydenci Sitry spojrzeli poza firmy, z którymi współpracowali w latach 
70., a które teraz były na celowniku Tekes, a także poza Finlandię i Stany Zjed-
noczone. Zainspirowani wizytą w Dolinie Krzemowej w połowie lat 80., mene-
dżerowie Sitry wykorzystali fundusz wieczysty do zakupu udziałów w firmach 
zaawansowanych technologicznie i wspierania prywatnych funduszy venture 
capital. Ponieważ Sitra nie była uważana za wystarczająco ważną instytucję, aby 
zasługiwać na interwencję, jej działania na rynkach kapitału ryzyka we wczesnej 
fazie rozwoju nie spotkały się z dużym oporem36. 

Ze względu na ograniczenia budżetowe Sitra ponownie postawiła na edu-
kację, generowanie świadomości i budowanie sieci kontaktów. Na przykład: 
w 1990  r. założyła Fińskie Stowarzyszenie Kapitału Venture i współpracowała 
z przedstawicielami sektora prywatnego, aby wywierać naciski na polityków, 
KTM, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i innych głównych inwesto-
rów. Na początku lat 90., kiedy poważna recesja i kryzys bankowy zdelegitymi-
zowały ustalone procedury polityczne i przemysł, Sitra ponownie wyznaczała 
trendy – dopracowała obiecujący model alternatywny, który mógł być skopiowa-
ny i rozwinięty przez polityków krajowych. Kera, regionalny fundusz rozwoju, 
jako pierwsza skopiowała Sitrę – w 1991 r. uruchomiła pierwszy publiczny fun-
dusz VC, Start Fund of Kera (SFK). W 1995 r. parlament utworzył jeszcze większy 
fundusz – Finnish Industry Investment (FII), działający pod nadzorem KTM37.

Oba fundusze, w połączeniu z udaną kampanią mającą na celu przyciągnięcie 
inwestorów instytucjonalnych, szybko zwiększyły inwestycje VC w Finlandii. Na 
przykład: inwestycje w kapitał wysokiego ryzyka na wczesnym etapie rozwoju 
wzrosły z 0,003% PKB (2,8 mln EUR) w 1989 r. do 0,103% PKB (135,4 mln EUR) 
do 2000 r., dzięki czemu Finlandia prześcignęła wszystkie państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, dla których dostępne są dane, i stała się liderem bloku. Powsta-
nie FII i coraz bardziej dynamiczny sektor prywatny doprowadziły Sitrę do wy-
cofania się z branży VC. Od 1996 r. Sitra zmieniła swoją rolę z bezpośredniego 
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dostarczyciela kapitału na budowniczego sieci: teraz zapewniała firmom pomoc 
w planowaniu, uruchamiała usługi sieciowe łączące firmy z aniołami biznesu oraz 
kojarzyła młode przedsiębiorstwa z doświadczonymi menedżerami. Nowa rola 
Sitry w branży VC odzwierciedlała szerszą zmianę, polegającą na odejściu od do-
starczania twardych zasobów na rzecz koordynacji różnych uczestników procesu 
innowacyjnego, w szczególności użytkowników końcowych i obywateli38.

Do 1999 r. Sitra przyjęła koncepcję „innowacji społecznych”, a następnie roz-
poczęła inicjatywy w tak różnych dziedzinach, jak: opieka zdrowotna, reforma 
miejska i efektywność energetyczna. To bardziej holistyczne podejście do inno-
wacji zostało od tego czasu przyjęte przez innych graczy fińskiego systemu in-
nowacji w odpowiedzi na ostatnie wstrząsy gospodarcze. Do 2008 r. fińska na-
rodowa strategia innowacji zajęła się koncepcją innowacji społecznych, skłaniając 
agencje, takie jak Tekes, do uruchomienia programów reformy sektora publicz-
nego i współpracy w miejscu pracy39.

Nie jest jasne, czy Sitra nadal ma zdolność do generowania nowych, przeło-
mowych pomysłów. Chociaż jej przedstawiciele nadal publicznie twierdzą, że 
pozostaje ona pionierem myśli innowacyjnej, nowe polityki innowacyjne jej au-
torstwa są już rzadkością. Nie powinno to być aż tak zaskakujące, jeśli spojrzymy 
na sytuację polityczną wokół Sitry. Organizacja ta zajmuje obecnie bardziej zna-
czącą pozycję w fińskim systemie innowacji. Choć jej środki finansowe pozostają 
skromne, rosnący profil Sitry przyciąga uwagę polityków. Jeden z byłych człon-
ków zarządu stwierdził: Sitra cieszy się bardzo dobrą reputacją nie tylko w kraju, ale 
i na arenie międzynarodowej... Dla polityków prestiżowe stało się zasiadanie w jej radzie 
nadzorczej i pokazywanie wyborcom, że mają wpływ na jej politykę. Rosnąca ingerencja 
parlamentu stała się wyjątkowo widoczna, kiedy były premier Esko Aho został 
mianowany na szefa Sitry w 2004 r., ale nominacje polityczne widoczne są rów-
nież na niższych szczeblach organziacji40.

Ingerencja polityczna wpłynęła na strategię Sitry. Zarząd Sitry zaczął naciskać, 
aby skupiła się ona na kwestiach społecznych, takich jak opieka zdrowotna i refor-
ma samorządowa. Jeden z pracowników wyższego szczebla przyznał: Dano nam 
do zrozumienia, że nie możemy powiedzieć „nie” problemom ogólnokrajowym. Tak więc, 
na przykład, musimy zrobić coś dla opieki zdrowotnej, nawet jeśli jest to stary problem, 
który powinien być rozwiązany, jak miejskie systemy informatyczne, 20 lat temu. Moc-
niejsze skupienie się na kwestiach społecznych i politycznych, a mniej na polityce 
innowacyjnej, stało się ostoją Sitry. W 2019 r. Sitra z dumą ogłosiła, że w centrum 
jej zainteresowań jest wywoływanie i podtrzymywanie zmian społecznych oraz 
redefiniowanie dialogu społecznego i fińskiego systemu opieki społecznej. Zaan-
gażowanie Sitry w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych jest godne 
podziwu, a organizacja przyczynia się do budowania społecznego konsensusu. 
Nie można jednak nie zastanawiać się, jak mocno ingerencja polityczna zdołała 
zmienić agencję, która formalnie nosiła nazwę Fińskiego Funduszu Innowacji, by 
zajmować się sprawami tak dalekimi od innowacji41.
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Jest zbyt wcześnie, by twierdzić, że model agencji umożliwiającej transforma-
cję jest politycznie skazany na porażkę tak szybko, jak osiągnął sukces – w końcu 
widzieliśmy, że podobna dynamika polityczna wprowadziła izraelską OCS na 
niemal przeciwstawną trajektorię – agencja zmieniła swoją rolę i przekształciła 
się w Izraelski Urząd Innowacji, by móc odzyskać zdolność do eksperymentowa-
nia w polityce innowacyjnej. Niemniej jednak obecność na scenie publiczno-po-
litycznej może sparaliżować zdolność agencji innowacji do eksperymentowania 
– a czasem, nieuchronnie, do ponoszenia porażek – nawet długookresowych. 

Jak widzieliśmy w tym rozdziale, agencje innowacji przybierają różne formy 
i modele działania. Niektóre z nich nie są nawet agencjami publicznymi. Ich ce-
chą wspólną jest jednak odpowiedzialność za ciągłe tworzenie, wdrażanie i za-
rządzanie politykami innowacyjnymi skoncentrowanymi na czynnikach generu-
jących innowacje: osobach i firmach. 

Wnioskiem, jaki płynie z powyższej analizy, jest potrzeba dobrego dopasowa-
nia misji, wizji innowacji oraz struktury i organizacji agencji innowacji. W Izra-
elu struktura i organizacja OCS, jednego z najlepszych na świecie podmiotów 
umożliwiających transformację gospodarczą, doskonale pasowała zarówno do 
misji, jak i do wizji, co sprzyjało innowacjom na 1. etapie. Natomiast w Kanadzie 
struktura i organizacja IRAP, jednego z najlepszych na świecie podmiotów uła-
twiających produktywność, nie jest już tak dobrze dopasowana do misji i wizji 
(przynajmniej tak wynika z debaty publicznej). Kanadyjczycy ubolewają nad po-
rażką kraju w zakresie innowacji 1. etapu; w konsekwencji IRAP otrzymuje coraz 
większy zestaw nowych programów politycznych do zarządzania, których celem 
jest innowacja 1. etapu. Jednak IRAP nigdy nie odniesie sukcesu w tej roli. Żaden 
zestaw nowych programów i obowiązków nie jest w stanie sprawić, że IRAP bę-
dzie skuteczny we wspieraniu kolejnych „dolin krzemowych”. Mogą one jednak 
sprawić, że będzie on mniej skuteczny w tym, co robi dobrze42. 

Kolejną kwestią, którą powinniśmy sobie uświadomić w wyniku naszych dy-
wagacji, jest potrzeba określenia realistycznych oczekiwań względem agencji in-
nowacji. Z nią związane są trzy następujące sprawy: obecne i przyszłe możliwości 
lokalnych agentów ds. innowacji, zasoby, które mogą zostać przekazane agencji 
ds. innowacji, oraz lokalne normy dotyczące interwencji publicznej na rynku.

W kwestii zdolności lokalnych agentów warto pamiętać, że tworzenie agen-
cji na wzór GTS lub instytutów Fraunhofera w miejscu, gdzie nie ma żadnego 
przemysłu, lub w obrębie kwitnącej sceny start-upowej nie przyniesie żadnych 
pozytywnych rezultatów. Model działania takich agencji polega bowiem na głę-
bokim zaangażowaniu sił i środków w już istniejącą branżę. Jeśli nie ma tam 
ani działających już firm, ani przemysłu, z którymi można by współpracować, 
stworzenie nawet najlepszej na świecie agencji wspierającej produktywność nie 
przyniosłoby żadnych rezultatów.

Natomiast w kwestii zasobów, którymi mogłaby potencjalnie zarządzać agen-
cja, warto pamiętać, że jeśli rząd dysponuje kilkoma miliardami dolarów do 



162 Część II Innowacje a dobrobyt

przeznaczenia na działanie agencji innowacji, wybór modelu dla takiej agencji 
nie jest aż tak ograniczony, jak w przypadku, gdy na jej otwarcie przeznacza się 
co najwyżej 10 mln USD rocznie. To samo dotyczy pracowników: jeśli sektor pu-
bliczny ma najlepszych badaczy stosowanych i środki na ich zatrudnienie, wybór 
modelu agencji różni się od miejsca, w którym żaden szanujący się inżynier zaj-
mujący się pracami badawczo-rozwojowymi nie chciałby pracować w sektorze 
publicznym.  

Z kolei w kwestii lokalnych norm warto pamiętać, że tworząc agencję inno-
wacji, która najlepiej pasuje do misji i możliwości regionu, należy być świado-
mym ograniczeń politycznych, w jakich przyjdzie nam działać, przy czym ocena 
konsensusu w sprawie interwencji rynkowej nie jest tak łatwa, jak mogłoby się 
wydawać. Na przykład: Stany Zjednoczone są ojczyzną neoliberalizmu i tzw. 
konsensusu waszyngtońskiego, który wzywa do minimalnej interwencji publicz-
nej – w kraju więc istnieje długa historia niechęci do idei państwa jako lidera 
innowacji. Jednak w Stanach Zjednoczonych działa DARPA, co pokazuje, że nor-
my mogą się zmieniać, jeśli chodzi o takie dziedziny jak obronność. Również 
w opiece zdrowotnej obserwujemy większą tolerancją dla interwencji rynkowej. 
Niektórzy badacze twierdzą, że Stany Zjednoczone mają w istocie najbardziej 
złożony i skuteczny aparat agencji innowacyjnych, jaki kiedykolwiek istniał na 
świecie, jednak jego poszczególne elementy są skrzętnie ukrywane43.

Zrozumienie tych zależności to nie fizyka kwantowa. Niemniej jednak w grec-
kiej mitologii Pandora pozostawiła ludzkości nadzieję, a nie mądrość. Tylko tak 
można wyjaśnić fakt, dlaczego co roku marnuje się biliony dolarów na próby 
stworzenia kopii instytutów Fraunhofera i DARPY w środowiskach pozbawio-
nych przemysłu, które miałyby przyciągać partnerów lub pobudzać innowacje 
poprzez „tworzenie” przemysłu venture capital w miejscach, gdzie nie ma żad-
nych start-upów. 
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Krótkie wprowadzenie do części III 
– Och, ZWTP. To znaczy „Za wszystko trzeba płacić”. Bo trzeba – dodałem, wskazując 

na napis BEZPŁATNE PRZEKĄSKI po drugiej stronie sali – inaczej nasze drinki byłyby 
o połowę tańsze. Przypomniałem jej, że wszystko bezpłatne kosztuje na dłuższą metę dwa 
razy więcej albo w końcu nic nie jest warte. 

– Ciekawa filozofia. 
– To nie filozofia, to fakt. Tak czy inaczej, za wszystko trzeba płacić. 
Racjonalny anarchista wierzy, że pojęcia w rodzaju „państwa”, „społeczeństwa” czy 

„rządu” istnieja na tyle jedynie, na ile fizycznie objawiają się w działaniach samoodpo-
wiedzialnych jednostek. Wierzy on, że nie sposób zrzucić winę, przenieść winę, dzielić 
winę… gdyż wina, odpowiedzialność i czyn to zjawiska występujące wewnątrz pojedyn-
czych ludzi i nigdzie indziej. Lecz jako osoba racjonalna wie on także, że nie wszyscy 
ludzie podzielają jego przekonania, próbuje więc prowadzić doskonałe życie w niedosko-
nałym świecie… świadom, że jego wysiłki muszą być niezupełnie doskonałe, lecz nie 
zrażony samowiedzą własnej porażki.

Robert A. Heinlein, Luna to surowa pani* 

Niniejsza część książki jest nieco inna niż dwie poprzednie i jeśli tylko czytel-
nik sobie tego zażyczy, może potraktować ją jako ich niezbędne uzupełnienie. Do 
tej pory w książce analizowaliśmy, czym jest innowacja i jak możemy konstruk-

*  Cytaty z książki Luna to surowa pani pochodzą z wydania z 1992 roku (wyd. Rebis) w tłumaczeniu 
Przemysława Znanieckiego.
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tywnie zrozumieć współczesny system globalnej produkcji, aby opracować różne 
lokalne modele wzrostu opartego na innowacjach, oraz jak przygotować się na 
taki wzrost. W tej części książki przyjrzymy się trzem domenom istotnym dla 
wzrostu opartego na innowacjach, które z punktu widzenia społeczności dążą-
cych do trwałego dobrobytu są głęboko dysfunkcjonalne, a regiony i społeczno-
ści mają na nie bardzo niewielki wpływ – mowa tu o prawach własności intelek-
tualnej (IPR), finansach i danych. 

 Najpierw wyjaśnię, co rozumiem pod pojęciem dysfunkcjonalności. W tym 
znaczeniu – w przeciwieństwie do tego, w jakim słowo używane w jest codzien-
nym języku – dysfunkcjonalność nie oznacza czegoś, co nie w ogóle nie działa, 
ale coś, co nie działa tak, jak powinno. Sposób, w jaki we współczesnym świecie 
funkcjonują prawa własności intelektualnej, finanse i dane, jest dysfunkcjonal-
ny zarówno pod względem dążenia do dobrobytu, jak i specyfiki społeczności, 
które starają się zapewnić sobie dobrobyt oparty na innowacjach. Jest wiele osób, 
wśród nich nawet sporo moich znajomych, którzy dorobili się wielkich majątków 
za sprawą tego, jak dysfunkcjonalnie działają te systemy. To, co regionalni liderzy 
i zwykli obywatele postrzegają jako dysfunkcje, które należy naprawić, dla takich 
osób to atuty, będące źródłem korzyści, które można eksploatować dzięki odpo-
wiednim modelom biznesowym.

Nie zanosi się na to, żeby obecny stan rzeczy miał się w najbliższym czasie 
zmienić. W przeciwieństwie do moich kolegów, którzy wciąż uważają, że jest 
szansa na poprawę istoty i działania tych systemów, ja nie widzę w tym zakre-
sie już żadnych realnych możliwości. Uważam natomiast, że wszyscy racjonalni 
lokalni liderzy (pokroju Roberta A. Heinleina, ale niekoniecznie) sami, jak i ich 
społeczności, muszą nauczyć się tych systemów do tego stopnia, żeby potrafić 
we własnym zakresie łagodzić ich negatywne skutki, maksymalizując szanse na 
sukces wszystkich uczestników innowacji.

W związku z tym w kolejnych trzech rozdziałach w zwięzły i klarowny spo-
sób staram się wyjaśnić, jak wymienione przeze mnie domeny funkcjonują obec-
nie i dlaczego stały się dysfunkcjonalne, a także zaprezentować strategiczne moż-
liwości działania, którymi dysponują w tym zakresie miasta i regiony dążące do 
wzrostu opartego na innowacji.
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Rozdział 9.

Nasz system antypraw własności 
intelektualnej 
Najwyraźniej dowolnie wyrażająca się wolność ekonomiczna jest niezwykle istotnym ele-
mentem wolności szeroko pojmowanej.

Milton Friedman, Kapitalizm i wolność** 

Jednym z moich ulubionych zajęć jako profesora akademickiego są wykłady 
z podstaw ekonomii politycznej prowadzone dla uczestników studiów dokto-
ranckich. Są to jedne z tych zajęć, podczas których zamiast analizować teorie 
ekonomiczne, przyglądamy się ich działaniu w praktyce i im implikacjom dla 
realnego świata. Każdego roku, kiedy omawiamy marksistowskie teorie ekono-
miczne, moi studenci o prawicowych poglądach negują wszystko, o czym się do-
wiadują, aż dochodzimy do „dziesięciu przykazań” zawartych w Manifeście ko-
munistycznym. Dopiero czytając to, co jest w nich zawarte, uświadamiają sobie, że 
większość z nich jest bazą zdroworozsądkowych narzędzi i polityk stosowanych 
przez najbardziej zaawansowane gospodarki współczesnego świata. Podobna 
rzecz dzieje się, gdy przyglądamy się współczesnym liberalnym ekonomistom: 
dopiero, gdy zapoznamy się z „dziesięcioma przykazaniami” Miltona Friedma-
na, które w większości są teraz zdroworozsądkowymi narzędziami politycznymi 
stosowanymi na całym świecie, moi studenci o lewicowych poglądach zaczynają 
nieco inaczej patrzeć na ideały, z którymi się utożsamiają. 

To chwila, kiedy studenci zdają sobie sprawę, jak ważne jest uważne czyta-
nie i analizowanie światopoglądów stojących za równaniami oraz dostrzeganie, 
w jaki sposób logika, która się za nimi kryje, może przydać się w kontekście 
analizy różnych problemów, a to z kolei – do konkretnych zestawów polityk. To 
wspaniałe doświadczenie dydaktyczne, kiedy moi studenci przestają schema-
tycznie reagować na wybrane nazwiska, a zaczynają merytorycznie pochodzić 
do konkretnych kwestii ekonomicznych1.

Jednocześnie odczuwam w takiej sytuacji pewien żal. Ciągle zastanawiam się 
bowiem, o ile lepszy byłby nasz świat, gdyby Milton Friedman, zamiast poświę-
cać tyle uwagi zasadności istnienia parków narodowych, bardziej skupił się na 
systemie praw własności intelektualnej (patentach, znakach towarowych i pra-
wach autorskich), który jest największą rządową machiną produkującą monopo-
le i systemy licencyjne na niespotykaną nigdy wcześniej skalę.

**  Cytaty z książki Kapitalizm i wolność pochodzą z wydania z 2008 roku (wyd. Onepress) w prze-
kładzie Bartosza Sałbuta.
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Spróbujmy zrozumieć, w jaki sposób system – ustanowiony przecież w najlep-
szych intencjach – mający na celu maksymalizację innowacji i ich rozpowszech-
niania – skończył jako najbardziej dysfunkcjonalny, niszczący wolność gospo-
darczą system, jaki ludzkość widziała od początku rewolucji przemysłowej. 
Wszystko bierze się z dylematu ekonomicznego nieodzownie związanego z ideą 
innowacyjności… 

Prawa własności intelektualnej są społecznie skonstruowanymi narzędziami 
(zestawami regulacji, praw i rządzących nimi instytucji), które pierwotnie powstały 
po to, aby rozwiązać wrodzoną ułomność rynku – mianowicie to, że w warunkach 
doskonale rozwiniętej konkurencji wolnorynkowej w przemyśle innowacji będzie 
występować zjawisko niedoinwestowania. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że 
innowatorzy stoją w obliczu zbyt dużej niepewności i ryzyka, zarówno w kwestii 
potencjalnego sukcesu, jak i korzyści ekonomicznych wynikających z sukcesu da-
nej innowacji. W kontekście praktycznym problemy z innowacjami (definiowany-
mi jako zastosowanie pomysłów na dowolnym etapie produkcji towarów i usług 
w taki sposób, aby doprowadzić do zwiększenia zainteresowania nowymi lub 
ulepszonymi towarami i usługami, przy tych samych lub niższych kosztach po-
szczególnych czynników produkcji) można podzielić na trzy kategorie2:

Pierwsza wiąże się z faktem, że próbując wprowadzać innowacje, stajemy 
w obliczu wysokiego ryzyka i niepewności. Nie można z góry przewidzieć, czy 
wysiłki badawczo-rozwojowe zakończą się sukcesem ani czy – nawet jeśli się po-
wiodą – klienci kupią powstałe w ich wyniku produkty lub usługi3.

Druga zakłada, że innowacja jest informacją. Gdy pojawi się na rynku, może 
być łatwo skopiowana przez osoby o określonych umiejętnościach technicznych. 
W związku z tym, nie stosując określonego sposobu egzekwowania praw wła-
sności, nie otrzymamy zapłaty za stworzoną przez siebie innowację4. 

Trzecia to sytuacja, że gdy wprowadzamy innowację, staje się ona dla naszej 
konkurencji swoistym punktem odniesienia do dalszych innowacji. Klasycznym 
przykładem jest tutaj koło. Po jego wynalezieniu wykorzystano je w innych inno-
wacjach jako coś niezwykle przydatnego, co nie wymaga dalszych modyfikacji 
(stąd wzięło się powiedzenie: „Nie próbuj odkrywać koła na nowo”). Dlatego 
też, wprowadzając innowacje, ulepszamy również ofertę swoich konkurentów, 
nie otrzymując za to pełnego wynagrodzenia5. 

W obliczu tych wyzwań podmioty prywatne przeznaczałyby na innowacje 
mniej zasobów, niż byłoby to społecznie optymalne – to klasyczny problem po-
daży dóbr publicznych. W takiej sytuacji konieczna jest interwencja polityczna, 
gdyż społeczeństwo potrzebuje wyraźnych i egzekwowalnych narzędzi, aby 
zmniejszyć ryzyko innowatorów i chronić ich zdolność do czerpania korzyści ze 
swoich pomysłów6.

Innowacje są niezbędne dla wzrostu gospodarczego i tworzenia pożytecz-
nych, czasem decydujących o życiu rozwiązań, np. w medycynie i higienie. 
Należy również pamiętać, że o pozytywnym wpływie innowacji możemy mó-
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wić tylko wtedy, gdy są one szeroko rozpowszechniane i stają się podstawą dla 
późniejszych (i ciągłych) ulepszeń. To właśnie oddziaływanie innowacji na sze-
roką skalę sprawia, że innowacje są tak ważne dla wzrostu gospodarczego. To 
nie pierwszy silnik spalinowy odmienił ludzkość, ale ciągłe jego udoskonalenia 
i upowszechnienia użycia w różnych branżach i miejscach. Dlatego rozwiązania 
takie jak „tajemnica handlowa” czy „prawo antykonkurencyjne”, nawet w przy-
padkach gdy są wykonalne (np. utrzymanie w tajemnicy dokładnej receptury 
napoju typu cola), mają negatywny wpływ na wzrost i dobrobyt. Prawdą jest, 
że w niektórych przypadkach tajemnica handlowa i prawo antykonkurencyjne 
mogą prowadzić do zwiększenia innowacyjności, ale za wysoką cenę osłabienia 
pozytywnych skutków ubocznych innowacji (co jest klasycznym przypadkiem 
sytuacji, gdy lekarstwo jest gorsze od choroby)7.

W swojej idealnej formie prawa własności intelektualnej są narzędziem zapro-
jektowanym w celu rozwiązania dwóch dylematów – podaży i upowszechnienia. 
Przyjrzyjmy się np. patentom – w swojej pierwotnej formie (zanim oprogramo-
wanie, metody biznesowe, fundamentalne odkrycia naukowe itp. mogły być pa-
tentowane) były one umową polegającą na tym, że społeczeństwo przyznawało 
twórcy oryginalnego i znaczącego wynalazku monopol, który był ograniczony 
zarówno w czasie, jak i w zakresie użycia, w zamian za ujawnienie wystarczającej 
liczby szczegółów na temat danego wynalazku, aby każdy, kto posiada zwykłe 
umiejętności techniczne, mógł zrozumieć, jak go wyprodukować i ulepszyć. Po-
prawnie skodyfikowany (co jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do wykona-
nia) system patentowy rozwiązuje dwie kwestie – pozwala innowatorowi osią-
gnąć konkretny zysk, ale także zwiększa popularyzację i dzielenie się wiedzą, 
zwiększając zarówno dobrobyt, jak i wskaźniki innowacyjności8.

Przykładem patentu, który godzi obie strony konfliktu, jest amerykański pa-
tent nr 139121, który 20 maja 1873 roku został udzielony niejakiemu Jacobowi 
W. Davisowi z Reno, w stanie Nevada oraz firmie Levi Strauss and Company 
z San Francisco. We wniosku patentowym, odnoszącym się do „udoskonalone-
go sposobu szycia kieszeni”, Davis szczegółowo opisał swój wynalazek służący 
wzmocnieniu miejsc w spodniach dżinsowych szczególnie narażonych na roz-
darcie. Wymysł ten okazał się na tyle przydatny, że doprowadził do powstania 
jednych z najpopularniejszych spodni na świecie, czyli dżinsów. Patent bardzo 
jasno określa, jak należy produkować i ulepszać dżinsy z denimu. W rezultacie, 
podczas gdy Levi Strauss zarobił na tym wynalazku miliardy dolarów (rocznie), 
upowszechnianie się innowacji było szybkie i szerokie, dzięki systemowi paten-
towemu, który pozwalał innym na ciągłe ulepszanie oryginału. Proces ten ma 
miejsce do dziś, prawie sto pięćdziesiąt lat od jego rozpoczęcia, a z jego pozy-
tywnych rezultatów może cieszyć się cała ludzkość świata. Ilustruje to postać 
Renza Rosso, włoskiego projektanta mody, zwanego „dżinsowym geniuszem”, 
któremu zyski z innowacji umożliwiły zasponsorować w 2013 roku renowację 
słynnego mostu Rialto w Wenecji9.
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Patenty zatem mają dwa cele: pozwalają na przywłaszczenie innowacji, lecz 
jedynie w celu zwiększonego upowszechnienia i – w co można tylko wierzyć – 
coraz szybszego rozwoju innowacji. Niestety, dwoistość ta nie jest przedmiotem 
debat dotyczących patentów i praw własności intelektualnej. W zamian dyskusja 
podąża tokiem rozumowania przyjętym przez Ronalda Coase’a, który w swo-
im najbardziej znanym artykule The Problem of Social Cost argumentował, że ści-
słe i jasne prawa własności rozwiązują problem efektów zewnętrznych (spillo-
ver) i pozwalają na rozwiązania rynkowe oparte na zinternalizowanych cenach. 
Zgodnie więc z tym rozumowaniem silny reżim praw własności intelektualnej 
(system prawny, w którym właściciele patentów, znaków towarowych i praw au-
torskich mają bardzo solidne roszczenia, skutecznie egzekwowane przez system 
sądowy), nie tylko rozwiązałby problemy związane z kwestią przywłaszczania 
innowacji, ale także pozwoliłby na rozkwit rynków technologii. Tworząc tak lu-
kratywne rynki, silne systemy ekonomii praw własności zachęcałyby również 
innowatorów do jeszcze większej innowacyjności10.

Taka logika tworzy jednak jeden problem. Głównym, i być może jedynym, po-
wodem, dla którego podmioty publiczne angażują się we wsparcia innowacji, są 
czynniki zewnętrzne – tzn. znaczące pozytywne efekty uboczne innowacji. Stąd 
powód początkowej dwoistości patentowej umowy społecznej. Kiedy już „roz-
wiążemy” problem efektów zewnętrznych i „zinternalizujemy” wszystkie trans-
akcje, mamy gwarancję, że innowacje będą miały znacznie mniej pozytywnego 
wpływu na dobrobyt publiczny. Proces ten zaczął się dzięki konstrukcji języko-
wej stosowanej przez zwolenników wykorzystania praw własności intelektualnej 
i patentów do tworzenia efektywnych monopoli opartych na opłatach licencyj-
nych. Zamiast nazwać monopol po imieniu i przyznać, że uważają, iż władza 
monopolistyczna jest godna poklasku, podzielili oni systemy prawne wartości 
intelektualnych na „silne” i „słabe” reżimy. Kto przy zdrowych zmysłach chciał-
by być „słaby”, jeśli mógłby być „silny”? W rezultacie prawie wszyscy dążą do 
wzmocnienia monopoli w zakresie praw własności intelektualnej, co wywołuje 
przerażenie u tych, którzy cenią sobie wolność gospodarczą. 

Przeprowadzono szeroko zakrojone badania nad wpływem tego typu działań 
na ekonomię innowacji. Wyniki są jednoznaczne i tragiczne w wymowie: okazuje 
się, że patenty mają tendencję do spowalniania innowacji. To znaczy, że im więcej 
jest patentów (szczególnie „rodzin patentów”, które pozwalają całkowicie bloko-
wać konkurencję w specyficznych technologiach poprzez tworzenie „gąszczy pa-
tentowych”), tym mniej innowacyjna staje się technologia. To szczególnie szkodzi 
nowym firmom, które próbują pracować nad innowacjami następczymi (które, 
jak powinniśmy pamiętać, są głównym sposobem pozytywnego wpływu inno-
wacji na dobrobyt i zwiększają wzrost gospodarczy). Jednakże dzięki ostatniemu 
wyrokowi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który nieco ograniczył 
stale rosnącą siłę patentów i tego, co można opatentować, mogliśmy przeprowa-
dzić badania dotyczące tego, czy „silne” systemy praw własności intelektualnej 
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rzeczywiście bardziej sprzyjają innowacjom niż te „słabe”. Od razu zdradzę, że 
odpowiedź na to pytanie będzie negatywna11.

Machina zagłady wolności gospodarczej nie tylko rośnie w siłę, ale robi to 
coraz szybciej z każdym mijającym rokiem. Do tego powinniśmy dodać kwestię 
coraz bardziej drakońskich praw autorskich. Poniżej znajdują się wykresy podsu-
mowujące szybki przyrost praw własności intelektualnej, patentów, istotnych pa-
tentów dotyczących standardów technologicznych i znaków handlowych. Jak 
wyraźnie widać na wykresie 9.1, aktywność patentowa we wszystkich głównych 
urzędach patentowych gwałtownie rosła, począwszy od lat 80., a następnie eks-
plodowała w latach 2000. Do 2017 roku liczba patentów przyznawanych rocznie 
w Stanach Zjednoczonych wzrosła do ponad 325 tysięcy, a w chińskim urzędzie 
patentowym przekroczyła 400 tysięcy. Wygląda na to, iż rządy na całym świecie 
przyznają teraz patenty (czyli de facto monopole prawne) na skalę masową. Co 
więcej, ten lawinowy wzrost „intelektualnych wymuszeń prawnych” ma miejsce 
dokładnie w tym samym okresie, w którym czołowi uczeni twierdzą, iż innowa-
cje znacząco zwolniły. 

Wykres 9.1. Globalna aktywność patentowa od 1980 roku

Jeszcze szybsze tempo tworzenia monopoli można zaobserwować, jeśli spoj-
rzymy na jeden z najbardziej lukratywnych podzbiorów patentów, czyli paten-
ty istotne z punktu widzenia standardów technologicznych, co ilustruje wykres 
9.2, prezentujący trendy w zasobach aktywnych patentów Urzędu Patentów 
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, które zostały uznane za standar-
dy technologiczne.
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Wykres 9.2. Oto nadchodzi większa wolność gospodarcza: wzrost liczby patentów uzna-
nych za standardy technologiczne od 1990 roku

Jeszcze gorsze jest tempo, w jakim znaki towarowe ograniczają naszą wolność 
gospodarczą, co ilustrują wykresy 9.3.1 i 9.3.2. 

Wykres 9.3.1. Zakazane słowa: wzrost liczby znaków towarowych, część I  
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Wykres 9.3.2. Zakazane także w Chinach: wzrost liczby znaków towarowych, część II 

Jeśli te wykresy nie uświadamiają w pełni, jak dysfunkcjonalność globalnego 
systemu praw własności intelektualnej poważnie zagraża przyszłemu dobroby-
towi ludzkości, proponuję przeprowadzić pewien eksperyment, który opracowa-
łem, aby pomóc moim studentom zrozumieć, jak wielu zwrotów z języka angiel-
skiego nie wolno nam już używać ze względu na prawa własności intelektualnej. 
Eksperyment ten to łamigłówka związaną z istotą znaku towarowego. Istnieje 
kilka wariantów tej zabawy, jednak najprościej jest wykorzystać akapit z książki, 
którą się lubi, a następnie przefiltrować go w bazie znaków towarowych Urzędu 
Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. Za każdy symbol ™ 
(trademark, czyli znak towarowy), który pojawi się w wynikach filtrowania, 
otrzymujemy jeden punkt. „Traf” oznacza, że wszystkie słowa (od 1 do X) zna-
ku towarowego zostały znalezione w danym w akapicie, przy czym kolejność 
i długość znaku towarowego nie ma znaczenia (krótsze i dłuższe znaki towarowe 
liczą się jako jeden). 

Jako przykład posłuży nam oryginalna wersja fragmentu Czarnoksiężnika ze 
Szmaragdowego Grodu L. Franka Bauma, który otwiera niniejszą książkę:

– Opowiedz mi coś o sobie i o kraju, z którego przybyłaś – powiedział Strach na 
Wróble, gdy dziewczynka skończyła śniadanie. 

Opowiedziała mu więc o Kansas i o panującej tam szarzyźnie, i o tym, jak 
przyniósł ją huragan do dziwnego Kraju Oz. 

Strach słuchał uważnie i wreszcie powiedział: 
– Nie mogę po prostu zrozumieć, dlaczego chcesz porzucić ten piękny kraj i wrócić 

do jałowej, szarej krainy, którą zwiesz Kansas. 
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– Mówisz tak dlatego, że brak ci rozumu – odpowiedziała dziewczynka. – Choćby 
nie wiem jak szara i ponura była nasza ojczyzna, my ludzie z krwi i kości wolimy być 
tam niż w każdym innym nawet najpiękniejszym miejscu. Nigdzie na świecie nie 
może być tak dobrze, jak w rodzinnym kraju. 

Strach na Wróble westchnął. 
– Nie potrafię oczywiście tego zrozumieć – przyznał ze smutkiem. 
– Gdybyście mieli głowy wypchane słomą, tak jak ja, prawdopodobnie miesz-

kalibyście wszyscy w różnych pięknych miejscach, a w Kansas nie byłoby nikogo. 
Bardzo to szczęśliwie dla Kansas, że jesteście obdarzeni rozumem. 

Korzystając ze zbioru danych USPTO z 16 października 2019 roku, z pomocą 
mojego asystenta badawczego, Reubena Aboye, znaleźliśmy 514 różnych znaków 
towarowych wykorzystujących 49 słów tylko w tym krótkim akapicie. W momen-
cie, w którym czytelnicy czytają ten tekst, ta liczba mogła się znacząco zmienić. 
Język angielski nigdy nie był tak prawnie ograniczony pod względem sposobów, 
w jakich można go używać. 

Jakby tego wszystkiego było mało, w obecnym dysfunkcyjnym systemie praw 
własności intelektualnej istnieje jeszcze jeden znacznie szkodliwszy czynnik od-
działowujący na innowacje. Chodzi o to, że patenty są przyznawane wynalazcy, 
a nie temu, kto wymyślił, jak użyć wynalazku, by powstawały nowe i ulepszone 
produkty i usługi – czyli innowatorowi. Daje to początek nowemu modelowi biz-
nesowemu opartemu na poszukiwaniu zysku i wymuszeniach – tzw. trolli paten-
towych, zwanych również „podmiotami zajmującymi się ochroną patentów”12.

Prawda jest okrutna: jeśli chce się zarabiać na technologii, prawdopodobnie 
lepiej jest nie wprowadzać innowacji. Znacznie korzystniej jest nabyć kolekcję lu-
kratywnych patentów (najlepiej w dziedzinie technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych) i wysyłać pisma przedprocesowe do każdego, kto jest na tyle głupi, 
by próbować wprowadzać innowacje w dziedzinach, w których mamy do czy-
nienia z największą liczbą patentów. Posiadając kolekcję patentów, wystarczy tyl-
ko zatrudnić prawnika do wykonania „czarnej roboty”, a „opłaty licencyjne” za 
korzystanie z naszych patentów same zaczną spływać na konto bankowe. Można 
to wszystko zrobić całkowicie ukrywając swoją tożsamość. Trolle patentowe osią-
gają mistrzostwo w zakładaniu firm-wydmuszek, by procesować się o patenty. 
Negatywny wpływ ekonomiczny tego typu zachowań osiągnął już taką skalę, iż 
Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych dostała przyzwolenie na sto-
sowanie przysługującego jej prawa do wezwania sądowego, by przeprowadzać 
badania podmiotów zajmujących się ochroną patentów. Jej długie raporty, choć 
w politycznie poprawnej i ostrożnej formie, mają ponury wydźwięk dla każde-
go, kto troszczy się o kwestie wzrostu gospodarczego i innowacji. Nieco bardziej 
rozrywkowe spojrzenie na kwestię patentów (choć bardzo podobne, jeśli chodzi 
o wnioski) jest kolekcja odcinków When Patents Attack (Kiedy patenty atakują) 
w National Public Radio i odcinek Last Week Tonight Johna Olivera poświęcony 
temu tematowi. Dla tych, którzy mają smykałkę do przedsiębiorczości i zastana-
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wiają się, czy wciąż można zarobić na dochodzeniu praw autorskich, odpowiedź 
brzmi: tak. Rynek dla podmiotów poszukujących zysku z licencji wydaje się dziś 
wręcz nieograniczony13.

Trolle patentowe jako takie nie żywią wobec nikogo złych zamiarów. Są one 
po prostu jednymi z graczy ekonomicznych, którzy podążają do celu, kierując się 
wadliwymi bodźcami ekonomicznymi (które sami jako społeczeństwo skonstru-
owaliśmy). Zbyt wielu ekonomistów niepotrzebnie się łudzi, iż drogą do wzmoc-
nienia gospodarki wolnorynkowej jest przyznawanie przez państwo monopoli 
– zatem nie powinni czuć się zaskoczeni, kiedy ich własne zalecenia polityczne 
kończą się w ten sposób, że najwięcej zarabiają na nich kancelarie prawne, tym-
czasem gospodarki z roku na rok stają się coraz mniej konkurencyjne.  

Systemy praw własności intelektualnej są społecznie skonstruowanymi na-
rzędziami służącymi do równoważenia wielu dóbr prywatnych i publicznych. 
Problemy stają się szczególnie widoczne, gdy działające racjonalnie firmy i osoby 
zatrudniają najbardziej tęgie umysły, aby te opracowały dla nich strategie mak-
symalizacji zysków, które niwelują pierwotne założenia systemu praw własności 
intelektualnej, negatywnie wpływając na potencjał innowacyjny i interes społecz-
ny. Ekonomiści polityczni, tacy jak ja, powinni oczekiwać, że tak się stanie, i nie 
powinno ich dziwić, gdy przedsiębiorcy wykorzystują legalne możliwości zaro-
bienia miliardów dolarów. Jeśli komuś zależy na wolności gospodarczej, przy-
znawanie monopoli to igranie z ogniem, zwłaszcza gdy mowa o monopolach, 
które można kupić, sprzedać i łączyć z innymi (aby te jeszcze bardziej puchły). 

Ponieważ prawa własności intelektualnej same w sobie nie są wystarczająco 
dynamiczne, aby zmieniać się wraz z technologiami i strategiami biznesowymi 
opracowanymi w celu wykorzystania praw własności intelektualnej do maksy-
malizacji zysków, ci z nas, którym zależy na rozwoju społeczności opartym na 
innowacjach, opowiadają się za stałą i dynamiczną interwencją polityczną w tej 
dziedzinie. Po pierwsze i najważniejsze: istnieje silna potrzeba rozwiązania pro-
blemu swobody działania – wykorzystania praw własności intelektualnej przez 
podmioty zasiedziałe i trolle patentowe w celu zapobiegania konkurencji i/lub 
czerpania zysków.  

Problem ten jest najczęściej dyskutowany na poziomie makro – to znaczy, że 
nadmierne patentowanie spowalnia wszelkie innowacje w danej dziedzinie tech-
nologicznej. Jednak na potrzeby tej książki powinniśmy również przyznać, że jest 
to problem do rozwiązania na poziomie poszczególnych jurysdykcji. Zbyt często 
zdarza się bowiem, że społeczności, które starają się pobudzić powstawanie no-
wych firm opartych na technologii, odkrywają, iż działania te blokowane są na 
rynku przez spory sądowe w zakresie praw własności intelektualnej prowadzo-
ne przez podmioty zasiedziałe i/lub trolle patentowe14.

Drugim powodem, dla którego decydenci powinni troszczyć się o prawa wła-
sności intelektualnej, jest ścisły związek między prawami własności intelektual-
nej a trzema elementami, które są w centrum polityki gospodarczej: miejscami 
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pracy, zyskami i podatkami. Istnieje silny efekt kolokacji pomiędzy prawami wła-
sności intelektualnej (mogą znajdować się one w innym miejscu niż to, w któ-
rym powstał wynalazek) a wzrostem zatrudnienia, zysków i „strategii podatko-
wych” przedsiębiorstw. Co więcej, związek ten stał się ostatnio silniejszy dzięki 
porozumieniu OECD (klubowi skupiającemu głównie bogate kraje) w sprawie 
erozji podstawy opodatkowania i podziału zysków (BEPS). Nawet bez żadnych 
konkretnych strategii pozwalającym unikać opodatkowania regiony będące 
w posiadaniu wielu praw własności intelektualnej uzyskają znaczące i szybko 
rosnące korzyści ekonomiczne w obecnym globalnym systemie produkcji i han-
dlu. Doskonałym przykładem jest zmiana w bilansie handlowym między Kana-
dą a Stanami Zjednoczonymi w ramach NAFTA (która będzie jeszcze bardziej 
widoczna w nowym układzie handlowym), gdzie Stany Zjednoczone cieszą się 
obecnie rocznym dodatnim bilansem w wysokości 6 miliardów USD wyłącznie 
z handlu prawami intelektualnymi i kolejnymi 80 miliardami USD z towarów 
niezwiązanych z energią (ściśle związanych z rosnącym znaczeniem wartości 
niematerialnych i prawnych – czyli praw intelektualnych – w produkcji zarówno 
towarów, jak i usług), po tym jak do 2006 roku miały ujemny bilans w wymianie 
z Kanadą15.

Decydenci powinni jednak również pamiętać o tym, że igrając z przypisy-
waniem własności praw własności intelektualnej do konkretnych miejsc, korpo-
racje transnarodowe zdołały skorzystać z pieniędzy publicznych (czyli podatni-
ków) bez konieczności wzrostu zatrudnienia czy podatków. Rozważmy relację 
Irlandii z Apple, która świetnie obrazuje stosunki łączące państwo z licznymi 
korporacjami transnarodowymi. Od 1958 roku irlandzka polityka rozwoju go-
spodarczego opiera się na jednym filarze: specjalnym podejściu do korporacji 
transnarodowych, które w zamian za lokowanie w kraju swoich siedzib mają 
na wyspie tworzyć nowe miejsca pracy. Jednym z najważniejszych przywilejów, 
z jakich korzystają korporacje transnarodowe w Irlandii, są bardzo niskie stawki 
podatkowe – w przeszłości podatek od dochodów przedsiębiorstw wynosił 10%, 
a obecnie jest to 12,5%, czyli wciąż znacznie poniżej stawki amerykańskiej wy-
noszącej 21%, przy czym opodatkowanie badań i rozwoju oraz praw własności 
intelektualnej są na jeszcze niższym poziomie. Co więcej, produkcja w Irlandii 
pozwala korporacjom transnarodowym rozliczać całą swoją sprzedaż w Europie, 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce z irlandzkimi filiami, skutecznie minimalizując 
ich globalne zobowiązania podatkowe. Przez wiele lat mechanizm ten działał jak 
w zegarku. Liczne korporacje transnarodowe (głównie amerykańskie) zbudowa-
ły w Irlandii znaczące zakłady produkcyjne i handlowe oraz obniżyły zobowią-
zania podatkowe, a Irlandia zyskała setki tysięcy miejsc pracy. Obie strony były 
zadowolone ze współpracy16.

Jednak rzekoma relacja pomiędzy tworzeniem miejsc pracy a korzyściami 
podatkowymi została poddana próbie, gdy na jaw wyszła kwestia opodatkowa-
nia praw własności intelektualnej. Ponieważ przychody z praw własności inte-
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lektualnej stanowiły coraz większą część całkowitych przychodów firmy, Apple 
wykorzystał skomplikowaną strukturę własnościową w celu zminimalizowania 
należnego opodatkowania. Korzystając z usług najlepszych firm księgowych 
i kancelarii podatkowych, Apple opracowało złożoną sieć spółek, której celem 
było unikanie płacenia podatków. W tym celu najpierw utworzono Apple Ope-
rations International (AOI), która w całości była własnością Apple. AOI została 
oficjalnie sklasyfikowana jako producent i w teorii miała kupować materiały od 
firm i sprzedawać wyprodukowane towary. Chociaż AOI została zarejestrowana 
w Irlandii, nie miała jednak irlandzkiej rezydencji podatkowej, ponieważ była 
traktowana jako spółka zależna i zarządzana przez oddział amerykańskiej kor-
poracji. AOI z kolei utworzyła Apple Operations Europe (przedsiębiorstwo tak-
że zarejestrowane w Irlandii, ale bez rezydencji podatkowej), która zainicjowała 
działalność Apple Sales International (ASI), kolejnej spółki zarejestrowanej w Ir-
landii i – a jakże – również bez rezydencji podatkowej17.

Apple zawarło ze swoimi spółkami zależnymi umowę o podziale kosztów, 
która umożliwiała podział ryzyka oraz prac badawczo-rozwojowych między Ap-
ple Inc. i ASI. Umowa ta wiązała się z podziałem praw majątkowych do własności 
intelektualnej. Przychody ze sprzedawanych towarów, których dotyczyły prawa 
własności intelektualnej Apple w Afryce, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, 
byłyby przekazywane za pośrednictwem ASI, natomiast przychody z towarów 
sprzedawanych w obu Amerykach – bezpośrednio do Apple Inc. Teoretycznie 
ASI miała zlecać produkcję swoim chińskim spółkom zależnym, kupować zmon-
towane towary, a następnie odsprzedawać je w Afryce, Azji, Europie i na Bliskim 
Wschodzie po wyższych cenach. Jednakże ASI nigdy nie wchodziła w fizyczne 
posiadanie towarów, a zamiast tego przekazywała je do centrów dystrybucyj-
nych w Irlandii z przeznaczeniem na rynki europejskie oraz do centrów dystry-
bucyjnych w Singapurze z przeznaczeniem na rynki afrykańskie, azjatyckie i bli-
skowschodnie. Luka, która pozwoliła spółkom zależnym Apple płacić niewielkie 
podatki lub nie płacić ich wcale, to brak rezydencji podatkowej w Irlandii (spółki 
nadal są zarządzane przez spółkę zależną z siedzibą w USA)18.

Stała Podkomisja ds. Dochodzeń Senatu USA, kierowana przez senatorów 
Carla Levina i Johna McCaina, ustaliła w 2013 roku, że średnia efektywna sto-
pa podatkowa ASI w latach 2009–2011 wynosiła 0,06%. Ponieważ wszystkie trzy 
firmy (AOI, AOE i ASI) zatrudniają bardzo niewielu pracowników w Irlandii, 
w rezultacie Apple udało się nie płacić podatków w USA z tytułu zatrudniania 
tysięcy swoich inżynierów z działu badań i rozwoju w Kalifornii, nie zatrudnia-
jąc przy tym praktycznie nikogo i nie płacąc praktycznie żadnych podatków w Ir-
landii. Jako że prawie wszystkie technologie, z których korzysta Apple, opierają 
się na badaniach finansowanych ze środków publicznych (czyli z pieniędzy ame-
rykańskich podatników) na sumę setek miliardów dolarów, zachowanie firmy 
podało w wątpliwość podstawowe założenia i finansową trwałość amerykańskiej 
polityki innowacyjnej19.
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Ujawnienie tego działania w 2015 roku skłoniło rząd irlandzki do zaostrzenia 
przepisów – zmiany te jednak okazały się daremne, ponieważ wciąż istniała furt-
ka pozwalająca podatkować przychody jako te, które wynikają z praw własności 
intelektualnej, a następnie – w celu obniżenia wysokości płaconego podatku – 
„przenosić” własność praw własności intelektualnej na inne przedsiębiorstwa. 

W związku z tym spółki Apple Sales International i Apple Operations Inter-
national stały się rezydentami Jersey, maleńkiej samorządowej wyspy u wybrze-
ży Normandii, przy jednoczesnym wyznaczeniu Apple Operations Europe jako 
rezydenta podatkowego Irlandii. Taka struktura umożliwiła Apple zastosowanie 
wybiegu, w którym holenderskie spółki zależne stanowiły bufor między dwie-
ma irlandzkimi spółkami zależnymi. Taka swoista „kanapka” pozwalała Apple 
nadal nie płacić podatków od dochodów, które firma przypisywała swoim pra-
wom własności intelektualnej, a jednocześnie nie zwiększać zatrudnienia ani 
w Irlandii, ani w Holandii. Praktyka ta została uznana za nielegalną przez Unię 
Europejską, która zażądała od Apple zapłaty 6 miliardów USD (plus odsetki) 
w podatkach na rzecz Irlandii. Udziałowcy Apple nie powinni się jednak mar-
twić – środki te nie zostały jeszcze wypłacone ani nie zostaną wypłacone w prze-
widywalnej przyszłości20.

Firmy i jurysdykcje lubią grać w grę nazywaną „skrzynką patentowego”, w któ-
rej jurysdykcja (krajowa lub niższego szczebla) określa, w jaki sposób (w jakim 
zestawie i na jakim poziomie działalności) korporacje mogą zadeklarować, że ich 
własność praw własności intelektualnej „rezyduje” w danej jurysdykcji, a następ-
nie zakwalifikować je pod obniżoną (czasami zerową) stawką podatkową. W jurys-
dykcjach zakłada się, że te atrakcyjne reżimy „skrzynki patentowej” zwabią korpo-
racje do przeniesienia swojej działalności (szczególnie badawczo-rozwojowej) do 
danej lokalizacji. Rezultaty? Na razie, jeśli chodzi o lokalny rozwój gospodarczy, są 
one niezauważalne albo katastrofalne; niemniej korporacje transnarodowe zawsze 
są bardzo zadowolone z oferowanych im korzyści podatkowych21.

Jedną z najgorszych takich inicjatyw politycznych była kanadyjska słynna 
„skrzynka patentowa” w Kolumbii Brytyjskiej. Szacuje się, iż po rozszerzeniu 
reżimu patentowego w 2008 roku prowincja wydała 140 milionów USD za po-
średnictwem programu Międzynarodowej Działalności Gospodarczej, nazwane-
go myląco, przy czym tożsamość beneficjentów została prawnie utajniona przed 
opinią publiczną22.

W efekcie w rejonie Vancouver zaobserwowano pewne inwestycje w nieru-
chomości, ale nie nastąpił wzrost zatrudnienia, innowacyjności czy działalności 
badawczo-rozwojowej. Minęło jednak aż dziesięć lat, zanim w 2018 roku nowo 
wybrany rząd porzucił politykę „skrzynek patentowych” wraz z resztą progra-
mu Międzynarodowej Działalności Gospodarczej. 

Sytuacja, w której międzynarodowy system podatkowy nie pasuje już do no-
wej rzeczywistości innowacji i globalnego handlu, doprowadziła do uchwalenia 
wspomnianego wcześniej porozumienia OECD w sprawie erozji bazy podatko-
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wej i podziału zysków. Jego celem było rozwiązanie tychże problemów, a także 
modernizacja systemów podatkowych w celu dostosowania ich do realiów no-
woczesnej produkcji globalnej. Zasadą przyświecającą porozumieniu jest świa-
domość, że podatki powinny być nakładane w miejscach, w których prowadzona 
jest działalność. Dlatego też korporacje powinny rejestrować swoje prawa wła-
sności intelektualnej i płacić podatki od tych praw w miejscach, w których pro-
wadziły prace badawczo-rozwojowe dające początek ich powstaniu. Jest to zna-
ne jako podejście „zmodyfikowanego nexusa”. Wiąże ono preferencyjny system 
podatkowy z wysokością nakładów na badania i rozwój poniesionych w danej 
jurysdykcji, tak aby korzyści z praw własności intelektualnej płynęły do lokalnej 
gospodarki. W związku z tą inicjatywą wiele krajów zmodyfikowało swoje syste-
my „skrzynek patentowych” lub opracowało nowe, aby  dostosować je do propo-
nowanych zmian. Oznaczało to również ścisłe zdefiniowanie parametrów, takich 
jak kwalifikujący się dochód przedsiębiorstw, miejsce ponoszenia wydatków na 
badania i rozwój oraz miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych23.

Zachęcając korporacje do przenoszenia praw własności intelektualnej i zwią-
zanych z nimi podatków od badań i rozwoju oraz praw własności intelektualnej 
do odpowiednich lokalizacji, porozumienie OECD w sprawie erozji bazy podat-
kowej i podziału zysków przynosi wyraźne korzyści regionom, w których już 
prowadzi się znaczącą działalność badawczo-rozwojową, takim jak Izrael, Dolina 
Krzemowa i Boston. Ale wątpliwe jest, czy „skrzynka patentowa” może być sku-
tecznie wykorzystana do przekonania korporacji, by przeniosły działalność ba-
dawczo-rozwojową i innowacyjną na obszar, w którym jeszcze jej nie prowadzą 
lub nie zamierzają rozpocząć z innych powodów, takich jak dostępność siły ro-
boczej.

Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym „skrzynka patentowa” 
– jako część kompleksowego systemu polityki innowacyjnej – może być wyko-
rzystywana jako narzędzie wzmacniające. Ponadto, zgodnie z porozumieniem 
OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i podziału zysków, każda jurysdykcja 
(krajowa lub niższego szczebla), która chce oferować korzyści podatkowe z tytułu 
praw własności intelektualnej, jest zobowiązana do wdrożenia systemu „skrzyn-
ki patentowej”. Krótko mówiąc, wszystkie rozsądne kraje powinny wdrożyć 
„skrzynkę patentową” zgodną z porozumieniem, ale powinny traktować ją jako 
minimalny wymóg, a nie skuteczne narzędzie polityki innowacyjności. 

Zatem na jakich politykach w zakresie praw własności intelektualnej powin-
ny skupić się jurysdykcje, aby program polityki innowacyjności był skuteczny?

To prowadzi nas z powrotem do pytań o swobodę działania i kwestię rela-
cji między miejscami, gdzie pojawiają się innowacje, a miejscami, które czerpią 
z nich korzyści w postaci wzrostu gospodarczego. Aby dana jurysdykcja mogła 
czerpać korzyści z „własnych” innowacji (niezależnie od tego, czy są one pro-
wadzone przez lokalne firmy, czy też przez korporacje transnarodowe), muszą 
one prowadzić do zwiększenia liczby (i najlepiej dobrze płatnych) miejsc pracy, 
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a także do większych zysków i wpływów podatkowych. W świecie, w którym 
firmy i przedsiębiorcy mogą z łatwością nabywać prawa własności intelektualnej 
w dowolnym miejscu, w mgnieniu oka przenosić je gdzie indziej i stamtąd pro-
wadzić działalność tworzącej miejsca pracy i przynoszącej zyski, nie wystarczy, 
aby polityka innowacyjna koncentrowała się jedynie na zwiększaniu lokalnych 
badań i rozwoju lub innowacji we wczesnej fazie (co w praktyce przekłada się na 
tworzenie start-upów). Kluczowe znaczenie mają tu kwestie swobody działania, 
zwłaszcza jeśli dany obszar ma aspiracje do zwiększenia skali działalności lokal-
nych firm, start-upów i przedsiębiorstw.

To właśnie w tym obszarze większość regionów ponosi sromotną porażkę. 
Prowincja, w której mieszkam, Ontario, a w gruncie rzeczy cała Kanada, radzi 
sobie tutaj wręcz fatalnie. Jako przykład niech posłuży nam sztuczna inteligen-
cja – dziedzina innowacji, z której prowincja Ontario jest szczególnie dumna. 
Zarówno Kanada, jak i Ontario, podjęły słuszną decyzję, by inwestować środki 
publiczne w badania, które prowadziły do powstania technik znanych jako głę-
bokie uczenie. Dwadzieścia lat później głębokie uczenie stało się podstawą szyb-
kiego postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji na całym świecie. Co więcej, 
uznając swoją przewagę w zakresie badań i rozwoju oraz wynalazczości, rządy 
Kanady, Ontario i Quebecu sponsorowały zarówno Instytut Vector w Toronto, 
jak i nowy „superklaster” AI w Montrealu w celu przełożenia siły wynalazczej 
regionów na innowacje i wzrost. Niestety, całkowite lekceważenie polityki praw 
własności intelektualnej, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, oznacza, że obie te 
inicjatywy pojawiają się zbyt późno i w ostatecznym rozrachunku przyniosą wię-
cej korzyści zagranicznym firmom i gospodarkom niż samym Kanadyjczykom. 
Powodem tego jest fakt, że dotowane ze środków publicznych prace badawczo-
-rozwojowe nad AI zostały już osadzone we własności intelektualnej należącej 
do zagranicznych organizacji. Aby przedstawić to w odpowiedniej perspektywie, 
należy zwrócić uwagę, że w lipcu 2017 roku, kiedy po raz pierwszy przedsta-
wiono założenia tych dwóch wspomnianych inicjatyw, liczba wniosków patento-
wych związanych z uczeniem maszynowym złożonych przez Microsoft w ciągu 
poprzednich dziesięciu lat wynosiła 1030, a przez IBM – 580. Intellectual Ven-
tures, najbardziej agresywny na świecie podmiot zajmujący się dochodzeniem 
praw patentowych (troll patentowy), miał ich raptem pięćdziesiąt, a suma dla 
wszystkich kanadyjskich firm, instytucji badawczych i osób prywatnych razem 
wziętych wyniosła czterdzieści osiem24.

Naiwna polityka nieinnowacyjna, taka jak ta prowadzona przez Kanadyjczy-
ków, daje znaczące i długoterminowe rezultaty. Patenty te to nie tylko utracone 
przychody lejące się strumieniami, utracone miejsca pracy i podatki – to także 
prawne monopole, które uniemożliwiają zarówno obecnym, jak i przyszłym ka-
nadyjskim przedsiębiorcom i firmom prowadzić i budować rentowne, innowa-
cyjne biznesy w branży sztucznej inteligencji – dziedzinie, którą wcześniej Ka-
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nada – za sprawą prowadzonej przez siebie dalekowzrocznej i szczodrej polityki 
dotyczącej kwestii naukowych – otworzyła przed całym światem25.

Krótko mówiąc, polityka w zakresie praw własności intelektualnej stanowi 
kluczowy element każdej regionalnej polityki innowacyjnej i jest niezbędna do 
tego, aby takie wysiłki mogły osiągnąć ostateczne cele, jakimi są zrównoważony 
lokalny wzrost gospodarczy i dobrobyt. Jednakże nie do końca wiadomo, czy po-
lityka praw własności intelektualnej może prowadzić do zwiększenia bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych lub zastąpić instrumenty, takie jak granty i inne 
bezpośrednie transfery we wspieraniu rozwoju lokalnego przemysłu opartego 
na innowacjach. Jest to szczególnie istotne dla lokalizacji o niskim poziomie prac 
badawczo-rozwojowych i własności praw własności intelektualnej, w świecie po 
wprowadzeniu dyrektywy w sprawie erozji bazy podatkowej i podziału zysków. 
Jednocześnie, nie posiadając jasnej polityki w zakresie praw własności intelektu-
alnej, dana lokalizacja może robić wszystko, co należy, ale jej rozwój może zostać 
zahamowany, gdy innowacyjne firmy stwierdzą, że nie mają swobody działania 
ze względu na strategie praw własności intelektualnej stosowane przez przedsię-
biorstwa zasiedziałe i trolle patentowe.  

W jaki sposób społeczność powinna próbować zabezpieczyć swoją swobo-
dę działania?

Światowy system praw własności intelektualnej jest głęboko i nieodwracalnie 
dysfunkcjonalny, a każde możliwe rozwiązanie pozostawia wiele do życzenia. 
Z tego powodu powinniśmy dążyć do tego, co jest osiągalne w danych okolicz-
nościach, a nie do rozwiązań idealnych. Praktyczna strategia powinna opierać 
się na trzech elementach: 1) jeśli nie możesz kogoś pokonać, stań po jego stronie 
barykady; 2) bądź mądrzejszy (i bardziej wykształcony); oraz 3) przyjmij politykę 
zerowej tolerancji względem zastraszania.

Po tej samej stronie barykady
Miasta lub regiony powinny dążyć do generowania i posiadania jak największej 
liczby praw własności intelektualnej. Ponieważ nigdy nie uda się odnieść sukcesu 
jedynie dzięki liczbie takich praw (ciężko konkurować z Doliną Krzemową!), za cel 
lepiej obrać sobie pozyskanie wysokiej jakości patentów i praw własności intelek-
tualnej, których dostępność (i możliwości zarówno ofensywne, jak i defensywne) 
jest maksymalnie szeroka, najlepiej dla wszystkich lokalnych firm i przedsiębior-
ców. Zwrócić przy tym trzeba szczególną uwagę na strategiczne i finansowane 
ze środków publicznych działania badawczo-rozwojowe i pomyśleć o rozwiąza-
niach takich jak prawa własności intelektualnej/gromadzenie patentów, w któ-
rych kompletna „pula” patentów jest dostępna za darmo lub po symbolicznych 
cenach dla obecnych i przyszłych lokalnych firm i przedsiębiorców26.

Upewnijmy się przy tym, że w naszej puli znajduje się kilka jokerów – bro-
ni, która może powstrzymać innych przed wykorzystywaniem praw własności 
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intelektualnej do ograniczania swobody działania naszych firm. Jedną z takich 
broni jest strategia maksymalizacji konkurencyjności własności intelektualnej 
na poziomie firmy, co w praktyce oznacza, że należy zachęcać lokalne firmy do 
udziału w międzynarodowych debatach, które prowadzą do zawierania porozu-
mień dotyczących m.in. licencjonowania i dzielenia się własnością intelektualną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na włączanie praw własności intelektualnej 
lokalnych firm do międzynarodowych standardów technologicznych. Należy 
np. zaoferować firmom wsparcie w zakresie podróżowania oraz składek człon-
kowskich i szkoleń dla pracowników, aby zachęcić je do udziału w spotkaniach 
normalizacyjnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Insty-
tutu Inżynierów, Elektryków i Elektroników oraz Stowarzyszenia Przemysłu 
Elektronicznego. Wsparcie takie powinno obejmować uczestnictwo zarówno 
w organach szczebla krajowego, jak i międzynarodowego. Regiony mogą zmak-
symalizować korzyści z własności intelektualnej i zwiększyć globalny zasięg 
swoich firm poprzez zachęcanie do uczestnictwa w forach, które obejmują wiele 
organizacji: rządowych, pozarządowych i prywatnych. 

Normy technologiczne są platformą, na której rozwijają się obecne rynki i po-
wstają przyszłe innowacje. Określają one zwycięzców i przegranych w bitwach 
technologicznych. Co więcej, firmy (i regiony, gdzie operują), którym uda się 
wprowadzić swoje patenty jako standardowe i istotne rozwiązanie, zapewnia-
ją sobie i swoim społecznościom niezawodne źródło dochodów i miejsca pracy, 
a także zwiększone możliwości kształtowania globalnych trajektorii technologii 
i branż. Tylko firmy, które uczestniczą w takich rozważaniach, mogą skutecznie 
dbać o swoje interesy. Przedsiębiorstwa nieuczestniczące w negocjacjach doty-
czących kluczowych technologii platformowych prawdopodobnie nie będą mia-
ły możliwości włączenia do nich swoich technologii, a ich dostęp do technologii 
innych firm może być ograniczony27. 

Dzięki zwiększeniu udziału w forach Instytutu Inżynierów, Elektryków 
i Elektroników i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego chińskie 
firmy zyskały międzynarodowe uznanie dla swoich technologii i protokołów. 
Rezultaty tych nieustannych wysiłków są oszałamiające: w telefonii komórko-
wej chińskie przedsiębiorstwa, takie jak Huawei i ZTE, w ciągu jednej dekady 
z zupełnie nieliczących się firm stały się globalnymi liderami w technologii piątej 
generacji, wywołując duży niepokój na (strategicznie nieświadomym) Zachodzie 
ze względu na ich bliskie powiązania z chińskim rządem. Co więcej, im szersza 
reprezentacja firm z danego miejsca, tym większe szanse, że to właśnie ich tech-
nologie będą podstawą rozwoju nowych produktów28.

Tego rodzaju zaangażowanie przynosi korzyści nawet wtedy, gdy firmy 
nie wnoszą znaczącego wkładu technologicznego. Współpraca z najlepszymi 
umysłami świata przy wyznaczaniu ścieżek rozwoju technologii definiujących 
przemysł daje firmom wiedzę o przyszłym rynku i o technologii, której nie moż-
na zdobyć w żaden inny sposób. I nie tylko duże korporacje czerpią korzyści 
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z uczestnictwa w programie. Z badań przeprowadzonych z Michaelem Murph-
ree wynika, że w przypadku standardu IGRS, będącego częścią Internetu rzeczy 
dla sieci domowych, małe firmy, które dołączyły do grup roboczych, odniosły 
znaczące korzyści dzięki takim czynnikom, jak wzrost zamówień od dużych gra-
czy i dostęp do badań i rozwoju finansowanych ze środków publicznych29.

Bądź mądrzejszy
Drugim filarem lokalnej strategii ochrony praw własności intelektualnej powin-
na być edukacja lokalnych graczy. Członkowie danej społeczności powinni być 
doskonale wykształceni w zakresie praw własności intelektualnej do tego stop-
nia, żeby mogli określać strategie zarządzania prawami własności intelektualnej. 
Pozycja strategiczna, w której lokalni liderzy stawiają obecnie czoła światu dys-
funkcyjnych systemów praw własności intelektualnej, jest następująca: wróg ma 
przewagę liczebną i zbrojeniową, a zatem musimy lepiej poznać reguły wojny, 
czyli od podszewki zapoznać się z prawami własności intelektualnej. Działanie 
takie musi mieć charakter wszechstronny i powszechny: począwszy od otwar-
tych programów edukacyjnych online dostępnych dla wszystkich mieszkańców, 
przez seminaria i programy mentorskie dla przedsiębiorców, menedżerów i in-
nowatorów, po kursy i dyplomy uniwersyteckie, a nawet zmiany w programie 
nauczania K-12 ery cyfrowej. Zdecydowanym, światowym liderem w tej dzie-
dzinie są oczywiście Chiny, które opracowały kompleksowy program nauczania 
w zakresie praw własności intelektualnej, rozpoczynający się na poziomie szkoły 
średniej, ze specjalizacją w różnych aspektach strategii i polityki praw własności 
intelektualnej: od patentowania aż po standaryzację. Wpływ tych wysiłków jest 
już szeroko odczuwany przez amerykańskie i europejskie firmy, które raz po raz 
czują, że przegrywają w grze, którą przez długi czas uważały za swoją domenę – 
manipulowanie prawami własności intelektualnej i monopolizację30. 

Zero tolerancji
Trzecim strategicznym filarem powinno być uznanie trolli patentowych i za-
siedziałych monopolistów za łobuzów. Jak wie każdy rodzic i nauczyciel, naj-
lepszym sposobem radzenia sobie z łobuzami jest stosowanie podejścia zakła-
dającego zerową tolerancję względem ich zachowań. Szkolna łobuzeria i trolle 
patentowe mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze, zawsze szukają łatwego 
zwycięstwa i unikają każdego celu, który będzie stawiał opór. Po drugie, obie te 
grupy nie lubią świateł jupiterów. Skierowanie spraw do sądu jest kosztowne, 
a często trolle nie są pewne, czy ich roszczenia znalazłyby uzasadnienie, wolą 
więc wymuszać ugody. Ugody pozasądowe są tajne, a tajność pozwala atakują-
cym wycisnąć maksimum z każdego celu, jako że żadna ofiara nie wie, ile zapła-
ciły inne podmioty lub osoby w tej samej sytuacji. Troll ma szczegółową wiedzę 
o tym, ile każdy na ich celowniku może zapłacić, i będzie wymuszał takie opłaty 
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licencyjne tak długo, jak to możliwe. Innym powodem, dla którego trolle paten-
towe wolą pracować poza radarem, jest to, iż są one w pełni świadome, o wątpli-
wości moralnej ich modelu biznesowego. Dlatego właśnie wszystkie trolle paten-
towe działają za pośrednictwem skomplikowanej sieci spółek fasadowych, a ich 
prawdziwi właściciele wolą nigdy nie ujawniać się przed sądem31.

Aby zwiększyć szanse na to, że ofiary zdecydują się na ugody pozasądowe, 
trolle i przedsiębiorstwa zasiedziałe planują przeprowadzać swoje ataki w mo-
mencie, w którym uwikłanie w sprawę sądową wyrządziłoby ich ofiarom najwię-
cej szkód (np. w kluczowej fazie skalowania działalności). W tym celu skuteczni 
napastnicy od samego gromadzą szczegółowe informacje na temat obiecujących 
start-upów.

Przedsiębiorcy i liderzy regionalni powinni założyć, że wszystkie ich firmy 
będą atakowane w zakresie praw własności intelektualnej – pytanie nie brzmi 
„czy”, tylko „kiedy”. Aby odeprzeć atak, należy, po pierwsze, wyraźnie zazna-
czyć, że jeśli którakolwiek z firm stanie się celem ataku, będzie to bardzo kosz-
towna i medialnie naświetlona batalia sądowa. Po drugie, przedsiębiorstwo po-
winno dać wyraźnie do zrozumienia pozywającej go stronie, że dołoży wszelkich 
starań, by napastnik zapłacił za bezpodstawne roszczenia patentami ze swoje-
go portfolio, w czym dodatkowo pomoże tworzenie sojuszy z innymi ofiarami. 
Celem tego nie jest naprawianie dysfunkcjonalności systemów praw własności 
intelektualnej, ale upewnienie się, iż dręczyciele zaczną omijać nasze przedsię-
biorstwa i szukać łatwiejszych przeciwników.

Lokalne władze powinny przyjąć politykę wspierania wszystkich firm 
i przedsiębiorców atakowanych przez trolle i zasiedziałe przedsiębiorstwa, za-
równo funduszami, jak i fachową poradą prawną. Takie działanie ma zapewnić, 
że walka generuje dla atakującego wysokie koszty obsługi prawnej, podczas gdy 
nie odbija się finansowo i czasowo na lokalnych przedsiębiorcach. Można też na-
głośnić w mediach, że nasza firma stale współpracuje z jedną z najlepszych i naj-
bardziej nieustępliwych kancelarii prawnych zajmujących się prawami własności 
intelektualnej na świecie. Warto rozważyć także atak frontalny: jeśli trolle próbu-
ją ukryć się za firmami fasadowymi, należy dążyć do ujawnienia ich prawdziwej 
tożsamości. W sądzie trzeba dać do zrozumienia, że w tym sporze po jednej stro-
nie stoi ciężko pracująca społeczność, która postępuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a po drugiej – grupa niemoralnych prawników i ich inwesto-
rów. Dążenie do transparentności i skierowanie na sprawę uwagi mediów to dwa 
najlepsze na świecie środki walki z trollami.

Jednak to nie wszystko. Należy bowiem się upewnić, że możemy wnieść po-
zew wzajemny (dotyczący najwyższej jakości patentów będących w posiadaniu 
przeciwnika). Ponadto musimy osłabić roszczenia drugiej strony tak, by np. osła-
bić wartość posiadanych przez nią patentów.

Jednym z wielu sposobów na osiągnięcie tego celu, który również wesprze 
działania edukacyjne w zakresie praw własności intelektualnej, jest skupienie 
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się na dowodach wcześniejszej publicznej wiedzy na temat danego rozwiązania, 
świadczących o jego nieoryginalności. Teoretycznie patenty powinny być przy-
znawane wyłącznie wynalazkom oryginalnym; stąd częścią procesu walidacji 
patentu jest sprawdzenie, czy nie ma wcześniejszych dzieł, które dotyczyły da-
nego rozwiązania – to znaczy, czy ktoś gdziekolwiek na świecie, kiedykolwiek 
w przeszłości, nie dokonał już takiego odkrycia. Patent może być uznany za nie-
ważny, jeśli uda się wykazać, iż istniało już wcześniejsze dzieło, które zostało 
niewłaściwie ocenione przez egzaminatorów patentowych.  

Dużą częścią problemu z obecnym systemem patentowym jest to, iż nieco 
ponad dwie dekady temu Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjed-
noczonych (de facto światowe biuro patentowe) zaczął wydawać znaczącą liczbę 
patentów niskiej jakości, bez właściwego sprawdzania dowodów wcześniejszej 
publicznej wiedzy na temat danego rozwiązania, i przyznawał te patenty o sze-
rokim zastosowaniu ogólnym. To zdławiło innowacje do tego stopnia, że zarów-
no Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, jak i Sąd Naj-
wyższy Stanów Zjednoczonych zaczęły interweniować w nadziei na rozwiązanie 
problemu jakości. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczo-
nych stworzył więcej możliwości dla stron trzecich – osób i organizacji nieza-
angażowanych bezpośrednio w pierwotne zgłoszenie patentu – do oferowania 
dowodów wcześniejszej publicznej wiedzy na temat danego rozwiązania32. 

W jaki sposób dowody takie mogą być strategicznym narzędziem dla społecz-
ności, które chcą bronić swobody działania? 

Przynajmniej przez ostatnie pół wieku wiele z filarów nowych technologii 
było finansowanych ze środków publicznych. My, podatnicy, finansowaliśmy ba-
dania, które doprowadziły do powstania rozwiązań, a te następnie firmy i osoby 
prywatne chętnie patentowały jako swoje. Zatem nacisk na badanie wcześniej-
szych rozwiązań może przynieść cztery pozytywne skutki dla społeczności: 

1) zmniejszenie, a czasem eliminację arsenału prawnego, który trolle i zasie-
działe przedsiębiorstwa mogą użyć przeciwko lokalnym firmom; 

2) zapewnienie, że wyniki badań opłacanych z naszych podatków mogą być 
bez obaw wykorzystywane przez nasze własne firmy i przedsiębiorców – teraz 
i w przyszłości; 

3) tworzenie skutecznych czynników odstraszających właścicieli praw wła-
sności intelektualnej od agresywnych zachowań wobec lokalnych innowatorów, 
którzy woleliby nie ryzykować unieważnienia własnych patentów; 

4) wykorzystywanie przez regiony wcześniejszej publicznej wiedzy na temat 
danych rozwiązań w celach edukacyjnych, aby mieszkańcy stali się sprytniejszy-
mi użytkownikami i twórcami praw własności intelektualnej.

Owocnym sposobem na rozpoczęcie inicjatywy dążącej do pozyskania wcze-
śniejszej publicznej wiedzy na temat danych rozwiązań jest crowdsourcing. 
Idealnie byłoby, gdyby taka inicjatywa rekrutowała i szkoliła studentów wo-
lontariuszy ze wszystkich dyscyplin w świecie praw własności intelektualnej, 
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a w szczególności tych, które specjalizują się w badaniu wcześniejszej wiedzy 
na temat rozwiązań patentowych. Wysoce zmotywowani i wyszkoleni studenci 
mogliby zostać zmobilizowani do tworzenia najbardziej kompletnych na świecie 
badań nad wcześniejszymi rozwiązaniami patentowymi: 

1) za każdym razem, gdy lokalna firma zostanie zaatakowana w związku 
z naruszeniem patentu, skupiając się zarówno na dysputowanym patencie, jak 
i na całym portfolio podmiotu, który wystąpił z roszczeniem; 

2) za każdym razem, gdy patenty są zgłaszane do Urzędu Patentów i Zna-
ków Towarowych Stanów Zjednoczonych w obszarach strategicznych dla danego 
miejsca; 

3) jako część międzynarodowych działań patentowych lokalnych firm, co ma 
zapewnić, że patenty te charakteryzuje najwyższa światowa jakość. W ten sposób 
inicjatywa dotycząca wcześniejszych dowodów patentowych stworzy znaczący 
czynnik odstraszający przed agresywnymi zachowaniami właścicieli patentów 
wobec lokalnych przedsiębiorców i firm oraz zapewni, że lokalne badania, tech-
nologie i innowacje będą w pełny i otwarty sposób przynależeć do patentów 
w określonych obszarach, które związane są ze strategicznymi celami regionu, 
a także wykształci pokolenia studentów w zakresie wysoce stosowanych umie-
jętności uzyskiwania i zatrzymywania praw własności intelektualnej.

Prawa własności intelektualnej, tak jak finanse, są konstrukcją społeczną. 
Równoważą one wiele dóbr publicznych i prywatnych, a zatem nigdy nie można 
liczyć na to, że staną się one podstawą prawdziwie konkurencyjnego i efektyw-
nie działającego rynku. Co więcej, obecne rozwiązanie polegające na nadaniu 
szerokich praw monopolistycznych w ramach systemu praw własności intelektu-
alnej powinno budzić w każdym z nas lęk o przyszłość wolności gospodarczej. 
Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy światowy system praw własności intelektual-
nej z każdym rokiem staje się coraz bardziej dysfunkcyjny. W takich warunkach 
lokalni liderzy powinni dążyć do obrony interesów swoich społeczności, nie ma-
jąc złudzeń, że system ten da się kiedykolwiek naprawić. 
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Rozdział 10.

Droga do piekła wybrukowana jest 
dobrymi intencjami: era finansjeryzacji

(…) gdyby kiedykolwiek istniał stan rzeczy zakładany przez teorię konkurencji doskona-
łej, to nie tylko nie obejmowałby swym zakresem wszystkich tych czynności, które określa-
my terminem „konkurencja”, ale w praktyce by je uniemożliwiał.

Friedrich Hayek, Znaczenie konkurencji*

Friedrich Hayek jest dziś znany ze swoich poglądów politycznych, w szczegól-
ności tych zawartych w jego poczytnej książce Droga do pańszczyzny. I nie bez po-
wodu. Równocześnie w pełni zgadzam się z krytyką wielu moich kolegów i mi-
strzów w odniesieniu do prac Hayeka w dziedzinie ekonomii, którą najzwięźlej 
wyraża zdanie samego Miltona Friedmana o badaczu: „Szanuję Hayeka, ale nie 
jego poglądy ekonomiczne”. Dlatego też jedynymi dziełami Hayeka, które pole-
cam moim studentom, są jego eseje poruszające rolę informacji, wiedzy i uczenia 
się na przestrzeni czasu, oraz to, jak powinny one prowadzić nas do lepszego 
poznania konkurencyjności rynków i ich funkcji w społeczeństwie. Zakrawa na 
ironię – czego nieco mi żal – zważywszy, że Hayek otrzymał Nagrodę Nobla za 
„pionierską pracę w zakresie teorii pieniądza i fluktuacji gospodarczych”1 – że 
tak wielu ekonomistów, zwłaszcza z dziedziny ekonomii finansowej, nie czyta 
już tych prac. 

Gdybym był życzliwym, inteligentnym dyktatorem (a Hayek twierdził, że 
tacy władcy zawsze lgną ku tyranii), ustanowiłbym zasadę, że wszyscy dokto-
ranci – zanim sami zaczną publikować własne badania – muszą przeczytać jego 
wykład Znaczenie konkurencji z 1946 roku. Co kilka lat mistrzowie z dziedziny 
ekonomii zbierają się, by przedyskutować bolączki dyscypliny, i po długich roz-
myślaniach zwykle dochodzą do konsensusu, że oderwała się ona od rzeczy-
wistości i realiów dzisiejszego świata. Dlatego współcześni ekonomiści muszą 
ponownie stać się zaangażowanymi i znaczącymi postaciami życia publicznego2.
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*  Cytat pochodzi ze zbioru esejów Indywidualizm i porządek ekonomiczny z 2018 roku (wyd. wydawnic-
two Aletheia) w przekładzie Grzegorza Łuczkiewicza
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Tymczasem największym problemem ekonomii nie jest jej oderwanie od rze-
czywistości. Problemem jest coś dokładnie odwrotnego: ekonomiści tak bardzo 
zakochali się w porządku i logice własnych teorii, że próbują zmusić rzeczywi-
stość do upodobnienia się do opracowanych przez nich modeli ekonomicznych. 
Grzech pierworodny ekonomii polega na tym, że ekonomiści zmieniają prawa 
i regulacje, aby upewnić się w tym, że rzeczywiste rynki działają tak, jak wyobra-
żone przez nich modele. Jest to dokładnie ten problem, przed którym ostrzega 
nas Hayek w Znaczeniu konkurencji3.

Dziś już wiemy, że Hayek nie był wybitnym ekonomistą, ponieważ rynek, 
który postrzegał jako najwspanialsze narzędzie wymiany informacji i społecznej 
edukacji, jakie kiedykolwiek stworzono, nie tylko nie nauczył nas niczego o tym 
stale nawracającym błędzie ekonomii, ale przez ostatnie osiemdziesiąt lat bezu-
stannie wzmacniał ten pogląd. 

Problem jest doskonale widoczny w finansach z dwóch powiązanych ze sobą 
powodów. Po pierwsze, jak przyzna każdy szanujący się ekonomista, rynki fi-
nansowe nie powinny być traktowane jako rynki „naturalne”. Po drugie, częścio-
wo ze względu na te same cechy, które odróżniają rynki finansowe, w ekonomii 
finansowej znacznie łatwiej opracować „czyste” modele „prawdziwej” konku-
rencji i „efektywnych” rynków. Stąd już tylko mały krok od twierdzenia, że gdy-
by tylko udało się sprawić, że rynki finansowe stały się nieco mniej podobne do 
rzeczywistości, a nieco bardziej do modeli książkowych, ludzkość cieszyłaby się 
znacznie większym dobrobytem. Nic dziwnego, bo tak jak każde przedsięwzię-
cie, które rośnie na pysze i fałszywych założeniach, także i tego typu twierdzenie 
prowadzi na manowce. Niestety, to nie ekonomiści finansowi czy bankierzy in-
westycyjni na nie trafiają.

Doskonale pamiętam, kiedy po raz pierwszy zacząłem powątpiewać w nowo-
czesną teorię ekonomii finansowej. Było to tuż po tym, gdy zakończyłem prakty-
ki i przedłożyłem do zatwierdzenia moją propozycję pracy doktorskiej. Zostałem 
wtedy zaproszony przez moich promotorów na wyjazd badawczy i konferencję 
do Tajpej. Pamiętam, jak niezwykłe było to wydarzenie. 

Na konferencję zjechali czołowi badacze reprezentujący wiele dziedzin na-
uki, aby przedstawić swoje wizje rynków i społeczeństwa. Szczególnie zapadł 
mi w pamięć przedstawiciel laboratorium pracującego nad tagami RFID, który 
dzielił się spostrzeżeniami na temat tego, jak ta nowa ówcześnie technologia mia-
ła oddziaływać na logistykę i rynki globalne. Termin „Internet rzeczy” jeszcze 
w ogóle nie funkcjonował, a Google był jedną z wielu prywatnych firm oferu-
jących wyszukiwarkę internetową. W autobusie do hotelu, wyciszony i mocno 
zmęczony lotem, zająłem miejsce obok wschodzącej gwiazdy finansjery – bada-
cza wykładającego w szkole biznesu Ivy. Osoba ta – skupiając na sobie uwagę 
wszystkich wokół – głośno deliberowała, jak bardzo wszyscy się myliliśmy – a był 
rok 2000 – w naszych analizach bolączek amerykańskich producentów samo-
chodów i jak nieumiejętnie ocenialiśmy realia branży. Twierdził on, że byliśmy 
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w błędzie, twierdząc, że japońskie firmy samochodowe wciąż odnoszą większe 
sukcesy niż ich amerykańska konkurencja, a nasz błąd polegał na tym, że w ana-
lizie wzięliśmy pod uwagę tylko takie aspekty przemysłu samochodowego jak 
produkcja, innowacje i technologie. Ów ekonomista twierdził, że amerykański 
przemysł samochodowy wszedł w fazę ponownego rozwoju i jawiła się przed 
nim świetlana przyszłość, a my czepialiśmy się jakichś drobnych szczegółów, 
ukrytych gdzieś – dosłownie – pod maską. Będąc pod wielkim wrażeniem jego 
argumentów, zapytałem go, skąd wie, że amerykański przemysł samochodowy 
ma się aż tak dobrze. 

– Cóż – odpowiedział, patrząc na mnie jak na średnio kumatego uczniaka, 
który pobierał nauki u niewłaściwych profesorów – spójrz na ceny akcji. Są na 
swoim dawnym poziomie i nie zanosi się, żeby miało się to w najbliższym czasie 
zmienić. 

To był pierwszy raz, kiedy zdałem sobie sprawę, że hipoteza rynku efektyw-
nego (ang. efficient-market hypothesis, EMH) opuściła fazę kliniczną, stając się do-
gmatem z wiernymi jej naśladowcami. EMH, której odrodzenie przypisuje się 
częściowo pracy Hayeka na temat informacji i rynków, a której współczesny wa-
riant opracował i rozsławił Eugene Fama, głosi, że cena aktywów w pełni od-
zwierciedla faktyczną sytuację danego podmiotu gospodarczego. Prowadziło 
to do dwóch nieco logicznie naciąganych wniosków: po pierwsze, w realnym 
świecie (a nie w świecie modeli naukowych) ceny akcji – w sensie ekonomicznym 
– są zawsze „sprawiedliwe”, to znaczy, że odzwierciedlają powszechną wiedzę 
na temat kondycji danej spółki. Po drugie, co jest konsekwencją wcześniejszego 
założenia, jeśli notowania akcji idą na giełdzie w górę, oznacza to, że dana firma 
doskonale radzi sobie w tym, co jest jej specjalizacją, np. w rozwijaniu i sprze-
daży samochodów. Nic dziwnego, że EMH jest obecnie postrzegana jako jeden 
z głównych winowajców kryzysu finansowego z 2008 roku i Wielkiej Recesji, któ-
ra po nim nastąpiła4.

Cena akcji jest jednym z głównych powodów, dla których każdy ekonomista 
wart swojej gaży przyzna, że rynki finansowe nie są tak naprawdę naturalnymi 
rynkami. Problem jest następujący: brak konsensusu w kwestii tego, co powinno 
być punktem odniesienia dla cen akcji prowadzi do sytuacji, gdzie niezwykle 
łatwo nimi manipulować. W rezultacie obserwujemy następujące po sobie cykle 
hossy i bessy, napędzane głównie przez narrację i tylko w niewielkim stopniu 
przez fakty. W trakcie każdego cyklu można znaleźć ekonomistów i ekspertów 
twierdzących, że jest on zupełnie inny od poprzedniego. Na przykład, kryzys 
finansowy z 2008 roku jest wynikiem błędnej kalkulacji ceny i ryzyka aktywów 
finansowych opartych na „przeprojektowanych” kredytach hipotecznych wyso-
kiego ryzyka. Instrumenty pochodne tych toksycznych aktywów finansowych 
(tzw. kredyty subprime, czyli o gorszej jakości) były na początku wychwalane 
przez zbyt wielu ekonomistów finansowych i ekspertów jako genialne innowacje 
wspomagające biedniejsze gospodarstwa domowe5.



197Droga do piekła wybrukowana jest dobrymi intencjami: era finansjeryzacji

Dziś już wiemy, że za przyszłym kryzysem będą stać ceny akcji. Powodem tego 
jest obserwowana powszechnie praktyka wykupu akcji własnych przez przedsię-
biorstwa.

Przez lata idea nabywania przez firmy własnych akcji na otwartym rynku po 
to, żeby wpłynąć na ich cenę, była uznawana za nielegalny proceder jako for-
ma wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi. 
Jednakże w 1982 roku praktyka ta została dopuszczona przez Komisję Papie-
rów Wartościowych i Giełd (SEC). Jej zwolennicy twierdzą, że wykupy są bar-
dzo użyteczne, gdyż pomagają w przekazywaniu informacji, to znaczy, że są one 
stosowane, gdy osoby mające dostęp do informacji poufnych (zarząd) uważają, 
że rynek, nawet po rzekomym uwzględnieniu i ocenie wszystkich dostępnych in-
formacji, ustala cenę, o której osoby mające dostęp do informacji poufnych „wie-
dzą”, że jest zbyt niska. Aby skorygować tę „nieprawidłowość”, spółka wydaje 
pieniądze na odkupienie części akcji. Uważa się, że taki manewr finansowy w pe-
wien sposób ma wysyłać rynkowi sygnał o wierze zarządu w siłę danej firmy6.

Narracja ta opiera się na czterech nie do końca logicznie spójnych filarach: 
po pierwsze, najbardziej wyrafinowane rynki finansowe świata stale popełnia-
ją błędy przy wycenie akcji (jeśli to prawda, rynki akcji cierpią na systemową 
niewydolność związaną z jej główną funkcją, czyli ustalaniem wyceny akcji); po 
drugie, błędy warto naprawiać tylko wtedy, gdy rynki nie dowartościowują spół-
ek; po trzecie, najlepszymi osobami do oceny, czy takie niedowartościowanie ma 
miejsce, są ci, którzy najwięcej zyskają na wyższej cenie akcji (czyli zarząd i ak-
cjonariusze); i po czwarte, rynki powinny reagować pozytywnie na to, że firma 
kupuje własne akcje, zamiast wykorzystywać gotówkę do inwestowania w nowe 
linie biznesowe, które mogłyby generować znacznie większe zyski.

W nieokreślony bliżej sposób osoby, które mają najwięcej do zyskania na 
tej rażącej manipulacji cenami, zdołały stworzyć narrację, która zezwala na po-
wszechną akceptację owych czterech filarów i przedstawiają wykup akcji jako 
legalne narzędzie do systematycznej manipulacji cenami. W ten sposób inwesto-
rzy i analitycy nie postrzegają wykupu akcji jako desperackiego wybiegu mene-
dżerów, którzy znaleźli się na celowniku najbardziej aktywnych inwestorów i nie 
mają już pomysłów na sztuczne zawyżanie cen akcji swoich spółek, ale uznają ją 
za przejaw dobrej praktyki biznesowej.

Wykupy akcji własnych już w 2018 roku osiągnęły poziom ponad biliona 
USD rocznie. Dla pełnego kontekstu warto zwrócić uwagę na to, że pakiet sty-
mulacyjny prezydenta Obamy, uchwalony w lutym 2009 roku w celu pobudzenia 
gospodarki po najgorszym od dziewięćdziesięciu lat kryzysie finansowym, zo-
stał zabudżetowany na 787 miliardów USD. Osiągnęliśmy więc etap, na którym 
firmy skupują własne akcje za 130% wartości takiego pakietu stymulacyjnego. 
Wspomniany bilion USD zasila konta bankowe tych samych osób, które decydu-
ją o tym, czy (i ile) wydać na wykup akcji. Nie dziwi więc, że co roku dąży się 
do kolejnego wykupu bez względu na sytuację fundamentalnej działalności fir-
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my. Biorąc to wszystko pod uwagę, moje prawdziwe obawy dotyczące zaburzeń 
spowodowanych wykupami są takie, że ceny akcji (które z kolei wpływają na 
ceny zarówno w gospodarce finansowej, jak i gospodarce jako takiej) przekazu-
ją bardzo mało informacji o tym, jak faktycznie prosperuje dana firma. Dlatego 
też na koniec (jak zawsze) kryzys będzie szczególnie dotkliwy, gdyż poniesiemy 
konsekwencje kilkudziesięciu lat niedoinwestowania, którego dopuściły się naj-
większe firmy naszej gospodarki, w sytuacji, w której okaże się, że ceny aukcji 
nie odzwierciedlają faktycznej wartości spółki. W takich warunkach racjonalnie 
myślący ludzie zakładają najgorsze i wyzbywają się wszystkich posiadanych ak-
cji, co prowadzi do kryzysu na jeszcze szerszą skalę7.

Co ciekawe, fakt, że wszyscy zdają sobie sprawę z mylności tej narracji, wy-
szedł na jaw, gdy jednym z pierwszych żądań rządu federalnego względem spół-
ek publicznych, które otrzymały pomoc finansową w czasie pandemii COVID-19, 
był zakaz wykupu akcji własnych. Dość tragiczne (i zastanawiające) jest, że we-
zwanie to zostało zinterpretowane jako „tymczasowe”, z nadzieją, że gdy kryzys 
minie, zarządy i inwestorzy będą mogli wrócić do szastania pieniędzmi swoich 
firm na lewo i prawo. 

W chwili gdy czytelnik czyta ten akapit, bańka wykupów mogła już pęknąć, 
a praktyka ta na stałe mogła zostać uznana za nielegalną (co w świetle prawa 
powinno mieć miejsce od samego początku jej istnienia). Niemniej jednak nie ma 
co się nadto przejmować – rynki finansowe już obmyślają kolejny mechanizm, 
który zniekształci ceny, udając jednocześnie, że jest narzędziem dostarczającym 
informacji, i bańka wkrótce ponownie zacznie puchnąć. Taka jest nieodłączna 
dynamika rynków finansowych i powód, dla którego nie powinny być one trak-
towane jak „naturalne” rynki. 

Jednak porażka ekonomii finansowej nie byłaby tak dotkliwa, a naprawa fi-
nansów tak mało realna jak obecnie, gdyby nie równoległe działania w kierunku 
redefinicji celu firm, a co za tym idzie, sposobu zarządzania nimi i oceniania ich 
wyników przez inwestorów, analityków i – co ważniejsze – sądy. 

Powszechną nazwą tego procesu jest finansjeryzacja. Choć termin ten bywa 
nadużywany lub używany w niewłaściwym znaczeniu, w istocie kryją się za nim 
bardzo proste mechanizmy. Polega on na tym, że wszystkie elementy gospodar-
ki, w tym firmy i pracownicy, powinny być postrzegane, zarządzane i wyceniane 
jak aktywa finansowe. Tak więc Walmart i IBM nie są firmami zajmującymi się 
handlem detalicznym czy usługami informatycznymi, ale aktywami finansowy-
mi, które maksymalizują swoje zyski poprzez poszukiwanie możliwości uloko-
wania kapitału w handlu detalicznym czy informatyce. Powinniśmy zatem oce-
niać je wyłącznie poprzez analizę tego, jak dobrze radzą sobie z generowaniem 
zysków finansowych z każdego zainwestowanego dolara. Co więcej, głównym 
celem tworzenia bogactwa powinna być maksymalizacja wartości dla akcjona-
riuszy (co może nie być zbieżne z maksymalizacją zysków na wypadek, gdyby 
ktoś miał złudzenia, że celem firm powinna być maksymalizacja zysków). Jak 
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zatem powinniśmy oceniać wartość spółki z punktu widzenia akcjonariuszy? Po-
przez zdolność zarządu do zwiększania ceny, po której akcje firmy są kupowane 
i sprzedawane na giełdzie8.

Być może pogląd ten wyda się nieco dziwny, ale obecnie jest to nie tylko spo-
sób, w jaki rynki finansowe oceniają wyniki spółek, ale także obowiązek prawny. 
Sądy w Stanach Zjednoczonych, w tym Sąd Najwyższy, obierały ten pogląd przy 
rozstrzyganiu spraw wniesionych przez akcjonariuszy przeciwko zarządowi, do-
puszczając nawet wykorzystanie na tę okoliczność EMH jako częściowego dowo-
du w sprawie9.

Rezultatem finansjeryzacji jest sytuacja, gdy firmy, menedżerowie, inwestorzy 
i rynki finansowe podejmują działania, które z punktu widzenia miejscowości 
chcących stymulować i podtrzymywać lokalny wzrost oparty na innowacjach 
prowadzą do kompletnej dysfunkcji.

Warto tutaj zatrzymać się i wytłumaczyć, co mam na myśli, pisząc o dysfunk-
cjonalności.

Jeśli postrzegać finanse jako wydzieloną od reszty gospodarki aktywność, 
służącą zarabianiu (i wydawaniu) pieniędzy, to mają się one obecnie bardzo do-
brze. Wykształcona osoba mająca zwiedzę z zakresu matematyki nie powinna 
w ogóle tracić czasu na nowe technologie, a zamiast tego skupić się na finansach, 
gdyż to one otwierają drogę do bajecznej fortuny – przy znacznie mniejszym ry-
zyku osobistym i poświęceniu niż w innych sektorach gospodarki. To, nawiasem 
mówiąc, nie umknęło uwadze młodszemu pokoleniu, które tłumnie ciągnie do 
pracy w finansach.

Ale jeśli ktoś uważa, że jako społeczeństwo powinniśmy mieć nadzieję na 
maksymalizację lokalnego wzrostu opartego na innowacjach (i regulować w tym 
kierunku gospodarkę), to musi uznać, że finanse są całkowicie dysfunkcyjne, 
ponieważ nie alokują efektywnie kapitału w kierunku produktywnych działań. 
Żeby zmaksymalizować lokalny wzrost, finanse powinny na powrót zacząć od-
grywać funkcję polegającą na kierowaniu kapitału tam, gdzie jest on najbardziej 
potrzebny i gdzie mógłby być najlepiej wykorzystany.  

Z chęcią poznałbym fakty, które przeczyłyby tej teorii, ale sam jestem zanie-
pokojony konsekwencjami obecnej dysfunkcjonalności, zwłaszcza że szanse na 
zmianę sposobu funkcjonowania finansów są bliskie zeru.  

Najpierw przedstawię przykład na to, jak dysfunkcyjne są dziś finanse i dla-
czego nie powinno się mieć złudzeń, że można coś odmienić w sposobie ich 
działania. Następnie zaproponuję pragmatyczne działania, które mogą przed-
sięwziąć lokalne społeczności chcące zmaksymalizować perspektywy wzrostu, 
biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania. 

I tak skończymy w Bedlam 
W 2013 roku uczelnia MIT zakończyła duże, multidyscyplinarne i wieloletnie ba-
danie prowadzone w wielu różnych lokalizacjach, którego celem było ustalenie, 
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jak ożywić produkcję w Stanach Zjednoczonych. Wyniki zostały opublikowane 
w dwóch książkach: Making in America (2013) oraz Production in the Innovation 
Economy (2014). Ich autorzy stwierdzili, że zarówno trendy w produktywności, 
jak i przepływy handlowe nie są wystarczające, aby wyjaśnić gwałtowny (i nagły) 
spadek liczby miejsc pracy w przemyśle wytwórczym w Stanach Zjednoczonych 
w porównaniu z innymi krajami OECD od początku XXI wieku. Tym, co za nim 
faktycznie stało, było dążenie do maksymalizacji ceny akcji w ujęciu kwartalnym, 
a wraz z nim skupienie się na „kluczowych kompetencjach”. Pomysł, żeby fir-
my stawiały na pierwszym miejscu kluczowe kompetencje, z jednej strony brzmi 
bardzo logicznie, ale z drugiej – jako że firmy stawały się znacznie mniejsze – 
podejście takie doprowadziło do zmniejszenia produkcji i innowacji w Stanach 
Zjednoczonych. W praktyce zwrot w kierunku kluczowych kompetencji znisz-
czył wspólnotę przemysłową, prowadząc do tego, co analizowaliśmy w piątym 
rozdziale – czyli sytuacji takich jak te, gdzie Apple ma problemy z zaopatrze-
niem się w Teksasie w tak proste rzeczy jak śrubki do komputerów. Zespół MIT 
zdecydowanie potępił taką krótkowzroczność działań wśród inwestorów, ale 
powstrzymał się od krytyki finansów jako systemu, wychwalając jednocześnie 
państwowe fundusze emerytalne i inne źródła „cierpliwego kapitału”10.

W ramach badań zespół MIT zidentyfikował regiony i firmy, które stanowi-
ły wzór i nadzieję dla reszty Ameryki. Jednym z takich przykładów rozwoju była 
Timken Company z Canton w stanie Ohio – firma, która po raz pierwszy weszła na 
giełdę w Cleveland, kiedy blisko sto lat temu miasto to było amerykańskim centrum 
innowacji. W 2013 roku, w momencie gdy firma zatrudniała około 20 tysięcy osób 
w trzech krajach, nadal była kierowana przez członka rodziny Timkenów, która ją 
założyła. Koncentrowała się między innymi na stali wysokiej klasy i transmisji mocy. 
Postępy w dziedzinie materiałoznawstwa pozwoliły jej opracować duże, ciężkie, 
trwałe łożyska o dwumetrowej średnicy do zastosowania m.in. w wieżach wiatra-
ków. Ponadto firma Timken była głęboko zaangażowana w życie lokalnej społeczno-
ści, uczestnicząc w tworzeniu dóbr półpublicznych, takich jak umiejętności i wspólne 
aktywa, które są niezbędne dla lokalnego zrównoważonego rozwoju i konkurencyj-
ności11. Co zaskakujące, to właśnie w tym momencie znalazła się w ogniu krytyki. 
W maju 2013 roku, tuż po publikacji pierwszego prospektu, akcjonariusze zażądali 
głosowania w sprawie podziału firmy na dwie części. Inwestorzy, którzy twierdzili, 
że walczą o „wartość dla akcjonariuszy”, posłużyli się logiką „kluczowych kompe-
tencji”, aby dowieść, że Timken, zajmując się zarówno materiałami, jak i kompo-
nentami przemysłowymi, ogranicza wzrost wartości swoich akcji. Twierdzili oni, że 
z punktu widzenia akcjonariuszy firma powinna zostać podzielona na dwa przed-
siębiorstwa, które będą postępować „zgodnie z zasadami”. Jak to miało miejsce w in-
nych miejscach w Stanach Zjednoczonych, w ostateczności aktywiści wygrali głoso-
wanie przeciwko kierownictwu, co doprowadziło do podziału spółki12.

Najbardziej zaskakujący jest jednak fakt, że akcjonariuszom, którzy zaatako-
wali firmę Timken, przewodził nie kto inny, jak fundusz emerytalny California 
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State Teachers Retirement System (CalSTRS), który jest drugim co do wielkości 
publicznym funduszem emerytalnym w Stanach Zjednoczonych i przez dziesię-
ciolecia był uważany za przykład „cierpliwego” kapitału i „dobrych” finansów13. 

Zaangażowanie CalSTRS nie było niczym nadzwyczajnym – urzędnicy od-
powiedzialni za inwestycje w publicznych funduszach emerytalnych są zobo-
wiązani do przestrzegania swoich obowiązków, które są bardzo jasno określone 
w ustawach i rozporządzeniach ustanowionych przez obywateli Stanów Zjedno-
czonych za pośrednictwem wybranych przez nich przedstawicieli. W związku 
z tym należy zdać sobie sprawę, że żaden z menedżerów ani członków zarzą-
du CalSTRS nie miał złych intencji i nie zaniedbał swoich obowiązków. Wręcz 
przeciwnie – wszystko, co robili, było racjonalne i praworządne. Po prostu mak-
symalizowali oni funkcję użyteczności, do której utrzymania zostali dodatkowo 
zmotywowani. Pytanie brzmi, czy takie zachowanie korporacji jest tym, do czego 
my, jako społeczeństwo, powinniśmy dążyć. Należy sądzić, że dziś idea finan-
sjeryzacji osiągnęła etap, w którym stała się, mówiąc słowami Johna Maynarda 
Keynesa: „niezwykłym przykładem na to, jak bezlitosny logik, popełnia jeden 
mały błąd, a kończy w Bedlam” (co stanowiło krytyczne nawiązanie do książki 
Hayeka Prices and Production)14.

Historia Timkena demonstruje, że ci z nas, którzy całą winę zrzucają na „krót-
koterminowość”, zaprzeczają istnieniu finansów jako całości, podobnie jak pa-
lacz, który wierzy, że jego problemy z oddychaniem są wynikiem tego, że właśnie 
przebiegł przez ulicę, a nie nałogu, który trwa od dwóch dekad. Mit krótkotermi-
nowości pozwala na przeczenie rzeczywistości. Finanse jako całość, w tym regu-
lacje leżące u ich podstaw, stały się przeszkodą dla lokalnego wzrostu15.

Zamiast tego woleliśmy uwierzyć w narrację, która jest spojrzeniem na wzrost 
i rynki finansowe w Ameryce w stylu Gwiezdnych wojen, gdzie po jednej stronie są 
złe fundusze hedgingowe i inwestorzy-aktywiści, których „krótkoterminowość” 
ma na celu maksymalizację ceny akcji w ujęciu kwartalnym, a po drugiej stronie 
– tuż obok Luke’a Skywalkera – inwestorzy długoterminowi i ich cierpliwy kapi-
tał, pracujący nad tym, aby Ameryka odzyskała swoją wielkość.

Szok wywołany atakiem CalSTRS na firmę Timken doprowadził do organi-
zacji forum publicznego „Boston Review”, podczas którego moja przyjaciółka 
i mentorka Suzanne Berger, autorka książki Making in America, przyznała, że fi-
nanse same w sobie stanowią obecnie przeszkodę na drodze do rozwoju. Cóż za 
nieszczęście dla mieszkańców Canton w stanie Ohio i każdego innego miasta 
pokładającego nadzieję w modelu, na który postawił Timken16.

Biorąc pod uwagę ogromne i skoncentrowane fortuny zbijane w finansach 
oraz agresywny lobbing polityczny, który je wspiera, na horyzoncie nie zjawi się 
rycerz na białym koniu dający szansę na odmianę funkcjonowania finansów.

W rzeczywistości, jeśli lokalne firmy odniosą sukces, nie ma praktycznie spo-
sobu, aby uchronić się przed siłami finansjery. W pewnym momencie firmy, które 
odniosły sukces, wyjdą z rynku finansowego w formie przejęcia przez większe 
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firmy lub przekształcenia w firmy publiczne, co wystawi je na presję związaną 
z wartościami akcji. 

Kiedy liderzy regionalni obmyślają sposoby wzmocnienia wzrostu lokalnego, 
muszą wziąć pod uwagę opisywane wyżej reguły i… spróbować je obejść. Po-
nieważ nie widzę realnej nadziei na naprawę finansów, mogę jedynie zalecić im 
strategię polegającą na w z r o ś c i e   i  o p ó ź n i a n i u . 

Wzrost i opóźnianie: Podejmowanie działań w świecie 
zdominowanym przez finanseryzację
Co mam na myśli, pisząc o wzroście i opóźnianiu? I dlaczego strategia ta ma być 
godna polecenia? 

Powodem, dla którego w tej książce poświęcamy tyle uwagi innowacjom jest 
fakt, że są one kluczem do l o k a l n e g o  wzrostu gospodarczego. Ma on miejsce, 
gdy nowe i istniejące firmy nie tylko dysponują środkami finansowymi, ale także 
wtedy, gdy stale się rozwijają i zapewniają dużo dobrych miejsc pracy w sposób 
zrównoważony i przez długi czas. Kluczowe jest zatem, aby firmy te nie tylko 
powstawały, ale i rozwijały się, pozostając w danym miejscu.

Naszym celem jest więc osiągnąć współzależny rezultat innowacji, czyli lo-
kalny wzrost firm w sposób, który prowadziłby do utworzenia bardzo wielu 
dobrych miejsc pracy. Preferowane, choć niekoniecznie osiągalne na wszystkich 
etapach innowacji, jest również utworzenie miejsc pracy dla ludzi o zróżnicowa-
nych umiejętnościach. Biorąc pod uwagę to, że finanse są systemem mocno dys-
funkcyjnym, sposobem na zmaksymalizowanie szans na osiągnięcie tych celów 
jest umożliwienie jak największego wzrostu przez jak najdłuższy czas, zanim 
lokalne firmy będą musiały zmierzyć się z konsekwencjami wyjść finansowych 
i finansjeryzacji. Strategia taka może w istocie okazać się ważniejsza dla „dolin 
krzemowych” pierwszego etapu innowacji niż dla każdego innego etapu. Jeśli 
wiemy, że ostatecznym rezultatem działalności większości start-upów będzie ich 
wykupienie, naszym głównym celem politycznym powinno być zagwarantowa-
nie, że rozwiną się one w danym regionie na tyle, tj. pod względem operatyw-
ności osiągną masę krytyczną działalności, aby nabywcy woleli pozwolić im się 
rozwijać, a nawet uczynić z nich strategiczne oddziały swoich globalnych opera-
cji, zamiast przenosić w inne miejsce firmy i kluczowych pracowników. Ponadto 
im bardziej start-up się rozwija i zmienia w pełni działające przedsiębiorstwo 
(generujące rzeczywistą sprzedaż i oferujące usługi posprzedażne), tym większe 
szanse, że zapewni on możliwość zatrudnienia osób, które niekoniecznie pracują 
w działach prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

W związku z tym nie powinno szczególnie dziwić, że Izraelski Urząd ds. In-
nowacji przyjął w ostatnich latach strategię wzrostu i opóźniania. W szczególno-
ści dział wzrostu tego urzędu intensywnie pracuje nad zwiększeniem finanso-
wania dłużnego dla firm typu scale-up. Finansowanie dłużne pozwala młodym 
firmom złagodzić część presji związanych z wyjściami finansowymi, a także mo-
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tywuje je do skupienia się na wzroście przychodów (tak aby mogły spłacić dług). 
W związku z tym może ono działać jako kluczowe narzędzie w strategii wzro-
stu i opóźnienia. Głównym celem nowych programów jest stworzyć dostateczną 
podaż i popyt na dług wzrostowy dla firm zaawansowanych technologicznie. 
Obecnie prawie cały kapitał dostępny dla firm high-tech to kapitał własny, z to-
warzyszącą mu presją na szybkie wyjście finansowe zamiast długoterminowego 
wzrostu. Izraelski Urząd ds. Innowacji swoimi działaniami ma na celu, po pierw-
sze, dostarczyć gwarancji zachęcających banki do rozszerzenia długu na firmy 
high-tech, po drugie, zaoferować szeroko zakrojone szkolenia, tak aby bankierzy 
pozyskali umiejętności pozwalające im decydować o tym, na jakie projekty i na 
jakich warunkach udzielać kredytów; po trzecie, Izraelski Urząd ds. Innowacji 
myśli o przeszkoleniu menedżerów finansowych start-upów high-tech w za-
kresie efektywnego wykorzystania i zarządzania długiem bankowym. Obecnie 
wśród dyrektorów finansowych izraelskich firm high-tech, którzy koncentrują 
się niemal wyłącznie na finansowaniu kapitałowym, brakuje finansowania dłuż-
nego i wiedzy, jak z niego korzystać i jak je zabezpieczyć17.

Jednak tak jest nie tylko w przypadku lokalizacji innowacyjnych w ramach 
pierwszego etapu. Tajwan, który prawdopodobnie można by uznać za najbar-
dziej innowacyjny ośrodek na świecie w ramach etapu trzeciego region świata, 
jest w pełni świadomy, że aby zapewnić sobie stały dobrobyt, należy dążyć do 
tego, by małe i średnie lokalne przedsiębiorstwa wprowadzały innowacje rozwi-
jały się i pozostawały na Tajwanie. Aby to osiągnąć, publiczni i prywatni liderzy 
wprowadzili wiele rozwiązań, które uczyniły z regionu najlepszy w swojej kla-
sie przykład polityki i środowiska finansowania dłużnego MŚP. Nie tylko mamy 
tam do czynienia z aktywnym i zróżnicowanym wykorzystaniem gwarancji kre-
dytowych, ale też – w celu obniżenia ryzyka i zmniejszenia asymetrii informacji 
– na Tajwanie stworzono scentralizowany system wymiany informacji. W rezul-
tacie kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowią obecnie ponad 60% 
wszystkich kredytów bankowych dla firm prywatnych, co oznacza 20-procento-
wy wzrost w ciągu niespełna piętnastu lat18.

W obu przypadkach lokalni liderzy skupili się na finansowaniu opartym na 
długu mieszanym jako narzędziu umożliwiającym firmom osiąganie zysków 
jeszcze przed wyjściem z inwestycji i – jak się wierzy – aby takiemu wyjściu cał-
kowicie zapobiec.

Istnieje kilka kluczowych elementów takiej strategii. Po pierwsze, ponieważ 
celem jest rozwój firm w regionie, lokalni liderzy powinni skupić się na firmach, 
które albo już tam działają, albo mają potencjał, by związać się lokalną społecz-
nością i wiele czerpać z obecności w danym miejscu. Powinno to nam ponow-
nie przypomnieć o niespełnionym potencjale tech teens, o których wspominałem 
w rozdziale pierwszym. Z definicji tech teens są głęboko związane z lokalną spo-
łecznością, a ich właściciele i menedżerowie nie planują relokacji i angażują się 
w rozwijanie wszystkich działań biznesowych swoich firm lokalnie. Innym przy-
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kładem firm związanych z daną społecznością są te, których modele bizneso-
we czerpią dużą wartość z lokalnych zasobów, takich jak unikalne umiejętności, 
obecność specyficznych aktywów lub wyjątkowa reputacja danego miejsca. Lo-
kalni liderzy powinni unikać firm, których modele biznesowe wyraźnie zakłada-
ją szybkie wyjście finansowe poprzez sprzedaż.

Finansowanie oparte na długu mieszanym może wydawać się logiczne i nie-
wymuszone. Jednak z wielu powodów podejście to okazało się dość trudne do 
wdrożenia, zwłaszcza w przypadku nowych firm oraz MŚP. Dwa główne pro-
blemy to wyzwania, przed którymi stoją firmy przy wykorzystywaniu długu do 
finansowania działań innowacyjnych, oraz wyzwania, z jakimi mierzą się pod-
mioty finansujące i firmy przy dokonywaniu kalkulacji ryzyka w stosunku do 
zysku19.

Korzystanie z długu na rozwój innowacji. Przedsiębiorstwo, które zaciąga 
pożyczkę na finansowanie innowacji, musi regularnie spłacać dług z bieżących 
przepływów pieniężnych – co jest oczywistą przeszkodą dla firm dopiero rozpo-
czynających działalność, gdyż nie mają one żadnych przepływów pieniężnych. 
Ale nawet dla bardziej dojrzałych MŚP finansowanie dłużne może przynieść wię-
cej problemów niż korzyści. Wyobraźmy sobie, że wizjonerskie MŚP działające 
w branży produkcyjnej muszą dokonać zakupu najnowszych drukarek 3D, aby 
realizować swoje rewolucyjne pomysły dotyczące produkcji addytywnej. Wybra-
na firma zgłasza swoje plany do różnych programów innowacyjnych finansowa-
nych ze środków publicznych i otrzymuje niskooprocentowaną pożyczkę. Musi 
natychmiast zacząć spłacać pożyczkę, ale na tym etapie nie dysponuje jeszcze go-
tówką, szczególnie że nowe maszyny nie dotarły na miejsce i potrzeba czasu, aby 
pracownicy nauczyli się efektywnie je eksploatować, i aby klienci docenili nowe 
produkty i usługi (zjawisko to znane jest jako „problem interwału czasowego”). 
W tym samym czasie kurczą się przepływy pieniężne ze starej linii produkcyjnej, 
ponieważ pracowników przenosi się do pracy na nowych maszynach, a ofertę 
starych produktów powoli się zamyka. Sytuacja finansowa firmy wkrótce staje 
się tak niepewna, że nawet niewielkie tąpnięcia na rynku mogą doprowadzić do 
jej upadku.

Do tego dochodzi jeszcze obsługa zadłużenia – problem, który narasta w mia-
rę kumulowania się kredytów. Nawet jeśli firma ma znaczny przepływ gotówki, 
może ona zostać pochłonięta przez obsługę długu, z ograniczonymi zasobami 
na rozwój. Do tego, jeśli firma wykazuje dużo długów w księgach rachunko-
wych, jest postrzegana przez prywatnych inwestorów jako „toksyczna”. Kończy 
się to tym, że nawet najbardziej obiecujące firmy – zamiast osiągnąć oczekiwa-
ny szybki wzrost i przynosić szeroko rozumiane profity założycielom, pracow-
nikom, inwestorom i społecznościom – popadają w stagnację. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa stają się jak rodzina, która większość przychodu przeznacza 
na spłatę bajecznie pięknego domu, a nie ma środków, by cieszyć się z prostych 
przyjemności20.
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Takie problemy sprawiają, że finansowanie dłużne jest jednym z najczęstszych 
źródeł niepowodzeń w wielu wspieranych przez rząd programach finansowania 
innowacji na całym świecie.

Istnieją sposoby, aby społeczności mogły pomagać firmom radzić sobie z wy-
zwaniami tego typu. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, programy finansowane 
ze środków publicznych mogą oferować okresy karencji trwające około dwudzie-
stu czterech miesięcy od rozpoczęcia spłaty długu. Idea ta podobna jest do logi-
ki stojącej za kredytami studenckimi: ich celem jest osiągnięcie zarówno dobra 
publicznego, jak i prywatnego, a zdolność kredytobiorcy do spłaty jest znacznie 
wyższa po upływie okresu wstępnego. Aby jeszcze bardziej ułatwić przepły-
wy pieniężne i zmniejszyć część obciążenia związanego z obsługą zadłużenia, 
podmioty finansujące start-upy i MŚP mogą przekazywać pieniądze w formie 
warunkowych „grantów” (zamiast tradycyjnych pożyczek). Załóżmy, że firma 
potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie rozwoju produktu – w tej sytuacji warun-
ki kredytodawcy mogłyby przewidywać, że dopiero gdy (i jeśli) kredytobiorca 
zacznie osiągać przychody ze sprzedaży tego produktu, firma będzie musiała 
zacząć spłacać pieniądze, najlepiej jako procent od nowych przychodów – po-
dobnie jak to jest w przypadku tantiem. Dodatkową korzyścią płynącą z oznacze-
nia takich funduszy jako dotacji jest świadomość, że dotacja nie jest zapisywana 
w księgach jako zobowiązanie, nawet jeśli ma charakter warunkowy.

Izraelskie agencje innowacji od lat 70. XX wieku wykorzystują dotacje warun-
kowe jako główne narzędzie przekształcania kraju w potęgę innowacyjną pierw-
szego etapu. Nawet dziś firmy, które z powodzeniem zwracają się do Izraelskiego 
Urząd ds. Innowacji o fundusze, otrzymują je w formie warunkowych dotacji na 
konkretne projekty, mające na celu opracowanie nowych produktów opartych na 
technologii, które można eksportować. Jeśli projekt – zakładający np. opracowa-
nie technologii pamięci komputerowej – zakończy się sukcesem, dotacja, zwykle 
ograniczona do mniej niż 50% kosztów badań i rozwoju projektu, zostanie wy-
płacona w formie tantiem od sprzedaży produktu. Jeżeli projekt się nie powie-
dzie, przedsiębiorstwo nie musi zwracać dotacji do urzędu21.

Innym wariantem jest umowa stanowiąca, że określona część pożyczonych 
pieniędzy zostanie zamieniona na kapitał własny, który właściciele mogą nabyć 
w określonym czasie za określoną kwotę, np. trzykrotność aktualnej wyceny fir-
my. Pozwala to firmom na większą elastyczność i nie budzi obawy, że nie będą 
one w stanie spłacić zobowiązań w terminie, a pożyczkobiorcom daje dodatkowe 
zabezpieczenie i możliwość czerpania wyższych zysków.    

Zanim jednak którakolwiek z tych alternatyw kredytowych może zostać 
wprowadzona w życie, lokalni decydenci muszą zadbać o to, by podmioty finan-
sujące, firmy i społeczność lokalna miały świadomość problemów i potencjału 
wykorzystania długu do pobudzenia wzrostu opartego na innowacjach. W isto-
cie głównym problemem w radzeniu sobie z tymi problemami nie jest fakt, że są 
one trudne do rozwiązania, ale to, że nie ma w ogóle świadomość ich istnienia. 
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Opracowując politykę innowacyjną, regionalni liderzy powinni się upewnić, że 
problemy te nie sparaliżują szczególnie podatnych na zmiany firm działających 
w ich miejscowościach. Dlatego też seminaria, kursy i materiały online, a nawet 
programy mentorskie powinny być postrzegane jako istotna część polityki inno-
wacyjnej. Co więcej, wszelkie działania edukacyjne powinny być skierowane tak-
że do ogółu społeczeństwa, aby zdobyć nie tylko powszechne zrozumienie, ale 
także niezbędne poparcie polityczne. 

Kalkulacja ryzyka i zysku. Ryzyko finansowe jest częścią rynkowej rzeczy-
wistości. Istnieją zasadniczo dwa źródła ryzyka. Pierwsze to ryzyko wynikające 
z braku wiedzy i informacji. Większość miejsc na świecie to nie Riviera del Bren-
ta, co oznacza, że nie są one wspierane przez system kredytodawców, taki jak 
banche di credito cooperativo (BCC), mogący korzystać z dogłębnej wiedzy na 
temat lokalnego przemysłu i technologii w celu oszacowania ryzyka kredytowa-
nia konkretnych przedsiębiorstw i opracowania rentownych portfeli kredytów. 
W większości miejsc na świecie brakuje też firm, których menedżerowie wie-
dzieliby, jak efektywnie wykorzystywać dług i jak radzić sobie z bankami jako 
głównymi źródłami finansowania.

Brak wiedzy w tej ostatniej kwestii jest, niestety, zbyt często nieuświadomiony 
i nierozwiązany. Wciąż pamiętam historię, którą usłyszałem od współzałożyciela 
New Dimension Software, jednej z pierwszych izraelskich firm software’owych 
odnoszących globalne sukcesy. Na początku swojego istnienia w 1987 roku firma 
ta znalazła się w poważnych tarapatach finansowych. Miała zarezerwowanych 
kilka milionów dolarów na przyszłe zamówienia, ale brakowało jej kapitału ob-
rotowego. Założyciele – geniusze technologiczni niedysponujący żadną wiedzą 
z zakresu zarządzana biznesem – gorączkowo zaczęli szukać zewnętrznych inwe-
storów kapitałowych, aż trafili na Kobiego Alexandra, współzałożyciela i dyrek-
tora generalnego Comverse. Po otrząśnięciu się z szoku wywołanego ignorancją 
w zakresie ekonomii, którą właściciele New Dimension Software zademonstro-
wali podczas spotkania, Alexander doradził im skorzystanie z prostego narzę-
dzia finansowego, jakim są kredyty pomostowe. Gdyby nie to przypadkowe 
spotkanie, New Dimension prawdopodobnie upadłaby tuż przed osiągnięciem 
punktu zwrotnego w swojej działalności22.

Zmniejszenie tego typu ryzyka wymaga od obu stron pozyskania odpo-
wiedniej wiedzy. Istnieje bowiem silna potrzeba edukacji emitentów długu na 
temat technologii, a równocześnie menedżerów MŚP w zakresie instrumentów 
dłużnych. Właśnie dlatego kluczowym elementem polityki Izraela jest edukacja 
bankowców, a także rozbudowane kursy dla dyrektorów finansowych firm high-
-tech. Bankierzy muszą nauczyć się oceniać ryzyko i szanse, a także nauczyć się 
tego, jak zaprojektować produkt finansowy, który byłby atrakcyjny (i pomocny) 
dla firm high-tech we wczesnej fazie rozwoju. Dyrektorzy finansowi muszą wie-
dzieć, jak podejść, rozmawiać i radzić sobie z bankierami, a także jak efektyw-
nie wykorzystywać i spłacać zadłużenie. Ponadto muszą oni poznać wszystkie 
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dostępne im opcje, zalety i wady zadłużenia w stosunku do kapitału własnego, 
a także to, kiedy jeden instrument będzie korzystniejszy od drugiego.

Prawidłowo przeprowadzona kampania edukacyjna dotycząca polityki finan-
sowania przedsięwzięć może mieć większy i bardziej długofalowy pozytywny 
wpływ niż tylko stworzenie kolejnej puli kapitału do „rozdania”. Po pierwsze, 
pozwala lokalnym firmom opracować wiele wzorców wzrostu, które koncentru-
ją się na zapewnieniu długoterminowego rozwoju i przetrwaniu, a nie wyłącz-
nie na metrykach, które zwiększą wycenę w kolejnej rundzie inwestycyjnej. Po 
drugie, może zmienić horyzonty czasowe firm, pozwalając im na maksymalny 
rozwój działalności lokalnej. Po trzecie, może stanowić zastrzyk nowej dynamiki 
wzrostu dla dużej grupy firm, które w warunkach finansowania wyłącznie ka-
pitałem własnym utknęłyby w miejscu z powodu niemożności zabezpieczenia 
kapitału na nowe pomysły. Wreszcie, co z pewnością jest nie mniej ważne, może 
stymulować innowacje w zakresie ich finansowania, czego deficyt obserwujemy 
obecnie na skalę światową.

Dodatkową zaletą takiego kompleksowego rozwiązania edukacyjnego jest to, 
że tworzy ono grupę zdolnych i ambitnych młodych bankowców dysponujących 
właściwymi umiejętnościami zapewniającymi rozwój nowych gałęzi biznesu, za 
którymi będą oni mogli lobbować w swoich bankach. W praktyce takie działanie 
prowadzi do zrównania perspektywy dla ich kariery z rozwojem finansowania 
dłużnego dla MŚP opartych na innowacjach.

Drugim źródłem ryzyka jest nieodłączna niepewność związana z finanso-
waniem przedsiębiorstw opartych na innowacjach – szczególnie tych, których 
cele są ważne ze społecznego punktu widzenia, oraz tych, które działają na ryn-
kach o nieugruntowanej pozycji. Tutaj celem działań edukacyjnych powinno być 
zmniejszenie ryzyka na tyle, aby zmaksymalizować prywatne inwestycje w fir-
my. Urzędnicy państwowi mogą to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 
zaoferowanie publicznego kapitału inwestycyjnego, który działa jak instrument 
lewarowania. Może on przybrać formę bezpośrednich inwestycji publicznych lub 
pożyczek dla przedsiębiorstw albo dodatkowego kapitału przekazanego wehi-
kułowi inwestycyjnemu, który może zostać rozdysponowany według uznania 
jego menedżerów. Przykładem narzędzia inwestycyjnego jest Small Business 
Investment Company (SBIC), program amerykańskiej administracji ds. małych 
przedsiębiorstw (Small Business Administration). Firmy zatwierdzone przez 
SBIC otrzymują dwa dodatkowe dolary na inwestycje od każdego jednego dola-
ra, który przeznaczają na ten cel. Na każdego zatem dolara przekazanego przez 
inwestorów prywatnych państwo dokłada dwa kolejne (zwracane państwu). 

W związku z tym SBIC może wykorzystać trzykrotność kapitału zaangażo-
wanego przez inwestorów prywatnych w celu wsparcia swoich firm23.

Drugim sposobem ograniczania ryzyka przez decydentów publicznych jest 
oferowanie ubezpieczenia od strat – w przypadku niewywiązania się ze zobo-
wiązań pożyczkodawcy są spłacani w części lub w całości z kasy publicznej. 
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Instrumentem szeroko stosowanym przez banki rozwoju na całym świecie jest 
gwarancja kredytowa: banki płacą bardzo niewielką roczną opłatę (np. 1% war-
tości kredytu), a w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań otrzymują gwa-
rancję spłaty określonego procentu kredytu, zwykle od 50 do 80%. Gwarancje 
kredytowe znacznie obniżają ryzyko przy jednoczesnym zachowaniu zysków. 
Dzięki takiemu podejściu niewielka suma pieniędzy publicznych może stanowić 
dźwignię dla pożyczek, które są o kilka rzędów wielkości większe. Jeśli np. dana 
społeczność żąda od kredytodawców opłaty w wysokości 1% i udziela 80-pro-
centowej gwarancji, koszt stymulowania kredytów o wartości 1 miliarda USD 
przez trzy lata wyniósłby tylko około 30 milionów USD rocznie, nawet przy za-
łożeniu bardzo wysokiego rocznego wskaźnika strat. Gwarancje kredytowe są 
popularne, ponieważ nie dochodzi do transferu pieniędzy z kasy publicznej do 
podmiotu prywatnego, chyba że mamy do czynienia z niewywiązaniem się ze 
zobowiązań; natomiast po spłacie kredytów pieniądze publiczne mogą być wie-
lokrotnie wykorzystywane24.

Regiony powinny rekompensować systemową niewydolność finansów po-
przez wzmocnienie tego, co mogą zrobić w praktyce, aby zwiększyć szanse na 
rozwój swoich firm opartych na innowacjach. Celem takiego wsparcia jest stwo-
rzenie lokalnym firmom możliwości zabezpieczenia wystarczających środków 
finansowych na szybki wzrost, bez zmuszania ich do uciekania się do modeli 
biznesowych, których głównym celem jest zapewnienie jak najszybszego i naj-
większego wyjścia finansowego zadowalającego inwestorów.

Określenie tego, jakie podejście finansowe należy zastosować dla konkretne-
go regionu, wymaga dokładnej analizy potrzeb lokalnych firm oraz zasobów i ce-
lów podmiotów finansujących. Na przykład: gwarancje kredytowe zapewniają 
znaczny efekt dźwigni w porównaniu z bezpośrednimi dotacjami – 30 milionów 
USD, które dzięki gwarancjom mogłyby pobudzić kredyty o wartości 1 miliarda 
USD, wygenerowałoby tylko 60 milionów USD, gdyby zostały udzielone w for-
mie bezpośredniej dotacji w stosunku jeden do jednego pomiędzy podmiotami 
prywatnymi a publicznymi. Niemniej jednak w niektórych przypadkach, takich 
jak firmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju lub rozwój radykalnie nowych 
technologii, ryzyko i niepewność są zbyt wysokie dla inwestorów prywatnych 
– w istocie należy się spodziewać niepowodzenia na poziomie 90%. W takich 
przypadkach i na takich etapach rozwoju firm konieczne są dotacje bezpośred-
nie. Regiony powinny stosować oba instrumenty dla różnych firm w różnych mo-
mentach ich cyklu wzrostu. 

Niezależnie od instrumentu finansowania celowi powinno przyświecać za-
łożenie, że finansowe wyjście firm z inwestycji nastąpi dopiero wtedy, gdy będą 
one duże, rozwinięte i osadzone w regionie, a także będą czerpać z niego taką 
wartość, że po wejściu na giełdę lub przejęciu będą nadal rozwijać się lokalnie. 
Przykład: kiedy w marcu 2017 roku Intel kupił za 15,3 miliardów USD izraelską 
firmę Mobileye zajmującą się przetwarzaniem obrazu, przeniósł swój globalny 
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oddział motoryzacyjny do Izraela, w efekcie zapewniając, że ten kraj będzie na-
dal cieszył się wzrostem pod względem miejsc pracy i wiedzy. Nadzieją zatem 
dla lokalnych liderów jest rozwój infrastruktury finansowej, która zmaksyma-
lizuje szanse na to, że firmy będą rosły lokalnie do momentu, gdy zostaną one 
kupione przez korporacje transnarodowe, najbardziej logiczną decyzją dla firmy 
macierzystej będzie zachęcać skalowanie lokalnej działalności przejętej firmy25.

Strategie, które przedstawiłem w tym rozdziale, powinny być postrzegane jako 
namiastka dostępnych możliwości. Mam nadzieję, że lokalni liderzy nie będą bali 
się eksperymentować z nowymi sposobami finansowania wzrostu opartego na 
innowacjach w wybranych przez siebie branżach i na wybranych etapach inno-
wacji. Przy odrobinie szczęścia niektóre z tych eksperymentów przyniosą korzy-
ści i będą mogły być skalowane.  

Regiony, które są w stanie opracować nowe i skuteczne sposoby finansowania 
przedsięwzięć, zyskają ogromną przewagę konkurencyjną. Należy pamiętać, że 
na przestrzeni dziejów regiony, które stały się liderami udanych nowych modeli 
finansowania przedsięwzięć – od Anglii, przez Lyon, Turyn, Frankfurt, Nową 
Anglię, Cleveland, aż po Kalifornię – cieszyły się długimi okresami szybkiego 
wzrostu gospodarczego. Jeśli eksperymentujący lokalni liderzy i my będziemy 
mieli szczęście, modele finansowania, które wyrosną z udanych eksperymentów, 
radykalnie zmienią krajowy i międzynarodowy krajobraz i zastąpią stary, wy-
świechtany i już nieefektywny model venture capital. 
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Rozdział 11.

Kopalnie danych jako nowy boom  
i jego beneficjenci 
Informacja chce być wolna.

Stewart Brand, konferencja hakerów, 1984 rok 

W Internecie nikt nie wie, że jesteś psem.
Peter Steiner, „The New Yorker”, 5 lipca 1993 roku 

Dane osobowe są ‘złotem’ nowej kategorii firm.
Helen Nissenbaum, Privacy as a Contextual Integrity, 2004 rok 

Jeśli za coś nie płacisz, nie jesteś klientem; jesteś sprzedawanym produktem.
post opublikowany przez użytkownika blue_beetle 26 sierpnia 2010 roku 
o godz. 13:41 (za autora wpisu uznawany jest Andrew Lewis) 

Na koniec dnia wszystkie drogi prowadzą z powrotem do Cobalt.  
Mieszkańcy tego maleńkiego górniczego miasteczka w Kanadzie już dawno 
temu odkryli, że społeczności dostarczające światowej gospodarce surową rudę 
prawie nigdy nie są tymi, które cieszą się ze stojącymi z nią długofalowym do-
brobytem. Prawdziwy wzrost widoczny jest gdzie indziej; w przypadku Cobalt – 
w Toronto, gdzie rodzą się innowacyjne pomysły, jak takie surowce wykorzystać. 

To ważna lekcja, którą uważnie i dość szybko muszą odrobić miasta i regiony, 
ponieważ wszędzie wokół nas w wielkiej obfitości pojawia się nowy surowiec, 
o który – ze szkodą dla nieoświeconych lokalnych decydentów – już teraz ścigają 
się korporacje transnarodowe.

Tym surowcem są dane osobowe, które stanowią podstawę jednej z najbar-
dziej dysfunkcyjnych dziedzin polityki. W rzeczywistości do dziś nie wiadomo, 
w jaki sposób dane powinny być wykorzystywane, kto powinien z nich korzy-
stać, powstanie jakich technologii mogą one wywołać, kto ma je regulować oraz 
dla kogo i jak powinny być one regulowane1.

Dysfunkcjonalność tej dziedziny jest jednym z powodów, dla których posta-
nowiłem uwzględnić je w niniejszej książce wraz z równie dysfunkcjonalnymi 

Część III 
Trzy dysfunkcjonalne domeny 
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dziedzinami finansjeryzacji i praw własności intelektualnej (o których traktowa-
ły dwa poprzednie rozdziały). W rzeczywistości, co postaram się wytłumaczyć, 
istnieją znaczące podobieństwa między domeną danych osobowych a prawami 
własności intelektualnej. W obu tych dziedzinach lokalne społeczności starają się 
pozyskać do rozpoczęcia działalności korporacje transnarodowe, aby stymulo-
wać wzrost oparty na innowacjach. W dziedzinie praw własności intelektualnej, 
jak widzieliśmy, nacisk błędnie kładzie się na różnego rodzaju zachęty podatko-
we. W sferze danych miasta i regiony oferują informacje osobowe swoich oby-
wateli jako poligony doświadczalne lub kopalnie danych. W obu przypadkach 
nie zwraca się bynajmniej uwagi na to, jakie ostatecznie korzyści odniosą lokalne 
społeczności, miasta i regiony idą na wiele kompromisów i w wyniku transakcji 
nie mogą liczyć na wzrost oparty na innowacjach, gotówkę czy nowe miejsca 
pracy2. 

Podobnie jak w przypadku praw własności intelektualnej, społeczności lo-
kalne potrzebują dobrze przemyślanej strategii dotyczącej danych osobowych. 
W dalszej części rozdziału zobaczymy, jak powinno się myśleć o takiej strategii, 
ale najpierw przyjrzyjmy się problemowi danych, z którym borykają się samo-
rządy.

Dziesiątki Googolów punktów danych 
Z czym konkretnie mamy do czynienia w przypadku danych osobowych? Aby 
móc to sobie zwizualizować, weźmy za przykład biografię Steve’a Jobsa autor-
stwa Waltera Isaacsona – pozycję książkową liczącą 656 stron i ważącą prawie 
1 kg, która drobiazgowo opisuje życie współzałożyciela firmy Apple. Ta bardzo 
długa książka może wydawać się obszernym, może nawet obsesyjnie szczegóło-
wym opisem życia jednego człowieka3.

Jednak dla naukowców zajmujących się danymi, firm i systemów oprogra-
mowania (zwłaszcza tych opartych na tzw. sztucznej inteligencji) biografia Job-
sa może być rozczarowująco skąpa, mało szczegółowa i niewystarczająco dłu-
ga. Kiedy współcześni użytkownicy danych i podmioty je gromadzące mówią 
o szczegółach życia danej osoby, mają na myśli opis co do sekundy wszystkie-
go, co konkretna osoba zrobiła. W przypadku Jobsa obejmowałoby to mimikę 
twarzy, informacje o temperaturze ciała, śledzenie ruchów gałek ocznych i wiele 
innych rutynowych czynności. Następnie, aby przekształcić te dane w coś uży-
tecznego, połączono by je z podobnie szczegółowymi informacjami o milionach 
innych historii życia w coś, co eufemistycznie nazywamy big data.

Gdybyśmy przekazali analitykom danych informacje na temat kilku minut 
z banalnego dnia spędzonego na załatwianiu codziennych spraw na mieście, za-
ufane systemy „eksperckie” byłyby w stanie wyciągnąć z nich o wiele więcej, niż 
my wiemy o sobie samych. Chodzi tu m.in. o określenie naszej prawdziwej orien-
tacji seksualnej, tego, co należałoby zrobić, aby zmaksymalizować szanse, że kupi-
my konkretny produkt, czy określenie tego, że zagłosujemy na danego kandydata 
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w wyborach. Co więcej, jeszcze bardziej opłacalne byłoby pozyskanie wiedzy, jak 
zmaksymalizować szanse na to, że np. n i e  pójdziemy głosować w następnych 
wyborach albo na jakie oferty reklamowe n i g d y  byśmy nie zwrócili uwagi, czy 
to względów finansowych, zdrowotnych czy etnicznych, albo że po prostu i tak 
kupilibyśmy wybrany produkt, i to po znacznie wyższej cenie. Warto przy tym 
pamiętać, że technologia rozwija się tak szybko, że już niedługo nowe metody 
zbierania i analizowania danych osobowych sprawią, że dzisiejsza technologia bę-
dzie w porównaniu z nimi wyglądać na prymitywną i mało wyszukaną4.

Wiodące światowe korporacje nie bez powodu interesują się danymi osobo-
wymi. W skali globalnej udało się już zgromadzić dane z tak różnych źródeł, jak 
aplikacje fitness i usługi strumieniowania muzyki. Istnieje jednak świat danych, 
które są zakorzenione lokalnie, począwszy od informacji o lokalizacji generowa-
nych przez samochody podłączone do Internetu po wiadomości od najemców do 
ich gospodarzy z Airbnb5.

Lokalnie generowane dane są potencjalnie ważnym zasobem biznesowym 
dla społeczności poszukujących sposobów na pobudzenie wzrostu opartego na 
innowacjach, a wiele regionów już dziś próbuje je wykorzystać, współpracując 
z firmami technologicznymi w przedsięwzięciach związanych z udostępnianiem 
danych. Toronto podejmowało np. (na szczęście nieskuteczne) próby zezwole-
nia firmie należącej do Alphabet, spółki matki Google, na rozwój 12-akrowego 
obszaru zaawansowanych technologii, gdzie domy, biura i sklepy byłyby zinte-
growane z systemami kontroli ruchu i usuwania odpadów, generującymi dane, 
które firma mogłaby swobodnie gromadzić. Z kolei Arizona zaoferowała się jako 
poligon doświadczalny dla pojazdów autonomicznych. Poza zapewnieniem, że 
ten amerykański stan zapisze się w podręcznikach historii jako miejsce, w któ-
rym pierwszy pieszy został zabity przez autonomiczny samochód, nie jest jasne, 
co mieszkańcy Arizony zyskują dzięki temu, że korporacje transnarodowe wyko-
rzystują tamtejszą rozległą infrastrukturę drogową, opłacaną z podatków miesz-
kańców stanów, do gorączkowego zbierania danych z jazd eksperymentalnych 
i towarzyszących im usług6.

Wielu moich kolegów ekonomistów to zwolennicy teorii, że dzielenie się da-
nymi jest nieodzownym elementem nowoczesnego życia, a jego skutki przynoszą 
korzyści zarówno dla konsumentów, jak i lokalnych społeczności. Gdy dane o za-
kupach w Internecie zostaną udostępnione reklamodawcom, mogą oni kierować 
do klientów tylko te oferty, które potencjalnie będą dla nich interesujące, a gdy 
dane o prowadzeniu samochodu zostaną udostępnione firmie technologicznej, 
miasto będzie mogło szybko odblokowywać najbardziej zakorkowane ulice. 
W rzeczywistości udostępnianie danych niesie bardzo niewiele benefitów. Firmy, 
które gromadzą dane, robią to, ponieważ pomaga im to w sprzedaży jak najwięk-
szej liczby produktów po jak najwyższych cenach, dlatego końcowym efektem 
gromadzenia danych są większe zyski firm i gorsze oferty dla kupujących oraz 
dla społeczności, które pomagają w generowaniu takich danych7.
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O ile dane nie są wyraźnie oznaczone inaczej (np. w dziedzinie zdrowia), 
informacje gromadzone przez korporacje należą do podmiotu gromadzącego, 
który może je wykorzystywać bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń co do cza-
su, miejsca czy rodzaju wykorzystania, ciesząc się przy tym pełną wyłącznością 
i monopolem. Przedsiębiorstwo może odmówić każdemu dostępu do danych i/
lub sprzedać je komukolwiek, kogo wybierze, na warunkach, jakie uzna za naj-
bardziej dla siebie korzystne. Co więcej, podmiot gromadzący dane nie ma obo-
wiązku informowania, jakie dane zebrał, jak dokładne one są, komu są sprzeda-
wane, gdzie i jak są przechowywane i do czego wykorzystywane8.

Innymi słowy, każda korporacja robi wszystko, aby zebrać co najmniej tyle 
samo danych co inne korporacje, a następnie uniemożliwić do nich dostęp kon-
kurencji. Począwszy od zegarka, poprzez urządzenia mobilne, komputery, tele-
wizory, domowe systemu alarmowe, systemy grzewcze i chłodzące, samochody 
i sprzęt fitness, te same dane są stale zbierane przez konkurujące ze sobą kor-
poracje. W konsekwencji codzienne czynności większości ludzi, niezależnie od 
tego, czy żyją w demokracjach, czy reżimach autorytarnych, są tak intensywnie 
nadzorowane przez wiele organizacji, że to, co George Orwell opisywał w swojej 
książce Rok 1984 wygląda jak półprofesjonalne próby podejmowane przez dzia-
łających z dobrymi intencjami amatorów. Co więcej ani obywatele, ani całe spo-
łeczności nie widzą żadnych korzyści wynikających z rozwoju gospodarczego, 
który jest owocem intensywnych wysiłków zmierzających do gromadzenia, prze-
twarzania i wykorzystywania ich własnych danych. Obecna sytuacja prezentuje 
się zdecydowanie najgorszej, jak tylko można by sobie to wyobrazić z punktu 
widzenia obywateli, mieszkańców i przyszłego wzrostu gospodarczego9.

Jeśli te opisane wcześniej działania korporacji w połączeniu z brakiem przej-
rzystości i odpowiedzialności w zakresie danych osobowych przypominają wa-
runki, które sprawiły, że stosunkowo niewielki problem niespłacania kredytów 
hipotecznych subprime w Stanach Zjednoczonych przerodził się w wielką global-
ną recesję 2008 roku, to dlatego, że obie te sytuacje wykazują wiele podobieństw. 
Co gorsza, w przypadku danych mamy do czynienia z gromadzeniem, handlem 
i przechowywaniem na znacznie większą skalę, niż miało to miejsce w kwestii 
kredytów hipotecznych, szczególnie że w odniesieniu do danych mniej wiadomo 
o tym, kto jest właścicielem i użytkownikiem czego, jaka jest jakość i dokładność 
zarówno danych, jak i algorytmów zbudowanych na ich podstawie, gdzie dane 
są przechowywane i jak bardzo są one bezpieczne.

W jaki sposób samorządy mogą nauczyć się podchodzić z rezerwą do tego, 
co obiecują korporacje transnarodowe, a zamiast tego zapewnić maksymalną 
swobodę innowacji dla obecnych i przyszłych lokalnych czynników wzrostu? Po-
dobnie jak w dwóch innych krytycznych dziedzinach, które opisałem wcześniej 
– finansjeryzacji i praw własności intelektualnej – lokalni liderzy muszą być świa-
domi i rozumieć dysfunkcję istoty danych osobowych. Muszą też określić zasady 
dostępu do danych, które są generowane lokalnie. Aby tak się stało, powinni po-
znać kilka podstawowych faktów na temat tego nowego gorącego towaru.
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Dane: zupełnie nowy rodzaj towaru 
Dane osobowe stały się rzekomo nowym złotem lub ropą „ery big data” prawie 

dwie dekady temu. Ogólnie rzecz ujmując, zyskały one miano źródła wszystkich 
bogactw współczesnego świata10.

Pod kilkoma względami porównanie danych osobowych z towarem fizycznym 
jest słuszne: np. dane, podobnie jak złoto i ropa, zanim staną się wartościowym 
i możliwym do wykorzystania aktywem, muszą zostać pozyskane i przetworzo-
ne. Dane jednak odróżniają od innych towarów trzy czynniki będące kluczowe 
dla wzrostu gospodarczego. Są to: 1) łatwość i koszt krańcowy reprodukcji i wy-
korzystania, 2) potencjał wzrostu wartości w czasie, 3) korzyść skali oraz centralne 
znaczenie dla możliwości eksperymentowania z modelami biznesowymi.

Łatwość reprodukcji i wykorzystania
Po zebraniu i przechowaniu danych krańcowy koszt stworzenia ich kopii jest 

bliski zeru, podobnie jak koszt transportu na drugi koniec świata i z powrotem. 
Co więcej, dane, w przeciwieństwie do złota czy ropy, są dobrem nierywaliza-
cyjnym. Jeśli użyjemy danych do zbudowania algorytmu finansowego, inna oso-
ba jest fizycznie w stanie użyć dokładnie tych samych danych do zbudowania 
nieskończenie wielu różnych algorytmów (choć my moglibyśmy próbować taką 
próbę zablokować), a wszystkie te algorytmy mogłyby działać w tym samym cza-
sie, pozostawiając dane w stanie niezmienionym, i tak samo użyteczne jutro lub 
za wiele lat w dowolnym miejscu na świecie. W przeciwieństwie do ropy nafto-
wej używanej do napędzania samochodów dane się nie zużywają11.

Potencjał wzrostu wartości z upływem czasu 
W przeciwieństwie do ropy naftowej, której użyteczność w przeliczeniu na 

jednostkę pozostaje taka sama, dane mogą stawać się bardziej użyteczne w miarę 
upływu czasu, zwłaszcza jeśli pozyskuje się ich więcej do uzupełnienia pierwot-
nego zbioru – jest to zjawisko znane jako „rosnący zwrot ze skali”. Im więcej 
danych posiadamy, tym cenniejszy staje się każdy ich podzbiór. Sieci neuronowe 
(aplikacje korzystające ze sztucznej inteligencji), które za tym stoją, mają zdolność 
uczenia się na podstawie napływających dodatkowych danych i tworzenia coraz 
lepszych algorytmów. Im więcej danych posiadają, tym lepszy algorytm będzie 
można utworzyć. Tak więc ci, którzy mają więcej danych, zyskują przewagę nad 
innymi, a podmioty gromadzące dane otrzymują silny i wyraźny bodziec, by 
zgromadzić ich tak dużo, jak to jest możliwe, i w ostatecznym rozrachunku zmo-
nopolizować ich wykorzystanie. Już teraz jest wątpliwe, czy ktokolwiek może 
konkurować w tym zakresie z zasiedziałymi operatorami, takimi jak Alphabet, 
Facebook, Microsoft, Axciom, Amazon i Państwo Środka12.

Znaczenie użytkowania i eksperymentowania z modelami biznesowymi  
Punkt ten jest szczególnie ważny z perspektywy wzrostu gospodarczego. 

O ile możemy założyć, że znamy większość komercyjnych zastosowań ropy i zło-
ta oraz modeli biznesowych związanych z ich użyciem, o tyle jedynie zgadujemy, 
jak dane osobowe będą wykorzystywane w przyszłości. Ponieważ są one surow-
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cem dla innowacji, nie możemy jeszcze przewidzieć, jakie rodzaje danych będą 
miały wartość i dlaczego, a w związku z tym nie możemy też wyobrazić sobie, 
jak mogą wyglądać modele biznesowe, które będą na nich bazować13.

Zdecydowanie najlepszym znanym dziś sposobem na maksymalizację za-
równo dobrobytu, jak i wzrostu gospodarczego jest umożliwienie szybkiego roz-
przestrzeniania się technologii i zachęcanie do mnóstwa eksperymentów oraz 
radykalnych i przyrostowych innowacji. Zadaniem lokalnych liderów jest zapew-
nienie dostępu do danych zarówno już działającym, jak i dopiero tym powstają-
cym biznesom, które będą próbowały opracować jeszcze niewymyślone produk-
ty. Dzięki tym danym będą mogły eksperymentować i wprowadzać innowacje. 
Społeczności, które nie zapewnią innowatorom dostępu do danych, osłabią fun-
damenty przyszłych innowacji14.

Jest jeszcze jeden element, który zdecydowanie odróżnia dane od wszystkich 
innych towarów fizycznych. „Dane” to bardzo eleganckie określenie na to, co 
można by nazwać „zakodowanym życiem”. Informacje z karty lojalnościowej, 
które wprowadzamy przy zakupie butów, książka adresowa, którą przesyłamy 
na Facebooka, dane dotyczące naszej lokalizacji, tętno rejestrowane przez zega-
rek podłączony do Internetu – to wszystko to nasze życie, tylko że w „zakodo-
wanej” formie.

W debacie publicznej błędnie się zakłada, że głównym problemem związa-
nym z danymi osobowymi jest brak możliwości decydowania o tym, co i kto 
o nas wie – czyli kwestia naszej prywatności. W rzeczywistości problemy są 
znacznie głębsze. Konsekwencje posiadania przez korporacje wiedzy na temat 
życia użytkownika (oczywiście w „zakodowanej” formie), sprzedawania go jako 
towaru i możliwości wykorzystywania w sposób, jaki uznają za stosowny, stano-
wią trzon struktury społeczeństwa. Ma to więc znacznie większe znaczenie niż 
ingerencja w prywatność. 

Wybory dotyczące danych to wybory dotyczące demokracji i rodzaju społe-
czeństwa, w którym chcielibyśmy żyć15. 

Opracowywanie strategii dotyczącej danych 
Mając powyższe na uwadze, b r a k  strategii w zakresie danych osobowych lub 
posiadanie strategii, która nie uwzględniałaby nieodłącznych cech danych i ich 
wpływu na życie i społeczeństwo, można by uznać za karygodne zaniedbanie ze 
strony danej społeczności.

Różnice pomiędzy danymi a dobrami materialnymi – łatwość reproduk-
cji i wykorzystania, korzyść skali, potencjał wzrostu wartości w czasie, a także 
znaczenie użytkowania i eksperymentowania z modelami biznesowymi – mogą 
służyć jako podstawowe zasady leżące u podstaw strategii danych z punktu wi-
dzenia lokalnego wzrostu gospodarczego. 

Lokalne społeczności nie mogą pozwalać, aby każdy swobodnie korzystał 
z lokalnie generowanych danych. Polityka w tym zakresie powinna być ukie-
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runkowana na zapewnienie istnienia dobrze funkcjonujących rynków danych 
z efektywnymi mechanizmami ustalania cen, aby umożliwić optymalną alokację 
zasobów, równocześnie stymulując wzrost i innowacje. Oznacza to ustanowie-
nie praw własności, które sprowadzają się do zasad dotyczących gromadzenia 
i wykorzystywania danych: kto może gromadzić jakie dane i w jakim celu, w jaki 
sposób prawa te mogą być przenoszone – w całości lub w części16.

Obecnie w większości krajów takie zasady albo nie istnieją, albo w najlep-
szym razie mają charakter aspiracyjny. W rezultacie korporacje zajmujące się 
gromadzeniem danych mają de facto pełne, wyłączne i nieograniczone (w czasie 
i w zakresie wykorzystania) prawa do gromadzonych przez siebie danych – i to 
właśnie tutaj widzimy, jak pomieszanie kwestii danych osobowych a prywatności 
jest najbardziej szkodliwe dla społeczeństwa i wzrostu gospodarczego.  

Zasady ustanowione przez społeczności powinny również obejmować mecha-
nizmy umożliwiające dokładną wycenę, która opiera się na gromadzeniu danych 
i prawach do ich wykorzystania. Umożliwienie dokładnej wyceny rynkowej opar-
tej na rzeczywistym wykorzystaniu i wartości miałoby również efekt w postaci 
optymalizacji alokacji zasobów na gromadzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie 
danych. Obecnie wyceny te bazują jedynie na szumie medialnym i zwykłym „wi-
dzimisię”, co prowadzi do tworzenia baniek spekulacyjnych i ogromnego mar-
notrawstwa zasobów. Naprawa tego stanu rzeczy miałaby pozytywny wpływ na 
wzrost gospodarczy. Kwestia ta stała się jeszcze bardziej paląca w związku z po-
wstaniem tzw. platform o charakterze ogólnotematycznym (Facebook i Amazon) 
i ukierunkowanych na konkretne nisze (Airbnb, Uber i Lyft)17.

Korporacje musiałyby pytać o zgodę i płacić za gromadzenie, a następnie wy-
korzystywanie danych osobowych, a także dokładnie wyceniać swoje usługi, co 
umożliwiałoby osobom fizycznym wybór, czy wolą za nie płacić gotówką, czy 
danymi. Zgodnie z takimi zasadami moglibyśmy np. udzielić firmie pozwolenia 
na pobranie określonych danych osobowych w zamian za korzystanie z danej 
aplikacji do zamawiania przejazdów. Moglibyśmy pozwolić firmie na licencjo-
nowanie naszych danych innym podmiotom z zachowaniem prawa własności, 
co oznacza, że moglibyśmy wykorzystać te same dane do płacenia za inne rzeczy 
czy usługi. Kolejną korzyścią tego rozwiązania byłoby to, że nasze dane byłyby 
zbierane tylko jeden raz18.

Aby taki system zadziałał, musiałyby istnieć dokładne rejestry wszystkich 
wniosków o jakiekolwiek dane, przez kogo i z jakiego powodu zostały pozy-
skane, a wszystkie osoby fizyczne musiałyby mieć możliwość sprawdzenia, ja-
kie dane na ich temat zostały zebrane, zweryfikowania i zakwestionowania tych 
danych. Konieczna też byłaby dokładna mapa wszystkich transakcji i umów li-
cencyjnych, które osoby fizyczne zatwierdziły, jak również wszystkich wniosków 
o dane. Ponadto potrzebne byłyby fizyczne przestrzenie do przechowywania da-
nych, które umożliwiałyby sprawdzanie i zapewnianie jakości oraz dokładności 
danych19.
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W tym miejscu ważną rolę powinny odgrywać instytucje rządowe. Podmiot 
rządowy musiałby zadbać o to, by dane trafiały do (publicznie lub prywatnie 
zarządzanego) repozytorium, by firmy, które gromadzą dane dołożyły wszelkich 
starań do przestrzegania zasady, że dane „zbiera się tylko raz”, żeby wszystkie 
licencje i zezwolenia były zgodne z prawem, by osoby prywatne (i inne) mogły 
sprawdzać dane pod kątem dokładności i w razie potrzeby je poprawiać. Na 
przykład: w odniesieniu do aplikacji typu Lyft system wspierany przez rząd reje-
strowałby, jakie dane są zbierane (a nie tylko to, że są zbierane), co firma groma-
dząca może z nimi zrobić oraz wszystkie dalsze transakcje na tych danych. Rząd 
zapewniałby również minimalne standardy bezpieczeństwa, ustanawiałby sank-
cje karne i cywilne za kradzież i niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych. 
Regiony, które staną się pionierami w tych kompleksowych infrastrukturalnych 
ramach regulacyjnych, zyskają przewagę konkurencyjną w przyciąganiu dużych 
projektów inwestycyjnych. Sukces w zakresie produkcji biotechnologicznej (nie 
tylko prac badawczo-rozwojowych), którego doświadcza zamożne Cambridge 
w stanie Massachusetts od końca lat 90. ubiegłego wieku, w dużej mierze bierze 
się z tego, że było to pierwsze miasto, które ustanowiło jasne i surowe przepisy, 
w tym rozporządzenie o zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące produk-
cji biotechnologicznej, co nie tylko zapewniło firmom biotechnologicznym dłu-
goterminową stabilność, niezbędną dla tak dużych inwestycji kapitałowych, ale 
także – jeśli przestrzegano tych przepisów – zagwarantowały im ochronę przed 
sporami sądowymi, co jest krytyczną kwestią dla nowych procesów produkcyj-
nych o nieznanym wpływie na środowisko20.

Rządy muszą mieć gotowy plan działania interwencyjnego, gdyż w przeciw-
nym razie obywatele zostaną pozostawieni sami sobie, bez właściwej ochrony  
i z fałszywym poczuciem bezpieczeństwa.

Doskonałym przykładem jest europejskie prawo dotyczące „cookies”, które 
wymaga od wszystkich stron internetowych wykorzystujących takie pliki do 
gromadzenia danych, aby przypominały odwiedzającym, że jeśli wejdą na stro-
nę, ich dane będą zbierane przy użyciu plików cookie (co dziwne, nie ma wy-
mogu deklarowania wykorzystania znacznie bardziej inwazyjnych technik, co 
w przewidywalnym rezultacie prowadzi do tego, że techniki te są promowane 
w porównaniu z plikami cookie). Błędnym założeniem jest tutaj koncepcja, że 
użytkownicy, którym przypomni się o kwestiach prywatności, dwa razy się za-
stanowią, zanim zaczną przeglądać strony internetowe. W dzisiejszej gospodarce 
i społeczeństwie niekorzystanie z żadnych stron internetowych jest praktycznie 
niemożliwe. Ponadto problem nie polega na tym, czy jesteśmy świadomi tego, że 
nasze życie w „zakodowanej” formie stało się towarem, ale raczej jest nim to, kto 
ma prawo do zbierania jakich danych i kto ma prawo określać, do czego i w jaki 
sposób te dane mogą być wykorzystywane21.

Społeczności reprezentują pełne spektrum w podejściu do regulacji kwestii 
związanych z danymi osobowymi. Na jednym krańcu jest podejście rynkowe, 
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a na drugim – podejście oparte na licencjach wydawanych firmom gromadzącym 
dane. W przypadku podejścia rynkowego wszyscy chętni mogą gromadzić dane, 
o ile oni sami i osoby dostarczające dane uzgodniły cenę i o ile osoby te zachowu-
ją swoje prawa własności, tzn. gromadzący dane nie mogą ich sprzedawać oso-
bom trzecim ani wykorzystywać do żadnych innych działań poza tymi, za które 
zapłacili. Na drugim krańcu kontinuum znajdują się systemy podobne do tych, 
które regulują i wydają zezwolenia na profesjonalną działalność lekarzy, księgo-
wych, prawników i innych licencjonowanych usługodawców. W takim systemie 
gromadzący dane muszą wykupić licencje i tylko ci, którzy przestrzegają przepi-
sów z nimi związanych, mogą gromadzić dane osobowe. Lokalne władze muszą 
zdecydować, w którym punkcie tego kontinuum chcą się znaleźć, opracowując 
własną politykę dotyczącą danych osobowych22.

Niezależnie od podejścia najbardziej pożądanym rozwiązaniem byłoby przy-
znanie osobom fizycznym pełnych praw własności do ich danych osobowych 
i ustanowienie w pełni przejrzystych praw względem wszystkich danych groma-
dzonych w ramach świadczenia usług, takich jak transport.  

Aplikacje w stylu Waze, Uber i Lyft powinny więc łatwo udostępniać swoje 
dane miastom, w których działają, a także ich mieszkańcom w zamian za prawo 
do korzystania z tych danych. Jeśli chodzi o dane osobowe, mogłyby one być 
gromadzone w uniwersalnym repozytorium (które byłoby albo scentralizowane, 
albo rozproszone, w zależności od obaw o kwestie bezpieczeństwa i efektywno-
ści), gdzie następnie osoby fizyczne mogłyby zarówno sprawdzać ich popraw-
ność, jak i sprzedawać prawo do ich wykorzystania konkretnym sprzedawcom 
lub agencjom rządowym. Aby takie rozwiązanie w pełni zadziałało, potrzebna 
jest pełna przejrzystość co do tego, kto prosi o dostęp do danych. 

Chociaż lobbyści z ramienia przemysłu mogą argumentować, że warunki te 
są zbyt złożone i że ich wdrożenie byłoby technologicznie niewykonalne lub tak 
uciążliwe, że nie dałoby się ich zrealizować, rzeczywistość już udowodniła, że nie 
mają racji. Warunki te leżą obecnie u podstaw estońskiej polityki e-administra-
cji, która jest uważana za najbardziej zaawansowaną i konkurencyjną na świecie. 
W rzeczy samej – estońska strategia dotycząca danych stanowi o jej przewadze 
konkurencyjnej, którą kraj umiejętnie wykorzystuje, aby przyciągnąć międzyna-
rodowy biznes i wykwalifikowaną siłę roboczą. Co więcej, inne kraje adaptu-
ją estońskie rozwiązanie, tworząc międzynarodowy system, w którym wybra-
ne przez Estonię zasady, technologie, standardy i rozwiązania są wbudowane 
w jego infrastrukturę23.

To pokazuje, że co najmniej jednokrotnie udało się uporządkować kwestie 
technologiczne i regulacyjne związane z danymi osobowymi, a skuteczność tej 
polityki została dowiedziona zarówno w odniesieniu do usług publicznych, jak 
i prywatnych. Do tego, jak udowodniła już Estonia, regiony i kraje, które stają się 
liderami polityki, zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną24.
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Historia pokazuje, że największym dobrobytem na świecie cieszą się miejsca, 
gdzie zdecydowano się przeprowadzić eksperymenty z „czynnikami produkcji”, 
a nie te, w których eksploatuje się albo testuje wybrane dobra.  

W związku z tym lokalni liderzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby opra-
cować strategie, które zapewnią ich miejscowościom przewagę konkurencyjną, 
a równocześnie muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak dysfunkcjonalne są obec-
nie gromadzenie danych i rynki jako takie. 

Warto przy tym uświadomić sobie, że nasza wiedza na temat tego, jak powin-
na działać idealna gospodarka danych osobowych, jest bardzo mała. W najlep-
szym razie dysponujemy bardzo wątpliwymi modelami ekonomicznymi – nie-
wiele więcej niż grami logicznymi – które próbują oszacować dystrybucję bardzo 
źle zdefiniowanego dobrobytu w zależności od tego, kto będzie miał prawa wła-
sności de facto i de iure (gromadzący dane czy jednostka udostępniająca dane)25. 

Dlatego tak kluczowe są szeroko zakrojone eksperymenty nad różnymi mo-
delami biznesowymi: od modelu opartego na otwartym kodzie źródłowym po 
dwupoziomowe licencjonowanie, w którym licencja na użytkowanie przyznawa-
na jest gromadzącemu dane w zamian za udostępnienie danych obecnym i przy-
szłym obywatelom i firmom, za darmo lub za symboliczną opłatę.  

W związku z tym każda strategia dotycząca danych musi być ukierunkowana 
na zapewnienie jak największego dostępu do danych przyszłym innowatorom 
danej społeczności. Aby obecni i przyszli przedsiębiorcy mogli odnieść sukces 
i rozwijać działalność, dana społeczność musi posiadać strategię dotyczącą za-
rządzania danymi, która jako podstawową zasadę przyjmie uwzględnienie róż-
nych przyszłych scenariuszy.   

Należy przy tym pamiętać, które społeczności najbardziej korzystają z zaso-
bów. Jeśli ktoś potrzebuje sobie przypomnieć, jak działa ten system, niech odwie-
dzi mnie w któreś wakacje w Cobalt. Pociąg już się tu nie zatrzymuje, więc lepiej 
dojechać tam własnym samochodem. 
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W obronie eksperymentów,  
błędów i prawa wyboru
Jeżeli dwu kolejno po sobie panujących znakomitych władców potrafi podbić świat, jak 
uczynili Filip Macedoński i Aleksander Wielki, z większą jeszcze łatwością dokona tego 
republika. Dzięki wyborom może ona bowiem powierzyć kolejno władzę nie tylko dwu lu-
dziom wybitnym, ale większej ich liczbie. W taki właśnie sposób będą się rządzić wszyst-
kie dobrze ukonstytuowane republiki.

Niccolo Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu* 

Jeśli miałbym wskazać coś, co chciałbym, aby czytelnicy wynieśli z lektury tej 
książki, byłaby to potrzeba wiary w ludzką pomysłowość i zdolność społeczno-
ści do kreowania własnej przyszłości nawet w najmniej sprzyjających okolicz-
nościach. Na tym polega prawdziwy splendor innowacji: ilekroć mówi się, że 
układ rynku, technologia i globalizacja nieustannie ograniczają naszą zdolność 
do działania, społeczności – obmyślając innowacyjne sposoby wytyczania wła-
snych ścieżek rozwoju i pokazując raz po raz, że ludzkie wybory, kreatywność 
i działania mają znaczenie, a struktura społeczna jest podatna na (zawsze niedo-
cenianą) zdolność oddziaływania jednych ludzi na drugich – udowadniają, jak 
często eksperci są w błędzie.

Co więcej, zarówno znaczenie innowacji i bodźce tworzące innowacje rosną 
proporcjonalnie wraz z tym, jak gospodarka osiąga stabilność i im bardziej eks-
perci (także ci samozwańczy) zgadzają się, że udało im się opracować model jej 
organizacji. Najlepszy czas na innowacje to okres, kiedy stare modele działania 
i organizacji osiągają w najlepszym razie malejące stopy wzrostu, co w rezultacie 
powoduje, że coraz więcej wysiłku wkłada się w kreatywną inżynierię finansową 
i zabezpieczenie statusu monopolisty. To również idealny czas na wprowadza-
nie rozwiązań, które wyróżnią dany region na rynku i zakłócą sposób, w jaki 
funkcjonował on do tej pory, a także na to, by samorządy uwierzyły w siebie  
i w swoją zdolność do szukania własnej, unikalnej drogi rozwoju. Powodzenie 

Podsumowanie

*  Cytat pochodzi z wydania z 1987 roku (wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy) w przekładzie 
Krzysztofa Żaboklickiego.
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osiągną ci, którym uda się stworzyć wizję społeczeństwa jutra i opracować plan 
tego, jak innowacje pozwolą im tę wizję zrealizować, co umożliwi wdrażanie 
eksperymentów i dostosowywanie modeli rozwoju do pozycji w globalnej go-
spodarce. Ci, którzy zdecydują się na „sprawdzone” modele, lekko poprawione 
przez konsultantów do spraw innowacji, jak mój kraj – Kanada – mają jak w ban-
ku, że ich wskaźniki produktywności i dobrobytu społeczno-gospodarczego po-
woli, ale nieuchronnie zaczną spadać. 

W książce tej opracowaliśmy modele wzrostu opartego na innowacjach, dzię-
ki czemu społeczności mogą zrozumieć mechanizmy ich działania i zaplanować 
swoją ścieżkę rozwoju, biorąc pod uwagę uwarunkowania systemu globalnie 
rozdrobnionej produkcji. Aby tak się stało, musieliśmy najpierw zrozumieć: 

i) czym są (i czym nie są) innowacje i dlaczego powinny nas one interesować; 
ii) jak innowacje przekładają się na dobrobyt; 
iii) jak obecny globalny system rozdrobnionej produkcji wpływa na te pro-

cesy. Pozwoliło nam to dostrzec, że istnieje wiele modeli wzrostu opartych na 
innowacjach, a każdy z nich ma swoje plusy i minusy, zwłaszcza w odniesieniu 
do dystrybucji społeczno-ekonomicznej i tego, jakich owoców własnego sukcesu 
lokalna społeczność powinna oczekiwać względem każdego modelu. 

Kluczem do osiągnięcia wzrostu opartego na innowacjach jest w pierwszej 
kolejności zrozumienie, że innowacje nie oznaczają wynalazków, zaawansowa-
nych technologii czy tworzenia nowych technologii i gadżetów. Innowacyjność 
polega na wykorzystaniu nowych pomysłów i opracowaniu na ich podstawie 
nowych lub ulepszonych produktów i usług. Innowacje pojawiają się na wszyst-
kich etapach produkcji dóbr i usług: od wstępnego pomysłu, poprzez projekt, 
rozwój, produkcję, sprzedaż, użytkowanie, aż po fazę posprzedażową. Wbrew 
powszechnemu przekonaniu, a także wbrew przekonaniu zwolenników modelu, 
który przyjmuje się za standard działania w Dolinie Krzemowej i venture capital, 
prawdziwy wpływ innowacji nie polega na wynalezieniu nowych technologii ani 
nawet na wprowadzeniu ich na rynek. Prawdziwy wpływ innowacji polega na 
ciągłym wdrażaniu dużych i małych innowacji, dzięki czemu wynalazki te stają 
się bardziej użyteczne w większej liczbie sektorów gospodarki, bardziej nieza-
wodne i znacznie tańsze, przy jednoczesnym ciągłym wprowadzaniu innowacji 
w ich sprzedaży, marketingu i usługach posprzedażowych.

Kiedy to sobie uświadomimy, zdamy sobie sprawę z dużej liczby dostępnych 
opcji, za pomocą których można osiągnąć dobrobyt, a także z niemocy (i być 
może głupoty, jeśli wiemy, że konsekwencją są nierówności społeczne) tych, któ-
rzy na siłę dążą do tego, by ich region stał się kolejną „doliną krzemową”. Ci, 
którzy wykazali się zrozumieniem realiów, postawili na rozwijanie własnego 
modelu wzrostu opartego na innowacjach, co jest szczególnie ważne w sytuacji, 
gdy obecny model wyjścia z inwestycji VC do sektora finansowego wyczerpuje 
swoje możliwości jako model wzrostu, a wpływ globalnie rozdrobnionej produk-
cji znacznie ogranicza pozytywne efekty innowacji pierwszego etapu.
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Jak dowodzą bardzo różne modele walki z COVID-19, nadszedł czas, aby-
śmy zaczęli doceniać szeroko rozproszony wzrost i większą odporność, jaką daje 
skupienie się na drugim, trzecim i czwartym etapie innowacji. Myśląc o swoim 
regionie, zastanówmy się, czy jego obecne możliwości i zdolności, a co najmniej 
równie ważne, potencjalne możliwości i zdolności, pozwoliłyby mu wybić się 
na czwartym etapie innowacji (produkcja i montaż), trzecim etapie  (innowacje 
w zakresie produktów i komponentów drugiej generacji) czy może na drugim 
etapie (projektowanie, rozwój prototypów i inżynieria produkcji), które zawsze 
okazują się lepszym rozwiązaniem niż kopiowanie wzorców z licznych „dolin 
krzemowych” (co w ostatecznym rozrachunku może przysporzyć więcej proble-
mów niż korzyści). 

Rozważając różne dostępne opcje i opracowując kierunek rozwoju, należy 
również pamiętać, że jednostkami gospodarczymi, które wprowadzają innowa-
cje w gospodarce, są jednostki i firmy, dlatego też polityka innowacyjna powinna 
koncentrować się na zmianie zachowań i otoczenia tych jednostek. Zanim zain-
westujemy miliardy w aktywa i jednostki – od akceleratorów, po VC, parki na-
ukowe i instytucje badawcze – bardzo dokładnie należy określić, w jaki sposób 
inwestycja ta doprowadzi do zmiany (najlepiej pozytywnej) zachowania innowa-
torów z naszego regionu. W przeciwnym razie polityka, którą prowadzi dany 
region, nie będzie miała żadnego związku z polityką innowacji. Celem tej ostat-
niej jest bowiem: i) wyposażenie innowatorów w zdolności, których potrzebują, 
aby się doskonalić; ii) rozwijanie, wspieranie i podtrzymywanie ekosystemu eko-
nomicznego, którego innowatorzy potrzebują, aby prosperować; iii) znalezienie 
najbardziej efektywnych sposobów stymulowania tych podmiotów do innowacji 
i rozwoju biznesu przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności na danym ob-
szarze.

Podczas planowania, wdrażania, rewizji, zmian i udoskonalania swojej poli-
tyki warto stale koncentrować się na czterech podstawowych elementach. Pierw-
szym z nich są lokalne przepływy wiedzy, popytu i czynników produkcji. Po-
nieważ żyjemy w świecie rozdrobnionej produkcji, ciągły sukces wymaga, aby 
region ustanowił i zinstytucjonalizował tryby zapewniające stały dwukierunko-
wy przepływ tych trzech krytycznych komponentów. Oznacza to zinstytucjona-
lizowanie sposobów, w których to, co lokalne, wchodzi w interakcje z tym, co 
globalne (i na odwrót). Działania w tym zakresie stanowią kluczowe elementy 
strategii dla firm, a różne tryby angażowania się w te przepływy są zgodne z bu-
dowaniem i podtrzymywaniem specyficznych zdolności, które są potrzebne na 
każdym etapie innowacji. 

Drugim fundamentalnym elementem jest dostarczanie i tworzenie dóbr publicz-
nych i półpublicznych. Innowacja, ze względu na swoją istotę, jest przedsięwzięciem 
zbiorowym, które wymaga wielu dóbr publicznych i półpublicznych, począwszy 
od wyspecjalizowanych umiejętności czy to rzemieślników, czy inżynierów zaj-
mujących się badaniami i rozwojem, poprzez wspólne aktywa, takie jak obiekty 



testowe, targi, czy wyspecjalizowane zakłady prototypowania i produkcji, aż po 
to, co nazywam przestrzeniami publicznymi opartymi na współpracy o charak-
terze społeczno-ekonomicznymi, gdzie przedsiębiorcy nie tyle dzielą się wiedzą, 
co stają się jedną społecznością. Te dwa pierwsze elementy prowadzą nas do trze-
ciego fundamentu – budowania lokalnego ekosystemu, który wzmacnia korzyści 
na poziomie firm, wynikające z dwóch poprzednich podstaw, i umożliwia do-
stęp do krytycznych zasobów, takich jak finanse czy usługi prawne, które pasują 
do modeli biznesowych i lokalnego etapu specjalizacji innowacyjnej. Elementy 
ekosystemu zaczynają się wzajemnie wspierać, w miarę jak miejsce rozwija się 
w określonym kierunku wyznaczonym przez trajektorię danej innowacji. Przy-
pomina o tym fakt, jak odmienne podejścia w tej materii zastosowały Tajwan 
i Izrael, zakładając jednak użycie w celu wzmocnienia swoich bardzo różnych 
lokalnych ekosystemów podobnych narzędzia politycznych: od konsorcjów ba-
dawczych po politykę kapitału wysokiego ryzyka.     

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym fundamentem jest współewolucja po-
przednich trzech fundamentów oraz rola polityki publicznej w miarę rozwoju 
i doskonalenia się danego miejsca. Jednym z klasycznych błędów tworzenia po-
lityki w zakresie innowacji jest założenie, że to, co sprawdza się w jednym czasie 
i miejscu, zawsze będzie działać także w innej czasoprzestrzeni. Jest to doskona-
ły przykład braku elastyczności, podręcznikowej krótkowzroczności w zakresie 
stosowania instrumentów polityki w określonym otoczeniu. W polityce innowa-
cyjnej, bardziej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie polityki, siła zmian oznacza, 
że przetrwają tylko ci, którzy będą w stanie się dostosować. 

 Niemniej jednak istnieją istotne dziedziny polityki, nad którymi lokalni lide-
rzy, a może nawet globalni, nie mają żadnej kontroli. Co gorsza, z punktu widze-
nia społeczności dążących do trwałego dobrobytu opartego na innowacjach są 
one bardzo dysfunkcyjne. Trzy z tych dziedzin: finanse, prawa własności intelek-
tualnej i dane osobowe, są jednak kluczowe dla innowacji, a mimo to zdolność lo-
kalnych innowatorów do wpływania na nie jest znikoma. Jedyne, co mogą zrobić 
regionalni liderzy w tej kwestii, to edukowanie i opracowanie strategii łagodze-
nia, a nawet wykorzystywania tych systemowych dysfunkcji, aby zmaksymalizo-
wać sukces i szanse rozwoju lokalnych podmiotów innowacyjnych. 

Akt innowacji jest tym, co doprowadziło nas do głębokiej zmiany naszego 
świata i środowiska naturalnego; to coś, co czyni nas ludźmi. Innowacja jako taka 
to nadzieja w ludzką zdolność do wprowadzania zmian i wiara w to, że zmiany 
będą kontynuowane, by ludzie mogli żyć w coraz lepszym świecie. 



230 Bibliografia

Bibliografia
Daron Acemoglu, Technical Change, Inequality, and the Labor Market, „Journal of 
Economic Literature” 40 (1), 2002, s. 7–72. 

Daron Acemoglu, Ali Makhdoumi, Azarakhsh Malekian, Asuman Ozdaglar, Too 
Much Data: Prices and Inefficiencies in Data Markets, Working Paper 26296, National 
Bureau of Economic Research, 2019.

Africa, Forbes, Data Is The New Gold, Forbes Africa (blog) 18.07.2019.

Ali M. Al-Khouri, Data Ownership: Who Owns ‘My Data’?, „International Journal 
of Management & Information Technology” 2 (1), 2019, s. 1–8. 

Annette Alstadsæter, Salvador Barrios, Gaetan Nicodeme, Agnieszka Maria Sko-
nieczna, Antonio Vezzani, Patent Boxes Design, Patents Location, and Local R&D, 
„Economic Policy” 33 (93), 2018, s. 131–177. 

Teresa Amabile, Colin M. Fisher, Julianna Pillemer, IDEO’s Culture of Helping, 
„Harvard Business Review”, 01.01.2014. 

Tina C. Ambos, Björn Ambos, Bodo B. Schlegelmilch, Learning from Foreign Sub-
sidiaries: An Empirical Investigation of Headquarters’ Benefits from Reverse Knowledge 
Transfers, „International Business Review” 15 (3), 2006, s. 294–312. 

Alessia Amighini, Roberta Rabellotti, How Do Italian Footwear Industrial Districts 
Face Globalization?, „European Planning Studies” 14 (4), 2006, s. 485–502. 

Ash Amin, Daminan Thomas, The Negotiated Economy: State and Civic Institutions 
in Denmark, „Economy and Society” 25 (2), 1996, s. 255–281. 

D.P. Angel, High-Technology Agglomeration and the Labor Market: The Case of Sili-
con Valley, „Environment and Planning A: Economy and Space” 23 (10), 1991, 
s. 1501–1516. 

Pablo Angelelli, Luna Facundo, Claudia Suaznábar, Agencias Latinoamericanas de 
Fomento de La Innovación y El Emprendimiento: Características y Retos Futuros, Inter-
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Heiskala (red.), Social Innovations, Institutional Change, and Economic Performance: 
Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions, and 
Societies, Edward Elgar Cheltenham, Wielka Brytania, Northampton, MA, 2007, 
s. 11–51.

Elhanan Helpman, Manuel Trajtenberg, Diffusion of General Purpose Technologies, 
Working Paper 5773, National Bureau of Economic Research, 1996.

Thomas A. Hemphill, Policy Debate: The US Advanced Manufacturing Initiative: Will 
It Be Implemented as an Innovation – or Industrial – Policy?, „Innovation” 16 (1), 
2014, s. 67–70. 

Tim Herrera, You’re Tracked Everywhere You Go Online. Use This Guide to Fight Back, 
„The New York Times”, 24.11.2019, sekcja: Smarter Living. 

Robert Hessen, The Transformation of Bethlehem Steel, 1904–1909, „Business History 
Review” 46 (3), 1972, s. 339–360. 

James Hinton, Peter Cowan, Canada Needs an Innovative Intellectual Property Strate-
gy, „The Globe and Mail”, 19.05.2017, sekcja: Opinion. 

Eric von Hippel, Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge 2005.

Eric von Hippel, Free Innovation, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2017.

Eric von Hippel, Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, „Management 
Science” 32 (7), 1986, s. 791– 805. 

Eric von Hippel, The Dominant Role of Users in the Scientific Instrument Innovation 
Process, „Research Policy” 5 (3), 1976, s. 212–239. 

Tom Hogue, The Forge and Innovation Factory: Innovation and Incubation Work Well 
Together in Hamilton, „The Hamilton Spectator”, 7.11.2019, sekcja: News-Business. 



243Bibliografia

Sung Gul Hong, The Political Economy of Industrial Policy in East Asia: The Semicon-
ductor Industry in Taiwan and South Korea, E. Elgar Pub, Cheltenham, UK, Lyme, 
NH, USA 1997.

Vanessa Houlder, Vincent Boland, Alex Barker, Brussels in Crackdown on ‘Double 
Irish’ Tax Loophole, „Financial Times” 9.10.2014. 

David A. Hounshell, From the American System to Mass Production, 1800–1932: The 
Development of Manufacturing Technology in the United States, Studies in Industry 
and Society 4, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1985.

HTC, HTC 2015 Anuual Report, 2016.

HTC, HTC 2018 Annual Report, 2019. 

Mei-Chih Hu, Ching-Yan Wu, Giant Bicycle and King Liu, w: Fu-Lai Tony Yu, Ho-
-Don Yan (red.), Handbook of East Asian Entrepreneurship, Routledge Handbooks 
Online, 2014, s. 289–299.

Mark Huberty, Energy Systems Transformation: State Choices at the Intersection of Su-
stainability and Growth, Oxford University Press, 2013.

Jeorge S. Hurtarte, Evert A. Wolsheimer, Lisa M. Tafoya, Understanding Fabless IC 
Technology, Communications Engineering Series, Elsevier/Newnes Amsterdam, 
Boston 2007. 

Daanish Hussain, Travis Southin, Christopher Villegas-Cho, From Exit Nation to 
Startup Nation, White Paper, Munk School of Global Affairs and Public Policy, 
Israel Innovation Authority, 2016.

Y. Dolly Hwang, The Rise of a New World Economic Power: Postwar Taiwan, „Con-
tributions in Economics and Economic History”, nr 121, Greenwood, Nowy 
Jork 1991.

Improvement in fastening pocket-openings (patent), United States US139121A, 
wydany 20.05.1873. 

Daniel Isenberg, Focus Entrepreneurship Policy on Scale-Up, Not Start-Up, „Harvard 
Business Review”, 30.11.2012. 

Daniel Isenberg, Vincent Onyemah, Fostering Scaleup Ecosystems for Regional Eco-
nomic Growth (Innovations Case Narrative: Manizales-Mas and Scale Up Milwaukee), 
„Innovations: Technology, Governance, Globalization” 11 (1/2), 2016, s. 60. 

Daniel Isenberg, Vincent Onyemah, Midsize Cities Are Entrepreneurship’s Real Test, 
„Harvard Business Review”, 24.01.2017. 

Daniel Isenberg, Vincent Onyemah, Start-Ups Won’t Save the Economy. But ‘Scale 
Ups’ Could, World Economic Forum 2017.



244 Bibliografia

Adam B. Jaffe, Joshua Lerner, Innovation and Its Discontents: How Our Broken Pa-
tent System Is Endangering Innovation and Progress, and What to Do about It, Prince-
ton University Press, Princeton, N.J. 2004.

William H. Janeway, Doing Capitalism in the Innovation Economy: Reconfiguring the 
Three- Player Game between Markets, Speculators and the State, edycja 2, Cambridge 
University Press, Nowy Jork, Cambridge 2018.

Fu Jing, Shenzhen Zen: Fishing Village Turned Boomtown, „China Daily”, 4.08.2008. 

Chalmers Johnson, Introduction: The Idea of Industrial Policy, w: Chalmers Johnson 
(red.), The Industrial Policy Debate, ICS Press, San Francisco 1984, s. 3–16.

Charles I. Jones, Christopher Tonetti, Nonrivalry and the Economics of Data, Wor-
king Paper 26260, National Bureau of Economic Research, 2019.

Erkki Karo, Rainer Kattel, How to Organize for Innovation: Entrepreneurial State and 
Organizational Variety, Tallinn University of Technology, Working Papers in Tech-
nology Governance and Economic Dymanics, 2016, s. 39.

W. Dennis Keating, Norman Krumholz, David C. Perry (red.), Cleveland: A Metro-
politan Reader, Kent State University Press, Kent, Ohio 1995.

Tom Kelley, Jonathan Littman, The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, 
America’s Leading Design Firm, wyd. I, Currency/Doubleday, Nowy Jork 2001.

Ash Kelly, Is B.C. an International Financial Hub or Corporate Tax Haven?, CBC, 
4.05.2017, sekcja: British Columbia. 

Martin Kenney, Dan Breznitz, Michael Murphree, Coming Back Home after the Sun 
Rises: Returnee Entrepreneurs and Growth of High Tech Industries, „Research Policy” 
42 (2), 2013, s. 391–407. 

Martin Kenney, Andrew Hargadon, Venture Capital and Clean Technology, w: John 
Zysman, Mark Huberty (red.), Can Green Sustain Growth? From the Religion to the 
Reality of Sustainable Prosperity, Stanford University Press, 2014, s. 59–76.

Martin Kenney, John Zysman, Unicorns, Cheshire Cats, and the New Dilemmas of 
Entrepreneurial Finance, „Venture Capital” 21 (1), 2019, s. 35–50. 

Charles P. Kindleberger, Jean Pierre Laffargue (red.), Financial Crises: Theory, Hi-
story, and Policy, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, Nowy Jork, Paryż 1982.

Edmund W. Kitch, The Nature and Function of the Patent System, „The Journal of 
Law and Economics” 20 (2), 1977, s. 265–290. 

Paul Krugman, Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political 
Economy” 99 (3), 1991, s. 483–499. 



245Bibliografia

Paul Krugman, Paul Krugman Explains Trade and Tariffs, „The New York Times”, 
15.03.2018, sekcja: Opinion. 

Chau-Jung Kuo, Chin-Ming Chen, Chao-Hsien Sung, Evaluating Guarantee Fees for 
Loans to Small and Medium-Sized Enterprises, „Small Business Economics” 37 (2), 
2011, s. 205–218. 

Kenji E. Kushida, John Zysman, The Services Transformation and Network Policy: The 
New Logic of Value Creation, „Review of Policy Research” 26 (1–2), 2009, s. 173–194. 

Hsien-che Lai, Yi-chia Chiu, Horng-der Leu, Innovation Capacity Comparison of 
China’s Information Technology Industrial Clusters: The Case of Shanghai, Kunshan, 
Shenzhen and Dongguan, „Technology Analysis & Strategic Management” 17 (3), 
2005, s. 293–316. 

W. Raphael Lam, Xiaoguang Liu, Alfred Schipke, China’s Labor Market in the “New 
Normal”, w: IMF Working Papers, lipiec 2015.

Paul Lamkin, HTC Vive VR Headset Sales Revealed, „Forbes”, 21.10.2016 (dostęp: 
28.09.2019). 

Owen A. Lamont, Richard H. Thaler, Anomalies: The Law of One Price in Financial 
Markets, „The Journal of Economic Perspectives” 17 (4), 2003, s. 191–202. 

Naomi R. Lamoreaux, Margaret Levenstein, Kenneth L. Sokoloff, Mobilizing Ven-
ture Capital during the Second Industrial Revolution: Cleveland, Ohio, 1870-1920, „Ca-
pitalism and Society”, 1 (3), 2006.

Naomi R. Lamoreaux, Kenneth Lee Sokoloff, Financing Invention during the Se-
cond Industrial Revolution: Cleveland, Ohio, 1870–1920, w: Naomi R. Lamoreaux, 
Kenneth Lee Sokoloff (red.), Financing Innovation in the United States, 1870 to the 
Present, MIT Press, Cambridge, MA 2007, s. 39–84. 

Richard N. Langlois, Transaction-Cost Economics in Real Time, „Industrial and Cor-
porate Change” 1 (1), 1992, s. 99–127. 

Richard N. Langlois, Paul L. Robertson, Networks and Innovation in a Modular Sys-
tem: Lessons from the Microcomputer and Stereo Component Industries, „Research Po-
licy” 21 (4), 1992, s. 297–313. 

William Lazonick, Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financia-
lization of the U.S. Corporation, „Business History Review” 84 (4), 2010, s. 675–702.

William Lazonick, Profits Without Prosperity, „Harvard Business Review”, 
1.09.2014. 

William Lazonick, Sustainable Prosperity in the New Economy?, W.E. Upjohn Insti-
tute, 2009.



246 Bibliografia

William Lazonick, The Financialization of the U.S. Corporation: What Has Been Lost, 
and How It Can Be Regained, „Seattle University Law Review” 36 (2), 2012, s. 857–
910.

William Lazonick, Mariana Mazzucato, Öner Tulum, Apple’s Changing Business 
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Transformación Productiva, CAF, Caracas 2012. 

David Rogers, Senate Passes $787 Billion Stimulus Bill, „Politico”, 13.02.2009. 

Paul M. Romer, Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 
98 (5), 1990, s. 71–102. 

Paul M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, „Journal of Political Eco-
nomy” 94 (5), 1986, s. 1002–1037. 

Nathan Rosenberg, Exploring the Black Box: Technology, Economics, and History, 
Cambridge University Press, Cambridge, Nowy Jork 1994.

Nathan Rosenberg, Inside the Black Box: Technology and Economics, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1983.

Nathan Rosenberg, Problems in the Economist’s Conceptualization of Technological 
Innovation, „History of Political Economy” 7 (4), 1975, s. 456–481.

Nathan Rosenberg, L.E. Birdzell, How the West Grew Rich: The Economic Transfor-
mation of the Industrial World, Basic Books, Nowy Jork 1986.

Nathan Rosenberg, W. Edward Steinmueller, Why Are Americans Such Poor Imita-
tors?, „The American Economic Review” 78 (2), 1988, s. 229–234.

Stuart S. Rosenthal, William C. Strange, The Determinants of Agglomeration, „Jour-
nal of Urban Economics” 50 (2), 2001, s. 191–229. 

Perry Rotella, Is Data The New Oil?, „Forbes”, 2.04.2012.

Erik Roth, Jeongmin Seong, Jonathan Woetzel, Gauging the Strength of Chinese In-
novation, Mckinsey Global Institute, 2015.

Tzameret H. Rubin, Tor Helge Aas, Andrew Stead, Knowledge Flow in Technological 
Business Incubators: Evidence from Australia and Israel, „Technovation” 41–42, lipiec 
2015, s. 11–24. 



253Bibliografia

Joseph A. Russell, Fordlandia and Belterra, Rubber Plantations on the Tapajos River, 
Brazil, „Economic Geography” 18 (2), 1942, s. 125.

S.C. Williams Library, Patents, F.W. Taylor Collection, Special Collections, 12.1. 2007.

Charles Sabel, Anna Lee Saxenian, A Fugitive Success, Sitra Reports, Sitra 2008. 

David L. Sackett, Clinical Epidemiology: A Basic Science for Clinical Medicine, edy-
cja II, Little, Brown, Boston 1991.

David Sackett, How to Read Clinical Journals: I. Why to Read Them and How to Start 
Reading Them Critically, „Canadian Medical Association Journal” 124 (5), 1981, 
s. 555–558. 

William A. Sahlman, The Structure and Governance of Venture-Capital Organizations, 
„Journal of Financial Economics” 27 (2), 1990, s. 473–521. 

Steven Samford, Innovation and Public Space: The Developmental Possibilities of Regu-
lation in the Global South, „Regulation & Governance” 9 (3), 2015, s. 294–308. 

Adam Samson, US Boards to Authorise $1tn in Stock Buybacks in 2018 – Goldman, 
„Financial Times”, 6.08.2018, sekcja: Markets. 

Rafael Sanz Gomez, The OECD’s Nexus Approach to IP Boxes: A European Union Law 
Perspective, „SSRN Electronic Journal”, 2015.

John F. Sargent Jr., The Obama Administration’s Proposal to Establish a National Ne-
twork for Manufacturing Innovation, CRS Report for Congress, Congressional Re-
search Service, 2012.

Adam Satariano, Jack Nicas, E.U. Fines Google $5.1 Billion in Android Antitrust 
Case, „The New York Times”, 18.07.2018, sekcja: Technology. 

AnnaLee Saxenian, Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley 
and Route 128, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1994.

Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, Lon-
dyn 2013.

Adam Segal, Digital Dragon: High-Technology Enterprises in China, Cornell Studies 
in Political Economy, Cornell University Press, Ithaca 2003.

Dan Senor, Saul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle, McC-
lelland & Stewart, Toronto 2011.

Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard 
Setting, Innovation Policy and the Economy, 1.01.2000, s. 119–150. 

Daniel Shefer, Dr Amnon Frenkel, For the Support of Entrepreneurship, Israeli Fi-
nancing Instruments for the Support of Entrepreneurship, Samuel Neaman In-
stitute, Hajfa, 2002.



254 Bibliografia

Harriet Sherwood, Israeli Protests: 430,000 Take to Streets to Demand Social Justice, 
„The Guardian”, 04.09.2011, sekcja: World News. 

Robert J. Shiller, Narrative Economics: How Stories Go Viral & Drive Major Economic 
Events, Princeton University Press, Princeton 2019.

Robert J. Shiller, Speculative Asset Prices, „The American Economic Review” 104 
(6), 2014, s. 1486–1517. 

Koichi Shimokawa, From the Ford System to the Just-in-Time Production System, „Ja-
panese Yearbook on Business History” 10, 1994, s. 83–105. 

Muhammad Shiraz, Md Whaiduzzaman, Abdullah Gani, A study on anatomy of 
smartphone, „Computer Communication & Collaboration” 1.1, 2013, s. 24–31. 

Shopify Inc., Form F-1 Registration Statement, Securities and Exchange Commis-
sion, 2015.

James Simmie, Ron Martin, The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolu-
tionary Approach, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” 3 (1), 
2010, s. 27–43.

William Sisson, A Revolution in Steel: Mass Production in Pennsylvania, 1867–1901,  
IA, „The Journal of the Society for Industrial Archeology” 18 (1/2), 1992, s. 79–93.

Yves Smith, Fake ‘Unicorns’ Are Running Roughshod Over the Venture Capital Indu-
stry, Intelligencer, 14.11.2018. 

Shoshanna Solomon, Israel to Provide Loan Guarantees for Startups, Tech Chief Says, 
„The Times of Israel”, 28.02.2018. 

Jeff Sommer, Are Markets Efficient? Even the Supreme Court Is Weighing In, „The 
New York Times”, 28.06.2014, sekcja: Your Money. 

Jonathan Mark Souther, Believing in Cleveland: Managing Decline in “The Best Lo-
cation in the Nation”, Urban Life, Landscape, and Policy, Temple University Press, 
Philadelphia, Pennsylvania 2017.

Special to The New York Times, COMPANY NEWS: Apple Will Buy Colorado Plant, 
„The New York Times”, 21.03.1991, sekcja: Business Day. 

Pablo T. Spiller, Morris Teubal, Analysis of r & d Failure, „Research Policy” 6 (3), 
1977, s. 254–275. 

Dan Steinbock, The Nokia Revolution: The Story of an Extraordinary Company That 
Transformed an Industry, AMACOM, Nowy Jork 2001.

Brad Stone, Apple Sues Nexus One Maker HTC, „The New York Times”, 2.03.2010, 
sekcja: Technology. 



255Bibliografia

Paul Stoneman, Giuliana Battisti, The Diffusion of New Technology, w: Bronwyn 
H. Hall, Nathan Rosenberg (red.), Handbook of the Economics of Innovation, vol. 2, 
North-Holland 2010, s. 733–760. 

David Stradling, Richard Stradling, Perceptions of the Burning River: Deindustria-
lization and Cleveland’s Cuyahoga River, „Environmental History” 13 (3), 2008,  
s. 515–535. 

Timothy J. Sturgeon, Modular Production Networks: A New American Model of In-
dustrial Organization, „Industrial and Corporate Change” 11 (3), 2002, s. 451–496. 

Timothy Sturgeon, Johannes Van Biesebroeck, Gary Gereffi, Value Chains, Ne-
tworks and Clusters: Reframing the Global Automotive Industry, „Journal of Economic 
Geography” 8 (3), 2008, s. 297–321. 

Subcommittee on Advanced Manufacturing, Strategy for American Leadership in 
Advanced Manufacturing, Executive Office of the President of the United States, 
2018. 

Roger L. Sur, Philipp Dahm, History of Evidence-Based Medicine, „Indian Journal of 
Urology : IJU : Journal of the Urological Society of India” 27 (4), 2011, s. 487–489. 

Alastair Sweeny, BlackBerry Planet: The Story of Research in Motion and the Little 
Device That Took the World by Storm, John Wiley & Sons Canada, Mississauga, 
Ont 2009.

Akira Takeishi, Yaichi Aoshima, Case Study Shimano: Market Creation Through Com-
ponent Integration, w: Cornelius Herstatt, Christoph Stockstrom, Hugo Tschirky, 
Akio Nagahira (red.), Management of Technology and Innovation in Japan, Heidel-
berg: Springer, Berlin 2006, s. 29–48.

Li Tang, Michael Murphree, Dan Breznitz, Structured Uncertainty: A Pilot Study on 
Innovation in China’s Mobile Phone Handset Industry, „The Journal of Technology 
Transfer” 41 (5), 2016, s. 1168–1194. 

Phil Taylor, Adapsyn Signs $162M Microbe-Mining Deal with Pfizer, FierceBiotech, 
7.08.2019. 

Morris Teubal, A Catalytic and Evolutionary Approach to Horizontal Technology Poli-
cies (HTPs), „Research Policy” 25 (8), 1997, s. 1161–1188. 

Morris Teubal, The R&D Performance through Time of Young, High-Technology Firms: 
Methodology and an Illustration, „Research Policy” 11 (6), 1982, s. 333–346. 

The Economist. Startups Are a Great Start, but Not the Goal, „The Economist” 
4.04.2014.

The Economist. The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, but Data, „The 
Economist” 6.05.2017. 



256 Bibliografia

Peter A. Thiel, Blake Masters, Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the 
Future, Crown Business, Nowy Jork 2014.

Thomson Reuters, Clarivate Analytics (red.), InCites, Thomson Reuters, Nowy 
Jork (dostęp: 6.02.2020). 

Cristian Torres, Gobierno define los siete sectores estratégicos para el desarrollo de 
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