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POVZETEK 

Cilj lizbonske strategije – naj Evropska unija postane „najbolj konkurenčno, dinamično, na 
znanju temelječe gospodarstvo do leta 2010“ – je bil ambiciozen že, ko je bil leta 2000 
sprejet. Prvotni izziv, preoblikovan leta 2005, je bil prav tako velik, in sicer ustvariti nova in 
boljša delovna mesta s posodobitvijo evropskega gospodarstva.  

Ti splošni nameni so bili podrobno opredeljeni v specifične cilje, in sicer nameniti 3 % bruto 
domačega proizvoda (BDP) Evrope za raziskave in razvoj (RR) ter doseči stopnjo 
zaposlenosti 70 % aktivnega prebivalstva do konca prihodnjega leta (2010). Zdaj se je tej 
osnovi pridružil še en element, in sicer svetovna gospodarska recesija s svojimi negativnimi 
vplivi na zaposlovanje, potrošnjo in investicije. Eden od glavnih političnih pristopov EU za 
doseganje teh ciljev je podpora in spodbujanje raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij 
(RTRI). 

Študija, pripravljena za Odbor Evropskega parlamenta za regionalni razvoj, preučuje to 
celotno področje ob upoštevanju približevanja teritorializaciji evropskih politik na področju 
RTRI. To nalogo obravnava z izčrpnim pregledom dokumentov in objavljenih raziskav, ki jih 
dopolnjuje 23 študij primerov izkušenj z inovacijami v EU. V študiji so navedeni ustrezni 
primeri iz študij primerov. Celoten vzorec povzetkov študij primerov je v prilogi. 

V poglavju 2 so obravnavana temeljna vprašanja, ki so pogosto deležna premalo 
pozornosti, in sicer kaj dejansko so inovacije in kateri elementi vodijo do gospodarsko, 
tehnološko in socialno uspešne inovacije. Namen te študije ni le akademsko iskanje 
odgovorov, ki bi bili sami sebi namen. Razumevanje ozadja inovacij in elementov, zaradi 
katerih inovacije uspevajo, mora biti nujen pogoj za ocenjevanje obstoječih politik za 
podporo inovacijam in ugotavljanje možnosti za učinkovitejše prihodnje ukrepe. 

Raziskave kažejo, da javne naložbe v RTRI pozitivno vplivajo na rast in zaposlovanje. Ta 
pozitiven vpliv pa je mogoče opaziti predvsem dolgoročno. Javne naložbe so samo eden od 
dejavnikov, ki olajšujejo in spodbujajo inovacije. Ključ za uspeh je pravilna kombinacija 
vseh dejavnikov. 

Potem, ko je bila določena delovna opredelitev inovacij, je treba opredeliti še RTRI. Izraz 
dejansko opisuje vrsto procesov, ki so ponavadi, vendar ne vedno, povezani med seboj. V 
večjih podjetjih ali visokotehnoloških panogah inovacije pogosto sledijo klasičnemu 
linearnemu pristopu, pri katerem oddelki za raziskave in razvoj razvijajo nove proizvode, ki 
se preizkušajo in nato uvedejo v proizvodnjo v podjetju. V manj visokotehnoloških panogah 
in v veliko malih in srednjih podjetjih (MSP) prihajajo inovacije pogosto iz drugih virov, in 
sicer iz neformalnih mrež, iz povratnih informacij od strank in dobaviteljev, inovacijskih 
ustanov ali zaposlenih. Ugotavljanje dejanske gospodarske strukture regije torej vpliva na 
izbor ukrepov za podporo inovacijam. 

Inovacije nastajajo tam, kjer se srečujejo interakcije med ustvarjanjem in razširjanjem 
znanja ter interakcije med uporabo in izkoriščanjem znanja. Te interakcije potekajo na 
kraju samem in v regiji, kjer se pogosto širijo od ust do ust, in bi jih bilo treba širiti tudi 
prek globalnih informacijskih in inovacijskih poti. MSP so pogosto ločena od prvih in 
pogosto tudi niso povezana z drugimi. Regionalni politični akterji morajo odigrati vidnejše 
vloge pri lajšanju regionalnih inovacijskih sistemov, kjer se odkrivajo potencialni prejemniki 
in se nato vključujejo v inovacijsko pozitivna okolja. 

Inovacije so skoraj vedno delovno intenzivne, pogosto pa tudi kapitalsko intenzivne. Zato 
so ekonomije obsega in dostop do operativnega in kapitalskega financiranja odločilni, da 
prepričajo podjetja, naj tvegajo potrebne naložbe, kakor tudi ponujena jim podpora, ko to 
storijo. Na ta način se začnejo inovacije dojemati kot javno dobro. Javni ukrepi so nujna 
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protiutež pomanjkljivostim na trgu. Drugače bodo inovacije še kar naprej skoncentrirane 
samo v regijah, kjer so že pogoste. 

Taka podpora lahko obsega vrsto ukrepov, od razvoja infrastrukture s finančnimi 
spodbudami do usposabljanja, navodil in številnih drugih. Organizacijski in družbeni 
elementi podpore so lahko pri spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva povsod v 
EU prav tako pomembni kot tehnološke inovacije. 

V poglavju 3 je obravnavana teritorialna razsežnost sedanjih evropskih politik RTRI. Na 
tem področju namenjajo številni instrumenti precejšnja sredstva za podporo lizbonskih 
ciljev za sedanje programsko obdobje 2007–2013. Glavni instrumenti so strukturni skladi, 
Okvirni program za raziskave (FP7) ter Program za konkurenčnost in inovacije (CIP) 

60% kohezijskih sredstev za konvergenco in 75% za konkurenčnost je zdaj namenjenih 
ciljem v zvezi z lizbonsko strategijo. Ti deleži so za starejše države članice (EU 15) obvezni, 
za nove (EU 12) pa izbirni. Operativni programi strukturnih skladov namenjajo ukrepom 
RTRI okoli 26 milijard EUR. Ta številka se v primeru, če vključimo širši nabor ukrepov v 
zvezi z inovacijami, povzpne na 86 milijard EUR. Proračun Sedmega okvirnega programa 
znaša 53,2 milijarde EUR, CIP pa to številko poveča še za nadaljnje 3,6 milijarde EUR. 

Ti instrumenti imajo zdaj skupno programsko obdobje, vendar pa na odločitve glede 
financiranja še vedno vpliva dejstvo, da so bili zasnovni glede na različne inovacijske cilje in 
ciljne prejemnike.  

Strukturni skladi so največkrat osredotočeni na inovacijsko infrastrukturo, največ sredstev 
pa je namenjenih ustvarjalcem znanja. Sorazmerno malo sredstev je namenjenih tako 
imenovanemu upravljanju z inovacijami. Ta koncentracija deloma razlaga in skoraj 
zagotovo ohranja veliko koncentracijo financiranja strukturnih skladov za RTRI v 
inovacijsko bolj uspešnih regijah.  

FP7 je osredotočen na raziskovalno odličnost, tako da za sredstva iz okvirnega programa 
zaprošajo večinoma tisti, ki imajo največje možnosti za odličnost na področju raziskav. FP7 
prvič vsebuje tudi element regionalnih zmogljivosti, ki ima skupaj s pobudo Regije znanja 
8,35 % finančnih sredstev programa. Vloge v okviru teh postavk so številčnejše od 
(omejenih) razpoložljivih sredstev. 

Zastavlja se vprašanje prevelike koncentracije na strani ponudbe v nasprotju z inovacijami, 
ki jih narekuje povpraševanje. RIS/RITTS 1994-2006 je bila enkratna pobuda, ki je zajela 
lokalne zainteresirane strani in jim pomagala analizirati njihove potrebe po inovacijah in 
možnosti zanje. 

Vprašanje obravnave pristopa k inovacijam, ki bo bolj podoben „trojni spirali“, v katerem bi 
bili udeleženi centri za ustvarjanje znanja, centri za uporabo znanja in centri lokalne 
uprave, se pogosto niti ne zastavi, kaj šele, da bi nanj odgovorili. 

Ta študija ugotavlja, da so v različnih instrumentih na voljo precejšnja, čeprav neprimerna 
sredstva. Nobeden od teh instrumentov ni bil pripravljen tako, da bi posebej zasledoval 
regionalne inovacije kot take, ampak so osredotočeni zlasti na vidike inovacij in ne na 
inovacije kot koheziven proces. 

To seveda vodi k vlogi upravljanja v inovacijskih politikah, ki je predmet poglavja 4. 
Upravljanje ima ključno vlogo v gospodarstvih, ki temeljijo na znanju. V upravljanju vedno 
bolj prevladuje trend upravljanja prek mrež, v katerih sodelujejo različne zainteresirane 
strani. 

Razumljivo je, da se nacionalne politike RTRI vedno bolj usmerjajo na območja, ki so že 
uspešna, zlasti osrednja mestna območja. Zato se regije z omejenimi možnostmi pogosto 
ozirajo k evropskim pobudam za pomoč pri popravljanju tega neravnovesja. S tem se krepi 
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potreba po večnivojskih upravnih mrežah na področju inovacij. Zainteresirane strani bi 
morale sodelovati lokalno (horizontalno) ter na nacionalni in evropski ravni (vertikalno). 

Inovacijska politika bi se morala razviti od razumevanja procesa inovacij do modela 
upravljanja z učenjem politike. Ta premik glede na določeno stopnjo negibnosti vseh 
upravnih struktur ni ne homogen ne univerzalen. Pravo ravnotežje med premikom 
inovacijske politike in negibnostjo nekaterih zainteresiranih strani se razlikuje od primera 
do primera. 

Uspešne regionalne inovacijske politike zahtevajo organizacijske, institucionalne in finančne 
zmogljivosti, ki bodo omogočale in podpirale povezovanje regionalnega poslovnega sektorja 
v širše mreže. Čeprav je ta potreba splošno priznana, pa je na voljo malo sredstev za 
razvoj takih regionalnih človeških in materialnih zmogljivosti v primerjavi s sredstvi, ki so 
na voljo za projekte. 

Pristopi in izvajanje različnih evropskih politik in instrumentov so ponavadi namenjeni 
vodstveni/izvajalski/uporabniški vlogi lokalnih in regionalnih zainteresiranih strani. Za 
razvoj učinkovitega sistema večnivojskega upravljanja RTRI bi bila potrebna večja vloga 
lokalnih zainteresiranih strani pri oblikovanju in opredeljevanju številnih elementov. 

Pobudi Skupnosti LEADER in EQUAL sta podpirali nastanek novih modelov upravljanja, 
zlasti aktivnega vključevanja lokalnih zainteresiranih strani, in inovacije v netehnološkem, 
ampak v družbenem in upravnem okviru. Tudi LEADER+ je bil namenjen pomoči pri 
nastajanju lokalnih/teritorialnih projektov. 

Izkušnje kažejo, da je zmogljivost regionalnega organa, da se odloči in zgradi operativno 
mrežo, ki vključuje zainteresirane strani, kot so lokalni izobraževalni in gospodarski akterji, 
prav tako pomembna kot je njegov formalni status. 

Poglavje 5 poskuša povezati vse te različne možnosti v sorazmerno jasen sklop 
zaključkov in priporočil. 

Razumevanje in obravnavanje inovacij kot dinamičnega in kompleksnega procesa, ki 
združuje vse zainteresirane strani in na katerega vpliva njegovo okolje, je nujen pogoj za 
posodobitev evropskega gospodarstva. Zato bi morala lizbonska strategija okrepiti vlogo 
regionalnih inovacij kot prinašalk sprememb in rasti na poti k sodobnejšemu evropskemu 
gospodarstvu.  

Regionalne realnosti, zlasti razlike med njimi, je treba opazovati kot dejavnike razvoja in ne 
kot ovire zanj. To pomeni, da oblikovalci politike ne bi smeli pripravljati in priporočati 
enakih pristopov do inovacij za vse. Okrepiti je treba raziskave politike, da bodo zajele 
inovacijske potrebe in ovire v različnih industrijskih in regionalnih okoljih. Lokalne 
zainteresirane strani bi morale prejeti jasne in uporabne nasvete. Svetovanje bi moralo biti 
pripravljeno v nacionalnih jezikih. 

Regije morajo sodelovati v celotnem procesu. Nedvomno so potrebna dodatna sredstva, 
vendar pa bi različne lokalne in regionalne strategije izboljšale tudi donos na sedanje ravni 
naložb. Okrepiti bi bilo treba vlogo regij pri oblikovanju in izvajanju takih strategij. Ne gre v 
tolikšni meri za vprašanje formalnih pristojnosti, ampak zlasti za vprašanje prožnih virov in 
podpore izgradnji zmogljivosti. 

Inovacije bi morale biti v središču kohezijskih politik in bi morale krepiti inovacijske 
procese v regionalnih okoljih. Morale bi biti usmerjene širše, zlasti v šibkejših regijah. Novi 
politični pristopi, ki zahtevajo, da ustrezni akterji skupaj razvijajo, izvajajo in ocenjujejo 
strategije, pa zahtevajo podporo in krepitev s strani evropskih politik. Več pozornosti 
zahteva pristop, po katerem bi se inovacije razširile s tehnološkega področja še na 
družbeno in organizacijsko, sprejele osnove trojne spirale (javni organi–raziskave–
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industrija) in oblikovale povezave z nacionalnimi in mednarodnimi akterji. Treba bi si bilo 
sistematično prizadevati za spodbujanje in poenostavitev medregionalne komunikacije in 
sodelovanja. Taka prizadevanja ne bi bila smiselna, če ne bi vključevala dovolj finančnih 
sredstev.  

Podpirati bi bilo treba ukrepe, ki krepijo regionalni razvoj. To bi lahko vključevalo tudi 
spodbude in sredstva za razvoj regionalnih inovacijskih strategij. Prizadevati si je treba za 
zmanjševanje ali lajšanje ovir za regije in MSP, ki se poslužujejo inovacijskih pristopov na 
podlagi raznih evropskih sektorskih politik. 

Treba je oceniti učinkovitost namenskih sredstev za posebne cilje. Posebno pozornost je 
treba nameniti ukrepom za izboljšanje regionalnih absorpcijskih zmogljivosti z gradnjo 
zmogljivosti. Večje zmogljivosti in večja udeležba bi verjetno v različnih regijah privedli do 
različnih pristopov. Sistemi financiranja bi tedaj terjali dovolj prožnosti, da bi se lahko 
odzivali na različne pristope, vključno z večjo količino tveganega kapitala in drugimi 
mehanizmi financiranja za podjetja. 

RIS/RITTS je edini evropski politični instrument, ki podpira razvoj politike na podlagi 
analize regionalnih inovacijskih sistemov, zmogljivosti in izvajanja, vključno z mreženjem in 
izmenjavo izkušenj. Program s podobnimi cilji bi bilo treba ponovno vzpostaviti. Na vseh 
programskih področjih bi bilo treba okrepiti uspešne elemente pristopa RIS/RITTS, zlasti 
sodelovanje med regionalnimi akterji različnih držav članic in regij. Evropske politike igrajo 
zelo pomembno vlogo z vodenjem, usmerjanjem in podporo takih pristopov. Splošna 
uporaba inovativnih političnih pristopov, kot so RIS/RITTS, Leader in EQUAL, grozi, da bo 
ukinila te „nišne pristope“, ker pogosto niso popolnoma usklajeni s prevladujočimi 
politikami. Potrebne so evropske politike za spodbujanje inovativnosti pri oblikovanju 
politike.  

Čeprav bi morala evropska raziskovalna politika še naprej podpirati odličnost, je treba 
več pozornosti posvečati boljšemu vključevanju projektov FP7 v regijah, kjer se izvajajo. 
Pobude, ki povezujejo FP7 z regionalnimi akterji in oblikovalci politike, so spodbudile 
številne zanimive projekte. Ker je bilo povpraševanje večje od razpoložljivih finančnih 
sredstev, je na tem področju nujno potrebnih več sredstev.  

Bistvo različnih omejitev in ozkih grl, ki jih je ugotovila ta študija, ter priporočil, ki jih 
predstavlja za njihovo odpravljanje ali vsaj olajšanje, je, da je treba splošen pristop politike 
bolj osredotočiti na regije. Ključni element tega okrepljenega osredotočenja je večje 
vključevanje regionalnih zainteresiranih strani v oblikovanje in izvajanje navedenih glavnih 
politik. 

Glede na velikost izzivov, s katerimi se srečujejo inovacije v Evropi, in globino gospodarske 
recesije, bo nedvomno potrebnih več sredstev. Ta sredstva bi bila bistveno bolj učinkovita, 
če bi bili znanje, razumevanje in ideje končnih uporabnikov sestavni del odločanja, kako 
navedena sredstva najbolje uporabiti. 

 


