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Raport dwudziestoosobowego ze-
społu Enhancing Value Task Force of 
the Council for Industry and Higher 
Education, powołanej do istnienia 
w 2011 r. w ramach działalności UK-
Innovation Research Centre,ukazał się 
w grudniu 2012 r. Miał na celu przede 
wszystkim określenie kierunków dzia-
łań w polityce naukowej Wielkiej Bry-
tanii, które zwiększyłyby efektywność 
ekonomiczną działalności badawczo-
rozwojowej, finansowanej ze środków 
publicznych. Zespół tworzyli wybitni 
przedstawiciele świata akademickiego, 
reprezentowani w zarządzie zespołu 
przez Shirley’a Pearce’a (Loughboro-
ugh University), oraz przedsiębiorstw, 
których reprezentował David Eyton 
(Group Head of Technology, British 
Petroleum). Członkiem zespołu był 
także David Sainsbury, pełniący wcze-
śniej funkcję ministra w rządzie Wiel-
kiej Brytanii (Ministry of Science and 
Innovation).

Na treść raportu składa się osiem 
rozdziałów, w tym trzy otwierające: 
wprowadzenie, wnioski oraz reko-
mendacje. W części wstępnej autorzy 
raportu podkreślają wysoką jakość 
zasobów uniwersyteckich w Wiel-

P R Z E G L Ą D  P I Ś M I E N N I C T W A

Docherty D., Eyton D., Hughes A., Pearce S., 2012, Growing Value. Busi-
ness-University Collaboration for the 21st Century, Londyn: National 
Centre for Universities & Business, ss. 48.

kiej Brytanii. Świadczą o niej przede 
wszystkim obecność czterech uniwer-
sytetów w pierwszej światowej dzie-
siątce oraz drugie miejsce w ilości cy-
towani prac publikowanych (za USA). 
To stwierdzenie prowadzi bezpośred-
nio do sformułowania problemu, że 
wyniki tej inwencyjności muszą zostać 
spożytkowane na potrzeby rozwoju 
Wielkiej Brytanii, a nie innych krajów. 
Rozwiązaniem tego problemu ma być 
wskazanie sposobów przeprowadzenia 
etapów koniecznych do przekształce-
nia tej inwencyjności w innowacyj-
ność rozwiązań oferowanych na rynku 
przez firmy.

Zespół uszczegółowił realizowa-
ne zadanie w postaci czterech celów: 
umiejscowienie sektora badań w Wiel-
kiej Brytanii w kontekście Unii Eu-
ropejskiej oraz globalnym; prześle-
dzenie podobieństw i analogii między 
sektorem publicznym a prywatnym; 
określenie specyfiki sektorowych 
systemów innowacji oraz wskazanie 
priorytetowych działań, które zwięk-
szą wartość badań finansowanych ze 
środków publicznych i ich współpracy 
z biznesem. W odniesieniu do trzech 
pierwszych celów przeprowadzone 
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zostały intensywne badania, które pro-
wadzono przede wszystkim we współ-
pracy z the UK Innovation Research 
Centre Uniwersytetu Cambridge i Im-
perial College.

Na liście dziesięciu wniosków zna-
lazły się między innymi następujące 
stwierdzenia. Obserwuje się współcze-
śnie trend zwiększonej otwartości na 
współpracę ośrodków akademickich 
i przedsiębiorstw, który jest zauwa-
żalny również w Wielkiej Brytanii, 
a niektóre instytucje szczególnie wy-
różniają się w tym kontekście. Wielka 
Brytania jest światowym liderem pod 
względem wysokości finansowania 
badań ze środków zagranicznych, co 
z jednej strony dowodzi ich wysokiej 
jakości, ale z drugiej stanowi zagroże-
nie z uwagi na wykorzystanie efektów 
w innych krajach, które wraz z roz-
wojem własnego systemu innowacji, 
mogą wycofać się z tego rodzaju fi-
nansowania. Konieczne są rozwiązani 
systemowe, łączące zarówno poszcze-
gólne etapy innowacji (od badań pod-
stawowych po prace rozwojowe, wdro-
żeniowe i komercjalizację rynkową), 
jak i etapy finansowania (od start-up 
po ponadnarodowe korporacje), a tak-
że obejmujące mechanizmy finanso-
wania tej działalności oraz konieczną 
dla niej infrastrukturę. We wnioskach 
zwraca się również uwagę, że komer-
cjalizacja jest tylko jednym ze spo-
sobów tworzenia wartości, który jest 
zawsze ryzykowny, co dotyczy przede 
wszystkim małych i średnich przedsię-
biorstw, mających większe trudności 
w zarządzaniu innowacjami i dyspo-

nujących wąskim portfolio innowacji. 
Nie istnieje, zdaniem autorów raportu, 
jedno rozwiązanie, które sprawdziłoby 
się dla wszystkich sektorów. Wynika to 
z ich zróżnicowania, a także z faktu, że 
posiadają one różne reżimy w odnie-
sieniu do zarządzania i ochrony wła-
sności intelektualnej. Stąd konieczne 
jest opracowanie różnych strategii roz-
woju i priorytetyzacji dla poszczegól-
nych sektorów. W końcowym wniosku 
podkreśla się, że mimo posiadania wy-
sokiej jakości sektora usług finanso-
wych w Wielkiej Brytanii, innowacje 
pozyskują środki finansowe ze źródeł 
zagranicznych, wskutek czego korzy-
ści z nimi związane są dyskontowane 
za granicą.

W odniesieniu do polityki nauko-
wej autorzy formułują więc odnośne 
rekomendacje. Po pierwsze, utrzyma-
nie wysokiej jakości badań poprzez 
prowadzenie strategicznej polityki 
rządu Wielkiej Brytanii. Istotnym jej 
instrumentem ma być zwiększenie do 
2,5% PKB wydatków na działalność 
badawczo-rozwojową, a także wpro-
wadzenie ulg podatkowych, zwłaszcza 
związanych z ochroną patentową. Po 
drugie, stworzenie warunków współ-
pracy finansowej, które umożliwią 
wykorzystanie innowacji, tworzonych 
w brytyjskich ośrodkach badawczych, 
na potrzeby krajowego przemysłu, 
który prowadzi działalność globalną, 
ale także w skali regionalnej. Promo-
wanie przedsiębiorczości w uniwersy-
tetach w celu zwiększenia gotowości 
do podejmowania ryzyka i realizacji 
biznesowych przedsięwzięć innowa-
cyjnych. Realizacja tej rekomendacji 



175PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

miałaby obejmować staże studenckie 
w start-upach oraz włączenie do pro-
gramów studiów problematyki zwią-
zanej z rozwiązywaniem realnych pro-
blemów inspirowanych działalnością 
gospodarczą. Po czwarte, stworzenie 
sektorowo zróżnicowanych strategii, 
służących intensyfikacji współpra-
cy między ośrodkami badawczymi 
a przedsiębiorstwami. W tym celu 
opracowane zostały zróżnicowane 
sektorowo wskaźniki rozwoju oraz 
wdrażania innowacji.

Korpus raportu stanowią szczegó-
łowe analizy problematyki innowacji 
w Wielkiej Brytanii, wsparte szczegó-
łowymi studiami przypadków. Zaryso-
wanie ogólnego tła prac towarzyszą-
cych przygotowaniu raportu autorzy 
rozpoczęli od zaprezentowania „złote-
go pięciokąta”, który obok tradycyjnie 
wymienianych uczelni, administracji 
publicznej i biznesu, włącza też in-
frastrukturę finansową oraz instytucje 
rynku pracy. Na tym tle zaprezentowa-
ne zostały najważniejsze wyzwania, 
jakie stoją przed systemem innowacji 
w Wielkiej Brytanii. Obejmują one 
m.in. pojawienie się tzw. otwartych 
innowacji, globalizację działalności 
innowacyjnej, kryzys bankowy oraz 
przemiany w strukturze gospodarki 

Wielkiej Brytanii, zwłaszcza dotyczą-
ce zmniejszającej się działalności pro-
dukcyjnej oraz niekorzystnych prze-
kształceń w strukturze własnościowej.

Sytuacja sektora B+R zaprezento-
wana została w raporcie na tle innych 
krajów UE, jak i w kontekście global-
nym. Schematycznie do jej przedsta-
wienia (na podstawie wysokości fi-
nansowania ze środków publicznych) 
wykorzystany został schemat D. Sto-
kesa o stosunkowo proporcjonalnym 
rozkładzie: czyste badania podstawo-
we (33,7%), badania podstawowe in-
spirowane przez potencjalnych użyt-
kowników ich rozwiązań (28,9%) oraz 
czyste badania stosowane (34,6%). 
Uwzględnione zostały także różne for-
my aktywności badaczy, a także ich 
możliwości współpracy z różnymi sek-
torami przemysłu Wielkiej Brytanii.

Raport zamykają studia przypad-
ków współpracy ośrodków akademic-
kich z przedsiębiorstwami, których 
autorami byli na ogół pracownicy da-
nej firmy. Podane przykłady objemują 
m.in. klaster biomedyczny firmy Gla-
xoSmithKline, sieć UTC firmy Rolls-
Royce, Instytut BP w Cambridge oraz 
CISCO (National Virtual Incubator).

Paweł Kawalec


