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Streszczenie

 W artykule poruszono problematyk  konkurencyjno ci i innowacyjno ci regionu 

Ba kanów Zachodnich na przyk adzie Czarnogóry. Celem poni szego artyku u jest 

wskazanie g ównego sektora gospodarki wp ywaj cego na wzrost gospodarczy Czarno-

góry oraz zaproponowanie innowacji w tym sektorze w ramach strategii Europa 2020.

Czarnogóra, postrzegana jako lider regionu w negocjacjach akcesyjnych, mo e sta  si

przyk adem innowacyjnego podej cia w wykorzystaniu szans, jakie daje dost p do 

funduszy Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), którego g ównym celem jest 

pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz wzrost konkurencyjno ci kraju kandyduj cego 

do Unii Europejskiej. 

S owa kluczowe: konkurencyjno , innowacyjno , zrównowa ony rozwój, rozwój 
regionalny, ekonomia

Wprowadzenie

Zdaniem wielu ekspertów kraje regionu Ba kanów Zachodnich – szcze-

gólnie wyró niaj ca si  na tym tle Czarnogóra – ambitnie pracuj  na rzecz efek-

                                                          
  Adres e-mail: radoslaw.dziuba@uni.lodz.pl. 
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tywnej integracji z Uni  Europejsk . W sk ad regionu Ba kanów Zachodnich  

w kontek cie polityki rozszerzenia Unii Europejskiej wchodz : Chorwacja  

– cz onek Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 roku, kraje kandyduj ce – Czarno-

góra, By a Jugos owia ska Republika Macedonii, Serbia, oraz potencjalni kan-

dydaci – Albania, Bo nia i Hercegowina, Kosowo. Gospodarka krajów Ba ka-

nów Zachodnich, szczególnie regionów nadmorskich, nie jest wysoce zró ni-

cowana. Rozwój turystyki i energetyki z odnawialnych róde  ma szans  sta

si  interesuj c  nisz  tego regionu, w której dzia alno  gospodarcza mo e by

rozwijana w kontek cie integracji europejskiej, przyci gaj c równocze nie fun-

dusze na badania i rozwój oraz inwestycje. Wa ne jest, aby przez wykorzysta-

nie funduszy Instrumentów Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) wspiera  innowa-

cyjno  i kreowa  rozwój w sektorze M P. Celem poni szego artyku u jest 

znalezienie g ównego sektora gospodarki wp ywaj cego na wzrost gospodarczy 

Czarnogóry oraz zaproponowanie innowacji w tym sektorze w ramach strategii 

Europa 2020. Konkurencyjno  w niniejszej pracy b dzie rozpatrywana pod 

k tem zdolno ci do produkowania dóbr i us ug, które sprawdz  si  na rynku 

mi dzynarodowym, a jego obywatele osi gn  rosn c  i trwa  popraw  stan-

dardu ycia. Kluczowym czynnikiem konkurowania jest zdolno  do wprowa-

dzania innowacji, stanowi ca warunek do uzyskania trwa ej konkurencyjno ci

gospodarki na rynku globalnym1.

1. Konkurencyjno  gospodarki Czarnogóry na tle innych pa stw regionu Ba ka-
 nów Zachodnich 

Rankingi dotycz ce konkurencyjno ci poszczególnych gospodarek w Glo-

balnym Raporcie Konkurencyjno ci opieraj  si  na pozycji krajów w Global-

nym Rankingu Konkurencyjno ci (The Global Competitiveness Index), który 

bierze pod uwag  dwana cie podstawowych czynników wp ywaj cych na kon-

kurencyjno  danej gospodarki2: innowacyjno , instytucje, infrastruktur , zdol-

                                                          
1  Z. Wysoki ska, Konkurencyjno  w mi dzynarodowym i globalnym handlu technolo-

giami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa– ód  2011, s. 124.
2  Tej e, Ekspertyza nt. potencjalnych obszarów i dziedzin przewag konkurencyjnych go-

spodarki polskiej, Warszawa 2010, s. 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov. 
pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/
Ekspertyza_Prof_Wysokinska_08122010.pdf (10.09.2014).



RADOS AW DZIUBA
ROLA INNOWACYJNO CI I KONKURENCYJNO CI W ROZWOJU REGIONU BA KANÓW ZACHODNICH… 223

no  biznesow , rozmiar rynku, zdolno  technologiczn , stabilno  i otoczenie 

makroekonomiczne, sektor ochrony zdrowia i podstawow  edukacj , wy sz

edukacj  i kszta cenie, efektywno  rynku towarowego, efektywno  rynku 

pracy, rozwój rynku finansowego. Bior c to wszystko pod uwag , rednia po-

zycja gospodarki Czarnogóry pod wzgl dem konkurencyjno ci na tle innych 

gospodarek regionu Ba kanów Zachodnich w okresie 2009/2010–2013/2014 

znajduje si  na najwy szej pozycji (patrz tabela 1). 

Tabela 1. Wyniki rankingu krajów regionu Ba kanów Zachodnich  

w zakresie konkurencyjno ci gospodarki w poszczególnych latach 
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Albania 4 89,2 95 89 78 88 96 

Bo nia
i Hercegowina 6 97,2 87 88 100 102 109 
Chorwacja 2 76,2 75 81 76 77 72 

Czarnogóra 1 62 67 72 60 49 62 
Macedonia* 3 79 73 80 79 79 84 

Serbia 5 96 101 95 95 96 93 

* Tutaj skrócona nazwa By ej Jugos owia skiej Republiki Macedonii 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych zawartych w raportach: The Global Competi-
tiveness Report 2010–2011, World Economic Forum 2010, s. 16–17, www.weforum.org/reports 

(12.09.2014); The Global Competitiveness Report 2011–2012, World Economic Forum 2011,  
s. 15, www.weforum.org/reports/ (12.09.2014); The Global Competitiveness Report 2012–2013,
World Economic Forum 2012, s. 13, www.weforum.org/reports (12.09.2014); The Global Com-
petitiveness Report 2013–2014, World Economic Forum 2013, s. 15, www.weforum.org/reports 

(12.09.2014). 

Globalny Raport Konkurencyjno ci na podstawie powy szych czynników 

wskazuje wp ywaj ce na konkurencyjno  danej gospodarki etapy rozwoju, na 

jakich znajduj  si  poszczególne pa stwa. Bior c pod uwag  PKB per capita
w dolarach, pa stwa umieszczane s  w poszczególnych etapach rozwoju go-

spodarczego wed ug nast puj cej skali3:

                                                          
3 The Global Competitiveness Report 2011–2012..., s. 10. 
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1) Etap pierwszy rozwoju – PKB per capita poni ej 2000 USD; gospo-

darki opieraj  si  na takich czynnikach wp ywaj cych na konkuren-

cyjno , jak: instytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne 

oraz ochrona zdrowia. Gospodarki znajduj ce si  na poziomie przej-

ciowym pomi dzy etapem pierwszym i drugim cechuj  si  poziomem 

rozwoju PKB per capita pomi dzy 2000 a 2999 USD. 

2) Etap drugi rozwoju – PKB per capita pomi dzy 3000 a 8999 USD; to 

gospodarki oparte na wzmacnianiu efektywno ci przez takie czynniki, 

jak: efektywno  rynków pracy oraz towarów, edukacja wy sza  

i kszta cenie, rozwijanie rynków finansowych, zdolno ci technolo-

giczne, zaawansowane pod wzgl dem rozwoju rozmiary rynku. Go-

spodarki znajduj ce si  na poziomie przej ciowym, tj. pomi dzy eta-

pem drugim i trzecim, cechuj  si  poziomem PKB per capita mi dzy 

9000 a 16 999 USD. 

3) Etap trzeci rozwoju – PKB per capita powy ej 17 000 USD; pa stwa

zakwalifikowane do trzeciego etapu rozwoju gospodarki cechuj  si

wysok  zdolno ci  biznesow  oraz szerok  zdolno ci  do wdra ania 

innowacji.

Bior c pod uwag  powy sze kryteria etapu rozwoju pa stwa, Czarnogóra 

nie wyró nia si  pod tym wzgl dem na tle pozosta ych pa stw regionu. Wi k-

szo  pa stw Ba kanów Zachodnich znajduje si  na podobnym, drugim etapie 

rozwoju (PKB per capita pomi dzy 3000 a 8999 USD). Jedynie Chorwacja 

znajduje si  mi dzy drugim a trzecim etapem, z PKB per capita powy ej  

9000 USD4. Konkurencyjno  wszystkich gospodarek oparta jest zatem na 

wzmacnianiu efektywno ci przez takie czynniki, jak: efektywno  rynków pra-

cy oraz towarów, edukacja wy sza i kszta cenie, rozwijanie rynków finanso-

wych, zdolno ci technologiczne, zaawansowane pod wzgl dem rozwoju roz-

miary rynku.  Powstaje zatem pytanie, co wp ywa na PKB poszczególnych go-

spodarek (g ównie gospodarki Czarnogóry) i jakie czynniki mog  stymulowa

zwi kszenie rozwoju oraz przej cie gospodarki Czarnogóry do kolejnego etapu. 

                                                          
4  Tam e, s. 12; The Global Competitiveness Report 2010–2011…, s. 11; The Global 

Competitiveness Report 2011–2012…, s. 11; The Global Competitiveness Report 2012–2013…, 
s. 12; The Global Competitiveness Report 2013–2014…, s. 11. 
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2. Innowacyjno  gospodarki Czarnogóry 

Jednym z czynników, który wp ywa na zwi kszenie konkurencyjno ci da-

nej gospodarki, jest wzrost innowacyjno ci. Innowacyjno  stanowi do  szero-

kie poj cie i nie mo e by  uto samiana w bezpo redni sposób z innowacj .

Poj cie innowacji, zgodnie z definicj  J. Schumpetera, w literaturze ekono-

micznej rozumiane jest jako5:

wdro enie do produkcji nowego lub udoskonalenie ju  istniej cego wy-

robu,

wprowadzenie nowej lub udoskonalenie istniej cej metody produkcji, 

otwarcie nowego rynku, 

zastosowanie nowych surowców, materia ów lub pó fabrykatów, 

wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 

Innowacja zatem mo e by  w odró nieniu od innowacyjno ci przedmiotem 

kupna-sprzeda y. Mo na j  niemal natychmiast zastosowa  i wdro y . Inno-

wacja  jest podstaw  i fundamentem trwa ego wzrostu gospodarczego. 

Innowacyjno  w odró nieniu od innowacji to zdolno  do trwa ego po-

szukiwania i wdra ania innowacji. Powinna by  kszta towana, formu owana  

w sposób ci g y i permanentny. Odnosi si  zwykle do ca ej gospodarki. Inno-

wacyjno  gospodarcz  mo na analizowa  na ró nych poziomach6: jednostko-

wym, organizacyjnym, regionalnym, krajowym oraz mi dzynarodowym. Bior c

pod uwag  dane makroekonomiczne, g ównie powierzchni  Czarnogóry oraz 

liczb  ludno ci7, poszukiwanie innowacyjno ci Czarnogóry b dzie analizowane 

g ównie na poziomie krajowym i regionalnym. Trudno jest jednoznacznie okre-

li , co wp ywa na innowacyjno  gospodarki na poziomie krajowym i gdzie 

poszukiwa  innowacji, tak by proces ten by  jak najbardziej efektywny. Inno-

wacyjno  na poziomie krajowym to sprz one wieloczynnikowe zjawisko, 

które po czone w jedn  ca o  pozwala na jak najwi ksz  efektywno

i zwi kszenie rozmiarów wzrostu gospodarczego, daj c wymierny efekt w po-

staci spodziewanego wzrostu gospodarczego wyra onego miar  Produktu Kra-

                                                          
5  J.A. Schumpeter, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
6  W. Kosiedowski, Przedsi biorczo  i innowacyjno  w procesie rozwoju regionów Eu-

ropy rodkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika, Toru
2013, s. 68. 

7  Ludno  Czarnogóry w 2012 r. – 621 tys. osób, powierzchnia – 13 812 km2,
PKB – 3346 mln euro; Montenegro Progress Report COM (2013) 700 final, s. 52. 
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jowego Brutto (PKB). Poszukuj c bran y, któr  nale y stymulowa  i pobudza

do kreowania innowacyjno ci, tak by wp ywy z tego sektora do gospodarki 

danego kraju by y jak najwi ksze, nale y zbada , który sektor daje najwi ksze 

szanse na wzrost innowacyjno ci przy jednoczesnym wysokim udziale w PKB. 

Tabela 3. Wp ywy z turystyki oraz ich udzia  w Produkcie Krajowym Brutto  

krajów regionu Ba kanów Zachodnich 

Wp ywy z turystyki do gospodarki  
poszczególnych pa stw w mln USD 

Realne
PKB

w mln 
USD

Udzia
wp ywów 
z turystyki 

w PKB 
(%)

Kraj

2010 2011 2012 2013 
Zmiana 

2010–2013 
rok 2010 = 100 

2013 2013 

Razem wybra-
ne kraje regio-
nu Ba kanów 
Zachodnich 12 206 13 564 12 871 13 918 114 14 4880 9,6 
Albania 1626 1628 1471 1470 90 12 340 11,9 
Bo nia
i Hercegowina 594 631 622 689 115 17 830 3,8 
Chorwacja 8259 9211 8812 9555 115 57 540 16,6 
Czarnogóra 732 862 826 884 120 4430 19,9 
Macedonia* 197 240 234 267 135 10 220 2,6 
Serbia 798 992 906 1053 131 42 520 2,4 

*  Tutaj skrócona nazwa By ej Jugos owia skiej Republiki Macedonii 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych zawartych w raporcie UNWTO  
Tourism Highlights, 2014 Edition, s. 8; Trading Economics,

http://pl.tradingeconomics.com (1.09.2014). 

Uwzgl dniaj c po o enie geograficzne Czarnogóry oraz wielko  tego 

pa stwa, w pierwszej kolejno ci nasuwa si  konieczno  poszukiwania innowa-

cyjno ci w kontek cie bran y turystycznej. Na tym etapie nale y jednak t  kon-

cepcj  zbada  za pomoc  udzia u wp ywów do gospodarki Czarnogóry z sekto-

ra turystyki na tle innych pa stw regionu. Z danych zawartych w raportach 

wiatowej Organizacji Turystyki, pa stwa regionu Ba kanów Zachodnich zano-

towa y w sumie wzrost wp ywów z turystyki do gospodarki regionu o 14%  

(w porównaniu z rokiem bazowym wp ywy wzros y z 12 206 mln USD w 2010 

roku do 13 918 mln USD w 2013 roku).  Nale y przy tym zauwa y , e Czar-

nogóra na tle regionu kszta tuje si  na rednim poziomie. W 2013 roku, w po-

równaniu do roku bazowego 2010, wp ywy z sektora turystyki do gospodarki Czar-

nogóry zwi kszy y si  o 20% (z 732 mln USD w 2010 roku do 884 mln USD  
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w 2013 roku). Wzrost ten jednak na tle innych pa stw regionu utrzymywa  si

na rednim poziomie. Najwi kszy przyrost w analizowanym czasie odnotowa a

Macedonia – wzrost o 35% (z 197 mln USD w 2010 roku do 267 mln USD  

w 2013 roku) oraz Serbia – oko o 30% (wzrost z 798 mln USD w 2010 roku do 

1053 mln USD w 2013 roku)  Tylko jeden kraj – Albania – odnotowa  w bada-

nym okresie spadek wp ywów z turystyki na poziomie 10% (wp ywy spad y

z 1626 mln USD do poziomu 1470 mln USD).  

Z punktu widzenia analizy udzia u wp ywów z sektora turystyki w ogól-

nym poziomie PKB w ca ym analizowanym regionie wska nik ten kszta towa

si  w 2013 roku na poziomie 9,6%. Czarnogóra na tle innych pa stw regionu 

Ba kanów Zachodnich odnotowuje najwi kszy wska nik na poziomie niemal 

20% w 2013 roku. Potwierdza si  zatem pocz tkowe przypuszczenie, e jed-

nym z dominuj cych czynników wp ywaj cych na wzrost gospodarczy Czarno-

góry jest bran a turystyczna. Analogicznie dzieje si  w innych pa stwach re-

gionu Ba kanów Zachodnich, czyli w Chorwacji i Albanii, które s  po o one  

w podobnym rejonie geograficznym. Czarnogóra powinna zatem poszukiwa

innowacji w sektorze turystyki, tak by wyró ni  si  na tle regionu i efektywnie 

pobudza  oraz zwi ksza  wzrost gospodarczy w tej bran y. 

3. Innowacja kreuj ca wzrost gospodarczy i rozwój regionu zgodnie z za o enia-
 mi strategii Europa 2020 w kontek cie bran y turystycznej   

Czarnogóra, jako przysz y cz onek Unii Europejskiej, podobnie jak inne 

kraje b dzie zobowi zana do realizacji celów strategii Europa 2020. Dlatego 

ju  na tym etapie powinno si  planowa  inwestycje innowacyjne szczególnie na 

poziomie krajowym oraz regionalnym, które spe niaj  cele oraz maj  szans

zwi ksza  efektywno  osi gania wska ników strategii Europa 2020.

Celem strategii Europa 2020 jest inteligentny, korzystny dla wszystkich 

obywateli, zgodny z normami ochrony rodowiska wzrost, który przez wdra a-

nie odpowiednich instrumentów na szczeblu unijnym, krajowym oraz regional-

nym przyczyni si  w efekcie do o ywienia gospodarki europejskiej oraz przy-

gotuje kraje cz onkowskie na wyzwania kolejnego dziesi ciolecia8.

                                                          
8  Z. Wysoki ska, J. Witkowska, Integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2010, s. 17. 
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Z punktu widzenia efektywno ci wska ników strategii Europa 2020 zinte-

growane podej cie w adz lokalnych, przedsi biorców – g ównie w a cicieli 

obiektów hotelarskich i gastronomicznych, ale i spo eczno ci lokalnych – mo e

spowodowa  du  efektywno  realizacji zasad zrównowa onego rozwoju tury-

styki9. Podstawowym czynnikiem wp ywaj cym na osi gni cie za o onych 

celów strategii Europa 2020 jest innowacyjne podej cie do zarz dzania infra-

struktur  turystyczn 10 i jej wp ywem na rodowisko naturalne. Zdaniem wielu 

ekspertów wiatowym trendem w dziedzinie innowacji infrastruktury turystycz-

nej jest prowadzenie hotelu przyjaznego rodowiskowo (hotelu ekologiczne-

go)11. W Unii Europejskiej, po dostrze eniu  konieczno ci usystematyzowania 

norm dotycz cych certyfikacji obiektów hotelarskich pod wzgl dem zrówno-

wa onego rozwoju turystyki, wprowadzono certyfikat Ecolabel, który dedyko-

wany jest bran y turystycznej, a g ównie – infrastrukturze hotelarskiej. Prowa-

dzenie innowacyjnego hotelu zgodnie z normami Ecolabel to nie tylko zmiany 

w postaci zmniejszenia zu ycia wody dzi ki wprowadzeniu perlatorów wod-

nych czy te  zmniejszenia zu ycia energii elektrycznej dzi ki wprowadzeniu 

odnawialnych róde  energii, ale przede wszystkim nowatorska filozofia zarz -

dzania personelem, która sprzyja ochronie rodowiska naturalnego zgodnie  

z zasadami zrównowa onego rozwoju. 

Podsumowanie 

Czarnogór  powszechnie uznaje si  za jednego z liderów pa stw kandydu-

j cych do Unii Europejskiej. W wi kszo ci jest to region nadmorski, gdzie 

znaczna cz  Produktu Krajowego Brutto pochodzi z turystyki. Mo na zatem 

przypuszcza , e dobrze stymulowana innowacyjno  w zakresie turystyki po-

                                                          
9 Zrównowa ona turystyka jest definiowana jako turystyka respektuj ca codzienne ycie 

lokalnej ludno ci, regionalne dziedzictwo kulturowe, a przede wszystkim – dbaj ca o dobro ro-
dowiska przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowego wypoczynku odwiedzaj cym dany 
region turystom. UNESCO Sustainable tourism, www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/ 
mod16.html (20.02.2014). 

10 Infrastruktura turystyczna jest rozumiana g ównie jako baza hotelowa oraz gastrono-
miczna, która s u y przyje d aj cym na dany obszar turystom zaspokajaniu ich potrzeb zwi za-
nych z biern  oraz aktywn  turystyk . Instytut Hotelarstwa, Badania i raporty, www.instytut-
hotelarstwa.pl (10.05.2014). 

11  R. Dziuba, System certyfikacji „Czysta Turystyka” podstawowe przes anki decyzji 
wdro eniowej, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2012, nr 2 (31), s. 17. 
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zwoli, by kraj ten sta  si  liderem i przyk adem dla innych pa stw regionu Ba -

kanów Zachodnich w kontek cie innowacji turystycznych, a szczególnie  

w bran y hotelarskiej.  

Prowadzenie hoteli przyjaznych rodowiskowo zgodnie z normami Ecola-

bel powinno obni y  koszty funkcjonowania obiektów o oko o 20%12. Zaosz-

cz dzone w ten sposób pieni dze mo na przeznaczy  na dodatkowe inwestycje, 

które pobudz  lokaln  i regionaln  gospodark . Same normy Ecolabel wymu-

szaj  korzystanie z produktów regionalnych, co ju  w pewien sposób ma szans

pozytywnie wp yn  na wzrost gospodarczy Czarnogóry. Wykorzystuj c rodki 

z funduszy instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA, nale y bra  pod uwag

przede wszystkim innowacyjne inwestycje w takich dziedzinach gospodarki, 

które dadz  du  szans  na wykreowanie efektywnego wzrostu gospodarczego, 

co przyczyni si  do wzrostu konkurencyjno ci oraz innowacyjno ci kraju  

i, w dalszej perspektywie, ca ego regionu Ba kanów Zachodnich. 
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THE ROLE OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE WESTERN BALKANS REGIONS ON THE EXAMPLE OF MONTENEGRO 

Abstract

The article shows the problem question of competitiveness and innovativeness of 

the Western Balkans regions on the example of Montenegro. The purpose of this article 

is the search for the main sector of the economy affecting the economic growth of 

Montenegro and to propose innovations in this sector within the framework of the 

Europe 2020 strategy. Montenegro, which is seen as a leader in the region in the 

accession negotiations could become an example of an innovative approach in the use 

of the opportunities that gives you access to the funds of the IPA, whose main objective 

is to stimulate economic growth and increase competitiveness of the candidate country 

to the European Union. 
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