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Streszczenie

W ostatnich latach polityka innowacyjna sta a si  jedn  z wa niejszych polityk 

sektorowych nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w Polsce. We wspó czesnych gospo-

darkach ro nie rola innowacji w porównaniu do klasycznych czynników wzrostu 

gospodarczego, takich jak ziemia, kapita , si a robocza. Innowacje przyczyniaj  si  do 

podniesienia konkurencyjno ci przedsi biorstw, jak równie  wzmacniaj  pozycj  re-

gionu, a odpowiednio wspierane – tak e kraju na arenie mi dzynarodowej. 

S owa kluczowe: region, rozwój, przedsi biorstwo, innowacja, polityka innowacyjna

Wprowadzenie

Na rozwój regionu maj  wp yw nie tylko jego zasoby, ale tak e zdolno

do generowania i wprowadzania zmian, zw aszcza w zakresie rozwi za  orga-

nizacyjnych, wiedzy i technologii. Czynnikami warunkuj cymi rozwój zarówno 

na szczeblu przedsi biorstwa, jak i regionu (a w konsekwencji – kraju) s  inno-

wacje. Pe ni  one wa ne funkcje nie tylko o charakterze ekonomicznym i tech-

niczno-produkcyjnym, ale tak e spo ecznym i ekologicznym.  
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Celem opracowania jest ustalenie: 1) czy i jakie innowacje podejmuj  pol-

skie przedsi biorstwa oraz 2) w jakim stopniu ich innowacyjna dzia alno

wp ywa na zmiany i rozwój regionów. 

1. Istota i rodzaje innowacji  

Polityka regionalna w naszym kraju, bazuj c na promowanym przez 

OECD nowym paradygmacie rozwoju, odchodzi od tradycyjnej redystrybucji 

rodków (tradycyjnej polityki wyrównawczej) w stron  wzmacniania i wyko-

rzystania potencja ów terytorialnych wszystkich regionów przez interwencj

nastawion  na budowanie ich si y konkurencyjnej. Modyfikacji ulega system 

realizacji polityki regionalnej. Zak ada si  zwi kszenie efektywno ci polityki 

przez wprowadzenie zasady warunkowo ci i mechanizmów konkurencyjno ci

w dost pie do rodków publicznych1.

Czynnikiem wzbudzaj cym rozwój gospodarczy regionów i wzmacniaj -

cym ich konkurencyjno  jest innowacja. Polityka regionalna umo liwia trans-

fer nowoczesnego europejskiego know-how w zakresie programowania, finan-

sowania, monitoringu, ewaluacji oraz wyboru projektów. Wzrost poziomu in-

nowacyjno ci musi odbywa  si  zarówno na szczeblu regionalnym, jak i na 

poziomie podmiotów gospodarczych. Z kolei mo liwo  wykorzystania w regio-

nie zasobów wiedzy, kreatywno ci i umiej tno ci kapita u ludzkiego zale y od 

wspó pracy samorz dów z przedsi biorcami i regionalnymi o rodkami wiedzy. 

Ju  J.A. Schumpeter na pocz tku XX wieku zauwa y , e motorem pozy-

tywnych przemian w gospodarce jest odej cie od rutyny i wprowadzenie na 

rynek nowego produktu lub towaru o nowych w a ciwo ciach. Osob , która  

w nowy sposób po czy rodki produkcji, nazwa  przedsi biorc  (innowato-

rem)2. Wspó cze nie termin „innowacja” nie tylko nabra  szerszego znaczenia, 

ale jest te  ró nie definiowany. Wielu autorów przywo uje terminologi  zapro-

ponowan  przez OECD i Eurostat, wed ug której „innowacja to wdro enie no-

wego lub znacz co udoskonalonego produktu (wyrobu/us ugi) lub procesu, 

nowej metody marketingowej czy nowej metody organizacyjnej w praktyce 

                                                          
1 Polityka regionalna w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011,  

s. 8, www.mir.gov.pl/konferencje/Poznan/pl/Documents/Polityka_regionalna.pdf (28.07.2014). 
2  J.A. Shumpeter, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
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gospodarczej. To tak e nowe podej cie w organizacji miejsca pracy lub w sto-

sunkach z otoczeniem”3. Z zapisu wynika, e mo na wskaza  cztery rodzaje 

innowacji: produktow , procesow , marketingow  i organizacyjn . Przez inno-

wacje rozumie si  wi c nie tylko wprowadzenie do procesów produkcyjnych 

nowych metod produkcji czy te  nowych sposobów jej organizacji, które  

w konsekwencji daj  innowacyjny efekt w postaci nowych wyrobów; dzia a-

niami innowacyjnymi mo e by  tak e tworzenie nowych podmiotów gospodar-

czych, jak równie  odkrywanie i zdobywanie nowych róde  surowców oraz 

nowych rynków zbytu4.

Ze wzgl du na oryginalno  wprowadzanych zmian mo na natomiast wy-

ró ni  innowacje kreatywne (absolutne) i innowacje imitacyjno-adaptacyjne. 

Pierwsze s  wynikiem oryginalnych i samodzielnych rozwi za . Drugie po-

wstaj  na skutek na ladownictwa i rozpowszechnienia oryginalnych osi gni

lub s  poszerzeniem skali i zakresu wykorzystania innowacji kreatywnych. 

Z kolei bior c pod uwag  kryterium przestrzenne przy definiowaniu inno-

wacji, okre lanej przez K. Miszczaka jako „zdolno  i motywacja gospodarki 

(regionu, przedsi biorstwa) do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania 

w praktyce wyników bada  naukowych, nowych koncepcji, pomys ów i wyna-

lazków”, mo na wyró ni  trzy systemy innowacyjne: Narodowy System Inno-

wacyjny (NSI), Regionalne Systemy Innowacyjne (RSI) i Lokalne Systemy 

Innowacyjne (LSI)5. Warto przypomnie , e koncepcja systemu innowacyjnego 

stanowi nowe podej cie do problematyki innowacji, zgodnie z którym gospo-

darka postrzegana jest jako sie  wzajemnie powi zanych podmiotów gospodar-

czych i instytucji, warunkuj ca zaj cie synergicznych efektów wspó pracy6.

Regionalne strategie innowacji s  w krajach Unii Europejskiej podstawowym 

instrumentem rozwoju regionalnego, maj cym na celu podnoszenie innowacyj-

no ci regionów przez rozwój sektora badawczego i optymalizacj  jego wyko-

                                                          
3 Podr cznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotycz cych innowacji,

MNiSW, Warszawa 2008, s. 34. 
4  K. Górka, Czynniki hamuj ce oraz stymuluj ce rozwój przedsi biorczo ci i innowacyj-

no ci w przemy le, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 708, s. 53. 
5  K. Miszczak, Charakterystyka funkcjonowania terytorialnych systemów innowacyjnych,

w: Kierunki transformacji spo eczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzgl d-
nieniem obszarów metropolitalnych, red. S. Korenik, M. Rogowska, Wydawnictwo Katedry 
Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorz dowej we Wroc awiu, Wroc aw 2006, s. 39.  

6  N. Capanidu, Znaczenie innowacji w rozwoju regionalnym, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczeci skiego, Problemy Zarz dzania, Finansów i Marketingu 2006, nr 10, s. 70. 
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rzystania na rzecz rozwoju gospodarki. Jest to mo liwe dzi ki wspó pracy mi -

dzy przemys em, samorz dem regionalnym i administracj  rz dow , samorz -

dem gospodarczym, jednostkami naukowo-badawczymi oraz infrastruktur

biznesow . W ród wymienionych uczestników strategii innowacji nadal szcze-

gólnie wa n  rol  odgrywaj  przedsi biorcy – innowatorzy. 

2. Zakres innowacyjno ci polskich przedsi biorstw

W mi dzynarodowych rankingach innowacyjno ci Polska klasyfikowana 

jest znacznie ni ej ni  wi kszo  krajów cz onkowskich UE. Przyk adowo,  

w raporcie IUS (Innovation Union Scoreboard 2013) nasz kraj po dwuletnim 

zaliczaniu go do grupy umiarkowanych innowatorów (moderate innovators)

w 2012 roku spad  w rankingu do grupy tzw. s abych innowatorów (modest 
innovators). Polska charakteryzuje si  ni szym ni  przeci tna dla wszystkich 

pa stw cz onkowskich poziomem Sumarycznego Wska nika Innowacyjno ci

(Sumary Innovation Index – SII). W 2012 roku w rankingu IUS zaj a czwarte 

miejsce od ko ca7. Z kolei w corocznie publikowanych raportach Komisji Eu-

ropejskiej wszystkie regiony Polski zaliczane s  do kategorii regionów s abo 

lub bardzo s abo innowacyjnych, tzw. umiarkowanych innowatorów lub inno-

watorów o skromnych wynikach. W 2012 roku za innowacyjny region w Polce 

uznano jedynie województwo mazowieckie. 

W tworzeniu innowacji decyduj ce znaczenie maj  przedsi biorstwa oraz 

sektor nauki, natomiast szczególn  rol  odgrywaj  konsumenci, poniewa  gene-

ruj  popyt na nowoczesne towary lub us ugi. Rozmiary dzia alno ci innowacyj-

nej mierzy si  m.in. liczb  podmiotów wprowadzaj cych innowacje czy wielko-

ci  sprzeda y produktów nowych lub istotnie ulepszonych. Informacje GUS 

pokazuj  nieznaczny wzrost aktywno ci innowacyjnej przedsi biorstw w latach 

2010–2012. W tym czasie 17,7% przedsi biorstw przemys owych oraz 13,9% 

przedsi biorstw z sektora us ug wprowadzi o zmiany o charakterze innowacyj-

nym (wobec odpowiednio 16,9% i 12,3% w latach 2009–2011)8. Badane przed-

si biorstwa – zarówno przemys owe, jak i us ugowe – wprowadzi y przede 

                                                          
7 Polska 2013. Raport o stanie polskiej gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

2013, s. 242, www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG20130829.pdf (24.11.2013). 
8 Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw w latach 2010–2012, GUS, Szczecin 2013,  

s. 2, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/dzial_innow_przed__sek_usl_2010_2012.pdf (7.08.2014). 
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wszystkim innowacje procesowe, a dopiero w drugiej kolejno ci – produktowe, 

co ukazano w tabeli 1.

Tabela 1. Procentowy udzia  przedsi biorstw innowacyjnych  

w ogólnej liczbie przedsi biorstw wed ug rodzajów innowacji w latach 2010–2012 

Przedsi biorstwa, które wprowadzi y innowacje 

Wyszczegól-
nienie

ogó-
em 

nowe
lub

ulep-
szone
pro-

dukty 

nowe
lub

ulep-
szone

procesy 

nowe lub 
ulepszone

metody 
wytwa-
rzania

nowe lub 
ulepszo-
ne meto-
dy z za-
kresu 

logistyki/
dystry-
bucji

nowe lub 
ulepszone

metody 
wspiera-

j ce
procesy 

Udzia  przy-
chodów

ze sprzeda y
produktów 

nowych  
lub istotnie 

ulepszonych 
w przycho-

dach ze 
sprzeda y

Przedsi bior-
stwa przemy-
s owe

17,7 11,2 12,4 9,7 3,0 5,4 9,2 

Przedsi bior-
stwa us ugowe

13,9 7,0 9,1 3,0 3,5 6,6 3,1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw w latach 
2010 – 2012, GUS, Szczecin 2013, s. 3–4, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ 

dzial_innow_przed__sek_usl_2010_2012.pdf (7.08.2014). 

Najwi kszy udzia  przedsi biorstw, które wprowadzi y tego typu innowa-

cje, wyst pi  w takich dzia ach przemys u, jak wytwarzanie i przetwarzanie 

koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (52,3% przedsi biorstw w bran y),

a tak e produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków  

i pozosta ych wyrobów farmaceutycznych (44,8%), natomiast w sektorze us ug 

– w dzia ach: ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne (64,9%) 

oraz badania naukowe i prace rozwojowe (43,3%)9.

Z kolei udzia  przychodów ze sprzeda y produktów nowych lub istotnie 

ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2010–2012 w przychodach 

ogó em stanowi  w przedsi biorstwach przemys owych jedynie 9,2% osi gni -

tych przychodów, a w sektorze us ug – 3,1%. Nak ady na dzia alno  innowa-

cyjn  w przedsi biorstwach przemys owych w badanym przez GUS okresie 

nieznacznie wzros y i wynios y oko o 21,5 mld z  (w latach 2009–2011 by o to 

20,8 mld z ), a w przedsi biorstwach z sektora us ug – 15,2 mld z  (poprzednio 

ok. 11 mld z ). Nak ady na dzia alno  innowacyjn  w przewa aj cej cz ci 

                                                          
9  Tam e, s. 3. 
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by y finansowane ze rodków w asnych przedsi biorstw (73,7% nak adów na 

innowacje w przedsi biorstwach przemys owych i 69,6% – w sektorze us ug)10.

Dzi ki innowacjom przedsi biorcy uzyskuj  wy sze zyski, lepiej przysto-

sowuj  si  do otoczenia, poprawiaj  jako  wyrobów, a w konsekwencji – 

wzmacniaj  pozycj  na rynku. Ponadto innowacyjno  sprzyja likwidowaniu 

barier i aktywizacji zasobów przez zwi kszenie ogólnej sprawno ci i efektyw-

no ci dzia ania, daje popraw  warunków bezpiecze stwa pracy, usprawnienia 

organizacji i metod pracy, zwi ksza tak e zdolno ci eksportowe11.

3. Wp yw innowacyjno ci na rozwój regionów 

Innowacje zmieniaj  struktur  gospodarcz  regionu i tworz  nowy ad go-

spodarczy. Pojawiaj  si  w wybranych sektorach i ga ziach, a towarzysz  im 

nie tylko spadek materia o- i energoch onno ci produkcji, mniejsze zu ycie 

surowców naturalnych czy poprawa produktywno ci w przedsi biorstwie (roz-

wój ga zi), ale tak e nowe obiekty z nowym wyposa eniem technicznym lub 

modernizacja ju  istniej cych i dalsze inwestycje w regionie. Przyczyniaj  si

do podniesienia konkurencyjno ci innowacyjnych podmiotów wzgl dem kra-

jowych przedsi biorstw, jak równie  wzmacniaj  pozycj  konkurencyjn  wo-

jewództw, regionów, a w konsekwencji – kraju na arenie mi dzynarodowej.  

Polska jest silnie zró nicowana regionalnie. W minionym dziesi cioleciu 

widoczny by  szybki rozwój spo eczno-gospodarczy Mazowsza i innych woje-

wództw zwi zanych z o rodkami miejskimi i znacznie wolniejszy biedniejszych 

obszarów, m.in. Polski Wschodniej12. Przyk adowo, wska nik PKB na miesz-

ka ca w 2012 roku mie ci  si  w granicach od 26,8 tys. z /mieszka ca (podkar-

packie) do 64,7 tys. z /mieszka ca (mazowieckie) – przy redniej dla kraju  

39,7 tys. z /mieszka ca. Z kolei wska nik zagro enia ubóstwem kszta towa  si

w przedziale od 12,8% (dolno l skie) do 31,3% (lubelskie) – przy redniej dla 

kraju 17,7%13. S  jednak regiony, gdzie wida  pozytywne zmiany. Powstaj
                                                          

10  Tam e, s. 4. 
11  W. Grudzewski, I. Hejduk, Projektowanie systemów zarz dzania, Difin, Warszawa 

2001, s. 48. 
12  J. Szlachta, J. Zaleski, Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, „Gospo-

darka Narodowa” 2010, nr 10, s. 51. 
13 Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2013, s. 72. 
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nowe przedsi biorstwa i nap ywaj  nowi inwestorzy, nast puje te  budowa lub 

rozbudowa infrastruktury drogowej i komunalnej. Z danych statystycznych 

GUS wynika, e najwi ksza cz  warto ci dodanej wytworzona zosta a w 2012 

roku w województwie mazowieckim (22,5%) i l skim (13%), jednak najwi k-

szy udzia  przychodów ze sprzeda y produktów innowacyjnych w przychodach 

ogó em wykazywa y przedsi biorstwa z województwa pomorskiego (40,9%)  

i wielkopolskiego (13,8%). Najni sze wska niki udzia u przychodów ze sprze-

da y produktów innowacyjnych wyst pi y z kolei w województwie warmi sko-

-mazurskim (3,2%) i zachodniopomorskim (4%). Udzia  tych województw  

w tworzeniu warto ci dodanej by  jednym z najni szych, podobnie jak wska nik 

udzia u pracuj cych na tysi c ludno ci. Najmniej przedsi biorstw innowacyj-

nych dzia a o na terenie zachodniopomorskiego i pomorskiego14. Zró nicowa-

nie dzia alno ci innowacyjnej w kraju ukazano w tabeli 2.  

Du e zró nicowanie regionów (wed ug NUTS 1) i ich zaanga owanie

w dzia ania innowacyjne ukazano na rysunku 1. Najni szy udzia  w tworzeniu 

PKB, w nak adach na innowacje, dzia alno  badawczo-rozwojow  oraz w do-

chodach do dyspozycji wykazuje Region Po udniowo-Zachodni. Znaczne roz-

bie no ci w tworzeniu warto ci dodanej widoczne s  tak e mi dzy Regionem 

Centralnym a drugim pod wzgl dem rozwoju gospodarczego Regionem Po u-

dniowym. 

Gospodarcze zró nicowanie regionalne w Polsce wynika z jednej strony  

z ró nic w regionalnych strukturach spo eczno-gospodarczych oraz z nadal 

wysokiego udzia u rolnictwa w gospodarce, z drugiej – jest uwarunkowane 

upadkiem o rodków przemys owych. Nierównomierny przestrzenny rozk ad

procesów rozwojowych zosta  tak e silnie uwarunkowany historycznie. Aby 

zmniejszy  niekorzystne dysproporcje, konieczna jest polityka regionalna przy-

gotowana „na miar ”, dostosowana nie tylko do warunków regionu, potrzeb  

i mo liwo ci, ale tak e pobudzaj ca zmiany i aktywizuj ca innowacyjne za-

chowania.

                                                          
14  Tam e, s. 45–46. 
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Tabela 2. Dzia ania innowacyjne w województwach w 2012 roku 
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Polska 100,00 359 0,76 1848 34,2 10,2 

dolno l skie 

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

ódzkie

ma opolskie

mazowieckie 

opolskie

podkarpackie 

podlaskie

pomorskie

l skie 

wi tokrzyskie 

warmi sko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie 

8,6

4,5

3,8

2,2

6,1

7,5

22,5

2,1

3,7

2,2

5,6

13,0

2,5

2,7

9,3

3,8

345

322

366

312

366

372

429

306

369

331

324

356

358

288

392

294

0,55

0,27

0,65

0,17

0,62

1,06

1,37

0,26

0,95

0,41

0,73

0,52

0,38

0,48

0,64

0,34

285

55

98

10

118

150

388

76

49

21

85

213

39

17

159

85

36,6

32,8

35,1

34,3

33,1

39,8

35,4

38,0

39,8

35,4

27,0

34,7

35,6

33,8

31,2

27,0

8,3

7,5

6,0

5,2

5,7

7,0

5,7

8,5

9,5

5,7

40,9

9,6

6,1

3,2

13,8

4,0

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rocznik statystyczny województw 2013, GUS, War-
szawa 2013, s. 45–46, 502–506. 
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Rysunek 1. Wybrane dane o regionach w 2012 roku w %, gdzie Polska = 100 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS,  
Warszawa 2013, s. 34.  

Podsumowanie 

Mimo licznych instrumentów i form wsparcia, które s  dost pne i wyko-

rzystywane w ramach prowadzonej polityki innowacyjnej pa stwa w ostatnich 

latach, poziom innowacyjno ci przedsi biorstw, regionów i ca ej gospodarki 

nadal jest zbyt niski w porównaniu do gospodarek rozwini tych krajów UE. 

Podejmowane przez pa stwo, samorz dy i samych przedsi biorców dzia ania 

oraz wi kszy dop yw rodków finansowych zmniejszaj  – jednak zbyt wolno – 

dystans mi dzy poziomem rozwoju poszczególnych województw, regionów, jak 

i gospodark  Polski, a rozwini tymi krajami Europy czy wiata.
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BUSINESS INNOVATIVENESS AS A REGIONAL DEVELOPMENT STIMULATOR 

Abstract 

In the last years an innovation policy became one of the most important sector 

policies not only in EU, but also in Poland. In modern economies the role of innovation 

increases comparing to classical factors of economic growth, e.g. land, capital, work-

force. Innovations contribute to increasing business competitiveness and strengthening 

region position as well as country position internationally when properly assisted. This 

study attempts to determine firstly whether Polish companies implement innovations, 

secondly what exactly are the innovations provided by them, and lastly to what extent 

their innovative activities affect the change and development of the regions. 

Keywords: region, development, business, innovation, innovation policy
JEL Code: Q01

Translated by Ziemowit Gabry



GOSPODARKA REGIONALNA I MI DZYNARODOWA 78


