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ŚRODOWISKO INNOWACYJNE POLSKICH 
REGIONÓW I JEGO WPŁYW NA PROCESY 

ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
 
Streszczenie: Przedmiotem publikacji jest analiza środowiska innowacyjnego w polskich 
regionach oraz jego wpływ na procesy rozwoju gospodarczego mierzone wielkością PKB 
per capita oraz wskaźnikiem przedsiębiorczości. Ze względu na dostępność danych staty-
stycznych dotyczących polskiej gospodarki zgromadzonych przez GUS, badanie przepro-
wadzono na podstawie danych rocznych dla województw dla lat 2008-2015. Dokonana 
analiza wykazała, że jakość środowiska innowacyjnego w układzie regionalnym w Polsce 
ma tendencje do petryfikacji. Zdecydowanym liderem jest województwo mazowieckie,  
w pozostałych regionach wykazywane zmiany w większości nie były na poziomie istotnym. 
 

Słowa kluczowe: środowisko innowacyjne, region, procesy rozwoju gospodarczego, 
innowacje. 
 
JEL Classification: R1, R11, R12, O31. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Konkurencyjność regionalna jest immanentnie związana z poziomem inno-
wacyjności regionalnego systemu gospodarczego. Istnieje sprzężenie zwrotne 
między innowacyjnością a rozwojem gospodarczym mającym między innymi 
odzwierciedlenie w wielkości PKB per capita, a także we wskaźniku przedsię-
biorczości (mierzonym liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkań-
ców). Celem artykułu jest określenie jakości środowiska innowacyjnego regio-
nów Polski, mierzonego zaproponowanymi przez autorów wskaźnikami  
w ramach przyjętych kryteriów, oraz jego relacji z postępującymi zmianami  
w sferze gospodarczej w zakresie PKB per capita i ilości podmiotów gospodar-
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czych na 10 tys. mieszkańców. Autorzy stawiają hipotezę, iż jakość środowiska 
innowacyjnego regionów Polski i jego relacji z postępującymi zmianami w sfe-
rze gospodarczej nie ulega istotnym zmianom. 
 
 
1. Innowacyjność i konkurencyjność regionalna 
 

Konkurencyjność regionalna wynika z atutów, czyli najważniejszych sil-
nych stron regionu, których źródło tkwi w systemie edukacyjnym, strukturze 
gospodarczej i infrastrukturze. Region konkurencyjny definiowany jest także 
jako taki, w którym poziom wiedzy ludzkiej, rozumiany jak zdolność do wy-
przedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji i zastosowania istniejących 
lub nowych zasobów rzeczowych, pozwala na wytworzenie strukturalnej prze-
wagi i skomercjalizowanie wytworów regionu [Kot, 2007]. Problematyka regional-
nej konkurencyjności jest nierozerwalnie związana z innowacyjnością regionu.  
M. Gorynia oraz E. Łaźniewska stwierdzają, że: „regionalna konkurencyjność może 
być określana jako trwała zdolność regionu do konkurowania z innymi regiona-
mi, do zapewnienia trwałego ekonomicznego wzrostu i rozwoju, włączając 
zdolność przyciągania i trzymania produktywnego kapitału, kreatywnych talen-
tów, jak również bycia innowacyjnym w szerokim sensie tego słowa (…). Inny-
mi słowy, regionalna konkurencyjność to innowacyjne i przedsiębiorcze prze-
kształcenie tych zasobów w intelektualny kapitał, wartość dodana, ekonomiczny 
wzrost i rozwój” [Łaźniewska, Gorynia, 2012]. Konkurencyjność regionów jest 
zatem kombinacją: zasobów (naturalnych lub wytworzonych przez człowieka), 
procesów (przetworzenie zasobów na efekty) oraz umiędzynarodowienia dzia-
łalności gospodarczej [Hryniewicki, 2006]. Powszechnie uznaje się, iż region 
konkurencyjny to region innowacyjny i odwrotnie.  

Problem pomiaru innowacyjności, w tym innowacyjności regionalnej, jest 
bardzo trudny, a doświadczenia w zakresie metodologii i badań empirycznych 
znajdują się w fazie dyskusji [Strahl, 2006]. Bez względu na jej tok i zaawanso-
wanie nie ulega wątpliwości, iż innowacyjność jest wypadkową wielu czynni-
ków występujących w regionie. Wynika to także z wielości cech, jakimi charak-
teryzują się współczesne innowacje. Do czynników mających wpływ na 
innowacyjność zalicza się nie tylko uwarunkowania gospodarcze, ale także spo-
łeczny i polityczny wymiar uczenia się i tworzenia innowacji [Nowakowska, 
2013]. Ważnym jest odniesienie do przestrzeni w rozumieniu nie tylko admini-
stracyjnie zdefiniowanego regionu, ale także do rozpatrywania innowacyjności 
w rozumieniu pojęcia terytorium. Innowacyjność regionalną można definiować 
jako zdolność i motywację gospodarki (przedsiębiorstw) do ustawicznego po-
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szukiwania oraz wykorzystywania w praktyce badań naukowych, nowych kon-
cepcji, pomysłów i wynalazków [Kot, 2007]. Nowoczesne postrzeganie innowa-
cji odchodzi od pojedynczego zdarzenia na rzecz kompleksu procesów, zjawisk  
i zdarzeń tworzących nowe wzory, dobra, technologie w sferze produkcji i usług. 
Innowacje zachodzą zarówno w określonej przestrzeni, jak i układzie powiązań, 
który określa się mianem systemu innowacyjnego. Składają się na niego podsys-
temy produkcyjne i naukowo techniczne, rozwiązania instytucjonalne oraz za-
leżności i związki między nimi. Charakteryzują one poziom innowacyjności 
danego regionu [Markowski, 2004]. Wśród czynników sprzyjających innowa-
cyjności gospodarki, zarówno w skali makro, mezo i mikro, wymienia się:  
− warunki rynkowo instytucjonalne, 
− motywacyjny system patentowo-prawny, 
− wysoki poziom wykształcenia społeczeństwa, 
− różnorodność gospodarczą, 
− wysoki poziom akumulacji kapitału, 
− wysoki poziom inwestycji w sferę B+R przez sektor gospodarczy i sektor 

publiczny, 
− występowanie wyższych uczelni i instytutów naukowych, 
− poziom i jakość współpracy między sferą gospodarki i nauki, 
− skłonność do podejmowania ryzyka gospodarczego, klimat przedsiębiorczości, 
− dobry system instytucji wspierania i transmisji innowacji, 
− dostępność kapitału i kredytu, 
− współpraca międzynarodowa i międzyregionalna [Kot, 2007]. 

Wielość aspektów i czynników wpływających na innowacyjność gospodar-
ki w układzie regionalnym uzasadnia pojęcie środowiska innowacyjnego. Może 
być ono definiowane jako zbiór zorientowany terytorialnie, w którym interakcje 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zachodzące w wyniku wielostronnych 
transakcji, sprzyjają procesom uczenia się i wprowadzania innowacji. W konse-
kwencji wpływają one na powstawanie efektów zewnętrznych, specyficznych 
dla procesów innowacji, umożliwiających zaistnienie coraz bardziej doskona-
łych form zbiorowego uczenia się i zarządzania zasobami [Nowakowska, 2013]. 
Jego jakość ma wpływ na procesy rozwoju gospodarczego i regionalnego oraz 
poziom konkurencyjności. Zróżnicowania w rozwoju regionalnym w gospodarce 
rynkowej są zjawiskiem powszechnym. Występują one we wszystkich krajach 
członkowskich Unii Europejskiej. Do ich zmniejszenia może przyczynić się 
poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez działania podmiotów zarówno 
ze sfery gospodarczej, jak i publicznej. Należy pamiętać, że innowacyjność  
i środowisko innowacyjne mają pełnić rolę służebną w kreowaniu procesów 
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wzrostu i rozwoju gospodarczego, które są źródłem dobrobytu społecznego, tak 
w układach regionalnym, jak i krajowym. Ze względu na wielość czynników 
wchodzących w skład środowiska innowacyjnego na potrzeby badania wyod-
rębniono ich cztery kategorie: przedsiębiorstwa innowacyjne, aktywność inno-
wacyjną i badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, wsparcie sektora publicznego, 
kapitał ludzki, ochronę własności intelektualnej. Przypisano do nich zmienne 
diagnostyczne zawarte w tabeli 1. Autorzy mają świadomość, że wybór katego-
rii, jak i zmiennych diagnostycznych nie jest wyczerpujący dla gruntownego 
opisania podjętej w artykule problematyki. Pozwala jednak zdaniem autorów na 
wykorzystanie dostępnych danych statystycznych dla potrzeb zarysowania za-
gadnienia oraz osiągnięcia celu artykułu. Innowacyjność regionalna powinna 
mieć swoje odzwierciedlenie we wskaźniku przedsiębiorczości i wielkości PKB 
per capita. Te wskaźniki przyjęto do analizy relacji między środowiskiem inno-
wacyjnym a procesami gospodarczymi w układzie regionalnym. 
 
 
2. Zakres i metodologia badań 
 

Wybór zmiennych diagnostycznych zaprezentowanych w tabeli 1 ma cha-
rakter autorski. W pracy do analizy przyjętych zmiennych diagnostycznych  
zastosowano podejście dynamiczne, które umożliwia dokonywanie porównań 
uzyskanych wartości zmiennych dla różnych okresów nie tylko względem pozo-
stałych obiektów badania (regionów), ale także względem czasu. Dlatego też 
okres badawczy obejmował lata 2008-2015. Wszystkie zmienne znormalizowa-
no za pomocą procesu unitaryzacji zerowanej, ponieważ pozwala ona normować 
cechy przyjmujące wartości dodatnie i ujemne, a także cechy przybierające war-
tość równą zeru. Wszystkie cechy unormowane przyjmują wartość w przedziale 
[0,1] [Kukuła, 2012]. Oznacza to, że każdy z obliczonych elementów środowi-
ska innowacyjnego może przybrać maksymalną wartość równą 1, co będzie 
oznaczało dużą wysoką jakość środowiska innowacyjnego w regionie, zaś war-
tość zbliżona do 0 bardzo niską jakość środowiska w regionie. Zmienne diagno-
styczne będące stymulantami (S) znormalizowano zgodnie z propozycją K. Ku-
klińskiego za pomocą następującego wzoru [Kukuła, 2012]: 
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Tabela 1. Zmienne opisujące środowisko innowacyjne w regionach 
 

Kategoria główna Waga Nazwa zmiennej diagnostycznej Waga 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne 

20,00% 

Jednostki aktywne badawczo w sektorze przedsiębiorstw 25,00% 
Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw 

25,00% 

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług, 
które poniosły nakłady na działalność innowacyjną 

25,00% 

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług, 
które wprowadziły innowacje 

25,00% 

Σ: 100,00% 

Aktywność  
innowacyjna  
i badawczo- 
-rozwojowa  
przedsiębiorstw 

20,00% 

Udział nakładów na działalność innowacyjną w przedsię-
biorstwach w nakładach krajowych 

25,00% 

Udział nakładów na działalność innowacyjną przedsię-
biorstw z sektora usług ze środków własnych w nakładach 
ogółem 

25,00% 

Udział nakładów na działalność innowacyjną  
przedsiębiorstw przemysłowych ze środków własnych  
w nakładach ogółem 

25,00% 

Udział nakładów ponoszonych przez sektor  
przedsiębiorstw w nakładach na działalność B+R ogółem 

25,00% 

Σ: 100,00% 

Wsparcie sektora 
publicznego 
 

20,00% 

Jednostki aktywne badawczo w sektorze publicznym  
na 100 tys. podmiotów gospodarki narodowej 

50,00% 

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze 
publicznym, które poniosły nakłady na działalność  
innowacyjną 

50,00% 

Σ: 100,00% 

Kapitał ludzki 20,00% 

Odsetek osób zatrudnionych w działalności B+R  
w pracujących ogółem 

33,33% 

Odsetek nauczycieli akademickich wyższych szkół  
technicznych 

33,33% 

Odsetek absolwentów szkół wyższych technicznych 33,33% 
Σ: 100,00% 

Ochrona własności 
intelektualnej 

20,00% 

Zgłoszone patenty i wzory użytkowe na 1 mln  
mieszkańców 

50,00% 

Udzielone prawa patentowe i ochrona na 1 mln  
mieszkańców 

50,00% 

Σ: 100,00% 
Σ: 100,00% 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Standaryzacja wartości zmiennych diagnostycznych przyjętych w badaniu 

pozwoliła uzyskać macierz zmiennych standaryzowanych, którą wykorzystano 
przy obliczaniu wskaźników cząstkowych odpowiadających pięciu wyróżnio-
nym elementom składającym się na środowisko innowacyjne, tworzących 
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wskaźnik syntetyczny jakości środowiska innowacyjnego w regionach. Obliczo-
no go jako średnią arytmetyczną znormalizowanych zmiennych za pomocą na-
stępującego wzoru: 
 

ij

n

i
i x

n
I ⋅= ∑

=1

1 α
 

gdzie: 
I – jakość środowiska innowacyjnego, 
j – kolejne lata, 
i – numer zmiennej (cechy) wykorzystanej do budowy wskaźnika, 
n – całkowita liczba zmiennych wykorzystanych do budowy wskaźnika, 
xij – wartość cechy i dla określonego roku j, 
αi – waga, jaką cecha i ma przypisaną w indeksie P; Σαi = 1. 

Na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego jakości środowiska inno-
wacyjnego sklasyfikowano regiony w Polsce na cztery kategorie:  
− liderzy innowacji – wartość I > 1,4 średniej dla wszystkich regionów, 
− umiarkowani innowatorzy – wartość syntetycznego wskaźnika obliczonego 

dla regionu jest niższa niż 1,4 razy średniej dla wszystkich regionów, ale 
wyższa bądź równa średniej, 

− regiony doganiające – regiony o umiarkowanym stopniu innowacyjności, 
których wskaźnik ukształtował się poniżej średniej obliczonej dla wszystkich 
regionów, 

− regiony o niskim poziomie innowacji – syntetyczny wskaźnik w tych regio-
nach jest poniżej połowy średniej obliczonej dla wszystkich regionów. 

W kolejnym kroku zbadano wartość czynnika syntetycznego i jego związek 
z rozwojem gospodarczym mierzonym poziomem rozwoju przedsiębiorczości 
oraz PKB brutto per capita. Pozwoliło to odpowiedzieć na pytanie: Czy środo-
wisko innowacyjne działa stymulująco na podmioty gospodarcze, czy ich po-
wstawanie jest wynikiem samoistnie zachodzących procesów gospodarczych  
w regionach? 
 
 
3. Wyniki badań 
 

Do liderów innowacji zarówno w 2008 r., jak i w 2015 r., można zaliczyć 
województwa: mazowieckie (0,683) oraz śląskie (0,595). W 2008 r. wynik syn-
tetycznego wskaźnika jakości środowiska innowacyjnego znacznie przewyższa-
jącą średnią dla regionów odnotowano również w województwie dolnośląskim 
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(0,601). Do regionów doganiających w 2008 r. należało tylko województwo 
małopolskie (0,490). W większości regionów wskaźnik był zbliżony do średniej 
dla wszystkich regionów (0,407).  

Podobne wyniki badań uzyskała N. Gust-Bardon, która zbadała poziom in-
nowacyjności polskich województw w latach 2005 oraz 2008 metodą Hellwiga. 
Zmienne, które przyjęła w badaniu, odnosiły się do czterech kategorii związa-
nych z innowacyjnością: aktywności przedsiębiorstw, finansowania i wsparcia, 
kapitału ludzkiego oraz ochrony własności intelektualnej. W 2008 r. według jej 
badań najwyższy syntetyczny wskaźnik poziomu innowacyjności uzyskało wo-
jewództwo: mazowieckie (0,97). W kolejnej grupie znalazły się województwa: 
śląskie (0,62) oraz małopolskie (0,61). Najniższy poziom innowacyjności repre-
zentowały województwa: warmińsko-mazurskie (0,28) oraz lubuskie (0,16) 
[Gust-Bardon, 2011].  

W 2015 r. do umiarkowanych innowatorów zaliczono pięć województw: 
małopolskie (0,544), opolskie (0,460), dolnośląskie (0,425), pomorskie (0,428), 
zachodniopomorskie (0,421). Najwięcej regionów zaklasyfikowano do regionów 
doganiających. W 2015 r. województwo wielkopolskie awansowało do regionów 
o umiarkowanym poziomie innowacji, zaś województwa: lubuskie (0,156)  
i warmińsko-mazurskie (0,225) nadal pozostają w grupie regionów o niskiej 
jakości środowiska innowacyjnego. 
 

2008 2015 

0,239 - 0,331
0,331 - 0,422
0,422 - 0,514
0,514 - 0,606

0,156 - 0,288
0,288 - 0,419
0,419 - 0,551
0,551 - 0,683  

 

Rys. 1.  Zróżnicowanie regionalne jakości środowiska innowacyjnego według wskaźnika 
syntetycznego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 
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Charakterystyka jakości środowiska innowacyjnego w regionach obejmo-
wała: przedsiębiorstwa innowacyjne, aktywność innowacyjną i badawczo- 
-rozwojową przedsiębiorstw, wsparcie sektora publicznego, kapitał ludzki oraz 
ochronę własności intelektualnej. Najwięcej przedsiębiorstw wykazujących dzia-
łalność innowacyjną zarówno w 2008 r., jak i w 2015 r. było zlokalizowanych  
w województwie mazowieckim.  

Drugą zmienną opisującą jakość środowiska innowacyjnego w regionach 
jest nasycenie przestrzeni przedsiębiorstwami innowacyjnymi. Jak można za-
uważyć, w Polsce występuje duże regionalne zróżnicowanie przestrzenne. Naj-
większy odsetek podmiotów aktywnych badawczo, innowacyjnych oraz wpro-
wadzających innowacje był zarówno w 2008 r., jak i w 2015 r. w województwie 
mazowieckim. W 2008 r. również województwo dolnośląskie charakteryzowało 
się dużym odsetkiem przedsiębiorstw innowacyjnych. Najmniejsze nasycenie 
przestrzeni badanymi podmiotami w 2015 r. zaobserwowano w województwach: 
kujawsko-pomorskim (0,21), warmińsko-mazurskim (0,16), lubuskim (0,16), 
świętokrzyskim (0,14). Wskaźnik w tych województwach ukształtował się dużo 
poniżej średniej obliczonej dla wszystkich województw (0,30). 
 

2008 2015 

0,178 - 0,333
0,333 - 0,489
0,489 - 0,645
0,645 - 0,8

0,135 - 0,24
0,24 - 0,345
0,345 - 0,449
0,449 - 0,554  

 

Rys. 2. Przedsiębiorstwa innowacyjne 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 
 

Czynnikiem stymulującym rozwój innowacji jest aktywność innowacyjna  
i badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Od 2008 r. do 2015 r. przedsiębiorstwa 
wykazują mniejszą aktywność w tym zakresie, co obrazują jaśniejsze kolory na 
mapie z 2015 r. Mniejsza aktywność była związana ze zmniejszeniem nakładów 
własnych na tę działalność. Biorąc pod uwagę, że ponad 99% podmiotów go-
spodarczych stanowi sektor MŚP, istotne/konieczne staje się współfinansowanie 
tej działalności przez sektor publiczny.  
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2008 2015 

0,189 - 0,345
0,345 - 0,501
0,501 - 0,657
0,657 - 0,813

0,368 - 0,481
0,481 - 0,594
0,594 - 0,706
0,706 - 0,819  

 

Rys. 3. Aktywność innowacyjna i badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 
 

Analiza aktywności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw 
wykazała, że w badanych latach nie zaszły istotne zmiany w trzech wojewódz-
twach: mazowieckim, małopolskim oraz lubelskim. Największą aktywność  
w badanym okresie zaobserwowano w województwie mazowieckim. 

Kolejnym etapem analizy było zbadanie wsparcia sektora publicznego  
w procesach rozwoju środowiska innowacyjnego. Ze względu na duże ograni-
czenia w zakresie dostępności do danych w tym obszarze, do analizy wzięto pod 
uwagę tylko dwie zmienne: jednostki aktywne badawczo w sektorze publicznym 
na 100 tys. podmiotów gospodarki narodowej oraz odsetek przedsiębiorstw 
przemysłowych w sektorze publicznym, które poniosły nakłady na działalność 
innowacyjną. W większości badanych województw obie zmienne zwiększyły 
swoje wartości. Największe wsparcie sektora publicznego w badanym okresie 
było w województwie mazowieckim. W 2008 r. dużą aktywnością w tym zakre-
sie wykazywało się województwo śląskie. W 2015 r. we wszystkich wojewódz-
twach Polski zaobserwowano wzrost liczby jednostek aktywnych badawczo  
w sektorze publicznym w przeliczeniu na 100 tys. podmiotów gospodarki naro-
dowej w porównaniu do 2008 r. Liderem w badanym okresie było województwo 
opolskie, gdzie liczba tych jednostek uległa zwiększeniu sześciokrotnie.  
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2008 2015 

0,179 - 0,305
0,305 - 0,432
0,432 - 0,559
0,559 - 0,686

 

0,028 - 0,218
0,218 - 0,408
0,408 - 0,598
0,598 - 0,788

 
Rys. 4. Wsparcie sektora publicznego  
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 
Kapitał ludzki jest jednym ze stymulatorów innowacyjności zarówno  

w przedsiębiorstwach publicznych, jak i komercyjnych. Zaprezentowane wykre-
sy wyraźnie obrazują duże zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w polskich 
regionach. Zarówno w 2008 r., jak i w 2015 r. regionami o najniższej jakości 
kapitału ludzkiego były: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie. 
Wskaźnik syntetyczny kapitału ludzkiego w tych regionach był na poziomie ponad 
2,5 razy mniejszym niż średnia we wszystkich regionach. W pozostałych wojewódz-
twach jakość kapitału ludzkiego nie uległa znaczącym zmianom. Najwyższa w 2015 
r. pozostawała w regionach: opolskim oraz zachodniopomorskim.  
 

2008 2015 

0,026 - 0,242
0,242 - 0,458
0,458 - 0,674
0,674 - 0,891

 

0,03 - 0,243
0,243 - 0,456
0,456 - 0,669
0,669 - 0,881

 
Rys. 5. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 
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Ochrona własności intelektualnej mierzona ilością zgłaszanych i udziela-
nych patentów na 1 mln mieszkańców wykazuje zmienność głównie w woje-
wództwach: dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, pod-
laskim oraz podkarpackim. W większości badanych województw wzrósł poziom 
ochrony własności intelektualnej. Tylko dwa województwa nie zmieniły swojej 
pozycji w tym zakresie, tj. opolskie i lubskie.  
 

2008 2015 

0,062 - 0,172
0,172 - 0,282
0,282 - 0,391
0,391 - 0,501

 

0,154 - 0,28
0,28 - 0,407
0,407 - 0,533
0,533 - 0,659

 
Rys. 6. Ochrona własności intelektualnej w regionach 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. 

 
Następnym etapem badania była analiza związków wskaźnika syntetyczne-

go obrazującego jakość środowiska innowacyjnego z rozwojem gospodarczym 
mierzonym wskaźnikiem przedsiębiorczości i PKB brutto per capita. Na przyję-
tym poziomie istotności α = 0,05 należy stwierdzić, że w przypadku woje-
wództw: mazowieckiego, opolskiego oraz podlaskiego zachodzi istotna staty-
stycznie korelacja pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem poziomu jakości 
środowiska innowacyjnego a podmiotami gospodarczymi na 10 tys. mieszkań-
ców. W przypadku tych województw jakość środowiska silnie wpływa na rozwój 
podmiotów gospodarczych. Jakość środowiska innowacyjnego ma statystycznie 
istotny związek z wielkością PKB na 1 mieszkańca w następujących wojewódz-
twach: mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W pozostałych 
województwach wskaźnik syntetyczny środowiska innowacyjnego nie ma 
wpływu na działalność gospodarczą podmiotów gospodarki rynkowej, jak rów-
nież na wielkość PKB per capita w regionie.  
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Tabela 2. Korelacje wskaźnika syntetycznego z wybranymi zmiennymi gospodarczymi 
 

Wyszczególnienie Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszkańców PKB na mieszkańca per capita 
Dolnośląskie corr = –0,338 , p = 0,4129 corr =–0,571, p = 0,140 
Kujawsko-pomorskie corr = –0,164, p = 0,697 corr = –0,724, p = 0,0423 
Lubelskie corr = 0,430, p = 0,290 corr = 0,370, p = 0,369 
Lubuskie corr = –0,739, p = 0,036 corr = –0,877, p = 0,005 
Łódzkie corr = 0,197, p = 0,640 corr = –0,012, p = 0,980 
Małopolskie corr = 0,483, p = 0,225 corr = 0,633, p = 0,092 
Mazowieckie corr = 0,932, p = 0,008 corr = 0,814, p = 0,0140 
Opolskie corr = 0,751, p = 0,032 corr = 0,651, p = 0,0805 
Podkarpackie corr = 0,514, p = 0,193 corr = 0,573, p = 0,1374 
Podlaskie corr = 0,810, p = 0,015 corr = 0,688, p = 0,059 
Pomorskie corr = 0,502, p = 0,205 corr = 0,451, p = 0,262 
Śląskie corr = 0,341, p = 0,408 corr = 0,217, p = 0,606 
Świętokrzyskie corr = –0,117, p = 0,783 corr = –0,248, p = 0,553 
Warmińsko-mazurskie corr = 0,463, p = 0,248 corr = 0,107, p = 0,800 
Wielkopolskie corr = 0,696, p = 0,055 corr = 0,790, p = 0,020 
Zachodniopomorskie corr = 0,171, p = 0,686 corr = 0,757, p = 0,030 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Badania dotyczące poziomu innowacyjności polskich regionów i ich 

związku z poziomem rozwoju gospodarczego przeprowadziła U. Wich. Jej ana-
liza dla lat 2011-2013 wykazała, że: „najbardziej zaawansowanym innowacyjnie 
i o rozwiniętej gospodarce jest region mazowiecki, zajmujący w obu przypad-
kach pierwsze miejsce w rankingu”. Wysoki wskaźnik innowacyjności reprezen-
tują również województwa: dolnośląskie (0,76) oraz małopolskie (0,61). Z kolei 
najniższy wskaźnik poziomu innowacji był w województwach: warmińsko- 
-mazurskim (–0,77), kujawsko-pomorskim (–0,63), świętokrzyskim (–0,59) 
lubuskim (–0,49), opolskim (–0,36) oraz lubelskim (–0,36). Autorka w swych 
badaniach wykazała, że siła korelacji mierzona współczynnikiem Pearsona po-
między syntetycznym wskaźnikiem poziomu innowacyjności regionu a jego 
poziomem rozwoju gospodarki (mierzonej nie tylko wielkością PKB) jest silna 
(r = 0,81) [Wich, 2017]. 
 
 
Podsumowanie 
 

Jakość środowiska innowacyjnego w układzie regionalnym w Polsce ma 
tendencje do petryfikacji we wszystkich badanych kategoriach. Zachodzące 
zmiany wskaźnika syntetycznego przypisanego poszczególnym kategoriom opi-
sującym jakość środowiska innowacyjnego nie były znaczące i dotyczyły głów-
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nie regionów o jego niskich wartościach. Można te zmiany oceniać pozytywnie, 
ale tylko w aspekcie budowania podstaw do rozwoju innowacyjnej gospodarki  
w długim okresie, a nie wzmacniania i poszerzania liczby województw, które 
mogłyby należeć do grupy liderów realnie oddziałujących na innowacyjność 
gospodarki kraju. Może zatem należy poszukiwać poprawy innowacyjności go-
spodarki Polski nie w układzie regionalnym, ale w skali lokalnej (punktowej)  
oraz czynnikach o indywidualnym charakterze i ograniczonym przestrzennie 
oddziaływaniu? Byłoby to budowanie siły opierając się na punktowo występują-
cych stymulatorach innowacyjności. Ważnym i budzącym obawy jest fakt, że 
tylko w trzech regionach występuje istotna na poziomie statystycznym korelacja 
pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem poziomu jakości środowiska innowacyj-
nego a liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców oraz także 
tylko w trzech regionach istotna korelacja z wielkością PKB na jednego miesz-
kańca. Przy czym tylko województwo mazowieckie występuje w obu tych gru-
pach. Nie można jednoznacznie zinterpretować tego braku korelacji. Istnieje 
potrzeba pogłębionych badań pozwalających na empiryczne zweryfikowanie 
tezy o pozytywnym wpływie jakości środowiska innowacyjnego na rozwój go-
spodarczy regionów. Uzyskane w wyniku badania rezultaty mogą nie być pełne, 
gdyż nakłady na innowacje, w tym szczególnie B+R, nie wypływają w krótkim 
okresie w sposób istotny na wyniki ekonomiczne. Dla potrzeb pełnej analizy  
w rozszerzonych badaniach tego typu należałoby przyjąć większe opóźnienia 
czasowe. Warto jednak zwrócić uwagę, iż uzyskane przez autorów artykułu wy-
niki są zgodne z przeprowadzonymi przez N. Gust-Bardon badaniami w lat 2005 
i 2008 przy wykorzystaniu metody Hellwiga. Prezentowany artykuł jest zasy-
gnalizowaniem istotnego zdaniem autorów problemu badawczego. 
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INFLUENCE OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT  
ON THE DEVELOPMENT PROCESSES OF POLISH REGIONS 

 
Summary: This paper presents the analysis of the innovative environment in Polish 
regions and its impact on economic development processes. It was measured by GDP per 
capita and the level of entrepreneurship over the period 2008 to 2015, since that was the 
period of data collected by GUS for these diagnostic variables. 
 
Keywords: economic development, innovative environment, innovations, region. 
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