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StreSzczenie

w artykule podjęto temat innowacji w rozwoju regionalnym, które jako czynnik 
rozwoju są różnie analizowane. innowacje są siłą napędową współczesnej gospodarki 
i wymagają nakładów oraz wsparcia, gdyż w przyszłości będą stanowiły o wzroście  
i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. 

Wprowadzenie

obecne czynniki wzrostu gospodarczego, takie jak: niskie koszty pracy czy do-
stępność tanich surowców, podlegają coraz większemu ograniczaniu. z tego po-
wodu niezbędne jest poszukiwanie innych możliwości przewagi konkurencyjnej, 
a sposobem na utrzymanie stabilnego rozwoju gospodarczego może być rozwój 
innowacji. Polska jako kraj członkowski jest zmuszona nadrabiać wieloletnie 
zaległości, przy czym również jest wykonawcą strategii Europa 2020, w myśl 
której nowe technologie mogą wspierać zrównoważony rozwój poprzez stymu-
lowanie gospodarki, która najwydajniej korzysta z zasobów, jest konkurencyjna 
i służy środowisku. w obecnych warunkach istotnego znaczenia nabierają uwa-
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runkowania rozwojowe poszczególnych regionów, na których powinny się opie-
rać kierunki rozwoju danych województw, w szczególności poprzez rozwój in-
nowacyjnych sektorów gospodarki. innowacyjność jako czynnik rozwoju regio-
nalnego jest w koncepcjach i teoriach różnie rozpatrywana. Powszechnie uważa 
się, że rola innowacji i czynników je wspierających będzie wzrastać ze względu 
na to, że w tym aspekcie upatruje się przewagi konkurencyjnej każdego regionu. 
celem artykułu jest przedstawienie roli innowacji w rozwoju regionalnym.

innowacje – podstawowe zagadnienia

w literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji innowacji. w Polsce słowo „in-
nowacja” definiowane jest jako „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo 
wprowadzona, nowość, reforma”1. Działalność innowacyjna to całokształt dzia-
łań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, 
które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji2. 
wielu autorów, w tym Piotr niedzielski i katarzyna rychlik3, twierdzi, że słowo 
„innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa innovatis i oznacza „odnowę”, czyli 
tworzenie czegoś nowego. w pracy władysława Janasza i katarzyny kozioł� 
„innowacja” utożsamiana jest z potrzebą wprowadzenia zmiany na lepsze. sama 
działalność innowacyjna dotyczy także badań i rozwoju (B + r), które nie są 
bezpośrednio związane ze zmianami innowacyjnymi.

Joseph alois schumpeter za innowacje uważa5:
a) wprowadzanie do produkcji nowych lub udoskonalenie dotychczas ist-

niejących wyrobów;
b) wprowadzanie nowej lub udoskonalonej metody wytwarzania;
c) stworzenie nowego rynku;
d) zastosowanie nowej formy sprzedaży lub zakupów istniejących wyrobów;
e) zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów;
f) wprowadzenie nowej organizacji procesów.

1  Słownik wyrazów obcych, red. J. tokarski, Pwn, warszawa 1980, s. 307.
2  a. rudzewicz, a. strychalska-rudzewicz, Strategie produktów innowacyjnych, wydawni-

ctwo Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego, olsztyn 2014, s. 10.
3  P. niedzielski, k. rychlik, Innowacje i kreatywność, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu 

szczecińskiego, szczecin 2006, s. 22–27, 45–47, 221–225.
�  w. Janasz, k. kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Pwe, war-

szawa 2007, s. 34–44.
5  J.a. schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Pwn, warszawa 1960, s. 4–5, 27.
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Już w 2001 roku wiesław Grudzewski i irena Hejduk6 stwierdzili, że dzię-
ki innowacjom uzyskuje się podniesienie produktywności, wydajności i jakości 
pracy, poprawę i unowocześnienie procesów wytwórczych, wzrost jakości wy-
robów i ich konkurencyjności, zwiększenie ogólnej sprawności i efektywności 
działania, zlikwidowanie barier i aktywizację zasobów, udoskonalenie organi-
zacji i metod pracy, poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, zastępowanie 
pracy żywej w związku z wyższym poziomem organizacji i lepszej wydajności 
związanej z bardziej nowoczesnym wyposażeniem technicznym.

w obecnych warunkach wielu autorów twierdzi, że rozwój gospodarczy 
wykorzystuje koncepcję gospodarki opartej na wiedzy (Gow) i charakteryzuje 
się wzrostem znaczenia innowacyjnych działań w obszarze: 

– produktów,
– procesów,
– marketingu,
– organizacji.
aby zapewnić rozwój ekonomiczny państwa, regionu czy firmy, należy 

zapewnić rosnący, a przynajmniej stabilny popyt na wytwarzane produkty albo 
świadczone usługi. o sukcesie lub porażce ekonomicznej decyduje konkurencyj-
ność oferty. 

konkurencyjność w dzisiejszym świecie, zgodnie z literaturą przedmiotu 
oznacza, że społeczeństwo jest zorganizowane w taki sposób, że jest w stanie 
wykorzystywać i wchłaniać nowości, ale przede wszystkim je wytwarzać, żeby 
sprzedać innym. nie są już ważne, tak jak w początkach polskiej transformacji, 
imitacje czy naśladownictwo zagranicznych rozwiązań, lecz innowacje o cha-
rakterze technologicznym i organizacyjnym stworzone i wdrożone przez własne 
podmioty. 

konkurencyjność zależy także od atrakcyjności oferty i sposobu promocji 
przy możliwym wykazaniu i wyeksponowaniu cech produktu, których oferty 
konkurencyjne nie posiadają. konkurencyjność jest zatem funkcją działań inno-
wacyjnych decydujących o rozwoju kraju czy regionu lub o sukcesie poszczegól-
nych przedsiębiorców, dlatego w krajach wspierających aktywnie konkurencyj-
ność i innowacyjność gospodarki polityka innowacyjna wchodzi w obszar prac 
administracji państwowej z zestawem instrumentów wsparcia tej działalności.

6  w. Grudzewski, i. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, warszawa 2001, s. 75, 
451–452.
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reasumując, należy podkreślić, że działania innowacyjne są obecnie uzna-
wane za podstawowy warunek utrzymania i wzmocnienia pozycji podmiotu na 
rynku, najczęściej przedsiębiorstwa, ale również regionu.

rozwój regionalny i jego czynniki

Pojęcie „region” jest używane w różnych znaczeniach. wyróżniamy więc mię-
dzy innymi regiony geograficzne, polityczne, ekonomiczne, urbanistyczne, pla-
nistyczne. zasadniczy jest podział między pojęciami: regionu naturalnego (fizycz-
no-geograficznego) i regionu ekonomicznego (gospodarczego). 

antoni Fajferek definiuje region ekonomiczny jako „terytorialny kompleks 
produkcyjno-usługowy, wyróżniający się od otaczających obszarów swoistymi 
formami zagospodarowania”7. Podkreśla on także historyczny jego charakter 
podlegający rozwojowi i permanentnym zmianom. równie często spotykaną de-
finicją jest propozycja kazimierza secomskiego8, który regionem ekonomicznym 
nazywa „określony obszar danego kraju, na którym w wyraźny sposób wykształ-
cił się zespół sił wytwórczych wzajemnie ze sobą powiązanych”. natomiast ka-
zimierz kuciński określa region jako „zespół przylegających do siebie obszarów 
(jednostek elementarnych przestrzeni geograficznej) posiadających – pod wzglę-
dem pewnych kryteriów – możliwie wiele cech wspólnych i wykazujących moż-
liwie wiele różnic w stosunku do obszarów otaczających”9.

w literaturze przedmiotu, jak już wspomniano, rozwój regionalny definio-
wany jest wielorako. społeczeństwo powinno być nastawione pozytywnie do 
efektywnej adaptacji zmian, ciągłego dążenia do poprawy jakości, sprawności 
działania. klasyfikację czynników rozwoju regionalnego z uwzględnieniem in-
nowacyjności gospodarki, przedstawiono w tabeli 1. 

istnieje wiele czynników decydujących o tym, czy dane miasto, region, 
przedsiębiorstwo lub cały kraj są innowacyjne. niektóre z tych czynników od-
grywają mniejszą rolę, inne są kluczowe. wpływ danego czynnika na innowacyj-
ność przedsiębiorstwa zależy od branży, wielkości firmy, jej lokalizacji i wielu 
innych parametrów. w opinii wielu naukowców kluczowe znaczenie dla innowa-
cyjności mają czynniki związane z zasobami ludzkimi, a w szczególności dwa 
z nich: poziom kształcenia na lokalnych uczelniach oraz ogólna jakość zasobów 

7  a. Fajferek, Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Pwe, warszawa 1966, s. 9.
8  k. secomski, Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, Pwn, warszawa 1956, s. 71.
9  k. kuciński, Podstawy teorii regionu ekonomicznego, Pwn, warszawa 1990, s. 17.
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na lokalnym rynku pracy. w krakowie szczególne znaczenie przywiązuje się do 
jakości kształcenia akademickiego, a warszawa znacznie różni się na tle pozo-
stałych miast w opiniach naukowców, którzy częściej niż gdzie indziej doceniają 
wagę wsparcia innowacji przez władze samorządowe i centralne, bo jakość za-
sobów na lokalnym rynku pracy w warszawie jest wysoka dzięki przyciąganiu 
wysoko wykwalifikowanych kadr.

tabela 1

czynniki rozwoju regionalnego z uwzględnieniem innowacyjności

czynnik  
rozwoju

tradycyjny  
punkt widzenia

nowoczesny  
punkt widzenia

Gospodarka  
oparta na wiedzy

zatrudnienie
więcej firm to więcej 
miejsc pracy

przedsiębiorstwa tworzą-
ce nowe miejsca pracy 
dopasowują je do kwalifi-
kacji mieszkańców

rozwój intelektualny 
poprzez szkolenia i naukę 
na potrzeby rynku pracy 
i rozwoju przedsiębior-
stwa

Baza rozwojowa
rozwój istniejących sekto-
rów gospodarki

tworzenie nowych instytu-
cji gospodarczych

rozwój nowych sektorów 
i wprowadzanie innowa-
cyjności w istniejących

korzyści miejsca
korzyści komparatywne 
bazujące na aktywach 
fizycznych

korzyści komparatyw-
ne bazujące na jakości 
środowiska

korzyści komparatyw-
ne w oparciu o jakość 
środowiska i kapitału 
intelektualnego 

zasoby wiedzy wiedza istniejących kadr
wiedza jako generator 
rozwoju społeczno-eko-
nomicznego

wiedza, informacja i inno-
wacyjność oraz mobilność 
jako podstawa rozwoju

Źródło: Ł. Popławski Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych  
województwa świętokrzyskiego, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2009, s. 37.

wielu autorów, między innymi Łukasz Popławski10, twierdzi, że nie tylko 
kapitał ludzki jest ważny, ale także – a może i ważniejszy – kapitał społeczny czy 
intelektualny. ta kwestia obecnie jest bardzo mocno akcentowana w badaniach, 
podobnie jak problem wsparcia instytucjonalnego procesów innowacyjnych w ra-
mach polityki inwestycyjnej. szczegółowy opis działań podejmowanych przez 
państwo w zakresie polityki inwestycyjnej jest przedstawiony w pracy Danuty 
Miłaszewicz11.

10  Ł. Popławski, Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych woje-
wództwa świętokrzyskiego, wydawnictwo naukowe Pwn, warszawa 2009, s. 74–82.

11  D. Miłaszewicz, Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyj-
nych w Polsce w okresie przemian, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu szczecińskiego, szcze-
cin 2007.
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najbardziej rozwinięte kraje świata osiągnęły swoją pozycję i wysoki sto-
pień zaawansowania dzięki gospodarce opartej na wiedzy (Gow). Gospodar-
ka ta wykorzystuje wielokierunkowo wiedzę, informację i kapitał ludzki oraz 
społeczny, a zwłaszcza intelektualny, celem kształtowania i pobudzania rozwoju 
społeczno-gospodarczego. innym istotnym elementem w gospodarce opartej na 
wiedzy jest współdziałanie państwa, przedstawicieli nauki i przedsiębiorców. 
Jerzy kleer określił warunki wyjściowe dla rozwoju Gow w sposób następu-
jący12:

a) gospodarka i społeczeństwo mają charakter otwarty; 
b) gospodarka musi osiągnąć wysoki poziom rozwoju, który współcześnie 

oscyluje wokół 20 tys. dolarów na mieszkańca, a struktura PkB charak-
teryzuje się 70% udziałem usług w jego tworzeniu; 

c) społeczeństwo ma wysoki poziom edukacji, w którym za standard jest 
uznane wykształcenie średnie, a wyższe obejmuje co najmniej połowę 
ludności zawodowo czynnej;

d) Gow jest gospodarką innowacyjną, gdzie udział nakładów na B + r 
wynosi około 3% PkB;

e) innowacyjność jest funkcją przynajmniej trzech zmiennych: kreatywno-
ści ludzi, popytu na innowacje oraz odpowiedniego klimatu proinnowa-
cyjnego, jaki musi tworzyć państwo;

f) Gow tworzy nową strukturę ekonomiczną i społeczną oraz wymusza 
istotne modyfikacje w funkcjach sektora publicznego. 

Badania i rozwój są najważniejszym źródłem innowacji oraz służą pozyski-
waniu nowej wiedzy. te z kolei są źródłem wzrostu efektywności gospodarowa-
nia, który odbywa się w dużych ośrodkach (ośrodki wzrostu). z punktu widze-
nia rozwoju innowacyjności istotne są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, 
a ich niski poziom w Polsce jest powszechnie znany. zespół profesorski13 określił 
udział nakładów na badania i rozwój w relacji do PkB w Polsce w 2009 roku na 
0,68% przy średniej dla Ue-27 powyżej 2%. niski ich poziom czy wręcz brak, 
zwłaszcza na terenach wiejskich, stanowi barierę i przeszkodę dla procesów mo-
dernizacyjnych na obszarach wiejskich, nie mówiąc już o budowie gospodarki 
napędzanej wiedzą czy innowacyjnością. 

12  J. kleer, Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe,  
w: GOW – wyzwanie dla Polski, red. J. kotowicz-Jawor, Pwe, warszawa 2009, s. 69–79.

13  t. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, s. Mazur, J. szlachta, J. zaleski, Kurs  
na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GaP, kraków 2012,  
s. 24.
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reasumując należy zwrócić uwagę na to, że w efekcie wzmożonego roz-
woju i oddziaływań (w skali światowej) radykalnie wzrasta podatność na zmiany 
i nowe technologie oraz różnorodne uwarunkowania globalne i wpływy między-
narodowe, zwłaszcza w zakresie wykorzystania przesyłu danych, czy wzorce 
społeczne lub konsumpcyjne. zarówno jednostki, społeczności, przedsiębior-
stwa, jak i instytucje publiczne muszą się szybciej dostosowywać do globalnego 
rynku wymiany wiedzy, informacji, usług, towarów czy procesów technologicz-
nych. Dla niektórych przedsiębiorców jakość łączności internetowej będzie mieć 
większą wagę niż jakość innego typu infrastruktury w procesach rozwoju. Jak 
podkreśla Jan siekierski1�, ważną kwestią dalej pozostaje zbudowanie większego 
potencjału innowacyjnego i trwałych procesów innowacyjnych.

podsumowanie

Przedstawione wybrane podstawowe problemy rozwoju regionalnego uwzględ-
niające czynnik innowacyjności niestety nie wyjaśniają w pełni wielu kwestii 
w rozwoju regionalnym, między innymi mechanizmu różnicowania się regionów 
ze względu na rozwój społeczno-gospodarczy. wieloaspektowy proces, jakim jest 
rozwój regionalny, jest i będzie jeszcze przez wiele lat stanowił przedmiot badań 
ze względu na coraz nowsze aspekty w zakresie czynników rozwojowych w tym 
procesie, zwłaszcza z powodu zmian ilościowych i jakościowych, które trudno 
wyjaśnić. Gdy działają innowacyjni przedsiębiorcy oraz kompetentne i aktywne 
instytucje władzy publicznej, które wspierają procesy innowacyjne, region eks-
portuje dobra i usługi, rozwija infrastrukturę, korzysta z wiedzy i technologii, do-
starcza na rynek nowe zaawansowane produkty i usługi. to wszystko odbywa 
się już na poziomie regionalnym oraz lokalnym i dlatego tak istotne znaczenie ma 
samorządność i inicjatywy oddolne, które są podstawowym czynnikiem rozwoju. 
w konsekwencji procesy innowacji koncentrują się w regionach o najkorzystniej-
szych warunkach społeczno-ekonomicznych oraz na terenach dających największe 
efekty. innowacyjność w naturalny sposób wiąże się z ośrodkami wzrostu, a nie ob-
szarami peryferyjnymi, ze względu na kapitał ludzki i społeczny czy intelektualny.

Możliwości innowacyjne mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu w gospo-
darce. należy nadmienić, że dostrzega się pozytywny wpływ innowacji na funk-
cjonowanie i rozwój gospodarczy. Dysproporcje w zakresie innowacji opóźniają 

1�  J. siekierski, Procesy innowacyjne w polskim agrobiznesie w latach 2004–2020 w świetle 
dokumentów strategicznych i operacyjnych, w: Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. a. olszańska, 
wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu, wrocław 2014, s. 72–73.
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procesy doganiania gospodarek bardziej rozwiniętych przez słabiej rozwinięte 
kraje. w Finlandii, szwecji, niemczech, austrii wydaje się na badania i rozwój 
zdecydowanie większe środki finansowe niż w Polsce.

wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz wdrażanie innowacji poprawia 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz ich konkurencyj-
ność względem innych podmiotów. Determinuje to wzrost produkcji oraz więk-
sze dostosowanie firm do wymagań klientów dzięki nowym czy ulepszonym pro-
duktom oraz bardziej zaawansowanym usługom. zwiększenie produkcji stwarza 
możliwość wytworzenia wyższej wartości PkB kraju oraz pozytywnie przekłada 
się na rynek pracy (efektywność gospodarowania przyczynia się do tworzenia 
nowych miejsc pracy). 

Podsumowując, należy podkreślić, że największym zagrożeniem dla prawid-
łowego rozwoju jest przegrana słabszych regionów w konkurencji o rynki zbytu 
z bardziej wydajnymi i lepiej zorganizowanymi. w wyniku występujących efek-
tów synergii, gdzie wraz z szybszym rozwojem przemysłu (sektora) w regionach 
bardziej konkurencyjnych, skoncentrowanych najczęściej na zaawansowanych 
działaniach innowacyjnych, pojawia się napływ najwyżej wykwalifikowanych 
kadr i zasobów kapitałowych z regionów mniej konkurencyjnych, co może się 
przyczynić do stagnacji tych ostatnich. natomiast procesy innowacyjne powinny 
przebiegać nie tylko w ośrodkach wzrostu czy regionach rowiniętych, ale rów-
nież w słabszych regionach, na przykład w szeroko pojętym agrobiznesie.
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regional development in the aspeCt of innovations
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summary

in the future, they will determine the growth and the socio-economic development 
of countries. the objective of the paper is presentation of innovation in regional deve-
lopment. innovation as a factor of regional development is differently analyzed. the one 
of the divisions in this regard. innovation is the driving force of modern economy and it 
requires investment and support. 


