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1. Wstęp

Rozwój innowacyjności już od ponad dekady jest jednym z priorytetów 
państw członkowskich Unii Europejskiej. W odpowiedzi na rosnącą konku-
rencję ze strony gospodarek m.in. Stanów Zjednoczonych i Chin, na szczycie 
w Lizbonie w marcu 2000 r. przyjęto plan rozwoju Wspólnoty, w myśl którego 
w ciągu 10 lat UE miała stać się najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym 
regionem gospodarczym na świecie. Strategia ta została następnie uzupełniona 
o tzw. „cel barceloński” przyjęty na Szczycie Rady Europejskiej w Barcelo-
nie w styczniu 2002 r. Główny nacisk położono na zwiększenie nakładów na 
badanie i rozwój (B+R), które miały osiągnąć wartość 3% PKB, przy czym 
⅔ środków miało pochodzić z sektora prywatnego. 

Plany te znacząco pokrzyżował światowy kryzys finansowy z 2007 r. 
oraz trwający do dnia dzisiejszego kryzys zadłużeniowy niektórych państw 
członkowskich. Strukturalne słabości europejskiej gospodarki oraz negatyw-
ne czynniki o charakterze długofalowym (m.in. starzenie się społeczeństw, 
ograniczoność zasobów, globalizacja), a także fiasko osiągnięcia celów 
Strategii Lizbońskiej spowodowały, że należało zmienić priorytety dalszego 
rozwoju UE. Dlatego 17 czerwca 2010 r. Rada Europejska zatwierdziła nowy 
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dokument: „Strategię Europa 2020”. Jeden z jej trzech fundamentów – „in-
teligentny wzrost” (smart growth) jest szczególnie istotny z punktu widzenia 
polityki innowacyjnej. Podkreśla on konieczność rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy, zwiększenie nakładów na B+R oraz aplikację wiedzy teoretycznej 
do praktyki gospodarczej1. Projektem przewodnim w ramach „Strategii Europa 
2020” stała się inicjatywa: „Unia innowacji”.

Polskie władze już na etapie przedakcesyjnym zostały zobowiązane do 
wdrożenia w kraju celów zawartych w wyżej wymienionych strategiach. 
Najnowsza inicjatywa – „Europa 2020” jest wprowadzana z pozycji pełno-
prawnego członka Wspólnoty, który w 2014 r. będzie świętował dziesięciolecie 
przystąpienia do UE. 

Innym powodem do zwiększania poziomu innowacyjności polskiej gospo-
darki jest fakt, że Polska znajduje się obecnie w momencie, w którym dotych-
czasowy potencjał wzrostu zaczyna się wyczerpywać. Przewaga konkurencyjna 
opierająca się przede wszystkim na niższych kosztach pracy oraz niższych 
cenach surowców przestaje mieć kluczowe znaczenie w obliczu rosnących 
dochodów per capita. Istnieją wszelkie przesłanki ku temu, aby założyć, że 
może to doprowadzić do wyraźnego obniżenia międzynarodowej konkuren-
cyjności Polski w ciągu najbliższych 10–15 lat. Mechanizm ten określany jest 
mianem „pułapki średniego dochodu” (middle income trap). Okazuje się, że 
jeżeli po osiągnięciu określonego pułapu dochodów, w gospodarce krajowej nie 
są wdrażane innowacyjne i nowatorskie rozwiązania, to wzrost gospodarczy 
wyraźnie spowalnia, a nie jest także wykluczone długotrwałe jego zatrzymanie2. 
W pułapkę tę wpadły niektóre kraje z południa Europy, m.in. Grecja.

Aby nie dopuścić do spełnienia się negatywnego scenariusza dla Polski, od 
kilku lat w kraju toczy się publiczna debata dotycząca ogólnej wizji rozwoju 
gospodarczego oraz strategii tworzenia silnej, innowacyjnej gospodarki. Wąt-
pliwość budzi przede wszystkim zasadność zastosowania w Polsce identycz-
nych rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują w rozwiniętych państwach 
Europy Zachodniej. Polskie spółki zaliczają się raczej do grona naśladowców, 
aniżeli do przedsiębiorstw, które są światowymi liderami w tworzeniu oraz 
wdrażaniu innowacji i nowych technologii. Każda gospodarka ma inną cha-

1 KE, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 5.

2 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej 
debaty o polityce innowacyjnej, Inst. Bad. Strukt., Warszawa 2012, s. 8–10.
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rakterystykę, oparta jest na odmiennych fundamentach i powinno się znaleźć 
mechanizmy sprawdzające się na polskim gruncie.

W debacie dominują dwa przeciwstawne poglądy. Zwolennicy pierwsze-
go stanowiska stanowczo krytykują rolę państwa w tworzeniu innowacyjnej 
gospodarki, a zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim efektywności wydatko-
wania środków publicznych przeznaczanych na ten cel. Ich zdaniem, fundusze 
pochodzące z budżetu centralnego są marnotrawione i nie wpływają istotnie na 
podniesienie poziomu innowacyjności podmiotów gospodarczych. Postulują 
oni, aby wszelkie działania rozpocząć od zintensyfikowania rozwoju infra-
struktury technicznej oraz przemysłowej, poprawy otoczenia regulacyjnego, 
w którym funkcjonują firmy, oraz przeprowadzenia deregulacji ułatwiającej 
prowadzenie biznesu. Tylko w ten sposób możliwe jest stworzenie odpowied-
nich warunków dla działalności gospodarczej, z uwzględnieniem faktu, że to 
przedsiębiorstwa stanowią podstawę rozwoju polskiej gospodarki. 

Przeciwnicy takiego podejścia argumentują, iż polityka proinnowacyjna 
powinna być domeną państwa i z roku na rok rząd powinien konsekwentnie 
zwiększać nakłady publiczne na innowacyjność i B+R. Według nich, nic tak nie 
rozwija sektora R&D, jak środki pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa, 
ponieważ spółki nie są w stanie samodzielnie udźwignąć finansowania swojej 
działalności innowacyjnej. 

2. Pozycja innowacyjna przedsiębiorstw w województwie łódzkim

Niezależnie od wyboru odpowiedniej strategii, nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że szybki rozwój polityki innowacyjnej w Polsce powinien być 
priorytetem władz. Sytuacja jest alarmująca, ponieważ polska gospodarka 
należy do jednych z najmniej innowacyjnych wśród wszystkich krajów roz-
winiętych, co znajduje odzwierciedlenie w odległych pozycjach kraju we 
wszystkich znanych globalnych rankingach innowacyjności3. Według Inno-
vation Union Scoreboard analizującego 27 gospodarek UE, Polska plasuje się 
na dopiero na 24. pozycji, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Rumunię i Łotwę. 

3 W rankingu Global Innovation Index Polska zajmuje 44. pozycję (28. w Europie), w Global 
Creativity Index 2011 – 41., w Economist Intelligence Unit – 44., w The Global Competitive-
ness Index 2012–2013 – także 44., a w Knowledge Economy Index 2012 – 38.
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Jest zaliczana do grupy tzw. modest innovators, ze wskaźnikami znacznie 
niższymi od średniej unijnej.

Niskim poziomem innowacyjności charakteryzują się także poszczególne 
województwa. Jedynie region mazowiecki może poszczycić się dołączeniem 
do kręgu tzw. moderate innovators, konsekwentnie polepszając swoją pozycję 
w ciągu ostatnich 6 latach4. W latach 2009–2011 jedynie 16,1% polskich przed-
siębiorstw przemysłowych i 11,6% z sektora usług uchodziło za spółki innowa-
cyjne5. Istnieje także dysproporcja między poszczególnymi województwami. 
Statystyki wyraźnie pokazują, że regiony z tzw. „ściany wschodniej” (podlaskie 
czy lubelskie) należą do zdecydowanie mniej innowacyjnych w porównaniu 
z regionami bogatszymi (np. mazowieckim, wielkopolskim czy małopolskim). 
Wydaje się, że województwa centralne, tak jak świętokrzyskie czy łódzkie, 
poziomem innowacyjności przewyższają swoje odpowiedniki zlokalizowane 
bardziej na wschód, jednak nadal wypadają niekorzystnie w kontekście m.in. 
mazowieckiego, małopolskiego czy śląskiego. Dokładniejsza analiza wskaź-
ników innowacyjności na tle innych regionów kraju umożliwi weryfikację 
hipotezy mówiącej o dość niskim poziomie innowacyjności podmiotów go-
spodarczych w Łódzkiem.

Centralne położenie województwa łódzkiego predestynuje je do odgry-
wania znaczącej roli w gospodarce państwa. Powstałe na początku XIX w. na 
terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego miasto Łódź już od początku istnienia 
silnie oddziaływało na cały region za sprawą dynamicznie rozwijającego się 
przemysłu lekkiego. Łódź stała się jednym z największych i najważniejszych 
ośrodków tekstylnych na całym kontynencie europejskim, jego rozkwit zaha-
mował wybuch I wojny światowej. W okresie międzywojennym podejmowano 
próby odbudowy potęgi tekstylnej Łodzi, zostały one jednak zniweczone 
w wyniku kolejnego światowego konfliktu zapoczątkowanego w 1939 r. 
Po wojnie większość przedsiębiorstw przejęły władze komunistyczne, które 
chcąc wykorzystać istniejący potencjał miasta, postanowiły kontynuować 
jego przemysłową tradycję. Upadek komunizmu w 1989 r. spowodował 
gwałtowny krach w sektorze przemysłu lekkiego na terytorium całego kraju, 

4 Klasyfikacja została opublikowana w Regional Innovation Scoreboard 2012. W rankingu 
region może zakwalifikować się do 4 poziomów. Począwszy od charakteryzującego się 
najwyższym poziomem innowacji do najniższego, wyróżnia się: (1) innovation leader; (2) 
innovation follower; (3); moderate innovators; (4) modest innovators. 

5 GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. Stat., 
Warszawa 2012, s. 25.
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co w największym stopniu dotknęło właśnie Łódź. Drastycznie wzrosło bezro-
bocie, nastąpiła pauperyzacja społeczeństwa, a skutki tamtego kryzysu miasto 
odczuwa do chwili obecnej. Od ponad dwóch dekad włodarze miasta starają 
się dokonać ekonomicznej odbudowy Łodzi, poszukując wizji jej przyszłego 
rozwoju w oparciu o inne sektory gospodarki niż przemysł lekki.

Samo województwo łódzkie wielokrotnie zmieniało swoje terytorium za 
sprawą licznych reform administracyjnych przeprowadzonych w 1946, 1950, 
1957, 1975 oraz 1999 r. Ostatni podział sprawił, że oprócz Łodzi jako stolicy 
regionu, wiodącą rolę w województwie odgrywają także mniejsze miasta, m.in. 
Bełchatów, Kutno, Sieradz, Wieluń czy Skierniewice.

TABELA 1: Aktualne dane dotyczące województwa łódzkiego (2010–2012)

Wybrana zmienna Wartość Pozycja 
w kraju Rok

Liczba ludności [w odniesieniu do % ludności 
Polski] 6,6% 6. 2012

Udział w PKB Polski 6,1% 6. 2010
PKB na mieszkańca 34 180 PLN 6. 2010
Miesięczne wynagrodzenie brutto 3 246 PLN 10. 2011
Miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw 3 339 PLN 7. 2012

Stopa bezrobocia 10,8% 7. IV kw. 2012
Zatrudnieni w przemyśle 31,8% 7. 2012
Zatrudnieni w usługach 55,5% 9. 2012
Zatrudnieni w B+R 0,62% 9. 2011

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS.

W 2012 r. województwo miało ponad 2,5 mln mieszkańców, co sprawia, 
że pod względem liczby ludności zajmuje 6. miejsce w kraju. Podmioty gospo-
darcze mające w nim swoją siedzibę wytwarzają 6,1% PKB Polski, a z PKB 
per capita wynoszącym około 34 tys. PLN region plasuje się na 6. pozycji 
w Polsce. Z drugiej strony, dość niskie przeciętne wynagrodzenie brutto po-
woduje, że województwo łódzkie jest postrzegane jako region niezamożny. 
Warto odnotować jednak fakt, że w ostatnich latach wyraźnie spadła stopa 
bezrobocia, wynosząca jeszcze w 2005 r. niemal 18%. Województwo jest 
w dalszym ciągu regionem przemysłowym i relatywnie mniejsza niż w innych 
częściach kraju liczba ludności jest zatrudniona w sektorze usług. Ponadto mały 
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odsetek zatrudnionych w gałęzi B+R sugeruje niższy stopień innowacyjności 
całego regionu (tab. 1).

Weryfikację tej hipotezy należy rozpocząć od przeanalizowania stopnia 
innowacyjności podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego. Mia-
nem „przedsiębiorstwa aktywnie innowacyjnego” określana jest spółka, która 
„w badanym okresie wprowadziła przynajmniej jedną innowację produktową 
lub procesową lub realizowała w tym okresie przynajmniej jeden projekt in-
nowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu 
(niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego okresu ukończony 
(tzn. jest kontynuowany)”6.

Zgodnie z tą definicją, przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie 
łódzkim są zaliczane do najmniej innowacyjnych w Polsce. W 2011 r. jedynie 
11,1% firm przemysłowych (ostatnie miejsce w kraju) i 8,5% z sektora usług 
(14. pozycja) jest uznawanych za innowacyjne. Dla porównania, w regionach 
m.in. podkarpackim, małopolskim czy opolskim odsetek ten wynosi około 
20%. W przypadku firm usługowych dysproporcje nie są aż tak duże, jednak 
dystans dzielący województwo łódzkie do liderów tej klasyfikacji wynosi 
5–6 pkt proc. (rys. 1).

Co więcej, tylko 9,5% spółek przemysłowych i 6,2% usługowych poniosło 
nakłady na działalność innowacyjną, co jest wynikiem zauważalnie niższym 
od średniej krajowej wynoszącej niemal 13%. Od 2008 r. wartość nakładów 
w Łódzkiem systematycznie spada, co jednak wpisuje się w ogólnokrajową 
tendencję związaną ze światowym kryzysem ekonomicznym oraz wyraźnym 
spowolnieniem gospodarczym w naszym kraju. 

Rozbieżność pomiędzy odsetkiem spółek uznawanych za innowacyjne 
(czyli 11,1% przemysłowych i 8,5% usługowych) a odsetkiem przedsiębiorstw, 
które przeznaczyły swoje środki na podniesienie poziomu innowacyjności 
(a więc odpowiednio 9,5% i 6,2%), nie powinna dziwić. Może okazać się bo-
wiem, że spółka ponosi nakłady na działalność innowacyjną w roku X, jednak 
ich efekt może przynieść wymierny rezultat w postaci podniesienia poziomu 
innowacyjności dopiero w roku Y. Stąd wynika różnica między liczbą firm, 
które ponoszą nakłady, a odsetkiem przedsiębiorstw uznanych za „aktywnie 
innowacyjnie”, ponieważ wszystkie dane pochodzą z jednego roku (2011). 

6 Ibidem, s. 21.
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RYSUNEK 1: Przedsiębiorstwa z sektora przemysłu i usług aktywnie innowacyjne, według 
województw, w 2011 r. (w %)

Ź r ó d ł o: GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. 
Stat., Warszawa 2012, s. 23–24.

Niezwykle zaskakujący jest fakt, iż mimo niskiej innowacyjności przed-
siębiorstw z regionu łódzkiego, województwo wyróżnia się na tle całkowitej 
wartości nakładów poniesionych przez podmioty gospodarcze na działalność 
innowacyjną. W 2011 r. ich łączna wartość przekroczyła 2,3 mld PLN (3. miej-
sce w Polsce), z czego aż 97% przypadło na przedsiębiorstwa przemysłowe 
(rys. 2). Firmy usługowe przeznaczyły na innowacje znacznie mniejszą kwotę 
– tylko około 66 mln PLN (9. miejsce), co w porównaniu m.in. z wojewódz-
twem mazowieckim (8612 mln PLN), pomorskim (683 mln PLN), czy śląskim 
(380 mln PLN) jest wartością dość niską. 

Zastanawiające jest jednak, dlaczego firmy przemysłowe z regionu łódz-
kiego, mimo wysokich jak na warunki polskie nakładów na innowacyjność, 
należą do najmniej innowacyjnych w kraju. W znalezieniu odpowiedzi na to 
pytanie może pomóc dokładna analiza struktury nakładów na działalność inno-
wacyjną pod kątem wielkości przedsiębiorstw. W przypadku przedsiębiorstw 
przemysłowych w regionie łódzkim, do najbardziej aktywnych innowacyjnie 
należą spółki duże – generujące prawie 88% wszystkich nakładów (w Polsce 
udział ten wynosi przeciętnie 72,2%7), średnie – 10,5% (Polska – 20,5%), 

7 Obliczona średnia obejmuje 12 województw, ponieważ w bazach GUS dotyczących „struk-
tury nakładów na działalność innowacyjną ze względu na wielkość przedsiębiorstw” brakuje 
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a małe – jedynie 2,6% (Polska – 7,3%)8. Niski odsetek wśród przedsiębiorstw 
małych jest prawdopodobnie związany z posiadaniem niewystarczającej ilo-
ści kapitału pozwalającego na samodzielne sfinansowanie badań, a następnie 
wdrożenie określonej innowacji. 

RYSUNEK 2: Nakłady na innowacje przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych według 
województw w 2011 r. (w mld PLN)

 
Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS.

Całkowita wartość nakładów na działalność innowacyjną nie jest jednak 
miarą, która pozwala na precyzyjne porównanie sytuacji w poszczególnych 
województwach i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, ponieważ każdy 
region charakteryzuje się różną liczbą zarejestrowanych w nich podmiotów go-
spodarczych. Z analizy struktury zbiorowości przedsiębiorstw w opracowaniu 
GUS obejmującym lata 2009–2011 wynika np., że 8,8% wszystkich polskich 
spółek przemysłowych ma swoją siedzibę w województwie łódzkim, podczas 
gdy jedynie 2,4% na Podlasiu9. Zrozumiałe jest więc, że większa liczba firm 
generuje więcej nakładów. 

Z tego względu bardziej dokładnym wskaźnikiem jest wartość nakładów 
poniesionych na działalność innowacyjną w przeliczeniu na przedsiębiorstwo. 
W Polsce wynosi on przeciętnie około 5000 PLN (5168 PLN dla podmiotów 

informacji na ten temat z województw: lubuskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i 
warmińsko-mazurskiego.

8 Według statystyk GUS, przedsiębiorstwa małe to takie, które zatrudniają 10–49 pracowników; 
średnie – 50–249; duże – więcej niż 250.

9 Szerzej na ten temat: GUS, Działalność innowacyjna…, s. 16–19.
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przemysłowych i 5004 PLN z sektora usług). Porównując ten wynik z re-
zultatem, jakie osiągnęło województwo łódzkie widać wyraźnie, że spółki 
przemysłowe z tego regionu osiągnęły najlepszy wynik w kraju (8681 PLN). 
Dużo gorszy rezultat osiągnęły jednak firmy usługowe (749 PLN), co plasuje 
Łódzkie na odległej – 12. pozycji (rys. 3 i 4).

Dochodzimy w tym miejscu do swojego rodzaju paradoksu opisanego 
we wcześniejszym fragmencie niniejszej publikacji. Z jednej strony, staty-
styki wykazują, że przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie łódzkim 
przeznaczają w skali kraju najwięcej środków na działalność innowacyjną 
w przeliczeniu na przedsiębiorstwo, ale z drugiej, firmy z tego sektora zaliczane 
są do najmniej innowacyjnych w Polsce. Interpretacja otrzymanych wyników 
bez ich dogłębnego przemyślenia może więc doprowadzić do wyciągnięcia 
absurdalnych wniosków. Jak więc tego uniknąć? Otóż, jak zostało podkreślo-
ne wcześniej, bardzo duże nakłady generowane są przez bardzo wąską grupę 
dużych spółek. I właśnie stąd wynikają bardzo wysokie całkowite nakłady 
przeznaczane na rozwój innowacyjności oraz nakłady w przeliczeniu na 
przedsiębiorstwo.

RYSUNEK 3: Nakłady na innowacje na przedsiębiorstwo z sektora przemysłu, które poniosło 
nakłady tego rodzaju; według województw w 2011 r. (w PLN)

Ź r ó d ł o: GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011,Inform. i Oprac. 
Stat., Warszawa 2012, s. 61. 
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RYSUNEK 4: Nakłady na innowacje na przedsiębiorstwo z sektora usług, które poniosło nakłady 
tego rodzaju według województw w 2011 r. (w PLN)

Źródło:  GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. 
Stat., Warszawa 2012, s. 62. 

Kolejną miarą pozwalającą na porównanie pozycji innowacyjnej poszcze-
gólnych regionów są nakłady na badanie i rozwój (B+R). Sektor B+R tworzony 
jest przez podmioty, których głównym celem jest zwiększanie zasobów wiedzy, 
jak i znajdywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań: produktowych, proce-
sowych, technologicznych lub marketingowych, które mają istotne znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego kraju10. Bardzo istotna jest analiza całkowitych 
krajowych nakładów na B+R, czyli tzw. GERD (Gross Domestic Expenditure 
on R&D).

W województwie łódzkim w 2011 r. GERD wyniosły około 590 mln PLN, 
co plasuje region na 7. miejscu wśród wszystkich województw. Jest to niemal 
8-krotnie mniej niż w województwie mazowieckim i 2-krotnie niż w mało-
polskim czy śląskim.

Przeliczając całkowite nakłady na B+R na mieszkańca, można stwierdzić, 
że region łódzki z wynikiem 228 PLN także plasuje się w środku stawki (7. po-
zycja), nieznacznie wyprzedzając w tej klasyfikacji m.in. województwo śląskie 
mające kilkukrotnie większą liczbę mieszkańców (rys. 5).

10 PAIiIZ, Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce, Warszawa 2010, s. 1.
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RYSUNEK 5: Nakłady na B+R na mieszkańca według województw w 2011 r. (w PLN)

 
Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS.

Mimo że na przestrzeni ostatniej dekady wartość GERD w wojewódz-
twie łódzkim uległa podwojeniu, to w 2011 r. nakłady GERD na mieszkańca 
w Łódzkiem były ponad 40% niższe w porównaniu do średniej krajowej 
(rys. 6). Duże dysproporcje między poszczególnymi regionami Polski związane 
z całkowitymi nakładami na B+R są bardzo widoczne i w kilku przypadkach 
sięgają nawet kilkuset procent. Tak wyraźne różnice ukształtowały się w ciągu 
ostatnich 10 lat11. 

RYSUNEK 6: Nakłady na B+R na mieszkańca w województwie łódzkim i w Polsce, lata 
2002–2011 (w PLN)

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS.

11 W 2011 r. GERD na mieszkańca w województwie mazowieckim wyniósł ok. 887 PLN, 
podczas gdy w województwie lubuskim niecałe 55 PLN.
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W województwie łódzkim przedsiębiorstwa przeznaczają na badania 
i rozwój prawie 15% wszystkich nakładów przeznaczonych na wzrost inno-
wacyjności. W przypadku spółek przemysłowych jest to dwukrotnie mniej 
(7,2%), co jest rezultatem znacznie gorszym od średniej krajowej wynoszącej 
13,3%. Ponad 4/5 firm z sektora przemysłu w Łódzkiem decyduje się na pod-
niesienie swojego poziomu innowacyjności przez inwestycje w środki trwałe, 
a nie poprzez B+R. Na podobny krok decyduje się ponad ⅔ przedsiębiorstw 
usługowych.

Jeśli chodzi o rynek pracy, to w sektorze B+R znalazło zatrudnienie 0,62% 
ogółu pracujących (w Polsce 0,83%) i w 2011 r. było to około 8 tys. osób, 
a ich liczba od 2008 r. stopniowo wzrasta. Ponad 13% z nich to zatrudnieni 
w sektorze przedsiębiorstw.

Aktywność innowacyjna spółek zależy od wdrażania przez nie innowa-
cyjnych i nowatorskich rozwiązań obejmujących m.in. wprowadzenie nowych 
lub istotnie ulepszonych wyrobów albo usług, metod produkcji bądź dystry-
bucji, metod organizacyjnych lub nowych koncepcji marketingowych. Z tego 
względu rozróżniamy innowacje produktowe12, procesowe13, organizacyjne14 
lub marketingowe15. Analiza podmiotów gospodarczych pod kątem rodzaju 

12 „Innowacja produktowa jest to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub 
istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje produktowe w zakresie 
usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, 
na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie 
nowych usług”; szerzej na ten temat: GUS, Działalność innowacyjna…, s. 30.

13 „Innowacja procesowa jest to wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, 
dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług. Do innowacji procesowych 
zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług. Innowacje 
procesowe obejmują także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowa-
nie w działalności pomocniczej, takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna 
i prace konserwacyjne”; szerzej na ten temat: ibidem, s. 30

14 „Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez 
przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakresie zarządzania wiedzą – knowledge 
management), w organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem, która nie była 
dotychczas stosowana w danym przedsiębiorstwie. Innowacje organizacyjne muszą być 
wynikiem strategicznych decyzji podjętych przez kierownictwo. Nie zalicza się do nich fuzji 
i przejęć, nawet jeżeli dokonano ich po raz pierwszy”; szerzej na ten temat: ibidem, s. 36.

15 „Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej róż-
niącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas stosowanych w danym przedsię-
biorstwie. Innowacje marketingowe obejmują znaczące zmiany w projekcie / konstrukcji 
produktów (product design), opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji produktów 
i kształtowaniu cen”; szerzej na ten temat: ibidem, s. 42.
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wprowadzonych przez nie innowacji pozwoli na porównanie poszczególnych 
regionów pod kątem ich pozycji innowacyjnej. 

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie łódzkim, to 
region zajmuje ostatnie miejsce w kraju pod względem udziału spółek z sektora 
przemysłu, którym udało się wprowadzenie innowacji produktowych (jedynie 
7,1% wobec przeciętnie 11% w kraju). Dla porównania, w województwie 
kujawsko-pomorskim uczyniło to ponad 15% podmiotów. Niewiele lepiej 
wypadły one przy wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań organizacyjnych 
(6% przy średniej dla Polski – 8,1%; 14. miejsce w kraju). Zdecydowanie naj-
korzystniej dla regionu przedstawiają się dane dotyczące wdrażania innowacji 
marketingowych, przewyższając średnią dla wszystkich województw o ponad 
2 pkt procentowe (9,9% przy średniej dla Polski – 7,8%; 3. pozycja) (rys. 7).

RYSUNEK 7: Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych wprowadzających innowacje, według 
rodzaju innowacji, lata 2009–2011 (w %)

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. Stat., Warszawa 2012, s. 36–45.

Jeśli weźmiemy pod uwagę przedsiębiorstwa z branży usługowej, to firmy 
z regionu łódzkiego, podobnie jak przemysłowe, nie są liderami we wdrażaniu 
innowacji. Jedynie około 6% z nich w decyduje się na wprowadzenie jakie-
gokolwiek rodzaju innowacji (12. miejsce wśród wszystkich województw) 
(rys. 8), co potwierdza słuszność wcześniejszych statystyk wskazujących na 
niską pozycję innowacyjną spółek usługowych z regionu łódzkiego.
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RYSUNEK 8: Odsetek przedsiębiorstw usługowych wprowadzających innowacje, według 
rodzaju innowacji, lata 2009–2011 (w %)

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. Stat., Warszawa 2012, s. 36–45.

Bardzo istotnym wskaźnikiem pozwalającym ocenić potencjał innowacyjny 
podmiotów gospodarczych jest procentowy udział przychodów ze sprzedaży 
produktów nowych bądź istotnie ulepszonych w całkowitych przychodach 
przedsiębiorstwa. Są to takie produkty, które stanowią nowość dla rynku są 
nowe dla samego przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że zostały wprowadzone 
na rynek w ciągu ostatnich 3 lat16. 

W Polsce w latach 2009–2011 udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł dla 
spółek przemysłowych 8,9%, a dla przedsiębiorstw z branży usług – 3,3% co 
oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z latami 2008–2010 (spadek odpo-
wiednio o 2,4 pkt proc. i 0,8 pkt proc.)17. Konfrontując te dane z rezultatami 
spółek z regionu łódzkiego, można dojść do wniosku, że tamtejsze podmioty 
przemysłowe charakteryzuje bardzo niski udział przychodów ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych (4,3%; 14. miejsce w kraju). Co prawda, w rankingu 
firm usługowych te z Łódzkiego wypadają dużo lepiej (5. miejsce), jednak 
warto zauważyć, że przeciętnie w skali całego kraju udział przychodów ze 

16 KE, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 
Wyd. 3, MNiSW, Warszawa 2008, s. 114.

17 GUS, Działalność innowacyjna…, s. 48.
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sprzedaży produktów innowacyjnych jest dla firm z branży usług bardzo niski 
i w większości waha się w granicach 0,2–4,5% (w Łódzkiem – 2,4%) Na tym 
tle zdecydowanie wyróżnia się województwo mazowieckie, w którym udział 
przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wynosi 
aż 18,7% (tab. 2).

TABELA 2: Udział przychodów przedsiębiorstw przemysłowych ze sprzedaży produktów 
nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem, według województw 
w 2011 r. (w %)

 Województwo Przemysł   Województwo Usługi

1.  POMORSKIE 32,1 1.  LUBELSKIE 18,7

2.  WIELKOPOLSKIE 15,7 2.  MAZOWIECKIE 4,5

3.  PODKARPACKIE 10,5 3.  DOLNOŚLĄSKIE 4,4

4.  MAŁOPOLSKIE 7,6 4.  PODKARPACKIE 4,1

5.  WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6,7 5.  ŁÓDZKIE 2,4

6.  KUJAWSKO-POMORSKIE 6,4 6.  ŚLĄSKIE 1,8

7.  ŚLĄSKIE 6,1 7.  POMORSKIE 1,6

8.  DOLNOŚLĄSKIE 5,9 8.  WIELKOPOLSKIE 1,1

9.  OPOLSKIE 5,8 9.  MAŁOPOLSKIE 0,9

10.  MAZOWIECKIE 5,6 10.  ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,9

11.  ZACHODNIOPOMORSKIE 4,9 11.  LUBUSKIE 0,7

12.  ŚWIĘTOKRZYSKIE 4,7 12.  WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0,6

13.  PODLASKIE 4,4 13.  ZACHODNIOPOMORSKIE 0,5

14.  ŁÓDZKIE 4,3 14.  PODLASKIE 0,5

15.  LUBELSKIE 3,6 15.  OPOLSKIE 0,3

16.  LUBUSKIE 3,5 16.  KUJAWSKO-POMORSKIE 0,2

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. Stat., Warszawa 2012, s. 52.

Kolejnym aspektem, który należy omówić, jest współpraca innowacyjnych 
spółek z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej. 
Może być ona oparta na relacjach z innymi przedsiębiorstwami, dostawcami, 
instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, a także podmiotami 
zagranicznymi i przybierać różne formy (m.in. zakup licencji, joint venture 
z podmiotami zewnętrznymi czy umowy partnerskie). Długofalowa kooperacja 
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sprzyja wymianie wiedzy oraz doświadczeń i w znaczny sposób przyczynia 
się do obniżenia kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej18. 
Statystyki dotyczące całego kraju wykazują, że ponad połowę podmiotów 
gospodarczych podejmujących tego typu współpracę stanowią podmioty duże, 
zatrudniające powyżej 250 pracowników, wywodzące się przeważnie z sektora 
publicznego. W Polsce w latach 2009–2011 na taką formę współpracy zdecy-
dowało się 32,6% innowacyjnych firm przemysłowych i 28,1% usługowych. 

Jeśli chodzi o województwo łódzkie, to odsetek spółek innowacyjnych 
współpracujących z innymi podmiotami należy do najwyższych w kraju, zarów-
no w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych (27,8%; 3. miejsce w kraju), 
jak i tych wywodzących się z sektora usług (36,4%; 2. miejsce) (rys. 9).

RYSUNEK 9: Przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, które współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej w latach 2009–2011; (w % przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych 
innowacyjnie) według województw

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GUS; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. Stat., Warszawa 2012, s. 76

Niezwykle istotną rolę odgrywają usługi wsparcia innowacyjności i trans-
feru technologii, czym zajmują się tzw. ośrodki innowacyjności. Do ich głów-
nych zadań należy m.in. zacieśnianie współpracy między nauką a biznesem, 
promocja przedsiębiorczości akademickiej, aktywizacja innowacyjnej przed-

18 Ibidem, s. 73.
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siębiorczości oraz pomoc w transferze technologii19. Są one skoncentrowane 
przede wszystkim w regionach charakteryzujących się wysokim potencjałem 
gospodarczym i silnym rynkiem, a ich udział na obszarach ekonomicznie 
słabszych (np. w województwie podlaskim czy lubuskim) jest zdecydowanie 
niższy. W porównaniu do innych obszarów kraju, ich sieć jest w regionie łódz-
kim dość dobrze rozwinięta. Tworzą ją: 2 parki technologiczne, 2 inkubatory 
technologiczne, 3 centra transferu technologii, 4 preinkubatory i inkubatory 
akademickie oraz 4 inkubatory przedsiębiorczości. Na koniec 2011 r. na 
ośrodek innowacji przypadało w Łódzkiem 14 284 firm (7. miejsce w Polsce) 
i  158 397 mieszkańców (4. miejsce)20. 

Niestety w województwie łódzkim znacznie gorzej kształtuje się współ-
praca innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach inicjatyw klastrowych. Do 
marca 2012 r. w Polsce odnotowano istnienie 212 klastrów, z czego 26 zlo-
kalizowanych jest w województwie mazowieckim; dużą ich liczbą mogą się 
także pochwalić województwa warmińsko-mazurskie (18) i śląskie (17)21. 
W województwie łódzkim odnotowano 11 inicjatyw klastrowych, z czego 
7 w mieście Łodzi22. Dominują klastry w branży włókienniczej, spożywczej, 
budowlanej i energetycznej.

Mimo znaczącego wkładu regionu łódzkiego w rozwój polskich inicjatyw 
klastrowych, ich współpraca z przedsiębiorstwami pozostawia wiele do życze-
nia. W latach 2009–2011 jedynie 7,4% spółek przemysłowych zadeklarowało 
istnienie takiej kooperacji (14. miejsce w kraju). Przepaść między czołowymi 
regionami jest ogromna. Na taką formę współpracy zdecydowała się niemal 
co trzecia firma przemysłowa z województwa dolnośląskiego, co czwarta 
z podlaskiego, a z kujawsko-pomorskiego – tylko co piętnasta. 

Niewiele lepiej wygląda w województwie łódzkim kooperacja między 
klastrami a innowacyjnymi przedsiębiorstwami z sektora usług – decyduje 
się na nią jedynie 9,1% z nich. Dla porównania, w województwie lubelskim 
jest to aż 50% spółek usługowych, a w podlaskim – 30,8%. Gorzej wygląda 

19 A. Bąkowski, M. Mażewska, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 
2012, PARP, Warszawa 2012, s. 11.

20 Ibidem, s. 21–22.
21 PARP, Klastry w Polsce. Katalog, PARP, Warszawa 2012, s. 8.
22 Inicjatywami klastrowych poza miastem Łódź jest Łódzko-Mazowiecki Klaster Owoco-

wo-Warzywny z siedzibą w Skierniewicach, Klaster Centralnego Okręgu Przemysłowego 
w Opocznie, Kutnowski Klaster Technologiczny w Kutnie i Klaster Tradycji i smaku 
w Brzezinach.
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jedynie sytuacja w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 
lubuskim i opolskim, w których w latach 2009–2011 nie odnotowano nawet 
ani jednego przykładu omawianej współpracy. 

Województwo łódzkie znajduje się także wśród pięciu województw, któ-
rew najmniejszym stopniu finansują działalność innowacyjną kapitałem wła-
snym (63,5% wszystkich spółek usługowych i przemysłowych wobec 72,2% 
w całym kraju). Dlatego duże znaczenie ma wsparcie finansowe pochodzące 
zewnątrz, do którego zaliczyć można tzw. wsparcie publiczne. Jest ono zwią-
zane z wprowadzeniem preferencyjnychi uprzywilejowanych warunków dla 
działalności innowacyjnej, a środki na ten cel mogą pochodzić z dwóch źródeł. 
Po pierwsze, mogą to być fundusze przekazywane bezpośrednio z instytucji 
krajowych – zarówno ze szczebla centralnego, jak i samorządowego (m.in. 
bon na innowacje czy programy MNiSW). Po drugie, spółki mogą wykorzy-
stać środki Unii Europejskiej, w szczególności z VII Programu Ramowego 
Badań i Rozwoju Technologicznego UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG) czy z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). 
W Polsce w latach 2009–2011 pomoc taką uzyskało co czwarte innowacyjne 
przedsiębiorstwo przemysłowe (25,5%) oraz niemal co piąte z sektora usług 
(17,6%). 25% wszystkich beneficjentów stanowiły firmy prywatne, 18,8% 
przypadło spółkom należącym do sektora publicznego23.

Podmioty gospodarcze z regionu łódzkiego należą do największych 
beneficjentów pomocy publicznej przeznaczonej na rozwój ich działalności 
innowacyjnej. Aż ⅓ innowacyjnych firm usługowych (3. wynik w Polsce) 
oraz ¼ przemysłowych (7. pozycja) otrzymało wsparcie tego typu. Świadczy 
to o dużym zainteresowaniu firm zwiększaniem poziomu swojej innowacyj-
ności (rys. 10).

Dotychczasowa wartość alokacji środków pochodzących PO IG na 
30 czerwca 2013 r. wyniosła prawie 2,8 mld PLN, co stanowi 5% wszystkich 
środków przeznaczonych dla naszego kraju z UE z tytułu tego Programu. 
Innowacyjność regionu może być także zwiększona dzięki środkom pocho-
dzącym z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczegól-
nych województw, w szczególności z III Osi Priorytetowej – Gospodarka, 
Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Z tytułu Osi III do końca czerwca 2013 r. 
alokowano w Łódzkiem 1,2 mld PLN, czyli około ¼ środków przeznaczonych 
w ramach RPO dla tego regionu.

23 GUS, Działalność innowacyjna…, s. 64.
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RYSUNEK 10: Przedsiębiorstwa z sektora przemysłu i usług, które otrzymały publiczne wsparcie 
na działalność innowacyjną, lata 2009–2011 (w % przedsiębiorstw z sektora usług aktywnych 
innowacyjnie) według województw

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych GUS; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2009–2011, Inform. i Oprac. Stat., Warszawa 2012, s. 67–68.

3. Zakończenie

Na podstawie analizy danych dotyczących stopnia innowacyjności pod-
miotów gospodarczych w poszczególnych regionach Polski można pokusić 
się o sformułowanie wniosków końcowych dotyczących pozycji innowacyj-
nej przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Pomimo wysokich całkowi-
tych nakładów przeznaczonych przez spółki na rozwój ich innowacyjności 
(2,3 mld PLN; 3. miejsce w Polsce), przedsiębiorstwa z Łódzkiego uważane są 
za jedne z najmniej innowacyjnych kraju i dotyczy to zarówno spółek z sektora 
przemysłu, jak i usług. Zdecydowanie najgorzej wypadają firmy przemysłowe 
(ostatnie miejsce w Polsce). Jest to niezwykle zaskakujące, zwłaszcza jeśli 
wziąć pod uwagę fakt, że ich nakłady na innowacyjność w przeliczeniu na 
przedsiębiorstwo należą do najwyższych w porównaniu z innymi wojewódz-
twami (5168 PLN; 1. miejsce). Przyczyną tej kontrowersji jest specyficzna 
struktura nakładów poniesionych na innowacje rozpatrywana pod kątem 
wielkości spółek. Okazuje się bowiem, że aż 88% całkowitych nakładów na 
innowacje generuje wąska grupa dużych firm, zatrudniających powyżej 250 
pracowników, co jest rezultatem znacznie wyższym od średniej krajowej. To 



26 Jerzy RÓŻAŃSKI, Damian KAŹMIERCZAK 

właśnie one tworzą około wszystkich 2 mld PLN nakładów, a mniejsze spółki 
w dużej mierze nie prowadzą żadnych działań mających na celu podniesienie 
ich innowacyjności, co może wynikać z niedoboru kapitału na ten cel. 

Wskazówek na poparcie tej tezy dostarczają dane dotyczące nakładów 
na B+R, w których region łódzki zajmuje miejsce dopiero w środku stawki 
(7. miejsce), oraz niezwykle niski odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły 
rozwiązania innowacyjne ze względu na ich rodzaj (innowacje produktowe, 
procesowe, marketingowe lub organizacyjne). Co prawda, nakłady na B+R 
rosną z roku na rok, jednak ich całkowita wartość na mieszkańca jest nadal 
niższa od średniej krajowej (o ok. 40%) Co więcej, spółki z województwa 
łódzkiego charakteryzują się niskim udziałem przychodów ze sprzedaży 
produktów nowych lub istotnie ulepszonych w całkowitych ich przychodach 
(4,3% dla przemysłowych i tylko 2,4% dla usługowych).

Zastanawiający jest również brak wymiernych efektów współpracy z pod-
miotami zewnętrznymi w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej. Fakt 
istnienia takiej kooperacji sygnalizuje około ⅓ wszystkich przedsiębiorstw 
uważanych za innowacyjne, jednak jak pokazują statystyki, w żadnej mierze 
nie przekłada się to na podniesienie ich poziomu innowacyjności. Podobnie 
wygląda sytuacja z wykorzystaniem tzw. pomocy publicznej na rozwój i wdro-
żenie nowatorskich rozwiązań. Mimo że spółki z regionu łódzkiego należą do 
największych jej beneficjentów w skali kraju, to także w tym przypadku nie 
znajduje to odzwierciedlenia w podwyższeniu ich innowacyjności.

Reasumując: mimo wysokich nakładów przeznaczonych na rozwój in-
nowacyjności, pomimo współpracy z podmiotami zewnętrznymi i hojnym 
wsparciem finansowym pochodzącym z środków publicznych, spółki z Łódz-
kiego należą do najmniej innowacyjnych w kraju. Jest to dość niepokojące 
i przedsiębiorcy wespół z władzami samorządowymi powinny znaleźć wyjście 
z tego impasu, jeśli region chce skutecznie włączyć się w rywalizację o miano 
najbardziej innowacyjnego obszaru w Polsce.
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INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES IN THE LODZ REGION  
AGAINST THE BACKGROUND OF OTHER VOIVODSHIPS

( S u m m a r y )

A growth potential of Poland up to now has based on low labour costs and low prices of 
raw materials, but this advantage seems to be running out due to increasing income per capita. 
Hence, if the country wants to be competitive in comparison to other economies in Europe and 
in the world, it is indispensable to pursue a more effective innovation policy. However, the 
innovativeness level of particular Polish regions is diversified. Despite very high outlays on 
innovations (both total and per 1 enterprise), the companies from the Lodz Voivodeship reside 
the less innovative in the country. What is worse, their cooperation with external entities and 
a generous support of public funds do not result in sufficient increase of their innovativeness 
level. The firms from the Lodz Province are also characterized by low income arising from the 
sale of innovative products and a low percentage of them has introduced any innovative solu-
tions encompassed product, process, marketing and organizational innovations. 




