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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

 Z początkiem XXI wieku innowacyjność została uznana za trzon rozwoju 

gospodarczego, a regiony stanęły wobec wymogu włączenia polityki innowacyjnej do polityki 

gospodarczej. Celem Unii Europejskiej stało się zbudowanie jednolitego europejskiego rynku 

innowacji, który na terenie całej unii zagwarantuje firmom i przedsiębiorcom optymalne 

warunki do rozwoju innowacyjnego. Szczególną pieczą otoczone zostały małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP), które stanowią 99% przedsiębiorstw w UE, zapewniając tym 

samym: dwa z trzech miejsc pracy w sektorze prywatnym i ponad połowę całkowitej wartości 

dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa w UE. W celu poprawy konkurencyjności 

unijnych MŚP, opracowano i przyjęto różne programy wsparcia, które wprowadzane i 

koordynowane są już na poziomie krajowym. Ponadto, niezależnie od zasięgu działalności, 

MŚP objęte zostały zakresem prawodawstwa UE w różnych obszarach, na przykład 

w dziedzinie podatków (art. 110-113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)), 

konkurencji (art. 101-109 TFUE) i prawa spółek (prawo przedsiębiorczości – art. 49-54 

TFUE).
1
 Potrzeba zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej doprowadziła do 

stworzenia Strategii Lizbońskiej w 2000 roku i strategii Europa 2020 w 2010 roku. W celu 

monitoringu realizacji Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska wraz z Uniwersytetem w 

Maastricht, zaprojektowała Europejski Ranking Innowacyjności (European Innovation 

Scoreboard)
2
 (EIS). EIS analizuje osiągnięcia krajów członkowskich UE za pomocą 27 

wskaźników wydajności.  Niestety z przedstawionych w EIS danych w latach 2011-2018 

wynika, że  współczynnik sukcesu podmiotów z Polski jest jednym z najniższych wśród 

krajów Unii Europejskiej, również średni poziom finansowania uczestnictwa podmiotów z 

Polski jest znacznie poniżej średniej dla podmiotów z Unii
3
, a polskie przedsiębiorstwa należą 

do relatywnie najmniej aktywnych innowacyjnie w Unii Europejskiej. Zatem wyzwanie 

podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw prowadzące do wzrostu 

konkurencyjności całej gospodarki wydaje się być absolutnie kluczowe.  

 Prowadzenie skutecznej polityki innowacyjnej to obecnie niezbędny warunek w 

rozwoju gospodarczym kraju/regionu. Efektywność prowadzonych działań uzależniona jest 

przede wszystkim od wydajnego i konkurencyjnego funkcjonowania lokalnych podmiotów 

gospodarczych, w tym firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże ze 

                                                           
1
 https://www.europarl.europa.eu/ [dostęp na dzień 27.12.2021r.]  

2
 https://ec.europa.eu/  [dostęp na dzień 19.04.2020r.] 

3
 Lewandowska M.S.; Finansowanie działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstwach z budżetu Horyzont 

2020 na tle krajów z Unii Europejskiej. w: Weresa M.A. (red); Polska. Raport o konkurencyjności 2017. 

Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna. SGH Warszawa 2017 

https://www.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/content/2019-innovation-scoreboards-innovation-performance-eu-and-its-regions-increasing_en
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względów strukturalnych i ograniczonych możliwości interpersonalnych, podmioty te 

potrzebują dobrze zorganizowanego zewnętrznego wsparcia naukowego, finansowego i 

kontraktowego. Wynika stąd konieczność angażowania publicznych środków wspierania 

innowacji w rozwój koniunkturalny MŚP w gospodarce. Dobrze opracowany i odpowiednio 

wdrażany system procesu wsparcia innowacji to podstawa wydajności ekonomicznej i 

postępu regionalnej gospodarki. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw to długi proces prób 

i błędów, przemian kulturowych i psychologicznych, które mogą trwać wiele lat, a nawet lat 

kilkadziesiąt. Można je wspomóc odpowiednią polityką innowacyjną. Zatem ze względu na 

fakt, że innowacje są pochodną interakcji powstających w wyniku sieciowego współdziałania 

wielu czynników oraz skuteczności szerokiej, światłej koordynacji bardzo różnorodnych 

działań prowadzących do synergicznych rezultatów, istnieje potrzeba zbadania w jakim 

zakresie polityka finansowa i transfer wiedzy wpływają na sprawność zachodzących 

procesów innowacyjnych. Dysertacja będąca próbą oceny wspierania innowacji małych i 

średnich przedsiębiorstw na obszarach mezoekonomicznych w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej w latach 2007-2019, przeprowadzona została na podstawie analizy 

porównawczej warunków działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach transgranicznych: województwa 

zachodniopomorskiego w Polsce i landu Brandenburgii w Niemczech.  

 Niski poziom innowacyjności zachodniopomorskiego regionu (14 miejsce wśród 17 

regionów w Polsce), słabe wyniki w sferze B+R, czyli w dziedzinie, która powinna być 

potencjalnym źródłem wzrostu produktywności skłoniły autorkę do bardziej 

skrupulatniejszego przestudiowania tego problemu. Wobec tematycznej obszerności, w części 

empirycznej niniejsza praca zajmuje się dwoma regionalnymi transgranicznymi studiami 

przypadku. Kontrastowe porównanie dwóch regionów objętych badaniem, służy do analizy 

specyficznych dla regionu czynników wpływających na zachowania innowacyjne 

przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. W badaniu porównawczym dla województwa 

zachodniopomorskiego wybrano land Brandenburgia, jako wschodni kraj związkowy 

Niemiec, który już relatywnie wcześnie opierał się na silnej innowacyjnej polityce regionalnej 

i polityce zorientowanej na wzrost. W ramach regionalnego wsparcia innowacji w 

Brandenburgii rozwinęły się koncepcje, które mogą ewentualnie posłużyć jako wzór dla 

rozwoju innowacji w województwie  zachodniopolskim. Istotne jest również to, że przy tak 

ukierunkowanych badaniach, mamy możliwość uczenia się na błędach naszych sąsiadów i 

niepowielania ich w rodzimej gospodarce. Brandenburgia w swej pierwotnej polityce 

regionalnej zorientowanej na kapitał wykazuje się dużą liczbą popełnionych błędów. 
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Wymienić tu można fabrykę chipów we Frankfurcie (Odra), Cargolifter-Luftschiffhalle (hala 

sterowców) in Brand jak również Lausitzring.
4
 

 Brandenburgia będąca nowym krajem związkowym posiadała w momencie 

zjednoczenia Niemiec potencjał gospodarczy zbliżony do województwa 

zachodniopomorskiego. W chwili obecnej sytuacja gospodarczo-społeczna tego kraju na tle 

Republiki Federalnej nadal nie jest najlepsza. Charakteryzuje się ona jeszcze stosunkowo 

niską dynamiką rozwoju gospodarczego, jak również związanym z tym wysoką stopą 

bezrobocia. Wprawdzie PKB Brandenburgii, które w roku 2019 wynosiło 74 330 mln € 

znacznie przewyższa aktualną wartość PKB województwa zachodniopomorskiego, to w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 29 541 €, co ukształtowało Brandenburgię na 14. 

miejscu wśród 16-stu krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto 

przywołany region  posiada również tereny gospodarczo bardzo silnie zaniedbane, jak na 

przykład powiat Uckermark mający najwyższą stopę bezrobocia w całych Niemczech. Zatem, 

mimo istniejących wielu różnic między oboma regionami, możliwe było przeprowadzenie 

stosunkowo miarodajnej analizy porównawczej regionalnych systemów wspierania innowacji 

w obu regionach. 

  

2.  Cel i hipoteza badawcza 

 Zasadniczym celem pracy jest ocena systemów wspierania innowacyjności małych i 

średnich przedsiębiorstw w regionach przygranicznych, przeprowadzona na podstawie analizy 

porównawczej podjętego tematu w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach transgranicznych: 

województwa zachodniopomorskiego i landu Brandenburgii. Porównanie obu systemów ma 

zadanie dostarczenia szeregu informacji mogących w przyszłości służyć istotnemu 

doskonaleniu przygranicznych systemów wspierania innowacyjności. W ramach 

przeprowadzonej analizy wykazane zostały punkty krytyczne struktur, jak również ich 

diagnoza umożliwiająca przeprowadzenie określonej korekty zewnętrznej zmierzającej do 

podniesienia efektywności całego systemu wspierania przedsięwzięć innowacyjnych.  

 Badanie przygląda się tzw. regionalnemu potencjałowi innowacyjnemu, który 

wskazuje punkt wyjścia do wyjaśnienia regionalnych różnic. Endogeniczne potencjały 

innowacyjne odrywają ogromną rolę dla rozwoju gospodarczego regionu, a przestrzenne 

właściwości strukturalne regionu, jak również ważne parametry socjalno – bytowe, mają 

                                                           
4
 BBR (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung); Verbesserung der Innovationsförderung in den neuen 

Ländern. Bonn 2005; s.179   
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ogromne znaczenie w wyjaśnieniu procesów innowacji i kształtowanie polityki innowacyjno - 

technologicznej regionalnej płaszczyzny. 

 

Podstawową hipotezę badawczą tej pracy stanowi twierdzenie, że: 

 

 

 

 

 

Przechodząc od rozważań obszarowych do problemu i weryfikacji przedmiotu badań 

sformułowano dwie hipotezy robocze (wstępne założenia), które w pewnych ramach pola 

badawczego, wyjaśniają punkty widzenia autorki. Następnie w pracy nastąpiło wyjaśnienie i 

sprecyzowanie obu założeń. 

Hipoteza robocza I: 

Innowacyjny rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach  (MŚP) powiązany jest z 

założeniami, że podczas całego procesu innowacji, dostępna jest racjonalna oferta 

wsparcia. 

 

Takie założenie wywodzi się z tematycznych niedogodności strukturalnych, z jakimi w 

swoich działaniach innowacyjnych borykają się MŚP. Zauważyć też należy, że dotychczas 

działania innowacyjne w dużej części małych i średnich przedsiębiorstw są zbyt mało 

rozwinięte. Jednak w globalnej gospodarce, działania innowacyjne z punktu widzenia  

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw mają bardzo duże znaczenie. 

 Pierwsza hipoteza robocza zakłada, że do zwiększenia działania innowacyjnego 

konieczna jest „racjonalna oferta wsparcia”. Biorąc pod uwagę złożoność procesów 

innowacyjnych, dla określonych aspektów procesu innowacji nie wystarczy zapewnić tylko 

jego finansowania. Ponadto błędne jest założenie, że wsparcie działań badawczo-

rozwojowych jest równoznaczne ze wsparciem rozwoju innowacji, gdyż wsparcia potrzebuje 

cały proces innowacji. Często istnieje bardzo fragmentacyjna i nieadekwatna oferta wsparcia 

finansowego. Badanie zidentyfikowało najważniejsze obszary koniecznego wsparcia i 

wskazuje możliwości ich racjonalizacji. 

 Druga hipoteza robocza jeszcze bardziej konkretyzuje zrozumienie racjonalnej oferty 

wsparcia. Określone to jako „zintegrowane podejście wsparcia”. Prowadzenie działalności 

innowacyjnej nie zależy jednak tylko od tego, czy małe i średnie przedsiębiorstwa mają 

zdolność do prowadzenia projektów innowacyjnych. Często potrzebują one najpierw 

świadomości społecznej, aby wytworzyć gotowość do działania innowacyjnego. 

Polityka finansowa wspierania działalności innowacyjnej oraz brak istnienia 

efektywnych systemów transferu technologii stanowią hamulec przedsięwzięć 

innowacyjnych w badanych regionach transgranicznych. 
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Druga hipoteza robocza opiera się na pierwszej hipotezie roboczej. Oznacza to, że skuteczne 

regionalne wspieranie innowacji powinno mieć na celu główne determinanty regionalnie 

zróżnicowanej działalności innowacyjnej. Część teoretyczna zajmuje się głównymi 

determinantami działalności innowacyjnej i najważniejszymi (regionalnymi) podejściami do 

wsparcia finansowego. Poprzednie ustalenia naukowe są omawiane i usystematyzowane. 

Szczególny nacisk położony jest na kategoriach „wiedzy”, „tworzenia sieci” oraz 

„finansowanie innowacji”. Niestrukturalne i nieskoordynowane działania obecnie kształtują 

liczną praktykę wsparcia. Istnieją różne instrumenty wsparcia, które mają na celu trzy 

kategorie, które stoją często obok siebie. Racjonalna oferta wsparcia dla innowacyjnych 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) potrzebuje lepszej koordynacji różnych środków i 

instrumentów, aby mogła przeciwdziałać rozdrobnieniu regionalnego wsparcia innowacji.  

W oparciu o najważniejsze podstawy zróżnicowanej regionalnie działalności innowacyjnej w 

części empirycznej, badanie przygląda się głównym metodom finansowania w tych 

obszarach. Obejmuje to transfer wiedzy i technologii, finansowanie zorientowane na działy 

sieci i klasterów oraz regionalne finansowanie innowacji poprzez różne dostępne terytorialnie 

środki. Celem badania jest opracowanie zintegrowanego regionalnego podejścia do wsparcia 

innowacji. W związku z czym przeanalizowane zostały ogólne warunki ramowe, które muszą  

zostać uwzględnione przy organizacji tych środków wsparcia.  

 Ze względu na problematykę podjętych badań powyższe cele zostały wzbogacone o 

następujące pytania badawcze:  

Pierwsze i główne pytanie to: Jakie warunki musi spełniać region, aby na danym obszarze 

mogły funkcjonować potencjały innowacyjne w MŚP?  

Do wyartykułowania głównego pytania przekładają się pytania pomocnicze: 

 Jak należy całościowo sporządzać, regionalne założenia wsparcia innowacji, aby z 

uwzględnieniem specyficznych dla regionu warunków generować trwałą regionalną 

innowacyjność i dynamikę innowacji? 

 Jaka jest specyficzna, charakterystyczna cecha obu badanych regionów? Jakie między 

badanymi regionami ukierunkowane na innowacje, istnieją różnice strukturalne? 

 Jakie czynniki sukcesu i jakie przeszkody wpływają na skuteczność różnych 

badawczych podejść? 

Hipoteza robocza II: 

Skuteczne podejście do regionalnego wsparcia innowacji małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) musi uwzględniać główne determinanty regionalnych działań 

innowacyjnych: „wiedza”, „tworzenie sieci” „finansowanie”. 
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 Jakimi możliwościami kształtowania i sterowania, dysponuje polityka regionalna 

zorientowana na innowacje w obu badanych regionach?  

 W jakim stopniu wartości określonych mierników opisujących rozwój społeczno - 

gospodarczy regionu, zmieniają się w wyniku zrealizowanych inwestycji? 

 Jakie powszechnie znane, pozaregionalne wnioski można zastosować w formułowaniu 

regionalnego programu wspierania innowacji? 

 

3. Układ pracy 

 Zadaniem przeprowadzonego badania było określenie: w jakich warunkach na 

poziomie regionalnym, najszybciej rozwija się potencjał innowacyjny małych i średnich 

przedsiębiorstw. Praktyczne zainteresowanie dysertacji, poprzez naukowe podejście do 

tematu, polega na wypracowaniu punktu wyjścia dla bazy generującej siłę, która wzmocni 

innowacyjność zachodniopomorskich MŚP.   

  

Tabela 1. Teoretyczna i koncepcyjna budowa przeprowadzonego badania: 

Naukowe zainteresowanie poznawcze: 

 pod jakimi warunkami można pozyskać 

na płaszczyźnie regionalnej potencjały 

innowacyjne małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP)? 

 hipotezy robocze I i II 

Praktyczne zainteresowanie poznawcze: 

 rozwój możliwych punktów wyjścia do 

wzmacniania innowacji małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 racjonalizacja regionalnego wspierania 

innowacji 

 

 

CZĘŚĆ  I: TEORETYCZNE PODSTAWY 
Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy: 

 objaśnienie podstawowych nazw 

 identyfikacja najważniejszych podstaw docelowych 

działań innowacyjnych 

 rozważania dot. regionalnego wsparcia innowacji 

 

 

CZĘŚĆ II: ANALIZA  EMPIRYCZNA 
Przeprowadzanie własnych badań empirycznych 
(Studia przypadku: Brandenburgia i Województwo Zachodniopomorskie) 

 wtórna analiza statystyczna 

 analiza danych zastanych 

 przeprowadzenie wywiadów pogłębionych 
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CZĘŚĆ III: WNIOSKI 
Dalszy rozwój obecnego regionalnego finansowania innowacji 

 opracowanie zintegrowanego regionalnego podejścia do finansowania 

innowacji 

 inkluzje badawcze 
 

Źródło: opracowanie własne 

 Część teoretyczna diagnozuje trzy główne wyznaczniki regionalnych praktyk 

skutecznego postępowania innowacyjnego wśród MŚP. Jest to przede wszystkim: 

uintensywnienie pozyskiwania wiedzy zewnętrznej, wzmocnienie powiązań z sieciami 

innowacji oraz ułatwienie dostępu do finansowania projektów innowacyjnych. Część 

teoretyczna pracy gromadzi generalne, istniejące podejścia koncepcyjne w realizacji 

produktywnych regionalnych polityk innowacyjnych. Omówione zostały płaszczyzny 

otoczenia środowiskowego, powiązań sieciowych, transferu wiedzy i technologii oraz 

finansowania działań innowacyjnych kapitałem wysokiego ryzyka.  

 Badanie empiryczne analizuje dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 

europejskich w ramach Strategii Lizbońskiej z jej kontynuacją poprzez program Europa 2020 

w latach 2007-2019, na podstawie dwóch regionalnych studiów przypadku: 

wschodnioniemieckiego landu Brandenburgia i województwa zachodniopomorskiego. 

Rozprawa koncentruje się na dwóch sąsiadujących ze sobą, transgranicznych regionach, w 

których innowacyjność nadal nie jest dostatecznie wykształcona. Dzięki podobnym cechom 

strukturalnym można zidentyfikować stosowane na danych obszarach, pozytywne 

rozwiązania w podejściu do finansowania innowacji, z możliwością ich translokacji. Aby 

przeanalizować regionalne strategie wsparcia innowacji i ich efekty, w województwie 

zachodniopomorskim i Brandenburgii, w badaniu zastosowano mieszane metody empiryczne. 

Analiza danych statystycznych pozwoliła na przeprowadzenie w miarę szczegółowej 

charakterystyki strukturalnej z wykazaniem istniejących warunków ramowych w obu 

badanych regionach. Główne wyniki empiryczne opracowane zostały przy pomocy analizy 

wskaźnikowej z danych uzyskanych z Regionalnych Tabeli Wyników Innowacji (Regional 

Innovation Scoreboard) publikowanych przez Komisję Europejską w latach 2011-2019 oraz 

oceny wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami kluczowych aktorów 

regionalnych. Umożliwiło to wieloaspektową analizę obu regionalnych studiów przypadku. 

Wywiady z różnymi podmiotami pozwalają na uzyskanie dużo epizodycznych i 

szczegółowych informacji, które za pomocą standardowych ankiet najprawdopodobniej nie 

mogłyby być uzyskane. W celu dogłębnej analizy realizowanych polityk innowacyjnych w 

badanych regionach, autorka posłużyła się dodatkowo danymi zastanymi (wtórnymi) 
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uzyskanymi z dostępnych publikacji, raportów i analiz. Dzięki takiej indukcyjnej procedurze 

możliwe było opracowanie wyników, które można przenieść do innych regionów. W obszarze 

regionalnego finansowania innowacji przez kapitał ryzyka, badanie analizuje podaż i popyt 

oraz wskazuje zarówno przeszkody jak i czynniki sukcesu tej formy wsparcia. 

Przeanalizowano również podejścia do finansowania regionalnego w ramach instrumentów 

udziału publicznego czy sieci aniołów biznesu. Badanie porównuje w obu badanych 

regionach, wykorzystanie dostępnych środków finansowych na przestrzeni 12-tu lat, w tym 

skuteczność przeorganizowania koncepcji rozwoju gospodarczego Brandenburgii. 

 Na podstawie hipotez roboczych, podstawowych założeń i kluczowych pytań 

badawczych, przedstawiono sześć najważniejszych wniosków dotyczących skutecznego 

regionalnego finansowania innowacji. Odzwierciedlają one analizę przytoczonych w pracy 

danych statystycznych, danych zastanych oraz wyniki przeprowadzonych wywiadów w obu 

badanych regionach. Formułując wnioski końcowe, wykazane zostały konkretne regionalno-

gospodarcze implikacje do dalszego rozwoju obecnego regionalnego wspierania innowacji. 

Odnoszą się one do punktów wyjścia dotyczących racjonalizacji transferu wiedzy i 

technologii, możliwości wzmocnienia i rozwoju regionalnych założeń klastrów i dziedzin 

kompetencji oraz punktów wyjścia do racjonalizacji regionalnego finansowania poprzez 

kapitał podwyższonego ryzyka. Obok tego badanie pokazuje możliwą strukturę organizacyjną 

dla „regionalnej agencji innowacji”, która jako „One-Stop-Agency” kształtuje adekwatny 

konstrukt dla tutaj pojawiającego się, zintegrowanego regionalnego założenia innowacyjnego.  

 Międzyregionalne porównanie oraz użycie rozmaitych empirycznych instrumentów 

(wywiady, analizowanie danych) umożliwiają uzyskanie ważnych wyników, z których 

wnioski można przenieść na inne regiony.  

 

4. Metodyka badań 

 W związku z tym iż istnieje znaczna luka badawcza pomiędzy podejściem 

teoretycznym, a badaniem empirycznym i związane z tym zjawisko tzw. „paradoksu 

innowacji” dotyczącego mnogości i znakomitości prowadzonych badań z ich mizernym 

skutkiem oddziaływania na efekty w praktyce, niniejsze badanie zasadniczo charakteryzuje 

się silnym ukierunkowaniem na działania praktyczne, a mniej inspirowane jest teorią. 

Graficzny szkic badania przedstawiony został w poniższej tabeli. 
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Tabela 2. Struktura badania i podejście metodyczne 

CZĘŚĆ I: TEORETYCZNE PODSTAWY 

 Innowacje jako czynnik sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw MŚP 

 Podstawy zróżnicowanej regionalnie działalności innowacyjnej 

 Wspieranie regionalnego potencjału innowacyjnego  

CZĘŚĆ II: ANALIZA EMPIRYCZNA 

 Projekt badawczy badań empirycznych 

 Regionalna analiza strukturalna badanych regionów  

 Transfer wiedzy i technologii  

 Sieci i Klastry  

 Regionalne finansowanie innowacji 

CZĘŚĆ III: Wnioski 

 Opracowanie zintegrowanego podejścia do wspierania innowacji  

 Implikacje dla polityki rozwoju regionalnych innowacji 

 Wnioski 
 

Źródło:opracowanie własne 

 W trakcie procesu poznania zachodzących zjawisk gospodarczych w badanych 

regionach, w oparciu o materiał empiryczny, drogą postępowania indukcyjnego ustalona 

została zgodność nomologicznych uogólnień z faktami, w tym system cech będących 

odpowiednikami dla Brandenburgii i województwa zachodniopomorskiego. Z uwagi na 

dokonane wywody i wysuniętą koncepcję, stworzona została szeroka podstawa do 

zastosowania koncepcji dedukcji ogólnej (teoria → hipoteza → obserwacja → 

potwierdzenie). Stąd przy weryfikacji przyjętych w pracy hipotez zastosowano metodę 

dedukcyjną, która jest ogniwem wiążącym. W pracy, podjęto się wielowymiarowej analizy 

porównawczej z zastosowaniem autorskiego podejścia do metod analizy. Zastosowana 

metodyka badań i analiz innowacyjności regionów, uwzględnia różnorodność źródeł 

informacji, z drugiej jednak strony jej zaletą jest prostota, umożliwiająca proste gromadzenie 

danych. Wybór takiej techniki badawczej stwarza sposobność prowadzenia dalszego 

monitoringu rozwoju innowacyjnego badanych regionów, a także możliwość porównań 

uzyskanych wyników z rozwojem innowacyjnym innych regionów na szczeblu 

mezoekonomii w krajach Unii Europejskiej. Interpretacja wyniku porównania podstawowych 

cech porównywanych w oparciu o wnioskowanie przyczynowe, umożliwiła wysunięcie 

dalszych wniosków z uchwyceniem i pogłębieniem sensu porównania, a także równoczesnym 

stworzeniem realnego wzorca.  
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Rys. 1. Schemat postępowania badawczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Źródło: opracowanie własne 

 Badanie próbuje zanalizować całe systemy innowacji, które uwzględniają wszystkie 

istotne podmioty i ich wzajemne stosunki. Przeprowadzona analiza ma zmierzać w kierunku 

zrozumienia rozwoju i procesów na Pomorzu Zachodnim i w Brandenburgii. Założeniem była 

analiza regionalnych układów między podmiotami, a głównie regionalnych pośredników 

rozwoju innowacyjności w badanych regionach. Za pomocą jakościowych metod badawczych 

wykazane zostały przyczyny podejmowanych w strategii działań, motywy oraz związki, 

których nie można badać za pomocą standaryzowanych procedur. Przyjrzano się stosunkom i 

wzorom działań badanych  podmiotów w regionalnych sieciach. Na podstawie danych 

statystycznych przedstawione zostały wyniki obejmujące strukturalną analizę regionalną obu 

badanych regionów. To działanie posłużyło ustaleniu cech charakterystycznych i 

specyficznych potencjałów innowacyjnych obu regionów. Jest to narzędzie o charakterze 

ewaluacyjnym sensu largo, które uwzględniając określone uwarunkowania społeczno – 

gospodarcze, pozwoliło przygotować racjonalną i logiczną analizę porównawczą i 

Metoda badawcza: 

wielowymiarowa analiza porównawcza 

analiza 

uwarunkowań 

przestrzennych 

i społecznych 

analiza  

wskaźników 

RIS 2011-2019 

 

analiza wtórnych  

źródeł danych 

pierwotne dane 

wytworzone 

badanie 

dynamiczne 

zmian 

2007-2019 

prezentacja  wyników 

w formie tabelarycznej i graficznej 

prezentacja  wyników 

w formie  

opisowej, tabelarycznej i graficznej 

 

zestawienie danych  

 z obu badanych regionów 

(porównanie formalne) 

Interpretacja wyniku porównania  

(wnioskowanie benchmarkingowe) 

przeciwstawienie określonych wyników  

z ustaleniem zachodzących różnic 

(porównanie merytoryczne/materialne) 
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wyciągnięcia z niej adekwatnych wniosków. Dążąc do jak najpełniejszego ukazania 

istniejących tendencji, w niniejszej pracy wykorzystano możliwie długie szeregi czasowe. 

 Analiza strukturalna badanych regionów pozwoliła wychwycić, jak różnego rodzaju 

zasoby i umiejętności przekładają się na wyniki w postaci wdrożonych innowacji.  

 W pierwszej głównej części pracy, opracowano teoretyczne ramy odniesienia badania, 

a przytoczone teoretyczne podstawy dokumentują dotychczasowy stan badań. Na podstawie 

różnych podejść teoretycznych, koncepcji działań i instrumentów finansowania, sporządzona 

została teoretyczna część główna z opracowaniem zintegrowanego podejścia do wspierania 

innowacji w regionalnych strategiach. 

 Druga główna część badań analizuje regionalne finansowanie innowacji na podstawie 

dwóch regionalnych studiów przypadku. Regionalne finansowanie innowacji jest 

szczegółowo analizowane przy użyciu ilościowych i jakościowych badań empirycznych w 

zestawieniu dwóch sąsiadujących ze sobą transgranicznych regionów Polski i Niemiec 

(województwa zachodniopomorskiego i Brandenburgii). Celem było zdobycie wiedzy na 

temat tego, w jaki sposób dopasować regionalną strategię finansowania innowacji dla małych 

i średnich firm. 

 Na podstawie teoretycznej wiedzy i empirycznej analizy zebrano wyniki i wyciągnięto 

wnioski. Te konkretnie, oparte są w pierwszej kolejności na województwie 

zachodniopolskim, ale w dużej mierze mogą być wykorzystane również na innych 

płaszczyznach regionalnych. Zakończenie pracy wiąże wyniki teoretyczne i empiryczne. 

Wyciągnięto wnioski z empirycznych ustaleń oraz scharakteryzowano dotychczas stosowane 

metody wsparcia z rozeznaniem co do szerszego zapotrzebowania badawczego. Praca 

zakreśla regionalno – gospodarcze implikacje dla racjonalizacji finansowania działań 

innowacyjnych MŚP w badanych regionach. Przedstawione i poruszane w niniejszej pracy 

kwestie podlegają najróżniejszym analizom badawczym, które korelują z istotą 

poszczególnych środków, instrumentów i procedur regionalnego wsparcia innowacji. W 

związku z istniejącymi różnicami w badanych regionach, dotyczącymi zależności od 

złożoności warunków narodowych, w tym ram politycznych i ekonomicznych, a także różnic 

instytucjonalnych i prawnych, w celu uniknięcia w uzyskanych wynikach rozbieżności 

poprzez stosowanie w badaniu danych z wielu ośrodków statystycznych, głównym 

narzędziem wykorzystanym w analizie porównawczej niniejszej pracy były dane pozyskane z 

corocznie publikowanego przez Komisję Europejską Europejskiego Rankingu 

Innowacyjności (European Innovation Scoreboard), a w szczególności towarzyszącej mu 

Regionalnej Tabeli Wyników Innowacji (Regional Innovation Scoreboard). RIS zawiera 
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bardziej szczegółowy podział grup wyników z danymi kontekstowymi, które zaleca się do 

wykorzystania przy analizach różnic regionalnych. Ponadto w porównaniu z EIS, RIS kładzie 

większy nacisk na wyniki małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na potrzeby Regionalnej 

Tabeli Wyników Innowacji, klasyfikację regionów przeprowadza się porównując wskaźniki 

obejmujące: 

1. odsetek populacji w wieku 25–34 lata, która ukończyła studia wyższe; 

2. uczenie się przez całe życie; 

3. międzynarodowe publikacje naukowe na milion osób; 

4. publikacje naukowe wśród 10% najczęściej cytowanych; 

5. wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym jako odsetek PKB; 

6. wydatki na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw jako odsetek PKB; 

7. wydatki na innowacje niezwiązane z badaniami i rozwojem w MŚP jako odsetek 

obrotów; 

8. MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe jako odsetek MŚP; 

9. MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne jako odsetek MŚP; 

10. MŚP wprowadzające innowacje na miejscu jako odsetek MŚP; 

11. innowacyjne MŚP współpracujące z innymi jako odsetek MŚP; 

12. publikacje publiczno-prywatne na milion mieszkańców; 

13. wnioski patentowe PCT na miliard regionalnego PKB; 

14. zgłoszenia znaków towarowych na miliard regionalnego PKB; 

15. wnioski wzornicze na miliard regionalnego PKB; 

16. zatrudnienie w produkcji średniej/zaawansowanej technologii i usługach 

wymagających dużej wiedzy jako odsetek całkowitego zatrudnienia; 

17. sprzedaż innowacyjnych produktów w MŚP jako odsetek łącznych obrotów. 

Wynik procesów innowacyjnych można jedynie objąć niebezpośrednio - przez tzw. wskaźnik-

Out. W metodologii obliczenia podsumowującego wskaźnika innowacji EIS i RIS rozróżnia 

się osiem etapów
5
: 

krok 1: Identyfikacja i zastąpienie wartości odstających  

Pozytywne wartości odstające są identyfikowane jako wyniki krajowe, które są wyższe niż 

średnia we wszystkich krajach plus dwukrotność odchylenia standardowego. Ujemne wartości 

odstające określa się jako wyniki krajowe, które są niższe niż średnia we wszystkich krajach 

minus dwukrotność odchylenia standardowego. Te wartości odstające są zastępowane 

                                                           
5
 https://ec.europa.eu/ [dostęp na dzień 17.04.2020r.]  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36282
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odpowiednimi wartościami maksymalnymi i minimalnymi zaobserwowanymi we wszystkich 

latach i we wszystkich krajach. 

krok 2: Ustalenie lat referencyjnych 

Dla każdego wskaźnika określa się rok referencyjny dla wszystkich krajów na podstawie 

dostępności danych dla wszystkich krajów, dla których dostępność danych wynosi co 

najmniej 75%. W przypadku większości wskaźników ten rok referencyjny jest opóźniony o 

rok lub dwa lata w stosunku do roku, do którego odnosi się EIS. 

krok 3: Przypisywanie brakujących wartości 

Jeśli dane dla okresu pomiędzy krokami nie są dostępne, brakujące wartości zastępowane są 

wartością z poprzedniego roku. Jeśli dane nie są dostępne na początku, brakujące wartości 

szeregów czasowych zastępuje się kolejnym dostępnym rokiem. 

krok 4: Określenie maksymalnych i minimalnych wyników 

Wynik maksymalny jest najwyższym wynikiem uzyskanym dla ośmioletniego okresu we 

wszystkich krajach, z wyłączeniem wartości odstających dodatnich. Podobnie, minimalny 

wynik jest najniższym wynikiem stwierdzonym dla ośmioletniego okresu we wszystkich 

krajach z wyłączeniem wartości ujemnych. 

krok 5: Przekształcanie danych o bardzo zniekształconym rozkładzie między krajami  

Indeksy tablic to wskaźniki ułamkowe o wartościach od 0% do 100%. W przypadku 

otrzymanych wskaźników, w których stopień pochylenia w całym ośmioletnim okresie jest 

wyższy niż jeden, dane korygowane są za pomocą transformacji pierwiastkowej. 

Transformacja pierwiastka kwadratowego, tj. użycie pierwiastka kwadratowego wartości 

wskaźnika zamiast wartości pierwotnej, zastosowane zostało przy wskaźnikach: 

przedsiębiorczość zorientowana na szanse, wydatki na innowacje niezwiązane z B + R, 

prywatne współfinansowanie publicznych wydatków na B + R oraz aplikacje dotyczące 

znaków towarowych. 

krok 6: Ponowne obliczanie skalowanych wyników  

Po skorygowaniu wartości odstających i możliwej transformacji danych, następuje dla 

wszystkich lat ponownie skalowanie wyników krajowych, poprzez odjęcie wyniku 

minimalnego, a następnie podział przez różnicę między maksimum a minimum. W wyniku 

czego, ponownie przeskalowany maksymalny wynik jest równy 1, a minimalny wynik jest 

równy 0. 

krok 7: Obliczanie złożonych wskaźników innowacji  

Dla każdego roku, złożony podsumowujący wskaźnik innowacji obliczany jest jako średnia 

nieważona z przeskalowanych wyników dla wszystkich wskaźników, dla których wszystkie 
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wskaźniki mają taką samą wagę (w EIS = 1/27, jeśli dane są dostępne dla wszystkich 27 

wskaźników). 

krok 8: Obliczanie wyników wydajności w stosunku do UE 

Wyniki wydajności w stosunku do UE obliczane są jako SII danego kraju podzielone przez 

SII UE i pomnożone przez 100. Względne wyniki wydajności są obliczane dla pełnego 

ośmioletniego okresu w porównaniu z wynikami UE w 2011 r.  

 Pozyskane dane zestawione zostały na poziomie regionalnym, a także  z niemiecką, 

polską i europejską przeciętną, w celu wskazania norm i odchyleń od narodowych i 

europejskich trendów. Założono, że analiza porównawcza za pomocą wskaźników RIS będzie 

obejmować identyfikację obecnego stanu innowacyjnego badanych regionów oraz analizę 

zmian w ujęciu dynamicznym
6
. Ten etap pozwolił na zbadanie postępu rozwoju 

innowacyjnego w województwie zachodniopomorskim i w Brandenburgii, a dalej na ocenę 

skali zaobserwowanych zmian i tendencji oraz ich charakter. Przede wszystkim, 

zidentyfikowane zostały silne i słabe strony w postępie realizacji regionalnych, strategicznych 

i operacyjnych założeń wzrostu. Co ważne: rozwój społeczno-gospodarczy badanych 

regionów, rozpatrywany poprzez pryzmat analizy porównawczej szeregu wskaźników 

innowacyjnych RIS, może zostać wykorzystywany do konstrukcji średnio i długookresowych 

prognoz o charakterze forecast i foresight, umożliwiających przygotowanie wariantowych 

koncepcji rozwoju województwa zachodniopomorskiego. 

 Trzecim etapem badania empirycznego niniejszej pracy była analiza wpływu 

przyjętych strategii rozwoju regionów, w kontekście oddziaływania projektów realizowanych 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego i 

landu Brandenburgii na wartości wskaźników monitoringu innowacji regionów UE. W tym 

celu, tzw. techniką wzajemnych oddziaływań (cross-impact-matrix), dokonano analizy 

dokumentów programowych RPO w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020 (w tym opis osi 

priorytetowych z alokacją nakładów finansowych), sprawozdań i raportów z realizacji 

założonych programów. Zrobiono przegląd głównych programów wsparcia w obu regionach, 

form ich realizacji i założonych celów. Dzięki tej operacji możliwe było zbadanie 

wzajemnych synergii lub powstałych sprzeczności, jak również zależności pomiędzy 

wysokością wsparcia finansowego a osiągnięciem zamierzonych celów. Poza tym, ten etap 

badania wskazał, jak skuteczne są prowadzone w  poszczególnych regionach działania na 

rzecz poprawy poziomu innowacyjności. 

                                                           
6
 Do obliczenia wyników wykorzystane zostaną dane za ostatni ośmioletni okres Dostępność danych według 

okresu objętego RIS 2019 
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 Końcowy empiryczny instrument pracy badawczej stworzą wywiady pogłębione oraz 

analiza danych zastanych (desk research), jako sformalizowany instrument jakościowego 

badania społecznego. Ważne wypowiedzi ankietowanych w postaci słownych cytatów 

wprowadzone zostały do opracowania, aby zapisać określone wyniki analizy lub szczególnie 

je podkreślić. Aby zagwarantować poufność wypowiedzi z wywiadów dosłowne cytaty 

zostały zanonimizowane. Do indywidualnych wywiadów pogłębionych, respondenci byli 

dobrani ze względu na ich powiązanie z tematem badań, w szczególności, aby uzyskać jak 

najwięcej informacji na temat postawionych problemów badawczych. Celem IDI było 

poznanie niezależnych, indywidualnych spostrzeżeń na temat przedmiotu badania. Uzyskane 

opinie okazały się bardzo pomocne w stworzeniu rekomendacji, które stanowią ewentualną 

przesłankę do weryfikacji i aktualizacji celów oraz postulowanych kierunków zmian wsparcia 

przedsięwzięć innowacyjnych w badanych regionach.  W sumie przeprowadzono i oceniono 

28 wywiadów. 

Tabela 3. Organizacyjna przynależność ankietowanych 

Obszar Przedstawiciele z: Brandenburgia zachodniopomorskie 

Gospodarka Doradca (IHK) 1 (PIG) 1 

 Sieć innowacji 1 1 

 Prywatny mediator transferowy 1 1 

 Sieć -Business-Angels 2 1 

Uniwersytety Biuro transferu technologii 1 1 

 Instytuty uniwersyteckie 1 1 

Administracja Ministerstwo/przedstawicielstwo 

regionalne 

1 2 

 Rozwój biznesu 1 1 

 Publiczna Instytucja finansująca 1 1 

Biznes Innowator 1 1 

 Nie-innowator 3 3 

 Liczba wywiadów 14 14 

Źródło: opracowanie własne 

Kluczowe pytania badawcze (Pyt.) opracowane zostały na podstawie części teoretycznej i 

stanowiły podstawową strukturę przewodnika do wywiadu. Każdorazowo scenariusz 

wywiadu pogłębionego rozszerzony został o określone aspekty, aby indywidualne pytania 

były bardziej konkretne i operacyjne. Wytyczne wywiadu zostały odpowiednio 

zmodyfikowane dla każdego wywiadu, ponieważ nie z każdym respondentem 

przeprowadzono wywiad we wszystkich trzech obszarach tematycznych tego badania. 
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Scenariusz wywiadu pogłębionego: 

Tekst wprowadzający: 

                Prezentacja projektu rozprawy i pytań do nadrzędnego pytania  

 

„Wymagania dotyczące zintegrowanego podejścia do finansowania innowacji” 

Pyt. 1: W jaki sposób należy zaprojektować „całościowe podejście do regionalnego 

finansowania innowacji”, aby biorąc pod uwagę specyficzne dla regionu warunki 

początkowe - wygenerować trwałe regionalne zdolności innowacyjne i dynamikę 

innowacji? 

Pyt. 2: Jakie są szczególne cechy związane z innowacjami w badanych regionach?  

Jakie są przeszkody strukturalne związane z innowacjami? 

 

Pytania na temat „transferu wiedzy i technologii” 

Pyt. A-1: Jakie potrzeby MŚP mają w zakresie usług doradczych związane z innowacjami? 

 Jakie instrumenty i koncepcje transferu są używane? 

 Jakie (regionalne) programy finansowania są dostępne? 

Pyt. A-2: Jakie czynniki sukcesu lub przeszkody wpływają na transfer wiedzy i technologii na 

poziomie regionalnym? 

 Czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa, uwarunkowania środowiskowe, czynniki 

przestrzenne 

 Kompetencje regionalnych pośredników 

 Transfer skoncentrowany na uniwersytecie a podejście do przemysłu 

Pyt. A-3: Jak ważny jest wewnątrz- lub międzyregionalny transfer wiedzy i technologii dla 

regionalnych innowacji? 

 Integracja wiedzy regionalnej 

 Komplementarne vs. konkurencyjne koncepcje transferu? 

Pyt. A-4: Którzy pośrednicy są najważniejsi dla transferu wiedzy i technologii w regionalnym 

systemie innowacji? Jak działa interakcja między poszczególnymi pośrednikami? 

 Pośrednicy naukowi vs. biznesowi 

 Sieci między różnymi pośrednikami 

Pytania na temat „sieci i klastrów” 

Pyt. B-1: Jakie podejścia polityczne są stosowane w badanych regionach w celu promowania 

klastrów regionalnych? 

  Jak konsekwentnie prowadzona jest promocja wzrostu w regionach? 

Pyt. B-2: Jakie obszary kompetencji i kluczowe technologie istnieją w badanych regionach?  

Czy mają wystarczającą masę krytyczną, aby rozwijać inicjatywy klastrowe? 

 Jakie podejścia oparte na klastrach są finansowane? 

 Jakie istnieją wyjątkowe cechy sprzedaży? 

Pyt. B-3: Jakie czynniki sukcesu lub przeszkody wpływają na rozwój regionalny w badanych 

regionach? 

 Masa krytyczna - rozwój kompetencji poza regionem 

Pyt. B-4: Jakie skutki może mieć zwiększone priorytetowe finansowanie w badanych regionach? 

 Czy takie podejście pogłębia dysproporcje wewnątrzregionalne?  

 Jak należy ocenić dotychczasową praktykę finansowania? 

Pytania na temat „Finansowania innowacji przez kapitał wysokiego ryzyka” 

Pyt. C-1: Jak ocenić ofertę kapitału podwyższonego ryzyka w badanych regionach?  
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Jaki jest potencjalny popyt na venture capital? 

 Jakie znaczenie ma kapitał wysokiego ryzyka dla innowacyjnych MŚP w regionie? 

 Znaczenie braku kapitału jako przeszkody dla innowacji 

 Ocena oferty inwestorów prywatnych 

Pyt. C-2: W jaki sposób można rozwijać endogeniczne źródła finansowania innowacyjnych firm? 

 Jakie istnieją oferty i instrumenty udziału publicznego? 

Pyt. C-3: W jaki sposób można wspierać innowacyjne firmy w dostępie do kapitału wysokiego 

ryzyka?  

Jakie są możliwości wpływania na rozwój regionalny w sieciach aniołów biznesu? 

 Mobilizacja nieformalnego kapitału własnego (anioły biznesu, sieci) 

 Opcje konfigurowania i kontrolowania struktur sieciowych 

Pyt. C-4: Jakie są przeszkody lub czynniki stanowiące wąskie gardło w finansowaniu 

regionalnych innowacji? 

 Jakie są wady firm poszukujących inwestycji? 

 Luka kapitałowa a luka informacyjna 

 

W badaniu jakościowym niniejszej pracy przeprowadzono również analizę danych zastanych 

(desk research). Do tego wykorzystano dane wtórne
7
 dostępne w formie publikacji na 

stronach internetowych. Posłużono się  dokonanymi pomiarami i oglądem tematu innych 

autorów zawartych w artykułach naukowych, raportach, biuletynach, bazach danych, 

katalogach itp.. Ponadto dokonano szerokiego przeglądu literatury, dokumentacji 

programowej i prasy. Przeanalizowano szereg sprawozdań, raportów, ekspertyz i analiz z 

obszaru zagadnień planowania, jak i wdrażania polityki spójności. 

 Dobór mierników/reprezentantów dokonano w oparciu o przesłanki natury logicznej, a 

także na podstawie dostępnych źródeł informacji i danych statystycznych. Wybór ten, 

uwarunkowany był przede wszystkim celem badania – oceny systemów wspierania 

innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach przygranicznych. 

5. Wybrane wyniki badań 

 W pracy wykazano, że Brandenburgia i województwo zachodniopomorskie wykazują 

podobną konfigurację gospodarczą, a różnice strukturalne są stosunkowo niewielkie. Możliwa 

była zatem miarodajna analiza porównawcza z twórczą adaptacją najlepszych praktyk sąsiada 

we własnych przyszłych działaniach w zakresie polityki innowacyjnej. Pozytywne 

naśladownictwo w dużym stopniu pozbawione jest ryzyka popełniania błędów. Obserwacje i 

istniejące przykłady, pozwalają na poznanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań z 

możliwością wdrożenia ich we własne działania. 

 W przypadku niniejszej pracy punktem odniesienia stanowiącym bazę do porównań 

jest land Brandenburgia, region, który w momencie zjednoczenia Niemiec posiadał potencjał 

gospodarczy zbliżony do województwa zachodniopomorskiego i przez ówcześnie 

                                                           
7
 Wykaz źródeł zamieszczony został w bibliografii pracy  
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nieodpowiednio dobraną politykę rozwoju gospodarczego, kilkanaście lat pozostawał w 

stagnacji rozwojowej. Dopiero w roku 2005 poprzez opracowanie (z wykorzystaniem metody 

benchmarkingu) nowego konceptu innowacji, opierającego się na istniejących koncepcjach 

technologiczno-innowacyjno-politycznych, rozwój ekonomiczno-gospodarczy tego 

wschodnioniemieckiego kraju związkowego zaczął przyspieszać. Dziś Brandenburgia 

znajduje się w dynamicznym procesie rozwoju i już od 2008 roku region ten utrzymuje unijną 

pozycję „silnego innowatora”.  

 Wychodząc od liczby ludności oba badane regiony wykazują porównywalne 

wielkości: Brandenburgię zamieszkuje ok. 2 500 000 osób, natomiast województwo 

zachodniopomorskie liczy ok. 1 700 000 mieszkańców. Natomiast pod względem gęstości 

zaludnienia: w Brandenburgii mamy 85 mieszkańców/km² podobnie, tj. 73 mieszk./km² 

kształtuje się w zachodniopomorskim województwie. 

 Przy rozważaniach struktur gospodarczych, w obu regionach charakterystyczny jest 

stosunkowo wysoki udział usług (Brandenburgia 74,9%, Zachodniopomorskie 70,9%). 

 W obu badanych regionach brakująca baza przemysłowa negatywnie wpływa na 

regionalną innowacyjność. W brandenburskim przemyśle udział zatrudnionych wynosi 

jedynie 22,9% , natomiast w województwie zachodniopomorskim w przemyśle pracuje tylko 

27,2% zatrudnionych.  

Wykres 1. Udział rynku pracy i warunków zatrudnienia w sektorach gospodarczych (w % 

całkowitego zatrudnienia) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie i Eurostat 

[stan na dzień 31 grudnia 2018r.] 

 Analizując PKB, siła gospodarcza w porównaniu narodowym i europejskim, w obu 

badanych regionach wykształciła się poniżej przeciętnej. W 2007 roku PKB na jednego 

mieszkańca w Brandenburgii wynosiła jedynie 80%, a województwie zachodniopomorskim 

47,1%, średniej wartości europejskiej. Obecnie PKB w PPS na jednego mieszkańca 
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województwa zachodniopomorskiego wynosi 58% średniej UE, natomiast udział ten w 

Brandenburgii to 88%. 

 

Wykres 2. Porównanie indeksów struktur społeczno-gospodarczych (RIS 2019) 

województwa zachodniopomorskiego i Brandenburgii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard 2019 

Tabela 4. pokazuje wyróżnione dane podobieństw i różnic strukturalnych województwa 

zachodniopomorskiego i landu Brandenburgia. I tak, np. w obu badanych regionach 

zatrudnienie w administracji publicznej jest powyżej średniej unijnej, a gęstość zaludnienia 

jest poniżej średniej UE. 

Tabela 4. Zestawienie znormalizowanych wyników wskaźników RIS 2019 różnic 

strukturalnych regionów: landu Brandenburgia i województwa zachodniopomorskiego  

 Brandenburgia Województwo 

Zachodniopomorskie 

udział zatrudnienia w:   

rolnictwo i górnictwo  2.5  7.5 

produkcja  11.5  18.6 

narzędzia i budownictwo  11.6  10.9 

usługi  63.7  53.4 

administracja publiczna 10.7  9.6 

średnia liczba zatrudnionych na 

przedsiębiorstwo, 2015-2016 

 

10.1  

 

3.1 

PKB na mieszkańca (PPS), 2017 r 26,000  17,400 

wzrost PKB na mieszkańca (PPS),   

2013-2017 r 

 

2.56  

 

3.71 

gęstość zaludnienia, 2017 r 86  77 

urbanizacja, 2018 63.5  52.5 

wielkość populacji, 2018 (000s) 2,500  1,680 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard 2019 
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Niniejsza praca w szczególności obejmuje swym badaniem szereg czasowy lat 2007-2019. Na 

podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (wykres 3; wykres 4.), wykazano, że w 

województwie zachodniopomorskim w badanym okresie, wysokość poniesionych nakładów 

na działalność innowacyjną, zarówno w sektorze usług jak i w sektorze przemysłu, nie miała 

większego wpływu na zmianę ilości przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Wykres 3. Zestawienie danych dotyczących wysokości nakładów finansowych (mln. zł) na 

działalność innowacyjną z dynamiką zmian w odsetku udziału (%) wśród przedsiębiorstw 

innowacyjnych z sektora usług, w latach 2007 – 2018 w województwie zachodniopomorskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 4. Zestawienie danych dotyczących wysokości nakładów finansowych (mln. zł.)na 

działalność innowacyjną z dynamiką zmian w odsetku udziału (%) wśród przedsiębiorstw 

innowacyjnych z sektora przemysłu, w latach 2007 – 2018 w województwie 

zachodniopomorskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wysokość nakładów finansowych zachodniopomorskich przedsiębiorstw nie wpłynęła też 

znacząco na wskaźniki indeksu regionalnej innowacji, zawartych w Regional Innovation 

Scoreboard (RIS 2011,2013,2015,2017,2019). 

 Zgodnie z regionalną tablicą wyników innowacji w 2019 r. land Brandenburgia jest 

klasyfikowany jako „silny innowator” i tak postrzegany jest od 2008 r. Z wynikiem RII 96.7 

w tabeli Regional Innovation Scoreboard 2019, osiągnęła 91 miejsce w Unii Europejskiej. Od 

2011 roku wydajność innowacji w Brandenburgii wzrosła 0.5 punktu i obecnie na 38 

niemieckich regionów zajmuje 30 pozycję w kraju. Brandenburgia znalazła się w grupie 20 

regionów z najczęściej cytowanymi publikacjami naukowymi (wśród 10% najczęściej 

cytowanych publikacji na świecie jako odsetek wszystkich publikacji naukowych w regionie). 

W tym obszarze wydajności osiągnęła 126,7% średniej UE i zajęła 19 pozycję w rankingu. 

Wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym w Brandenburgii przewyższają średnie 

krajowe i europejskie. Dwa główne wskaźniki słabych stron regionu to wydatki 

przedsiębiorstw na badania i rozwój (52% średniej niemieckiej i 64% średniej europejskiej) 

oraz wydatki na szkolnictwo wyższe – (34% średniej niemieckiej i 26% średniej 

europejskiej). W zakresie zastosowań projektowych Brandenburgia również osiąga wyniki 

poniżej średniej niemieckiej (45%) i europejskiej (57%). 

 Według regionalnej tablicy wyników innowacyjności 2019 (RIS 2019) w 

województwie zachodniopomorskim działalność innowacyjna jest skromna i kwalifikuje ją na 

poziomie 43,1 (wynik RII 2019 w stosunku do UE 2019). Pomimo tego, że  innowacje 

regionu w ostatnim czasie wzrosły (7,7%), poza nielicznymi wyjątkami region osiąga wyniki 

poniżej lub znacznie poniżej średnich dla Polski i UE. Siłą regionu są wysokie nakłady 

finansowe na innowacje niezwiązane z B+R. Wprawdzie dokładny wynik nie jest dostępny, 

szacuje się, że osiąga on około 40 punktów procentowych powyżej średnich dla Polski i 

UE. Region zachodniopomorski w obszarze innowacji, znajduje się poniżej średniej krajowej, 

ale porównaniu do średniej UE (105), zamieszkuje tu duża populacja osób z wyższym 

wykształceniem. W innych obszarach postęp w nadrabianiu zaległości do UE jest raczej 

niewielki. W szczególności region pozostaje znacznie w tyle za UE pod względem wspólnych 

działań publiczno-prywatnych (0), zgłoszeń patentowych PCT (19), uczenia się przez całe 

życie (21), wydatków na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw (27), znaku 

towarowego (32), najczęściej cytowanych publikacji naukowych (33) i międzynarodowych 

publikacji naukowych (39). Na tle rynku krajowego, przy wszystkich wskaźnikach poniżej 

średniej, wynik RIS2019 stawia zachodniopomorskie wśród mało innowacyjnych regionów w 
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Polsce. Region plasuje się nieco lepiej, jeśli chodzi o wydatki na badania i rozwój w sektorze 

publicznym (92,59 w stosunku do UE) i szkolnictwie wyższym (86). Ponieważ dokładne 

wyniki są niedostępne, wskaźniki sprzedaży nowych innowacji rynkowych/firmowych oraz 

wewnętrznych innowacji MŚP szacuje się około 80.
8
 Z opublikowanych danych wynika, że 

pomimo tego że na przestrzeni lat 2011 a 2019, wydajność innowacji w województwie 

zachodniopomorskim wzrosła aż o 7.7 pkt. (osiągając tym samym trzeci najwyższy wynik 

wzrostu w Polsce), w rankingu 238 regionów UE województwo zachodniopomorskie ze 

wskaźnikiem (RII2019) wynoszącym 43.1pkt., plasuje się na 220 lokacie i zaliczone zostało 

do grupy „słabych innowatorów”, a w porównaniu krajowym wśród 17 regionów 

zachodniopomorskie zajmuje dopiero 14 miejsce.  

 W Brandenburgii sektor RTDI (badania, rozwój technologiczny i innowacje) w 

porównaniu z innymi regionami niemieckimi jest raczej słaby. Nakłady regionu brutto na 

działalność badawczą i rozwojową (GERD) wyniosły 1,64% w 2015 r. i 1,69% w 2017 r., co 

stanowiło około połowy średniej niemieckiej (2,9%/2015 i 3,07%/2017).
9
 Natomiast  udział 

wydatków regionalnych przedsiębiorstw na badania i rozwój wynosił tylko 34% w 

porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 69%.
10

  

Tabela 5. Procentowy udział regionalnych wydatków na B+R w stosunku do PKB landu 

Brandenburskiego 

Brandenburgia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wydatki regionalne na B+R (w % 

do PKB) 

 

1,69 

 

1,65 

 

 

1,66 

 

1,55 

 

(:) 

 

1,66 

 

1,65 

 

1,69 

 

(:) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie EUROSTAT [dostęp na dzień 11 maja 2020 roku] 

Większa część całkowitych wydatków publicznych na badania i rozwój, pochodzi z dotacji 

rządowych i stanowi 44%. W 2012 r. Brandenburgia złożyła w Europejskim Urzędzie 

Patentowym (EPO) 220 patentów, co stanowi 1,2% udziału Niemiec. W 2012 roku 9 zgłoszeń 

patentowych z Brandenburgii do EPO na 100 000 mieszkańców, było dużo poniżej średniej 

niemieckiej (23).
11

 Udział pracowniczy w sektorach zaawansowanych technologii (produkcja 

zaawansowanych technologii i usługi zaawansowane technologicznie wymagające wiedzy) 

wyniósł w 2018 r. 2,8% i 2,9% w 2017 r., był również poniżej średniej krajowej wynoszącej 

4,2% .
12

 Mimo tego Brandenburgia jest silnym regionem dla innowacji w Niemczech. Ma 57 

uniwersytetów i około 200 publicznych i prywatnych instytutów badawczych. Od roku 2008 

                                                           
8
 Eurostat [dostęp na dzień 19.04.2020r.] 

9
 Eurostat, 2019 [dostęp na dzień 05.06.2020r.] 

10
 Eurostat, 2019 [dostęp na dzień 05.06.2020r.] 

11
 Eurostat, 2019 [dostęp na dzień 05.06.2020r.] 

12
 Eurostat, 2019 [dostęp na dzień 05.06.2020r.] 
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kraj związkowy Brandenburgia klasyfikowana jest jako „silny innowator”. Według Regional 

Innovation Scoreboard 2019 mocną stroną Brandenburgii jest wskaźnik najczęściej 

cytowanych badań naukowych, publikacje, co stanowi 123% średniej niemieckiej i 127% 

średniej europejskiej. Natomiast ze słabych stron badanego regionu można wskazać 

wskaźniki wydatków z sektora przedsiębiorstw na badania i rozwój stanowiące 52% średniej 

niemieckiej i 64% średniej europejskiej oraz szkolnictwo wyższe stanowiące 34% średniej 

niemieckiej i 26% średniej europejskiej. 

W Brandenburgii wsparcie finansowe sektora B+R pochodzące z sektora publicznego 

znacznie przewyższa średnią unijną. Przewyższa też średnią federalną (RIS 2019 o 9 pkt. 

proc.). 

Wykres 5. Zestawienie wskaźników indeksu regionalnej innowacji RIS landu Brandenburgia 

w latach 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, dotyczących wydatków na B+R oraz wypracowanych 

rezultatów w formie zgłoszeń patentowych i wzorniczych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://interactivetool.eu/ [dostęp na dzień 17.01.2021r.] 

Ponad 30% wszystkich wydatków na badania i rozwój w regionie pokrywa sektor 

przedsiębiorstw. Warto zatem wskazać, że wskaźnik nakładów na prowadzone badania 

naukowe w Brandenburgii prawie dwukrotnie przewyższa wydatki w sektorze B+R w 

województwie zachodniopomorskim. I choć stopień wskaźnika dotyczącego składanych 
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wniosków patentowych PCT spada, to przy średnim w badanym okresie czasu (2007-2018), 

wynoszącym 100,58% jest nadal bardzo wysoki (średnia zachodniopomorskiego = 13,31%). 

 Region zachodniopomorski należy do najniższych pod względem wydatków na 

badania i rozwój pod względem procentowego PKB i plasuje się znacznie poniżej średniej w 

kraju (0,96%/2016 i 1,03%/2017) i średniej UE (2,04%/2016 r. i 2,08%/2017).
13

 Środki na 

B+R w regionie, pochodzące z sektora biznesowego (BERD) wzrosły z 18,37 mln EUR w 

2015 r. i 20,57 mln EUR w 2016 r. do 26,14 mln EUR w 2018 r.. Stanowi to nadal zaledwie 

0,13% w 2016 oraz 0,14% w roku 2018, regionalnego PKB. Sprawia to, że region pozostaje 

w tyle za większością innych regionów.
14

 

Tabela 6. Procentowy udział regionalnych wydatków na B+R w stosunku do PKB 

województwa zachodniopomorskiego  

Zachodniopomorskie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wydatki regionalne na B+R (w % 

do PKB) 

 

0,45 

 

0,27 

 

0,33 

 

0,28 

 

0,30 

 

0,33 

 

0,27 

 

0,45 

 

0,55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie EUROSTAT [dostęp na dzień 01 maja 2020 roku] 

Od roku 2011 liczba zatrudnionych w województwie zachodniopomorskim w sektorze B+R 

zwiększyła się o 29,99%. W 2018 roku liczba wynosiła 6 031 osób
15

, z których 78,9% 

sprawowała funkcję „badaczy” (jest to drugi najwyższy udział procentowy w kraju), 14,2% to 

technicy i pracownicy równorzędni, a 6,9% to pozostały personel pomocniczy. W 

przeliczeniu na EPC zatrudnienie w zachodniopomorskim sektorze B+R wyniosło 2 498,3, co 

stanowiło 1,90% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze w Polsce i plasowało 

zachodniopomorskie na 11. miejscu w kraju. 

 Zgodnie z wynikami Regionalnej Tablicy Wyników Innowacji 2019 (RIS 2019) 

województwo zachodniopomorskie z wynikiem 43,1 (wynik RII 2019 w stosunku do UE 

2019) jest „skromnym” innowatorem. Bardzo dobrze punktowane jest zachodniopomorskie 

szkolnictwo wyższe osiągając wynik 86 w stosunku do PL i jak wskazano powyżej: w 

porównaniu ze średnią UE zachodniopomorskie charakteryzuje się wysoką populacją osób z 

wyższym wykształceniem (105). Słabymi stronami województwa zachodniopomorskiego w 

stosunku do UE są natomiast wspólne publikacje publiczno-prywatne (0), wnioski patentowe 

PCT (19), nauka ustawiczna (21) oraz wydatki na badania i rozwój w sektorze 

przedsiębiorstw (27). Nie za wysoko wypadają też zgłoszenia znaków towarowych (32), 

najczęściej cytowane publikacje naukowe (33) i międzynarodowe współpublikacje naukowe 

                                                           
13

 Eurostat, 2020 [dostęp na dzień 04.05.2021r.] 
14

 Główny Urząd Statystyczny w Polsce 2018 (wydatki na B + R 2015-2016) 
15

 GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku; Warszawa Szczecin 2019 
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(39). Ilość wniosków patentowych PCT wywodzących się z terenu województwa 

zachodniopomorskiego, rośnie wraz ze wzrostem nakładów finansowych na B+R z sektora 

przedsiębiorstw (dominująca część propozycji rozwiązań technologicznych i badawczych ma 

źródło w sektorze nauk technicznych). Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że rezultaty 

badań naukowych zachodniopomorskich JBR-ów, które odnajdują wyraz w postaci wniosków 

o patenty wynikają przede wszystkim z zadań zleconych im przez sektor biznesu, a nakłady 

finansowe na B+R z sektora publicznego w dużej mierze stanowią wsparcie dotacyjne tych 

projektów. Województwo zachodniopomorskie ma natomiast przewagę nad Brandenburgią w 

projektach desingu przemysłowego, realizowanego w ramach RPO dotyczącego małych 

projektów B+R. 

 

Wykres 6. Zestawienie wskaźników indeksu regionalnej innowacji RIS województwa 

zachodniopomorskiego w latach 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, dotyczących wydatków na 

B+R oraz wypracowanych rezultatów w formie zgłoszeń patentowych i wzorniczych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://interactivetool.eu/ [dostęp na dzień 17.01.2021r.] 
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Wykres 6. pracy wskazuje, że rezultaty badań naukowych zachodniopomorskich instytucji w 

postaci wniosków o patenty, nie idą w parze z nakładami na wydatki w sferze B+R ogółem. 

Nadto, dane GUS i EUROSTAT pokazują, że liczba zatrudnionych w sferze badawczo-

rozwojowej w województwie zachodniopomorskim liczona w osobach czy też EPC, prawie 

nie zmieniła się od lat. 

 W pracy zauważono także, że polityka wsparcia innowacyjności Pomorza 

Zachodniego jest dalece scentralizowana na głównych ośrodkach gospodarczych regionu z 

równoczesnym zaniechaniem dbałości o rozwój społeczno-gospodarczy peryferyjnych 

obszarów województwa. 

 

Rys. 2. Typologia rozwojowa miast województwa zachodniopomorskiego (2007-2017+) 

 

 

 

 

Źródło: Raport:„Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich 

otoczeniem” Warszawa 2019
16 

 

 

 

 

  

                                                           
16

 Raport:„Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem” 

Warszawa 2019 
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Rys. 3. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca (dane średnioroczne z 

lat 2008-2017) oraz wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 

w 2017 r.  

 
Źródło: Uwarunkowania Kształtowania Polityki Przestrzennej województwa zachodniopomorskiego: 

Szczecin 2020 

 

 Zgodnie z inwestycjami MŚP mierzonymi na liczbę pracowników (intensywność 

inwestycji w euro na pracownika w przeliczeniu na pełny etat) MŚP z Brandenburgii są 

„liderami inwestycji” średnia kwota inwestycji na pracownika FTE wynosi około 9 900 

EUR. Aż 48% wszystkich MŚP w Brandenburgii inwestuje. Średni wolumen inwestycji na 

ekwiwalent pełnego czasu pracy pracownika wynosi 9 920 EUR. Z tego 5 853 EUR 

przeznaczono na inwestycje rozwojowe (około 59%), a kolejne 3 274 EUR na inwestycje 

odtworzeniowe (około 33%). Reszta należy do kategorii inne. 
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Rys. 4. Wielkość inwestycji rozłożona na typy inwestycji w Brandenburgii i Niemczech (w 

euro na ekwiwalent pełnego czasu pracy)  

                     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KfW – Mittelstandspanel 

 inwestycje rozwojowe Brandenburgia 5 850  Niemcy 3 900 

 inwestycje odtworzeniowe Brandenburgia 3 270  Niemcy 3 580 

 inne Brandenburgia 800 Niemcy 472 

 razem Brandenburgia 9 920  Niemcy 7 952 

 inwestorzy Brandenburgia 48% Niemcy 42%  

 

 Wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez korygowanie nierówności 

między regionami to jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Do osiągnięcia tego 

celu UE utworzyła fundusze na rzecz rozwoju, które wspierają każdy region. Na wsparcie 

rozwoju społeczno - gospodarczego państw członkowskich Unia Europejska przekazuje 

środki za pośrednictwem 5 europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

(EFSI). Głównym celem wszystkich funduszy jest inwestowanie w tworzenie miejsc pracy 

oraz zrównoważoną, zdrową europejską gospodarkę i środowisko. 

EFSI skupiają się na 5 obszarach: 

 badania i innowacje; 

 technologie cyfrowe; 
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 wspieranie gospodarki niskoemisyjnej; 

 zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi; 

 mały biznes. 

Wykres 7. Zasoby finansowe Brandenburgii z funduszy strukturalnych UE w porównaniu 

czasowym (w milionach euro) 

Źródło: na podstawie danych ILB https://www.ilb.de [dostęp na dzień 23.06.2020r.] 

 

Wykres 8. Wkład finansowy UE w Regionalne Programy Operacyjne województwa 

zachodniopomorskiego w porównaniu czasowym (w euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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W związku z tym, że objęte niniejszym badaniem sąsiadujące ze sobą europejskie regiony 

posiadają podobne warunki społeczno-gospodarcze, można było zastosować analizę 

porównawczą zależności między wartością przekazanego dofinansowania, a poziomem 

rozwoju badanych regionów. W tym celu w Tabelach 7 - 8 i Wykresie 9. zestawione zostały 

ze sobą dane dotyczące pozyskanych przez regiony publicznych środków finansowych. 

 

Tabela 7. Zestawienie dostępności środków finansowych według źródła pochodzenia w 

okresie 2007-2013 (w euro) 

 

PO 2007 - 2013 

Inwestycje UE Krajowy wkład 

środków 

publicznych 

Całkowity wkład 

publiczny 

Brandenburgia 1 498 732 588 380 174 805 1 878 907 393 

Zachodniopomorskie 835 437 299 147 430 118 982 867 417 

Źródło:opracowanie własne 

 

Tabela 8. Zestawienie dostępności środków finansowych według źródła pochodzenia w 

okresie 2014-2020 (w euro) 

 

PO 2014 - 2020 

Inwestycje UE Krajowy wkład 

środków 

publicznych 

Całkowity wkład 

publiczny 

Brandenburgia 845 643 228 211 410 809 1 057 054 037 

Zachodniopomorskie 1 601 839 216  282 571 633 1 883 810 849 

Źródło:opracowanie własne 

Zestawienia w Tabelach 7 – 8 i na Wykresie 9. dotyczą publicznych środków finansowych 

ogółem, którymi badane regiony miały możliwość dysponować w latach 2007 – 2020. Z sumy 

środków z obu okresów wynika, że do obu regionów wpłynęła porównywalna wysokość 

środków, tj.: Brandenburgii przypadło 2 935 961 430 EURO, natomiast województwo 

zachodniopomorskie miało możliwość dysponowania kwotą 2 866 678 266 EURO. 
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Wykres 9. Porównanie krajowych publicznych wkładów finansowych i inwestycji Unii 

Europejskiej w rozwój gospodarczy badanych regionów - Brandenburgii i 

zachodniopomorskiego, w latach programowania 2007-2013 i 2014-2020 (w euro) 

 

Źródło:opracowanie własne 

Jednak najbardziej miarodajną wielkością przyznanych funduszy strukturalnych jest 

średnioroczna wartość środków pieniężnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego 

regionu. Takie przeliczenia wskazują, że średniorocznie w latach 2007 – 2020, w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca Brandenburgia otrzymała ze środków publicznych ok. 98,3 euro, 

natomiast województwo zachodniopomorskie dysponowało kwotą Per capita w wysokości 

141,5 euro, co stanowi dla zachodniopomorskiego o 44% większe przychody od 

Brandenburgii. Na poniższym wykresie nr 14 w obu badanych regionach, skonfrontowane 

zostały ze sobą środki finansowe Per capita z wskaźnikami innowacyjności RIS z lat 2011, 

2013, 2015, 2017 i 2019.  

Tabela 9 Porównanie wskaźników innowacyjności Brandenburgii i województwa 

zachodniopomorskiego w Regionalnej Tablicy Wyników Innowacji od 2011 do 2019 roku 

 In
d

ek
s 

R
eg

io
n

a
ln

ej
 

In
n

o
w

a
cj

i 
2

0
1

1
 

In
d

ek
s 

R
eg

io
n

a
ln

ej
 

In
n

o
w

a
cj

i 
2

0
1

3
 

In
d

ek
s 

R
eg

io
n

a
ln

ej
 

In
n

o
w

a
cj

i 
2

0
1

5
 

In
d

ek
s 

R
eg

io
n

a
ln

ej
 

In
n

o
w

a
cj

i 
2

0
1

7
 

In
d

ek
s 

R
eg

io
n

a
ln

ej
 

In
n

o
w

a
cj

i 
2

0
1

9
 

Z
m

ia
n

a
 i

n
d

ek
su

 

w
 l

a
ta

ch
  

2
0

1
1

- 
2

0
1

9
 

Brandenburgia  100,78 106,09 106,89 94,18 101,29 +0,51 

województwo zachodniopomorskie 37,43 45,23 44,34 42,82 45,12 +7,69 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://interactivetool.eu/ [dostęp na dzień 17.04.2020r.] 
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Wykres 10. Porównanie badanych regionów w zakresie otrzymanych środków finansowych 

Per capita z wskaźnikami RIS w latach 2011 do 2019  

 

Źródło:opracowanie własne 

Mimo znacznego spadku w latach 2014 – 2020 środków publicznych na rozwój regionalny, z 

małym wahaniem  w okresie 2015 – 2017, land Brandenburgia szybko nadrabia obniżenie 

swojego wskaźnika rozwoju ekonomicznego RIS. Według rantingu Regionalnej Tabeli 

Wyników Innowacji 2019, region ten z indeksem 101,29 przewyższa średnią unijną i nadal 

utrzymuje pozycję „silnego innowatora”. Dużo gorzej przedstawia się sytuacja w 

województwie zachodniopomorskim. Tu mimo znacznego zwiększenia puli środków 

finansowych na rozwój regionalny w latach 2014-2020, nadto dużo wyższych 

średniorocznych przychodów przez cały 12-letni okres finansowania, region nie może odnieść 

większego sukcesu w rozwoju Pomorza Zachodniego. Wprawdzie nastąpiła dodatnia zmiana 

indeksu RIS w okresie czasowym 2011-2019 o 7,69 punktu procentowego, ale w porównaniu 

do wysokości uzyskanych środków finansowych, nadal obserwowany jest niski poziom 

wydajności we wszystkich sektorach.            

 W programowaniu lokalnej strategii rozwoju, ważne jest skrupulatne poznanie 

mocnych i słabych stron stosowanych dotychczas metod działania, aby na tej podstawie 

podejmować decyzje adekwatne do istniejącej faktycznej sytuacji regionu. Tabela 10. 

przedstawia graficznie ustalenia wskaźników RIS 2019 dla dwóch regionalnych studiów 

przypadku w postaci profilu ich szczególnie mocnych i słabych stron.  
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Tabela 10. Profil mocnych i słabych stron badanych regionów 

  

Zachodniopomorskie 

 

Brandenburgia 

szkolnictwo wyższe + - 
kształcenie ustawiczne - - 

najczęściej cytowane publikacje naukowe o + 
wydatki na B+R w sektorze publicznym o + 
wydatki na B+R w sektorze przedsiębiorstw - - 
wydatki na innowacje niezwiązane z badaniami i rozwojem + + 
innowacyjne MŚP współpracujące z innymi - + 
publikacje publiczno-prywatne - o 

zgłoszenia projektowe + - 
+ pozytywny | o neutralny | - negatywny 

Źródło:opracowanie własne 

Na podstawie uzyskanych danych i zestawieniu ich ze sobą, następnym krokiem badania było 

zbadanie, jak badane regiony redukują powstałe zaległości gospodarcze. Pomocne nam pod 

tym względem było przedstawione w pracy liczbowe zestawienie wszystkich wskaźników 

RIS w latach 2011, 2013, 2015, 2017 i 2019. Poniższe wykresy radarowe wizualizują jak 

badane regiony nadrabiają lub umacniają powstałe niedobory.  

 

Wykres 11. Dynamika rozwoju względnych sił Brandenburgi w ujęciu czasowym 2011 – 

2019 

 

Źródło:opracowanie własne 
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 Najsłabszym punktem Brandenburgii jest liczba mieszkańców posiadająca wyższe 

wykształcenie. Mimo dużych zachęt, jakie stosują władze landu w celu przyciągnięcia do 

stałego osiedlenia się w regionie naukowców, obszar ten od lat pozostaje na tym samym 

poziomie. Jednak mimo tego braku, postępowość Brandenburgii w rozwoju regionu jest na 

zaskakująco wysokim poziomie. Odpowiedzią na tę osobliwość jest duża liczba 

wysokowykształconych obcokrajowców pracująca na terenie Niemiec (np. szacuje się, że w 

Niemczech mieszka około 800 tysięcy Polaków, mających wyłącznie polskie obywatelstwo), 

a także odmienność niemieckiego systemu oświaty. Tu edukacja oparta jest o dopełnianie się 

wiedzy z różnych dziedzin, dzięki czemu uczeń lepiej potrafi wykorzystać ją w praktyce.  W 

niemieckich szkołach stawia się także na prace zbiorowe. Uczniowie przy tworzeniu zadania 

współpracują w grupach i razem są oceniani. Dzięki temu, wykształcona od 

najwcześniejszych lat przedsiębiorczość i umiejętność współpracy z innymi, pozwala na 

funkcjonalne wykorzystanie poznanych technik w pracy zawodowej. Natomiast funkcja 

niemieckich szkół wyższych ujmowana jest w relacji do przyszłej pracy zawodowej 

absolwentów. Stąd system kształcenia wyższego z jednej strony dostosowany jest do 

indywidualnych potrzeb kształceniowych jednostki, z drugiej zaś do wymagań rynku pracy. 

 Analizując dalej powyższy diagram zauważyć można, że najwyższy spadek odnotował 

obszar działalności brandenburskich MŚP, zarówno tych wprowadzających innowacje 

marketingowe lub organizacyjne (-58,26), ale również tych wprowadzających innowacje 

produktowe lub procesowe (-32,06) oraz wprowadzających innowacje na miejscu (-35,97). 

Zauważyć należy jednak, że wraz ze zwiększonymi nakładami na innowacje niezwiązanymi z 

B+R (+49,06%), szybko rośnie liczba MŚP współpracujących z innymi (+45,49%). Godną 

wyróżnienia jest praca brandenburskich naukowców, którzy m.in. dzięki swoim 

międzynarodowym publikacjom (RIS 146,24) znajdującą się w grupie, których publikacje są 

jednymi z najczęściej cytowanych (133,14% średniej unijnej).   
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Wykres 12. Dynamika rozwoju względnych sił województwa zachodniopomorskiego w 

ujęciu czasowym 2011 – 2019 

 

Źródło:opracowanie własne 

 Rozpatrując rozłożenie się liń obrazujących zmiany zachodzące w województwie 

zachodniopomorskim, bez wsparcia tabeli liczbowej byłoby to trudne do odczytania. Mimo 

upływu 12 lat i znacznego zwiększenia nakładów finansowych, nie ma tu znaczących różnic 

zarówno w rozwoju tak i przesuwania się do tyłu, w żadnym z wymiarów innowacji 

regionalnej (wskaźników wydajności) obejmującej swym badaniem Regional Innovation 

Scoreboard. Niestety, stabilność regionu przy zewnętrznym wspieraniu i perspektywą jego 

zaniechania, nie jest pożądana. Podobnie jak w Brandenburgii (ale z odwróconą 

proporcjonalnością do finansowania), pogorszeniu uległ obszar działalności MŚP. O 22,33 

punktu procentowego, zmniejszył się wskaźnik dotyczący MŚP wprowadzających innowacje 

marketingowe lub organizacyjne, a MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub 

procesowe odnotowały spadek o -2,63%. Natomiast w sposób przeciwny do procesów 

zachodzących w Brandenburgii – przy wzroście o 64,81% nakładów na innowacje 

niezwiązanymi z B+R, zachodniopomorskie odnotowało spadek MŚP współpracujących z 

innymi (-7,72%). Mocną stroną województwa zachodniopomorskiego jest wysoki odsetek 

populacji posiadającej wykształcenie wyższe (113,93% średniej unijnej) oraz wydatki na 

innowacje niezwiązane z B+R  (135,47% średniej unijnej). Duży postęp nastąpił też we 

wnioskach wzorniczych (+20,85). Niestety mimo wysoko wykształconych mieszkańców, 

zachodniopomorskie słabo wypada w wymiarze zatrudnienia w obszarach wymagających 
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dużej wiedzy (RIS 66,25). W konfrontacji obu badanych regionów widoczna jest tutaj duża 

różnica. Brandenburgia należy do jednych z najlepszych regionów w Europie pod względem 

liczby personelu naukowo – technicznego. Już w 2006 roku liczba ta w Brandenburgii 

wynosiła 68,9 tys. osób, z czego 50,9% było aktywnych zawodowo.
17

 Liczba zatrudnionych 

w sferze badawczo-rozwojowej w 2018r. w województwie zachodniopomorskim wyniosła 

zaledwie 6 031 osób ogółem, natomiast w przeliczeniu na EPC wymiar ten kształtował się na 

poziomie 2 498,3. Ta sfera pozostaje prawie niezmienna od lat. Fakt ten, w ukierunkowaniu 

gospodarki w oparciu o wiedzę nie prognozuje sukcesu, a przy porównaniu (w ujęciu 

liczbowym) do Brandenburgii, stawia województwo zachodniopomorskie na poziomie jaki 

miał miejsce w sąsiadującym regionie, jeszcze sprzed 2006 roku.   

 Z porównania względnych sił gospodarczych województwa zachodniopomorskiego i 

Brandenburgii w ujęciu wskaźników wydajności RIS 2019, bardzo zauważalny jest znaczny 

dystans jaki aktualnie dzieli oba badane regiony. Województwo zachodniopomorskie tylko w 

dwóch punktach przewyższa Brandenburgię, tj. w populacji posiadającej wyższe 

wykształcenie i zgłoszonych wnioskach wzorniczych. W pozostałych obszarach, w stosunku 

do Brandenburgii, Pomorze Zachodnie ma bardzo dużo do nadrobienia.   

Wykres 13. Porównanie względnych sił gospodarczych w badanych regionach - 

województwa zachodniopomorskiego i Brandenburgii w ujęciu RIS 2019 

 

Źródło:opracowanie własne 

                                                           
17

 Szajt M., Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej – analiza regionalna; s.8  

https://silo.tips/ [dostęp na dzień 16.05.2021r.]  
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 W związku z dużym dystansem jakie dzieli obecnie oba badane regiony, warto było 

przyjrzeć się, w jakim okresie czasu dystans ten był najmniejszy? Z tego też względu, 

następnym krokiem było porównanie względnych sił badanych regionów z przesunięciem w 

czasie, tj. województwo zachodniopomorskie RIS 2019 do Brandenburgii RIS 2011. 

 

Wykres 14. Porównanie względnych sił badanych regionów z przesunięciem w czasie, tj. 

województwo zachodniopomorskie RIS 2019 do Brandenburgii RIS 2011 

 

Źródło:opracowanie własne 

Jak wynika z wykresu 14, mimo zmniejszenia się dystansu, cofnięcie w czasie wskaźników 

wydajności województwa zachodniopomorskiego, aż o osiem lat w stosunku do wskaźników 

wydajności Brandenburgii, nadal pozostaje niewystarczający. Można zatem konkludować, że 

opóźnienie w rozwoju gospodarczym województwa zachodniopomorskiego jest dużo głębsze 

i należy podjąć niezwłoczne kroki w jego redukcji poprzez całościową reorganizację systemu 

rozwoju regionalnego oraz zrewolucjonizowanie metod współpracy sektora publicznego i 

prywatnego. 

 

6. Wnioski końcowe i rekomendacje 

 Wyniki badań empirycznych wskazały, że obecna, bardzo rozdrobniona 

(nieskoordynowana) praktyka wsparcia ze środków publicznych, nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów. Badanie wskazuje na możliwość racjonalizacji regionalnego finansowania 

innowacji poprzez połączenie poszczególnych środków w zintegrowaną strategię wspierania 

działań innowacyjnych na obszarach mezoekonomicznych.   
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 Skoordynowana regionalna polityka innowacji to zapewnienie odpowiednich ofert 

wsparcia dla całego procesu innowacji MŚP. Wyniki z przeprowadzonych analiz 

teoretycznych i badania empirycznego dwóch studiów przypadku, to sześć kluczowych 

wniosków i rekomendacji dla wydajnej strategii wspierania innowacji na obszarach 

mezoekonomii: 

1. scentralizowanie podaży wiedzy zewnętrznej w powiązaniu z sieciami innowacji i 

dostępnością ofert finansowego wsparcia zapewnia większą skuteczność w realizacji 

regionalnych strategii innowacji; 

2. proces regionalnego transferu wiedzy i technologii dla MŚP powinien być 

zorganizowany w kierunku popyt → podaż, zorientowanym na specyfikę działalności 

zaangażowanych podmiotów; 

3. wsparcie finansowe innowacji powinno być zintegrowane i zorientowane na 

priorytetowe sektory regionalnej gospodarki;   

4. w celu zwiększenia innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw, 

konieczne jest zlikwidowanie „wąskiego gardła”, którym jest dostępność MŚP do 

finansowania. Rozwiązaniem jest tu połączenie komplementarnych instrumentów 

finansowych i funduszy odnawialnych; 

5. endogeniczny potencjał regionu powinien być głównym wyznacznikiem w 

planowaniu regionalnej strategii wspierania innowacji;  

6. w celu poprawy regionalnych warunków ramowych, strategie wsparcia innowacji 

powinny kłaść nacisk na asygnowanie innowacyjności wśród działających w regionie 

MŚP z perspektywie długoterminowej.  

W oparciu o wyniki części empirycznej przedstawiono regionalne implikacje gospodarcze dla 

dalszego rozwoju i racjonalizacji obecnego regionalnego finansowania innowacji. Zgodnie z 

koncepcją zintegrowanego regionalnego finansowania innowacji, zawarte w pracy 

rekomendacje koncentrują się na trzech obszarach finansowania:  

 organizacji transferu; 

 zwiększenia chłonności firm; 

 wzmocnienia świadomości transferu wśród uczelni i instytucji badawczych. 

W tym, przy racjonalizacji transferu wiedzy i technologii, zauważono, że ważne jest: 

→ większe ukierunkowanie transferu na dział 

→ przeniesienie kompetencji na pośredników transferowych związanych z biznesem 

→ współpraca pomiędzy pośrednikami naukowymi i biznesowymi 

→ sprawniejsza organizacja transferu 
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→ silniejsze skupienie się na potrzebach 

→ zwiększenie przejrzystości 

→ wzrost umiejętności doradczych 

→ bliskość przestrzenna i sieci międzyregionalne 

W celu wzmocnienia i rozwoju regionalnych obszarów kompetencji rekomenduje się: 

 wzmocnienie i rozszerzenie już wyodrębnionych regionalnych obszarów kompetencji 

lub klastrów 

w tym: 

→ promocji kontaktów międzyfirmowych 

→ zróżnicowania istniejących podejść do dziedzin kompetencji 

 identyfikację i wsparcie „możliwych do rozwinięcia” dziedzin kompetencji, które 

mają znaczący potencjał rynkowy 

w tym:  

→ identyfikację wcześniej niewykorzystanego potencjału 

→ rozwój infrastruktury związanej z klastrami 

→ wsparcie dla start-upów branżowych 

Wskazane rekomendacje mają ułatwić tworzenie powiązań pomiędzy istniejącymi i 

potencjalnymi obszarami kompetencji/klastrami oraz opracowanie i wyostrzenie profilu 

regionalnego. 

 Zidentyfikowane punkty wyjścia do optymalizacji finansowania innowacji w regionie 

będą mieć zastosowanie na trzech różnych poziomach: 

 promocji dostępu do istniejących funduszy i ofert finansowania; 

 rozwoju publicznych instrumentów finansowania w oparciu o fundusze; 

 rozwoju nieformalnych inwestorów. 

 Aby przeciwdziałać rozdrobnieniu w regionalnym finansowaniu innowacji, zaleca się 

utworzenie centralnej instytucji finansującej - „kompleksowej agencji” zajmującej się 

finansowaniem innowacji. Taka „regionalna agencja innowacji” może zwiększyć wydajność i 

skuteczność wcześniejszego finansowania innowacji w regionie. Ponadto za pośrednictwem 

tego instrumentu może nastąpić ukierunkowana realizacja wyżej sformułowanych 

regionalnych implikacji gospodarczych (w Brandenburgii taka instytucja już istnieje, jest nią 

Zukunfts Agentur Brandenburg GmbH (ZAB)
18

, obecnie funkcjonująca pod nazwą: 

Korporacja Rozwoju Gospodarczego Brandenburgii (Brandenburg Economic Development 

Corporation)). W celu wdrożenia takiego rozwiązania w regionach, które nie miały jeszcze 

                                                           
18

 http://www.exporeal-berlin-brandenburg.de/exporeal_15/partner/58-zab [dostęp na dzień 21.02.2021r.] 

http://www.exporeal-berlin-brandenburg.de/exporeal_15/partner/58-zab
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porównywalnego instrumentu, zaleca się integrację istniejących zdolności i kompetencji w 

celu zaangażowania posiadanych zasobów. Rysunek 5.  ilustruje uproszczony profil zadań 

„regionalnej agencji innowacji”. Opiera się to na trzech określonych determinantach 

zróżnicowanych regionalnie działań innowacyjnych, uzupełnionych o obszar zarządzania. 

Różne obszary działań w ramach trzech obszarów wynikają z przedstawionych konkluzji oraz 

regionalnych implikacji gospodarczych dla transferu wiedzy i technologii, regionalnych 

obszarów kompetencji i strategii klastrów oraz regionalnego finansowania innowacji. 

 

Rys. 5. Profil zadań „kompleksowej agencji” zajmującej się promowaniem innowacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.wfbb.de/de 
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 Postawione przez autorkę hipotezy badawcze były weryfikowane w docelowym 

procesie badawczym, w ramach którego szukano odpowiedzi na zdefiniowane pytania 

częściowe, które następnie pozwoliły na postawienie sześciu wniosków końcowych (Tabela 

11).  

Tabela 11. Weryfikacja przyjętych hipotez badawczych 

 

Hipotezy badawcze 

 

Pytania badawcze 

 

 

Weryfikacja 

 

Wnioski 

Hipoteza główna: Polityka 

finansowa wspierania 

działalności innowacyjnej 

oraz brak istnienia 

efektywnych systemów 

transferu technologii 

stanowią hamulec 

przedsięwzięć 

innowacyjnych w badanych 

regionach 

transgranicznych. 

 Przy jakich 

warunkach na 

regionalnej 

płaszczyźnie, w 

małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

pojawią się potencjały 

innowacyjne? 

 Jakie warunki musi 

spełniać region, aby 

na danym obszarze 

mogły funkcjonować 

potencjały 

innowacyjne w MŚP? 

Częściowo 

(najwyższa 

korelacja postępu 

innowacyjnego 

regionu występuje 

w powiązaniu ze 

wskaźnikiem 

zatrudnienia w HT)   

Wn-1:Regionalne 

finansowanie innowacji może 

odnieść sukces tylko wtedy, 

gdy dostarczanie wiedzy 

zewnętrznej jest w dużym 

stopniu zintegrowane, jest 

włączone do sieci innowacji i 

dostępne są odpowiednie 

oferty finansowania 

innowacji. 

Hipoteza robocza I: 
Innowacyjny rozwój w 

małych i średnich 

przedsiębiorstwach  (MŚP) 

powiązany jest z 

założeniami, że podczas 

całego procesu innowacji, 

dostępna jest racjonalna 

oferta wsparcia. 

 Jak należy całościowo 

sporządzać, 

regionalne założenia 

wsparcia innowacji, 

aby z uwzględnieniem 

specyficznych dla 

regionu warunków 

generować trwałą 

regionalną 

innowacyjność i 

dynamikę innowacji? 

 Jaka jest specyficzna, 

charakterystyczna 

cecha obu badanych 

regionów?  

 Jakie między 

badanymi regionami 

ukierunkowane na 

innowacje, istnieją 

różnice strukturalne? 

 Jakie czynniki 

sukcesu i jakie 

przeszkody wpływają 

na skuteczność 

różnych badawczych 

podejść? 

 Jakimi możliwościami 

kształtowania i 

sterowania, dysponuje 

polityka regionalna 

zorientowana na 

innowacje w obu 

badanych regionach?  

Pozytywnie Wn-2:  W przypadku MŚP 

będących grupami 

docelowymi, wymagane jest 

przejście ze zorientowanego 

na szkołach wyższych do 

branżowo zorientowanego 

transferu wiedzy i 

technologii. 

Wn-3:   Regionalne 

finansowanie innowacji musi 

istnieć w formie 

zintegrowanego i 

zorientowanego na sektor, 

podejścia do finansowania 

zdecentralizowanych i 

sektorowych priorytetów w 

regionie. 

 

Hipoteza robocza II:  W jakim stopniu Pozytywnie Wn-4:  Finansowanie projektów 
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Skuteczne podejście do 

regionalnego wsparcia 

innowacji małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) musi 

uwzględniać główne 

determinanty regionalnych 

działań innowacyjnych: 

„wiedza”, „tworzenie sieci” 

„finansowanie”. 

wartości 

określonych 

mierników 

opisujących rozwój 

społeczno - 

gospodarczy 

regionu, zmieniają 

się w wyniku 

zrealizowanych 

inwestycji? 

 Jakie powszechnie 

znane, 

pozaregionalne 

wnioski można 

zastosować w 

formułowaniu 

regionalnego 

programu 

wspierania 

innowacji? 

innowacyjnych jest kluczowym 

czynnikiem ograniczającym 

działalność innowacyjną, zwłaszcza 

dla MŚP. Sytuacja finansowa 

innowacyjnych MŚP musi zostać 

poprawiona poprzez połączenie 

uzupełniających się instrumentów 

finansowania. Rozwiązania w 

zakresie funduszy odnawialnych 

powinny stopniowo zastępować 

dotacje publiczne. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 Podsumowując, należy wskazać, że wartość poznawcza niniejszego badania to przede 

wszystkim, patrząc z perspektywy skuteczności przyjętych i realizowanych w badanych 

regionach polityk innowacyjności, zdiagnozowanie czynników hamujących rozwój 

innowacyjny lokalnych podmiotów gospodarczych z równoczesnym wyłonieniem dobrych 

praktyk we wspieraniu działalności innowacyjnej na obszarach mezoekonomicznych. 

Niniejsza rozprawa stanowi próbę weryfikacji efektów dotyczących prowadzenia polityki 

innowacyjnej w województwie zachodniopomorskim i Brandenburgii w kontekście trafności, 

użyteczności i skuteczności postępowania w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej 

lokalnych MŚP. Długi okres objęty badaniem w powiązaniu z szerokim zakresem rozważań 

teoretycznych i prowadzonych analiz umożliwił obiektywną obserwację zachodzących zmian 

w sferze społeczno-gospodarczej badanych regionów z wyłonieniem powiązań i sprzeczności, 

które stały się podstawą stawianych twierdzeń i proponowanych zmian. Autorka zdaje sobie 

sprawę z tego, że bezkrytyczne naśladowanie norm działania innych regionów może okazać 

się błędne, co wiąże się ze złym zagospodarowaniem środków. W szczególności  rozwiązania 

dotyczące polityki innowacyjnej, wymagają różnie zorganizowanego i prowadzonego 

podejścia z dostosowaniem do właściwych dla regionu uwarunkowań oraz do poziomu 

intensyfikacji rozwoju i etapu ich wdrażania, stąd konieczność dalszych badań. 

Niezaprzeczalne jest jednak to, że potrzebne jest kompleksowe podejście do podjętego tematu 

z rozwiązaniami obejmującymi aspekty techniczne, kwestie szkolenia i dalszej edukacji, 

generowanie kapitału ryzyka oraz stworzenia przyjaznego otoczenia prawno - 

administracyjnego. 


