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Wprowadzenie 

Poniższy raport prezentuje końcowe rezultaty zamówienia BPPWŁ/ZA/321/21/17, mającego na celu 
stworzenie narzędzi do monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego, z wykorzystaniem procesu 
przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby aktualizacji RSI LORIS 2030. 

Wykonawcą zamówienia było konsorcjum w składzie: Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, 
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź oraz ASM Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, 
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno. 

Zamówienie objęło realizację dwóch bezpośrednio powiązanych zadań:  

Zadanie I: Opracowanie narzędzi na potrzeby monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego i reali-
zacja badań z ich wykorzystaniem. 

Zadanie II: Opracowanie metodologii procesu przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji 
regionalnych w województwie łódzkim i realizacja badań wykorzystujących opracowaną 
metodologię. 

W dalszej części raport prezentuje: 

 W ramach zadania I:  

 narzędzia monitorowania innowacyjności województwa łódzkiego, 

 wyniki badań przeprowadzonych z użyciem narzędzi monitorowania innowacyjności wo-
jewództwa łódzkiego, 

 opis i strukturę bazy danych w MS Excel. 

 W ramach zadania II:  

 metodologię przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji regionalnych 
w województwie łódzkim, 

 wyniki z badań przeprowadzonych w oparciu o metodologię przedsiębiorczego od-
krywania inteligentnych specjalizacji regionalnych w województwie łódzkim. 

Zadanie I: Opracowanie narzędzi na potrzeby monitorowania innowacyjności regio-
nu łódzkiego i realizacja badań z ich wykorzystaniem, przy założeniu że monitoro-
wanie innowacyjności będzie prowadzone w trzech obszarach: w obszarze innowa-
cyjnych przedsiębiorstw, w obszarze sektora badawczo-rozwojowego i w obszarze 
regionalnego środowiska przyjaznego innowacjom 

Celem zadania było opracowanie narzędzi i przeprowadzenie monitorowania innowacyjności woje-
wództwa łódzkiego wraz z przygotowaniem bazy danych w MS Excel. 

Narzędzia monitorowania województwa łódzkiego 

Narzędzia monitorowania objęły trzy obszary: 

 innowacyjność, 

 konkurencyjność i 

 benchmarking w wymiarze krajowym i międzynarodowym,  

opisane w dalszej części rozdziału. 

Załączniki do raportu obejmują: 

 Załącznik 1.: Mechanizm pozyskiwania danych wtórnych. 
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 Załącznik 2.: Zakres pojęciowy i interpretacja wskaźników. 

 Załącznik 3.: Statystyki opisowe i macierze korelacji dla wskaźników diagnostycznych. 

 Załącznik 4.: Metody wyznaczania indeksów agregatowych i syntetycznych. 

 Załącznik 5.: Narzędzia do badań pierwotnych, służące pozyskiwaniu danych do systemu mo-
nitorowania poziomu innowacyjności województwa łódzkiego na podstawie badań ankieto-
wych. 

Narzędzia monitorowania poziomu innowacyjności województwa 

Metodologia określania poziomu innowacyjności województwa 

Do określenia poziomu innowacyjności wykorzystano grupę indeksów agregatowych, obejmującą 
(Rysunek 1): 

 indeks innowacyjności przedsiębiorstw,  

 indeks rozwoju sektora B+R1 oraz  

 indeks środowiska przyjaznego innowacjom. 

Szczegółowy wykaz wskaźników składających się na poszczególne indeksy i subindeksy prezentuje 
Tabela 1. 

Rysunek 1: Struktura indeksów i subindeksów poziomu innowacyjności województwa łódzkiego 

 

 

                                                           

1 Poprzez sektor B+R rozumie się działalność badawczo rozwojową prowadzona w jednostkach naukowo-
badawczych, w sektorze przedsiębiorstw oraz w szkołach wyższych. 

 
 
 

 

1. Potencjał 
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2. Potencjał 
technologiczny 
przedsiębiorstw 
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komercjalizacja) 

6. Finansowanie 
badań i rozwoju 
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infrastruktura) 

7. Kadry dla 
innowacyjnej 
gospodarki 

8. Kultura innowacyjna 
i jakość życia i pracy 

 (w tym optymizm 
gospodarczy) 

9. Innowacyjne 
Governance 

4. Współpraca 
sieciowa 

10. Polityka innowacyjna 
Samorządu 

Województwa Łódzkiego  

Subindeksy  

składowe 
indeksów 
agregatowych 

Subindeksy  wspólne dla dwóch 
indeksów 
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Tabela 1: Zakres wskaźników do budowy indeksów agregatowychA określających poziom innowacyjności województwa w trzech obszarach 

 Indeksy syntetyczne budowane na podstawie danych z badań ankietowych B 

 Wskaźniki diagnostyczne pozyskiwane na podstawie badań kierowanych do instytucji, danych niepublikowanych C 

   Zakres wskaźników diagnostycznych składających się na indeks agregatowy dla obszaru 

O
B

SZ
A

R
 

P
O

D
O

B
-

SZ
A

R
 Wskaźniki diagnostyczne 

Indeksy agregatowe poziomu innowacyjności regio-
nu łódzkiego 

L.P. NAZWA WSKAŹNIKA 
INDEKS INNOWACYJ-

NOŚCI PRZEDSIĘ-

BIORSTW 

INDEKS ROZWO-

JU SEKTORA 

B+R 

INDEKS ŚRODOWI-

SKA PRZYJAZNEGO 

INNOWACJOM 

I.
 IN

N
O

W
A

C
Y

JN
E 

P
R

ZE
D

SI
ĘB

IO
R

ST
W

O
 

1. Potencjał 
innowacyjny 

przedsiębiorstw 

1.1 Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw [%] 
   

1.2 
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w relacji do nakładów brutto na 
środki trwałe w przedsiębiorstwach [%] 

   

1.3 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB regionu [%] 
   

1.4 
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na 1 osobę pracującą w przedsiębiorstwach 
ogółem [zł] 

   

1.5 Skumulowana liczba firm typu start up 
   

1.6 Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w wartości sprzedaży ogółem [%] 
   

2. Potencjał 
technologiczny 
przedsiębiorstw 

2.1 Przedsiębiorstwa, które posiadały środki automatyzacji 
   

2.2 
Nakłady na zakup oprogramowania związanego z wdrażaniem innowacji produktowych i procesowych / na 
1 przedsiębiorstwo przemysłowe [zł] 

   

2.3 Nakłady na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych / na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe [zł] 
   

I.
 IN

N
O

W
A

C
Y

JN
E 

P
R

ZE
D

SI
ĘB

IO
R

-

ST
W

O
 3. Kompetencje 

dla innowacyj-
nej gospodarki 

3.1.        INDEKS KOMPETENCJI DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI REGIONU ŁÓDZKIEGO (Ramka 1) 
   

3.2 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w WŁ /1000 pracujących ogółem 
   

3.3 
Nakłady na szkolenia personelu związane bezpośrednio z wprowadzaniem innowacji produktowych lub 
procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych / na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe [zł] 

   



8 

 

4. Współpraca 
sieciowa 

4.1.        INDEKS POZIOMU WSPÓŁPRACY I USIECIOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTW (Ramka 1)    

4.2 
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ramach 
inicjatywy klastrowej  lub innej sformalizowanej współpracy w ogólnej liczbie przedsiębiorstw aktywnych 
innowacyjnie [%] 

   

4.3 
Przedsiębiorstwa usługowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przedsię-
biorstw [%] 

   

4.4 
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w ogóle przed-
siębiorstw [%] 

   

4.5 Liczba podmiotów korzystających z usług CTT 
   

4.6 Liczba zawiązanych klastrów i inicjatyw klastrowych 
   

4.7 
Udział projektów naukowo - badawczych i wdrożeniowych realizowanych w partnerstwie w liczbie projek-
tów realizowanych w WŁ ogółem [%] 

   

4.8.       INDEKS  USIECIOWIENIA SEKTORA B+R (Ramka 1) 
   

II
. S

EK
TO

R
 B

+R
 

5. Aktywność 
sektora (paten-
ty, komercjali-

zacja) B+R 

5.1 Liczba zgłoszonych wzorów użytkowych w WŁ  
   

5.2 Liczba udzielonych patentów w WŁ na 100 tys. mieszkańców 
   

5.3 Liczba zgłoszonych wynalazków na 1 mln mieszkańców województwa 
   

5.4 Liczba jednostek aktywnych badawczo 
   

5.5 Zatrudnieni w B+R według sektorów wykonawczych ogółem [w osobach] 
   

5.6 Średni wskaźnik efektywności patentowej (RII) A 
   

5.7 Średni wskaźnik ujawnionej przewagi technologicznej (RTA) A 
   

6. Finansowanie 
badań i rozwoju 

(nakłady , 
infrastruktura) 

6.1 
Wartość zakończonych w danym roku projektów B+R, realizowanych w ramach I osi Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego WŁ na lata 2014 - 2020 [zł]  

   

6.2 
Wartość projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach POIR na terenie województwa łódz-
kiego [zł]  

   

6.3 Nakłady wewnętrzne na B+R ogółem [mln zł] 
   

6.4 Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 zatrudnionego w sektorze B+R [tys. zł] 
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6.5 
Udział nakładów na działalność B+R finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach na działalność 
B+R ogółem [%] 

   

6.6 
Wartość projektów badawczych zarejestrowanych w systemie POLON, zakończonych w danym roku kalen-
darzowym, zrealizowanych przez jednostki prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego w 
przeliczeniu na 1000 osób zatrudnionych w B+R [zł] 

   

6.7 Wartość środków na finansowanie działalności B+R pozyskanych za pośrednictwem IOB D 
   

6.8 
Stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej zaliczonej do środków trwałych według województw (ogó-
łem we wszystkich sektorach) [%] 

   

7. Kadry dla 
innowacyjnej 

gospodarki 

7.1 Dynamika zatrudnienia w B+R ogółem (rok bazowy 2013) [%] 
   

7.2 Udział zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem  [%] 
   

7.3 Uczestnicy studiów doktoranckich / na 10.000 mieszkańców  
   

7.4 
Udział osób posiadających ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe wśród osób korzystających z Internetu 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy w WŁ [%] 

   

7.5       INDEKS UMIĘDZYNARODOWIENIA SEKTORA B+R (Ramka 1) 
   

7.6 Średni wskaźnik specjalizacji regionalnej w obszarze wysokich technologii (SLQ) A 
   

 

8. Kultura 
innowacyjna i 
jakość życia i 

pracy 

8.1 Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) 
   

8.2 Wskaźniki ogólnego klimatu  koniunktury:  Informacja i komunikacja (sekcja J) 
   

8.3 
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności gospodar-
czej w liczbie przebadanych przedsiębiorców [Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)] 

   

8.4 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej [%] 
   

8.5 
Liczba organizacji NGO prowadzących działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przed-
siębiorczości 

   

II
I  

ŚR
O
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SK
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R
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-

JA
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-

W
A

C
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M
 8.6.          INDEKS SKŁONNOŚCI INNOWACYJNEJ MIESZKAŃCÓW (Ramka 1)    

8.7 Umiędzynarodowienie: Udział liczby studentów z zagranicy, w ogóle studentów studiujących w WŁ [%] 
   

9. Innowacyjne 
Governance 

9.1 
Liczba ośrodków innowacji w województwie: CTT, Parki naukowo-techniczne/ naukowo-przemysłowe, parki 
technologiczne 
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9.2 Wskaźnik wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez urzędy [%] 

   

9.3 Urzędy świadczące i rozwijające usługi elektroniczne [%] 
   

9.4 
Środki z UE pozyskane przez samorządy gmin i powiatów na finansowanie programów i projektów w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca 

   

10. Polityka 
innowacyjna 
Samorządu 

Województwa 
Łódzkiego (w 
tym Finanso-
wanie i IOB) 

10.1 
Wartość projektów zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 - 
2020 w ramach Działania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, oraz Działania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych 
- miasto Łódź  

   

10.2 
Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z usług IOB w danym roku, w których działalność jest 
zaangażowany Samorząd Województwa Łódzkiego 

   

10.3 
Liczba uczestników dużych, cyklicznych wydarzeń (co najmniej o zasięgu regionalnym) promujących poten-
cjał innowacyjny regionu 

   

10.4 
Udział wydatków na promocję potencjału innowacyjnego wydatkowanych z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Łódzkiego w wartości dochodów budżetu [%] 

   

A. Wskazany w tabeli zakres wskaźników obligatoryjnych uwzględnia dodatkowe, zaproponowane przez Wykonawcę, wskaźniki do konstrukcji indeksu innowacyjności przedsiębiorstw: (1) 
wskaźniki specjalizacji regionalnej SLQ; (2) wskaźnik efektywności patentowej (RII); (3) wskaźnik ujawnionej przewagi technologicznej (RTA). 

B W pierwszej edycji badania indeksy syntetyczne nie zostaną włączone do indeksów agregatowych z uwagi na to, że informacje pozyskane w badaniach pierwotnych, na podstawie których 
indeksy te będą obliczane, będą odnosić się do pojedynczego momentu czasowego (momentu przeprowadzenia badań, przewidzianego na listopad 2017 r.), zaś informacje pochodzące ze 
źródeł wtórnych będą tworzyć szeregi czasowe, obejmujące lata 2008-2014. Powyższe wskazuje na konieczność wprowadzenia okresu przejściowego, niezbędnego do uzyskania pełnej funk-
cjonalności narzędzi na potrzeby monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego i realizacji badań z ich wykorzystaniem. Pierwszym rokiem porównywalności informacji z różnych źródeł 
będzie rok 2019, w którym będą dostępne dane statystyczne za 2017 r. i dane pozyskane w badaniach pierwotnych z listopada 2017 r.   

C W przypadku wskaźników, dla których możliwe jest uzyskanie danych tylko dla bieżącego roku (dotyczy następujących wskaźników: 1.5; 4.5; 4.6; 6.1; 6.2; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4) będzie 
zastosowana procedura analogiczna do procedury zastosowanej do indeksów syntetycznych. 

D. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymienił wskaźnik o nazwie „Działalność spółek typu venture capital”. Z uwagi na bardzo małą liczbę spółek tego typu (54 w 
2015, por. https://www.pb.pl/fundusze-private-equity-venture-capital-zainwestowaly-w-78-firm-z-polski-w-ub-r-805466), wprowadzono wskaźnik „Wartość środków na finansowanie działal-
ności B+R pozyskanych za pośrednictwem IOB”, mający szerszy zakres informacyjny, dla którego dane będą pozyskiwane z IOB. 

 

https://www.pb.pl/fundusze-private-equity-venture-capital-zainwestowaly-w-78-firm-z-polski-w-ub-r-805466


11 

Ramka 1: Wskaźniki diagnostyczne wyznaczone na podstawie badań ankietowych: 

Indeks kompetencji dla innowacyjnej gospodarki regionu łódzkiego (3.1): Źródłem danych dla 
indeksu kompetencji dla innowacyjnej gospodarki były badania ankietowe 1056 przedsiębiorstw 
(załącznik 5), obejmujące ocenę: (i) systemu podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności (w 
oparciu o własne i zewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa); (ii) efektywności źródeł procesów inno-
wacji w przedsiębiorstwie (dostępność zewnętrzna, wewnętrzna, skuteczność, skłonność); (iii) 
adekwatności działań sfery B+R wobec potrzeb rynkowych przedsiębiorców; (iv) kapitału relacyj-
nego przedsiębiorstwa w kontekście skuteczności wymiany informacji, komunikacji wewnętrznej i 
zewnętrznej; (v) stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa (m. in. pod kątem dostawców, ryn-
ków zbytu); (vi) poziomu dostępności do informacji o nowych technologiach dla przedsiębiorców 
(w szczególności w zakresie wiedzy o źródłach informacji o dostępnej ofercie w zakresie nowych 
technologii, o dostawcach nowych technologii, możliwych źródłach finansowania). 

Indeks poziomu współpracy i usieciowienia przedsiębiorstw (4.1): Źródłem danych indeksu po-
ziomu współpracy i usieciowienia przedsiębiorstw były badania ankietowe 1056 przedsiębiorstw 
(załącznik 5), obejmujące ocenę: (i) poziomu współpracy i usieciowienia przedsiębiorstwa z sekto-
rem B+R (trwałość, częstotliwość, efektywność współpracy); (ii) poziomu współpracy i usieciowie-
nia przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami (trwałość, częstotliwość, efektywność współ-
pracy); (iii) poziomu współpracy i usieciowienia przedsiębiorstwa z otoczeniem biznesowym (trwa-
łość, częstotliwość, efektywność współpracy); (iv) poziomu współpracy i usieciowienia przedsię-
biorstwa z władzami publicznymi (trwałość, częstotliwość, efektywność współpracy); (v) poziomu 
współpracy i usieciowienia przedsiębiorstw z sektorem finansowym (trwałość, częstotliwość, efek-
tywność współpracy. 

Indeks  usieciowienia sektora B+R (4.8): Źródłem danych indeksu usieciowienia sektora B+R były 
badania ankietowe jednostek naukowo-badawczych działających na terenie województwa łódz-
kiego (załącznik 5), obejmujące ocenę: (i) poziomu współpracy i usieciowienia instytucji B+R z 
innymi instytucjami sektora B+R (trwałość, częstotliwość, efektywność współpracy); (ii) poziomu 
współpracy i usieciowienia instytucji B+R z przedsiębiorstwami (trwałość, częstotliwość, efektyw-
ność współpracy); (iii) poziomu współpracy i usieciowienia instytucji B+R z otoczeniem bizneso-
wym (trwałość, częstotliwość, efektywność współpracy); (iv) poziomu współpracy i usieciowienia 
instytucji B+R z władzami publicznymi (trwałość, częstotliwość, efektywność współpracy); (v) ilości 
powiązań kooperacyjnych (wielopodmiotowych) wykorzystujących co najmniej trzy typy instytucji, 
tj. instytucje B+R oraz przedsiębiorstwa i instytucje z otoczenia biznesowego lub instytucje B+R 
oraz przedsiębiorstwa i władze publiczne, lub ewentualnie wariant współpracy uwzględniający 
instytucje B+R z instytucjami otoczenia biznesowego i władz publicznych. 

Indeks umiędzynarodowienia sektora B+R (7.5): Źródłem danych dla indeksu umiędzynarodo-

wienia sektora B+R były badania ankietowe jednostek naukowo-badawczych działających na tere-
nie województwa łódzkiego (załącznik 5), obejmujące ocenę: (i) poziomu umiędzynarodowienia 
działalności jednostek sektora B+R poprzez wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania 
badań i rozwoju; (ii) poziomu umiędzynarodowienia transferu know-how w działalności jednostek 
sektora B+R (import, export); (iii) poziomu umiędzynarodowienia aktywności badawczej jednostek 
sektora B+R; (iv) poziomu umiędzynarodowienia kadry naukowo-badawczej jednostek sektora 
B+R; (v) poziomu umiędzynarodowienia wdrożeń (komercjalizacji) wypracowanych prac badaw-
czo-rozwojowych wypracowanych przez poszczególne jednostki sektora B+R. 

Indeks skłonności innowacyjnej mieszkańców (8.6): Źródłem danych dla indeksu umiędzynaro-
dowienia sektora B+R były badania ankietowe 1067 mieszkańców (załącznik 5), obejmujące ocenę: 
(i) poziomu otwartości mieszkańców, jako konsumentów i pracowników, na nowe rozwiązania (w 
tym: zakres wykorzystania e-commerce, poziom akceptacji współcześnie ujawniających się no-
wych trendów i warunków pracy, akceptacja zmian strukturalnych); (ii) poziomu zaufania miesz-
kańców; (iii) skłonności mieszkańców do współpracy, budowania relacji i partnerstw; (iv) poziomu 
umiejętności i kompetencji mieszkańców w korzystaniu z rozwiązań i produktów innowacyjnych, 
w tym technologii e-commerce. 
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Wskaźniki wyznaczone na podstawie badań wtórnych miały charakter szeregów czasowych dla okre-
su 2008-2014. Wskaźniki wyznaczone na podstawie badań ankietowych dotyczyły roku 2017, co mia-
ło swoje konsekwencje w konstrukcji i interpretacji indeksów agregatowych, o czym będzie mowa w 
dalszej części raportu. 

W przypadku indeksu środowiska przyjaznego innowacjom, dostępność danych statystycznych nie 
pozwoliła na skonstruowanie indeksów agregatowych w postaci odpowiednio długich szeregów cza-
sowych. Dotyczyło to następujących subindeksów: kultura innowacyjna i jakość życia i pracy (2011-
2014, brak danych dotyczących klimatu koniunktury gospodarczej – wskaźniki 8.1 do 8.3), innowacyj-
ne governance (2012-2014, brak wskaźników opisujących wspieranie rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego przez urzędy za wcześniejsze lata) oraz w obszarze polityka innowacyjna samorządu wo-
jewództwa łódzkiego. 

Wnioski i rekomendacje, dotyczące metodologii określania poziomu innowacyjności województwa, 
wynikające z badań, przeprowadzonych z użyciem tej metodologii 

Badania przeprowadzone z użyciem narzędzi monitorowania innowacyjności województwa łódzkiego 
dały podstawę do sformułowania dwóch głównych wniosków: 

1. Dynamika zamian wartości wybranych wskaźników diagnostycznych, a w konsekwencji i in-
deksów agregatowych, była częściowo efektem pomiaru zmiennych ekonomicznych w ce-
nach bieżących, co często przekładało się na wzrost wartości danego wskaźnika, wynikający 
ze zmiany cen w gospodarce, nie zaś samego wolumenu2. Efektem mogło być sformułowanie 
nazbyt optymistycznych wniosków na temat zaobserwowanych tendencji rozwojowych opi-
sywanych zjawisk.  

2. W okresie objętym analizą miały miejsce niekorzystne procesy społeczno-gospodarcze, pole-
gające m.in. na osłabieniu popytu inwestycyjnego (zwłaszcza w latach 2009-2011) i prowa-
dzeniu ostrożniej polityki innowacyjnej. To także przełożyło się na wartości wskaźników dia-
gnostycznych, zwłaszcza tych, dotyczących finansowania działalności B+R i innowacyjnej.  

Analiza wartości wskaźników diagnostycznych, uwzględnionych w systemie monitorowania innowa-
cyjności regionu łódzkiego na podstawie danych wtórnych, pozwoliła na sformułowanie następują-
cych wniosków szczegółowych: 

 Część wskaźników diagnostycznych skonstruowanych w oparciu o dane wtórne charaktery-
zowała się niską zmiennością w czasie (wartość współczynnika zmienności <10%, por. załącz-
nik 3, tabela 1). Były to wskaźniki 1.1. (udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw), 5.5. (zatrudnieni w B+R według sektorów wykonawczych), 7.2. (udział za-
trudnionych w B+R w pracujących ogółem w gospodarce narodowej), 7.3. (uczestnicy stu-
diów doktoranckich na 10 tys. mieszkańców), 7.6. (średni wskaźnik specjalizacji regionalnej w 
obszarze wysokich technologii), 8.4. (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji 
do średniej krajowej) 8.5. (liczba organizacji NGO prowadzących działalność wspomagającą 
rozwój gospodarczy) oraz 9.1. (liczba ośrodków innowacji w województwie). Podobnie w 
przypadku indeksu konkurencyjności regionalnej, gdzie spośród 13 wskaźników diagnostycz-
nych trzy charakteryzowały się niską zmiennością. Były to: wartość kapitału zagranicznego 
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w relacji do PKB regionu (wskaźnik 2), udział 
pracujących w podmiotach gospodarczych z działów usług opartych na wiedzy w ogólnej licz-

                                                           

2 Dobór deflatora dotyczy poszczególnych wskaźników diagnostycznych, na przykład dla nakładów na działal-
ność innowacyjną należałoby użyć deflatora nakładów inwestycyjnych (akumulacji lub nakładów brutto na 
środki trwałe). Przeliczanie wskaźników na wartości realne, to jest wartości wyrażone w cenach stałych z okre-
ślonego roku polega na podzieleniu wartości w cenach bieżących przez jednopodstawowe indeksy cen. 
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bie pracujących w podmiotach gospodarczych (wskaźnik 6) oraz wartość przychodów w rela-
cji do kosztów działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (wskaźnik 7). Słaba zmien-
ność wskaźników cząstkowych nie przekłada się na istotne zmiany wartości indeksów agrega-
towych. 

 Dla części wskaźników z obszaru środowisko regionalne dane statystyczne były dostępne dla 
krótszego (niż okres wskazany przez Zamawiającego) okresu czasu. Były to wskaźniki: 8.1. 
(wskaźniki ogólnego klimatu  koniunktury: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)), 8.2. 
(wskaźniki ogólnego klimatu   koniunktury:  Informacja i komunikacja (sekcja J), 8.3 (odsetek 
przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności go-
spodarczej w liczbie przebadanych przedsiębiorców w sekcji przetwórstwo przemysłowe), 
9.2. (wskaźnik wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez urzędy) oraz 9.3. 
(urzędy świadczące i rozwijające usługi elektroniczne). Zbyt krótkie szeregi czasowe dla war-
tości tych wskaźników nie pozwoliły także na oszacowanie brakujących wartości (tak, jak w 
przypadku części wskaźników zastosowanych do oceny konkurencyjności gospodarki regionu, 
dla których zachodziła konieczność wyznaczenia ich wartości dla lat 2008-2009 i/lub 2014-
2015). W efekcie, wartość indeksu agregatowego wyznaczonego dla tego obszaru dotyczy lat 
2012-2014miała zmniejszony kontekst interpretacyjny. 

 Istotnym problemem okazało się pozyskanie danych z IOB. Lista takich instytucji zlokalizowa-
nych na terenie województwa łódzkiego różniła się istotnie, w zależności od źródła pozyski-
wania takich informacji i definicji instytucji. Otrzymane od poszczególnych instytucji informa-
cje nie dały podstaw do wyznaczenia wartości agregatowej stanowiącej bazę do wyznaczenia 
wartości wskaźników diagnostycznych. Przykładowo, odpowiedzi na pytanie o liczbę firm ty-
pu start-up (wskaźnik 1.5), które powstały przy wsparciu danej jednostki, nie pozwoliły na 
określenie skumulowanej liczby tego typu firm w regionie (chociażby ze względu na fakt, iż 
taka firma mogła powstać bez takiego wsparcie lub ze wsparciem kilku tego typu instytucji). 
Podobna kwestia dotyczyła liczby podmiotów korzystających z usług CTT (wskaźnik 4.5) lub 
usług IOB, w których działalność jest zaangażowany samorząd województwa łódzkiego 
(wskaźnik 10.2). Informację o liczbie podmiotów korzystających z usług IOB można pośrednio 
pozyskać z ankiet skierowanych do przedsiębiorstw (na podstawie odpowiedzi na pytanie o 
to, czy, i w jakim stopniu, przedsiębiorstwa współpracowały z jednostkami otoczenia biznesu. 

Przeprowadzono także analizę korelacji dla wskaźników diagnostycznych w poszczególnych podob-
szarach składających się na innowacyjne przedsiębiorstwo, sektor B+R, środowisko innowacyjne oraz 
konkurencyjność (szczegółowe informacje zawiera załącznik 3, tabela 1). Z przeprowadzonej analizy 
wynikało, że: 

 W podobszarze potencjał innowacyjny przedsiębiorstw wskaźniki 1.2., 1.3. i 1.4. charaktery-
zowały się silną korelacją dodatnią. Podstawą do konstrukcji tych wskaźników były informa-
cje o nakładach na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw 
przemysłowych. Stanowiły więc powielenie tych samych informacji. Wykonawca rekomendu-
je zatem ograniczenie ich liczby do jednego z tych trzech, a mianowicie do pozostawienia 
wskaźnika 1.3. określającego wielkość nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębior-
stwach do PKB regionu.  

 W podobszarze współpraca sieciowa występowała silna korelacja między wskaźnikami 4.2. i 
4.6. Oba wskaźniki dotyczyły aktywności przedsiębiorstw regionu w zakresie podejmowania 
inicjatyw klastrowych jako formy współpracy w ramach działalności innowacyjnej. Z tego po-
wodu Wykonawca rekomenduje pozostawienie tylko jednego wskaźnika, przy czym lepszy (ze 
względu na dostępność danych) wydaje się być wskaźnik 4.2.  

 W podobszarze aktywność sektora B+R odnotowano silną korelację dla znacznej liczby 
wskaźników diagnostycznych w tym podobszarze. Najsilniejszą korelację uzyskano między 
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wartościami wskaźników 5.4 (liczba jednostek aktywnych badawczo) i 5.5 (zatrudnieni w B+R 
według sektorów wykonawczych), co wynikało z faktu, iż oba wskaźniki odnosiły się do po-
dobnego obszaru aktywności innowacyjnej. Wykonawca rekomenduje więc pozostawienie 
jednego z tych wskaźników, a mianowicie wskaźnika 5.4. a usunięcie 5.5. Aktywność jedno-
stek B+R jest silnie skorelowana z efektami działalności innowacyjnej mierzonymi liczbą uzy-
skanych patentów (silna dodatnia korelacja wskaźników 5.2 i 5.4, a także  5.3. i 5.5.). Jednak 
w tym przypadku wymienione pary wskaźników odnosiły się do dwóch obszarów: pierwszego 
dotyczącego określenia samych możliwości gospodarki do „produkcji” innowacji, drugi zaś, 
do efektów tej działalności. Wykonawca rekomenduje pozostawienie wskaźników 5.2 i 5.3. 
Co więcej, zaproponowany przez Wykonawcę średni wskaźnik ujawnionej przewagi techno-
logicznej (5.7) opierał się na informacjach o liczbie udzielonych patentów. Efektem  była silna 
korelacja wartości tego wskaźnika ze wskaźnikiem 5.2. i 5.3. Niemniej jednak, choć wskaźnik 
ten był uśrednioną wartością wskaźników ujawnionej przewagi technologicznej wyznaczo-
nych dla poszczególnych działów gospodarki (co jest główną przyczyną silnej współliniowości 
ze wspomnianymi wyżej wskaźnikami diagnostycznymi), powinien być stosowany do bardziej 
szczegółowej oceny efektów działalności innowacyjnej  innowacyjności regionu. Obrazuje on 
bowiem intensywność działalności patentowej przedsiębiorstw regionu na szczeblu poszcze-
gólnych gałęzi gospodarki. Wykonawca rekomenduje więc pozostawienie tego wskaźnika do 
oceny innowacyjności regionu w obszarze aktywności sektora B+R. 

 W przypadku wybranych wskaźników diagnostycznych trudności w pozyskaniu danych nie-
zbędnych do ich konstrukcji były niewspółmierne do pojemności informacyjnej danego 
wskaźnika. Mowa tu przede wszystkim o wskaźnikach dotyczących efektów działalności in-
nowacyjnej (wskaźniki 5.6. i 5.7.). Pozyskane w ramach badania dane, dotyczące liczby udzie-
lonych patentów dla firm zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego w latach 2008-
2014 w ujęciu gałęziowym według klasyfikacji PKD, pokazały słabą aktywność patentową firm 
regionu łódzkiego (wskaźnik 5.7.). Co więcej, informacje te dotyczyły zakończonych sukcesem 
postępowań patentowych, prowadzonych w krajowym urzędzie patentowym. Gdyby wziąć 
pod uwagę liczbę patentów uzyskanych z EPO, to ich liczba byłaby znacznie niższa. Wyko-
nawca zaproponował dodatkowy wskaźnik służący do oceny efektywności patentowej, opar-
ty na liczbie cytowań patentowych (wskaźnik 5.6.). Niestety, w trakcie gromadzenia danych 
okazało się, że w badanym okresie odnotowano znikomą liczbę uzyskanych patentów na po-
ziomie regionalnym. Wykorzystanie informacji znajdujących się w bazach bibliometrycznych 
– jak pierwotnie planowano – nie okazało się być zasadne, ze względu na stwierdzone słabe 
związki między aktywnością patentową a liczbą cytowań w czasopismach naukowych. Brak 
tego wskaźnika nie zmieni w sposób istotny wartości subindeksu dla obszaru aktywność sek-
tora B+R. Z tego względu Wykonawca rekomenduje usunięcie wskaźnika RII (wskaźnik 5.6.) z 
listy wskaźników diagnostycznych 

 W podobszarze 6 – finansowanie badań i rozwoju, najsilniejszą korelację uzyskano w przy-
padku wskaźników 6.3 (nakłady wewnętrzne na B+R ogółem) i 6.4 (nakłady wewnętrzne na 
B+R na 1 zatrudnionego w B+R). Wskaźniki te odnosiły się do tego samego obszaru i powiela-
ły te same informacje. Wykonawca rekomenduje pozostawienie tylko jednego z nich, wła-
ściwszy wydaje się 6.4. Wysoką wartość współczynnika korelacji uzyskano także w przypadku 
wskaźników 6.5. (udział nakładów na działalność B+R finansowanych z sektora przedsię-
biorstw w nakładach na działalność B+R ogółem) i 6.6. ( wartość projektów badawczych zare-
jestrowanych w systemie POLON, zakończonych w danym roku kalendarzowym, zrealizowa-
nych przez jednostki prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego w przelicze-
niu na 1000 osób zatrudnionych w B+R). Zdaniem Wykonawcy jest ona efektem wspólnego 
trendu, nie ma charakteru zależności przyczynowo skutkowej i rekomenduje pozostawienie 
obu tych wskaźników.  
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 W podobszarze 7 (kadry dla innowacyjnej gospodarki) najwyższy współczynnik korelacji uzy-
skano w przypadku wskaźników diagnostycznych 7.1 (dynamika zatrudnienia w B+R) i 7.2 
(udział zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem w gospodarce narodowej). Oba te 
wskaźniki opisywały to samo zjawisko, jednak z dwóch różnych perspektyw, zatem Wyko-
nawca rekomenduje pozostawienie obu tych wskaźników. Znacząca korelacja między wskaź-
nikami 7.2. i 7.3. wynikała z faktu, iż znaczna część pracujących w sektorze B+R to pracownicy 
uczelni wyższych, co koreluje z liczbą studentów, w tym także słuchaczy studiów doktoranc-
kich. Pomimo tego, Wykonawca sugeruje pozostawienie obu wskaźników diagnostycznych.  

 W podobszarze 9 – innowacyjny governance – najwyższą korelacją uzyskano dla wskaźników 
9.2. (wskaźnik wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez urzędy) i 9.3 (urzędy 
świadczące i rozwijające usługi elektroniczne). Należy jednak pamiętać, iż dla tych wskaźni-
ków dostępne były jedynie informacje za lata 2012-2014. Mimo to, Wykonawca rekomenduje 
pozostawienie jednego z nich, choć trudno na tym etapie badania wskazać, który powinien 
być włączony do badania. Decyzja zależy od dostępności danych statystycznych i powinna być 
podjęta przez Zamawiającego w zależności od ciągłości gromadzenia danych oraz publikacji 
raportów „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”.  

 Różnorodność źródeł danych w wielu przypadkach utrudniała, a w niektórych wręcz uniemoż-
liwiała, analizę danych w czasie. Dotyczyło to wskaźników, dla których dane cząstkowe publi-
kowane są sporadycznie (np. udział osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe 
wśród osób korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czy wskaźniki z podob-
szaru innowacyjny governance, a także wskaźniki koniunktury gospodarczej) lub zaprzestano 
ich publikacji (np. liczba przedsiębiorstw, które posiadały środki automatyzacji). Istotnym 
problemem był także obowiązek utrzymania tajemnicy statystycznej, co skutkowało koniecz-
nością szacowania wartości niektórych wskaźników (nakłady na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie łódzkim w 2010 i 2015 roku). 

Narzędzia monitorowania konkurencyjności regionalnej 

Metodologia monitorowania konkurencyjności regionalnej 

Indeks konkurencyjności regionalnej (Tabela 2) stanowił ocenę poziomu konkurencyjności rozumianej 
jako wynik innowacyjności regionu.  

Tabela 2: Zakres wskaźników diagnostycznych do indeksu konkurencyjności regionalnej. 

Zagadnienia Wskaźnik 

Inwestycje zagraniczne, na-
pływ kapitału zagranicznego, 

1. Liczba nowo powstałych spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 1000 
nowopowstałych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON 

2. Wartość kapitału zagranicznego podmiotów z udziałem kapitału zagra-
nicznego w relacji do PKB regionu 

3. Wartość wydatków inwestycyjnych w podmiotach z udziałem kapitału 
zagranicznego w przeliczeniu na 1 podmiot z udziałem kapitału zagranicz-
nego [zł] 

Atrakcyjność ekonomiczna 
rynku pracy  

4. Wartość wynagrodzenia brutto przypadająca na 1 pracującego w działach 
sektora usług opartych na wiedzy [zł] 

5. Wartość wynagrodzenia brutto przypadająca na 1 pracującego w działach 
sektora przemysłowego, opartych na wiedzy [zł] 

6. Udział pracujących w podmiotach gospodarczych z działów usług opartych 
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na wiedzy w ogólnej liczbie pracujących w podmiotach gospodarczych [%] 

Dochodowość podmiotów 
gospodarczych 

7. Wartość przychodów w relacji do kosztów działalności profesjonalnej, 
naukowej i technicznej 

8. Wartość przychodów w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego 
w przeliczeniu na 1 pracującego [zł] 

9. Wartość przychodów w przedsiębiorstwach ogółem w przeliczeniu na 1 
faktycznie pracującego [zł] 

10. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w ogól-
nej sprzedaży przedsiębiorstw przemysłowych [%] 

Wzrost ekonomiczny regionu 11. Wartość eksportu [mln zł] 
12. PKB per capita [zł] 
13. Wartość Dodana Brutto na 1 pracującego [zł] 

Zagadnienia, według których zostały pogrupowane wskaźniki, nie stanowiły dodatkowych agregatów, 
a jedynie wskazywały na kontekst interpretacji poszczególnych wskaźników. Dla każdego ze wskaźni-
ków skonstruowano szeregi czasowe dla okresu 2008-2015. To pozwoliło (i pozwoli w przyszłości, po 
zasileniu bazy danych odpowiednimi danymi) na ocenę zmian poziomu konkurencyjności regionalnej 
województwa łódzkiego, głównie na skutek zmian w szeroko rozumianej aktywności innowacyjnej 
podmiotów (firm, jednostek B+R, etc.) zlokalizowanych na terenie regionu. 

Wnioski i rekomendacje, dotyczące metodologii monitorowania konkurencyjności regionalnej, 
wynikające z badań, przeprowadzonych z użyciem tej metodologii 

Badania, przeprowadzone z użyciem narzędzi monitorowania konkurencyjności regionalnej, dały 
podstawę do sformułowania następujących wniosków: 

 Wśród wskazanych przez Zmawiającego wskaźników diagnostycznych najwyższe wartości 
współczynnika korelacji uzyskano dla wskaźników 4. i 5. (oba odnosiły się do wysokości wy-
nagrodzeń w branżach zaawansowanych technologii odpowiednio w sektorze przemysłu i 
usług). Korelacja ta wynikała jednak z podobnych tendencji co do zmian wielkości wynagro-
dzeń, nie zaś z powielania informacji, wobec tego rekomenduje się pozostawienie obu tych 
wskaźników.  

 Silną korelację uzyskano także w przypadku wskaźników 8. (wartość przychodów w przedsię-
biorstwach przetwórstwa przemysłowego w przeliczeniu na 1 pracującego) i 9 (wartość przy-
chodów w przedsiębiorstwach ogółem w przeliczeniu na 1 pracującego). Pojemność informa-
cyjna tych wskaźników była podobna, Wykonawca rekomenduje więc pozostawienie jednego 
z nich – wskaźnika 9.  

 Silną korelację uzyskano także w przypadku wskaźników 12. (PKB per capita) i 13 (wartość 
dodana brutto na 1 pracującego) oraz 11. (wielkość eksportu) i 12 (PKB per capita). Każdy z 
tych wskaźników odnosił się jednak do nieco innych aspektów życia gospodarczego, z tego 
powodu Wykonawca proponuje pozostawienie wszystkich tych wskaźników. 

Benchmarking w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

Benchmarking regionalny jest częścią procesu uczenia się przez porównanie, definiowania pewnego 
wzorca regionalnego (lidera), traktowanego jako benchmark i wyznaczania (ilościowych) miar odle-
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głości od tego benchmarku. Jako taki może być istotnym instrumentem kreowania polityki regional-
nej, pokazującym pozycję regionu w określonym obszarze3.  

Metodologia benchmarkingu w wymiarze krajowym 

Benchmarking w wymiarze krajowym opierał się na zestawie wskaźników benchmarkingowych 
(Tabela 3). Szczegółowy opis mechanizmu gromadzenia danych wtórnych dla wskaźników benchmar-
kingowych przedstawia załącznik 1. 

Tabela 3: Wskaźniki dla benchmarkingu innowacyjności województwa łódzkiego w wymiarze krajowym 

Benchmark synte-
tyczny 

Lp. Nazwa wskaźnika 

INNOWACYJNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 1 

Nakłady na szkolenia personelu związane bezpośrednio z wprowadzaniem inno-
wacji produktowych lub procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych na 1 
przedsiębiorstwo przemysłowe [zł] 

2 
Udział liczby licencji zagranicznych, z których skorzystały przedsiębiorstwa prze-
mysłowe regionu w ogólnej liczbie licencji zagranicznych [%] 

3 
Udział nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach 
krajowych na działalność innowacyjną [%] 

4 Liczba przedsiębiorstw innowacyjnych na 10.000 przedsiębiorstw 

SEKTOR B+R 1 Liczba jednostek aktywnych badawczo na 10.000 przedsiębiorstw 

2 Liczba zgłoszonych wynalazków na 1 mln mieszkańców województwa 

3 Zatrudnienie w B+R na 1 pracującego 

4 Nakłady na B+R na 1 zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw 

5 Uczestnicy studiów doktoranckich / na 10.000 mieszkańców  

PROINNOWACYJNE 
ŚRODOWISKO 1 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw –w 
sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna w relacji do średniej kra-
jowej 

2 
Przedsiębiorstwa usługowe, które współpracowały w zakresie działalności inno-
wacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw [%] 

3 
Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności 
innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw [%] 

4 Urzędy świadczące i rozwijające usługi elektroniczne [%] 

5 
Udział środków finansowych przeznaczonych na realizację polityki innowacyjnej 
(w ramach I i II Osi priorytetowej RPO) w przeliczeniu na całość środków w RPO 

6 Liczba ośrodków innowacji w województwie na 10.000 przedsiębiorstw 

Dane dla poszczególnych wskaźników zostały zebrane dla wszystkich polskich województw dla roku 
2014 (część z nich została także zebrana dla 2015 r.). W dalszej kolejności zostały znormalizowane, 
zgodnie z procedurą przedstawioną w załączniku 3. 

                                                           

3 Proniewski (2012). 
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Konstrukcja benchmarków syntetycznych opierała się na zastosowaniu zmodyfikowanej metody 
wzorca rozwoju Hellwiga4, pozwalającej na wyznaczenie indeksów (benchmarków syntetycznych) 
jako mierników wielowymiarowych, uwzględniających zestaw określonych wskaźników diagnostycz-
nych z poszczególnych obszarów innowacyjności regionów. Szczegółowy opis metody wzorca rozwoju 
Hellwiga przedstawia załącznik 4. 

Metodologia benchmarkingu w wymiarze międzynarodowym 

Benchmarking w wymiarze międzynarodowym został wykonany według metodyki analogicznej do 
zastosowanej do benchmarkingu w ujęciu krajowym. W benchmarkingu uwzględniono 168 regionów 
Unii Europejskiej na poziomie NUTS 2. Kryterium doboru regionów do badania był dostęp do danych 
statystycznych (bazy danych Eurostatu, raporty KE- Regional Innovation Scoreboard) wykorzystanych 
do konstrukcji wskaźników diagnostycznych wykorzystanych w badaniu, które prawidłowo wpisuje 
się w obszary objęte analizą. Rozkład liczby regionów dla poszczególnych krajów przedstawia Rysu-
nek 2.  

Rysunek 2: Rozkład liczby regionów analizowanych w ramach benchmarkingu w wymiarze europejskim w 
podziale na kraje 

 

Szczegółowy opis mechanizmu gromadzenia danych wtórnych dla wskaźników benchmarkingowych 
przedstawia załącznik 1. 

Z uwagi na dostępność danych statystycznych i w porozumieniu z Zamawiającym, do benchmarkingu 
wykorzystano następujące wskaźniki publikowane w Regional Innovation Scoreboard (por. Załącznik 
1 Tabela 4): 

Tabela 4: Wskaźniki dla benchmarkingu innowacyjności województwa łódzkiego w wymiarze międzynaro-
dowym 

Benchmark synte-
tyczny 

Lp. Nazwa wskaźnikaA 

INNOWACYJNE 
1 

Udział przedsiębiorstw sektora MSP wprowadzających innowacje produktowe 
lub procesowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP 

                                                           

4 Por. np. Pomianek, Chrzanowska, Bórawski (2013). 
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PRZEDSIĘBIORSTWO 
2 

Udział przedsiębiorstw sektora MSP wprowadzających innowacje marketingowe 
lub organizacyjne w ogólnej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP 

3 
Udział pracujących w przemysłach średniowysokiej i wysokiej techniki oraz w 
usługach wiedzochłonnych w ogólnej liczbie pracujących w regionie 

SEKTOR B+R 1 Nakłady przedsiębiorstw na działaność B+R w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 

2 Zatrudnienie w B+R w % całkowitego zatrudnienia 

3 Zgłoszenia patentowe na milion mieszkańców 

PROINNOWACYJNE 
ŚRODOWISKO 

1 
Udział firm sektora MSP współpracujących w ramach działalności innowacyjnej w 
ogólnej liczbie firm tego sektora 

2 
Nakłady na działalność innowacyjną z wyłączeniem działalności B+R (non-R&D 
innovation expenditures) w przedsiębiorstwach sektora MSP w relacji do wielko-
ści obrotów firmy 

3 Udział osób z wykształceniem wyższym w populacji osób w wieku 30-34 lata 

A wszystkie wskaźniki publikowane są w RIS jako wartości znormalizowane 

Wybór wzorca do benchmarkingu w wymiarze międzynarodowym przewidywał zastosowanie metody 
wzorca rozwoju Hellwiga, gdzie wzorcem jest region o najwyższej wartości danego wskaźnika będą-
cego stymulantą lub najniższej wartości wskaźnika będącego destymulantą (por. załącznik 4), dla 
danych znormalizowanych zgodnie z metodyką stosowaną przez Komisję Europejską. 

Wnioski i rekomendacje, dotyczące metodologii benchmarkingu, wynikające z badań, przeprowa-
dzonych z użyciem narzędzi tej metodologii 

Badanie benchmarkingowe przeprowadzono w dwóch wymiarach: krajowym i międzynarodowym, i 
dotyczyły one trzech obszarów: innowacyjnego przedsiębiorstwo, sektora B+R oraz innowacyjnego 
środowiska. Wskaźniki diagnostyczne użyte w obu badaniach zostały dobrane w sposób prawidłowy 
do poszczególnych obszarów. 

Wyniki uzyskane w ramach benchmarkingu regionalnego i międzynarodowego nie były spójne ze 
względu na różne wskaźniki diagnostyczne, będące podstawą do konstrukcji wzorca rozwoju w ob-
szarze szeroko rozumianej innowacyjności. Wykonawca proponuje zatem, aby – ze względu na więk-
szy zakres i szczegółowość wskaźników użytych do benchmarkingu krajowego , oraz dostępność i 
wiarygodność danych statystycznych użytych do ich konstrukcji – dokonywać pozycjonowania regio-
nów właśnie na podstawie tego badania. Wyniki benchmarkingu międzynarodowego można trakto-
wać jako uzupełnienie obrazu innowacyjności regionu na tle wybranych regionów UE.  

Zestaw wskaźników użytych do benchmarkingu krajowego (por. Tabela 1) nie pokrywał się ze wskaź-
nikami służącymi do oceny potencjału innowacyjnego regionu (por. Tabela 3), mógł więc pogłębić 
obraz potencjału innowacyjnego regionu. Podobną sytuację uzyskano w przypadku benchmarkingu 
międzynarodowego. Zestaw wskaźników użytych do syntetycznej oceny pozycji regionu na arenie 
międzynarodowej nie pokrywał się ze wskaźnikami zastosowanymi w benchmarkingu krajowym. Co 
więcej, wskaźniki diagnostyczne użyte w benchmarkingu międzynarodowym miały charakter ogólny i 
dawały podstawę do nakreślenia bardzo okrojonego obrazu potencjału innowacyjnego wybranych 
regionów. Ich dobór wynikał przede wszystkim z dostępności i czasowo-przestrzennej porównywal-
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ności danych statystycznych we wskazanych przez Zamawiającego obszarach. Dane użyte w badaniu 
pochodziły z baz danych Eurostatu oraz z raportów KE Regional Innovation Scoreboard.  

Wyniki badań przeprowadzonych z użyciem narzędzi monitorowania innowacyjności wo-
jewództwa łódzkiego 

Wyniki badań opartych na danych wtórnych5 

Ocena poziomu innowacyjności regionu łódzkiego na podstawie indeksów agregatowych 

Indeks innowacyjności przedsiębiorstw 

Indeks agregatowy w obszarze innowacyjne przedsiębiorstwo składał się z czterech subindeksów: 
potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa (wskaźniki 1.1-1.6), potencjał technologiczny przedsiębior-
stwa (wskaźniki 2.1.-2.3), kompetencje dla innowacyjnej gospodarki (3.1.-3.3.) oraz współpraca sie-
ciowa (4.1.-4.8.). Większość wskaźników cząstkowych wykorzystanych do konstrukcji tych subindek-
sów była konstruowana w oparciu o dane wtórne. Dynamika zmian indeksu agregatowego oraz wy-
mienionych subindeksów w latach 2008-2014 przedstawia Rysunek 3. 

Rysunek 3: Dynamika indeksu agregatowego oraz subindeksów w latach 2008-2014 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wartość indeksu agregatowego w obszarze innowacyjne przedsiębiorstwo w analizowanym okresie 
wahała się między 7,0 (2009 r.) a 8,9 (2014 r. ). Istotny spadek wartości tego indeksu w 2009 r. wyni-
kał przede wszystkim ze znacznego spadku subindeksu opisującego sytuację w obszarze potencjału 
technologicznego przedsiębiorstwa. Ten zaś był efektem znacznego ograniczenia (o około 65% w 
porównaniu z 2008 r.) nakładów przedsiębiorstw przemysłowych na zakup oprogramowania związa-
nego z wprowadzaniem innowacji technologicznych (produktowych i/lub procesowych) oraz spad-

                                                           

5 Jak pisano wcześniej, indeksy agregatowe dla okresu do 2016 roku obliczane są tylko na podstawie danych 
wtórnych, ze względu na to, że dane pierwotne dotyczą roku 2017. 
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kiem (o około 60% w porównaniu z 2008 r.) nakładów przeznaczonych na zakup wiedzy ze źródeł 
zewnętrznych w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo przemysłowe. Wyraźny spadek odnotowano tak-
że w obszarze opisującym potencjał innowacyjny przedsiębiorstw. Spadek ten był efektem spadku 
nakładów na działalność innowacyjną, głównie przedsiębiorstw reprezentujących sektor usługowy. 
Interpretując zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w roku 2009 i kolejnych dwóch latach 
należy zwrócić uwagę na fakt światowego kryzysu gospodarczego, który w Polsce uwidocznił się w 
postaci spadku nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na działalność innowacyjną, w szczegól-
ności nakładów na zakup oprogramowania związanego z wdrażaniem innowacji produktowych i pro-
cesowych oraz nakładów na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych. 

W latach 2009-2013 widoczna była stabilizacja wartości indeksu agregatowego, z niewielką tendencją 
rosnącą. Sytuacja ta dotyczyła także poszczególnych subindeksów składających się na indeks agrega-
towy w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw. Dopiero w roku 2014 nastąpił wyraźny wzrost war-
tości indeksu, spowodowany głównie wzrostem subindeksów wyznaczonych w obszarach potencjału 
innowacyjnego i technologicznego przedsiębiorstw. Te zaś były wynikiem znacznego wzrostu nakła-
dów na działalność innowacyjną oraz znacznego zwiększenia liczby przedsiębiorstw posiadających 
środki automatyzacji produkcji. Spadek (w latach 2012-2013) wartości indeksu agregatowego był 
efektem spadku subindeksu wyznaczonego dla obszaru współpracy sieciowej, głównie z powodu 
malejącej liczby przedsiębiorstw (przemysłowych i usługowych) podejmujących współpracę w zakre-
sie działalności innowacyjnej.  

Analiza dynamiki wskaźników diagnostycznych przyporządkowanych do poszczególnych obszarów 
składających się na ocenę innowacyjności przedsiębiorstw daje podstawę do sformułowania następu-
jących wniosków szczegółowych. 

1. Począwszy od 2013 r. obserwowany był wyraźny wzrost nakładów na działalność innowacyj-
ną przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. Nie przekładał się jednak na zwiększenie liczby 
przedsiębiorstw innowacyjnych, których udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zlokalizo-
wanych w regionie był wciąż niepokojąco niski, rzędu 12-13%, co można uznać za zjawisko 
niekorzystne z perspektywy zwiększenia potencjału innowacyjnego regionu. 

2. Nakłady przeznaczone na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (w przeliczeniu na jedno 
przedsiębiorstwo przemysłowe) podlegały w badanym okresie istotnym wahaniom. W ostat-
nich latach obserwowano pewną stabilizacje wartości tego wskaźnika. Przy jednoczesnym 
wzroście wartości nakładów na działalność innowacyjną mogło to oznaczać, iż przedsiębior-
stwa przemysłowe zwiększały nakłady na tworzenie własnych zasobów wiedzy, co jest zjawi-
skiem korzystnym z punktu widzenia wzrostu potencjału innowacyjnego regionu w dalszych 
latach (gospodarka innowacyjna vs gospodarka imitacyjna). 

3. Niekorzystnym zjawiskiem była relatywnie niewielka liczba firm, które podejmowały współ-
pracę w ramach działalności innowacyjnej, zwłaszcza w sektorze usług, a także niewielka licz-
ba klastrów zlokalizowanych na terenie regionu. Współczesny model innowacyjności w 
znacznym stopniu opiera się na silnej współpracy sieciowej podmiotów gospodarczych, która 
prowadzi do wzrostu konkurencyjności regionu na mapie krajowej i międzynarodowej. 

Indeks rozwoju sektora B+R 

Indeks agregatowy do oceny poziomu rozwoju sektora B+R składał się z czterech subindeksów: 
współpraca sieciowa (subindeks wspólny dla dwóch obszarów, wskaźniki 4.1.-4.8.), aktywność sekto-
ra B+R (wskaźniki 5.1.-5.7, z wyłączeniem 5.6), finansowanie badań i rozwoju (wskaźniki 6.1-6.8) oraz 
kadry dla innowacyjnej gospodarki (wskaźniki 7.1.-7.6.). Dynamika zmian wartości indeksu agregato-
wego oraz wykorzystanych do jego konstrukcji subindeksów prezentuje Rysunek 4. 
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Rysunek 4: Dynamika indeksu agregatowego dla sektora B+R oraz subindeksów z tego obszaru w latach 
2008-2014 

 

Źródło: opracowanie własne 

Jak wynika z powyższego wykresu w analizowanym okresie widoczny był systematyczny wzrost war-
tości indeksu agregatowego dla tego obszaru. Wynikał on z systematycznego wzrostu wartości trzech 
spośród czterech subindeksów: subindeksu określającego aktywność sektora B+R, subindeksu dla 
finansowania badań i rozwoju oraz subindeksu opisującego potencjał kadrowy dla innowacyjnej go-
spodarki. Dynamiczny wzrost wartości indeksu agregatowego dla sektora B+R, obserwowany w latach 
2008-2012, został spowolniony głównie poprzez spadek aktywności firm w zakresie współpracy w 
ramach działalności innowacyjnej, o czym była mowa w poprzednim podrozdziale, jak i przez spadek 
wartości subindeksu dla potencjału kadrowego. W przypadku tego drugiego wpływ na ten stan rzeczy 
miało przede wszystkim wyraźne zmniejszenie się liczby pracujących w sektorze B+R.  

Analiza dynamiki wskaźników diagnostycznych przyporządkowanych do poszczególnych obszarów 
składających się na ocenę innowacyjności przedsiębiorstw dała podstawę do sformułowania następu-
jących wniosków szczegółowych. 

1. W badanym okresie zaobserwowano wzrost liczby jednostek B+R działających na terenie re-
gionu łódzkiego, co skutkowało także wzrostem zatrudnienia w sektorze B+R, choć w znacz-
nie słabszym tempie. Korzystne, choć wciąż powolne zmiany zachodziły także w obszarze ak-
tywności patentowej, mierzonej np. zgłoszonych wynalazków lub liczbą uzyskanych patentów 
(w przeliczaniu na liczbę mieszkańców). 

2. Korzystnym zjawiskiem był niewątpliwie systematyczny wzrost wartości nakładów na działal-
ność B+R (nominalnie o około 66% między 2008 a 2014 rokiem). Widoczna była także zwięk-
szona aktywność firm w pozyskiwaniu projektów badawczych. 

3. Mimo rosnącej dynamiki liczby pracujących w sektorze B+R ich udział w ogólnej liczbie pracu-
jących w regionie nie przekroczył poziomu 0,75% w badanym okresie. W ostatnich latach 
zmniejszała się także (relatywnie) liczba studentów studiów doktoranckich, którzy stanowią 
istotny potencjał kadrowy dla rozwoju sektora B+R.   
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Indeks środowiska przyjaznego innowacjom 

Indeks agregatowy w obszarze proinnowacyjnego środowiska składał się z czterech subindeksów: 
kadry dla innowacyjnej gospodarki, kultura innowacyjna i jakość życia, innowacyjne Governance oraz 
polityka innowacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.  

Dane, na podstawie których oceniano rozwój innowacyjny regionu łódzkiego, pochodziły z różnych 
źródeł (większość wskaźników diagnostycznych spoza BDL), co uniemożliwiało konstrukcję szeregów 
czasowych dla wszystkich wskaźników wchodzących w skład indeksu agregatowego. Jedynym subin-
deksem, który można było wyznaczyć dla okresu 2008-2014 był subindeks Kadry dla innowacyjnej 
gospodarki (wchodzący także w skład indeksu agregatowego rozwoju sektora B+R).  

Kultura innowacyjna i jakość życia i pracy w województwie łódzkim oceniane były przy pomocy 
wskaźników koniunktury: wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym 
oraz informacji i komunikacji oraz odsetek przedsiębiorstw nieodczuwających żadnych barier w pro-
wadzeniu działalności w sekcji przetwórstwo przemysłowe(wskaźniki wchodzące w skład subindeksu 
8). Wskaźniki te w latach 2012-2015 charakteryzowały się tendencją rosnącą. Także przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej wskazywało na poprawę jakości pracy. 
Ostatnim wskaźnikiem w tej grupie była liczba organizacji NGO prowadzących działalność wspomaga-
jącą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, która również charakteryzowała się ten-
dencją rosnącą. Tak więc, spadek wartości tego subindeksu w roku 2012 był głównie konsekwencją 
obniżenia się wartości wskaźników koniunktury w tym roku.  

Innowacyjne Governance (subindeks 9) było opisywane przez liczbę ośrodków innowacji w woje-
wództwie, wskaźnik wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez urzędy, urzędy świad-
czące i rozwijające usługi elektroniczne oraz środki z UE pozyskane przez samorządy gmin i powiatów 
na finansowanie programów i projektów  w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Tylko w przypadku wskaź-
ników 2. i 3. można było zauważyć wzrost w latach 2012-2014 (jedynych, dla których były dostępne 
dane).  

Analiza dynamiki zmian w zakresie polityki innowacyjnej samorządu województwa łódzkiego (subin-
deks 10) dotyczyła wyłącznie zmian udziału wydatków na promocję potencjału innowacyjnego z bu-
dżetu samorządu województwa łódzkiego w wartości dochodów budżetu oraz liczby uczestników 
dużych, cyklicznych wydarzeń (co najmniej o zasięgu regionalnym) promujących potencjał innowacyj-
ny regionu. W badanym okresie obserwowano wzrost udziału wydatków na promocję potencjału 
innowacyjnego z poziomu 0,045% w 2009 r. do 0,186% dochodów budżetu w 2016 r (z wyjątkiem lat 
2011 i 2015). Podobna tendencja charakteryzowała liczbę uczestników wydarzeń promujących po-
tencjał innowacyjny regionu. Dane pozyskane z Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódzkiego wskazały na to, że liczba ta wzrosła z 300 w 2008 do 4864 osób 
w 2017, co świadczyło o znaczącym wzroście zaangażowania Samorządu w promocję potencjału in-
nowacyjnego regionu łódzkiego.  Ze względu na zakres pojęciowy wskaźnika diagnostycznego okre-
ślającego wartość projektów zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 
na lata 2014 - 2020 w ramach Działania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych oraz Działania XI.2.2 Kształ-
cenie osób dorosłych, analiza zmian tego wskaźnika będzie możliwa dopiero po roku 2017. 

Dynamika zmian wartości indeksu agregatowego oraz wykorzystanych do jego konstrukcji subindek-
sów prezentuje Rysunek 5. Braki w dostępnych danych statystycznych w istotny sposób ograniczyły 
zakres czasowy indeksu agregatowego. W okresie 2012-2014 indeks ten charakteryzował się tenden-
cją rosnącą, co było związane ze wzrostem subindeksów określających kulturę innowacyjną, Innowa-
cyjne Governance oraz politykę innowacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego. 
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Rysunek 5: Dynamika indeksu agregatowego dla środowiska przyjaznego innowacjom oraz subindeksów z 
tego obszaru 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ocena konkurencyjności regionu łódzkiego na podstawie na podstawie miary syntetycznej  

Indeks konkurencyjności regionalnej został wyznaczony w oparciu o wartości wskaźników cząstko-
wych, pogrupowanych w obszarach: inwestycje zagraniczne i napływ kapitału zagranicznego, atrak-
cyjność ekonomiczna rynku pracy, dochodowość podmiotów gospodarczych oraz wzrost ekonomicz-
ny regionu. Zadaniem indeksu konkurencyjności regionalnej była kwantyfikacja wpływu innowacyjno-
ści regionu na gospodarkę, który powinien przekładać się na wzrost konkurencyjności województwa. 
Wartości większości wskaźników cząstkowych obejmowały lata 2008-2015. Jednak w przypadku nie-
których z nich widoczne były braki danych, zwłaszcza dla lat 2008-2009. Dla tych wskaźników braki 
danych zostały uzupełnione na podstawie analizy funkcji trendu dla późniejszych lat lub (w przypadku 
szeregów charakteryzujących się względnie stałym poziomem) przez zastosowanie mechanicznych 
metod prognozowania szeregów czasowych. Szacunki wielkości eksportu firm zlokalizowanych na 
terenie województwa łódzkiego oparto na liniowej funkcji trendu oszacowanego dla udziałów eks-
portu regionu w eksporcie ogółem w latach 2010-2013.  

Dynamika zmian wartości indeksu agregatowego konkurencyjności regionalnej oraz wykorzystanych 
do jego konstrukcji subindeksów prezentuje Rysunek 6. 

Indeks konkurencyjności regionalnej charakteryzuje się w analizowanym okresie rosnącym trendem, 
choć w ostatnim roku objętym badaniem dynamika tego wzrostu uległa spowolnieniu. Podobne 
wnioski można sformułować dla wszystkich (z wyłączeniem subindeksu opisującego atrakcyjność 
regionu z perspektywy inwestorów zagranicznych) subindeksów składających się na indeks konkuren-
cyjności. Największe (korzystne z perspektywy rozwoju regionalnego) zmiany można było zaobser-
wować w obszarze opisanym jako wzrost ekonomiczny regionu (dynamika eksportu, PKB per capita 
oraz wydajność pracy). Niekorzystne zmiany widoczne były w obszarze związanym z atrakcyjnością 
regionu z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. Tutaj w latach lata 2008-2010 oraz 2013-2015 
odnotowano widoczny spadek wartości subindeksu. Wynikało to z wyraźnego spadku liczby nowych 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego na terenie województwa łódzkiego, przy jednoczesnym 
wzroście liczby nowo powstających podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie regon. 
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Rysunek 6: Dynamika indeksu agregatowego dla konkurencyjności regionalnej oraz subindeksów z tego ob-
szaru w latach 2008-2015 

 

Źródło: opracowanie własne 

Innowacyjność i konkurencyjność województwa łódzkiego na tle Polski 

Analiza innowacyjności i konkurencyjności województwa łódzkiego została uzupełniona o porówna-
nie zmian wybranych wskaźników diagnostycznych, na podstawie których wyznaczone zostały agre-
gatowe indeksy innowacyjności (w trzech obszarach) i indeks konkurencyjności, z analogicznymi 
wskaźnikami dla Polski.  Na podstawie relacji wielkości tych wskaźników w województwie łódzkim i w 
Polsce możliwe było określenie, o ile procent dany wskaźnik w województwie łódzkim był mniejszy 
lub większy niż w Polsce. Do analizy wybrano tylko wskaźniki dostępne w BDL, które tworzą  szeregi 
czasowe porównywalnych danych.  

Wyznaczony dla województwa łódzkiego indeks agregatowy w obszarze Innowacyjne przedsiębior-
stwo zwiększał swoją wartość w latach 2010-2014 (por. Rysunek 3).  

Rysunek 7 pokazuje zmiany wybranych wskaźników diagnostycznych w ramach tego obszaru innowa-
cyjności w województwie łódzkim na tle Polski. W odniesieniu do podobszaru Potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstw analizie poddano takie wskaźniki jak udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną w relacji do nakładów brutto na środki 
trwałe oraz nakłady na działalność innowacyjną w relacji do PKB. Wartości pierwszego z wskaźników 
w całym badanym okresie były niższe w województwie łódzkim niż w Polsce, przy czym udział ten rósł 
w województwie łódzkim w latach 2010-2014 (z 11,6% w 2009 do 13,5% w 2014), podczas gdy udział 
przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce wykazywał tendencję ma-
lejącą. Nakłady na działalność innowacyjną w relacji do nakładów brutto na środki trwałe oraz do PKB 
w województwie łódzkim były wyższe niż w Polsce (z wyjątkiem 2013 roku). W całym analizowanym 
okresie liczba słuchaczy studiów podyplomowych (na 1000 pracujących) w województwie łódzkim 
była znacząco niższa niż w Polsce (średnio prawie o 30% niższa). Województwo łódzkie charaktery-
zowało się znacznie niższym poziomem współpracy w zakresie działalności innowacyjnej, jedynie 
liczba przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w 
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ramach inicjatywy klastrowej w ogólnej liczbie przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w woje-
wództwie łódzkim była wyższa niż w Polsce w latach 2012-2014. 

Rysunek 7: Wybrane wskaźniki rozwoju województwa łódzkiego w obszarze Innowacyjne przedsiębiorstwo 
na tle Polski*  

 
*wykres przedstawia wartości poszczególnych wskaźników w regionie łódzkim w relacji do wartości tych wskaź-
ników dla Polski (1 oznacza, że dany wskaźnik w regionie łódzkim przyjmuje taką samą wartość jak w Polsce, 
wartość powyżej 1 oznacza, że dany wskaźnik w regionie łódzkim jest wyższy niż w Polsce) 

Źródło: opracowanie własne 

Poziom innowacyjności województwa łódzkiego w obszarze Sektor B+R, mierzony wybranymi wskaź-
nikami diagnostycznymi, w relacji do analogicznych wskaźników w Polsce wskazywał na to, że w la-
tach 2009-2011 i 2013-2014 województwo łódzkie przewyższało aktywność sektora B+R w Polsce pod 
względem liczby udzielonych patentów a w latach 2011-2013 i 2016 pod względem liczby zgłoszo-
nych wynalazków. Do 2012 roku dynamika zatrudnienia w B+R w województwie łódzkim była wyższa 
niż w Polsce. Jednocześnie do 2013 roku akademicki charakter Łodzi widoczny był w tym, że liczba 
uczestników studiów doktoranckich (na 10 tys. mieszkańców) przewyższała wartość tego wskaźnika w 
Polsce.  

Niekorzystnie należy ocenić zmiany wskaźników dotyczących finansowania badań i rozwoju, zarówno 
nakłady wewnętrzne na B+R (na 1 zatrudnionego), jak i udział nakładów na działalność B+R finanso-
wanych z sektora przedsiębiorstw były znacznie niższe niż w Polsce. Również udział zatrudnionych w 
B+R w województwie łódzkim w latach 2008-2015 był znacznie niższy niż w Polsce (por. Rysunek 8). 

Mimo, iż konkurencyjność regionalna województwa łódzkiego rosła w analizowanym okresie (por. 
Rysunek 6), to wciąż większość wskaźników konkurencyjności była na znacznie niższym poziomie niż 
średnio w Polsce (por. Rysunek 9). Szczególnie niska była pozycja regionu łódzkiego w odniesieniu do 
inwestycji zagranicznych i napływu kapitału zagranicznego. Liczba nowo powstałych w województwie 
łódzkim spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 1000 nowo powstałych podmiotów gospodar-
czych była o ponad 30% niższa niż w Polsce. Z kolei, wartość kapitału zagranicznego podmiotów z 
udziałem kapitału zagranicznego w relacji do PKB regionu w relacji do analogicznego wskaźnika dla 
Polski zmniejszyła się z 0,49 w 2010 roku do 0,42 w 2015, co oznacza, że w 2015 wartość kapitału 
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zagranicznego podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w relacji do PKB regionu łódzkiego była 
o aż 58% niższa niż w kraju. 

Rysunek 8: Wybrane wskaźniki rozwoju województwa łódzkiego w obszarze Sektor B+R  na tle Polski 

 

Źródło: opracowanie własne 

Atrakcyjność ekonomiczna rynku pracy w regionie łódzkim, mierzona relacją wartości wynagrodzenia 
brutto przypadająca na 1 pracującego w działach sektora usług opartych na wiedzy w województwie 
łódzkim i w Polsce była wciąż niższa niż w Polsce, jednak można było zauważyć jej wzrost w analizo-
wanym okresie. 

Dochodowość podmiotów gospodarczych, zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i 
techniczną w regionie łódzkim (mierzona relacją przychodów do kosztów) była znacząco wyższa niż w 
Polsce. Pozostałe dwa wskaźniki z tej grupy, tj. wartość przychodów w przedsiębiorstwach przetwór-
stwa przemysłowego w przeliczeniu na 1 pracującego, wartość przychodów w przedsiębiorstwach 
ogółem w przeliczeniu na 1 pracującego, były znacznie niższe niż w Polsce, ale rosły w tempie szyb-
szym niż w Polsce. Wzrost gospodarczy regionu był nieznacznie szybszy niż w Polsce, na co wskazuje 
rosnąca (choć wciąż nieprzekraczająca wartości 1) relacja pomiędzy PKB na 1 mieszkańca i wartością 
dodaną na 1 pracującego w regionie łódzkim i w Polsce. 
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Rysunek 9: Konkurencyjność regionalna województwa łódzkiego na tle Polski 

 

Źródło: opracowanie własne 

Benchmarking systemu innowacyjnego Województwa Łódzkiego 

Benchmarking w wymiarze krajowym 

Jak wcześniej wspomniano, ocena innowacyjności regionu łódzkiego na tle pozostałych województw 
koncentrowała się na trzech obszarach: innowacyjne przedsiębiorstwo, sektor B+R oraz proinnowa-
cyjne środowisko. Dostępność danych statystycznych służących do konstrukcji wskaźników cząstko-
wych pozwoliła na przeprowadzenie benchmarkingu krajowego dla 2014 roku. 

W pierwszym z analizowanych obszarów (innowacyjne przedsiębiorstwo) wyszczególnione zostały 
cztery wskaźniki cząstkowe (por. Tabela 3). W tym obszarze województwo łódzkie zajęło wysoką po-
zycję w rankingu województw w przypadku dwóch wskaźników. Pierwszym z nich jest udział licencji 
zagranicznych, z których korzystały przedsiębiorstwa regionu w ogólnej liczbie licencji zagranicznych, 
drugim zaś udział nakładów poniesionych na działalność innowacyjną przez przedsiębiorstwa zlokali-
zowane na terenie regionu w krajowej strukturze nakładów na działalność innowacyjną. Pod wzglę-
dem pierwszego z wymienionych wskaźników województwo łódzkie zajmuje drugie miejsce w ran-
kingu województw (wartość tego wskaźnika wynosiła w 2014 r. 17,8%, w województwie pomorskim 
będącym liderem w tym rankingu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 23,1%). Udział nakładów 
na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z województwa łódzkiego w nakładach krajowych 
kształtował się 2014 r. na poziomie 9,1% (4 miejsce w rankingu województw) i był prawie czterokrot-
nie niższy niż w województwie mazowieckim (33,3%) będącym liderem w tym rankingu. Pod wzglę-
dem nakładów przeznaczonych na szkolenie personelu bezpośrednio związane z wprowadzaniem 
innowacji technologicznych (produktowych i procesowych) w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo 
przemysłowe województwo łódzkie uplasowało się na 6. miejscu, zaś pod względem liczby przedsię-
biorstw innowacyjnych (w przeliczeniu na 10 tys. przedsiębiorstw) na 9. miejscu.  
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Ten dość optymistyczny obraz sytuacji województwa łódzkiego na tle pozostałych województw w 
obszarze innowacyjne przedsiębiorstwo odzwierciedlony został w wartości benchmarku dla tego 
obszaru. Województwo łódzkie uplasowało się na trzecim miejscu w rankingu województw, za woje-
wództwem mazowieckim i dolnośląskim (por. Rysunek 10). Najsłabszą pozycję zajęły województwa 
warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. 

Rysunek 10: Wyniki benchmarkingu regionalnego w obszarze innowacyjne przedsiębiorstwo w 2014 r. i 2015 
r. 

  

Źródło: opracowanie własne 

Istotną rolę w generowaniu potencjału innowacyjnego firm w regionie odgrywa aktywność lokalnych 
jednostek badawczo-rozwojowych. Aktywność tej sfery była przedmiotem analiz w drugim obszarze 
benchmarkingowym (sektor B+R). Pod uwagę wzięto pięć wskaźników diagnostycznych, opisujących 
w sposób syntetyczny ten obszar działalności zarówno od strony nakładów (np. zatrudnienie w B+R 
na 1 pracującego), jak i efektów (np. liczba zgłoszonych wynalazków w przeliczeniu na 1 mieszkańca). 
W tym obszarze województwo łódzkie zajmuje środkową pozycję (6.-7. miejsce) w rankingu woje-
wództw pod względem wartości wskaźników diagnostycznych z tego obszaru. Liczba jednostek ak-
tywnych badawczo w przeliczeniu na 10 tys. przedsiębiorstw (wskaźnik 1) kształtowała się na pozio-
mie 83,0 jednostki i była o ponad 30% niższa w porównaniu do województwa mazowieckiego (122,4 
jednostki/10. tys. przedsiębiorstw) będącego liderem w tym rankingu. Kolejne miejsca zajmowały 
województwa: podkarpackie i śląskie (z wartością wskaźnika równą odpowiednio 97,7 oraz 93,8 jed-
nostki/10.tys.przedsiebiorstw). Najniższą pozycje zajęły województwa lubuskie (42,7 jednostki/10 tys. 
przedsiębiorstw) i zachodniopomorskie (33,5 jednostki/10. tys. przedsiębiorstw). 

Biorąc pod uwagę zatrudnienie w B+R w przeliczeniu na 1 pracującego (wskaźnik 3), to w wojewódz-
twie łódzkim w 2014 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 5,7 osoby na 1 tys. pracujących i był ponad 
dwukrotnie niższy niż w przypadku województwa mazowieckiego (13,9osoby/tys. pracujących) i ma-
łopolskiego (10,5 osoby/tys. pracujących), będących liderami w tym rankingu. Najmniej osób (w prze-
liczeniu na tys. pracujących) zatrudnionych w sektorze B+R odnotowano w województwie święto-
krzyskim (2,5) i lubuskim (2,4osoby/tys. pracujących).  

Pod względem wielkości nakładów na B+R (w przeliczaniu na 1 zatrudnionego w sektorze przedsię-
biorstw, wskaźnik 4) to województwo łódzkie z kwotą 0,38 tys. zł/1 zatrudnionego także uplasowało 
się na 7. miejscu. W tym okresie liderami w tym rankingu okazały się być województwa podkarpackie 
(1,97 tys. zł/1 pracującego), mazowieckie (1,56 tys. zł) oraz pomorskie (1,19 tys. zł). Pod względem 
wielkości tego wskaźnika województwo łódzkie bliższe było regionom z końca tej listy (zachodniopo-
morskiemu 0,17 tys. zł/zatrudnionego oraz warmińsko-mazurskiemu 0,11 tys. zł/zatrudnionego. 
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Mimo silnego ośrodka akademickiego jakim jest Łódź, pod względem liczby uczestników studiów 
doktoranckich (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) w roku 2014 województwo łódzkie ze wskaź-
nikiem 10,91 (wskaźnik 5) zajęło 6. pozycję. Liderem w tym rankingu były województwa: mazowieckie 
(20,93), małopolskie (20,13) oraz dolnośląskie (14,68). Najmniejszą wartość tego wskaźnika otrzyma-
no w województwie podkarpackim (2,40) oraz lubuskim (2,36). 

Pod względem efektów działalności B+R, które mogą być mierzone chociażby liczbą zgłoszonych wy-
nalazków (wskaźnik 2) województwo łódzkie ze wskaźnikiem 94,1 (wynalazku na 1 mln. mieszkań-
ców) uplasowało się na 7. pozycji. Podobnie jak w przypadku większości wskaźników z tego obszaru, 
liderem było województwo mazowieckie (171,3 wynalazku/1 mln mieszkańców), dalsze pozycje zaję-
ły województwa: dolnośląskie (151,3) oraz śląskie (121,9).  

Na podstawie wartości benchmarku syntetycznego wyznaczonego w oparciu o wskaźniki cząstkowe 
wskazane w ramach obszaru II (sektor B+R) można dokonać rankingu województw w tym obszarze 
oraz określić dystans danego województw w stosunku do lidera, którym okazało się być wojewódz-
two mazowieckie (por. Rysunek 11). Dalsze miejsca w tym rankingu zajęły województwo małopolskie 
i dolnośląskie, łódzkie zaś uplasowało się na miejscu 6. Najsłabiej wypadły województwa warmińsko-
mazurskie i lubuskie. 

Rysunek 11: Wyniki benchmarkingu regionalnego w obszarze sektora B+R w 2014 r. i 2015 r. 

  

Źródło: opracowanie własne 

Znacznie słabszą pozycję osiągnęło województwo łódzkie w obszarze III – proinnowacyjne środowi-
sko. Większość wskaźników diagnostycznych w tym obszarze plasowała region na dalekich pozycjach. 
Zdecydowanie najsłabszą stroną regionu była słaba współpraca firm w zakresie działalności innowa-
cyjnej, zarówno z sektora przemysłu, jak i usług (wskaźniki 3 i 2). W roku 2014 jedynie 3,9% firm z 
sektora przemysłowego zadeklarowało taką formę współpracy, co uplasowało region na ostatnim 
(16.) miejscu w rankingu województw. Liderami w tym obszarze były firmy zlokalizowane na terenie 
województwa śląskiego (7,4%), mazowieckiego (7,3%) oraz podkarpackiego (6,8%). W przypadku firm 
reprezentujących sektor usług tylko 1,3% firm zadeklarowało współpracę w zakresie działalności in-
nowacyjnej, co uplasowało województwo łódzkie na 15. miejscu (niższym odsetkiem charakteryzowa-
ło się jedynie województwo lubuskie, 1,1%). Najbardziej aktywne w tym obszarze okazały się być 
firmy z województw: mazowieckiego (4,6%), podkarpackiego (4,2%) oraz podlaskiego (3,8%).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sekcji M (działalność pro-
fesjonalna, naukowa i techniczna) w województwie łódzkim było o około 27 % niższe niż średnia kra-
jowa i ponad 55 %. niższe w porównaniu do województwa mazowieckiego, będącego liderem w tym 
rankingu. Pod względem wielkości tego wskaźnika region łódzki uplasował się na 8. pozycji. Warto 
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wspomnieć, iż wszystkie województwa (poza mazowieckim) charakteryzowały się niższym (niż śred-
nio w kraju) poziom wynagrodzeń w tej sekcji działalności (przykładowo, drugie miejsce w tym ran-
kingu zajmuje województwo małopolskie, z wynagrodzeniami niższymi o około 3,5 %. w odniesieniu 
do średniej krajowej.  

Pod względem udziału środków finansowych przeznaczonych na rozwój proinnowacyjnego środowi-
ska6 województwo łódzkie zajęło 7. pozycję. Udział ten przekroczył w 2014 r poziom 21%. Liderami w 
tym rankingu są województwa: zachodniopomorskie (27,9% ogólnej kwoty środków w ramach RPO), 
wielkopolskie (26,9%) oraz warmińsko-mazurskie (24,2%).  

Pod względem liczby ośrodków innowacji województwo łódzkie zajęło 13. pozycję. Liczba ośrodków 
innowacji w przeliczeniu na 10 tys. Przedsiębiorstw kształtowała się w 2014 r. na poziomie 3,3. Lide-
rami pod względem wielkości tego wskaźnika były województwa Polski Wschodniej: warmińsko-
mazurskie (6,2), podkarpackie (5,9) oraz podlaskie (4,8). Ostatnie miejsce w tym rankingu zajęło wo-
jewództwo mazowieckie (2,6).  

Wysoką pozycję województwa łódzkiego odnotowano jedynie we wskaźniku odzwierciedlającym 
odsetek urzędów świadczących usługi elektroniczne. W analizowanym roku było ich 48%, co uplaso-
wało region na 3. miejscu. Liderem w tym obszarze było województwo śląskie (65%) oraz małopolskie 
(52%). Ostatnie miejsce w tym rankingu zajęło województwo mazowieckie (36%). 

Na podstawie wartości benchmarku syntetycznego wyznaczonego w oparciu o wskaźniki cząstkowe 
wskazane w ramach obszaru III (środowisko proinnowacyjne) województwo łódzkie zajęło ostatnią 
pozycję (por. Rysunek 12). Zdecydowanymi liderami w tym obszarze były województwa podkarpac-
kie, śląskie i podlaskie. Województwo mazowieckie, będące liderem w dwóch pierwszych obszarach, 
w tym ostatnim zajęło 5 pozycję. 

Rysunek 12: Wyniki benchmarkingu regionalnego w obszarze proinnowacyjne środowisko w 2014 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując dystans województwa łódzkiego do liderów w poszczególnych obszarach można stwier-
dzić, iż jedynie w obszarze innowacyjne przedsiębiorstwo region łódzkie znajdowało się blisko wzorca 
(województwo mazowieckie). Jednak – mimo niskiej wartości benchmarku regionu w obszarze proin-
nowacyjne środowisko – największy dystans do lidera widoczny był w obszarze sektora B+R (Rysunek 
13).  

                                                           

6 W ramach I [badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy] i II [innowacyjna i konkurencyjna gospodarka] osi prio-
rytetowej RPO w przeliczeniu na całość środków w RPO 
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Rysunek 13: Odległość województwa łódzkiego od wzorca w trzech obszarach  

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Benchmarking w wymiarze międzynarodowym 

Podobnie jak w przypadku benchmarkingu w wymiarze krajowym, benchmarking województwa łódz-
kiego w wymiarze europejskim został przeprowadzony w trzech obszarach: innowacyjne przedsię-
biorstwo, sektor B+R i proinnowacyjne środowisko. Oceniono pozycję regionu łódzkiego w grupie 168 
regionów europejskich (por. Rysunek 2).  

Dostępność danych statystycznych na poziomie NUTS 2 nie pozwoliła na uwzględnienie tej samej listy 
wskaźników, które wzięte zostały pod uwagę w benchmarkingu krajowym.  

W obszarze Innowacyjne przedsiębiorstwo uwzględniono trzy wskaźniki diagnostyczne (por. Rysunek 
14). Wzorcem rozwoju w zakresie pierwszego wskaźnika okazał się Sztokholm, drugiego – region 
Niemiec Tybinga, trzeciego – Stuttgart.  

W przypadku dwóch pierwszych wskaźników, tj. udziału przedsiębiorstw sektora MSP wprowadzają-
cych innowacje produktowe lub procesowe oraz innowacje marketingowe lub organizacyjne w ogól-
nej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP, regiony Polski zajęły dalekie (między 135. i 164.) pozycje. 
Województwo łódzkie zajęło odpowiednio 150. i 163. pozycję (8. i 15. w skali kraju).  

Pod względem trzeciego ze wskaźników (udziału pracujących w przemysłach średniowysokiej i wyso-
kiej techniki oraz w usługach wiedzochłonnych w ogólnej liczbie pracujących w regionie), pozycja 
regionów Polski charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem. Najwyższą, 35. pozycję zajęło woje-
wództwo dolnośląskie. Województwo łódzkie zajęło dopiero 115. pozycję wśród 168 regionów euro-
pejskich (8. w kraju).  

Pierwszy benchmark syntetyczny (innowacyjne przedsiębiorstwo) pozycjonuje region łódzki na 150. 
miejscu (8. w kraju). Wśród regionów Polski, najwyższą (120. pozycję) zajęło województwo dolnoślą-
skie, pozostałe zajęły bardzo dalekie pozycje, od 132. do 165. (por. rys. 15). 
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Rysunek 14: Region łódzki na tle wzorca rozwoju według trzech wskaźników diagnostycznych w obszarze 
Innowacyjne przedsiębiorstwo  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 15: Rozkład wyników benchmarku syntetycznego w obszarze Innowacyjne przedsiębiorstwo1 

 
1 Miejsce, którym znajduje się nazwa kraju na osi poziomej wskazuje pierwszy region danego kraju 

Źródło: opracowanie własne 

Sektor B+R był analizowany przy pomocy trzech wskaźników diagnostycznych (por. Rysunek 16). 
Wzorcem rozwoju w zakresie pierwszego wskaźnika był Brunszwik, drugiego – region stołeczny Danii, 
trzeciego – Brabancja Północna w Holandii. Wśród regionów Polski wyraźną przewagę miało woje-
wództwo mazowieckie, które zajęło odpowiednio 88., 84. i 90. pozycję względem pierwszego, drugie-
go i trzeciego ze wskaźników. Województwo łódzkie zajęło odpowiednio 149. (10. w kraju), 144. (9. w 
kraju) i 94. (2. w kraju) pozycję wśród 168 analizowanych regionów Europy.  
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Rysunek 16: Region łódzki na tle wzorca rozwoju według trzech wskaźników diagnostycznych w obszarze 
Sektor B+R  

 

Źródło: opracowanie własne 

Drugi benchmark syntetyczny (sektor B+R) ostatecznie pozycjonował województwo łódzkie na 139. 
miejscu (7. w kraju). W pierwszej dziesiątce najlepszych regionów znalazły się: Górna Bawaria, Sztok-
holm, Helsinki, Region stołeczny Danii, Brunszwik, Stuttgart, Karlsruhe, Tybinga, Środkowa Frankonia, 
Brabancja Północna (sześć regionów Niemiec, po jednym ze Szwecji, Finlandii, Danii i Holandii). 
Wśród regionów Polski najwyższe miejsca zajęły województwa: mazowieckie (96.) i małopolskie 
(104.). Pozostałe regiony zajęły miejsca między 125. a 161. (Rysunek 17).  

Rysunek 17: Rozkład wyników benchmarku syntetycznego w obszarze Sektor B+R1 

 
1 Miejsce, którym znajduje się nazwa kraju na osi poziomej wskazuje pierwszy region danego kraju 

Źródło: opracowanie własne 
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Trzeci obszar (proinnowacyjne środowisko) odzwierciedlał warunki, w jakich rozwój regionalny się 
odbywa (por. Rysunek 18).  Pod względem współpracy MSP w ramach działalności innowacyjnej 
przodował region Kreta (kolejne trzy pozycje zajęły regiony Holandii). Województwo łódzkie zajęło 
odległą 158. pozycję (15. w kraju). Wzorcem rozwoju w zakresie drugiego wskaźnika był Sztokholm. 
Największy udział osób z wykształceniem wyższym w populacji w wieku 30-34 lat był w regionie sto-
łecznym w Danii. Wysokie wartości tego wskaźnika charakteryzowały również regiony Szwecji, Ho-
landii i Hiszpanii. Województwo łódzkie znalazło się na 28. miejscu. 

Rysunek 18: Region łódzki na tle wzorca rozwoju według trzech wskaźników diagnostycznych w obszarze 
Proinnowacyjne środowisko  

 

Źródło: opracowanie własne 

Trzeci benchmark syntetyczny (proinnowacyjne środowisko, por. Rysunek 19) na czele postawił re-
giony Szwecji (na pozycjach 1.,2., 5.,6. i 8.). Na 3. pozycji znalazł się Berlin. Dalej zaś dwa regiony Fin-
landii (na pozycji 4. i 10.) oraz Macedonia Środkowa (pozycja 9.). Wśród regionów Polski najwyższe 
miejsce zajęło województwo mazowieckie. Województwo łódzkie znalazło się na 55. miejscu (3. w 
kraju). 

Reasumując, wyniki benchmarkingu regionu łódzkiego w wymiarze europejskim należy zauważyć, że 
dystans województwa łódzkiego do liderów we wszystkich obszarach był bardzo duży (Rysunek 20). 
Obszar Innowacyjne przedsiębiorstwo charakteryzował się największą luką innowacyjną (różnica po-
między benchmarkiem syntetycznym dla lidera a benchmarkiem dla regionu łódzkiego była równa 
0,769). Relatywnie najmniejsza luka (równa 0,38).charakteryzowała obszar proinnowacyjne środowi-
sko. 
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Rysunek 19: Rozkład wyników benchmarku syntetycznego w obszarze Proinnowacyjne środowisko1 

 
1 Miejsce, którym znajduje się nazwa kraju na osi poziomej wskazuje pierwszy region danego kraju 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 20: Odległość województwa łódzkiego od wzorca w trzech obszarach  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki badań opartych na danych pierwotnych 

Indeks kompetencji dla innowacyjnej gospodarki i indeks poziomu współpracy i usieciowienia 
przedsiębiorstw 

Źródłem danych dla indeksu kompetencji dla innowacyjnej gospodarki i indeksu poziomu współpracy 
i usieciowienia przedsiębiorstw były badania ankietowe 1056 przedsiębiorstw (por. załącznik 5). 
Szczegółową prezentację rezultatów badań ankietowych prezentuje załącznik 6. 

Indeks kompetencji dla innowacyjnej gospodarki 

Indeks syntetyczny obrazuje średni poziom kompetencji dla innowacyjnej gospodarki w badanej gru-
pie przedsiębiorstw. Z uwagi na to, że niektóre przedsiębiorstwa miały trudność z określeniem stop-
nia (wybór wariantu „trudno powiedzieć” lub nie udzieliły odpowiedzi), formuła została zmodyfiko-
wana w taki sposób, aby braki odpowiedzi nie były traktowane jak zaznaczenie stopnia „0”, tzn: 
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gdzie: N – liczba przedsiębiorstw, które udzieliły odpowiedzi ważnych na co najmniej 1 pytanie z kata-
logu, i=1,2,…,N – numer badanego przedsiębiorstwa, si – liczba pytań odnoszących się do obszaru 
określanego przy pomocy indeksu syntetycznego, na które i-te przedsiębiorstwo udzieliło odpowiedzi 
określając stopień (bez odpowiedzi „trudno powiedzieć”), pytania te numerowane są kolejno od r do 
r+s, k – maksymalna wartość na skali możliwych odpowiedzi (tu k=5).  

Rozkład empiryczny wyników indeksów obliczonych dla poszczególnych przedsiębiorstw przedstawia 
Rysunek 21. Połowę przedsiębiorstw charakteryzuje wartość indeksu nieprzekraczająca 37,89. Indeks 
syntetyczny jest równy 40,39, znajduje się zatem poniżej środka przedziału możliwych wartości tego 
indeksu, tj. [0;100]. Sama wartość indeksu nie posiada interpretacji. Pozwoli on na ocenę zmiany 
poziomu kompetencji dla innowacyjnej gospodarki po powtórzeniu analogicznego badania w przy-
szłości. 

Rysunek 21: Wartości indeksów kompetencji dla innowacyjnej gospodarki w badanej grupie przedsię-
biorstw 

  

Źródło: opracowanie własne 
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Indeks poziomu współpracy i usieciowienia przedsiębiorstw 

Wyniki badań pierwotnych w zakresie współpracy z różnymi typami podmiotów w otoczeniu przed-
siębiorstw pogłębiają wnioski, pochodzące z analizy danych wtórnych. Pogłębienie to dotyczy z jednej 
strony oceny skali współpracy, a z drugiej subiektywnej ceny jej efektywności. 

Indeks syntetyczny jest średnią z indeksów wyznaczonych dla poszczególnych przedsiębiorstw w licz-

bie 1056. Rozkład wyników przedstawia Rysunek 22. W badanej grupie przedsiębiorstw aż 129, tj. 

12,2% w ogóle nie współpracuje z żadnym z wymienionych podmiotów otoczenia, a aż 262  przedsię-

biorstw, tj. 24,8% charakteryzuje bardzo niski (nieprzekraczający wartości 10) poziom analizowanego 

indeksu. Wartość indeksu syntetycznego wynosi zaledwie 26,72 (w możliwym przedziale wartości 

[0;100]).  

Rysunek 22: Wartości indeksów poziomu współpracy i usieciowienia w badanej grupie przedsiębiorstw  

 

 

Indeks usieciowienia sektora B+R i indeks umiędzynarodowienia sektora B+R 

Źródłem danych dla indeksu usieciowienia sektora B+R i indeksu umiędzynarodowienia sektora B+R 
było badanie 847 jednostek B+R (por. załącznik 5). Szczegółową prezentację rezultatów badań ankie-
towych prezentuje załącznik 7. 

Indeks usieciowienia sektora B+R  

Indeks syntetyczny obliczany jest jako średnia z indeksów usieciowienia dla poszczególnych jednostek 
B+R biorących udział w badaniu. Z rozkładu wyników (Rysunek 23) wyraźnie widać, że relatywnie 
niewiele jednostek B+R charakteryzuje niski poziom usieciowienia. W badanej próbie nie było ani 
jednej jednostki, które nie podejmowałaby współpracy z żadnym z wymienionych w kwestionariuszu 

                                                           

7 Z założenia badanie jednostek B+R miało być przeprowadzone na całej populacji generalnej, liczącej 110 pod-
miotów zarejestrowanych w województwie łódzkim. 20 jednostek odmówiło udziału w badaniu (lub nie było 
osoby decyzyjnej), 3 jednostki przeniosły swoją siedzibę do innego województwa, 2 jednostki wzięły udział pod 
inną nazwą (zarejestrowane dwukrotnie w bazie jednostek B+R), 1 zawiesiła działalność. 
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typem podmiotów. Indeks syntetyczny poziomu usieciowienia sektora B+R jest równy 48,11 (na skali 
0-100).  

Rysunek 23: Wartości indeksów usieciowienia w badanej grupie jednostek B+R  

 

 

Indeks umiędzynarodowienia sektora B+R 

Podobnie jak w przypadku indeksu usieciowienia, indeks syntetyczny obliczany jest jako średnia z 
indeksów wyznaczonych dla poszczególnych jednostek B+R biorących udział w badaniu. Rozkład wy-
ników dla indeksów umiędzynarodowienia, przedstawiony na rys. 32, jest bardzo podobny do rozkła-
du wyników dla indeksów usieciowienia (Rysunek 24). W badanej próbie były jedynie 3 jednostki, 
które nie podejmowałaby żadnych działań związanych z umiędzynarodowieniem swojej aktywności. 
Indeks syntetyczny poziomu umiędzynarodowienia sektora B+R jest równy 36,17(na skali 0-100), jest 
zatem nieco niższy niż indeks usieciowienia. 

Rysunek 24: Wartości indeksów umiędzynarodowienia działalności badanej grupy jednostek B+R  
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Indeks skłonności innowacyjnej mieszkańców 

Źródłem danych dla indeksu były badania ankietowe 1067 osób (por. załącznik 5). Szczegółową pre-
zentację rezultatów badań ankietowych prezentuje załącznik 8. 

Indeks syntetyczny obliczany jest jako średnia z indeksów wyznaczonych dla poszczególnych miesz-
kańców, przy czym formuła obliczania indeksów różnica się w zależności od tego czy badana jednost-
ka była osobą pracującą czy nie. W przypadku osób niepracujących indeks obliczany był jako średnia 
odpowiedzi tylko na pytania dedykowane osobom niepracującym (w sumie 40 pytań), zaś osoby pra-
cujące odpowiadały na 47 pytań. Rozkład wartości indeksu skłonności innowacyjnej w badanej grupie 
mieszkańców (Rysunek 25) wskazuje na to, że bardzo mała grupa charakteryzuje się niskim pozio-
mem skłonności innowacyjnej oraz, że wartości indeksu dla ponad połowy mieszkańców przekraczają 
wartość indeksu syntetycznego, równego 59,85 (w przedziale możliwych wartości 0-100).  

Rysunek 25: Wartości indeksów skłonności innowacyjnej badanej grupy mieszkańców województwa łódz-
kiego.  

 

 

Podsumowanie badań pierwotnych 

Badania pierwotne pozwoliły na analizę szeroko pojętej innowacyjności województwa łódzkiego w 
nieco innym kontekście niż badanie oparte danych wtórnych. Wyniki badań pierwotnych na grupie 
1056 przedsiębiorstw pozwoliły na wyciągnięcie szeregu wniosków szczegółowych na temat ich kom-
petencji dla innowacyjnej gospodarki (por. tabele 1-8 w załączniku 6) oraz poziomu współpracy i 
usieciowienia przedsiębiorstw (por. tabele 9 i 10 oraz  rysunki 3 i 4 w załączniku 6), które z założenia 
powinny przyczyniać się do zwiększania ich potencjału innowacyjnego.  

Generalnie zauważyć można, że większość przedsiębiorstw (ponad 95% badanych) analizuje potrzeby 
w zakresie podnoszenia  wiedzy i kompetencji pracowników, wśród sposobów podnoszenia wiedzy i 
umiejętności najczęściej wykorzystywane są tradycyjne metody takie jak szkolenia stacjonarne, nieco 
rzadziej konferencje, seminaria i staże. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw opiera się najczęściej 
na wykorzystaniu własnych pomysłów i zasobów oraz współpracy z innymi przedsiębiorstwami, waż-
nym czynnikiem jest także zakup nowoczesnych maszyn, linii produkcyjnych, urządzeń wytwórczych. 
Badane przedsiębiorstwa najwyżej oceniały rezultaty wykorzystania tych trzech metod pozyskiwania 
pomysłów na nowe produkty i procesy (por. rysunek 1 w załączniku 6). W badaniu przyjęto, że istot-
nym elementem kompetencji dla innowacyjnej gospodarki jest aktywność na rynkach zagranicznych, 
działalność o charakterze międzynarodowym prowadziło jedynie 53,3% badanych przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa te najczęściej podejmowały aktywność w zakresie sprzedaży i poszukiwania klien-
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tów produktów/usług, poszukiwania dostawców oraz poszukiwania partnerów biznesowych. Wśród 
informacji o nowych technologiach, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia kompetencji inno-
wacyjnych największe znaczenie mają branżowe i ogólnoinformacyjne serwisy internetowe oraz targi 
przemysłowe i pokazy handlowe. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące oceny poziomu współpracy i usieciowienia przedsiębiorstw wska-
zują m.in. na to, że współpraca przedsiębiorstw z sektorem B+R należy do rzadkości (53,9% nie po-
dejmowało współpracy z żadnym typem jednostek B+R). Ponadto, efekty tej współpracy wśród 
przedsiębiorstw, które ją podjęły, oceniane są raczej nisko. Fakt ten powinien zostać poddany głęb-
szej analizie, mającej na celu wyjaśnienie przyczyn i wskazanie możliwych kierunków poprawy wa-
runków i efektów współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sektora B+R. Znacznie częściej ma miej-
sce współpraca z innymi podmiotami niż jednostki B+R, np. z władzami regionalnymi i lokalnymi lub z 
innymi przedsiębiorstwami. 

W oparciu o odpowiedzi na szereg pytań zawartych w ankiecie – w części poświęconej ocenie kompe-
tencji dla innowacyjnej gospodarki oraz części poświęconej ocenie poziomu współpracy i usieciowie-
nia przedsiębiorstw wyznaczone zostały 2 indeksy syntetyczne. Zarówno, wartość indeksu kompeten-
cji dla innowacyjnej gospodarki równa 40,39, jak i wartość indeksu poziomu współpracy i usieciowie-
nia przedsiębiorstw równa 26,72 (w przedziale [0;100]) nie posiadają interpretacji ekonomicznej. Na 
przykład na podstawie wartości indeksu kompetencji dla innowacyjnej gospodarki nie można twier-
dzić, że poziom kompetencji przedsiębiorstw regionu łódzkiego dla innowacyjnej gospodarki jest niski 
(bo jest poniżej środka przedziału [0;100]), gdyż jego wartość w znacznej mierze wynika ze złożoności 
pytań w ankiecie, które dotyczą działań z oczywistych względów rzadko podejmowanych wśród 
przedsiębiorstw (np. przejęcie przedsiębiorstwa posiadającego innowacje). Dopiero powtórzenie 
analogicznych badań w przyszłości pozwoli na ocenę zmian poziomu kompetencji dla innowacyjnej 
gospodarki (przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi wnioskowania statystycznego). Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, że porównywane wartości indeksów syntetycznych muszą być wyznaczane w 
oparciu o taką samą listę pytań zawartych w ankiecie (koniecznie w tej samej kolejności). Ewentualna 
rezygnacja z niektórych pytań jest możliwa, ale w takiej sytuacji indeks syntetyczny dla roku 2017 
powinien być ponownie przeliczony po usunięciu odpowiedzi na pytania, z których zrezygnowano w 
kolejnych edycjach badania. Należy również dopełnić starań, aby struktury prób biorących udział w 
kolejnych edycjach badania nie różniły się istotnie. 

W badaniu ankietowym skierowanym do drugiej grupy, to jest jednostek sektora B+R, wzięły udział 
84 podmioty. Ocenie poddano usieciowienie oraz umiędzynarodowienie sektora B+R. Z badania wy-
nika przede wszystkim, że większość jednostek, które w nim wzięły udział  podejmuje współpracę z 
innymi jednostkami B+R (około 90%) i relatywnie wysoko ocenia efekty tej współpracy. Ponad 85% 
jednostek  współpracuje  przedsiębiorstwami, a nieco rzadziej podejmowana jest współpraca z oto-
czeniem biznesowym i władzami publicznymi. W przypadku prawie 80% jednostek B+R współpraca 
przybiera charakter kooperacji (współpracy co najmniej 3 jednostek różnego typu). 

Analiza umiędzynarodowienia jednostek B+R pokazuje, że jednostki te w znacznym stopniu korzystają 
z zewnętrznych zagranicznych źródeł finansowania swojej działalności (głównie z programów ramo-
wych UE) oraz biorą udział w międzynarodowym transferze know-how (przede wszystkim poprzez 
wystąpienia na zagranicznych konferencjach, seminariach, zagraniczne publikacje oraz badania na 
zlecenie zagranicznych podmiotów). Większość badanych jednostek (87%) charakteryzuje międzyna-
rodowa aktywność badawcza przynajmniej w jednej wymienionych w kwestionariuszu form, w przy-
padku największej liczby podmiotów aktywność polegała na realizacji wspólnych projektów (80%). 
Mimo szeroko prowadzonej współpracy międzynarodowej, nieco rzadziej ma miejsce umiędzynaro-
dowienie wdrożeń prac badawczo-rozwojowych. 

Na podstawie wyników badania jednostek sektora B+R wyznaczono dwa indeksy syntetyczne: indeks 
poziomu usieciowienia sektora B+R oraz indeks poziomu umiędzynarodowienia sektora B+R. Indeksy 
te przyjęły odpowiednio wartości 48,11 i 36,17 (w przedziale [0;100]). Zasady interpretacji tych in-
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deksów są analogiczne do tych wskazanych w kontekście interpretacji indeksów poziomu współpracy 
i usieciowienia przedsiębiorstw.  

Trzecia część badań ankietowych przeprowadzona została na grupie 1067 losowo wybranych miesz-
kańców województwa łódzkiego ocenianych pod względem ich skłonności innowacyjnej. Wyniki tych 
badań pozwalają na pozytywną ocenę otwartości mieszkańców na zmiany, zainteresowanie nowin-
kami technologicznymi, wykorzystywanie nowych technologii, otwartość na nowe technologie, goto-
wość do zwiększenia swoich umiejętności w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego. Wszystkie te 
cechy czynią mieszkańców odbiorcami produktów i usług innowacyjnych produkowa-
nych/oferowanych przez przedsiębiorstwa. Przyjęto, że ważnym aspektem skłonności innowacyjnej 
jest poczucia zaufania do otoczenia, w tym do organizacji charytatywnych, instytucji państwowych i 
międzynarodowych, mediów. Ponad 90% mieszkańców deklaruje mniejszy lub większe zaufanie do 
większości z wymienionych typów podmiotów (z wyjątkiem partii politycznych, rządu, mediów pu-
blicznych). Respondenci wysoko oceniali zaufanie do osób z najbliższego otoczenia, tj. rodzina, zna-
jomi, sąsiedzi, a także współpracownicy. Większość badanych wyraża silną skłonność do współpracy, 
budowania relacji i partnerstw, na przykład do bezinteresownej pomocy współpracownikom. Badani 
wysoko oceniają swój poziom umiejętności w zakresie korzystania z produktów innowacyjnych oraz 
poziom kompetencji w zakresie korzystania z Internetu. W zasadzie trudno jest wskazać luki w kom-
petencjach innowacyjnych mieszkańców, gdyż znakomita większość – ponad 70% deklaruje posiada-
nie kompetencji w zakresie korzystania z Internetu w różnych celach. 

W ramach podsumowania badania skłonności innowacyjnej mieszkańców województwa łódzkiego 
wyznaczony został indeks syntetyczny. Jego wartość równa 59,85 może być podstawą do określania 
zmian poziomu skłonności innowacyjnej mieszkańców w kolejnych latach jeśli analogiczne badanie 
zostanie powtórzone w przyszłości (na podstawie próby mieszkańców o podobnej strukturze, którym 
zadana zostanie taka samej listę pytań jak w analizowanej edycji badania z 2017 roku). Wszystkie 
uwagi interpretacyjne zapisane dla indeksów syntetycznych poziomu współpracy i usieciowienia 
przedsiębiorstw dotyczą również indeksu  

Uwagi te dotyczą wszystkich indeksów syntetycznych, tj. indeksu poziomu współpracy i usieciowienia 
przedsiębiorstw, indeksu poziomu usieciowienia i umiędzynarodowienia sektor B+R oraz indeksu 
poziomu skłonności innowacyjnej mieszkańców skłonności innowacyjnej mieszkańców województwa 
łódzkiego.  

Opis i struktura bazy danych w MS Excel 

Baza danych w MS Excel jest  zbudowana z trzech modułów (Rysunek 26): 

1. Moduł Indeksy agregatowe, zawierający: (i) zbiór danych (wskaźników) pochodzących ze źró-
deł wtórnych oraz (ii) zbiór subindeksów i indeksów agregatowych służących ocenie innowa-
cyjności regionu łódzkiego w ramach oceny każdego z trzech obszarów: innowacyjne przed-
siębiorstwo, sektor B+R, regionalne środowisko przyjazne innowacjom. 

2. Moduł Benchmarking, zawierający zbiór danych (wskaźników) benchmarkingowych, służą-
cych określeniu pozycji regionu łódzkiego pod względem poziomu innowacyjności w wymia-
rze krajowym oraz międzynarodowym. 

3. Moduł Dane pierwotne, zawierający dane pochodzące z badań ankietowych oraz indeksy syn-
tetyczne zbudowane na podstawie badań ankietowych. 

Zasilenie pierwszego modułu (Indeksy agregatowe) odbywa się poprzez mechanizmy pozyskiwania 
danych wtórnych (por. załącznik 1). Ocena innowacyjności regionu łódzkiego w ramach każdego z 
obszarów (innowacyjne przedsiębiorstwo, sektor B+R, regionalne środowisko przyjazne innowacjom) 
jest prowadzona na podstawie subindeksów i indeksów agregatowych, wyznaczanych automatycznie 
poprzez wbudowane w strukturę bazy danych algorytmy obliczeniowe. Arkusze kalkulacyjne zawiera-
ją algorytmy obliczeniowe, umożliwiające ocenę innowacyjności regionu łódzkiego w latach 2008-
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2014 oraz w kolejnych (po zasileniu bazy danymi statystycznymi dla kolejnych lat). Od chwili dostęp-
ności danych wtórnych za 2017 rok, do indeksów agregatowych zostaną włączone indeksy syntetycz-
ne, wyliczone na podstawie badań ankietowych prowadzonych w okresach analogicznych do okresów 
objętych danymi wtórnymi. 

Zasilenie modułu Benchmarking odbywa się poprzez mechanizmy pozyskiwania danych wtórnych 
(por. załącznik 1), a porównania są prowadzone na podstawie subindeksów i indeksów agregato-
wych, wyznaczanych automatycznie poprzez wbudowane w strukturę bazy danych algorytmy obli-
czeniowe. Użytkownicy bazy danych mogą na bieżąco dokonywać analiz porównawczych dla wybra-
nych wskaźników/indeksów po zasileniu bazy danymi statystycznymi w latach objętych modułem. 
Wizualizacja otrzymanych wyników odbywa się w sposób automatyczny, poprzez uruchomienie zare-
jestrowanych makr (uruchomienie makr będzie możliwe po zasileniu baz danymi) oraz dzięki wyko-
rzystaniu MapInfo. 

Szczegółowy opis procedur obliczeniowych dla wskaźników wynikowych (przekształceń danych za 
pomocą formuł matematycznych) oraz dla indeksów agregatowych i syntetycznych znajduje się w 
załączniku 4. 

Rysunek 26: Struktura bazy danych 
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Szablony baz danych dla poszczególnych modułów (I, II i III) są załączone w odrębnych plikach w for-
macie .xlsm według poniższego spisu plików i zawartych w nich arkuszach odnoszących się do w/w 
obszarów innowacyjności. 

Plik 1. Baza danych moduł I 20082014.xlsm 8 

Innowacyjne przedsiębiorstwo 

Sektor B+R 

Środowisko regionalne 

Konkurencyjność 

Plik 2.  Baza danych moduł II czI.xlsm 

Benchmarking krajowy 2014 

2015 

2016 

2017 

… 

2030 

Plik 3.  Baza danych moduł II czII.xlsm9 

Benchmarking RIS2017 

Plik 4. Baza danych moduł III czI.xlsm 

Baza odpowiedzi 

Indeks kompetencji 

Indeks współpracy i usieciow. 

Plik 5. Baza danych moduł III czII.xlsm 

Baza odpowiedzi 

Indeks usieciowienia B+R 

Indeks umiędzynarodowienia B+R 

Plik 6. Baza danych moduł III czIII.xlsm 

Baza odpowiedzi 

Indeks skłonności innowacyjnej 

                                                           

8 Ponadto dołączono kopie pliku Baza danych moduł I, w których zawarte są algorytmy normalizacji i szablony 
wykresów dla kolejnych okresów objętych analizą: 20082015, 20082016,…, 20082030. 

9 Plik ten zawiera kolejne arkusze przygotowane do wypełnienia ich danymi pochodzącymi z Regional Innova-
tion Scoreboard, które będą publikowane w przyszłości. 
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Zadanie II: Opracowanie metodologii procesu przedsiębiorczego odkrywania inteli-
gentnych specjalizacji regionalnych w województwie łódzkim i realizacja badań wy-
korzystujących opracowaną metodologię 

Celem zadania było opracowanie szczegółowej metodologii przedsiębiorczego odkrywania inteligent-
nych specjalizacji (PPO) w województwie łódzkim oraz wykorzystanie tej metodologii do przeprowa-
dzenia badań. 

Metodologia przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji regionalnych w 
województwie łódzkim 

Proces przedsiębiorczego odkrywania (Virkkala, Mäenpää i Mariussen, 2017) miał na celu oddolną 
identyfikację obszarów inteligentnej specjalizacji i pozyskanie informacji o potrzebach, potencjale 
oraz silnych stronach sektora innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim. Pozwoliło na ziden-
tyfikowanie firm o znacznym potencjale innowacyjnym oraz określenie potencjalnych obszarów 
współpracy i kooperacji gospodarczej. Całe badanie odwoływało się do koncepcji rozwoju inteligent-
nych specjalizacji regionalnych (Foray, David i Hall, 2011), zorientowanej na poprawę efektywności 
procesów innowacji, szczególnie w kontekście wydatków sektora publicznego i kształtowania polityki 
innowacyjnej. Sednem koncepcji jest integracja dwóch perspektyw budowania zdolności innowacyj-
nej regionu: 

 sektorowej, w ramach której w badaniu określono domeny specjalizacji i przewagi technolo-
gicznej i 

 regionalnej, w ramach której analizowano endogeniczność i specyficzność specjalizacji oraz 
koncentrację i komplementarność regionalnych potencjałów potrzebnych do rozwoju inteli-
gentnej specjalizacji. 

Metodologia PPO objęła trzy obszary (Tabela 4): 

1. analizę danych (etapy od 1 do 7), 
2. dialog z przedsiębiorcami (etapy od 8 do 10) oraz 
3. system monitorowania obszarów inteligentnych specjalizacji (etap 11.). 

Tabela 4: Obszary i etapy PPO 

Obszary PPO  Etapy PPO  

Analiza danych Etap 1. Identyfikacja kluczowych branż gospodarczych regionu (specjali-
zacji gospodarczych) wg. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  

Etap 2. Analiza dynamiki zmian, kondycji gospodarczej i innowacyjności w 
kluczowych branżach regionu. 

Etap 3. Analiza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw we wskaza-
nych kluczowych branżach gospodarczych regionu. 

Etap 4. Analizy komplementarności otoczenia gospodarczego (zasobów) 
dla każdej kluczowej branży. 

Etap 5. Identyfikacja zdolności innowacyjnych branż w wymiarze krajo-
wym i międzynarodowym. 

Etap 6. Analiza zakorzenienia branż w regionie. 

Etap 7. Wybór potencjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji regio-
nalnej (podsumowanie pierwszego obszaru analizy). 
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Dialog z przedsiębior-
cami 

Etap 8. Ocena zdolności do współpracy i kooperacji w ramach wskaza-
nych obszarów inteligentnej specjalizacji. 

Etap 9. Mapowanie pomysłów/obszarów/technologii współpracy w ra-
mach obszarów inteligentnej specjalizacji. 

Etap 10. Wybór inteligentnych specjalizacji regionalnych. 

System monitorowa-
nia obszarów inteli-
gentnych specjalizacji 

Etap 11. Opracowanie systemu monitorowania obszarów inteligentnej 
specjalizacji regionalnej (z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru) i 
ram systemu monitorowania innowacyjności całego regionu. 

Analiza danych objęła 4-stopniowy system procedowania, prowadzący do: 

 identyfikacji domen specjalizacji, oznaczających obszary działalności sklasyfikowane w PKD, 
występujące w województwie łódzkim z ponadprzeciętną koncentracją (etap 1), 

 zawężenia możliwych domen specjalizacji do kilku najbardziej obiecujących, charakteryzują-
cych się najlepszą kondycją gospodarczą i innowacyjną, i najwyższym potencjałem rozwojo-
wym (etap 2), 

 analizy zasobów proinnowacyjnych (Ramka 2) najbardziej obiecujących domen specjalizacji 
(etapy od 3 do 6),  

 wyboru potencjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji (etap 7). 

Ramka 2: Zasoby proinnowacyjne 

Zasoby proinnowacyjne oznaczają szeroko rozumiany kapitał terytorialny, zwłaszcza te jego kom-
ponenty, które w jednych koncepcjach określa się mianem konkurencyjności technologicznej vs 
kompetencyjnej, w innych zaś mianem zdolności rozwojowej vs absorpcyjnej. Suma zdolności 
rozwojowej i absorpcyjnej tworzy zdolność innowacyjną regionu, charakteryzującą region z punk-
tu widzenia dominacji:  

 potencjału tworzenia i komercjalizacji nowej wiedzy technologicznej i bardziej radykal-
nych innowacji (konkurencyjność technologiczna/zdolność rozwojowa) lub 

 potencjału pozyskiwania i przyswajania (potencjalna zdolność), oraz przekształcania i wy-
korzystania (skonsumowana zdolność) istniejącej, lokalnej i zewnętrznej, wiedzy do two-
rzenia i komercjalizacji innowacji bardziej przyrostowych (konkurencyjność kompetencyj-
na/innowacyjna zdolność absorpcyjna). 

Źródło: Acemoglu, Aghion i Zilibotti (2006), Mahroum i in. (2008), McCann i Ortega-Argilés (2011)  

Poszczególnym etapom przyporządkowano określone obszary i metody badawcze (Tabela 5). 

Tabela 5: Metodologia PPO inteligentnych specjalizacji regionalnych w województwie łódzkim. Obszary i metody 
badawcze 

 Obszary badań Metody badań  

Etap 1. Podstawowe obszary badawcze objęły analizę struk-
tury gospodarczej województwa łódzkiego według 
kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

Podstawowe metody objęły: analizy staty-
styczne oparte na wskaźnikach specjalizacji 
struktury gospodarczej oraz dyskusję eksper-
tów. 

Etap 2. Podstawowe obszary badawcze objęły analizę zmian 
poziomu specjalizacji w obrębie domen zidentyfiko-
wanych w pierwszym etapie oraz ocenę ich kondycji 
gospodarczej i innowacyjnej, pokazanej na tle rezul-

Podstawowe metody objęły: analizy staty-
styczne, analizę danych wtórnych, analizę 
krytyczną oraz dyskusję ekspercką z ROT i DP 
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tatów uzyskanych w Zadaniu I w części objętej subin-
deksami 1.1 do 1.4 i 8.1 do 8.4. 

UM. 

Etap 3.  Podstawowe obszary badawcze objęły analizę i oce-
nę zdolności absorpcyjnej i rozwojowej przedsię-
biorstw w obrębie poszczególnych domen specjaliza-
cji oraz identyfikację obszarów przewag technolo-
gicznych przedsiębiorstw w obrębie poszczególnych 
domen specjalizacji. Całość została przedyskutowana 
na tle rezultatów uzyskanych w Zadaniu I w części 
objętej subindeksami 1.5 i 1.6, 2.1 do 2.3, 3.1 do 3.3, 
5.1 do 5.5 i 6.1 do 6.8  

Podstawową metodą było badanie ankietowe 
prowadzone techniką CATI/CAWI. Dodatkowo 
wykorzystano metody statystyczne i analizę 
danych wtórnych. 

Etap 4. Podstawowe obszary badawcze objęły wybrane 
komponenty otoczenia gospodarczego, pokazane na 
tle rezultatów uzyskanych w Zadaniu I w części obję-
tej subindeksami 4.1 do 4.8 i 7.1 do 7.5. 

Podstawowe metody objęły: pogłębiony wy-
wiad indywidualny, metody statystyczne, 
analizę danych wtórnych i analizę krytyczną. 

Etap 5. Podstawowe obszary badawcze objęły benchmarking 
w wymiarze krajowym (intensywność działalności 
innowacyjnej i intensywność działalności badawczo-
rozwojowej) i międzynarodowym (obszary analogicz-
ne do obszarów branych pod uwagę w Zadaniu I w 
benchmarkingu międzynarodowym 

Podstawową metodą był benchmarking.  

Etap 6.  Podstawowe obszary badawcze objęły główne wy-
miary zakorzenienia. 

Podstawowe metody objęły: pogłębiony wy-
wiad indywidualny, metody statystyczne, 
analizę danych wtórnych i analizę krytyczną. 

Etap 7.  Podstawowe obszary badawcze objęły integrację 
perspektywy sektorowej (domeny specjalizacji i 
przewagi technologiczne) i regionalnej (endogenicz-
ność i specyficzność specjalizacji oraz koncentracja i 
komplementarność regionalnych potencjałów po-
trzebnych do rozwoju inteligentnej specjalizacji). 

Podstawową metodą była dyskusja ekspercka 
z ROT i DP UM. Dodatkowo wykorzystano 
analizę danych wtórnych. 

Etap 8.  Podstawowe obszary badawcze objęły potencjał 
tworzenia niematerialnych podstaw współpracy, 
rozwój powiązań funkcjonalnych, intensyfikację 
współpracy i poziomu innowacyjności firm. 

Podstawową metodą był zogniskowany wy-
wiad grupowy. 

Etap 9.  Podstawowe obszary badawcze objęły pomysły/ 
obszary/ technologie, dające największe możliwości 
współpracy. 

Podstawowe metody objęły smart lab i mapy 
innowacji. 

Etap 10.  Podstawowe obszary badawcze objęły integrację 
oceny zdolności do współpracy i kooperacji w ra-
mach potencjalnych obszarów inteligentnej specjali-
zacji z weryfikacją/ doprecyzowaniem i/lub modyfi-
kacją potencjalnych obszarów inteligentnej specjali-
zacji oraz identyfikacją nowych, wyłaniających się 
obszarów i najbardziej obiecujących nisz w obrębie 
każdego potencjalnego obszaru inteligentnej specja-
lizacji. 

Podstawową metodą była dyskusja ekspercka 
z ROT i DP UM. 

Etap 11. Podstawowe obszary badawcze objęły logikę syste-
mu monitorowania, sposób łączenia aktywności i ich 
rezultatów z celami regionalnej polityki innowacyj-
nej, sposób przekładania celów polityki innowacyjnej 

Podstawowe metody objęły burzę mózgów i 
analizę krytyczną. 
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na konkretne wskaźniki realizacji oraz sposób zbiera-
nia informacje na temat faktycznych wielkości po-
szczególnych wskaźników. 

Dalsza część raportu przedstawia rezultaty badań przeprowadzonych zgodnie z wyżej zarysowaną 
metodologią. 

Wyniki z badań przeprowadzonych w oparciu o metodologię przedsiębiorczego odkrywa-
nia inteligentnych specjalizacji regionalnych w województwie łódzkim 

Identyfikacja domen specjalizacji  

Zgodnie z przyjętą metodologią, domeny specjalizacji oznaczały obszary działalności gospodarczej 
według kodów PKD, występujące w województwie łódzkim z ponadprzeciętną koncentracją. Do okre-
ślenia poziomu koncentracji poszczególnych obszarów działalności gospodarczej wykorzystano ilorazy 
lokacyjne (Ramka 3) obliczone na podstawie zatrudnienia (por. załącznik 9 Tabela 1). 

Ramka 3: Ilorazy lokacyjne 

Ilorazy lokacyjne wyznaczono na podstawie wzoru: 
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gdzie: LQ oznacza wartość ilorazu lokacyjnego;  wartość wybranej charakte-

rystyki X (np. zatrudnienia, liczby firm, wielkości produkcji, wartości dodanej) w i-tym sektorze w 

województwie j; 


i

ijX

 wartość zmiennej X w j-tym województwie; 


i

ijX

 wartość zmiennej X w i-

tym sektorze w całej gospodarce; 


i

ij

j

X

 wartość zmiennej X w całej gospodarce.  

Jeśli wartość ilorazu lokacyjnego dla gałęzi g w regionie przekracza 1, wówczas ten rodzaj działal-
ności charakteryzuje się większą koncentracją w regionie niż średnia w kraju. O wysokiej koncen-
tracji przestrzennej mówi się najczęściej wtedy, gdy LQ przekracza wartość 1,25, co oznacza że 
udział jakiejś cechy (np. zatrudnienia) w ogólnej wartości tej cechy dla danej gałęzi w danym wo-
jewództwie jest ponad 1,25 razy wyższy niż podobny udział w całym kraju. 

Źródło: Hallet (2000), Peter (2009) 

Wstępna identyfikacja domen specjalizacji objęła 44 rodzaje działalności (Tabela 6), w których ilorazy 
lokacyjne: 

 przekroczyły wartość 1,25 (wysoka koncentracja przestrzenna), 

 zawierały się w granicach 1<LQ<1,25 (większa koncentracja przestrzenna niż średnio w Pol-
sce), 

 zawierały się w granicach 0<LQ<1 (niższa koncentracja przestrzenna niż średnio w Polsce), ale 
zaobserwowano w nich systematyczny wzrost wartości ilorazów (ewentualne ‘wyłaniające 
się’ domeny specjalizacji). 

ijX
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Zbliżone rezultaty przyniosła analiza ilorazów lokacyjnych wyznaczonych na podstawie liczby firm 
wpisanych w rejestrze REGON10 (por. Załącznik 9 Tabela 2 i Załącznik 9 Tabela 3).  

  

                                                           

10 Dane REGON zawierają informację o liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Część z nich sta-
nowią podmioty  nieaktywne, np. z uwagi na niezgłoszenie przez przedsiębiorcę faktu zamknięcia firmy. Różnice 
między liczbą firm zarejestrowanych i aktywnych ilustrują dane GUS (2016a i 2017a), pokazujące że w 2016 r. w 
rejestrze REGON było zarejestrowanych 3 828 687 podmiotów, natomiast populacja aktywnych przedsiębiorstw 
niefinansowych w tym samym roku liczyła 2 013 364 przedsiębiorstw. 
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Tabela 6: Rodzaje działalności wzięte pod uwagę przy wstępnej identyfikacji domen specjalizacji 

 1,25<LQ 
trend stabilny  

‘Trwałe’ 
domeny 
specjalizacji 

 C14 Produkcja odzieży 

 C27 Produkcja urządzeń elektrycznych 

 1,25<LQ 
trend rosnący  

 C23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych 

 1<LQ<1,25 
trend rosnący 

‘Obiecujące’ 
/ potencjal-
ne domeny 
specjalizacji  

 C10 Produkcja artykułów spożywczych 

 C11 Produkcja napojów 

 1,25<LQ 
trend spadający  

 ‘Tracące 
atrakcyjność’ 
domeny 
specjalizacji 

 C13 Produkcja wyrobów tekstylnych 

 C21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

 C22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

 C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycz-
nych 

 C32 Pozostała produkcja wyrobów 

 N81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w 
budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni 

 N82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozo-
stała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospo-
darczej 

 1,25<LQ 
zmienny niestabilny 

 D35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, pa-
rę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

 E37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

 N78 Działalność związana z zatrudnieniem 

 1<LQ<1,25 
trend spadający 

 C18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 

 E36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

 M69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo 
podatkowe 

 M74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

 M75 Działalność weterynaryjna 

 Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działal-
ność wspierająca 

 N77 Wynajem i dzierżawa 

 N80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska 

 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (86: Opieka zdro-
wotna; 87: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 88:  Pomoc 
społeczna bez zakwaterowania) 

 1<LQ<1,25 
trend stabilny 

 H49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy 

 0<LQ<1  
trend rosnący 

Ewentualne 
‘wyłaniające 
się’ domeny 
specjalizacji 

 B08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie (Wydobywanie kamie-
nia, piasku i gliny, żwiru, kaolinu, minerały dla przemysłu che-
micznego, torfu, soli, mączki krzemionkowe, kamienie szlachetne) 

 C20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

 C24 Produkcja metali 

 C28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 
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Nawiązując do idei klastrów, tkwiącej u podłoża koncepcji inteligentnej specjalizacji, połączono wska-
zane wyżej obszary potencjalnymi przepływami procesowo-czynnościowymi, tworząc modele regio-
nalnych łańcuchów wartości, sprzyjające – poprzez występujące w ich obrębie pokrewieństwo proce-
sowo-technologiczne – rozwojowi inteligentnych specjalizacji. Modele te objęły następujące domeny 
specjalizacji:  

 Budownictwo (Rysunek 27),  

 Energetyka, w tym odnawialna (Rysunek 28),  

 Gospodarka żywnościowa (Rysunek 29),  

 Logistyka (Rysunek 30), 

 Przemysły i usługi środowiskowe (Rysunek 31),  

 Przemysły kreatywne (Rysunek 32),  

 Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków (Rysunek 33) i 

 Sektor nowoczesnych usług biznesowych (Rysunek 34). 

Domeny te przedyskutowano w gronie ekspertów. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Regional-
nego Obserwatorium Terytorialnego, Departamentu Przedsiębiorczości i Departamentu Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Celem dyskusji było wyko-
rzystanie opinii uczestników do interpretacji rezultatów analizy specjalizacji struktury gospodarczej i 
dokonanie wyboru minimum pięciu i maksymalnie dziesięciu regionalnych domen specjalizacji. W 
dyskusji: 

 Zgodzono się, że zasadne jest identyfikowanie domen specjalizacji w postaci potencjalnych 
łańcuchów wartości, przy założeniu że prace przewidziane w kolejnych etapach PPO dopro-
wadzą do zawężenia potencjalnych domen specjalizacji, zarówno pod względem ich ilości, jak 
i długości i struktury łańcucha wartości (np. w ramach domeny Zdrowie w ramach dalszych 
prac dokona się zawężenia łańcucha poprzez eliminację niektórych poddomen i rodzajów 
działalności). 

 E38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i uniesz-
kodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

 Sekcja F Budownictwo: 

 F42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i 
wodnej 

 F43 Roboty budowlane specjalistyczne 

 Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 

 H52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca 
transport 

 Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami ga-
stronomicznymi 

 I56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

 J 59: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, pro-
gramów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 

 J60 Nabywanie programów ogólnodostępnych i abonamento-
wych 

 J63: Działalność usługowa w zakresie informacji (?) 

 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

 M72 Badania naukowe i prace rozwojowe 

 M73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 

 N79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie re-
zerwacji i działalności z nią związane 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 



52 

 Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w wojewódz-
twie łódzkim11: 

 Jeśli chodzi o zasoby geotermalne, to Polska posiada znaczący potencjał i zasoby energii 
geotermalnej, związane głównie z wodami podziemnymi o temperaturach 20 – 130ºC, 
występującymi na głębokościach do 3 - 4 km. Zasoby takich wód są dość równomiernie 
rozmieszczone na terenie Polski, zwłaszcza w obszarze Niżu Polski, Sudetów i Karpat, 
przede wszystkim Podhala. 

 Jeśli chodzi o energetykę wiatrową, to uprzywilejowane pod względem zasobów są tere-
ny wybrzeża Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w jego wschodniej części, północno-
wschodniej Polski (okolice Suwałk i Gołdapi), zróżnicowane orograficznie otwarte tereny 
Warmii, Mazur i Pomorza oraz tereny podgórskie Polski Południowej, głównie Podkarpa-
cia i Dolnego Śląska. Stąd, zdecydowanym liderem w kraju pod względem mocy farm wia-
trowym jest korzystające z bałtyckich wiatrów województwo zachodniopomorskie. Na ko-
lejnych miejscach znajdują się wielkopolskie i pomorskie. Województwo łódzkie plasuje 
się dopiero na piątej pozycji. Z drugiej strony, wejście w życie tzw. ustawy odległościowej 
(oznaczającej, że nowoczesny wiatrak powinien być oddalony o ok. 1,5–2 km od zabudo-
wań i to niezależnie od opinii mieszkańców danego regionu), praktycznie wstrzymało dal-
szy rozwój tej branży. Dodatkowo, sytuację pogarsza: (i) nadpodaż świadectw pochodze-
nia/ zielonych certyfikatów i drastyczny spadek ich ceny, przekładający się na ogromny 
spadek przychodów branży i pogorszenie jej sytuacji finansowej; (ii) brak aukcji migracyj-
nych dla istniejących elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. 

 Jeśli chodzi o energię słoneczną, to elektrownie fotowoltaiczne posiadające koncesje 
Urzędu Kontroli Energetyki rozmieszczone są w Polsce stosunkowo równomiernie. Jedy-
nym wyjątkiem jest województwo lubelskie, gdzie całkowita zainstalowana moc stanowi 
blisko 1/3 całej mocy zainstalowanej na terenie kraju. Reszta województw posiada od 11 
instalacji w woj. zachodniopomorskim do 106 w woj. śląskim. O relatywnie słabym roz-
woju energetyki słonecznej w Łódzkiem świadczy także stosunkowo niski udział woje-
wództwa łódzkiego w sprzedaży modułów fotowoltaicznych. 

 Łódzkie nie zajmuje także szczególnej pozycji jeśli chodzi o rozwój biogazowni. Najwięk-
szą liczbę takich instalacji mają województwach: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. 

 

                                                           

11 W dyskusji wykorzystano także następujące materiały: IEO (2017), Ministerstwo Gospodarki (2009), Minister 
Gospodarki (2010), PSEW (2017), TPA Horwath (2016), Woźniak (2017) 
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Rysunek 27: Budownictwo 
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Rysunek 28: Energetyka, w tym odnawialna 

 

  



55 

Rysunek 29: Gospodarka żywnościowa 
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Rysunek 30: Logistyka 

 

  



57 

Rysunek 31: Przemysły i usługi środowiskowe 
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Rysunek 32: Przemysły kreatywne 
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Rysunek 33: Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków 
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Rysunek 34: Sektor nowoczesnych usług biznesowych 
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Rysunek 35: Zdrowie 
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 Łódzkie nie odgrywa także znaczącej roli w produkcji. 

 Wskazano relatywnie słaby potencjał kreatywny województwa łódzkiego, mierzony np. liczbą 
podmiotów działających w obrębie sektora kreatywnego12: 

 Najwięcej podmiotów sektora kreatywnego działa w województwie mazowieckim (ponad 
30 tys.) i śląskim (około 15 tys.). W województwie łódzkim liczba takich podmiotów nie 
przekracza 10 tys., i są one zlokalizowane głównie w Łodzi, zwłaszcza w centralnej części 
miasta. Generalnie, z punktu widzenia kreatywnego/ atrakcyjnego środowiska (na co 
składa się struktura sektora kultury i kreatywnego, talenty, technologie, atrakcyjność 
miejsca i indeks kreatywnej gospodarki) województwo łódzkie zaliczane jest do grupy 
tzw. ‘maruderów’. 

 Z modelu rozwoju przemysłów kreatywnych wynika, że największy wpływ na lokalizację/ 
rozwój przemysłów kreatywnych mają czynniki związane z potencjałem gospodarczym, 
efektami przestrzennymi, kapitałem ludzkim, obecnością silnych ośrodków naukowych i 
badawczych, wykwalifikowanych specjalistów z branży kreatywnej i z dziedzin pokrew-
nych, obecnością przedsiębiorstw innowacyjnych i technologicznych, czy duży lokalny ry-
nek zbytu, bogata liczba podmiotów z branży i partnerów biznesowych, atrakcyjna prze-
strzeń publiczna, klimat otwartości i tolerancji, bogata oferta kulturalna i rozrywkowa, 
często znana marka i przede wszystkim wysoki poziom rozwoju gospodarczego. 

 Zdiagnozowano słabszy, niż w innych ośrodkach, rozwój sektora nowoczesnych usług bizne-
sowych w województwie łódzkim13: 

 Łódź znajduje się wśród siedmiu największych ośrodków usług dla biznesu (Kraków, War-
szawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Łódź i Poznań), skupiających łącznie 
85% ogółu zatrudnionych w tym sektorze. Jednak zdecydowanymi liderami są tutaj Kra-
ków (ponad 50 tys. zatrudnionych, co oznacza 23% udział miasta w strukturze zatrudnie-
nia sektora w podziale na poszczególne ośrodki), Warszawa i Wrocław (co najmniej 40 
tys. zatrudnionych). Łódzki sektor BPO/ SSC liczy tylko kilkanaście tys. zatrudnionych. 

 Łódź lokuje się dopiero na 7. miejscu pod względem wielkości powierzchni biurowych (za 
Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Trójmiastem Katowicami, i Poznaniem) 14. 

 Pod względem liczby centrów usług Łódź zajmuje dalekie miejsce. Pierwsze miejsce w 
Polsce zajmuje Warszawa (167 centrów) a w gronie ośrodków skupiających co najmniej 
120 centrów znajdują się również: Kraków (157), Wrocław (140) i Trójmiasto (120). Te 
ośrodki charakteryzuje także największa dynamika powstawania nowych jednostek i no-
wych miejsc pracy, np. w okresie od I kw. 2016 r. do I kw. 2017 r. w Krakowie powstało 
17 nowych jednostek, we Wrocławiu 15, w Poznaniu 12 i w Trójmieście 10. Te ośrodki też 
skupiają 59% ogólnej liczby nowych inwestycji w centra usług w Polsce, a wśród mniej-
szych ośrodków usług biznesowych bardzo pozytywnie pod względem liczby nowych in-
westycji wyróżniają się ostatnio Opole (5 nowych centrów) i Lublin (4). 

 Łódź zajmuje tez słabą pozycję w rankingu ośrodków usług dla biznesu pod względem 
oceny miejsca prowadzenia działalności. 

 Podkreślono nowe trendy lokalizacyjne, pojawiające się w sektorze logistyki15: 

                                                           

12 W dyskusji wykorzystano także następujące materiały:  ASM (2014), Geodecki i in. (2012), Lewandowska 
(2014), Rakowski-Kłos (2015), Staszek (2016),Szara i Wojtowicz (2016), Szultka (2014), Wierżyński (2015) 

13 W dyskusji wykorzystano także następujące materiały: ABSL (2016a), ABSL (2016b), ABSL (2017) 

14 W dyskusji wykorzystano także następujące materiały: ABSL (2016a), ABSL (2016b), ABSL (2017) 
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 Polska Centralna, łącznie z Łodzią, zalicza się do najbardziej pożądanych lokalizacji maga-
zynowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tuż za nią plasuje się Stambuł w Turcji, Pra-
ga w Czechach, Bukareszt w Rumunii i Budapeszt na Węgrzech. W Polsce znajduje się po-
łowa całej powierzchni magazynowej Europy Środkowej (Polska, Węgry, Czechy, Rumunia 
i Słowacja łącznie ponad 20 mln mkw). Jednak głównym czynnikiem, stanowiącym o po-
pularności takich lokalizacji są: 

o niskie koszty pracy (najwięksi gracze będą inwestowali w automatyzację magazy-
nów, jednak większość operatorów będzie musiała się zmierzyć z koniecznością 
zatrudnienia nawet dwu- trzykrotnie większej liczby osób do obsługi nowych 
operacji dodatkowych w magazynie, a w konsekwencji do szukania lokalizacji w 
rejonach gdzie jest tańsza siła robocza) i  

o niskie koszty nieruchomości.  

 Polska Centralna, w tym Łódź, to jedyna lokalizacja, która znajduje się w pierwszej dzie-
siątce rankingu  pod względem obu tych dwóch kryteriów.  

 Z ostatnich badań wynika, że rosnąca rolę zaczynają odgrywać: handel międzynarodowy, 
outsourcing, rozbudowa infrastruktury, rozwój e-handlu i zrównoważony rozwój. To 
ostatnie kryterium staje się szczególnie ważne dla klientów zwracających uwagę na mar-
kę, np. dla firm z branży handlu detalicznego i dystrybutorów pakowanych produktów 
konsumenckich (CPG).  

 Aby móc wysłać towar w jak najpóźniejszych godzinach operatorzy będą chcieli lokalizo-
wać swoje hale jak najbliżej hubów kurierskich. Z tego punktu widzenia istotne są np. de-
cyzje Poczty Polskiej, mówiące o zmianie lokalizacji przyszłego Centralnego Węzła Logi-
stycznego (z wcześniejszego, zlokalizowanego w województwie łódzkim, do nowego, w 
pobliżu planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego). 

 Co więcej, eksperci wskazują na rosnący trend dywersyfikacji lokalizacji i rozdrobnienie 
właścicielskie powierzchni magazynowych. W związku z tym rosnące znaczenie nowych 
regionów Polski, które ze względu na ubogą sieć połączeń drogowych nie posiadały do-
tychczas do wynajęcia dużych centrów logistycznych. Nowe inwestycje drogowe spowo-
dowały przesuniecie zainteresowania globalnych i lokalnych deweloperów rynkami 
wschodzącymi. Przykładem może być budowana dzięki programom unijnym trasa S19 z 
Rzeszowa do Lublina z planowanym ukończeniem inwestycji do 2020 roku.  Rozpoczęły 
się już budowy nowych parków dystrybucyjnych m.in. w Rzeszowie, Lublinie, a także Byd-
goszczy i w województwie zachodniopomorskim. Deweloperzy przygotowani są również 
do rozpoczęcia inwestycji w innych dotąd ‘egzotycznych’ lokalizacjach. Z tego punktu wi-
dzenia obiecująco przedstawia się sytuacja w województwach zachodnich, gdzie zainte-
resowanie przekłada się bezpośrednio na podaż powierzchni. 

W efekcie, do dalszych prac wyłoniono pięć domen, charakteryzujących się najlepszymi – w opinii 
ekspertów – perspektywami rozwojowymi:  

 Budownictwo,  

 Gospodarkę żywnościową,  

 Przemysły i usługi środowiskowe,  

 Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków oraz  

 Zdrowie. 

                                                                                                                                                                                     

15 W dyskusji wykorzystano także następujące materiały: Branecka (2017), JLL (2017), Łapiński (2017), Prologis 
(2016) 
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Zawężenie domen specjalizacji 

Celem tego etapu było zawężenie możliwych domen specjalizacji do kilku najbardziej obiecujących, 
charakteryzujących się najlepszą kondycją gospodarczą i innowacyjną, i najwyższym potencjałem 
rozwojowym, przy czym: 

 podstawą analizy zmian poziomu specjalizacji były zmiany wartości ilorazów lokacyjnych w 
okresie 2008-2015, włączając analizę i prognozowanie szeregów czasowych, 

 podstawą analizy kondycji i zmian kondycji gospodarczej i innowacyjnej były udziały poszcze-
gólnych działów w produkcji sprzedanej regionalnego przemysłu, 

 podstawą analizy potencjału rozwojowego były (tam, gdzie to możliwe) wskaźniki koniunktu-
ry gospodarczej16 i dostępne publikacje, raporty, artykuły itd., połączone z analizą krytyczną i 
dyskusją ekspercką z udziałem przedstawicieli Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, 
Departamentów: Przedsiębiorczości i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.  

Całość rezultatów analizowano na tle rezultatów uzyskanych w Zadaniu I w części objętej subindek-
sami 1.1 do 1.4 i 8.1 do 8.4 (por. Tabela 1). Z uwagi na to, że zostały one przedstawione we wcze-
śniejszych fragmentach raportu17, w dalszej części omówione są rezultaty dyskusji eksperckiej, nato-
miast szczegółowe omówienie zmian poziomu specjalizacji w obrębie poszczególnych domen specja-
lizacji, ocena ich kondycji i zmian kondycji gospodarczej i innowacyjnej oraz potencjału rozwojowego 
zostało przedstawione w załączniku 10. 

W dyskusji eksperckiej wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, 
Departamentu Przedsiębiorczości i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
oraz przedstawiciele Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Urzędu Statystycznego w Łodzi. Celem dyskusji 
było wykorzystanie opinii uczestników do krytycznej oceny przyszłego potencjału rozwojowego po-
szczególnych domen specjalizacji.  

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja zmian poziomu specjalizacji w obrębie poszczególnych 
domen (por. załącznik 10) wraz z: 

 analizą kondycji i zmian kondycji gospodarczej i innowacyjnej, 

 podsumowaniem analizy zmian poziomu specjalizacji oraz zmian kondycji gospodarczej i in-
nowacyjnej w obrębie poszczególnych domen specjalizacji, 

 podsumowaniem analizy krytycznej. 

W dyskusji: 

 W ramach Przemysłu modowego i wysokiej jakości dodatków zwrócono uwagę na złożone 
uwarunkowania rozwoju produkcji odzieży w województwie łódzkim18: 

                                                           

16 Prowadzone przez GUS badania koniunktury gospodarczej są oparte na subiektywnych opiniach dyrektorów 
przedsiębiorstw, i prowadzone są przy użyciu ankiet zawierających pytania o podstawowe wielkości ekono-
miczne, istotne dla oceny sytuacji przedsiębiorstw (https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-2000-
2017,4,8.html). 

17 Źródłem danych w zadaniu I był BDL i – w części dotyczącej indeksów syntetycznych – badania pierwotne. 
Dane te odnoszą się do całej gospodarki regionu i nie dają możliwości dezagregacji na poszczególne działy. 

18 W dyskusji wykorzystano także  następujące materiały: Analiza rynku (2017), Ciszak (2017), Deloitte (2017), 
European Commission (2017), Frąk (2016), iMonitorUrzędowy.Pl (2017), Konieczyńska (2015), Majewska 
(2015), Marczak (2015), Ministerstwo Skarbu Państwa (2014), Mr. Vintage (2015), newseria/pr/rt (2017), Olejak 
(2015), Olipra (2017), Przybył (2016), Stratega (2016), Szafrańska (2017), Textination (2017) 
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 Polska znajduje się (obok Włoch, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Rumunii, Bułgarii i Węgier) 
w gronie krajów o największej koncentracji firm odzieżowych. Polski rynek odzieżowy 
charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu (5-7% rocznie w porównaniu z niecałymi 3% 
w większości wysoko rozwiniętych krajów), zwłaszcza od 2013 roku, kiedy wartość rynku 
osiągnęła poziom blisko 7 mld euro. Oczekuje się, że w 2022 roku wartość tego rynku 
przekroczy 10 mld euro. Na tym tle, relatywnie niski i spadający (z 4,39% w 2009r. do 
2,71% w 2015r.) udział regionalnych firm odzieżowych w regionalnej produkcji sprzeda-
nej województwa łódzkiego budzi niepokój.  

 Jednym ze źródeł wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży odzieży jest ekspansja na rynki 
Europy Środkowo-Wschodniej, szacuje się jednak, że to źródło zacznie się wyczerpywać w 
ciągu najbliższych 5-10 lat. Co więcej, w pesymistycznym scenariuszu, zakładającym wy-
stąpienie poważnych zawirowań w gospodarce globalnej lub unijnej, dynamika wzrostu i 
rentowność osiągane na silnie cyklicznych rynkach nowych krajów członkowskich UE, 
mogą ulec znacznemu pogorszeniu.  

 Choć w województwie łódzkim znajduje się najwięcej całkowicie polskich przedsiębiorstw 
(kapitał + produkcja), przeważnie są to jednak sklepy prowadzące sprzedaż na terenie 
jednego miasta lub z ofertą internetową, zatrudniające do 10 pracowników. Największe 
pod względem obrotów firmy odzieżowe znajdują się najczęściej poza województwem, 
jak np. firma LPP (Gdańsk). Najpoważniejszymi konkurentami LPP w kraju są firmy zagra-
niczne: będąca własnością kapitału szwedzkiego H&M oraz spółki hiszpańskiej Grupy Indi-
tex (obroty rzędu odpowiednio 1,8 oraz 1,6 mld zł w 2016 r.). Udział tych trzech firm w 
krajowym detalicznym rynku odzieży szacuje się na około 25-30%. Za nimi plasuje się sze-
reg mniejszych przedsiębiorstw, o obrotach rzędu około 0,5 mld zł rocznie, będących za-
równo własnością kapitału krajowego (np. Grupa Redan z siedzibą w Łodzi, Grupa Vistula 
z siedzibą w Krakowie), jak i zagranicznego (np. C&A, New Yorker, Ordipol). 

 Z drugiej strony, podkreślano różnicę między prostą produkcją przerobową a działalno-
ścią gospodarczą, przynoszącą wysoką wartość dodaną. Rozwój produkcji przerobowej, 
nawet dla najbardziej znanych i światowych marek, nie gwarantuje dobrych warunków 
rozwoju dla przemysłu odzieżowego, bo w przypadku tego przemysłu obserwuje się dużą 
łatwość przenoszenia produkcji do regionów/ krajów o niskich kosztach siły roboczej. 
Choć, z drugiej strony, zauważa się także, że niektóre polskie przedsiębiorstwa, które kie-
dyś przeniosły produkcję do krajów azjatyckich, decydują się na powrót na rodzime po-
dwórko ze względu na rosnący koszty pracy w tamtych krajach.  

 Jednocześnie wskazano na odmienne uwarunkowania rozwoju przemysłu tekstylnego19: 

 Podczas gdy tradycyjna branża tekstylna odczuwa od dziesięcioleci rosnącą konkurencję 
ze strony krajów o taniej sile roboczej, takiej presji nie odczuwa nowo powstająca i szyb-
ko rosnąca branża tkanin technicznych, wykorzystywanych w licznych sektorach: Agro-
tech (rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo), Buildtech (budynki i budowle), Clothtech (ele-
menty techniczne obuwia i odzieży), Geotech (geotekstylia, inżynieria lądowa), Hometech 
(elementy mebli, tekstyliów domowych i pokryć podłogowych), Indutech (filtracja, czysz-
czenie i inne produkty przemysłowe), Meditech (higiena i medycyna), Mobiltech (samo-
chody, transport morski, koleje i lotnictwo), Oekotech (ochrona środowiska), Packtech 
(opakowania), Protech (ochrona), Sportech (sport i wypoczynek). 

                                                           

19 W dyskusji wykorzystano także  następujące materiały: ETP (2016), Gherzi (2017), Global Industry Analysts 
(2017), ICAC (2017), ITA (2016), Jänecke (2015), PBRZ (2014), Scheffer (2012), TECLO (2015), Wazir Advisors 
(2017). 
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 Wśród przedsiębiorstw wytwarzających tkaniny techniczne można wyróżnić 3 zasadnicze 
grupy. Do pierwszej zaliczają się firmy od początku swego istnienia specjalizujące się w 
produkcji tego rodzaju materiałów i zajmujące mocną pozycji na rynku międzynarodo-
wym. Drugą tworzą bardziej tradycyjne przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie coraz 
większy akcent kładą na produkcję tkanin technicznych, o wyższej wartości dodanej. Do 
trzeciej grupy należą zakłady nowo otwierane, które szukają możliwości rozwoju dzięki 
obecności w najbardziej zaawansowanych technologicznie segmentach przemysłu włó-
kienniczego i pracy na rzecz takich sektorów, jak motoryzacyjny czy lotniczy. 

 Szacuje się, że wartość światowego rynku tkanin technicznych wzrośnie do 2020 roku o 
30%, osiągając poziom 175 mld USD. Natomiast do 2030 roku powiększy się aż o 50%, do 
200 mld USD. Produkcja tkanin technicznych stała się, zwłaszcza w krajach rozwiniętych 
gospodarczo, jednym z najważniejszych sposobów na poradzenie sobie z konkurencją ze 
strony wytwórców tekstyliów z państw rozwijających się. Stwarza też możliwości rozwoju 
dla całej branży. Stąd, w wielu krajach Unii Europejskiej tkaniny techniczne stanowią 
obecnie wysoki odsetek produkcji całego przemysłu włókienniczego. Najwyższy jest on w 
Finlandii i wynosi aż 70%. Na kolejnych miejscach są: Niemcy (50%), Austria (45%) i Fran-
cja (40%). Średnia dla całej UE wynosi 30%. Czołową rolę w unijnej produkcji tkanin tech-
nicznych odgrywają: Niemcy,, Francja, Holandia i Belgia20.  

 Tkaniny techniczne należą do sześciu najbardziej atrakcyjnych segmentów gospodarki 
pod kątem możliwości inwestycyjnych, zwłaszcza że globalny popyt na tkaniny techniczne 
rośnie w tempie 3% rocznie. 

 Obserwacja regionalnych trendów w obszarze produkcji wyrobów tekstylnych (nieznacz-
ny spadek koncentracji i spadek udziału w produkcji sprzedanej regionalnego przemysłu) i 
w produkcji wyrobów chemicznych (wzrost udziału w produkcji sprzedanej regionalnego 
przemysłu) stwarza szansę na rozwój produkcji tkanin technicznych w województwie i 
walkę o pozycję na rynku o globalnym potencjale. 

 W ramach Przemysłów i usług środowiskowych wskazano, że21: 

 Jest to relatywnie słaby łańcuch wartości, zarówno z punktu widzenia ilorazów lokacyj-
nych, jak i dynamiki produkcji sprzedanej liczonej zmianami udziału produkcji łańcucha w 
produkcji sprzedanej regionalnego przemysłu. 

 W zasadzie, łańcuch ten nie ma wyraźnych, silnych ogniw. Jeżeli już jakieś, to C13 (pro-
dukcja wyrobów tekstylnych), ale głównie z uwagi na powiązania z innymi łańcuchami 
(moda i budownictwo) i dzięki temu – zwiększenie prawdopodobieństwa ‘rozlania’ pozy-
tywnych efektów specjalizacji (upowszechnienia bodźców rozwojowych) na większą ilość 
regionalnych obszarów działalności gospodarczych. Zwłaszcza w połączeniu C20 (produk-
cja włókien chemicznych). 

 Z racjonalnego punktu widzenia, istnieje pewna baza gospodarcza do rozwoju tego typu 
działalności, choć brak przesłanek wskazujących na to, że aktualnie taka specjalizacja fak-
tycznie zaczyna się spontanicznie wyłaniać. Z drugiej strony, brak jednoznacznych sygna-
łów ze strony globalnych rynków, bo handel w zakresie produktów wiązanych z przemy-
słami/ usługami środowiskowymi rośnie (w przypadku Polski dynamika wzrostu wymiany 
handlowej przewyższa dynamikę wzrostu PKB), z drugiej jednak wysiłek B+R słabnie/ 
utrzymuje się na dotychczasowym poziomie (duża zależność od polityk środowiskowych) 

                                                           

20 PBRZ (2014), Światowy rynek tkanin technicznych, http://www.pbrz.pl/artykul/swiatowy-rynek-tkanin-
technicznych. Brak danych dla Polski. 

21 W dyskusji wykorzystano także  następujące materiały: Eurostat (2017a), Eurostat (2017b), OECD (2017), U.S. 
Department of Commerce | International Trade Administration | Industry & Analysis (I&A) (2017). 

http://www.pbrz.pl/artykul/swiatowy-rynek-tkanin-technicznych
http://www.pbrz.pl/artykul/swiatowy-rynek-tkanin-technicznych


67 

 W dyskusji nad Gospodarką żywnościową22 zwrócono uwagę na to, że jest to silny łańcuch, 
ale głównie w zakresie produkcji artykułów spożywczych (C10) i produkcji napojów (C11), 
gdzie mamy zarówno w miarę silną koncentrację, jak i dynamikę produkcji. Co więcej, pro-
dukcja artykułów spożywczych odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju województwa, 
tworząc ponad 20% wartości produkcji sprzedanej (dane za 2015). Łącznie z produkcją napo-
jów stanowi to blisko 22%. Co więcej, produkcja żywności charakteryzuje się relatywnie wy-
soką konkurencyjnością, choć – wynikającą w dużej mierze z przewag kosztowych. Stąd, jeśli 
inteligentna specjalizacja, to raczej zorientowana na nisze o wyższej wartości dodanej. Przy 
braku wyspecjalizowanego potencjału rolnictwa być może wskazana byłaby koncentracja na 
żywności funkcjonalnej, o dużym i rosnącym globalnym potencjale rynkowym. 

 W dyskusji nad domeną Zdrowie zwrócono uwagę na to, że23: 

 Sam łańcuch jest niezrównoważony, ale na szczególną uwagę zasługują: 

 C21 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych:  relatywnie wysoki po-
ziom specjalizacji ale stosunkowo niewielki udział w regionalnej produkcji sprzedanej 
przemysłu. Koncentracja na (oprócz generyków) suplementach, silnie powiązanych z 
ewentualną niszą żywności funkcjonalnej, o czym świadczą trendy rozwoju na pol-
skim rynku farmaceutycznym i biotechnologicznym (głównym czynnikiem powodują-
cym rozwój branży w ostatnich latach były farmaceutyki sprzedawane bez recepty. 
Co więcej, branża o wysokiej (najwyższej) naukochłonności. 

 C32 urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne: relatywnie wysoki poziom specjali-
zacji (choć dotyczy to całego działu) choć słaby (1,32%), ale rosnący, udział w regio-
nalnej produkcji sprzedanej przemysłu 

 C26 komputery i wyroby elektroniczne, choć malejący poziom specjalizacji i relatyw-
nie niski (2,77%) i malejący udział regionalnej produkcji sprzedanej przemysłu 

 Przemysł farmaceutyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów produkcyj-
nych, i odnotowuje stały wzrost i przedstawia obecnie wartość odpowiadającą około 1% 
polskiego PKB. Jest też największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym co do wiel-
kości w Unii Europejskiej, z dynamicznie rozwijającym się eksportem. 

 Generalnym problemem jest brak specjalizacji (LQ = 0,6) w działalności usługowej w za-
kresie informacji (J63), istotnej zwłaszcza w części dedykowanej J63.99 (zautomatyzowa-
ne udzielanie informacji przez telefon, wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie, 
dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.) i działalności 
związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności 
powiązanej (J62, gdzie obserwujemy spadek LQ z nieco powyżej 0,7 w 2008 do nieco po-
wyżej 0,6 w 2015)  

 W dyskusji nad domeną Budownictwo24 zwrócono uwagę na to, że jest to relatywnie słaby 
łańcuch, głównie dlatego, że działalności mające ilorazy lokacyjne powyżej 1 wykazały w ana-

                                                           

22 W dyskusji wykorzystano także  następujące materiały: Bennett (2017), Grand View Research (2016), Jezierski 
(2017), Mazurek (2017), Olipra (2017), Religa (2017), Strzelecki (2017), The Statistics Portal (2018a), The Stati-
stics Portal (2018b), Tłuczak (2016), Wiadomości Handlowe (2017a), Wiadomości Handlowe (2017b), Wiado-
mości Handlowe (2017c), www.portalspozywczy.pl (2016a), www.portalspozywczy.pl (2016b), 
www.sadyogrody.pl (2016). 

23 W dyskusji wykorzystano także  następujące materiały: Abramczyk (2016), CEO (2018), Forum Farmaceutycz-
ne (2017), Łucka (2014), Zalewski (2017). 

24 W dyskusji wykorzystano także  dane statystyczne, dotyczące wyników działalności budownictwa w okresie 
2008-2016. 
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lizowanym okresie spadek poziomu specjalizacji, a działalności mające ilorazy lokacyjne poni-
żej 1 nie wykazały w tym czasie jednoznacznych oznak rosnącej specjalizacji. Wyjątkiem była 
tutaj: produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (nieznaczny 
wzrost specjalizacji) oraz pozostałe górnictwo i wydobywanie (iloraz lokacyjny poniżej 1, choć 
lekko rosnący). Największy potencjał tkwi w robotach budowlanych (związanych z budową 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz z robotami budowlanymi specjalistycznymi), ale 
pozycja województwa łódzkiego w tym obszarze jest relatywnie słaba, a do tego jest to ob-
szar mocno uzależniony od funduszy strukturalnych i zamówień publicznych. 

W konkluzji dyskusji, do dalszych prac wybrano trzy domeny: 

 Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków, z kluczowym znaczeniem C13 (produkcja wy-
robów tekstylnych), C14 (produkcja odzieży) i C20 (produkcja chemikaliów i wyrobów che-
micznych). 

 Gospodarka żywnościowa, z kluczowym znaczeniem C10 (produkcja artykułów spożywczych) 
i C11 (produkcja napojów). 

 Zdrowie, z kluczowym znaczeniem C21 (produkcja podstawowych substancji farmaceutycz-
nych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych), C26 (produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych), C32 (pozostała produkcja wyrobów), J62 (działalność 
związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powią-
zana) i J63 (działalność usługowa w zakresie informacji). 

Zgodnie z opinią przedstawicieli Departamentu Przedsiębiorczości, proponowane obszary pokrywały 
się z obszarami, w których Departament obserwuje najwyższą aktywność. 

Analiza zasobów proinnowacyjnych  

Ta część raportu prezentuje ocenę zasobów proinnowacyjnych trzech wyżej wskazanych domen 
(Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków, Gospodarka żywnościowa i Zdrowie), opartą na re-
zultatach czterech kolejnych etapów:  

 etapu 3., mającego na celu analizę i ocenę potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w ob-
rębie poszczególnych domen specjalizacji,  

 etapu 4., mającego na celu analizę potencjału otoczenia gospodarczego poszczególnych do-
men specjalizacji, 

 etapu 5., mającego na celu analizę i ocenę zdolności innowacyjnych poszczególnych domen 
specjalizacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym i 

 etapu 6., mającego na celu analizę zakorzenienia poszczególnych domen specjalizacji. 

Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw 

Podstawą oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w obrębie poszczególnych domen spe-
cjalizacji były badania ankietowe, obejmujące pięć bloków pytań (kwestionariusz ankiety prezentuje 
załącznik 5): 

 analizę aktywności i wyniki (zasięg prowadzonej działalności, aktywność eksportowo-
importowa i jej efekty, inwestycje, formy i efekty samodzielnej działalności badawczo-
rozwojowej); 
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 poziom inkrementalności vs radykalności innowacji (intensywność, rodzaj i poziom radykal-
ności wprowadzanych innowacji, przy założeniu że poziom inkrementalności/ radykalności25 
szacowany jest na podstawie występowania czterech typów deficytów wiedzy, towarzyszą-
cych wprowadzeniu innowacji (im wyższy poziom deficytu tym wyższy poziom radykalności 
innowacji): niepewności technologicznej, doświadczenia technicznego, doświadczenia bizne-
sowego i kosztów wdrożenia technologii, ocenianych w 5-cio punktowej skali, gdzie 1 ozna-
cza bardzo niski poziom deficytu a 5 bardzo wysoki (Tabela 7): 

 współpracę w zakresie prac badawczo-rozwojowych (zakres, charakter i efekty współpracy z 
innymi przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia 
biznesu i z władzami publicznymi), 

 potencjał technologiczny (mierzony oceną kadry pracowniczej i infrastruktury firmy) i  

 źródła, potrzeby i bariery innowacyjności. 

Tabela 7: Wskaźniki poziomu radykalności wprowadzanych zmian 

Kategoria deficytu 
wiedzy 

Opis Skala ocen 

Niepewność tech-
nologiczna 

Stopień, w jakim rozwój produktów/procesów produkcji 
wymaga tworzenia nowej wiedzy stanowiącej poważne wy-
zwanie26. Im większa potrzeba tworzenia nowej wiedzy tym 
wyższy poziom radykalności innowacji. Miarą potrzeby two-
rzenia nowej wiedzy może być wielkość nakładów na własną 
działalność badawczo-rozwojową firm związaną z rozwojem 
innowacji. 

skala od bardzo 
niskiego pozio-
mu niepewności 
(1) do bardzo 
wysokiego (5) 

Doświadczenie 
techniczne  

Stopień, w jakim rozwój produktów/procesów produkcji 
wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikacji/kompetencji 
(także do obsługi nowych maszyn/urządzeń), których w fir-
mie brakuje27. Im większa potrzeba pozyskania nowej wiedzy 
(kształcenie, dokształcanie, przekwalifikowanie i zakup no-
wych maszyn i urządzeń) tym wyższy poziom radykalności 
innowacji. Miarą potrzeby pozyskania nowej wiedzy mogą 
być np. koszty pozyskania/zatrudnienia nowych pracowników 
o profilu kwalifikacji niezbędnym do rozwoju innowacji, kosz-
ty szkolenia pracowników związane z rozwojem innowacji, 
koszty wdrożenia nowych technologii, nieużywanych dotych-
czas przez firmę itd. 

skala od niewiel-
kiego braku 
doświadczenia 
(1) do bardzo 
dużego (5) 

Doświadczenie 
biznesowe 

Stopień, w jakim rozwój produktów/procesów produkcji 
wymaga tworzenia nowej wiedzy potrzebnej do rozwoju i 
wdrożenia nowych praktyk biznesowych (rozwoju innowacji 
organizacyjnej). Im większa potrzeba tworzenia takiej wiedzy 
tym wyższy poziom radykalności innowacji. Miarą potrzeby 
tworzenia nowej wiedzy mogą być np. koszty zmia-
ny/zdefiniowania całkowicie nowych strategii marketingo-

skala od niewiel-
kiego braku 
doświadczenia 
(1) do bardzo 
dużego (5) 

                                                           

25 Takie podejście wynika z trudności pomiaru poziomu radykalności innowacji, bo innowacja radykalna oznacza 
innowację, która wywiera znaczący wpływ na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku (OECD, 
Eurostat 2006). Takie podejście koncentruje się na skutkach innowacji, a nie na nowości innowacji, a same 
skutki mogą być widoczny dopiero w dłuższej perspektywie.  

26 Konieczność uruchomienia procesu ‘uczenia się przez badanie’. 

27 Konieczność uruchomienia procesów ‘uczenie przez kształcenie, dokształcanie, przekwalifikowanie’. 
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wych,  koszty zmiany dostawców itd.  

Koszty wdrożenia 
technologii 

Stopień, w jakim rozwój produktów/procesów produkcji 
wymaga inwestycji w zakup nowych maszyn/urządzeń28. Im 
wyższe koszty pozyskania wiedzy ucieleśnionej w nowych 
maszynach/urządzeniach tym wyższy poziom radykalności 
innowacji.  

skala od bardzo 
niskich kosztów 
wdrożenia (1) do 
bardzo wysokich 
(5) 

Źródło: Na podstawie: Amara i in. (2004) 

W badaniach ankietowych wzięło udział:  

 W ramach Gospodarki żywnościowej (por. Rysunek 29) – 120 przedsiębiorców. Gro z nich 
(95%) stanowili przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obrębie produkcji 
żywności (A01, C10, C11, I56,) oraz przemysłów i usług wspomagających (C28, H49, H52, J63). 
Pozostały odsetek firm zajmował się usługami na rzecz gospodarki żywnościowej (M74, M75, 
N77). Dlatego rezultaty badań zostały – tam, gdzie to było możliwe – przedstawione w po-
dziale na dwie subdomeny: produkcję żywności oraz przemysły i usługi wspomagające. Ze 
względu na małą liczebność populacji (6 firm), w szczegółowych analizach pominięto usługi 
na rzecz gospodarki żywnościowej. 

 W ramach Przemysłu modowego i wysokiej jakości dodatków (por. Rysunek 33) – 120 przed-
siębiorców, przy czym: 

 blisko 31% zajmowało się produkcją odzieży (C14), ponad 42% produkcją surowców, ma-
teriałów i dodatków na potrzeby produkcji odzieży (C20.6 i C13), 

 25% prowadziło działalność w obrębie usług/ przemysłów wspomagających (M73.1, 
M74.1, M74.2, J60 i C18), 

 bardzo nieliczna grupa firm (niecałe 2%) zajmowała się produkcją wysokiej jakości dodat-
ków (C32.1).  

 Dlatego rezultaty badań zostały  – tam, gdzie to było możliwe – przedstawione w podziale na 
trzy subdomeny: produkcję odzieży; produkcję surowców, materiałów i dodatków na potrze-
by produkcji odzieży oraz usługi/ przemysły wspomagające. Ze względu na małą liczebność 
populacji (2 firm), w szczegółowych analizach pominięto produkcję wysokiej jakości dodat-
ków. 

 W ramach Zdrowia (por. Rysunek 35) – 120 przedsiębiorców, przy czym: 

 blisko 40% z nich prowadziło działalność w obrębie usług zdrowotnych (N79 i sekcja Q),  

 blisko 17% w obrębie leków i substancji farmaceutycznych, urządzeń, instrumentów i wy-
robów medycznych (C21, C13, C32.5),  

 ponad 24% działalność w obrębie usług wspomagających (I56 i N81), ponad 14% działal-
ność w obrębie profilaktyki (C10, C11, C32.2, C14.12 i C20.4), 

 producenci aparatury i oprogramowania (C26.2, C26.6, C28.99, J63) stanowili blisko 6% 
wszystkich firm. 

 Dlatego rezultaty badań zostały  – tam, gdzie to było możliwe – przedstawione w podziale na 
wskazane wyżej subdomeny. Wyjątkiem była aparatura i oprogramowanie, subdomena liczą-
ca tylko 6 firm. 

Istotą badań ankietowych nie było wyjaśnienie przyczyn różnicujących poziom potencjału innowacyj-
nego w obrębie poszczególnych domen specjalizacji, lecz określenie – na podstawie przyjętych w 
badaniu zmiennych – różnic w wielkości zasobów innowacyjnych oraz różnic w natężeniu zjawisk 
wskazujących na umiejętność generowania, przyswajania i zastosowania wiedzy do wdrażania inno-

                                                           

28 Konieczność uruchomienia procesów ‘uczenia się przez używanie’. 
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wacji29. Dlatego dalsza część raportu skupia się nie na interpretacji omawianych zasobów/ zjawisk, 
lecz na dokonaniu porównań między domenami i subdomenami w celu wskazania domen/ subdo-
men, które mogą mieć największy potencjał innowacyjny, predestynujący je do bycia potencjalnymi 
obszarami inteligentnej specjalizacji województwa. 

W ramach tego etapu zastosowano także: 

 metody statystyczne do opracowania rezultatów badań ankietowych. Z uwagi na brak wcze-
śniejszych obserwacji, dokonanych przy wykorzystaniu tego narzędzia nie można było w tym 
etapie zastosować analizy i prognozowania szeregów czasowych; 

 analizę danych wtórnych (do przygotowania ankiety w części dotyczącej potencjału techno-
logicznego i inkrementalności vs radykalności innowacji) . 

Całość wyników analizowano na tle rezultatów uzyskanych w Zadaniu I w części objętej subindeksami 
1.5 i 1.6, 2.1 do 2.3, 3.1 do 3.3, 5.1 do 5.5 i 6.1 do 6.8 (por. Tabela 1).  

Z uwagi na to, że: 

 rezultaty uzyskane w zadaniu I zostały przedstawione we wcześniejszych fragmentach rapor-
tu, a poza tym charakteryzują się słabą porównywalnością z danymi pozyskanymi z odmien-
nych źródeł i według odmiennej metodyki,  

 potencjał innowacyjny, rozumiany jako zdolność do skutecznego realizowania przedsięwzięć 
o charakterze innowacyjnym, reprezentowany był w badaniach ankietowych przez bloki py-
tań skoncentrowane na poziomie inkrementalności vs radykalności innowacji, współpracy w 
zakresie prac badawczo-rozwojowych i potencjale technologicznym, 

dalsza część raportu przedstawia konkluzje wynikające z badań ankietowych w wyżej wskazanych 
trzech blokach. Szczegółowa prezentacja całości rezultatów badań ankietowych jest przedmiotem 
załącznika 11.  

Analiza rezultatów badań ankietowych wskazała, co następuje: 

 Odnośnie samodzielnej działalności B+R. Generalnie, niewielki odsetek firm deklarował pro-
wadzenie samodzielnej działalności B+R, jednak największy odsetek takich firm występował 
w wśród producentów leków, urządzeń, instrumentów i wyrobów. Daleko za nimi znaleźli się 
producenci surowców, materiałów i dodatków dla przemysłu modowego oraz firmy działają-
ce w obszarze profilaktyki i producenci odzieży. 

 Odnośnie poziomu inkrementalności vs radykalności innowacji: 

 Najwyższy odsetek firm deklarujących wprowadzenie w okresie ostatnich 5 lat jakiekol-
wiek innowacji znalazł się w domenie Zdrowie. Ta domena liderowała również pod 
względem planów rozwoju innowacji w najbliższych 3 latach. Podobna analiza na pozio-
mie subdomen wskazała, że na czele listy, z najwyższym odsetkiem firm deklarujących 
wprowadzenie w okresie ostatnich 5 lat jakiekolwiek innowacji także znalazły się subdo-
meny z domeny Zdrowie, a mianowicie: leki, urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne 
oraz profilaktyka. Za nimi, ale z różnicą od 15 do 20 punktów procentowych, uplasowały 
się pozostałe subdomeny. Podobny ranking subdomen zaobserwowano pod względem 
planów rozwoju innowacji w najbliższych 3 latach. 

 O dużym potencjale innowacyjnym świadczą zwłaszcza innowacje na poziomie rynku 
międzynarodowego i krajowego, jednak wśród innowacji wprowadzanych przez ankieto-
wane firmy dominowały innowacje na poziomie firmy (takie innowacje wprowadziło od 
47% do 57% ankietowanych firm): 

                                                           

29 Por. Cohen i Levinthal 1990; Fu 2007; Spithoven, Clarysse i Knockaert 2000; Todorova i Durisin 2003; van den 
Bosch, van Wijk i Volberda 2003; Wegloop 1995; Zahra i George 2002. 
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o Listę firm wprowadzających znaczny odsetek innowacji na poziomie rynku mię-
dzynarodowego otwierały przemysły/ usługi wspomagające gospodarkę żywno-
ściową, gdzie odsetek firm wprowadzających takie innowacje wynosił ponad 
29%. Nieco dalej uplasowały się firmy zakwalifikowane do profilaktyki i produ-
cenci odzieży, gdzie odsetek firm wprowadzających in nowacje na poziomie rynku 
międzynarodowego wynosił blisko 26%. 

o Listę firm wprowadzających głównie innowacje na poziomie rynku krajowego 
otwierali producenci leków, urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, 
gdzie odsetek firm wprowadzających takie innowacje wynosił ponad 56%. Nieco 
dalej uplasowali się producenci surowców, materiałów i dodatków dla przemysłu 
modowego oraz firmy zakwalifikowane do profilaktyki, gdzie odsetek firm wpro-
wadzających innowacje na poziomie rynku krajowego wynosił odpowiednio bli-
sko 41% i blisko 39%. 

 Ocena poziomu deficytów wiedzy, towarzyszących wprowadzeniu innowacji: niepewności 
technologicznej, doświadczenia technicznego, doświadczenia biznesowego i kosztów 
wdrożenia technologii świadczyła o tym, że w każdej domenie większość innowacji miała 
bardziej inkrementalny charakter. Analiza subdomen pokazała, że najwyższy poziom defi-
cytów wiedzy (i tym samym najwyższy poziom radykalności innowacji) towarzyszył inno-
wacjom wprowadzanym przez firmy zakwalifikowane do usług/ przemysłów wspomaga-
jących przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków oraz do przemysłów/ usług wspo-
magających gospodarkę żywnościową, ale różnice w poziomie deficytów wiedzy pomię-
dzy poszczególnymi subdomenami były minimalne. 

 Odnośnie potencjału technologicznego (mierzonego oceną kadry pracowniczej i infrastruktu-
ry firmy): 

 We wszystkich domenach i subdomenach kapitał ludzki został oceniony jako relatywnie 
wysoki, zwłaszcza komponenty związane z doświadczeniem w branży, znajomością no-
wych technologii/zmian technologicznych i gotowością na wprowadzenie innowa-
cji/zmian w firmie. Jednak do domen o najwyższym potencjale kapitału ludzkiego można 
było zaliczyć producentów leków, urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych, pro-
ducentów żywności i firmy zakwalifikowane do przemysłów/ usług wspomagających go-
spodarkę żywnościową. 

 Do najniżej ocenionych komponentów kapitału ludzkiego zaliczono umiejętności związa-
ne z opracowywaniem koncepcji projektów badawczych i prowadzeniem projektów ba-
dawczych.  

 Nieco większe zróżnicowanie ocen dało się w ocenie infrastruktury firmy (aktualność sto-
sowanych technologii/systemów oraz stan techniczny sprzętu/parku maszynowego), 
gdzie przodowali producenci żywności, producenci leków, urządzeń, instrumentów i wy-
robów medycznych, i producenci odzieży oraz firmy zaliczone do przemysłów/ usług 
wspomagających gospodarkę żywnościową i firmy zakwalifikowane do produkcji surow-
ców, materiałów i dodatków dla przemysłu modowego. 

 Odnośnie intensywności współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Wyjątkowo ni-
ski odsetek firm w ogóle deklarujących jakąkolwiek współpracę z innymi przedsiębiorstwami, 
jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu uniemożliwił wyciąga-
nie jakichkolwiek wniosków co do różnic intensywności takiej współpracy zarówno na pozio-
mie domen, jak i subdomen. 

Z powyższych porównań wynikało, że subdomenami o najwyższym potencjale innowacyjnym były 
(Tabela 8): 
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 leki, urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, 

 profilaktyka, 

 przemysły/ usługi wspomagające gospodarkę żywnościową,  

 produkcja surowców, materiałów i dodatków dla przemysłu modowego,  

 produkcja żywności, 

 usługi/ przemysły wspomagające przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków,  

 produkcja odzieży,  

 usługi wspomagające zdrowie. 

Tabela 8: Ranking subdomen 

Obszar działalności Subdomeny z najwyższą częstotliwością aktywności w danym obszarze 

Samodzielna działalność B+R 
 leki, urządzenia, instrumenty i wyroby 

 produkcja surowców, materiałów i dodatków dla przemysłu mo-
dowego 

 profilaktyka 

 produkcja odzieży 

Aktywność innowacyjna 
 leki, urządzenia, instrumenty, wyroby 

 profilaktyka 

Poziom innowacji 
 leki, urządzenia, instrumenty, wyroby 

 produkcja surowców, materiałów i dodatków dla przemysłu mo-
dowego 

 profilaktyka 

 na poziomie rynku kra-
jowego 

 na poziomie rynku 
międzynarodowego 

 przemysły/ usługi wspomagające gospodarkę żywnościową 

 profilaktyka 

 produkcja odzieży 

Plany innowacyjne na najbliższe 
3 lata 

 leki, urządzenia, instrumenty, wyroby 

 profilaktyka 

Potencjał technologiczny: 
 leki, urządzenia, instrumenty, wyroby 

 przemysły/ usługi wspomagające gospodarkę żywnościową 

 produkcja żywności 

 kapitał ludzki 

 infrastruktura  produkcja żywności 

 leki, urządzenia, instrumenty, wyroby 

Potencjał otoczenia gospodarczego 

Podstawą oceny potencjału otocznia gospodarczego były pogłębione wywiady indywidualne (po 25 
wywiadów w ramach każdej domeny), skoncentrowane na zebraniu opinii na temat (scenariusz wy-
wiadu prezentuje załącznik 5): 

 stanu rozwoju sektora B+R w danej branży (m.in. poziom aktywności, umiędzynarodowienia 
badań), 

 poziomu zawansowania technologicznego danej branży, 

 poziomu rozwoju systemów edukacji zawodowej i wyższej dla danej branży, 

 poziomu rozwoju usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu dla danej branży, 
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 sieci powiązań w branży, 

 doświadczeń i sukcesów w aktywności innowacyjnej w danej branży, 

 efektywności sektorowego systemu wsparcia innowacji. 

W celu przygotowania krótkiej charakterystyki otoczenia gospodarczego poszczególnych domen (por. 
załącznik 12) w ramach tego etapu zastosowano także analizę danych wtórnych i analizę krytyczną.  

Do opracowania rezultatów pogłębionych wywiadów indywidualnych wykorzystano proste metody 
statystyczne, niepozwalające jednak – z uwagi na niewielką liczebność próby i jakościowy charakter 
badań – na dokonywanie porównań statystycznych. Z uwagi na brak wcześniejszych obserwacji, do-
konanych przy wykorzystaniu tego narzędzia nie można było w tym etapie zastosować analizy i pro-
gnozowania szeregów czasowych. 

Całość wyników analizowano na tle rezultatów uzyskanych w Zadaniu I w części objętej subindeksami 
4.1 do 4.830 i 7.1 do 7.5 (por. Tabela 1). Z uwagi na to, że zostały one przedstawione we wcześniej-
szych fragmentach raportu, a poza tym charakteryzują się słabą porównywalnością z danymi pozy-
skanymi z odmiennych źródeł i według odmiennej metodyki, dalsza część raportu przedstawia naji-
stotniejsze wnioski, wypływające z wywiadów. Szczegółowa prezentacja całości rezultatów pogłębio-
nych wywiadów indywidualnych jest przedmiotem załącznika 13. 

Analiza rezultatów pogłębionych wywiadów indywidualnych (po 25 uczestników w każdej domenie) 
wskazała, co następuje: 

 Odnośnie stanu rozwoju sektora B+R: 

 Wszyscy uczestnicy wywiadów, bez względu na domenę, w obrębie jakiej działali, pod-
kreślali olbrzymią rolę badań i postępu technologicznego w rozwoju branży. Doceniając 
tę rolę, część uczestników prowadziła samodzielną działalność B+R, część zaś wprowadza-
ła postęp innymi (niż samodzielna działalność B+R) kanałami, takimi jak np. współpraca z 
jednostkami badawczo-rozwojowymi, udział w imprezach targowo-wystawienniczych, 
kontakty z odbiorcami/ dostawcami, prasa specjalistyczna, współpraca z zewnętrznymi 
ekspertami itd.  

 To, co różniło poszczególne domeny, to znaczenie przypisywane głównym źródłom zmian 
technologicznych w branży. Bo choć wszyscy uczestnicy wskazywali na zakup nowocze-
snego sprzętu i linii produkcyjnych, współpraca z dostawcami (np. opakowań) oraz 
współpraca z wieloma firmami mniej bądź bardziej specjalistycznymi, często reprezentu-
jącymi różne obszary zainteresowań (np. połączenie firm technologicznych czy informa-
tycznych z firmami medycznym), to w przypadku firm reprezentujących Gospodarkę żyw-
nościową i Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków szczególnie ważną rolę przypi-
sano rynkowi i potrzebom konsumentów a w przypadku firm reprezentujących domenę 
Zdrowie – działalności naukowej i pracom badawczo-rozwojowym, prowadzonym albo 
samodzielnie, albo we współpracy z jednostkami naukowymi oraz zakupowi know-how. 

 Odnośnie poziomu zawansowania technologicznego: 

 Wszyscy uczestnicy byli zdania, że poziom zaawansowania technologicznego polskich firm 
systematycznie wzrasta. W efekcie, większość uczestników reprezentujących Gospodarkę 
żywnościową i Zdrowie bardzo wysoko oceniła poziom zaawansowania technologicznego 
polskich firm (z wyjątkiem firm/ gospodarstw, zajmujących się produkcją hodowlaną). 
Natomiast uczestnicy reprezentujący Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków 
zwracali uwagę na zauważalne zróżnicowanie branży. Wszyscy jednak podkreślali trudno-
ści, na jakie napotykają polskie firmy, gdy chcą się przebić na rynkach zagranicznych. 

                                                           

30 Dane pozyskane z instytucji otoczenia biznesu nie dały podstaw do wyznaczenia wiarygodnej wartości sku-
mulowanej liczby podmiotów korzystających z usług CTT (subindeks 4.5). 
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 Równie wysoko zdecydowana większość uczestników oceniła aktualną pozycję swojej 
firmy pod względem zaawansowania technologicznego, uznając ją za porównywalną do 
innych w kraju, zarówno z punktu widzenia wykorzystywanego parku maszynowego, jak i 
technologii. 

 Odnośnie poziomu rozwoju systemów edukacji zawodowej i wyższej: 

 W przypadku uczestników reprezentujących domenę Gospodarka żywnościowa domino-
wał pogląd, że system edukacji zawodowej i wyższej jest dostatecznie efektywny w przy-
padku pracowników niżej wykwalifikowanych, których można dokształcić i/lub przekwali-
fikować bezpośrednio na stanowisku pracy. Za satysfakcjonujący uznano także system 
kształcenia technologów żywności, choć producenci żywności tradycyjnej zwracali uwagę 
na kurczące się zasoby wiedzy typowo rzemieślniczej. Zwracano także uwagę na: 

o brak pracowników technicznych typu ślusarze, maszyniści chłodniczy, konserwa-
torzy maszyn itp., wskazując że winę za taki stan rzeczy ponosi ograniczenie, a w 
przypadku niektórych zawodów likwidacja, szkolnictwa zawodowego, przy jedno-
czesnym braku odpowiedniej oferty szkoleniowej ze strony instytucji otoczenia 
biznesu, 

o malejący prestiż zawodów związanych z gospodarką żywnościową i – w efekcie – 
malejący napływ nowych kadr do sektora. 

 W przypadku uczestników reprezentujących domenę Przemysł modowy i wysokiej jakości 
dodatków powszechnym był pogląd, że aktualny profil kształcenia, zarówno na poziomie 
zawodowym, jak i wyższym, nie odpowiada potrzebom firm. Wśród opinii dominowały te, 
w myśl których: 

o Edukacja zawodowa praktycznie nie istnieje. Doraźne dokształcanie pracowników 
nie rozwiązuje problemu przygotowania kreatywnych inżynierów, którzy będą 
rozwijać różne produkty włókiennicze. Instytucje otoczenia doskonale sobie ra-
dzą ze szkoleniami typu obsługa komputerów, nie zastąpią jednak solidnej wiedzy 
niezbędnej w zakresie technologii włókiennictwa. Likwidacja systemu kształcenia 
zawodowego spowodowała duże niedobory w zakresie dostępu przedsiębiorców 
do zasobów pracowników produkcyjnych niskiego i średniego szczebla. 

o Szkolnictwo wyższe zlikwidowało szereg specjalizacji związanych z przemysłem 
włókienniczym i odzieżowym, i nie kształci włókienników i technologów odzieży, 
koncentrując się np. na projektantach. Potrzebni są włókiennicy, posiadający 
wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, przędzalnictwa, tkactwa oraz obróbki me-
chanicznej i chemicznej włókna. Potrzebni są technolodzy produkcji, zwłaszcza 
produkcji wielkoseryjnej. Brak także inżynierów specjalistów produkcji i prze-
twórstwa tworzyw sztucznych.  

o Instytucje otoczenia biznesu w minimalnym stopniu zaspakajają potrzeby rozwo-
ju kwalifikacji pracowników firmy i branży. Brakuje instytucji otoczenia biznesu 
ukierunkowanych na edukację zawodową i branżową. Brakuje szkoleń z materia-
łoznawstwa, obsługi maszyn sterowanych komputerowo. Niestety, nie ma na 
rynku pracy konstruktorów i projektantów nowych wzorów. 

 W przypadku uczestników reprezentujących domenę Zdrowie opinia na temat poziomu 
rozwoju systemów edukacji zawodowej i wyższej była mocno zróżnicowana: 

o Najlepszą sytuację mają firmy farmaceutyczne, mające duży wybór absolwentów 
szkół i to zarówno na poziomie zawodowym, jak i wyższym, od techników farma-
cji, magistrów farmacji, biotechnologów, lekarzy czy osoby specjalizujące się w 
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marketingu i produkcji maszyn. Brak jednak zaspokajającego potrzeby kształcenia 
w zakresie farmacji przemysłowej. 

o Gorzej jest z np. protetykami, ortotykami czy biomechanikami. Brakuje także pra-
cowników łączących wiedzę/ umiejętności medyczne i inżynierskie. 

o Brak zaspokajającego potrzeby kształcenia w zakresie: (i) nowych technologii 
medycznych, kosmetycznych itd.; (ii) fizjoterapeutów. 

o Zwracano także uwagę na: 

 archaiczny profil kształcenia (profil kształcenia jest przestarzały, absol-
wenci studiów nie znają nowych rozwiązań, nie potrafią korzystać ze 
sprzętu i nie są przygotowani do podjęcia pracy w firmie, uczelnie wyższe 
są mało nowoczesne i przygotowanie studentów dotyczy wyłącznie po-
ziomu podstawowego), 

 niedobory w zawodach informatycznych (studia kształcą głównie pod ką-
tem teoretycznym z pominięciem wiedzy praktycznej) i inżynieryjnych, 
pracujących na potrzeby szeroko rozumianego zdrowia. 

o Powyższe luki nie są w dostatecznym stopniu wypełniane przez ofertę instytucji 
otoczenia biznesu. 

 Odnośnie poziomu rozwoju usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu: 

 Generalnie, prawie wszyscy uczestnicy (bez względu na domenę, jaką reprezentowali) nie 
korzystali, i nie widzieli potrzeby korzystania, z usług oferowanych przez instytucje oto-
czenia biznesu. 

 Mimo dużego stopnia samowystarczalności część firm deklarowała ewentualną chęć sko-
rzystania z usług instytucji otoczenia biznesu, zwracała jednak uwagę, że dotychczasowa 
oferta nie odpowiadała ich potrzebom/ interesom. 

 Odnośnie sieci powiązań i sektorowego systemu wsparcia innowacji:: 

 Podobnie, jak w przypadku poziomu wykorzystani usług oferowanych przez instytucje 
otoczenia biznesu, zdecydowana większość uczestników nie widziała albo potrzeby, albo 
możliwości rozwijania (innej niż typowo handlowa) współpracy z innymi przedsiębior-
stwami, jednostkami badawczo-rozwojowymi czy instytucjami otoczenia biznesu. Do 
rzadkości należały firmy należące do jakichkolwiek organizacji gospodarczych czy bran-
żowych, a te, które należały, często były zdania, że uczestnictwo w tych organizacjach nie 
przyniosło oczekiwanych efektów. 

 Większość firm nie miała także wypracowanych form współpracy z regionalnymi i lokal-
nymi władzami publicznymi. 

 Odnośnie doświadczeń i sukcesów w aktywności innowacyjnej: 

 W przypadku uczestników reprezentujących domenę Gospodarka żywnościowa: 

o Większość była zdania, że branża jest otwarta na innowacje, jednak mają one 
głów-nie charakter drobnych ulepszeń produktowych i procesowych. Znacząco 
nowe ulepszenia dotyczą głównie organizacji i marketingu, zwłaszcza rozwoju 
sprzedaży internetowej, opakowań i etykietowania produktu oraz designu. Lide-
rami innowacji są firmy zachodnioeuropejskie (belgijskie, duńskie, francuskie, 
hiszpańskie, niemieckie i włoskie) i amerykańskie. 

o Oceniając poziom innowacyjności własnej firmy, zdecydowana większość uczest-
ników  wskazała, że jest on dobry/ wysoki lub bardzo wysoki. Do mocnych stron 
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własnych firm uczestnicy zaliczyli: jakość i metody (często tradycyjne) wytwarza-
nia produktów, bogaty i różnorodny asortyment, atrakcyjne ceny, rozpoznawal-
ność marki i rozbudowaną sieć sprzedaży oraz stabilne i dobrze przeszkolone ka-
dry. Do słabych stron należał przede wszystkim słaby dostęp do technologii.  

 W przypadku uczestników reprezentujących domenę Przemysł modowy i wysokiej jakości 
dodatków: 

o Zdecydowana większość uczestników była zdania, że branża (i firmy reprezento-
wane przez uczestników) jest mocno innowacyjna, a wiele firm znajduje się w 
czołówce innowacyjności. Wśród krajów, które są/ będą w przyszłości liderami w 
zakresie innowacyjności wskazywano przede wszystkim Włochy, Niemcy, Francję, 
Japonię, USA, a w przyszłości Turcja i Chiny. 

o Oceniając poziom innowacyjności własnej firmy, zdecydowana większość uczest-
ników wskazała, że jest on zadowalający. Do mocnych stron własnych firm 
uczestnicy zaliczyli przede wszystkim: aktualny poziom techniczny i technologicz-
ny, doświadczoną kadrę, dobre rozeznanie co do wdrażanych w świecie innowa-
cji, otwartość na nowości i dużą elastyczność działania, systematyczne inwestycje 
w park maszynowy i komputeryzację procesów produkcji oraz systematyczną 
współpracę z zapleczem naukowo-badawczym. Do słabych: brak dopływu mło-
dych, wykwalifikowanych kadr, w tym inżynieryjno-technicznych. 

 W przypadku uczestników reprezentujących domenę Zdrowie: 

o Ocena innowacyjności polskich firm działających w obszarze zdrowia była zróżni-
cowana, od optymistycznych, oceniających innowacyjność polskich firm bardzo 
wysoko, do bardziej wyważonych, oceniających innowacyjność polskich firm na 
poziomie 4 w skali 1-10. Do krajów-liderów w zakresie innowacji należą Stany 
Zjednoczone i kraje azjatyckie (zwłaszcza Chiny i Korea), a z europejskich: Francja, 
Niemcy, Włochy, Szwajcaria. Również Polska staje się liderem rynku farmaceu-
tycznego. 

o Do mocnych stron polskich/ własnych firm zaliczono zwłaszcza: rozwój działalno-
ści badawczo-rozwojowej, innowacyjność, duży potencjał produkcyjny, kadry i 
wysoką kulturę organizacyjną. Do słabych: utrudnione wejście na rynki zagranicz-
ne, niestabilność zamówień i zbyt małą ofertę produktów tworzonych pod wła-
sną marką. 

 Wszyscy uczestnicy, bez względu na reprezentowaną przez siebie domenę, do słabych 
stron zaliczyli także brak kapitału na inwestycje i innowacje. 

Powyższa ocena wskazuje na relatywnie słaby, i to bez względu na domenę, potencjał otoczenia go-
spodarczego, zwłaszcza te jego komponenty, które wspomagają potencjał absorpcyjny i rozwojowy 
przedsiębiorstw. 

Zdolności innowacyjne 

Podstawą oceny zdolności innowacyjnych był benchmarking. 

W benchmarkingu każda z domen specjalizacji była reprezentowana przez działy uznane za kluczowe 
dla niej: 

 C13 (produkcja wyrobów tekstylnych), C14 (produkcja odzieży) i C20 (produkcja chemikaliów 
i wyrobów chemicznych) dla Przemysłu modowego i wysokiej jakości dodatków,  
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 C10 (produkcja artykułów spożywczych) i C11 (produkcja napojów) dla Gospodarki żywno-
ściowej i 

 C21 (produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyro-
bów farmaceutycznych), C26 (produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycz-
nych), C32 (pozostała produkcja wyrobów) dla Zdrowia. Z uwagi na brak danych dotyczących 
sektora usług w benchmarkingu nie uwzględniono J62 (działalność związana z oprogramowa-
niem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana) i J63 (działalność 
usługowa w zakresie informacji). 

W wymiarze krajowym benchmarking objął 16 województwa, i był skoncentrowany na intensywności 
działalności innowacyjnej i intensywności działalności badawczo-rozwojowej. 

W ramach intensywności działalności innowacyjnej benchmarkingowi poddano:  

 udział przychodów netto ze sprzedaży ogółem produktów nowych lub istotnie ulepszonych w 
przychodach netto ze sprzedaży w przemyśle w 2016 r. (w %) 

 udział przychodów netto z eksportu produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przycho-
dach netto ze sprzedaży w przemyśle w 2016 r. (w %), 

 przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle w latach 2014–2016 (% ogółu przedsiębiorstw). 

W ramach intensywności działalności badawczo-rozwojowej benchmarkingowi poddano:  

 nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w 2016 r. (w tys. zł) 

 nakłady na działalność badawczo-rozwojową w przemyśle w 2016 r.  (w tys. zł) 

 produkcja sprzedana przemysłu w 2016 r. (w mln zł) 

Do benchmarkingu wykorzystano dane opublikowane w rocznikach statystycznych województw (US 
w Białymstoku 2017, US w Bydgoszczy 2017, US w Gdański 2017, US w Katowicach 2017, US w Kiel-
cach 2017, US w Krakowie 2017, US w Lublinie 2017, US w Łodzi 2017a, US w Olsztynie 2017, US w 
Opolu 2017, US w Poznaniu 2017, US w Rzeszowie 2017, US w Szczecinie 2017, US w Warszawie 
2017, US we Wrocławiu 2017, US w Zielonej Górze 2017), poddane normalizacji, przekształcającej je 
do postaci wskaźników niemianowanych, przyjmujących wartości z przedziału [0;1]. Wzorcem w każ-
dym z analizowanych obszarów był region osiągający w tym obszarze najwyższą wartość znormalizo-
waną. 

W wymiarze międzynarodowym benchmarking objął 7 regionów europejskich (European Commission 
2017b): 

 z grupy liderów innowacji: Stockholm (SE11) i Oberbayern (DE21), 

 z grupy silnych innowatorów: Wales (UKL) I Ostösterreich (AT1), 

 z grupy umiakowanych innowatorów: Cataluña (ES51), 

 z grupy słabych innowatorów: Bucuresti Ilfov (RO32) i Łódzkie (PL11), 

i ze względu na niezwykle ograniczoną ilość danych dostępnych w przekroju zarówno regionów, jak i 
działów, został ograniczony do: 

 liczby przedsiębiorstw, 

 liczby  zatrudnionych i 

 wielkości wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 zatrudnionego. 

Do benchmarkingu wykorzystano dane Eurostatu (Structural business statistics at regional level, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_r_nuts03&lang=en), poddane nor-
malizacji. Wzorcem w każdym z analizowanych obszarów był region osiągający w tym obszarze naj-
wyższą wartość znormalizowaną. 

Szczegółowe rezultaty benchmarkingu w wymiarze krajowym prezentuje załącznik 14. Zebrane in-
formacje wskazują na brak powszechnie dostępnych danych, charakteryzujących intensywność dzia-
łalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w jednoczesnym rozbiciu na województwa i działy PKD. 
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Dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny31 są dostępne albo tylko w układzie PKD, bez 
możliwości rozbicia na poszczególne województwa, albo tylko w układzie województwa, bez możli-
wości ‘zejścia w dół’ na poszczególne działy PKD. W efekcie, jedynym źródłem informacji są roczniki 
statystyczne województw, te jednak nie prezentują ujednoliconej listy działów PKD. 

Dominująca w tabeli liczba pól, dla których nie ma danych, neguje jakąkolwiek przydatność ben-
chmarkingu do identyfikacji zdolności innowacyjnych branż (domen specjalizacji). 

Analiza rezultatów benchmarkingu w wymiarze międzynarodowym (załącznik 14) mogłaby wskazy-
wać na niską zdolności innowacyjnych poszczególnych działów, i to zarówno w relacji do liderów in-
nowacji czy silnych innowatorów, jak i umiarkowanych i słabych innowatorów. Niemniej jednak, ko-
nieczność ograniczenia benchmarkingu do trzech wskazanych wyżej zmiennych, pośrednio tylko cha-
rakteryzujących zdolność innowacyjną poszczególnych branż, skutkuje niską (jeśli w ogóle) przydat-
nością benchmarkingu do identyfikacji ich zdolności innowacyjnych. 

Zakorzenienie 

Podstawą oceny zakorzenienia poszczególnych domen specjalizacji pogłębione wywiady indywidual-
ne (po 15 wywiadów w ramach każdej domeny), skoncentrowane na zebraniu opinii na temat (scena-
riusz wywiadu prezentuje załącznik 5): 

 kapitału relacyjnego (skuteczność nawiązywania i podtrzymywania trwałych i bliskich relacji z 
pracownikami, klientami i dostawcami oraz budowa własnych sieci społecznych), 

 tradycji gospodarczych (jak długi tradycje rozwoju branży istnieją w regionie i z jakimi środo-
wiskami gospodarczymi/ wydarzeniami historycznymi są związane), 

 marki regionu (czy, i na ile, województwo łódzkie jest znane z/ kojarzony z/ cenione za rozwój 
branży, jakie ma szczególne osiągnięcia w tym względzie i jakie wydarzenia wzmacniają/ mo-
gą wzmocnić markę województwa łódzkiego jako tworzącego znakomite warunki rozwoju dla 
branży), 

 możliwości rozprzestrzeniania się innowacji/technologii do branż pokrewnych (specyfika 
kompetencji technologicznych i sektorowego systemu innowacji, por. Ramka 4) i 

 bliskości organizacyjnej (istnienie branżowych, formalnych i nieformalnych norm, zachowań, 
praktyk itp., dzięki którym branża w jakiś sposób wyróżnia się wśród innych/ tworzy specy-
ficzny system interakcji, komunikacji, współpracy, wymiany informacji i doświadczeń i prze-
pływu wiedzy i współdziałanie w ramach organizacji branżowych czy platform). 

Ramka 4: Specyfika kompetencji technologicznych i sektorowego systemu innowacji 

Sektorowy system innowacji charakteryzuje się specyficznym reżimem uczenia się i reżimem 
technologicznym, które rzutują na rodzaj powiązań między uczestnikami systemu oraz na inten-
sywność i charakter innowacji (radykalne innowacje vs udoskonalenia vs imitacje). Składowymi 
systemu są: wiedza i kompetencje, uczestnicy i sieci, i instytucje. W modelowym ujęciu wiedzę 
można podzielić na: 

 analityczną/ naukową (innowacja w drodze tworzenia nowej wiedzy, istotna rola nauki, 
często opartej na dedukcji i formalnych modelach, współpraca w zakresie badań między 
firmami (i ich wydziałami badań i rozwoju) i jednostkami badawczo-rozwojowymi, domi-
nacja wiedzy skodyfikowanej w patentach i publikacjach), 

 syntetyczną/ techniczną (innowacja w drodze zastosowania istniejącej wiedzy lub nowej 
kombinacji istniejącej wiedzy, istotna rola wiedzy stosowanej (zorientowanej na rozwią-
zywanie konkretnego problemu), często opartej na indukcji, interaktywne uczenie się w 

                                                           

31 Publikacje dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i działalności B+R w Polsce. 
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kontaktach z odbiorcami i dostawcami, dominacja wiedzy ukrytej i praktycznych, rze-
mieślniczych umiejętności), 

 symboliczną/ kreatywną (innowacja w drodze rekombinacji nowej i istniejącej wiedzy, 
istotna rola nowego zastosowania lub zakwestionowania istniejących konwencji, uczenie 
się w kontaktach z profesjonalnym otoczeniem, przyswajanie ‘kultury ulicy’, poleganie na 
wiedzy ukrytej, waga praktycznych i rzemieślniczych umiejętności oraz poszukiwania). 

W przemysłach o bazie wiedzy zbliżonej do modelu wiedzy analitycznej wiodącą rolę nauki w 
procesie innowacji, wspartą rozwojem specjalizacji w zakresie badań naukowych i kapitału ludz-
kiego, rozwojem sieci i rozbudową kapitału ryzyka. Wielu uczestników systemu, to innowatorzy, 
zwłaszcza duże firmy i nowe firmy biotechnologiczne. Te ostatnie szybko wchodzą do sektora 
zarówno w roli konkurentów, jak i kooperantów dla dużych firm. Często także są przez większe 
firmy przejmowane. Istotną rolę w procesie innowacji odgrywają: regulacje sektorowe (unijne, 
krajowe, branżowe przepisy), ochrona własności intelektualnej, funkcjonowanie systemu opieki 
zdrowotnej i popyt. 

W przemysłach o bazie wiedzy zbliżonej do modelu wiedzy syntetycznej główną rolę w procesie 
innowacji odgrywają wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy zatrudnieni w działalności pod-
stawowej, o dużych kompetencjach technicznych. Produkty osiągają coraz wyższy poziom standa-
ryzacji i modularyzacji  a użytkownicy są coraz mocniej włączani w proces innowacji. Bardzo istot-
ną rolę w charakterystycznym dla tego typu wiedzy sektorowym systemie innowacji odgrywają 
lokalne/regionalne klastery, gwarantujące szybki proces uczenia się i rozpowszechniania wiedzy. 
Stymulatorem szybkości i kierunków postępu techniczno-technologicznego jest popyt, dlatego 
zmiany charakteru i struktury popytu będą określać perspektywę transformacji technologicznej tej 
branży. 

W przemysłach o bazie wiedzy zbliżonej do modelu wiedzy symbolicznej proces innowacji koncen-
truje się głównie na aplikacjach, rozwijanych przez wiele wyspecjalizowanych firm. Dużą rolę w 
systemie odgrywają uczelnie jako otwarte źródła informacji. Istotna jest także ochrona własności 
Intelektualnej, która jest bodźcem do innowacji i orężem w walce z konkurentami.  

Źródło: Asheim i in. (2007), Malerba (2003),Malerba, Montobbio (2000).Palmberg (2001) 

Do opracowania rezultatów pogłębionych wywiadów indywidualnych wykorzystano proste metody 
statystyczne, niepozwalające jednak – z uwagi na niewielką liczebność próby i jakościowy charakter 
badań – na dokonywanie porównań statystycznych. Z uwagi na brak wcześniejszych obserwacji, do-
konanych przy wykorzystaniu tego narzędzia nie można było w tym etapie zastosować analizy i pro-
gnozowania szeregów czasowych. Szczegółowa prezentacja całości rezultatów pogłębionych wywia-
dów indywidualnych jest przedmiotem załącznika 13. 

W ramach tego etapu zastosowano także: 

 analizę krytyczną (dla konstrukcji scenariusza pogłębionego wywiadu indywidualnego w czę-
ści dotyczącej specyfiki kompetencji technologicznych i sektorowego systemu innowacji, por. 
Ramka 4), 

 analizę danych wtórnych (do pokazania rezultatów pogłębionych wywiadów indywidualnych 
w części dotyczącej kapitału relacyjnego na tle rezultatów uzyskanych w ramach zadania I, 
indeksu kompetencji dla innowacyjnej gospodarki regionu łódzkiego, subindeks kapitału rela-
cyjnego przedsiębiorstwa). 

Analiza rezultatów pogłębionych wywiadów indywidualnych wskazała, co następuje: 

 Odnośnie kapitału relacyjnego: 

 W ocenie zdecydowanej większości uczestników, i to bez względu na domenę działania, 
kapitał relacyjny w branży, mierzony skutecznością w nawiązywaniu i podtrzymywaniu 
trwałych i bliskich relacji z własnymi pracownikami oraz klientami/ dostawcami, jest wy-
soki. I jest to ocena zbliżona do oceny odnotowanej w badaniach ankietowych 1056 
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przedsiębiorstw (zadanie I, subindeks kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa, por. Tabela 
1), gdzie skuteczność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu trwałych i bliskich relacji z pra-
cownikami i klientami została oceniona na 432 w przypadku pracowników i 4,2 w przy-
padku klientów. 

 Podobna zgodność ocen dotyczyła skuteczności firm (i branży) w zakresie budowania 
własnych sieci społecznych. W tym przypadku jednak zdecydowana większość uczestni-
ków była zdania, że duża dynamika rozwoju branży i ostra konkurencja utrudniają two-
rzenie się dobrze funkcjonujących sieci społecznych. Jeżeli już udaje się stworzyć jakąś 
sieć społeczną, to obejmuje ona wąskie grupy firm połączone silnymi więzami handlo-
wymi. Taka ocena zbliża się do oceny uzyskanej we wspomnianych wyżej badaniach an-
kietowych 1056 przedsiębiorstw, gdzie skuteczność w zakresie budowania własnych sieci 
społecznych oceniona została na 3,1. 

 Odnośnie tradycji gospodarczych: 

 Do domen o bardzo silnych tradycjach gospodarczych należą w opinii uczestników: prze-
mysł tekstylny (włókiennictwo i odzież) i przetwórstwo rolno-spożywcze, zwłaszcza pro-
dukcja owocowo-sadownicza. 

 Domena Zdrowie nie ma tak silnych tradycji, choć i tutaj występują pewne obszary (np. 
produkcja sprzętu rehabilitacyjnego czy kosmetyków), wiązane z województwem łódz-
kim. 

 Odnośnie marki regionu: 

 Jedyną domeną, z którą województwo łódzkie jest kojarzone, to w opinii uczestników 
Przemysł modowy i wysokiej jakości dodatków, ale tylko w części związanej z przemysłem 
tekstylnym. Znaczenie mają tu zasoby kadr pracowniczych i jedynej w Polsce uczelni 
kształcącej włókienników ( technologów, chemików, projektantów mody i wyrobów włó-
kienniczych), chociaż w mniejszym niż dotychczas zakresie. I choć powstają tworzą się 
nowe centra produkcji odzieży, np. Warszawa, Kielce, Poznań i Wrocław, to Łódź dyspo-
nuje największym zapleczem naukowym, niezbędnym dla rozwoju włókiennictwa i prze-
mysłu mody, który należy lepiej wykorzystać w budowaniu innowacyjności tych przemy-
słów. Tradycje i marka Łodzi jako miasta włókienniczego doceniane są także za granicą. 
Co jednak niepokojące, to fakt, że ani miasto, ani województwo nie wykorzystują nowo-
czesnego przemysłu włókienniczego do promocji kreatywnej i innowacyjnej Łodzi. Korzy-
stają na tym inne ośrodki (np. Warszawa, Kielce, Poznań czy Białystok), przejmujące daw-
ne, łódzkie targi i pokazy mody. 

 Odnośnie możliwości rozprzestrzeniania się innowacji/technologii do branż pokrewnych: 

 Choć nie wszyscy uczestnicy byli w stanie wskazać branże, z jakimi ich branża ma najwięk-
sze podobieństwo/ pokrewieństwo technologiczne, to ci, którzy zabrali głos w tej spra-
wie, wskazywali na wiele takich powiązań, i to zarówno w obrębie poszczególnych do-
men, jak i pomiędzy nimi (por. Tabela 9). 

  

                                                           

32 W skali od 0 do 5, gdzie 0 oznaczało brak skuteczności a 5 bardzo dużą skuteczność. 
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Tabela 9: Możliwości rozprzestrzeniania się innowacji/technologii do branż pokrewnych: 

Gospodarka żywnościowa Przemysł modowy i wysokiej 
jakości dodatków 

Zdrowie 

Pokrewieństwo technologiczne 
z: 

 medycyną (komory chło-
dzenia, regulujące tempera-
turę oraz wilgotność powie-
trza), 

 robotyką (elektronika sto-
sowana w maszynach rolni-
czych/ sadowniczych), 

 innymi branżami, w których 
istotną rolę odgrywają pro-
cesy przechowywania pro-
duktów (np. technologie 
pakowania próżniowego). 

Pokrewieństwo technologiczne 
z: 

 w przypadku włókiennictwa 
– z produkcją mebli, branżą 
chemiczną, górnictwem, 
budownictwem, produkcją 
ogrodniczo-sadowniczą, 
medycyną itd., czyli wszyst-
kimi branżami, które wyko-
rzystują nowoczesne mate-
riały włókiennicze (przędze, 
kompozyty, laminaty, włók-
niny, materiały filtracyjne, 
siatki antypowodziowe itd.) 

 w przypadku produkcji 
odzieży: 

 tapicerstwem 

 produkcją namiotów 

 kaletnictwem 

 obuwnictwem 

Pokrewieństwo technologiczne 
z: 

 w przypadku produkcji 
sprzętu rehabilitacyjnego: 

 włókiennictwem 

 szewstwem i obuwnic-
twem 

 branżami, zajmujących 
się produkcją ze stali i 
aluminium 

 przemysłem chemicz-
nym 

 w przypadku farmacji i pro-
dukcji kosmetyków – z rol-
nictwem i przetwórstwem 
rolno-spożywczym 

 w przypadku produkcji 
wyrobów medycznych z - 
inżynierią biomedyczna, 
biotechnologią, inżynierią 
medyczną. 

 Opinie uczestników wskazywały także na duże podobieństwo bazy wiedzy, charakteryzu-
jącej źródła i charakter postępu technologicznego w poszczególnych domenach (por. 
Ramka 4), zwłaszcza pomiędzy Gospodarką żywnościową i Przemysłem modowym i wy-
sokiej jakości dodatków. W przypadku tych domen stwierdzono, że baza wiedzy jest zbli-
żona do modelu wiedzy syntetycznej/ technicznej, co oznacza, że główną rolę w procesie 
innowacji odgrywają wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy zatrudnieni w działalno-
ści podstawowej, o dużych kompetencjach technicznych. Produkty osiągają coraz wyższy 
poziom standaryzacji i modularyzacji  a użytkownicy są coraz mocniej włączani w proces 
innowacji. Bardzo istotną rolę w charakterystycznym dla tego typu wiedzy sektorowym 
systemie innowacji odgrywają lokalne/regionalne klastery, gwarantujące szybki proces 
uczenia się i rozpowszechniania wiedzy. Stymulatorem szybkości i kierunków postępu 
techniczno-technologicznego jest popyt, dlatego zmiany charakteru i struktury popytu 
będą określać perspektywę transformacji technologicznej tej branży.  

 Wyjątkiem była domena Zdrowie, ale tylko w części związanej z farmacją i produkcją ko-
smetyków, gdzie baza wiedzy została uznana za zbliżoną do modelu wiedzy analitycznej/ 
naukowej, co oznacza wiodącą rolę nauki w procesie innowacji, wspartą rozwojem spe-
cjalizacji w zakresie badań naukowych i kapitału ludzkiego, rozwojem sieci i rozbudową 
kapitału ryzyka. Wielu uczestników systemu, to innowatorzy, zwłaszcza duże firmy i nowe 
firmy biotechnologiczne. Te ostatnie szybko wchodzą do sektora zarówno w roli konku-
rentów, jak i kooperantów dla dużych firm. Często także są przez większe firmy przejmo-
wane. Istotną rolę w procesie innowacji odgrywają: regulacje sektorowe (unijne, krajowe, 
branżowe przepisy), ochrona własności intelektualnej, funkcjonowanie systemu opieki 
zdrowotnej i popyt. 

 Odnośnie bliskości organizacyjnej: 
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 Nieomal wszyscy uczestnicy, i to bez względu na domenę działania,  byli zdania, że firmy 
działające w branży nie wypracowały jakichkolwiek formalnych i nieformalnych norm, za-
chowań, zwyczajów, praktyk czy reguły itp., dzięki którym branża w jakiś sposób wyróż-
niałaby się wśród innych czy też tworzyła specyficzny system interakcji, komunikacji, 
współpracy, wymiany informacji i doświadczeń i przepływu wiedzy .  

Powyższa ocena wskazuje na relatywnie duży (z uwagi na występowanie wielu obszarów, charaktery-
zujących się podobieństwem/ pokrewieństwem technologicznym) potencjał konstruowania poten-
cjalnych domen inteligentnej specjalizacji, znajdujących się na przecięciu przetwórstwa rolno-
spożywczego, farmacji, tkanin technicznych i informatyki. Problemem jest jednak niska skuteczność 
firm w budowaniu sieci społecznych i brak bliskości organizacyjnej. 

Wybór potencjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej 

Ta część raportu prezentuje dyskusję ekspercką z przedstawicielami Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego, Departamentu Przedsiębiorczości i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz przedstawicielami Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Urzędu Statystycznego w 
Łodzi, mającą na celu wybór – na podstawie rezultatów analizy zasobów proinnowacyjnych – poten-
cjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej. Na potrzeby dyskusji eksperckiej wykorzy-
stano także analizę danych wtórnych (GUS 2016c i 2017c) w odniesieniu do specyficzności specjaliza-
cji. Dane te dotyczyły potencjału naukowo-badawczego, i posłużyły jako argumenty w dyskusji eks-
perckiej. 

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Wykonawcy wyniki analizy zasobów proinnowacyj-
nych. 

W dyskusji poruszono następujące kwestie:  

 Badania dowodzą, że gospodarka regionu jest silnie zdominowana przez przetwórstwo rolno-
spożywcze. Choć branża ta nie jest szczególnie innowacyjna, jest jednak mocno wewnętrznie 
zróżnicowana. Duży udział w produkcji ma żywność tradycyjna, jednak rosnącego znaczenia 
nabiera produkcja ‘zdrowej’ żywności, także zawierającej suplementy. Branża ta wykorzystuje 
też produkty oferowane przez włókiennictwo w postaci tkanin technicznych i nowoczesnych 
opakowań. Ponadto firmy produkują coraz to nowe rodzaje żywności, i często nie są w pełni 
świadome tego, że produkują ‘zdrową’ żywność czy żywność funkcjonalną. Dodatkowo, re-
gion w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego i żywności dysponuje dużym potencjałem 
badawczym, zwłaszcza w obszarze biotechnologii, które dają dużą szansę na zdecydowaną 
restrukturyzację technologiczną sektora i zwiększenie poziomu zaawansowania innowacyjne-
go i technologicznego. 

 Z wywiadów wynika, że stymulowanie tylko działalności badawczo-rozwojowej nie odniesie 
skutku, jeśli chodzi o przyspieszenie rozwoju przemysłu spożywczego. Potrzebne są działania 
po stronie rynku/ popytu/ zmian świadomości klienta. 

 Firmy w tym przemyśle nie widzą potrzeby współpracy  z nauką. Wpływa na to wiele czynni-
ków. Głównie brak środków. Np. w jednym z zakładów dla przechowywania owoców stoso-
wana jest technologia włoska. Technologia oferowana przez Instytut Sadownictwa w Skier-
niewicach byłaby prawdopodobnie równie dobra, jeśli nie lepsza, jednak nie wprowadza się 
jej, bo nakłady na poprzednią jeszcze się nie zamortyzowały, a firmy nie mają środków finan-
sowych na nowe inwestycje. Poza tym, włoska technologia jest bezpieczna i sprawdzona, a 
technologia oferowana przez Instytut Sadownictwa jest relatywnie nowa i obarczona dużym 
poziomem ryzyka.  
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 Zakupione ze środków pomocowych maszyny i urządzania unowocześniły przetwórstwo, ale 
dalsze zmiany wymagają kolejnych nakładów, tym razem już nie, lub nie tylko, na maszyny i 
urządzenia, ale na rozwój technologii.  

 Rozwój badań wymaga zdefiniowania rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców: konieczność 
prowadzenia systematycznego dialogu z przedsiębiorcami, analizowania ich potrzeb i oceny 
przydatności różnych instrumentów wsparcia z punktu widzenia potencjału absorpcyjnego i 
rozwojowego, jakimi dysponują przedsiębiorstwa, otwartość na różne obszary wsparcia, ela-
styczność podejścia itd.  Przykładem takiej elastyczności mogą być różne instrumenty stoso-
wane przez NCBR. 

 Istotnym problemem jest sprawa przygotowania wniosku aplikacyjnych na uzyskanie wspar-
cia w postaci pomocy finansowej. Brak kompetentnych firm przygotowujących wnioski, zła 
organizacja i brak współpracy przedsiębiorstw i firm przygotowujących wnioski. Problemy 
komunikacji i w zakresie tworzenia sieci współpracy.  

 Duży potencjał rozwojowy ma domena Zdrowie, i nie chodzi tu tylko o suplementy diety, 
chociaż w najbliższych latach popyt na te produkty będzie rosnąć. Wzrostu popytu można 
także oczekiwać na rynku opakowań. 

 Konieczne jest skoncentrowanie się na mniejszych obszarach, niekoniecznie na całych sekto-
rach gospodarki. Są ku temu warunki ponieważ wykorzystanie pomocy finansowej z środków 
europejskich jest dotąd bardzo małe.  

 Instrumenty polityki regionalnej wspomagają prawie wszystkie rodzaje działalności a nie inte-
ligentne specjalizacje regionalne. Wskazuje na to np. brak branżowych, regionalnych progra-
mów badawczo-rozwojowych, uwzględniających potrzeby i kierunki rozwoju nauki i gospo-
darki. 

 Należy ocenić dotychczasowe polityki innowacyjne i regionalne po to, by je rozwijać i dosko-
nalić. Wskazane jest także poszukiwanie nowych instrumentów wsparcia, np. kojarzenia 
partnerów, nawiązywania współpracy z instytucjami badawczymi z zagranicy, dostępu do go-
towych rozwiązań technologicznych itd. Bez doskonalenia polityki nie ma szans, by ‘pójść do 
przodu’. 

 Dyskutanci byli zwolennikami zawężania inteligentnych specjalizacji, wyrażali jednak obawę, 
że nadmierne ograniczenie specjalizacji może spowodować pominięcie jakiejś bardzo ważnej 
dla regionu dziedziny aktywności. Np. w przemyśle włókienniczym mamy 60 tysięcy podmio-
tów. Wiele jest nienowoczesnych, ale są wśród nich firmy wysoko technologiczne, które nie 
powinny być pominięte, co może zdarzyć się przy wąsko widzianej specjalizacji.  

 Inteligentna specjalizacja nie powinna być widziana (albo nie tylko) z perspektywy rodzaju 
działalności gospodarczej. Bardziej z perspektywy technologii. Odnosząc to do włókiennictwa, 
inteligentną specjalizację można rozumieć nie jako obszar włókiennictwa lecz jako tylko tech-
nologie/ produkty wykorzystywane/ oferowane przez tę branżę. Np. nowe technologie włó-
kiennicze mogą umożliwić produkcję nowoczesnych opakowań, wykorzystywanych nie tylko 
do pakowania żywności, lecz także elektroniki, odzieży itd. Z punktu widzenia inteligentnej 
specjalizacji istotna jest koncentracja wysiłków badawczo-rozwojowych (efekt skali), ale w 
obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb i przemysłu i odbiorców. Np. chcemy rozwijać 
przemysł modowy, ale musimy odpowiedzieć, czego od niego oczekujemy. Dopiero wówczas 
możemy określić strumienie środków finansowych z pokazaniem, na co konkretnie chcemy je 
przeznaczyć. Konieczne jest tworzenie programów wsparcia, tak jak to uczyniono np. we 
Francji, wspierając rozwój technologii informatycznych w kolejnictwie lub w województwie 
lubelskim, wspierając rozwój technologii informatycznych dla okulistyki. 
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 Ponadto, specjalizacje, na które się zdecydujemy w danym okresie nie są wybrane raz na 
zawsze. Proces ich wyznaczania jest procesem ciągłym, a wybór specjalizacji musi być dosto-
sowany do warunków i rozwoju technologii w każdym obszarze.  

 Sprawa wyboru inteligentnych specjalizacji, to sprawa określenia styku technologii i gospo-
darki. Poszukiwanie odpowiedzi, gdzie dana technologia (np. biotechnologia) powinna być 
zastosowana, bo sama technologia może być wykorzystywana w bardzo wielu dziedzinach 
produkcji. Chodzi o poszukiwanie produktu, przy tworzeniu którego będą stosowane jakie 
technologie. Np. połączenie produktu spożywczego z lekiem. O poszukiwanie kompleksowe-
go produktu wraz  jego opakowaniem  

W efekcie dyskusji, oraz na podstawie rezultatów badań ankietowych, benchmarkingu i pogłębionych 
wywiadów indywidualnych, zidentyfikowano nową, potencjalną domenę inteligentnej specjalizacji, 
Zdrowa żywność/ żywność funkcjonalna (Rysunek 36), i skierowano ją do dalszych prac przewidzia-
nych w etapie 8. i 9. 

Rysunek 36: Żywność wysokiej jakości / Żywność funkcjonalna 

 

Ocena zdolności do współpracy i kooperacji w ramach potencjalnego obszaru inteligentnej specjali-
zacji 

Ocena zdolności do współpracy i kooperacji otworzyła nowy obszar PPO, jakim był dialog z przedsię-
biorcami na temat możliwości współpracy i kooperacji w ramach potencjalnego obszaru inteligentnej 
specjalizacji, roboczo nazwanego Żywność wysokiej jakości (por. Rysunek 36).  

Podstawą oceny były zogniskowane wywiady grupowe (por. załącznik 5), oparte na następujących 
blokach tematycznych: 

 ocena możliwości i chęci współdziałania w danym obszarze,  

 poszukiwanie liderów,  

 możliwości tworzenia crowdsourcingu, 

 potencjał rozwojowy. 

W ramach PPO przeprowadzono trzy takie wywiady, skupiające odpowiednio: producentów żywności 
(C10 i C11), producentów farmaceutyków/ suplementów diety (C21) i producentów tkanin technicz-
nych (C13). W każdym z wywiadów uczestniczyli także producenci/ twórcy aparatury i oprogramowa-
nia (C26, J62, J63). Każdy z wywiadów gromadził minimum 12 uczestników, reprezentujących przed-
siębiorców i organizacje zrzeszające przedsiębiorców, środowiska naukowe związane z danym rodza-
jem aktywności, instytucje otoczenia biznesu i osoby wskazane przez Zamawiającego.  
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Ocena możliwości i chęci współdziałania 

Wywiady, podobnie jak wcześniejsze badania ankietowe na temat potencjału innowacyjnego firm i 
pogłębione wywiady indywidualne na temat potencjału otoczenia gospodarczego, potwierdziły niską 
skłonność interesariuszy do (innej, niż powiązania handlowe) współpracy z innymi firmami, regional-
nymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Wskazały także podsta-
wowe przyczyny/ bariery takiej współpracy, zwracając uwagę na: 

 Po stronie firm: 

 Rywalizację i konkurencję – w przypadku współpracy z innymi firmami z własnego sektora 
wypracowane rozwiązania pozwalają na obniżenie kosztów produkcji, stanowią więc ta-
jemnicę handlową przedsiębiorstwa) stąd nieufność i przekonanie, że biznes najlepiej 
prowadzić samemu i bez rozgłosu. 

 Brak lidera (osoby, podmiotu lub instytucji), mającego jakąś koncepcję współpracy, wie-
dzę i umiejętność pogodzenie różnych interesów różnych interesariuszy.  

 Słabość zasobów kadrowych – w przypadku samodzielnej działalności B+R i współpracy z 
jednostkami B+R. Dotyczyło to zwłaszcza producentów artykułów spożywczych i napojów 
oraz wyrobów tekstylnych, działających w obrębie sektorów mocno rozproszonych i 
zdominowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa; 

 Różnice w celach, przyświecających ewentualnej współpracy w zakresie działalności B+R. 
Podczas, gdy u podstaw działania firm leży uzyskanie w maksymalnie krótkim czasie mak-
symalnie satysfakcjonujących korzyści, u podstaw działania jednostek B+R leży uzyskanie 
maksymalnie satysfakcjonującej wartości naukowej i publikacyjnej; 

 Koszty i czas niezbędny do uzyskania pożądanych rezultatów. Podczas, gdy jednostki B+R 
działają w ramach 2-3 letnich projektów, przedsiębiorcy potrzebują rezultatów ‘tu i te-
raz’. Stąd wolą kupić gotowe rozwiązanie, niż prowadzić (samodzielnie lub we współpra-
cy) jakąkolwiek działalność B+R, bo jest ono obarczone mniejszym ryzykiem (sprawdzone 
i gotowe do wdrożenia) i niższymi kosztami (adaptacja istniejącego rozwiązania jest tań-
sza niż wygenerowanie nowego rozwiązania); 

 Niezgodność oferty instytucji otoczenia biznesu i jednostek B+R z oczekiwaniami przed-
siębiorców. Powinny one stanowić realne zaplecze badawczo-rozwojowe dla przemysłu i 
dysponować laboratoriami przystosowanymi do opracowywania nowych rozwiązań tech-
nologicznych dla przemysłu (jednostki B+R) oraz przewidywać zmiany technologiczne 
(jednostki B+R i instytucje otoczenia biznesu), tymczasem nie podążają za trendami w za-
kresie nowych technologii i ‘nie wyprzedzają’ potrzeb przedsiębiorców. 

 W przypadku firm farmaceutycznych, dodatkową barierą współpracy w zakresie działal-
ności B+R jest brak odpowiedniej infrastruktury po stronie jednostek B+R, uniemożliwia-
jący wspólne prowadzenie badań nad lekami i substancjami farmaceutycznymi. Dlatego 
firmy, zamiast pracować z jednostkami B+R, wolą pracę z konkretnymi osobami. 

 W przypadku firm włókienniczych, barierą jest negatywny wizerunek przemysłu, utrud-
niający pozyskanie i rozbudowę potencjału kadrowego. 

 W przypadku mikro i małych firm, barierą rozwijania jakiejkolwiek współpracy jest: 

o mała skala działania, i tym samym brak zasobów (kadrowych, materialnych, fi-
nansowych i organizacyjnych) do rozwijania współpracy, 

o działanie w mało  przyjaznym otoczeniu i konieczność skupienia całej uwagi na 
działaniu operacyjnym/ rozwiązywaniu bieżących problemów. Na współpracę i 
bardziej perspektywiczne myślenie nie starcza czasu i energii. 
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 Po stronie jednostek badawczo-rozwojowych: 

 Trudności w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na działalność B+R (skomplikowanie pro-
cedur i bariery dostępu). 

 Wysokie obciążenie jednostek B+R obowiązkami, wynikającymi z działalności statutowej, 
co przy niedostatecznych zasobach kadrowych obniża skłonność ubiegania się o ze-
wnętrzne wsparcie. 

 Niemożność wykorzystania rezultatów badań naukowych do rozszerzania dorobku nau-
kowego naukowca. Firmy żądają zachowania tajemnicy związanej z opracowaniem no-
wych technologii lub związków chemicznych, co uniemożliwia publikację wyników badań 
przez ich autorów. Wyniki badań prowadzonych przez kilka lat nie mogą być opublikowa-
ne, a co za tym idzie, wykazane jako dorobek naukowy autora, będący podstawą oceny 
pracowników naukowych uczelni oraz parametryzacji uczelni.  

Duże podobieństwo opinii dotyczyło także możliwości współdziałania w ramach organizacji branżo-
wych (zawodowych, samorządowych, pracodawców) czy platform, choć temat ten najbardziej wy-
brzmiał w wywiadzie z producentami żywności i napojów. Zgodnie z opinią uczestników wywiadów, 
przedsiębiorcy nie są zainteresowania taką współpracą. Powodem takiego stanu rzeczy są przede 
wszystkim: 

 brak poczucia wspólnoty interesów; przykładem jest próba integracji pod wspólną marką 
pewnej grupy przedsiębiorców, podjęta przez jednego z uczestników wywiadów. Przedsię-
wzięcie zakładało współpracę w zakresie logistyki, dostawy maszyn, transportu, chłodni i 
przechowalnictwa (zwiększenie korzyści skali), jednak spory i nieporozumienia między przed-
siębiorstwami doprowadziły do upadku inicjatywy. Wyjątkiem jest jedna z działających od 
1993 r organizacji branżowych, zrzeszająca podmioty wytwarzające 70% produkcji soków w 
kraju; 

 brak zaufania, stąd duża ostrożność w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć;  

 niechęć firm do funkcjonowania w jakichkolwiek układach korporacyjnych i na pewnych usta-
lonych zasadach; przykładem może być niepowodzenie współpracy w ramach jednego ze 
stowarzyszeń producentów napojów;  

 relatywnie niska aktywność samorządów gospodarczych; 

 niska zauważalność organizacji branżowych, czego przykładem jest niska rozpoznawalność w 
środowisku włókienników działających tam stowarzyszeń branżowych. 

Poszukiwanie liderów 

W sektorach rozproszonych, do jakich należy produkcja artykułów spożywczych i napojów, i produk-
cja wyrobów tekstylnych, trudno szukać liderów. Co prawda, w sektorze spożywczym jest kilku du-
żych i znanych producentów, niemniej jednak sektor jest (i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej 
przyszłości miało to ulec zmianie) zdominowany przez mikro i małe firmy. Podobnie w produkcji wy-
robów tekstylnych. Jednak w tym sektorze, ciągły proces restrukturyzacji (Ramka 5) może – w per-
spektywie kilku, kilkunastu lat – doprowadzić do wyłonienia się pewnych liderów, także na bazie już 
dzisiaj widocznych firm. Bardziej skoncentrowanym sektorem jest produkcja podstawowych substan-
cji farmaceutycznych. Tutaj liderem, i to zarówno w regionie, jak i w kraju, jest np. jednak z firm bio-
technologicznych, zajmująca się opracowaniem leku wykorzystującego przeciwciała monoklonalne 
(obecnie na etapie badań klinicznych). Zresztą, zgodnie z opinią jednego z uczestników wywiadów, 
województwo łódzkie było swego czasu zagłębiem farmaceutycznym, a proces restrukturyzacji daw-
nych firm i pojawienie się nowych podmiotów (m.in. w Łódzkiej SSE) pozwoliły utrzymać ten poten-
cjał. 
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Ramka 5: Opinia uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego na temat kierunków re-
strukturyzacji sektora  

Spadek liczby przedsiębiorstw, liczby zatrudnionych i udziału przemysłu tekstylnego w produkcji 
sprzedanej regionalnego przemysłu nie świadczy o zmniejszeniu znaczenia gospodarczego tego 
przemysłu dla gospodarki regionu. Przyczyną spadku liczby przedsiębiorstw jest ich restrukturyza-
cja oraz konsolidacja przedsiębiorstw, w tym m.in. upadek mikro i małych firm, prowadzonych 
głównie przez byłych pracowników dużych zakładów włókienniczych, niezdolnych do specjalizacji 
produkcji tkanin oraz wdrożenia innowacji technologicznych, pozwalających na zdobycie przewagi 
konkurencyjnej na rynku. Kolejną przyczyną jest konieczność specjalizacji; poziom specjalizacji 
regionalnych firm włókienniczych jest niższy niż poziom specjalizacji nowych firm włókienniczych 
działających w innych województwach. Przyczyną dużego spadku poziomu specjalizacji w regionie 
łódzkim w porównaniu do innych województw była dawna masowość produkcji na potrzeby 
przemysłu odzieżowego, rozproszona w wielu małych zakładach. Funkcjonowanie podmiotów 
sektora włókienniczego w innych województwach wiązało się z istnieniem dużych, wyspecjalizo-
wanych zakładów, mogących konkurować z przemysłem skoncentrowanym w ośrodkach miejskich 
województwa łódzkiego. Z tego względu restrukturyzacja branży w innych ośrodkach nie wiązała 
się z silnymi spadkami zatrudnienia i liczby podmiotów oraz wielkości produkcji. 

Możliwości tworzenia crowdsourcingu  

Uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych byli zgodni co do tego, że crowdsourcing można 
byłoby wykorzystać przede wszystkim do: 

 zbierania pomysłów, idei, informacji na temat trendów technologicznych i biznesowych, in-
formacji na temat projektów rozwojowych, nowości technologicznych i możliwości finanso-
wania ich wdrożenia  itp. Byłby to instrument przełamujący słabość aktualnej oferty jedno-
stek B+R i organizacji branżowych, które – jak wcześniej wskazano – nie podążają za trendami 
w zakresie nowych technologii i ‘nie wyprzedzają’ potrzeb przedsiębiorców; 

 generowania łatwo dostępnej, kompleksowej wiedzy na temat możliwości pozyskiwania 
wsparcia dla rozwoju działalności startupowej; 

 promocji marki i sektora; 

 finansowania biznesu. 

Potencjał rozwojowy 

W opinii uczestników wywiadu: 

 Włókiennictwo: 

 Branża tekstylna ma niewiele firm zasługujących na miano innowatorów. Większość to 
naśladowcy, wdrażający zapożyczone rozwiązania technologiczne. Jednocześnie trudno 
przewidzieć, jak będzie w przyszłości, bo poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych rozpo-
czyna się od zauważenia potrzeby zgłoszonej przez rynek, a sam proces poszukiwania ta-
kiego rozwiązania jest kosztowny i ryzykowny (nakłady na działalność badawczo-
rozwojową i innowacyjną bywały powodem upadku dobrze prosperujących firm). Stąd, 
koncentracja na sprawdzonych rozwiązaniach, generujących zysk.  

 Dalszy rozwój sektora będzie wymagać od firm większej specjalizacji działalności (identy-
fikacji nisz), w ramach których regionalni producenci będą mieć szansę na budowanie po-
zycji lidera. Taką szansą jest produkcja specjalistycznych tkanin technicznych na potrzeby 
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przemysłu (nie tylko do produkcji odzieży roboczej czy ochronnej). Dlatego branża tek-
stylna podlega ciągłej restrukturyzacji, eliminującej z rynku firmy uciekające od specjali-
zacji. 

 Czynnikiem ograniczającym potencjał rozwojowy branży jest brak odpowiednio wykwali-
fikowanych kadr (poczynając od technologów produkcji zajmujących się badaniem składu 
i własności wyrobów, kontrolowaniem instalacji, technologią oczyszczania ścieków, przy-
gotowanych pod względem merytorycznym do współpracy z naukowcami, po osoby bez-
pośrednio obsługujące produkcję). I chodzi zarówno o brak chętnych do pracy, jak i o 
niewystarczające kwalifikacje ewentualnych kandydatów, w szczególności umiejętności 
praktyczne, i to na każdym poziomie kształcenia. W tym kontekście, istotnym problemem 
stają się plany likwidacji Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 
Politechniki Łódzkiej, który prowadził interdyscyplinarne kierunki kształcenia, umożliwia-
jące zdobycie wszechstronnej i kompleksowej wiedzy w zakresie włókiennictwa. Czynni-
kiem ograniczającym potencjał rozwojowy branży jest także niewystarczające wsparcie ze 
strony samorządu województwa. 

 Artykuły spożywcze i napoje: 

 Rozwój sektora jest i będzie uzależniony od wielkości popytu na określone produkty. W 
celu zwiększenia sprzedaży należy podjąć działania promocyjne w zakresie zdrowego ży-
wienia oraz regionalnych produktów w regionie i kraju. Konieczne jest przekonanie 
mieszkańców o wysokiej jakości żywności, która jest monitorowana (konieczne stałe kon-
trole bezpieczeństwa i jakości). 

 Potencjał kadrowy, badawczo-rozwojowy i innowacyjny oraz zasoby materialne (maszy-
ny, urządzenia, budynki, budowle, patenty itd.) przemysłu spożywczego są na poziomie 
równym poziomowi konkurentów z innych regionów/ krajów. Problemem jest jednak 
kondycja finansowa łódzkich firm, znacznie gorsza od kondycji finansowej konkurentów. 

 Farmacja: 

 Województwo łódzkie było i jest zagłębiem farmaceutycznym, i w przeciwieństwie do in-
nych województw (np. mazowieckiego, gdzie koncentrują się przedstawicielstwa zagra-
nicznych koncernów farmaceutycznych), bazuje na rodzimych podmiotach, prowadzą-
cych tutaj działalność produkcyjną. O potencjale przemysłu farmaceutycznego świadczą 
wysokie dochody niektórych firm. 

 Co więcej, województwo łódzkie posiada duży potencjał w zakresie kadry naukowej oraz 
dobrze rozwiniętego systemu kształcenia na poziomie studiów wyższych, także w zakresie 
inżynierii biomedycznej i biotechnologii.  

 Jedną z najbardziej dochodowych branż przemysłu farmaceutycznego jest produkcja su-
plementów diety. Kluczowymi dla rozwoju tego rodzaju produkcji stały się uregulowania 
prawne wynikające z ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o żywności i żywieniu, 
określające warunki i czas testowania leków i suplementów. Podstawowa różnica odnosi 
się do czasu potrzebnego na wprowadzenie wyrobu na rynek. W przypadku leków trwa 
on około 5-7 lat, natomiast w przypadku suplementów – kilkanaście tygodni. Kolejnym 
aspektem są dużo większe możliwości marketingowe związane z brakiem ograniczeń w 
reklamowaniu suplementów diety. 

 Szansą dla przemysłu farmaceutycznego jest także współpraca z przedsiębiorstwami 
przemysłu przetwórstwa spożywczego, jednak podstawą nawiązania takiej współpracy 
musi być zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek. Współpraca powinna być zainicjowana 
przez zewnętrzną instytucję, będącą mediatorem i koordynatorem podejmowanych 
przedsięwzięć. Punktem wyjścia powinno być stworzenie agendy współpracy między 
podmiotami tych dwóch branż. 
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Weryfikacja potencjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji  

Kolejnym etapem dialogu z przedsiębiorcami były dwa smart laby, mające na celu: 

 weryfikację, doprecyzowanie i/lub modyfikację potencjalnych obszarów inteligentnej specja-
lizacji, 

 identyfikację nowych, wyłaniających się obszarów, 

 identyfikację najbardziej obiecujących nisz w obrębie potencjalnych obszarów inteligentnej 
specjalizacji i 

 zarysowanie, jeśli to możliwe, ogólnych rekomendacji dla strategii rozwoju regionalnych inte-
ligentnych specjalizacji.  

W smart labach wzięli udział reprezentanci środowiska przedsiębiorców (C10, C11, C13, C21, C26, 
J62, J63) i organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz przedstawiciele środowiska naukowego i 
instytucji otoczenia biznesu. W każdym smart labie uczestniczyły osoby wskazane przez Zamawiają-
cego.  

Elementem uzupełniającym całość prac były mapy innowacji, oznaczające analizę danych dotyczących 
tematyki wniosków o dofinansowanie aktywności B+R i aktywności innowacyjnej, zgłoszonych w ak-
tualnym okresie programowania (2014-2020) przez przedsiębiorców działających w obszarach obję-
tych działami: C10, C11, C13, C21, C26, J62, J63 do Regionalnego Programu Operacyjnego Działania 
I.2 Inwestycje przedsiębiorstw badania i innowacje i Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP. 
Z uwagi na stosunkowo małą liczbę takich wniosków analizę rozszerzono o wnioski zgłoszone przez 
przedsiębiorców działających we wskazanych wyżej obszarach do Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju. 

Smart Laby 

Generalnym celem każdego smart labu była: 

 ocena chęci i możliwości współpracy w danym obszarze gospodarczym oraz  

 określenie potencjalnych obszarów współpracy (pomysły na współpracę w zakresie B+R). 

Dla zachowania ciągłości dialogu, szczegółowa tematyka każdego ze smart labów została powiązana z 
tymi wątkami tematycznymi, które zdominowały dyskusję zainicjowaną w ramach zogniskowanych 
wywiadów grupowych. W związku z tym: 

 Smart lab dedykowany interesariuszom związanym z branżą tekstylną skoncentrowano na 
ocenie: 
 chęci i możliwości współpracy, w obszarach, w których zdiagnozowano wspólnotę intere-

sów, tj. w obszarze współdziałania na rzecz zmiany wizerunku przemysłu i modelu kształ-
cenia/ dokształcania kadr na potrzeby przemysłu, 

 możliwości i ewentualnych form/ warunków współpracy w zakresie działalności B+R, ale 
– z uwagi na wcześniej zdiagnozowane bariery współpracy – z firmami z sektora spożyw-
czego i farmaceutycznego, w celu tworzenia i doskonalenia tkanin (technicznych) po-
trzebnych/ możliwych do wykorzystania w tych branżach.  

 Smart lab dedykowany interesariuszom związanym z branżą spożywczą i farmaceutyczną 
skoncentrowano na ocenie: 
 możliwości rozwoju w województwie na szeroką skalę produkcji żywności funkcjonalnej 

(mocne i słabe strony województwa w tym obszarze), 
 chęci i możliwości współpracy na skrzyżowaniu obu branż przy podejmowaniu i rozwija-

niu produkcji żywności funkcjonalnej, 
 określeniu potencjalnych obszarów współpracy/ pomysłów na współpracę w zakresie 

B+R, ale z położeniem akcentów na ocenę przydatności aktualnych instrumentów wspar-
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cia takiej działalności, jakimi dysponuje Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego.  

Rezultaty smart labu dedykowanego interesariuszom związanym z branżą tekstylną  

Oceniając możliwości współdziałania na rzecz doskonalenia modelu kształcenia/ dokształcania kadr 
na potrzeby przemysłu włókienniczego (por. rezultaty zogniskowanych wywiadów grupowych w czę-
ści dotyczącej potencjału rozwojowego branży włókienniczej) stwierdzono, że: 

 W Łodzi, winno powstać ogólnokrajowe centrum kształcenia włókienników na poziomie wyż-
szym technicznym oraz średnim i zasadniczym zawodowym (branżowym). Przemawia za tym 
duże skupienie w Łodzi i województwie ośrodków naukowo-badawczych, kadry dydaktycznej 
i przedsiębiorstw, stanowiące zaplecze dla kształcenia uczniów i studentów. Należy przyjrzeć 
się działalności aktualnej szkoły, zajmującej się kształceniem na potrzeby branży włókienni-
czej, zwłaszcza wyrównania proporcji między kształceniem ogólnym a zawodowym. Istnieje 
realna szansa wyposażenia istniejącego technikum włókienniczego w odpowiednie maszyny i 
urządzenia przez przedsiębiorców. Szansę odpowiedniego poziomu kształcenia stwarza także 
bliskość Politechniki Łódzkiej, umożliwiająca korzystanie z bardziej specjalistycznego sprzętu, 
będącego w dyspozycji uczelni. Jest bardzo prawdopodobne, że poprzez umożliwienie stu-
dentom prowadzenia niektórych zajęć, byliby oni bliżej praktyki zawodowej oraz praktyki na-
uczania zawodu. Nie wykluczone, że kilka osób „odnalazłoby” się jako inżynierowie – wykła-
dowcy i nauczyciele zawodu. 

 W chwili obecnej na uczelni obserwuje się zachwianie proporcji pomiędzy teorią a praktyką. 
Powinna dominować wiedza techniczna i praktyka  a takie przedmioty  jak na przykład wzor-
nictwo winny być przedmiotami uzupełniającymi, a może nawet przekazane czelni artystycz-
nej, choć – biorąc pod uwagę aktualną walkę o studentów – może to być niemożliwe. 

 Istnieje pilna potrzeba szerokoprofilowego kształcenia potencjalnych inżynierów włókiennic-
twa, tak aby absolwent uczelni mógł szybko dostosować się do potrzeb konkretnego przed-
siębiorstwa. 

 W przygotowaniu podstaw programowych i sylabusów, winni uczestniczyć przedstawiciele 
przedsiębiorców – izb gospodarczych, związków pracodawców, stowarzyszeń naukowych i 
fundacji promujących przedsiębiorczość.  W ten sposób, mielibyśmy autentyczną formę dia-
logu między przedsiębiorcami formułującymi swoje bieżące potrzeby ‘na dziś’ a potrzebami 
rozwoju przemysłu włókienniczego i całej gospodarki w przyszłości. Chodzi  o to, żeby tak 
uczyć aby absolwent uczelni mógł dostosować się do przyszłych potrzeb gospodarki. 

 Istnieje pilna potrzeba stworzenia podstaw programowych oraz finansowych do wprowadze-
nia studiów z wykorzystaniem metody dualnego i modułowego doskonalenia wiedzy i umie-
jętności praktycznych. W tej chwili jest problem z wykładowcami posiadającymi kontakt z 
praktyką zawodową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. W Niemczech problem jest roz-
wiązany poprzez nałożenie obowiązku takiego kształcenia na samorząd gospodarczy. Samo-
rząd gospodarczy w Niemczech jest podmiotem prawa publicznego i wykonuje to zadanie w 
imieniu państwa. 

Oceniając możliwości współdziałania na rzecz zmiany wizerunku przemysłu włókienniczego stwier-
dzono, że istnieje potrzeba stworzenia wielokierunkowego programu działań, zmierzającego nie tylko 
do zmiany wizerunku tego przemysłu, ale i Łodzi, jako miasta historycznie i nierozerwalnie związane-
go z tym przemysłem. Taki program powinien objąć trzy kierunki działań: 

 Film, może serial filmowy, z tytułem roboczym „Innowacyjna Łódź – nowa Ziemia Obiecana”. 
Jest to propozycja dla łódzkich scenarzystów i  filmowców. Film winien być sfinansowany 
wspólnie przez władze miasta, władze regionu i środowisko przedsiębiorców. 
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 Zapraszanie młodzieży szkół gimnazjalnych /podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich 
rodziców do odwiedzania przedsiębiorstw, instytutów  oraz uczelni i instytucji, które (jak wy-
nika z dyskusji) są zainteresowane promocją innowacyjnego włókiennictwa i zawodów włó-
kienniczych. 

 Wykorzystanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i dotarcie do starszego pokolenia z wykła-
dem/wykładami na temat aktualnego stanu i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 
włókienniczych, pod hasłem np. „Druga młodość włókiennictwa”, „Włókiennik – zawód z po-
tencjałem”. Źródłem tego pomysłu było przekonanie o silnym wpływie i przenoszeniu przez 
starsze pokolenie na młodsze negatywnego wizerunku przemysłu włókienniczego. 

Oceniając możliwości współpracy w zakresie działalności B+R wyrażono wątpliwość, czy ma sens na-
kłaniania przedsiębiorców do wspólnej działalności B+R w sytuacji, gdy każda firma ma swoje plany 
rozwojowe oraz tajemnice handlowe i produkcyjne. Firmy same muszą dobierać sobie partnerów i już 
to czynią, kierując się aktualnymi potrzebami. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje potrzeba kiero-
wania środków, będących w dyspozycji Centrum Obsługi Przedsiębiorców, na zaspokojenie indywidu-
alnych potrzeb przedsiębiorców lub realizację wybranych wspólnych  przedsięwzięć z zakresu B+R, 
unowocześnienia produkcji, marketingu, promocji itd. z jednoczesnym uproszczeniem procedur po-
zyskiwania tych środków. Powszechnie uważa się, że aktualnie proces pozyskiwania środków jest 
zbiurokratyzowany a programy pomocowe i sama możliwość pozyskania pomocy mało rozpropago-
wana wśród przedsiębiorców. 

Dodatkowe zwrócono uwagę na potrzebę: 

 Powołania specjalnej instytucji lub stowarzyszenia, które miałoby za zadanie łączenie przed-
siębiorców dla ściślejszej współpracy. Rolę taką mógłby pełnić samorząd terytorialny jako go-
spodarz terenu i dysponent środków finansowych. Wskazano, że taką rolę mogłyby również 
pełnić stowarzyszenia branżowe, mające odpowiednie kompetencje i już podejmujące dzia-
łania na rzecz promowania innowacyjnego przemysłu włókienniczego. 

 Utrzymywania systematycznego dialogu w kształcie zainicjowanym przez wcześniejszy zogni-
skowany wywiad grupowy i smart lab, w celu rozwijania partnerskiej dyskusji, w trakcie któ-
rej będą jasno formułowane oczekiwania przedsiębiorców wobec nauki i administracji oraz 
nauki i administracji wobec przedsiębiorców. Tego rodzaju fora, mogą być szansą na wzajem-
ne zrozumienie i podejmowanie wspólnych działań. 

Rezultaty smart labu dedykowanego interesariuszom związanym z branżą spożywczą i farmaceu-
tyczną 

Oceniając możliwości rozwoju w województwie na szeroką skalę produkcji żywności funkcjonalnej/ 
żywności wysokiej jakości stwierdzono, że województwo ma wyjątkowo duży potencjał rozwoju takiej 
żywności, niemniej jednak na razie jest to margines całej produkcji żywności. Jest to obiecująca nisza, 
ale obarczona dużym poziomem ryzyka. Kilku producentów podejmuje próby wprowadzenia na rynek 
takiej żywności, na razie jednak bez specjalnych sukcesów. Rozwój takiej żywności na szerszą skalę 
wymaga poprawy walorów smakowych samej żywności funkcjonalnej i zmiany oczekiwań klienta/ 
świadomości społecznej. Temu ostatniemu sprzyjają niepokoje wywołane np. informacjami o zanie-
czyszczeniu mięsa antybiotykami, itd. Stąd zauważa się rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność. 
Nie wiadomo jednak, czy rynek jest w pełni gotowy na nową, droższą (uwzględniwszy wysoki koszt 
działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz promocyjno-marketingowej) żywność. Pro-
blemem są koszty działalności badawczo-rozwojowej, bo nawet wiele większych firm nie może sobie 
pozwolić na własne  jednostki B+R. Poważnym problemem jest także dostęp do informacji na temat 
produktów, jakie mogłyby być poszukiwane w bliższej i dalszej przyszłości, tj. na temat przyszłych 
oczekiwań rynku. Brak jakichkolwiek szerszych badania trendów i każdy producent robi to we wła-
snym zakresie, patrząc na wielkość  sprzedaży własnych produktów. Równocześnie, klienci nie zawsze 
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poszukują nowych wyrobów, czasem wolą tradycyjne, odpowiadające ich upodobaniom i przyzwycza-
jeniom. 

Wskazane byłyby więc działania zmieniające świadomość klientów. Jednym z takich działań mogłoby 
być na przykład uruchomienie Akademii Kulinarnej. Jednym z filarów takiej Akademii może być regio-
nalny oddział jednej z organizacji branżowych. Stąd krok do promowania marki regionalnych produk-
tów żywnościowych. Można byłoby również uruchomić działania wspierające żywność wysokiej jako-
ści poprzez np. bony analityczne, czyli system refundowanych przez samorząd analiz produktów spo-
żywczych (co  zmusiłoby wiele firm do większej dbałości o jakość swoich produktów). Za tym powinno 
pójść odtworzenie analityki na poziomie powiatowych Sanepidów, ożywienie pracy i aktywności 
akredytowanych laboratoriów (państwowych, prywatnych, uczelnianych) itp. Ruch w tym obszarze, 
być może, mógłby skończyć się utworzeniem odpowiednich kierunków kształcenia na wyższych 
uczelniach. 

Innym działaniem, jakie mogłoby ‘ruszyć’ rozwój żywności funkcjonalnej/ żywności wysokiej jakości, 
mogłoby być uruchomienie marki „Promuję Łódzkie” – np. samorząd finansowałby weryfikację wy-
twórców żywności, oni nabywaliby prawa do korzystania z marki, ale w zamian promowaliby Łódzkie 
najlepiej, jak potrafią.  

Oceniając chęci i możliwości współpracy na skrzyżowaniu sektora spożywczego i farmaceutycznego 
przy podejmowaniu i rozwijaniu produkcji żywności funkcjonalnej, potraktowano temat wspólnie z 
oceną przydatności aktualnych instrumentów wsparcia takiej działalności, jakimi dysponuje Regio-
nalny Program Operacyjny, i zwrócono uwagę przede wszystkim na: 

 barierę w postaci minimalnej granicy kosztów kwalifikowanych projektu, co może wykluczać 
małe firmy,  

 rygorystyczne wymogi bankowe (np. wymóg banku co do konieczności zabezpieczenia kredy-
tu w wysokości równej wysokości kredytu),  

 brak zróżnicowanych form wsparcia.  

Wśród działań na rzecz wsparcia takiej współpracy wskazywano na rolę, jaką w tym obszarze mogą 
odegrać (istniejące lub nowe) parki naukowo-technologiczne, które powinny rozwijać wielofunkcyjne 
środowisko badawczo-rozwojowe i usługowe (np. ochrona własności intelektualnej, cięcie laserowe, 
obróbka termiczna i uszlachetnianie powierzchni materiałów, obróbka strumieniowa, produkcja 
rzadkich, niehandlowych komponentów czy materiały itd.) Popyt na tego typu usługi mógłby być 
wspomagany bonami czy grantami na realizację usług. 

Mapy innowacji 

Do opracowania map innowacji wykorzystano wnioski zgłoszone w aktualnym okresie programowa-
nia (2014-2020) przez przedsiębiorców działających w obszarach objętych działami: C10, C11, C13, 
C21, C26, J62, J63 do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WŁ) do działań: 

 Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw badania i innowacje. Celem działania jest zwiększe-
nie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Realizacja niniejszego działania po-
przez wsparcie rozwoju istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo -
rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz realizację projektów 
badawczo - rozwojowych przedsiębiorstw, których wyniki zostaną wdrożone do działalności 
gospodarczej ma przyczynić się do zwiększenia nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw 
z terenów województwa łódzkiego. W zakresie niniejszego działania wsparcie otrzymają wy-
łącznie projekty wpisujące się w specjalizacje regionalne 

 Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP. Celem działania jest wsparcie inwestycji 
związanych z rozbudową, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług 
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lub przemianami organizacyjnymi. W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia 
polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów 
wytwarzania produktów lub świadczeniu usług, w tym ekoinnowacje. Ponadto w ramach 
poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (TIK). 

Z uwagi na stosunkowo małą liczbę takich wniosków analizę rozszerzono o wnioski zgłoszone w okre-
sie 2008-2013 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) i 2014-2020 (Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój) przez przedsiębiorców działających we wskazanych wyżej obszarach do Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Rezultaty mapowania, po oczyszczeniu bazy danych z projektów powtarzających się i zgłoszonych 
przez tego samego wnioskodawcę w różnych konkursach oraz projektów, których – z uwagi na zbyt 
ogólny tytuł projektu i brak możliwości dostępu do samego wniosku – nie można było zidentyfikować, 
prezentuje załącznik 15. 

Jako uzupełnienie, przedstawiono informacje Urzędu Statystycznego Województwa Łódzkiego (za-
łącznik 15), dotyczące nakładów na działalność badawczą i innowacyjną R przedsiębiorstw wojewódz-
twa łódzkiego w latach 2009-2015. Dane te pozwalają na pewną, choć mocno ograniczoną interpre-
tację rezultatów. 

Struktura realizowanych projektów (i dodatkowo, uwzględnione w analizie dane statystyczne) wska-
zuje następujące obszary innowacji: 

1. W odniesieniu do projektów RPO WŁ: 

 Spośród 307 projektów RPO, działania I.2 i II.3 wysoką pozycje zajmują:  

 projekty zaliczone do działu PKD J62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradz-
twem w zakresie informacji i działalności pokrewnej- 93  

 projekty zaliczone do działu C13 – Produkcja wyrobów tekstylnych - 61 

 projekty zaliczane do działu PKD  C20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych -
48, 

 projekty zaliczone do działu C10 – Produkcja artykułów żywnościowych- 42 

 projekty zaliczone do działu C21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 19 projektów. 

 Prawie 30% projektów stanowią projekty zgłoszone przez przedsiębiorców kwalifikowanych 
do J62 (63 projekty realizowane w ramach działania I.2 i 30 w ramach działania II.3). Projekty 
te odnoszą się do rozwoju rozwiązań informatycznych, znajdujących zastosowanie w różnych 
działach przetwórstwa przemysłowego. 

 W przypadku włókiennictwa dominują projekty realizowane w ramach działania II.3 (60 na 
łączną liczbę 61 projektów). 

 Niektóre projekty (np. Naturalne polewy o ograniczonej zawartości cukru dla niskoprzetwo-
rzonej żywności funkcjonalnej na bazie zbóż ekspandowanych lub Przeprowadzenie prac ba-
dawczych- rozwojowych w celu opracowania wieloparametrowego automatu decyzyjnego 
dla  optymalizacji diety) wskazują na rozwój technologii o potencjalnie szerokim spektrum za-
stosowań. 

 Analiza projektów z uwzględnieniem klasyfikacji OECD (załącznik 16) wskazuje, że: 

 blisko połowa z nich należy do dziedziny nauki 2.2 Elektrotechnika, elektronika, inżynieria 
informatyczna. Są to projekty zgłoszone przez przedsiębiorców kwalifikowanych do dzia-
łów J62, J63 i C26.  
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 znaczna ilość projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców kwalifikowanych do działów 
C10 i C11 należy do takich dziedzin nauki, jak biotechnologia (środowiskowa, rolnicza i 
przemysłowa). 

 znaczna ilość projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców kwalifikowanych do działów 
C20 i C21 należy do inżynierii chemicznej (w przypadku C20 – 7 na 12 realizowanych a w 
przypadku C21 – 5 na 9 realizowanych). 

 Analiza projektów z uwzględnieniem klasyfikacji NABS (załącznik 17) wskazuje, że: 

 znaczna ilość projektów należy do 10.0 (Matematyka i informatyka) oraz 8.3 (Zarządzanie 
przedsiębiorstwami i instytucjami), 

 wśród 16 projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców kwalifikowanych do działu C10 
12 jest powiązanych z biotechnologiami przemysłowymi (technologie żywności, np. opra-
cowanie naturalnego konserwantu spożywczego pochodzenia roślinnego czy badania nad 
suplementacją surowców żywnościowych) a 4 z biotechnologiami rolniczymi, 

 wyjątkowo duża liczba projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców kwalifikowanych do 
działu C13 (łącznie 29) należy do 9.2 (Program badań stosowanych) a pozostałe 32 pro-
jekty należą do 7.11 (Produkcja tekstyliów , odzieży i wyrobów skórzanych). 

2. W odniesieniu do projektów NCBR: 

 Silną pozycję zajmują projekty zgłoszone przez przedsiębiorców kwalifikowanych do J62 (55 
projektów) i J63 (21 projektów) oraz do M72 (reklama, badania rynku i opinii publicznej, 45 
projektów) i M74 (pozostała działalność, naukowa i techniczna, 33 projekty). Tematyka tych 
projektów jest powiązana z różnymi działami przetwórstwa przemysłowego. 

 Analiza projektów z uwzględnieniem klasyfikacji OECD wskazuje, że dominują projekty nale-
żące do: 

 2.2 Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna (58 projektów), 

 2.3 Inżynieria mechaniczna (47 projektów) oraz 

 2.4 inżynieria materiałowa (32 projekty) 

 Analiza projektów z uwzględnieniem klasyfikacji NABS wskazuje, że dominują projekty nale-
żące do obszaru nauki 7 (produkcja i technologia przemysłowa), z tym że przeważają projekty 
z takich dziedzin, jak: 

 7.4 wyroby przemysłu chemicznego, 

 7.5 produkcja pojazdów mechanicznych i środków transportu, 

 7.6 przemysł elektroniczny i pokrewny,  

 7.9 produkcja przyrządów. 

3. W odniesieniu do dodatkowej analizy struktury nakładów na działalność badawczo-
rozwojową i innowacyjną: 

 Nakłady na innowacje w produkcji artykułów spożywczych (C10) skierowane są głównie na 
zakup maszyn i urządzeń, w niewielkim natomiast stopniu na działalność B+R. Na uwagę za-
sługuję duża dynamika tych nakładów w okresie 200-2015. 

 Nakłady na działalność w zakresie produkcji wyrobów tekstylnych (C13) skierowane są głów-
nie na inwestycje w maszyny i urządzenia i w mniejszym stopniu na B+R. Na uwagę zasługuje 
bardzo szybki w badanym okresie wzrost nakładów na innowacje w tym przemyśle. 

 Nakłady na działalność w zakresie produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (C20) skie-
rowane są w stopniu znacznie większym niż w innych przemysłach na działalność B+R, a w 
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mniejszym na inwestycje w maszyny i urządzenia. W badanym okresie nakłady  zarówno na 
B+R jak i inwestycje w maszyny i urządzenia rosły dość intensywnie. 

 Nakłady na działalność w zakresie produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (C21) skierowane są w bardzo dużym stop-
niu na działalność B+R i stosunkowo mniejszym ma inwestycje w maszyny i urządzenia. W 
badanym okresie 2009-2015 obserwuje się spadek nakładów na B+R oraz raczej niewielki 
przyrost inwestycji w postaci zakupu maszyn i urządzeń.  

Konkluzje 

Materiały zebrane w ramach smart labów i map innowacji: 

 Potwierdziły zasadność wyboru Żywności wysokiej jakości jako potencjalnej domeny inteli-
gentnej specjalizacji, zwłaszcza z uwagi na znaczne pokrewieństwo technologiczne farmacji i 
przetwórstwa rolno-spożywczego (por. też rezultaty etapu 6.).  

 Pokazały dodatkowe możliwości konstruowania potencjalnych domen inteligentnej specjali-
zacji, znajdujących się na przecięciu przetwórstwa rolno-spożywczego, farmacji, tkanin tech-
nicznych i informatyki (por. Rysunek 37), co wynika z: 

 niszowego (jak na razie), ale z dużym potencjałem, charakteru żywności wysokiej jakości, 
w dużej mierze zależnego od zmian popytu (por. też wnioski z analizy zakorzenienia), 

Rysunek 37: Dodatkowe możliwości konstruowania potencjalnych domen inteligentnej specjali-
zacji 

 

 dużego potencjału badawczego (por. mapy innowacji), tkwiącego w działalności objętej w 
klasyfikacji PKD działami J62 (Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność powiązana) i J63 (Działalność usługowa w zakresie 
informacji), 

 dużego potencjału innowacyjnego części przemysłu tekstylnego, związanego z produkcją 
tkanin i dzianin technicznych (por. też wnioski z analizy zakorzenienia). 
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Przyjęta w PPO metodologia przesądziła o: 

 bardziej produktowym (łańcuch tworzony wokół żywności wysokiej jakości i inteligentnych 
opakowań na bazie tkanin technicznych) niż technologicznym podejściu do identyfikacji po-
tencjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji, 

 szerokim zarysowaniu samego produktu, bez dokonywania wyboru konkretnych asortymen-
tów/ grup asortymentów żywności, bazy surowcowej dla żywności, charakterystyk inteli-
gentnych opakowań itd., 

 koncentracji na głównym łańcuchu (żywność i towarzyszące jej opakowanie), z pominięciem 
dodatkowym możliwości dla inteligentnej specjalizacji, wynikających z ewentualnego zago-
spodarowania, powtórnego wykorzystania itp. surowców/ produktów/ materiałów powstają-
cych w efekcie lub niezagospodarowanych w ramach podstawowej produkcji żywności i opa-
kowań. 

Identyfikacja najbardziej obiecujących nisz w obrębie zidentyfikowanych potencjalnych domen inteli-
gentnej specjalizacji, zwłaszcza technologicznych, wymaga kontynuacji prac, przy jednoczesnym: 

1. Rozszerzeniu gamy instrumentów, zwłaszcza o: 

 Audyt innowacyjny i technologiczny (Ramka 6), istotny z punktu widzenia tworzenie map po-
tencjału technologicznego i innowacyjnego regionalnych firm, identyfikacji aktualnych i nowo 
wyłaniających się inteligentnych specjalizacji, profesjonalizacji usług świadczonych przez in-
stytucje otoczenia biznesu. 

Ramka 6: Audyt innowacyjny i technologiczny 

Program specjalistycznych usług doradczych, głównie dla mikro, małych i średnich firm, mający na 
celu: 

 W zakresie audytu innowacyjnego: 

 określenie poziomu innowacyjności firm branży przetwórstwa spożywczego w odniesie-
niu do produktu, procesów, technologii, form organizacyjnych i rynków, 

 określenie poziomu otwartości przedsiębiorców branży przetwórstwa spożywczego na 
nowoczesne techniki zarządzania innowacjami, 

 określenie poziomu świadomości i znajomości przez przedsiębiorców narzędzi zarządza-
nia innowacjami, 

 wskazanie tych obszarów, w których przedsiębiorstwa powinny stosować audyt innowa-
cyjny, tak aby zdynamizować proces innowacji. 

 W zakresie audytu technologicznego: 

 określenie możliwości technologicznych, procedur, potrzeb organizacyjnych firm branży 
przetwórstwa spożywczego oraz identyfikację ich silnych i słabych punktów, 

 ocenienie technologicznych trendów na szczeblu regionalnym w odniesieniu do branży 
przetwórstwa spożywczego wraz ze zidentyfikowaniem tych obszarów, gdzie przedsię-
biorstwa wymagają wsparcia, 

 pobudzenie świadomości przedsiębiorców branży przetwórstwa spożywczego odnośnie 
potrzeby rozwoju technologicznego i innowacyjnego, 

 podniesienie umiejętności przedsiębiorców branży przetwórstwa spożywczego w zakre-
sie przeprowadzania prostego audytu technologicznego samodzielnie w firmie. 

Dobrą praktyką może być tutaj projekt IMP³rove (https://www.improve-innovation.eu/). 

 Mapy nauki (Ramka 7), istotne z punktu widzenia identyfikacji potencjału naukowego regio-
nalnych instytucji naukowo-badawczych oraz identyfikacji aktualnych i nowo wyłaniających 
się inteligentnych specjalizacji. 
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Ramka 7: Mapy nauki 

Program tworzenia i wizualizacji baz danych naukometrycznych, bibliograficznych i bibliometrycznych 

Dobrą praktyką może być tutaj projekt Wizualizacja nauki (http://www.wizualizacjanauki.umk.pl/pl/). 

 Mapy technologii (Ramka 8), istotne z punktu widzenia definiowania strategii rozwoju regio-
nalnych inteligentnych specjalizacji.  

Ramka 8: Mapy technologii 

Program planowania technologicznego, biorącego za punkt wyjścia potrzeby, pomocne w identy-
fikacji, selekcji i rozwoju alternatyw technologicznych wykorzystywanych do zaspokojenia szeregu 
potrzeb produktowych. 

Dobrą praktyką może być tutaj projekt Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników 
(http://npf.gig.eu/images/pliki/partnerzy/rezultaty/Zad.2/Podzadanie%202c_REZULTAT%2012/SA
N/2c_mapy%20technologii_SAN.pdf). 

2. Kontynuacji smart labów, zogniskowanych wywiadów grupowych czy podobnych spotkań/ 
dyskusji środowiskowych, głównie pod kątem: 

 dostosowania instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do 
potencjału, oczekiwań i potrzeb interesariuszy, np. zróżnicowanie form wsparcia; granty vs 
instrumenty zwrotne; konkursy vs regionalne programy badawcze realizowane w formule 
zamówień publicznych, kredyty/ poręczenia vs fundusze podwyższonego ryzyka; 

 zaprojektowania i udostępnienia instrumentów crowdsourcingowych (szeroka informacja na 
temat produktów, trendów, technologii, oczekiwań rynku itd.), np. w postaci obserwatorium 
technologicznego (Ramka 9), 

Ramka 9: Obserwatorium technologiczne 

Obserwatorium technologiczne jest połączeniem monitoringu nowych i wyłaniających się technologii 
(foresight) z metodami identyfikacji ich zastosowań, szacowania potencjału rynkowego oraz definio-
wania podstawowych instrumentów wsparcia, warunkujących i/lub przyspieszających komercjalizację 
nowych rozwiązań. Jako takie służą zarówno decydentom politycznym, jak i gospodarce, zwłaszcza 
mniejszym firmom . W przypadku tych ostatnich obserwatoria są źródłem informacji niezbędnych do 
efektywnego zarządzania zmianą technologiczną, jako że koncentrują się na systematycznym skano-
waniu otoczenia, śledzeniu kierunków rozwoju technologicznego (nisze technologiczne, nowe idee, 
nowe produkty itd.), znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań (także poza podstawowym rodzajem 
działalności) oraz skracaniu czasu niezbędnego do absorpcji nowej wiedzy i technologii i do komercja-
lizacji rezultatów działalności badawczo-rozwojowej. Inne, obok monitoringu, usługi obserwatoriów, 
to ocena kierunków badań i/lub technologii oraz tworzenie i udostępnianie baz danych o technolo-
giach, ich jakości i bezpieczeństwie, zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej (patenty, 
wzory, licencje itd.), certyfikacji i standaryzacji. 

Dobrą praktyką może być tutaj the European Information Technology Observatory 
(https://www.eito.com/) 

 definiowania i wdrażania komplementarnych do wsparcia działalności badawczo-rozwojowej 
i innowacyjnej działań/ instrumentów strategii rozwoju regionalnych inteligentnych specjali-
zacji, rozwijanych w takich obszarach, jak: 
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 kształcenie, dokształcanie i przekwalifikowanie kadr na potrzeby regionalnych inteligent-
nych specjalizacji, 

 rynek/ świadomość konsumentów, 

 marka regionu, 

 regionalny kapitał społeczny, 

 kultura współpracy/ współdziałania. 

 doskonalenia struktury i funkcjonalności instytucji otoczenia biznesu (por. też rezultaty etapu 
4. i 6.). 

Wybór inteligentnych specjalizacji regionalnych  

Celem tej części PPO był wybór inteligentnych specjalizacji regionalnych. Podstawowe obszary ba-
dawcze objęły integrację oceny zdolności do współpracy i kooperacji w ramach potencjalnych obsza-
rów inteligentnej specjalizacji z weryfikacją/ doprecyzowaniem i/lub modyfikacją potencjalnych ob-
szarów inteligentnej specjalizacji oraz identyfikacją nowych, wyłaniających się obszarów i najbardziej 
obiecujących nisz w obrębie każdego potencjalnego obszaru inteligentnej specjalizacji.  

Podstawową metodą była dyskusja ekspercka mająca na celu ocenę każdej ze zidentyfikowanych 
domen specjalizacji z punktu widzenia sumarycznego oddziaływania perspektywy sektorowej i regio-
nalnej na aktualną i przyszłą zdolność innowacyjną regionu oraz wskazanie potencjalnych obszarów 
inteligentnej specjalizacji regionalnej. 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Departamentu 
Przedsiębiorczości i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicie-
le Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Wykonawcy: 

 przypominająca konkluzje etapu 7., wybierające do dalszych prac domenę Żywność wysokiej 
jakości/ Żywność funkcjonalna (por. Rysunek 36), 

 przedstawiająca rezultaty etapu 8. i 9.  

W dyskusji pojawiły się następujące opinie:  

 Bariery współpracy pomiędzy firmami wynikają z nastawienia przedsiębiorstw bardziej na 
rywalizację niż na współpracę. To nastawienie blokuje także wspólną realizację projektów 
badawczo-rozwojowych. Jedną z przyczyn jest bark lidera, integrującego wokół siebie firmy i 
zachęcającego do współpracy. Rolę takiego lidera/ integratora zaczyna odgrywać samorząd 
terytorialny.  

 Blokadą działalności badawczo-rozwojowej są także ograniczone zasoby, zwłaszcza kadrowe 
firm, i to nie tylko mniejszych oraz perspektywa, w jakiej można oczekiwać rezultatów. Firmy 
potrzebują widocznych rezultatów ‘od zaraz’, a działalność badawczo-rozwojowa wymaga 
czasu. Dlatego firmy wolą kupić gotowe rozwiązania, natychmiast wdrażane w działalności. 

 Instytucje otoczenia biznesu, zwłaszcza jednostki naukowo-badawcze nie zawsze oferują in-
frastrukturę badawczą odpowiadającą potrzebom firm. Jest to widoczne zwłaszcza w prze-
myśle farmaceutycznym, gdzie – zgodnie z opinią firm farmaceutycznych – infrastruktura ba-
dawcza jest przestarzała i nie gwarantuje dotrzymania obowiązujących standardów i usta-
wowych reżimów.  
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 Ważną barierą wykorzystania środków pomocowych jest uciążliwość zarówno procedury po-
zyskiwania środków (zawiły wniosek i długotrwały proces podejmowania decyzji o przyznaniu 
lub nie środków), jak i ich późniejszego rozliczenia. Stanowi to ‘barierę dostępu’. 

 Ważną rolę w niedostosowaniu systemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej odgry-
wa różnica oczekiwań jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorców co do sposobu wy-
korzystania rezultatów. ‘Nauka’ oczekuje publikacji, bo na ich podstawie dokonuje się ocena 
poszczególnych pracowników nauki, a ‘gospodarka’ oczekuje ochrony rezultatów (nieupu-
bliczniania rezultatów badań i przejęcia własności niematerialnych i prawnych).  

 Organizacje branżowe są niewidzialne. Podejmują próby współpracy, jednak szczupłość zaso-
bów kadrowych i finansowych uniemożliwia im efektywne działanie. Brak platformy uzgad-
niania form współpracy.  

 Smart laby dowiodły potrzeby takich spotkań, wymiany doświadczeń i konfrontacji potrzeb 
przedsiębiorców z potencjałem otoczenia biznesu, włącznie z samorządem terytorialnym, 
gwarantującym lub nie (i dlaczego) zaspokojenie tych potrzeb. Przykładem korzyści, które 
wynikają z takich spotkań jest powstała po smart labie inicjatywa uruchomienia pewnych 
działań (kilka filmów promocyjnych) związanych z promocją przemysłu włókienniczego.  

 Poważnym problemem w rozwoju przemysłu włókienniczego jest brak kadr. Obecny system 
kształcenia jest nieefektywny, niedostosowany do potrzeb przemysłu, nie ma dobrze przygo-
towanych nauczycieli, nie ma praktyk zawodowych itd. Uczelnie i szkoły powołane do kształ-
cenia nie współpracują z przedsiębiorcami. Z drugiej strony brak chętnych do kształcenia się 
w zawodach włókienniczych, bo wizerunek przemysłu jest negatywny i zniechęcający mło-
dzież do wiązania się z tym przemysłem. Dlatego konieczne są wieloletnie i skoordynowane 
działania na rzecz zmiany wizerunku przemysłu włókienniczego. 

 Oceniając przemysł farmaceutyczny należy zwrócić uwagę na jego wyjątkowo duży potencjał 
rozwojowy i obfitość dobrze przygotowanych kadr. Obiecujący jest zwłaszcza rozwój suple-
mentacji. 

 Dla przemysłu spożywczego ważne są działania kształtujące rynek, bo rynek decyduje o per-
spektywach rozwojowych tego przemysłu. Drugi smart lab koncentrował się na produkcji 
spożywczej, w tym funkcjonalnej. Nie ma wyraźniej definicji takiej żywności, ale można przy-
jąć, że aktualnie żywność funkcjonalna jest czymś, co w foresighcie nazywa się słabym sygna-
łem (potencjalnym kierunkiem rozwoju, który pojawia się równolegle do obecnych trendów 
lub sam w sobie może się stać takim trendem). Żywność funkcjonalna w bliższej lub dalszej 
przyszłości może być ważną niszą w produkcji zdrowej żywności. Niektóre firmy mają już do-
świadczenie w produkcji takiej żywności, na razie jednak ma one niższe walory smakowe niż 
żywność tradycyjna. I to jest główna bariera rozwoju jej produkcji. Rozwojowi produkcji takiej 
żywności sprzyja także współpraca firm spożywczych i farmaceutycznych, tym bardziej moż-
liwa, że między tymi przemysłami zauważa się pokrewieństwo technologiczne.  

 Mapy innowacji są pomocą w definiowaniu inteligentnej specjalizacji. Trudność polega na 
dostępie do informacji. Osoby spoza takich instytucji, jak COP czy NCBR (instytucje zarządza-
jące dla RPO i PO IG/ PO IR) mają dostęp do tytułu projektu, bez możliwości dotarcia do 
szczegółów wniosku. Stąd nie zawsze mogą prawidłowo zakwalifikować dany wniosek do od-
powiedniej dziedziny naukowej.  

 Mówienie o inteligentnej specjalizacji na tym etapie PPO jest przedwczesne. To, co do tej po-
ry osiągnęliśmy, to zdefiniowanie produktu. Przejście do inteligentnej specjalizacji w sensie 
wyboru nisz produktowych czy technologicznych wymaga dalszego wysiłku badawczego, 
opartego w pierwszym rzędzie na dialogu z przedsiębiorcami. Ze spotkań z przedsiębiorcami 
(wywiadów) i z przebiegu kolejnych dyskusji wynika, że te instrumenty, które do tej pory za-
stosowano w procesie przedsiębiorczego odkrywania nie objęły tych wszystkich instrumen-
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tów, które pozwoliłyby zidentyfikować inteligentną specjalizację od strony technologicznej. 
W tym celu konieczne byłoby odwołanie się np. do map nauki i map technologii. Metodyka 
zastosowana w PPO odwoływała się do map innowacji jako instrumentu diagnozującego zain-
teresowania badawcze firm. Jednak same tylko mapy innowacji nie dają dostatecznej pod-
stawy do identyfikacji rozwijanych technologii, które są/ mogą być podstawą inteligentnej 
specjalizacji.  

 Rezultaty 8. i 9. etapu potwierdziły zasadność wyboru żywności wysokiej jakości jako poten-
cjalnej domeny inteligentnej specjalizacji. Jednocześnie pokazały jednak kolejne możliwości, 
np. technologie produkcji/ tkaniny i dzianiny techniczne o wielorakim zastosowaniu. W tym 
obszarze działa szereg firm tekstylnych województwa łódzkiego. Są one wyjątkowo aktywne, 
i nawet zdeterminowane w specjalizowaniu się w różnych niszach produkcji w tej dziedzinie. 
Daje to szansę na inteligentną specjalizację zarówno w obszarze żywności wysokiej jakości/ 
żywności funkcjonalnej, jak i w obszarze tkanin technicznych. 

 Zarówno w wywiadach zogniskowanych, jak i w smart labach mocno eksponowany był mo-
tyw zwiększenia dostępności i efektywności instrumentów wspierających/ stymulujących 
działalność badawczo-rozwojową firm, innych niż tradycyjne granty na projekty czy tradycyj-
ne usługi transferu technologii. Z wywiadów prowadzonych z firmami spożywczymi wynika, 
że w tym przemyśle innowacje rzadko kiedy pochodzą ze sfery nauki. Głównym źródłem in-
nowacji są praktycy: właściciele, technolodzy, inne firmy w rodzaju startupów, czy firm inży-
nieryjnych, które coś wymyślą, jeżdżą od firmy do firmy, oferując swój pomysł i pomoc we 
wdrożeniu pomysłu, łącznie z pomocą w uzyskaniu środków finansowych, w przekwalifiko-
waniu pracowników, w zakupie maszyn i urządzeń itd. 

 Jeśli chcemy rozwijać jakiś rodzaj specjalizacji musimy rozmawiać z firmami, instytucjami na-
ukowymi, różnego typu instytucjami branżowymi. Do tej pory takiego dialogu w regionie nie 
było. Władze regionalne w dużym stopniu ograniczają się do wskazania form dofinansowania, 
tymczasem samorząd może być dobrym partnerem integracji/ współpracy, bo nie konkuruje 
z firmami, nie tworzy dla nich zagrożenia i jednocześnie może firmom oferować konkretne 
formy wsparcia/ finansowania. Dlatego wiele firm sądzi, że samorząd terytorialny może być 
‘promotorem’ i sponsorem nowej kultury współpracy i współdziałania.  

 Jeśli chcemy efektywnie wykorzystać środki pomocowe i jednocześnie ograniczyć nakłady na 
zakup zagranicznych maszyn/ urządzeń/ technologii, powinniśmy eksperymentować z nowy-
mi instrumentami, sprzyjającymi śledzeniu trendów, generowaniu wiedzy/ technologii przy-
datnych przedsiębiorcom w bliższej i dalszej przyszłości itd., wykorzystującymi nie tylko środ-
ki pomocowe, ale np. partnerstwa publiczno- prywatne, zamiast tradycyjnych konkursów. 
Musimy wyjść poza aktualne ramy działania. 

W konkluzji dyskusji zgodzono się, że: 

 Żywność wysokiej jakości/ żywność funkcjonalna jest dobrze zidentyfikowaną domeną inteli-
gentnej specjalizacji. Niezbędna jest jednak kontynuacja PPO, tym razem pod kątem identyfi-
kacji najbardziej obiecujących nisz, zwłaszcza technologicznych, i przy rozszerzeniu gamy in-
strumentów o np. mapy nauki i technologii, i inne instrumenty: (i) obrazujące w sposób ciągły 
i systematyczny zmiany i kierunki zmian potencjału gospodarczego, naukowo-badawczego i 
innowacyjnego województwa i (ii) sygnalizujące siłę już zidentyfikowanych i wyłanianie się 
nowych specjalizacji. 

 Rozszerzona gama instrumentów pozwoli także na wykorzystanie dodatkowych możliwości 
konstruowania domen inteligentnej specjalizacji, wygenerowanych w PPO, znajdujących się 
na przecięciu przetwórstwa rolno-spożywczego, farmacji, tkanin technicznych i informatyki 
(por. Rysunek 37). 
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 Zasadne jest dalsze wykorzystanie smart labów, zogniskowanych wywiadów grupowych czy 
podobnych spotkań/ dyskusji środowiskowych do kontynuacji dialogu z interesariuszami, w 
celu: 

 dostosowywania instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyj-
nej do potencjału, oczekiwań i potrzeb interesariuszy, 

 zaprojektowania i udostępnienia instrumentów crowdsourcingowych, odpowiadających 
potrzebom przedsiębiorców, 

 przygotowania komplementarnych (do wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i in-
nowacyjnej) działań/ instrumentów strategii rozwoju regionalnych inteligentnych specja-
lizacji, w takich obszarach jak:  

o kształcenie, dokształcanie i przekwalifikowanie kadr na potrzeby regionalnych in-
teligentnych specjalizacji,  

o rynek/ świadomość konsumentów,  

o marka regionu,  

o regionalny kapitał społeczny oraz 

o kultura współpracy/ współdziałania). 

System monitorowania obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej (z uwzględnieniem specyfi-
ki każdego obszaru) i ramy systemu monitorowania innowacyjności całego regionu 

Celem tego etapu PPO było opracowanie systemu monitorowania obszarów inteligentnej specjalizacji 
regionalnej i ram systemu monitorowania innowacyjności całego regionu.  

Podstawowe obszary badawcze objęły logikę systemu monitorowania, sposób łączenia aktywności i 
ich rezultatów z celami regionalnej polityki innowacyjnej, sposób przekładania celów polityki innowa-
cyjnej na konkretne wskaźniki realizacji oraz sposób zbierania informacje na temat faktycznych wiel-
kości poszczególnych wskaźników.  

Podstawowe metody objęły burzę mózgów i analizę krytyczną.  

W burzy mózgów uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Depar-
tamentu Przedsiębiorczości i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Cen-
trum Obsługi Przedsiębiorców i Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

Wprowadzeniem do burzy była prezentacja Wykonawcy, przedstawiająca: 

 Doświadczenia/ rekomendacje powstałe w trakcie testowania narzędzi monitorowania inno-
wacyjności regionu łódzkiego (wyniki zadania I). Wynikało z nich, że: 

 W podobszarze potencjał innowacyjny przedsiębiorstw wskaźniki 1.2., 1.3. i 1.4. charak-
teryzują się silną korelacją dodatnią. Podstawą do konstrukcji tych wskaźników są infor-
macje o nakładach na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym także przedsię-
biorstw przemysłowych. Stanowią więc powielenie tych samych informacji. Zasadne jest 
ograniczenie liczby wskaźników do wskaźnika 1.3., określającego wielkość nakładów na 
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach do PKB regionu.  

 W podobszarze współpraca sieciowa silna korelacja występuje między wskaźnikami 4.2. i 
4.6. Oba wskaźniki dotyczą aktywności przedsiębiorstw regionu w zakresie podejmowa-
nia inicjatywy klastrowej jako formy współpracy w ramach działalności innowacyjnej. Za-
sadne jest pozostawienie tylko jednego wskaźnika, przy czym lepszy (ze względu na do-
stępność danych) jest wskaźnik 4.2.  
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 W podobszarze aktywność sektora B+R odnotowano silną korelację dla znacznej liczby 
wskaźników diagnostycznych. Najsilniejszą korelację uzyskano między wartościami 
wskaźników 5.4 (liczba aktywnych jednostek badawczo-rozwojowych) i 5.5 (zatrudnieni w 
B+R według sektorów wykonawczych), co wynika z faktu iż oba wskaźniki odnoszą się do 
podobnego obszaru aktywności innowacyjnej. Zasadne jest pozostawienie jednego z tych 
wskaźników, a mianowicie wskaźnika 5.4.  

 W podobszarze 6 – finansowanie badań i rozwoju najsilniejszą korelację uzyskano w 
przypadku wskaźników 6.3 (nakłady wewnętrzne na B+R ogółem) i 6.4 (nakłady we-
wnętrzne na B+R na 1 zatrudnionego w B+R). Wskaźniki te odnoszą się do tego samego 
obszaru i powielają te same informacje. Zasadne jest pozostawienie tylko jednego z nich, 
właściwszy wydaje się 6.4.  

 W podobszarze 7 (kadry dla innowacyjnej gospodarki) najwyższy współczynnik korelacji 
uzyskano w przypadku wskaźników diagnostycznych 7.1 (dynamika zatrudnienia w B+R) i 
7.2 (udział zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem w gospodarce narodowej). Oba te 
wskaźniki opisują to samo zjawisko jednak z dwóch różnych perspektyw. Zasadne jest po-
zostawienie obu wskaźników.  

 Podobną analizę przeprowadzono także dla wskaźników z obszaru konkurencyjności re-
gionalnej, gdzie najwyższe wartości współczynnika korelacji uzyskano dla wskaźnika 4. i 5. 
(oba odnoszą się do wysokości wynagrodzeń w branżach zaawansowanych technologii 
odpowiednio w sektorze przemysłu i usług). Wynika on jednak z podobnych tendencji co 
do zmian wielkości wynagrodzeń nie zaś z powielania informacji, zasadne jest zatem po-
zostawienie obu wskaźników. Silną korelację uzyskano także w przypadku wskaźników 8. 
(wartość przychodów w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w przeliczeniu 
na 1 pracującego) i 9 (wartość przychodów w przedsiębiorstwach ogółem w przeliczeniu 
na 1 pracującego). Pojemność informacyjna tych wskaźników jest podobna, zasadna jest 
zatem pozostawienie tylko wskaźnika 9. Silną korelację uzyskano także w przypadku 
wskaźników 12. (PKB per capita) i 13 (wartość dodana brutto na 1 pracującego) oraz 11. 
(wielkość eksportu) i 12 (PKB per capita). Każdy z tych wskaźników odnosi się jednak do 
nieco innych aspektów życia gospodarczego, zasadne jest zatem pozostawienie wszyst-
kich tych wskaźników. 

 W przypadku niektórych wskaźników diagnostycznych czasochłonność ich pozyskania jest 
niewspółmierna do pojemności informacyjnej danego wskaźnika. Dotyczy to zwłaszcza 
wskaźników efektów działalności innowacyjnej. W przypadku niektórych wskaźników 
różnorodność źródeł informacji utrudnia lub uniemożliwia analizę danych w czasie. Doty-
czy to wskaźników, dla których dane cząstkowe pozyskiwane są z instytucji otoczenia biz-
nesu (np. skumulowana liczba firm typu start up) lub publikowane są sporadycznie (np. 
udział osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe wśród osób korzystających 
z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy), lub zaprzestano ich publikacji (np. liczba 
przedsiębiorstw, które posiadały środki automatyzacji). Istotnym problemem jest także 
obowiązek utrzymania tajemnicy statystycznej, co często skutkuje brakiem informacji. 

 Refleksje, wynikające z analizy krytycznej. Wynikało z niej, że do najważniejszych obszarów 
błędów interpretacyjnych należą obszary mierzone wskaźnikami wyrażonymi w cenach bie-
żących (inflacja/ deflacja zniekształcają obserwowane tendencje rozwojowe33). Zwłaszcza, że 
w okresie objętym analizą miały miejsce niekorzystne procesy społeczno-gospodarcze, w tym 

                                                           

33 por. GUS 2014b, NBP 2015 i 2017. 
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osłabienie popytu inwestycyjnego (zwłaszcza w latach 2009-201134), mającego wpływ na ak-
tywność innowacyjną. To także przełożyło się na wartości wskaźników diagnostycznych, 
zwłaszcza dotyczących finansowania działalności B+R i innowacyjnej. 

W burzy mózgów poruszono przede wszystkim takie kwestie, jak: 

 Punkt wyjścia do tworzenia logiki i ram systemu monitorowania regionalnej inteligentnej specja-
lizacji.  

 Punktem wyjścia powinny być cele, przyświecające strategii rozwoju takiej specjalizacji, tymcza-
sem aktualna strategia (RSI Loris 2030) ma zdefiniowaną misję i wizję, jednak sformułowane cele 
są zbyt ogólne i trudno mierzalne. 

 Przydatność systemu monitorowania w kształcie zaproponowanym i testowanym w ramach za-
dania I do monitorowania obszarów inteligentnej specjalizacji.  

 Źródłem dla systemu monitorowania innowacyjności i konkurencyjności województwa są dane 
BDL. Dane te charakteryzują się wysokim poziomem agregacji (województwo), bez możliwości 
dezagregacji na działy gospodarki, tworzące domeny inteligentnej specjalizacji. Bardziej general-
nie, uzyskanie jakichkolwiek (poza bardzo podstawowymi) informacji na takim poziomie dezagre-
gacji jest niemożliwe, także ze względu na tajemnicę statystyczną (pojęcie wprowadzone do 
ustawy o statystyce publicznej, oznaczające poufność i szczególną ochronę danych indywidual-
nych i danych osobowych zbieranych i gromadzonych w badaniach statystycznych statystyki pu-
blicznej). 

 Praktyczna możliwość opracowania systemu monitorowania inteligentnej specjalizacji w kontek-
ście tajemnicy statystycznej. 

 Prace związane z PPO, zwłaszcza etapy oparte na statystyce publicznej, udokumentowały brak 
szczegółowych informacji (na poziomie działów) pozwalających śledzić zmiany aktywności i inten-
sywności oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Pokazały też nie-
wielką (jeśli w ogóle) przydatność benchmarkingu i w wymiarze krajowym, i międzynarodowym 
jako elementu systemu monitoringu inteligentnych specjalizacji. 

 Trudno było przeprowadzić benchmarking regionalny w wybranych domenach inteligentnej spe-
cjalizacji, bo napotkano na niemożliwą do pokonania barierę w postaci braku informacji, pozwa-
lających porównać potencjał rozwojowy (naukowo-badawczy, innowacyjny, inwestycyjny itd.) 
różnych działów objętych domenami inteligentnych specjalizacji. Takie informacje dostępne są 
dla całej gospodarki lecz nie dla poszczególnych województw, stąd brak podstaw do przeprowa-
dzenia porównań międzyregionalnych. Problemem jest również brak podstawowych informacji 
na temat usług. 

 Pewnym rozwiązaniem może być współpraca Urzędu Statystycznego Województw Łódzkiego (US 
WŁ) z ośrodkiem badawczym GUS w Szczecinie, który mógłby zebrać i przeprowadzić konieczne 
dla monitorowania szacunki. Jednak i w tym przypadku nie ma gwarancji, że US WŁ będzie mógł 
dokonać odpowiednich szacunków dla wszystkich (objętych domeną inteligentnej specjalizacji) 
działów i wszystkich województw, zwłaszcza że nie może upubliczniać wartości bezwzględnych 
(może tylko szacować udziały). Ale jest to możliwe tylko w odniesieniu do własnego wojewódz-
twa, bo nie ma dostępu do danych innych województw i nie ma wpływu na udostępnienie takich 
danych. Nie mówiąc o dokonywaniu jakichkolwiek porównań międzynarodowych. 

 Ilość wskaźników, tworzących system monitoringu. 

                                                           

34 por. publikacje Narodowego Banku Polskiego, publikowane na portalu 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx. oraz portalu 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/przedsiebiorstwa/index.html. 
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 Wiele wskaźników testowanych w ramach zadania I jest silnie skorelowanych, i przynoszących te 
same informacje (por. informacje wprowadzające do burzy mózgu). Stąd, w pełni uzasadniona 
będzie redukcja liczby wskaźników, zgodnie z propozycjami Wykonawcy.  

 Możliwość wykorzystania statystyki publicznej do monitorowania innych, niż przetwórstwo 
przemysłowe, działów. 

 Prace związane z PPO, zwłaszcza etapy oparte na statystyce publicznej, udokumentowały brak 
szczegółowych informacji na temat innych działów.  

 Pewnym źródłem mogłyby być np. cykliczne, prowadzone przez GUS, badania koniunktury go-
spodarczej, ale wyniki tych badań nie są ogólnie dostępne (poza publikowaniem przez GUS ocen 
najważniejszych barier ograniczających działalność firm). US WŁ zadeklarował ewentualny kon-
takt z GUS w sprawie zorientowania się w możliwościach dostępu do pozostałych rezultatów ba-
dania koniunktury (np. czynnikach wpływających na decyzje o inwestowaniu). 

 Inne trudności monitorowania inteligentnych specjalizacji przy wykorzystaniu statystyki publicz-
nej.  

 Dostępne dane statystyczne mają wiele luk, uniemożliwiających tworzenie pełnych szeregów 
czasowych. Dla wielu wskaźników nie mamy jednoczesnej informacji dla województwa i kraju, co 
utrudnia lub uniemożliwia szacowanie wartości niektórych wskaźników. Jeśli np. wskaźnik jest 
zapisany w postaci dzielenia, brak którejkolwiek z informacji (dzielnej lub dzielnika) uniemożliwia 
szacowanie wartości wskaźnika. Często wśród danych statystycznych zabraknie jednej lub obu 
tych informacji potrzebnych dla oceny określonego zjawiska gospodarczego, stąd zamiast ryso-
wania na wykresie pewnej ciągłej linii przedstawiającej dany problem, mamy linię przerywaną, 
nie pozwalającą na objaśnienie danej sytuacji. 

 Monitorowanie, jest działaniem ciągłym. By mu sprostać nie można ograniczać się tylko do da-
nych statystycznych dostępnych w danym momencie, zważywszy zresztą na ich słabość.  Dobrym 
przykładem byłyby  badania koniunktury, badania panelowe itd. Tutaj może warto byłoby sięgnąć 
do np. doświadczeń PARP i panelowego badania kapitału ludzkiego?  

 Istotnym źródłem informacji mogłyby być badania ankietowe, prowadzone wśród firm korzysta-
jących z pomocy publicznej (Regionalnego Programu Operacyjnego, bonów na innowacje, dofi-
nansowania uczestnictwa w targach/ wystawach, JEREMIE itp.).  

 Z wywiadów i spotkań prowadzonych w ramach PPO można odnieść wrażenie, że konieczne są 
dalsze działania związane z wdrażaniem koncepcji inteligentnych specjalizacji. W pierwszym rzę-
dzie brakuje nam wzajemnego zaufania i chęci do współpracy (a to fundament inteligentnej spe-
cjalizacji). Uruchomienie cyklicznych  spotkań mogłoby być instrumentem budowy takiego zaufa-
nia, zwłaszcza gdy przedsiębiorcy mogliby osiągnąć różne korzyści w postaci np. lepszego dostępu 
do informacji o programach/ możliwościach wsparcia/ nowych inicjatywach itd., większego 
wpływu na kształt instrumentów wspierających działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, 
większego wpływu efektywność działania instytucji otoczenia biznesu itd. Spotkania mogłyby być 
inicjowane m.in. w ramach badań tj. panele ekspertów, smart laby lub wywiady grupowe. 

 Jednym z elementów PPO były mapy innowacji. Pytanie, czy takie działanie nie mogłoby być sys-
tematycznie i na bieżąco, w miarę składanych wniosków, prowadzone przez Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy, tym bardziej że mając dostęp do pełnych wniosków, mogłoby ono przygotować 
bardziej szczegółowe mapy innowacji. W tym celu dobrze także uwzględnić w formularzach in-
formację, dotyczącą dziedziny nauki (klasyfikacja OECD/ NABS) danego wniosku.  

 Konieczne jest dokładne zdefiniowanie celu specjalizacji. Może być nim np. wzrost poziomu życia 
mieszkańców czy wzrost dynamiki PKB. W związku z tym, a także w świetle wcześniejszych uwag 
dotyczących barier w dostępie do informacji charakteryzujących poszczególne działy, wchodzące 
w obręb domen inteligentnej specjalizacji, rekomenduje się ograniczenie systemu monitoringu 
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inteligentnych specjalizacji do 2-3 prostych wskaźników np. wzrost PKB/per capita, wzrost eks-
portu itp. (przy założeniu, że celem rozwoju inteligentnych specjalizacji jest transformacja tech-
nologiczna działów/ regionu i ‘zamykanie luki dobrobytu’ oraz że celem wydatkowania pomocy 
publicznej na rozwój inteligentnych specjalizacji jest zwiększenie dynamiki rozwoju regionu), z 
jednoczesnym uruchomieniem proponowanych wcześniej, cyklicznych badań tematycznych.  

 Wskaźniki makroekonomiczne mogą się zmieniać pod wpływem innych (niż wsparcie inteligent-
nej specjalizacji) czynników. Dlatego wskazane byłoby przygotowanie metodologii ‘oczyszczania’ 
wyników spod wpływu innych czynników i dokonywania pomiaru w cenach/ wartościach stałych, 
nie bieżących. 

 Wyniki działań na rzecz określonej inteligentnej specjalizacji mogą być różnie oceniane z różnych 
punktów widzenia. Konieczne jest jednak doprecyzowanie oczekiwanych efektów wsparcia okre-
ślonej inteligentnej specjalizacji i jej wpływu na inne branże. Wymaga to monitorowania zmian w  
technice i technologii, które osiągniemy dzięki odpowiednim formom pomocy oraz jak szeroko ta 
technologia ‘rozleje się’ na pozostałe dziedziny produkcji i usług. Takie podejście miałoby raczej 
zastosowanie ewaluacji ex-ante, która powinna być przeprowadzona przed wyborem specjalizacji 
i badać dojrzałość technologii oraz możliwość ich zastosowania w innych, niż związane z inteli-
gentną specjalizacją, działach.  

 Z dotychczasowego przebiegu PPO wynika, że w obszarach wybranych dotąd (na podstawie RSI 
Loris 2030) jako inteligentne specjalizacje regionu zorganizowano nie do końca satysfakcjonujący 
wszystkich interesariuszy system wsparcia. Takie spostrzeżenia potwierdzają także wskaźniki 
rozwoju regionalnego. Do oceny skutków wspierania inteligentnych specjalizacji wskazane byłoby 
włączenie badań przepływów międzygałęziowych. Dałoby to możliwość śledzenia zmian w innych 
sektorach, niebędących sektorami uznanymi za inteligentne specjalizacje. Należy jednak zdawać 
sobie sprawę, że nie ma wskaźników idealnych, dających odpowiedź na wszystkie wyłaniające się 
pytania, związane z wyborem i monitorowaniem regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

 W konkluzji zgodzono się, że: 

1. W odniesieniu do monitoringu innowacyjności województwa zasadne są następujące propo-
zycje: 

 Rezygnacja ze wskaźników szacowanych na podstawie wywiadów z instytucjami otocze-
nia biznesu (np. liczba firm typu start-up, liczba podmiotów korzystających z usług CTT 
lub usług IOB, w których działalność jest zaangażowany samorząd województwa łódzkie-
go). Uzasadnienie: trudność pozyskania wiarygodnych, porównywalnych w czasie danych. 

 Rezygnacja z następujących wskaźników:  

 1.2. i 1.4. – w podobszarze potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, 

 4.6. – w podobszarze współpraca sieciowa, 

 5.5. – w podobszarze aktywność sektora B+R, 

 6.3. – w podobszarze finansowanie badań i rozwoju,  

 9.2. lub 9.3. – w podobszarze innowacyjny governance (w zależności od dostępności 
danych statystycznych o wartościach tego wskaźnika, 

 8 – w obszarze monitoringu konkurencyjności    

 Uzasadnienie: wskaźniki te powielają informacje szacowane na podstawie innych wskaź-
ników. 

 Rezygnacja z następujących wskaźników: 
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 liczba udzielonych patentów dla firm zlokalizowanych na terenie województwa łódz-
kiego w ujęciu gałęziowym według klasyfikacji PKD,   

 liczba cytowań patentowych. 

 Uzasadnienie: trudności w pozyskaniu danych niezbędnych do konstrukcji wskaźników, 
niewspółmierne do ich pojemności informacyjnej. 

 Rezygnacja z następujących wskaźników: 

 wskaźniki z podobszaru innowacyjny governance, 

 wskaźniki koniunktury gospodarczej. 

 Uzasadnienie: różnorodność źródeł danych dla niektórych wskaźników, utrudniającą, a w 
niektórych przypadkach uniemożliwiającą analizę danych w czasie 

2. W odniesieniu do monitoringu inteligentnych specjalizacji zasadne są następujące propozy-
cje: 

 Rezygnacja z benchmarkingu domen inteligentnej specjalizacji w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym. 

 Uzasadnienie: trudności w dostępie do danych statystycznych. 

 Oparcie systemu monitoringu na 2 – 3 prostych wskaźnikach makroekonomicznych (np. 
PKB per capita), z jednoczesnym uruchomieniem proponowanych wcześniej, cyklicznych 
badań tematycznych, wzorowanych na badaniach koniunktury gospodarczej (GUS), czy 
badaniach kapitału ludzkiego (PARPO). 

 Uzasadnienie: charakter danych w BDL oraz brak statystyk charakteryzujących potencjał 
badawczo-rozwojowy i innowacyjny poszczególnych działów, wchodzących w obręb do-
men inteligentnych specjalizacji w przekroju województwa i działu. 

 Porozumienie z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w sprawie uruchomienia systematyczne-
go procesu mapowania innowacji. 

 Uzasadnienie: potrzeba kontynuowania procesu mapowania innowacji. 
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