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Wprowadzenie 

Niniejsza diagnoza stanowi uzupełnienie badań przeprowadzonych w ramach monitoringu 
regionalnego systemu innowacji w roku 2009, kiedy przeprowadzono badania ankietowe jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz sieci 
powiązań gospodarczych. Jako, że analizę z 2009 roku oparto głównie na danych pierwotnych i 
badaniu stopnia realizacji Regionalnej Strategii Innowacji, niniejsza diagnoza ma na celu dostarczenie 
kontekstu statystycznego. Oparto ją więc na danych wtórnych – danych statystycznych, rankingach 
międzynarodowych oraz publikowanych w ostatnim czasie raportach dotyczących sytuacji regionów 
w Polsce, zróżnicowań międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych oraz innowacyjności i 
konkurencyjności regionalnej. 

Diagnoza rozpoczyna się od przeglądu najważniejszych międzynarodowych analiz i zestawień 
obrazujących pozycję konkurencyjną i innowacyjność Wielkopolski i jej podregionów na tle innych 
regionów w kraju oraz regionów europejskich. Do najważniejszych źródeł dostarczających danych nt. 
innowacyjności i konkurencyjności zaliczono: 

• Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009 – Corocznie 
przygotowywana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową analiza porównująca polskie 
regiony i podregiony pod katem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej, 
usługowej i zaawansowanej technologicznie. 

• Regional Innovation Scoreboard 2009 – analizę przygotowywaną na zlecenie Komisji 
Europejskiej dostarczającą informacji nt. różnych aspektów innowacyjności regionów 
europejskich, 

• Raporty World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2009-2010 i 2010-2011 
oraz Global Information Technology Report – analizy opracowane dla World Economic 
Forum, stanowiącą przegląd czynników konkurencyjności na poziomie krajowym, również 
pod katem zdolności technologicznej kraju. Analizy te pozwalają przyjrzeć się czynnikom 
uważanym za silne i słabe strony Polski, a co za tym idzie obrazujące informację trafiającą do 
szerokiego grona odbiorców nt. polskich regionów, w tym Wielkopolski, 

• Global Manufacturing Competitiveness Index – raport międzynarodowej firmy 
konsultingowej Deloitte dotyczący konkurencyjności przemysłowej i opracowany na 
podstawie badań ponad 400 prezesów firm produkcyjnych na świecie, 

• Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries – raport przygotowany na zlecenie 
Komisji Europejskiej obrazujący rozwój sektorów kreatywnych i sektora kultury w Europie, 
uwzględniający również sytuację regionów. 

W dalszej części przeprowadzono analizę dostępnych danych w oparciu o podejście 
systemowe, zakładające współzależność podsystemów terytorialnego, gospodarczego i społecznego 
w procesach rozwojowych regionu. Oznacza to konieczność ich uwzględnienia w polityce 
innowacyjnej ukierunkowanej na wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski. 
Podejście systemowe opisano w części „Założenia i koncepcja polityki innowacyjnej regionu”, który 
stanowi załącznik nr 5 do strategii. Dodatkowo, uznano że wpływ na procesy rozwojowe ma również 
sposób zarządzania regionem, w tym wdrażanie polityki innowacyjnej. Przyjęcie powyższych założeń 
wpłynęło na dobór danych do analizy. Wybrane dane podzielono na odpowiadające blokom: 
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zarządzanie regionem oraz podsystem społeczny, gospodarczy i terytorialny. Tabela 1 przedstawia 
wybrane dane analizowane dla każdego podsystemu. W celu uniknięcia nadmiernego 
rozbudowywania diagnozy, wybrano jedynie najważniejsze dane w każdym z bloków. Szczegółowy 
wykaz wykorzystanych źródeł znajduje się na końcu każdego rozdziału. 

Tabela 1. Dane wykorzystane przy opracowywaniu diagnozy 

Podsystem Rodzaje danych Dla jakich 
jednostek 

terytorialnych 

Za jakie lata Źródło 

 
 
Zarządzanie 
regionem 

Zarządzanie w polityce 
miejskiej i przestrzennej  

kraje 2006 Atlas ESPON 

Sprawność instytucjonalna na 
tle innych krajów 
europejskich 

kraje 1998-2007 Raport „Rozwój regionalny w 
Polsce” 

Sprawność instytucjonalna w 
samorządach gminnych 

województwa 2001 Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego, załączniki 

Zaufanie społeczne mierzone 
frekwencją w wyborach 
krajowych i samorządowych 

Województwa, 
powiaty, gminy 

2006, 2007 Państwowa Komisja Wyborcza 

Dochody i wydatki jst województwa 2009 GUS, Regiony Polski  
Środki z budżetu państwa w 
ramach kontraktów 
wojewódzkich 

województwa 2001-2008 Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego, załączniki 

Dofinansowanie z Funduszy 
Strukturalnych 

województwa 2009 GUS, Regiony Polski 

Dotychczasowa polityka 
innowacyjna  

podmioty 
wielkopolskiego 
systemu 
innowacji 

2004-2009 Monitoring regionalnego 
systemu innowacji, 2009 oraz 
sprawozdania z działalności 
Samorządu Województwa 

Gospodarczy Produkt Krajowy Brutto województwa, 
podregiony 

1999-2007 
2006-2007 

GUS oraz Wielkopolskie Biuro 
Planowania Przestrzennego 

Wartość dodana brutto województwa, 
podregiony 

1999,2007 
2001,2007 

GUS oraz Wielkopolskie Biuro 
Planowania Przestrzennego 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

województwa, 
podregiony 

2009-2010 GUS, „Regiony Polski”  

Inwestycje zagraniczne i 
eksport 

województwa, 
gminy 

2000, 
2005,2007, 
2008 

Bank Danych Regionalnych, 
Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne  

województwa 2008 Bank Danych Regionalnych 

Współpraca w zakresie 
działalności innowacyjnej  

województwa 2008 Bank Danych Regionalnych 

Nakłady na działalność 
innowacyjną 

województwa 2008 GUS „Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw” 

Działalność badawczo-
rozwojowa w sektorze 
prywatnym 

województwa 2008 GUS, „Regiony Polski” 

Udział produktów 
innowacyjnych w sprzedaży 

województwa 2008 Bank Danych Regionalnych 

Informatyzacja 
przedsiębiorstw  

województwa 2008 Bank Danych Regionalnych, 
Komisja Europejska  

Społeczny Ludność i gęstość zaludnienia Województwa, 
podregiony 

1995,2009 
2009 

Bank Danych Regionalnych 

Urbanizacja Województwa 2009 Bank Danych Regionalnych 
Struktura demograficzna i 
wielkość gospodarstw 
domowych 

Województwa 1995-2009 
2009 

Bank Danych Regionalnych 
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Dochody i wydatki 
gospodarstw domowych, 
zagrożenie ubóstwem 

Województwa 1998, 1999, 
2005, 2009 

Bank Danych Regionalnych 

Aktywność zawodowa i 
wskaźnik zatrudnienia 

Województwa 1995, 2009 Bank Danych Regionalnych 

Stopa bezrobocia i jego 
struktura 

Województwa, 
podregiony 

2004-2009 Bank Danych Regionalnych 

Szkolnictwo Województwa, 
podregiony 

2006-2009 Bank Danych Regionalnych 

Edukacja wyższa i kształcenie 
ustawiczne 

Województwa 2001, 2009 Bank Danych Regionalnych 

Działalność badawczo-
rozwojowa w sektorze 
publicznym 

Województwa 2008 Bank Danych Regionalnych 

Wynalazki i patenty Województwa 2009 Bank Danych Regionalnych 
Kapitał społeczny i 
społeczeństwo informacyjne 

Województwa 2006, 2008 Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego, ESPON 

Przestrzenny Zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne 

Województwa 2004- 2007, 
2008 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego, Koncepcja 
Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 

Specjalizacja gospodarcza i 
regionalna 

Kraje, 
województwa 

2006 ESPON, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego „Przegląd 
regionalny” 

Infrastruktura transportowa Województwa, 
kraj 

2009 GUS, „Regiony Polski”, Krajowa 
Strategia Rozwoju 
Regionalnego 

Dostępność  Miasta 
wojewódzkie 

2010 Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 

Infrastruktura 
teleinformatyczna 

Kraje 2006 ESPON 

Infrastruktura energetyczna Województwa 2005, 2007 Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego, ARE 

Dostęp do usług publicznych Województwa, 
powiaty, gminy,  

2010 Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Analiza danych według podsystemów miała za zadanie stworzyć obraz Wielkopolski na tle innych 
regionów, i w miarę możliwości zobrazować sytuację podregionów statystycznych - a następnie 
pokazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W tym celu wykorzystano analizę SWOT i za 
pomocą metody delfickiej dokonano wartościowania zidentyfikowanych czynników. Analizę SWOT 
dla każdego podsystemu umieszczono na końcu każdego rozdziału, wraz ze wskazaniem kluczowych 
problemów w danym obszarze i zależności między nimi. Każdorazowo określono także najważniejsze 
wnioski dla polityki innowacyjnej. Kolejnym etapem była identyfikacja kluczowych czynników sukcesu 
w celu określenie kompetencji i obszarów istotnych z punktu widzenia wzmacniania 
konkurencyjności i innowacyjności regionu. 
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1. Ogólny poziom konkurencyjności i innowacyjności regionu w porównaniach krajowych  
i międzynarodowych 
1.1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) definiuje atrakcyjność inwestycyjną jako 
zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji. (Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową, 2009, s. 5). Opracowany przez IBnGR syntetyczny wskaźnik atrakcyjności 
inwestycyjnej jest opracowywany na podstawie czynników lokalizacji przedsiębiorstw takich jak: 
dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, 
poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego oraz 
poziom bezpieczeństwa powszechnego. Jeśli chodzi o wskaźnik ogólny w roku 2009, województwo 
wielkopolskie zajęło 4 pozycję w rankingu i sklasyfikowano w je rankingu (wraz z województwem 
małopolskim) jako region o ponadprzeciętnej atrakcyjności, pozostający jednak w tyle za 
województwami śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. 

Obszary, w których województwo wielkopolskie osiągnęło wysokie wyniki to zasoby i koszty 
pracy, w tym szczególnie wysoki poziom aktywności gospodarczej. Poziom tego wskaźnika corocznie 
się poprawia. Kolejne wskaźniki to liczba ofert inwestycyjnych i dostępność transportowa. Pod 
względem liczby ofert inwestycyjnych, Wielkopolska zajęła drugą pozycję, za województwem 
dolnośląskim i charakteryzowała się wysoką intensywnością działalności informacyjnej. Również ten 
wskaźnik rósł w ostatnich latach. Województwo charakteryzuje się także wysoką dostępnością 
transportową, w 2009 roku osiągnęło najwyższy wskaźnik dostępności w kraju. Wielkopolska była 
również czwartym regionem pod względem jakości infrastruktury gospodarczej, odbiegając jednak 
znacznie od wiodących województw. Wskaźnik ten jest zależny m.in. od rozwoju sektora badawczo-
rozwojowego i instytucji otoczenia biznesu. Region ma także stosunkowo wysoki poziom 
bezpieczeństwa powszechnego – 6 wynik w kraju. Do obszarów będących słabością Wielkopolski 
należy natomiast chłonność rynku, zależna m.in. od popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw. 
Kolejnym zdiagnozowanym problemem jest niski poziom rozwoju infrastruktury społecznej – 
Wielkopolska zajęła dopiero 10 pozycję w kraju. 

Badanie IBnGR oferuje także możliwość analizy podregionów pod katem atrakcyjności dla 
działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Dwie pierwsze pozycje 
można zaliczyć do wskaźników konkurencyjności, a ostatni innowacyjności rozumianej jako 
konkurencyjność w gospodarce opartej na wiedzy. W latach 2008-2009 podregion poznański 
utrzymywał czwartą pozycję w kraju pod względem atrakcyjności dla działalności przemysłowej. Do 
mocnych stron podregionu poznańskiego zaliczono duże zasoby wykwalifikowanych pracowników, 
bardzo dobrą dostępność transportową, wolne tereny w specjalnej strefie ekonomicznej, wysoką 
wydajność pracy, dużą liczbę firm z udziałem kapitału zagranicznego oraz korzystną strukturę 
gospodarki. Słabe strony objęły wysokie koszty pracy, oraz wysoki poziom przestępczości. Analiza 
innych podregionów w województwie wskazuje na duże zróżnicowanie pod kątem atrakcyjności. 
Poznań i powiat poznański są najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie, podregiony leszczyński i koniński 
określono jako przeciętnie atrakcyjne. Najsłabsze wyniki osiągnęły podregiony pilski i kaliski, przy 
czym wyniki podregionu pilskiego są najniższe w zachodniej części kraju. (Rycina 1). 
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Rycina 1. Atrakcyjność podregionów dla działalności przemysłowej 

 

Źrodło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009, Atrakcyjność inwestycyjna województw i 
podregionów Polski, Gdańsk, s. 22 

 Również pod kątem atrakcyjności dla działalności usługowej podregion poznański należał do 
najatrakcyjniejszych w kraju przesuwając się na piątą pozycję (Rycina 2). Do mocnych stron 
podregionu zaliczono, oprócz wymienionych powyżej, dużą liczbę absolwentów szkół wyższych, 
wysoki poziom przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej, wysoką siłę nabywcza gospodarstw 
domowych oraz przedsiębiorstw, a także wysoką wydajność pracy w usługach. Słabe strony były 
identyczne jak w sferze atrakcyjności dla działalności przemysłowej. Analiza podregionalna ponownie 
wskazuje na duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne, z najsłabszymi wynikami podregionów 
pilskiego i konińskiego oraz przeciętnymi leszczyńskiego i kaliskiego. 

Jeśli chodzi o atrakcyjność dla działalności zaawansowanej technologicznie (Rycina 3), po raz 
kolejny podregion poznański był najatrakcyjniejszy w województwie, zajmując równocześnie czwartą 
pozycję w kraju. Prócz wymienionych już mocnych stron, powtarzających się dla działalności 
przemysłowej i usługowej, na dobrą pozycję podregionu wpłynęła ponadprzeciętna sytuacja 
zdrowotna, węzeł transportowy rangi ponadregionalnej i dostępność do lotniska międzynarodowego, 
bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura kultury, wysokie nakłady na lokalną infrastrukturę publiczną, 
wysoka gęstość instytucji otoczenia biznesu. Do słabych stron zaliczono jedynie wysoki poziom 
przestępczości. Pośród pozostałych podregionów Wielkopolski najlepszy wynik osiągnął podregion 
koniński, a najniższą pilski. 
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Rycina 2. Atrakcyjność podregionów dla działalności usługowej 

 

Źrodło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009, Atrakcyjność inwestycyjna województw i 
podregionów Polski, Gdańsk, s. 28 

Rycina 3. Atrakcyjność podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie 
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Źrodło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009, Atrakcyjność inwestycyjna województw i 
podregionów Polski, Gdańsk, s. 35 

 Podsumowując, Wielkopolska należy do atrakcyjnych inwestycyjnie województw, nie ma 
jednak pozycji lidera krajowego. Najsłabszymi stronami województwa są chłonność rynku oraz 
poziom rozwoju infrastruktury społecznej, problemy te nie dotyczą jednak podregionu poznańskiego. 
Region jest silnie zróżnicowany wewnętrznie, szczególnie niepokojąca jest bardzo niska pozycja 
podregionu pilskiego, który nie jest atrakcyjny inwestycyjnie w żadnej kategorii. Co do pozostałych 
podregionów, charakteryzują się one w większości przeciętną atrakcyjnością w różnych dziedzinach. 
Zmienne wyniki w rankingach dla różnych typów działalności mogą wskazywać na kształtujące się 
specjalizacje subregionalne. 

 

1.2. Innowacyjność regionów w Unii Europejskiej - Regional Innovation Scoreboard 

Regional Innovation Scooreboard (RIS) jest cyklicznym badaniem innowacyjności regionów 
europejskich prowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej. W badaniu oblicza się wskaźnik 
syntetyczny oparty na 16 wskaźnikach cząstkowych. W roku 2009 przeprowadzono je na podstawie 
udoskonalonej metodologii uwzględniającej nowe osiągnięcia w badaniu innowacyjności. W latach 
2006 i 2009 w badaniu RIS wzięło udział odpowiednio 208 i 201 regionów, w tym regiony polskie. 
Badanie RIS jest jednym z najbardziej kompleksowych na świecie, jednak z pewnością nie daje 
pełnego obrazu zjawiska innowacyjności, jego przyczyn i efektów, a w związku z niedostępnością 
pełnych danych i trudnościach w integracji narodowych systemów statystycznych, nie mierzą także w 
pełni wszystkich poznanych aspektów tego fenomenu. Analiza wyników osiąganych przez 
Wielkopolskę pozwala jednak porównać region z innymi regionami Unii Europejskiej i określić poziom 
wyjściowy dla przyszłej polityki innowacyjnej.  

Syntetyczny wskaźnik RIS (Rycina 4) wskazuje na ogólną niską innowacyjność polskich 
regionów, w tym Wielkopolski w porównaniu ze średnią europejską. Wielkopolska została uznana za 
region nisko innowacyjny, a tylko pięć innych regionów polskich: mazowieckie, śląskie, małopolskie, 
dolnośląskie i pomorskie zaliczono do grupy średniej wśród regionów nisko innowacyjnych 
(Hollanders i in, 2009). Należy podkreślić, że większość regionów europejskich uzyskuje wyższe wyniki 
w zakresie innowacyjności niż regony polskie. Wskaźnik syntetyczny zbudowany jest z czterech grup 
wskaźników cząstkowych: 

• Czynniki umożliwiające powstanie innowacji, w tym zasoby ludzkie oraz finansowanie i 
wsparcie, 

• Działalność przedsiębiorstw, w tym inwestycje przedsiębiorstw oraz powiązania i 
przedsiębiorczość, 

• Stosunek wyników do wkładu: liczba patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym, 

• Efekty gospodarcze: Zatrudnienie w średniozaawansowanej i zaawansowanej 
działalności produkcyjnej oraz usługach wiedzochłonnych, a także liczba nowych 
produktów na rynku oraz produktów nowych dla firmy. 
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Rycina 4. Innowacyjność polskich województw na tle regionów UE 

 

Źródło: Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., 2009, Regional Innovation Scoreboard 2009, 
Innometrics, s. 3 

 Jeżeli chodzi o pierwszą grupę wskaźników, Wielkopolska, podobnie jak większość polskich 
województw, osiągnęła średnią pozycję (Rycina 5). Jest to najlepszy wynik osiągnięty przez nasze 
województwo wśród wskaźników cząstkowych. W zakresie grupy wskaźników „Działalność 
przedsiębiorstw” obejmującej wydatki ponoszone na działalność innowacyjną, - szczególnie zaś, 
wydatki przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową jako procent PKB, wydatki firm na 
działalność innowacyjną (z wyłączeniem wydatków na działalność badawczo-rozwojową) jako 
procent obrotów, udział małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych w ich ogólnej liczbie, 
udział małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych podejmujących współpracę w ich ogólnej 
liczbie, a także pod względem liczby patentów europejskich na milion mieszkańców – wszystkie 
polskie regiony sklasyfikowano jako regiony nisko innowacyjne. Takie przyporządkowanie 
jednoznacznie wskazuje, że aktywność przedsiębiorstw rozumiana jako ponoszenie wydatków na 
działalność badawczo-rozwojową, wprowadzanie innowacji oraz patentowanie, jest niska, co 
odzwierciedla faktyczną sytuację firm, jako nisko innowacyjnych.  

 W zakresie grupy wskaźników „Efekty gospodarcze” definiowanej jako zestaw działań 
realizowanych przez przedsiębiorstwa związanych z wprowadzaniem innowacji - w szczególności zaś 
wprowadzone innowacje produktowe i procesowe, marketingowe i organizacyjne, udział w obrocie 
firm nowych dla rynku produktów, udział w obrocie firm nowych dla firmy produktów oraz 
zatrudnienie w usługach wysokiej intensywności wiedzy (jako procent wszystkich zatrudnionych) a 
także zatrudnienie w przemyśle średnio wysokiej i wysokiej techniki (jako procent wszystkich 
zatrudnionych) – Wielkopolska została zakwalifikowana – podobnie jak większość polskich regionów 
– do grupy regionów nisko innowacyjnych. Tylko 4 województwa – mazowieckie, śląskie, dolnośląskie 
i opolskie zakwalifikowano do grupy do grupy średniej wśród regionów nisko innowacyjnych, a 
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województwo pomorskie, jako jedyne w Polsce przypisano do grupy średniej wśród regionów wysoko 
innowacyjnych.  

Rycina 5. Porównanie pod kątem czynników umożliwiających powstanie innowacji 

 

Źródło: Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., 2009, Regional Innovation Scoreboard 2009, Innometrics, s. 12 

 Jak wynika z powyższej analizy, sytuacja Wielkopolski, mierzona wskaźnikami innowacyjności na 
poziomie europejskim jest gorsza od innych regionów w kraju, często o niższej ogólnej pozycji 
konkurencyjnej. Oznacza to konieczność podjęcia działań, w szczególności skierowanych 
bezpośrednio do przedsiębiorstw, które pozwolą przezwyciężyć bariery we wprowadzaniu innowacji.  

 

1.3. Konkurencyjność gospodarcza i technologiczna na poziomie krajowym. Raporty World 
Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2009-2010 i 2010-2011 oraz Global 
Information Technology Report 

The Global Competitiveness Report przygotowany przez World Economic Forum jest badaniem 
opartym zarówno na danych statystycznych, jak i szerokich badaniach ankietowych wśród wyższego 
szczebla kierowniczego przedsiębiorstw w krajach objętych badaniem. W badaniu z roku 2009 wzięło 
udział 133 kraje, w roku 2010 ich liczba wzrosła do 139. Konkurencyjność jest w raporcie definiowana 
jako zbiór instytucji, polityk i czynników determinujących produktywność danego kraju (World 
Economic Forum, 2010, s. 3). Jest to termin szeroki, oparty na 12 filarach podzielonych na trzy grupy: 

• Wymagania podstawowe: środowisko instytucjonalne, w szczególności administracyjno-
prawne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw; jakość infrastruktury; 
makroekonomiczne warunki działania oraz sytuacja w sektorze zdrowia oraz edukacji 
podstawowej;  
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• Wzmacnianie produktywności: jakość edukacji na poziomie wyższym i kształcenia 
ustawicznego; efektywność rynku towarowego; efektywność rynku pracy; poziom 
rozwoju sektora finansowego; zdolność technologiczna kraju – w tym szybkość adaptacji 
nowych rozwiązań technologicznych oraz wielkość rynku; 

• Czynniki innowacyjności i zaawansowania: zaawansowanie przedsiębiorstw oraz 
innowacyjność. 

Wskaźniki grupy pierwszej „Wymagania podstawowe” determinują konkurencyjność opartą na 
czynnikach produkcji. Wskaźniki grupy drugiej są charakterystyczne dla krajów opierających swoją 
konkurencyjność na produktywności, a wskaźniki grupy trzeciej charakteryzują gospodarki 
innowacyjne. W miarę rozwoju danego kraju zmieniają się podstawy jego konkurencyjności, a 
pomiędzy każdym etapem występują fazy przejściowe. W obydwu najnowszych edycjach raportu 
Polskę zakwalifikowano do grupy krajów znajdujących się w fazie pomiędzy gospodarką opartą na 
produktywności a gospodarką innowacyjną (Rycina 6).  

Rycina 6. Pozycja konkurencyjna Polski 

 

Źródło: World Economic Forum, 2010, The Global Competitiveness Report 2010-2011, Genewa, s. 276 

 Ogólny ranking konkurencyjności jest przygotowywany w oparciu o syntetyczny wskaźnik 
Global Competitiveness Index – globalny wskaźnik konkurencyjności. Należy stwierdzić, że w roku 
2009 Polska poprawiła swoją pozycję o 7 pozycji z 53 na 46 (wśród 133 krajów), a w roku 2010 zajęła 
pozycję 39 (na 139 krajów). Osiągnięty wynik należy uznać za dość dobrą pozycję konkurencyjną. W 
2009 roku Polska zawdzięczała ją przede wszystkim silnemu systemowi edukacji oraz dużemu 
rynkowi wewnętrznemu, za pozytywy uznano także poprawę usług publicznych (World Economic 
Forum, 2009). Jako słabości Polski wskazano w pierwszej kolejności infrastrukturę, niską 
innowacyjność (słaba współpraca nauki z gospodarką, niskie nakłady przedsiębiorstw na działalność 
badawczo-rozwojową, niska gotowość/otwartość na innowacje) oraz zaawansowanie 
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przedsiębiorstw (szczególnie zaś niski poziom rozwoju klastrów oraz gotowość do delegowania 
kompetencji), a także aspekty związane z rządzeniem – niejasność przepisów, niską efektywność 
podejmowanych decyzji, niską efektywność struktur rozstrzygania sporów, a także niską efektywność 
struktur w zakresie zmian regulacji.  

 W roku 2010 wzrost pozycji konkurencyjnej był wynikiem dobrej odporności na kryzys 
gospodarczy osiągniętej dzięki ostrożnej polityce gospodarczej i rozwojowi rynku wewnętrznego 
(World Economic Forum, 2010, s. 27). Za jeden z najważniejszych obszarów interwencji niezbędnych 
do poprawy pozycji konkurencyjnej uznano poprawę infrastruktury transportowej, szczególnie 
drogowej. Pod względem infrastruktury transportowej Polska zajęła 108 pozycję w rankingu 
cząstkowym (na 139 krajów). Podkreślono także poprawę sprawności instytucjonalnej, która jednak 
nadal jest słabą stroną naszego kraju (103 miejsce). Inne ważne obszary interwencji to innowacyjność 
i zaawansowanie przedsiębiorstw. Za szczególną przewagę konkurencyjną Polski uznano stopień 
ochrony inwestorów. Wśród badanych krajów Polska osiągnęła wyniki podobne do Hiszpanii, Włoch i 
Republiki Czeskiej. 

  Jednym z największych problemów polskiej gospodarki jest jej niska innowacyjność. Inny 
raport World Economic Forum – Global Information Technology Report – wskazuje Polskę jako jeden z 
najbardziej zapóźnionych krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem gotowości 
sieciowej, niższy wynik uzyskała jedynie Bułgaria (World Economic Forum, 2009, s. 21). Wskaźnik ten 
oznacza zdolność do pełnego wykorzystania możliwości technologii komputerowych i internetowych, 
a co za tym idzie osiągania długoterminowej konkurencyjności i rozwoju społecznego. Polska 
poprawiła swoją pozycję o cztery miejsca w stosunku do roku poprzedniego, nadal jednak jest to 
bardzo niski wynik. Jednocześnie rozwój Internetu, w szczególności tzw. przetwarzania w chmurze 
(cloud computing) jest wskazywany jako znaczący obszar potencjalnego przyrostu miejsc pracy, a 
Polska jako jeden z krajów gdzie może on nastąpić. Raport szacuje możliwość powstania 32 000 
nowych małych i średnich przedsiębiorstw działających w tym obszarze w naszym kraju oraz 94 000 
nowych miejsc pracy (op. cit., s. 110).  

Silne i słabe strony wskazane w Global Competitiveness Report można także rozważać w 
kontekście regionalnym – dotyczą one w zasadzie wszystkich regionów Polski. Kluczowe problemy, 
których rozwiązanie przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej na poziomie regionalnym to 
słabość infrastrukturalna oraz niska innowacyjność przedsiębiorstw. Za przyczyny najbardziej 
utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej uznano system podatkowy oraz nieefektywność 
administracji publicznej. Na tą ostatnią można wpływać także na poziomie regionalnym. Wymienione 
kwestie powinny zostać ujęte w polityce ukierunkowanej na wzmacnianie innowacyjności i 
konkurencyjności regionu. Również Global Information Technology Report wskazuje na ważny obszar 
interwencji na poziomie regionalnym – rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności 
poprawa dostępu do Internetu szerokopasmowego i bezprzewodowego. Należy podkreślić, że 
Poznań jest miejscem, gdzie szybko rozwija się sektor informatyczny, a rozwój tej branży, w tym 
powstające i działające inicjatywy klastrowe otwarte na współpracę z sektorem nauki mogą stać się 
ważnym impulsem dla gospodarki regionu. 
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1.4.  Konkurencyjność przemysłowa na poziomie krajowym. Raport Global Manufacturing 
Competitiveness Index  

Raport przygotowany przez firmę Deloitte, bazuje na badaniach ponad 400 prezesów 
największych firm produkcyjnych na świecie podkreśla, że konkurencyjność przedsiębiorstw 
produkcyjnych zależy współcześnie od dostępności zdolnych pracowników, którzy w sposób trwały 
generują innowacje, a w mniejszym stopniu od tradycyjnych czynników, takich jak zasób pracy, 
surowców czy energii. Za najważniejsze czynniki konkurencyjności na poziomie krajowym pod kątem 
lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych uznano: innowacyjność opartą na talencie, koszty pracy i 
surowców, koszt energii i politykę energetyczną, istnienie sieci dostawców, dynamikę 
przedsiębiorstw lokalnych, funkcjonowanie systemu gospodarczego, handlowego, finansowego i 
podatkowego, jakość infrastruktury technicznej, inwestycje rządowe i w przemysł i innowacje, system 
prawny i regulacyjny oraz jakość i dostępność opieki zdrowotnej (Deloitte, 2010, s. 6). Wszystkie te 
czynniki podlegają wpływowi polityki rządowej oraz siłom rynku. W badaniu oceniano także siłę 
oddziaływania wymienionych czynników. Najwyższy wynik uzyskała innowacyjność oparta na 
talencie. Analiza współczesnych czynników sukcesu gospodarek wskazuje więc jednoznacznie, że 
innowacyjność stanowi i będzie stanowić czynnik przewagi konkurencyjnej w ujęciu terytorialnym. 
Wniosek ten można odnieść również do regionów.  

Polska gospodarka oceniana jest w Raporcie jako rosnąca, w rankingu zajmuje obecnie 
dziesiąte miejsce (na 26 krajów). W perspektywie roku 2015 gospodarka Polski ma przesunąć się na 
miejsce 9 (Deloitte, 2010, s. 21). Raport ocenia Polskę jako atrakcyjną dla różnych rodzajów 
działalności przemysłowej, w tym sektora motoryzacyjnego i elektroniki. Konkurencyjność ta jest 
oparta przede wszystkim na niższych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Do innych 
czynników konkurencyjności Polski należą zasób talentu, duży rynek wewnętrzny oraz bliskość 
klientów europejskich. Jako słabą stronę Polski określono dużą zależność energetyczną od Rosji, 
zwłaszcza jeśli chodzi o dostawy gazu. 

Podobnie jak inne opracowania tego typu, Raport przyczynia się do formowania opinii o 
Polsce jako miejscu lokalizacji gospodarczej, wpływając jednocześnie na opinię o poszczególnych 
regionach. Sektor motoryzacyjny, dla którego Polska wskazywana jest jako korzystna lokalizacja, jest 
dobrze rozwinięty w Wielkopolsce. Do obszarów interwencji zaliczyć należałoby zapewnienie 
odpowiedniej jakości infrastruktury energetycznej gwarantującej właściwy poziom dostaw energii 
oraz politykę innowacyjną, w tym skierowaną do przedsiębiorstw przemysłowych. 

 

1.5. Sektory kreatywne w Unii Europejskiej. Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries 

Raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej bada znaczenie sektorów kreatywnych i 
sektora kultury w gospodarce europejskiej. Mimo dużego znaczenia przywiązywanego do rozwoju 
tych gałęzi przemysłu w całej Europie, często problemem jest zdefiniowanie rodzajów działalności, 
które obejmują. W cytowanym raporcie przyjęto definicję sektorów kreatywnych i sektora kultury 
jako wszelkiej działalności związanej z tworzeniem i dostarczaniem możliwych do sprzedaży wyników 
działalności (dóbr, usług i działalności), które swoją wartość czerpią z nakładów kreatywnych i 
kulturalnych (Power D., Nielsen T., 2010, s. 33). Do głównych typów działalności objętych tą definicją 
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należą literatura i prasa, muzyka, produkcja teatralna i operowa, produkcja kinowa i wideo, radio i 
telewizja, fotografia, oprogramowanie i bazy danych, sztuki wizualne i graficzne, usługi reklamowe 
oraz inna działalność oparta na prawach autorskich, w szczególności działalność muzealna i 
archiwalna.  

Tak definiowane sektory kreatywne i sektor kultury zatrudniają w Europie 6 576 558 osób, co 
stanowi 2,71% całkowitego zatrudnienia (op. cit., s. 37). Mimo, że nie jest to znaczący udział (choć 
przewyższa np. udział produkcji rolno-spożywczej), autorzy raportu wskazują, że regiony o najwyższej 
koncentracji tych rodzajów działalności należą do najbogatszych w Europie. Ponadto, stale rośnie 
udział sektorów kreatywnych w wytwarzaniu europejskiego PKB. Należy ponadto podkreślić, że w 
raporcie przyjęto bardzo restrykcyjną definicję sektorów kreatywnych – wg innych badań 
zatrudnienie w tym sektorze w Europie może dochodzić do 18 mln osób. Definicja taka pozwala 
jednak na wykluczenie branż, w których element kreatywny stanowi niewielką część ogólnej wartości 
dodanej w przedsiębiorstwach. 

Rycina 7. Udział zatrudnienia w sektorach kreatywnych i sektorze kultury w ogólnym zatrudnieniu na 
poziomie regionalnym (dane za rok 2006) 

 

Power D., Nielsen T., 2010, Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries, European 
Commision, s. 8 

W porównaniu z innymi regionami europejskimi, można zaobserwować dobry wynik 
Wielkopolski, która wraz z województwami mazowieckim i małopolskim zalicza się do grupy 
regionów, w których udział zatrudnienia w sektorach kreatywnych i sektorze kultury przekracza 2% 
całkowitego zatrudnienia (Rycina 7). Jeżeli w kolejnych latach będzie można zaobserwować rosnącą 
tendencję tego wskaźnika, może to oznaczać kształtowanie się nowej specjalizacji regionalnej 
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przystającej do wymagań gospodarki opartej na wiedzy. Ze względu na znaczenie sektorów 
kreatywnych i sektora kultury w gospodarce opartej na wiedzy, i jednoczesną tradycyjną strukturę 
wielkopolskiej gospodarki, można uznać tą sytuację za pozytywną i rekomendować wspieranie 
sektorów kreatywnych i sektora kultury przez politykę innowacyjną województwa. 

 

1.6. Wnioski dla polityki innowacyjnej, analiza SWOT i problemy kluczowe 

Analiza zestawień rankingowych pozwala stwierdzić, że do najważniejszych czynników 
konkurencyjności, w tym konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy należą: 

• Jakość infrastruktury transportowej, 

• Jakość infrastruktury informatycznej (w szczególności dostępność Internetu 
szerokopasmowego i bezprzewodowego) 

• Jakość kapitału ludzkiego i społecznego, 

• Wydajność pracy 

• Sprawność instytucjonalna w zarządzaniu publicznym, 

• Dynamika i struktura gospodarki, 

• System prawny i podatkowy, 

• Infrastruktura kulturalna i innowacyjna, 

• Gotowość przedsiębiorstw do współpracy o charakterze sieciowym (np. w ramach 
klastrów), 

• Polityka gospodarcza i innowacyjna. 

Czynniki te powinny być uwzględnione w polityce ukierunkowanej na wzmacnianie 
konkurencyjności i innowacyjności regionu. Warto zauważyć, że wymienione czynniki, powtarzające 
się w wielu raportach, obejmują wszystkie analizowane podsystemy: gospodarczy, społeczny i 
przestrzenny, odnosi się także do sposobu zarządzania regionem. Do najważniejszych kierunków 
polityki ukierunkowanej na wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski powinny 
należeć: 

• W ramach zarządzania regionem: 
o konsekwentnie realizowana i spójna polityka innowacyjna i gospodarcza, 
o poprawa sprawności instytucjonalnej. 

• W ramach podsystemu gospodarczego: 
o Działania ukierunkowane na wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw, 
o Działania wspierające rozwój klastrów, 
o Wspieranie zmiany struktury gospodarki na odpowiadającą gospodarce opartej 

na wiedzy, w tym rozwój sektorów wysokiej i średniej techniki, zaawansowanych 
usług oraz sektorów kreatywnych i sektora kultury. 

• W ramach podsystemu społecznego: 
o Poprawa jakości edukacji i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i 

kreatywnych, 
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o Poprawa wydajności pracy, szczególnie w podregionach poza centrum 
województwa. 

• W ramach podsystemu przestrzennego: 
o Poprawa stanu infrastruktury transportowej 
o Rozwój infrastruktury informatycznej, zwłaszcza dostępność do Internetu 

szerokopasmowego i bezprzewodowego w całym regionie. 

Na podstawie analizy rankingów można przeprowadzić analizę SWOT Wielkopolski pod kątem 
innowacyjności i konkurencyjności. 

Siły Słabości 

1. Zasoby ludzkie, szczególnie w podregionie 
poznańskim 

2. Atrakcyjność inwestycyjna, szczególnie 
podregionu poznańskiego 

3. Dobra dostępność transportowa regionu 
4. Dobry stan infrastruktury transportowej w 

porównaniu z innymi regionami Polski 
5. Rozwinięta infrastruktura informatyczna (w 

Poznaniu) 
6. Zasoby i koszty pracy 
7. Wysoki poziom aktywności gospodarczej 
8. Aktywność wobec inwestorów 
9. Wysoka atrakcyjność podregionu poznańskiego 

dla działalności przemysłowej, usługowej i 
zaawansowanej technologicznie. 

10. Wysoka atrakcyjność podregionu konińskiego 
dla działalności zaawansowanej technologicznie 

11. Stosunkowo wysoki udział zatrudnienia w 
sektorach kreatywnych i sektorze kultury 

1. Niska innowacyjność przedsiębiorstw 
2. Duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne, szczególnie 

słaba pozycja podregionu pilskiego 
3. Niska atrakcyjność inwestycyjna podregionów 

kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego 
4. Wysokie koszty pracy w podregionie poznańskim 
5. Niska chłonność rynku w województwie 
6. Niski poziom rozwoju infrastruktury społecznej we 

wszystkich podregionach oprócz poznańskiego 

Szanse  Zagrożenia  

1. Poprawiające się wyniki gospodarcze Polski 
2. Stabilna polityka gospodarcza 
3. Nacisk na podnoszenie innowacyjności w polityce 

krajowej 
4. Wysoki stopień ochrony inwestorów w Polsce 
5. Silny system edukacji w Polsce 
6. Duży rynek wewnętrzny w kraju 

1. Niska innowacyjność 
2. Niska ocena sprawności instytucjonalnej Polski w 

zakresie zarządzania publicznego skutkująca 
pogarszaniem pozycji konkurencyjnej kraju 

3. Skomplikowany system prawny i administracyjny 
zniechęcający inwestorów 

4. Bardzo niska zdolność technologiczna kraju 
5. Bardzo zły stan infrastruktury transportowej 

obniżający konkurencyjność Polski 
6. Niski poziom zaawansowania polskich 

przedsiębiorstw, w tym słaba współpraca w ramach 
klastrów 

 

 Za najważniejszy problem wynikający z rankingów międzynarodowych i krajowych można 
uznać niski poziom innowacyjności Wielkopolski. Postawione pytanie: Jak można poprawić poziom 
innowacyjności Wielkopolski? Zgodnie z nowymi koncepcjami innowacyjności (patrz dokument 
Koncepcja i założenia wielkopolskiej polityki innowacyjnej) innowacyjność terytorialna jest wynikiem 
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zarówno podaży innowacji, jak i popytu na innowacje na danym obszarze. Ryciny 8, 9 i 10 obrazują 
problemy powiązane z aspektem podażowym i popytowym innowacyjności.  

Rycina 8. Analiza zależności między problemami kluczowymi w zakresie polityki innowacyjnej  

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rycina 9. Analiza zależności między problemami kluczowymi w zakresie poprawy podaży innowacji w 
regionie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rycina 10. Analiza zależności między problemami kluczowymi w zakresie poprawy popytu na innowacje w 
regionie 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 

Problemy te zostaną poddane dalszej analizie w kolejnych częściach diagnozy. Kolejnym krokiem 
będzie przełożenie zidentyfikowanych problemów strategicznych oraz sposobów ich rozwiązania na 
cele strategiczne, co zostanie dokonane w dalszych etapach procesu strategicznego. 
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2. Zarządzanie regionem 

Mimo, że jakość zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym jest coraz częściej uważana 
za jeden z ważniejszych czynników kształtujących konkurencyjność terytorialną, prowadzi się niewiele 
badań definiujących i mierzących jakość zarządzania terytorialnego oraz tzw. sprawności 
instytucjonalnej będącej podstawą wysokiej jakości zarządzania. W niniejszym opracowaniu 
wykorzystano dostępne materiały obejmujące analizy prowadzone przez organizacje 
międzynarodowe, w tym Unię Europejską i Bank Światowy, organy krajowe, w tym przede wszystkim 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz dostępne dane statystyczne. Problemem w analizie danych 
i wyciąganiu wniosków dotyczących jednego województwa jest rozkład przestrzenny możliwych do 
uzyskania wyników badań oraz różne okresy ich prowadzenia. Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny, 
badania prowadzone przez organizacje międzynarodowe dotyczą poziomu kraju i pozwalają wysnuć 
jedynie bardzo ogólne wnioski, przy czym jedynie badania Banku Światowego prowadzone są 
regularnie. Badania prowadzone na poziomie regionalnym prowadził przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, nie były jednak powtarzane od 2002 roku. Najnowsze analizy prowadzone 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obejmują lata 2008-2010 i prezentują najświeższe dane nt. 
jakości zarządzania publicznego. Dane te można uzupełnić o niektóre publikacje GUS.  

Zmienny charakter analizowanych jednostek przestrzennych – od gmin po poziom kraju oraz 
duża luka czasowa (2002-2008), kiedy badania nie były prowadzone w ujęciu regionalnym 
uniemożliwia pełną ocenę badanego zjawiska. Ze względu na istotę problemu zarządzania 
publicznego dla konkurencyjności terytorialnej, można rekomendować przeprowadzenie szerszych i 
regularnie powtarzanych badań tego typu. Analizowane dane obejmują syntetyczne wskaźniki 
sprawności instytucjonalnej formułowane przez wymienione instytucje, wskaźniki zaufania 
społecznego oraz dane nt. sytuacji finansowej samorządów oraz skuteczności w pozyskiwaniu 
środków unijnych. Oprócz analizy danych statystycznych, przedstawiono najważniejsze wnioski 
dotyczące realizacji polityki innowacyjnej przez samorząd regionalny i lokalny. Wnioski przygotowano 
na podstawie badań przeprowadzonych w 2009 roku. 

 

2.1. Jakość zarządzania i sprawność instytucjonalna 

Atlas ESPON (Komisja Europejska, 2006) wskazuje zarządzanie terytoriami jako kluczowy 
czynnik wzrostu gospodarczego i stabilności politycznej. Jest ono szczególnie ważne dla polityk 
mających wymiar terytorialny, takich jak planowanie przestrzenne i polityka regionalna (Komisja 
Europejska, 2006, s. 58). Regionalna polityka innowacyjna powinna więc, ze względu na swój wymiar 
przestrzenny, zostać zaliczona do tej grupy. Rycina 10 pokazuje analizę przejścia od rządzenia do 
zarządzania (governance) w poszczególnych krajach europejskich. Zarządzanie jest tu rozumiane jako 
sposób rządzenia uwzględniający partycypację, rozwiązywanie konfliktów społecznych na drodze 
konsensusu oraz pionową koordynację polityk między poziomami administracji. Polska została w tej 
grupie zaliczona do grupy krajów „średnich” (Rycina 11), co oznacza, że nowe metody zarządzania 
stopniowo przyjmują się w całym kraju, nie osiągnięto jednak jeszcze poziomu krajów wiodących. 
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że mimo wprowadzenia konieczności 
konsultowania społecznego nowych aktów prawnych przyjmowanych na różnych poziomach 
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administracyjnych do systemu prawnego, nadal nie ma zwyczajów ani kultury takiej partycypacji, co 
może wiązać się z niechęcią do uczestnictwa w konsultacjach lub niedocenianiem przez władze 
publiczne wartości takich rozwiązań. Z uśrednionych wartości dla całego kraju trudno wnioskować o 
sytuacji Wielkopolski, można jednak przyjąć, że nie odbiega ona znacząco w tym zakresie od reszty 
kraju. Można zaobserwować wzrastające zaangażowanie władz publicznych w dialog społeczny, 
jednak nowe metody zarządzania przyjmują się powoli, a zakres ich stosowania jest często 
ograniczony regulacjami prawnymi na poziomie krajowym. 

Rycina 11. Zarządzanie w polityce miejskiej i przestrzennej 

 

 

Źródło: European Spatial Planning Observation Network, 2006, Atlas ESPON. Struktura terytorium 
Europy, ESPON Monitoring Committee, Bonn, s. 58 

 Również raport “Rozwój regionalny w Polsce 2009” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
2009, s. 155) podkreśla rolę sprawności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego dla 
rozwoju regionalnego. Raport opiera są na badaniach Banku Światowego (Raporty Governance 
Matters), gdzie zidentyfikowano następujące czynniki wpływające na jakość rządzenia: kontrola 
demokratyczna, stabilność polityczna, efektywność rządzenia, jakość regulacji, rządy prawa oraz 
kontrola korupcji. Cytowany raport analizuje wskaźnik efektywności rządzenia obliczany na 
podstawie zmiennych obrazujących jakość usług publicznych, jakość służby cywilnej, niezależność 
służby cywilnej od wpływów politycznych oraz jakość formułowanej i wdrażanej polityki.  

Całkowity wynik dla Polski w ramach tego wskaźnika dla roku 2007 był jednym z najniższych 
w Unii Europejskiej (25 miejsce w UE 27), wykazywał on również stałą tendencję spadkową od 1998 
roku (Rycina 12). Wartości pozostałych wskaźników były również niskie (op.cit., s. 155). Obserwacja 
ta potwierdza przypuszczenie o wolnym przyjmowaniu się rzeczywistych zmian w zarządzaniu 
publicznym – wymagają one bowiem również zmian kultury organizacyjnej w instytucjach 
publicznych oraz zmian mentalnościowych. Zidentyfikowane w Raporcie najpoważniejsze problemy 
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polskiej administracji publicznej obejmują korupcję, brak profesjonalnej służby cywilnej, wysoką 
rotację kadr oraz niską kulturę działań administracji. Jako, że wymienione problemy charakteryzują 
całą polską administrację, władze Wielkopolski powinny zwracać szczególną uwagą na ich poprawę 
zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, tak aby działalność sektora publicznego nie 
wpływała negatywnie na innowacyjność i konkurencyjność gospodarki regionalnej. Należy ponadto 
zauważyć, że analizy dotyczące całego kraju, chociaż nie przedstawiają wystarczająco dobrze sytuacji 
regionu, kształtują opinię nt. terytorium całego kraju i wpływają na postrzeganie wszystkich regionów 
Polski. Dotyczy to szczególnie raportów ważnych organizacji międzynarodowych takich jak Unia 
Europejska, OECD czy Bank Światowy. 

Rycina 12. Wartości wskaźników w ramach projektu Governance Matters dla Polski w latach 1998-2007 

 

Źródło: Bank Światowy, 2008, Governance Matters. Worldwide Governance Indicators 1996 -2007, w: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, Rozwój regionalny w Polsce 2009, Warszawa, s. 157 

 Na poziomie regionalnym badania dotyczące sprawności instytucjonalnej przeprowadził 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Szomburg, 2001), który przedstawił wyniki badań 
sprawności instytucjonalnej w gminach zagregowane do poziomu województw. Sprawność 
instytucjonalna została zdefiniowana jako składowa następujących czynników: jakość obsługi w 
urzędzie, uczciwość w postępowaniu administracji, umiejętność podejmowania innowacyjnych 
działań, jakość planowania i zarządzania finansowego, jakość uchwalanego prawa, stabilność 
polityczna oraz polityka rozwoju gospodarczego. Badania opublikowano w roku 2001, tak że nie są 
najbardziej aktualne, stanowią jednak najnowsze badania dotyczące sprawności instytucjonalnej 
wykonane w Polsce. Wielkopolska, wraz z województwami Kujawsko-Pomorskim i Małopolskim 
weszła do drugiej (na pięć) grup województw. Pierwszą grupę stanowiły województwa 
Zachodniopomorskie, Lubuskie, Opolskie i Śląskie. Wyniki badania pokazują, że wielkopolskie gminy 
mogą poprawić swoją sprawność instytucjonalną i wpłynąć dzięki temu na poprawę konkurencyjności 
regionu. Wyniki badania wskaźnika syntetycznego przedstawiono na rycinie 13. 

Aby zaktualizować wyniki badania IBnGR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009, s. 156) 
poddało analizie kilka wskaźników wpływających na sprawność instytucjonalną: stan zatrudnienia w 
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regionalnej administracji publicznej, wydatki bieżące na administrację publiczną w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca oraz rozwój i szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Jeżeli chodzi o pierwszy wskaźnik, to odpowiedni poziom zatrudnienia w administracji publicznej jest 
uważany za warunek jej sprawności. Wielkopolska, w latach 2002-2007 była pod tym względem 
trzecim regionem w kraju, za województwami mazowieckim i śląskim, zatrudniając jednak ok. 11 000 
osób mniej niż województwo mazowieckie i ok. 3000 mniej niż województwo śląskie. Najmniej 
pracowników zatrudniało województwo opolskie z nieco ponad 4000 osób. 

Rycina 13. Sprawność instytucjonalna w samorządach gminnych – wskaźnik syntetyczny 

 

Źródło: Szomburg J. (red.), 2001, Polityka regionalna państwa wśród uwikłań instytucjonalno-
regulacyjnych, w: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary 
wiejskie. Załączniki, Warszawa, 2010, s. 92 

Drugi analizowany wskaźnik, wydatki bieżące na administrację publiczną w przeliczeniu na 1 
mieszkańca stawia Wielkopolskę na drugim miejscu wśród województw wydających najmniejsze 
sumy w przeliczeniu na mieszkańca w roku 2007, przy czym pozycja ta niewiele się zmieniała od roku 
2003. Pierwsze miejsce zajęło województwo śląskie. Można założyć, że niższe wydatki na mieszkańca 
stanowią o wyższej wydajności administracji publicznej, choć przy dużej liczbie mieszkańców w obu 
województwach całkowita suma wydatków może przekraczać tą w innych regionach.  

Jeśli chodzi o informatyzację administracji publicznej, w roku 2007 Wielkopolska była 
czwartym województwem mierzoną odsetkiem spraw załatwianych drogą elektroniczną, za 
województwami zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. Są to jednak wciąż niskie 
wskaźniki, jako że dostęp elektroniczny do 20 podstawowych usług administracji publicznej 
zarekomendowanych przez Komisję Europejską jest w Polsce dwukrotnie niższy niż średnia unijna i w 
2007 roku wynosił 25% podczas gdy średnia unijna osiągnęła 59%. Z grupy 20 usług jedynie cztery 
osiągnęły poziom transakcyjny. (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010, s. 68). 
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Podsumowując, można więc powiedzieć, że dostępne wskaźniki na poziomie regionalnym 
wskazują, że Wielkopolska należy do lepiej zarządzanych województw w kraju. Należy jednak 
pamiętać że są to dane bardzo ogólne i istnieje potrzeba dalszych badań w tej dziedzinie. Ogólna 
ocena sprawności instytucjonalnej w całym kraju jest jednak bardzo niska, stąd należy 
rekomendować podjęcie działań poprawiających sprawność instytucjonalną administracji publicznej 
w regionie. 

2.2. Zaufanie społeczne 

 Zaufanie do instytucji publicznych jest ważnym elementem kapitału społecznego 
wpływającego na konkurencyjność regionalną. Jego wyrazem jest m.in. frekwencja wyborcza. Rycina 
14 pokazuje frekwencję w głosowaniu do Sejmu w roku 2007. Można zauważyć, że gminy o 
najwyższej frekwencji wyborczej to Poznań i gminy aglomeracji poznańskiej, co pozwala 
przypuszczać, że poziom zaufania społecznego jest wyższy w centrum regionu niż w ośrodkach 
subregionalnych. Mimo to Wielkopolska należy do regionów o dość wysokiej frekwencji wyborczej w 
porównaniu z innymi regionami w kraju. Jak wskazano w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 
Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników zaufania społecznego w Europie, przy czym 
wskaźnik ten jest wyższy w przypadku zaufania do władz samorządowych niż państwowych (2010, s. 
63). 

Rycina 14. Frekwencja w głosowaniu do Sejmu w roku 2007 wg gmin 

 
 
 

 

 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, 2007, w: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 64 
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Rycina 15. Frekwencja w wyborach samorządowych w roku 2006 wg regionów i powiatów 

 
 

 
 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, 2006, 
http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/frekwencja.html?fid=0&id=300000&tura=1 

Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, w wyborach z 2006 roku Wielkopolska należała do 
regionów o średniej frekwencji wyborczej, przekraczającej średnią krajową o 1,1%. W ujęciu 
subregionalnym najwyższe wyniki w regionie osiągnęły subregiony koniński i leszczyński, co może 
świadczyć o wysokim poziomie zaufania mieszkańców do władz lokalnych (Rycina 15). Mimo 
stosunkowo dobrego wyniku w stosunku do średniej krajowej, władze lokalne i regionalne powinny 
dołożyć wysiłków aby sprawność i transparentność ich działań przyczyniały się do podnoszenia 
poziomu zaufania społecznego w swoich ośrodkach. W przypadku działań podnoszących 
konkurencyjność i innowacyjność gospodarki regionalnej szczególnie istotne jest rozpoczęcie działań 
opartych na dialogu społecznym i cieszących się zaufaniem lokalnej społeczności. 

 

2.3. Dochody i wydatki samorządów oraz pozyskiwanie środków europejskich 

Wydany pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poradnik „Rozwój 
Instytucjonalny” (Mazur S. (red.), 2004, s. 9) wskazuje, że sprawność instytucjonalna samorządów 
decyduje o umiejętności pozyskiwania przez nie środków finansowych na rozwój lokalny, w tym 
środków europejskich. Funkcjonowanie samorządów lokalnych i samorządu regionalnego jest w 
dużej mierze zależne od poziomu dochodów i wydatków w ich budżetach, w tym poziomu dochodów 
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własnych i wydatków inwestycyjnych. Im wyższy poziom dochodów własnych, tym większa swoboda 
samorządów w wydatkowaniu środków i możliwość uprawiania lokalnej i regionalnej polityki 
rozwoju. Rycina 16 pokazuje zestawienie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009 roku. Wynika z niej, że wielkopolskie samorządy nie należą do 
jednostek o najwyższych dochodach w kraju i plasują się nieco poniżej średniej krajowej. Wg 
publikacji GUS (2010, Regiony Polski, s. 48), dochody własne wielkopolskich samorządów stanowiły w 
roku 2009 48,5% całkowitych dochodów, co nie jest wysokim wskaźnikiem. Dla porównania, w 
województwie śląskim w analogicznym okresie było to 57%. Wydatki samorządów wielkopolskich są 
nieco wyższe niż ich dochody. Z tego wydatki majątkowe, w skład których wchodzą wydatki 
inwestycyjne, wynosiły w 2009 roku 27,6%, co dawało Wielkopolsce szóstą pozycję w kraju pod tym 
względem, za województwami takimi jak lubuskie, podlaskie i łódzkie. 

Rycina 16. Zestawienie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca w 2009 
r. 

 

Źródło: GUS, 2010, Regiony Polski, Warszawa, s. 49 
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Rycina 17. Środki z budżetu państwa przeznaczone dla regionów w ramach kontraktów wojewódzkich w 
przeliczeniu na mieszkańca w latach 2001-2008 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Załączniki, Warszawa, s. 100 

 Wielkopolska jest ósmym regionem w kraju pod względem kwoty środków przekazanych z 
budżetu państwa w ramach kontraktów wojewódzkich w latach 2001-2008 w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. W tym okresie zmieniały się zasady przyznawania kontraktów wojewódzkich. Największe 
kwoty w skali kraju przeznaczane były na zadania z zakresu ochrony zdrowia i oświaty, najmniej na 
wspieranie przedsiębiorczości. W skali województw, były one rozproszone na dużą liczbę celów 
związaną z szerokim zakresem przyjętych strategii rozwoju województw. Było to przyczyną 
niewielkich efektów rozwojowych osiągniętych w wyniku ich realizacji. (Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, 2010, s. 100). Z całkowitej sumy środków przeznaczonych na realizacje inwestycji w 
województwach w wymienionym okresie, Wielkopolska otrzymała 8%, za województwami 
mazowieckim (23%) i śląskim (op. cit., s. 99). 
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Rycina 18. Dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 (stan na 30.06.2009) – wartość 
całkowita i podział na programy operacyjne 

 
 

Źródło: GUS, 2010, Regiony Polski, Warszawa, s. 49 

Pod względem pozyskiwania środków unijnych, Wielkopolska należy do regionów, które 
pozyskały najwięcej środków z Europejskiego Funduszu Spójności. 40% całej alokacji dla Polski 
pozyskały województwa śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i wielkopolskie, a największe realizowane 
projekty dotyczyły ochrony środowiska i infrastruktury transportowej Proporcja uzyskanych przez 
region środków spada w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jeżeli chodzi o przeznaczenie uzyskanych 
środków, województwo wielkopolskie przeznaczyło stosunkowo niewielkie kwoty na projekty 
badawczo-rozwojowe i dotyczące społeczeństwa informacyjnego – było to 0,8% całkowitej kwoty, 
kiedy w innych województwach dochodziła ona do 5% (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, s. 
8-12). W nowym naborze wniosków realizowanym w roku 2008, badania i rozwój technologiczny, 
innowacje i przedsiębiorczość oraz rozwój społeczny uznano już za tematy priorytetowe. Utrzymano 
również priorytetowy status infrastruktury transportowej. Sytuacja zmienia się przy analizie nowego 
okresu finansowania – całkowita kwota uzyskana przez Wielkopolskę jest o prawie połowę niższa od 
uzyskanej przez lidera – województwo śląskie. W ramach pozyskanych środków, największe sumy 
przeznaczono na Regionalny Program Operacyjny oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Rycina 
18). 

 

2.4. Dotychczasowa polityka innowacyjna samorządu regionalnego i samorządów lokalnych 

Prezentowane w niniejszej części wnioski opracowano na podstawie badań zleconych przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku (Raporty „Identyfikacja…” i „Aktualizacja…” 
oraz raportów przygotowanych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego dotyczących realizacji działań proinnowacyjnych i polityki 
innowacyjnej. Badania z roku 2009 miały na celu przygotowanie do aktualizacji Regionalnej Strategii 
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Innowacji dla Wielkopolski - dokumentu uchwalonego w 2004 r. Aktualizację uznano za konieczną w 
związku z szybko zmieniającymi się warunkami funkcjonowania, w tym zmianami w polityce spójności 
Unii Europejskiej oraz potrzebą podsumowania pięcioletniego okresu realizacji strategii. 

Głównym wnioskiem z przeprowadzonych badań było stwierdzenie, że przyjęte w 2004 r. 
mechanizmy wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji nie zapewniały Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego wystarczających instrumentów koordynacji i harmonizacji procesów w ramach 
regionalnej polityki innowacyjnej. Nie zostały w pełni wdrożone rozwiązania systemowe, dające 
podstawy do postrzegania Regionalnej Strategii Innowacji jako elementu stanowienia regionalnej 
polityki innowacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w odpowiedzi na zgłaszane w trakcie badań postulaty różnych grup podmiotów 
podjął działania zmierzające do określenia spójnej koncepcji polityki innowacyjnej, ze 
zidentyfikowaną rolą uczestników, skoordynowanymi działaniami, wypracowywanymi na zasadzie 
konsensusu (partnerstwa). Efektem tych działań będzie zaktualizowana Regionalna Strategia 
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020. 

Prace przygotowawcze do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski zostały 
podjęte w ramach projektu „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji” (BWSI) – projektu 
systemowego o charakterze badawczo-naukowym i promocyjnym, realizowanego w ramach 
Działania 8.2 Transfer Wiedzy (Poddziałanie: Regionalne Strategii Innowacji) Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt BWSI pełni ważną rolę z punktu widzenia budowy systemowych rozwiązań w 
powiązaniach między najważniejszymi aktorami regionalnego systemu innowacji oraz gromadzenia i 
udostępniania wiedzy o innowacjach. Działania realizowane w ramach projektu orientują się wokół 
zagadnień dotyczących koordynacji polityki innowacyjnej, wsparcia dla lokalnych inicjatyw oraz 
dostarczenia wiedzy na temat innowacji. Głównym odbiorcą działań projektowych jest Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego jako inicjator tworzenia i implementacji strategii rozwoju 
regionalnego i Regionalnej Strategii Innowacji oraz inne podmioty, takie jak jednostki samorządu 
terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe i 
przedsiębiorstwa. 

Przygotowania podjęte w 2009 r. zmierzały do poszerzenia zasobów wiedzy o innowacyjnych 
procesach w Wielkopolsce i przygotowania założeń dla aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Wielkopolski. W tym względzie podjęto trzy działania: 

• Badanie potencjału innowacyjnego środowiska naukowo-badawczego i jednostek samorządu 
terytorialnego Wielkopolski, 

• monitoring stanu rozwoju regionalnego systemu innowacji w Wielkopolsce, 

• praca zespołu ekspertów ds. aktualizacji RSI zakończona sformułowaniem założeń do konsultacji 
Regionalnej Strategii Innowacji. 

Badanie potencjału innowacyjnego środowiska naukowo-badawczego i jednostek samorządu 
terytorialnego Wielkopolski stanowiło istotny wkład do rozpoczynającego się procesu aktualizacji 
dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Ze względu na to, że jednostki 
samorządu terytorialnego nie mają zazwyczaj bezpośredniej siły oddziaływania na przebieg procesów 
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innowacyjnych, mogą jednak inicjować lub animować poprawę warunków gospodarowania, badanie 
potencjału innowacyjnego samorządów lokalnych skoncentrowało się na zagadnieniu występowania 
warunków dla innowacyjności. W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano zaktualizowaną wiedzę 
na temat potencjału innowacyjnego w/w środowisk oraz narzędzia, które w przyszłości pozwolą na 
realizację badań cyklicznych i analizę dynamiki zmian poszczególnych czynników. W wyniku badania 
potencjału innowacyjnego środowiska naukowo-badawczego Wielkopolski uzyskano informacje o 
realizacji działań RSI przez instytucje tego środowiska i zaplanowano ich uwzględnienie w procesie 
aktualizacji RSI poprzez modyfikację systemu celów Strategii. Na potrzeby aktualizacji za szczególnie 
przydatne uznano postulaty zmian regionalnego systemu wspierania innowacji zawarte w raporcie, 
takie jak np. powołanie instytucji finansowych ukierunkowanych na finansowanie i 
współfinansowanie innowacji czy zwiększenie nacisku na promocję działań zapisanych w RSI. 

Kolejnym etapem przygotowującym proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji był 
monitoring stanu rozwoju regionalnego systemu innowacji w Wielkopolsce. W ramach tego 
przedsięwzięcia przeprowadzono kompleksowe badanie zaangażowania instytucji otoczenia biznesu 
w Wielkopolsce w realizację usług proinnowacyjnych. Równolegle zbadano potencjał rozwoju 
gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w Wielkopolsce. Powstały na podstawie 
przeprowadzonych badań raport to pierwsze tak szczegółowe i wieloaspektowe opracowanie 
dotyczące gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w regionie wielkopolskim. W 
ramach badań przeprowadzono również warsztaty w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Lesznie i Koninie oraz 
zorganizowano na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu debatę regionalną pn. „Wyzwania dla 
regionalnego systemu innowacji w Wielkopolsce w latach 2010-2013”. W efekcie przeprowadzonych 
studiów i analiz zidentyfikowano najważniejsze wyzwania stojące przed kluczowymi graczami 
regionalnego systemu innowacji w Wielkopolsce w okresie 2010-2013. W 2009 r. prowadził prace 
zespół ekspertów ds. aktualizacji RSI, który wykorzystał bezpośrednio raporty z powyższych badań i 
przygotował założenia dokumentu strategicznego, podlegającego konsultacjom społecznym w 2010 r. 

Rok 2010 to okres konsultacji społecznych w subregionach województwa wielkopolskiego i 
opracowywania przez Komitet Sterujący

 

 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, która 
uwzględniałaby potrzeby podmiotów systemu innowacji i założenia polityki innowacyjnej inicjowanej 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

2.4.1. Badanie stanu systemu innowacji w 2009 r. 

W 2009 r. przeprowadzono badania na podstawie danych wtórnych i pierwotnych 
(ankietowe i wywiady pogłębione), którymi objęto populację generalną jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu non-profit oraz 
gospodarczych sieci powiązań, tworzących Wielkopolski System Innowacji, czyli: 

• 222 gminy, 4 powiaty grodzkie (realizujące zadania zarówno gmin, jak i powiatów), 31 powiatów 
ziemskich, 

• 70 jednostek naukowo-badawczych, tj. 39 szkół wyższych (w tym 8 publicznych), 19 jednostek 
badawczo-rozwojowych (JBR-ów), 9 instytutów PAN oraz 3 inne podmioty, 
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• 64 instytucje otoczenia biznesu non-profit (ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra transferu 
technologii, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, fundusze kapitału zalążkowego, 
inkubatory przedsiębiorczości i technologiczne, fundusze poręczeń kredytowych, sieci aniołów 
biznesu, parki technologiczne), 

• 17 zidentyfikowanych gospodarczych sieci powiązań (stanowią one szczególny typ podmiotu 
systemu innowacji, można traktować je jako formę powiązań przedsiębiorstw, jednostek 
naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu). 

Wypełnione kwestionariusze ankietowe otrzymano od 62% jednostek samorządu terytorialnego, 64% 
jednostek naukowo-badawczych, 55% instytucji otoczenia biznesu non-profit i 70% gospodarczych 
sieci powiązań. W badaniach zostały zidentyfikowane warunki funkcjonowania poszczególnych 
rodzajów podmiotów z perspektywy rozwoju innowacji, podstawowe wnioski według typu 
podmiotów zawarto poniżej (na podstawie raportu „Identyfikacja…”):  

• Jednostki samorządu terytorialnego: 
 Funkcjonowanie przedsiębiorstw odbywa się w dużym stopniu poza aktywnością jednostek 

samorządu terytorialnego. Dużej liczbie przedstawicieli urzędów z trudnością przychodzi 
zidentyfikowanie reprezentacji – stosunkowo licznej grupy przedsiębiorców, którzy byliby 
świadomi potrzeby innowacyjności, a jednocześnie umieli wyraźnie artykułować potrzeby, 
stając się przy tym inspiratorem i partnerem samorządu terytorialnego w poprawie 
warunków dla przedsiębiorczości i innowacyjności. Spotkania z przedsiębiorcami wg części 
Respondentów okazywały się nieskuteczne, 

 Władze zwłaszcza w byłych miastach wojewódzkich utrzymują i wzmacniają funkcje 
informacyjne zorientowane na przedsiębiorców poprzez powołane podmioty wsparcia 
przedsiębiorczości. Następuje w ten sposób poprawa dostępu do informacji i doradztwa na 
potrzeby przedsiębiorców, a także samego urzędu, natomiast w dalszym zakresie – poprawa 
świadomości szans realizacji projektów dotyczących przedsiębiorczości / innowacyjności 
m.in. wspartych ze środków unijnych, 

 Perspektywa partycypacji w funduszach strukturalnych skłania jednostki samorządu 
terytorialnego do skupienia wysiłków na projektach infrastruktury technicznej i społecznej, 

 Jednostki samorządu terytorialnego są zainteresowane rozwiązaniami instytucjonalnymi 
zapewniającymi poprzez usprawnienie pracy urzędu przez poprawę kontaktu z 
przedsiębiorcami, działań w zakresie edukacji, sprawnego wykonywania innych działań 
własnych i zleconych – potrzebne są informacje, szkolenia. 
 
Duża część respondentów badania dostrzegała niewystarczający zakres powiązań między 

podmiotami systemu, uznając przy tym iż intensywna współpraca (usieciowienie współpracy) w 
systemie innowacji może przyczynić się do wzrostu zakresu, a przy tym jakości usług, w tym sprzyjać 
poszerzaniu oferty informacji o wsparciu dostępnym w Wielkopolsce i poza nią, a także doradztwa w 
ramach całości procesu innowacyjnego. Jednocześnie, znaczenie ma zróżnicowanie tematyki 
wsparcia (ogólne, specjalistyczne) ze względu na zróżnicowanie potrzeb poszczególnych 
przedsiębiorców: niektórym podmiotom wystarcza poprawa dostępu do informacji, innym potrzebne 
są elementy w zakresie wiedzy i technologii uzyskiwane na podstawie szkoleń i doradztwa. 
Generalnie jednak potrzeba uświadamiania, że innowacje są w zasięgu przedsiębiorstw i 
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jednocześnie eksponująca, że środowisko sieciowe jest ze swej natury predysponowane do 
generowania innowacji. Dostrzeżono, że tego typu treści trzeba przekazywać poprzez prezentację 
konkretnych przykładów i dobrych praktyk. 

 

• Gospodarcze sieci powiązań (inicjatywy klastrowe): 
 Sieci są tworzone dzięki inicjatywom przedsiębiorców, ale trzeba podkreślić, że ważnym 

czynnikiem pobudzającym jest wciąż aktywność promocyjna zagadnienia współpracy 
prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który w sposób 
bezpośredni lub pośredni indukował lub wspierał (wg danych do grudnia 2009 r.) wyłonienie 
się 16 inicjatyw klastrowych, 

 Główni gracze w sieciach są przedsiębiorstwami. To pokazuje pewną sprzeczność – 
przedsiębiorcy z jednej strony chcą włączać się do sieci, ale z drugiej strony obawiają się 
realnego zaangażowania. Przedsiębiorstwa jeszcze ciągle obawiają się budowania bliższych 
relacji technologicznych z innymi przedsiębiorstwami lub są niechętne wobec braku 
zrozumienia ich potrzeb przez sektor B+R, 

 Bariery w rozwoju sieci to ciągle niskie natężenie kooperacji, a w szczególności kooperacji w 
sieciach, niedomagania natury finansowej oraz komunikacyjnej między biznesem a sferą B+R, 
w tym mała elastyczność tej sfery. Ograniczenia tego rodzaju dotyczą również trudności w 
schodzeniu z polityką klastrową na szczebel gmin i powiatów – brak jednoznacznego systemu 
motywowania gmin i powiatów do włączenia się w rozwój sieci nie sprzyja wzrostowi ich 
potencjału. 
 

• Instytucje otoczenia biznesu non-profit: 
 Instytucje otoczenia biznesu w coraz większym stopniu „zakorzeniają się” w środowisku 

wsparcia przedsiębiorczości województwa wielkopolskiego. Nastąpił wzrostu liczby 
jednostek, przy czym zdecydowana większość instytucji otoczenia biznesu skupiona jest w 
Poznaniu, 

 Instytucje otoczenia biznesu świadczą przede wszystkim podstawowe usługi informacyjne i 
doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania 
zewnętrznego finansowania. Odnotowano wzrost odsetka jednostek świadczących usługi 
specjalistyczne lub też dla węższej grupy klientów, np. specjalistyczne unijne itd., 

 Kontakty jednostek wspierających innowacje z przedsiębiorstwami ciągle się rozwijają, jednak 
są wciąż stosunkowo słabe. Znaczące problemy w funkcjonowaniu instytucji otoczenia 
biznesu to wciąż niewielka świadomość potrzeby wprowadzania innowacji przez 
przedsiębiorców, szczególnie mikro i MSP oraz trudności w dotarciu z ofertą działań pro-
innowacyjnych oraz w przekonaniu ich o potrzebie podejmowania działań innowacyjnych. 
Sytuacja taka jest niekorzystna i można zaobserwować potrzebę dążenia do przyspieszenia 
zmian w zakresie intensyfikacji relacji współpracy, 

 Wzmocnieniu merytorycznemu instytucji otoczenia biznesu sprzyja funkcjonowanie sieci 
instytucji wspierających innowacje (przykładem jest Wielkopolska Sieć Innowacji). 
Potencjalnie instytucje otoczenia biznesu mogą pełnić rolę pośrednika w transferze wiedzy i 
technologii, łącząc przedsiębiorcę z odpowiednimi instytucjami naukowo-badawczymi. 
Jednak dotychczas brakowało trwałej/stałej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, 
które mogłyby wesprzeć instytucje pod względem wykwalifikowanej kadry, procedur, know-
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how, udostępniania technologii. W niektórych jednostkach występowały dobre 
doświadczenia z kojarzeniem przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi w kraju, 
pomagającymi następnie we wprowadzaniu rozwiązań technicznych w sferze naukowej z 
zagranicy na rynek krajowy, 

 Dostrzegalny jest brak stymulatorów dla rynkowego funkcjonowania jednostek wsparcia, 
umożliwiający oferowanie usług przedsiębiorcom w sposób komercyjny. W ofercie usług 
jednostek otoczenia biznesu dominują nadal bezpłatne usługi (w znaczącej części 
dofinansowane z funduszy strukturalnych). Z obserwacji instytucji otoczenia biznesu 
przedsiębiorcy niechętnie korzystają z oferty komercyjnej, preferują usługi nieodpłatne lub 
dofinansowane. Nie występuje trwałe powiązanie (współpraca) dotyczące wspierania 
działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przez instytucje otoczenia biznesu ze 
względu na brak środków (w mikro i MSP). Utrudnieniem dla rozwoju instytucji wsparcia jest 
brak systemu grantów dla przedsiębiorstw na szkolenia i doradztwo. 
 

• Jednostki naukowo-badawcze: 
 Duże uczelnie o rozbudowanej strukturze umożliwiają wysoką specjalizację działań. 

Jednocześnie ograniczeniem jest komunikacja wewnętrzna (występujące zjawisko biurokracji, 
niedopasowanych lub niewypracowanych procedur decyzyjnych), niewystarczająca 
komercjalizacja (dominują badania naukowe), mała liczba zachęt do innowacyjności, brak 
skutecznych procedur transferu (nawet jeśli występują, to ich zakres funkcjonowania bywa 
ograniczony). Znaczenie ma myślenie w sposób nastawiony na komercyjne wykorzystanie 
wyników, a także zmiana profilu działania od „badań dla samych badań” do badań na 
konkretne zapotrzebowanie (np. prace magisterskie i doktorskie pod kątem 
potrzeb/problemów firm). Tymczasem występuje silne skupienie się na dydaktyce, 

 Za warunek konieczny do sprawnego przenoszenia innowacyjnych / nowatorskich rozwiązań 
z jednostek naukowo-badawczych kierowanych do przedsiębiorstw celem ich aplikacji 
uznano wypracowanie polityki jednostek naukowo-badawczych, szczególnie zaś uczelni 
wyższych, w zakresie wykorzystywania chronionych i opłacanych rozwiązań poprzez 
opracowanie możliwych do wykorzystania ścieżek postępowania od sprzedaży przez 
licencjonowanie aż do wnoszenia aportem powyższych chronionych rozwiązań do spółek 
tworzonych we współpracy z przedsiębiorstwami, 

 W funkcjonowaniu na rynku usług części jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów PAN, 
wydziałów uczelni znaczenie ma doświadczenie i wyposażenie. Powstały w ten sposób 
specjalistyczne usługi, na które jest zapotrzebowanie i zapewnia ciągłość współpracy z 
wybranymi podmiotami, 

 Respondenci zwracali uwagę iż nauka ma znaczenie jako „wkład” działań w zakresie 
innowacyjności, natomiast jako wspomagające powinny być podejmowane przedsięwzięcia 
promocyjne i wspierające transfer. Choć jest coraz więcej jednostek wspierających innowacje 
(centrów transferu technologii, inkubatorów, preinkubatorów, etc.), to zakres współpracy 
jednostek naukowo-badawczych z tymi podmiotami jest wciąż ograniczony. 
 
W badaniach wyróżniono szereg tematów do uwzględnienia w ramach aktualizacji RSI (na 

podstawie raportu „Identyfikacja…”, op. cit.): 

• poprawa zarządzania innowacyjnością – zwiększenie zakresu uzgodnień kierunków i 
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instrumentów regionalnej polityki innowacyjnej, 

• kształtowanie środowiska przyjaznego przedsiębiorczości i innowacjom – zwłaszcza opracowanie 
mechanizmów łączących podmioty nauki z biznesem, rozszerzenie usług dla biznesu, 

• współpraca między systemem edukacji a gospodarką (w tym opracowywanie programów 
kształcenia i szkoleń dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw), 

• zwiększenie liczby i intensywności współpracy w ramach gospodarczych sieci powiązań (ze 
zwiększonym udziałem nauki), 

• wzmocnienie aktywności podmiotów systemu innowacji w zakresie transferu technologii 
(poprawa współpracy technologicznej). 

Jednocześnie, przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że jednostki samorządu lokalnego 
miały dotychczas niewielki wpływ na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności województwa, 
a podejmowane działania nie miały charakteru strategicznego i długoterminowego. Działania 
podejmowane przez poszczególne podmioty systemu innowacji nie były harmonizowane i nie dążyły 
do realizacji wspólnych celów. Potwierdzają to badania dotyczące realizacji Regionalnej Strategii 
Innowacji. 

 

2.4.2. Realizacja Regionalnej Strategii Innowacji z 2004 r. 

Respondenci badań przeprowadzonych w 2009 r. wskazywali iż nie w pełni utożsamiają się z 
działaniami zapisanymi w Regionalnej Strategii Innowacji z 2004 r. Przejawem tego stanu był 
powtarzający się brak znajomości wśród respondentów dokumentu strategicznego, a czynności 
zgodne z Regionalną Strategią Innowacji były powszechnie wykonywane bez inspirowania się 
dokumentem. Jednocześnie występowało niedopasowanie zapisów RSI do faktycznej działalności 
wielu podmiotów. W Strategii z 2004 r. przyjęto cztery cele operacyjne:  

• cel 1. „Integracja środowisk społeczno-gospodarczych regionu” (podniesienie kultury 
innowacyjnej środowisk regionu, wsparcie poprzez innowacje słabiej rozwiniętych obszarów 
regionu, wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji, 

• cel 2. „Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji” (przełamanie 
mentalnych barier innowacji i współpracy, zwiększenie umiejętności kadr w przedsiębiorstwach, 
rozwój bazy technicznej przedsiębiorstw, rozwój międzyregionalnej współpracy firm), 

• cel 3. „Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności 
gospodark” (kreowanie przedsiębiorczych postaw w nauce, utworzenie struktur i regulacji 
ułatwiających współpracę z gospodarką, wzrost przychodów nauki ze współpracy z 
przedsiębiorstwami, dostosowanie oferty edukacyjnej nauki dla potrzeb regionalnej gospodarki), 

• cel 4. „Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej” (rozwój instytucji otoczenia biznesu, 
poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw, poprawa struktury i 
ułatwienie dostępu do usług, rozwój instrumentów finansowania innowacji). 

W odpowiedzi na pytanie o liczbę działań zapisanych w Strategii z 2004 r., które realizowały 
podmioty systemu innowacji otrzymano informacje iż: 
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• około 30-40% jednostek samorządu terytorialnego realizowało pojedyncze działania w zakresie 
celu 1. „Integracja środowisk społeczno-gospodarczych regionu” oraz celu 2. „Zwiększenie 
zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji”, natomiast w zakresie celu 3. 
„Wzmacnianie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki” 
oraz celu 4. „Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej” zidentyfikowano aktywność 
jedynie 15% badanych jednostek samorządu terytorialnego, 

• działania w ramach celu 3. „Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki” oraz celu 4. „Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej” 
występowały u ok. 60% ankietowanych jednostek naukowo-badawczych. Z kolei działania w 
ramach celu 3. wskazało 72% ankietowanych jednostek otoczenia biznesu, celu 4 – prawie 50%. 

W związku z identyfikowanymi barierami występującymi we wdrażaniu RSI respondenci 
stwierdzili potrzebę koordynacji przedsięwzięć wspomagających system innowacji, w szczególności 
zaproponowanie przez „lidera” (podmiot o wiedzy merytorycznej i prestiżu) działań integrujących 
system innowacji, spajający wysiłki i proponujący wspólny kierunek postępowania np. poprzez 
kompleksowe projekty skierowane do przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym iż barierą jest brak 
wpływu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na szereg elementów systemu, zwłaszcza nauki i 
edukacji, stąd jedynie możliwe jest „miękkie” kształtowanie pożądanych zmian dotyczących 
innowacyjności w ramach współpracy z gospodarką, dla rozwoju gospodarczego województwa. 
Ważna przy tym jest swoboda działania podmiotów systemu innowacji, natomiast znaczenie ma 
inspirowanie i motywowanie do aktywności proinnowacyjnej. 

 

2.4.3. Konsultacje subregionalne w 2010 r. 

W 2010 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dotychczasowego dokumentu 
strategicznego oraz założeń do aktualizacji przygotowanych w 2009 roku. Konsultacje społeczne 
stanowią okazję do wyrażenia opinii środowisk zainteresowanych innowacyjnością regionu. Proces 
konsultacji objął kilka etapów:  

• konsultacje w dniu 14 czerwca 2010 roku z Wielkopolską Radą Trzydziestu (organem 
doradczym i opiniodawczym, skupiającym przedstawicieli sektora nauki, przedsiębiorstw i 
samorządu terytorialnego),  

• spotkania subregionalne w Lesznie (12 lipca), Koninie (15 lipca), Kaliszu (19 lipca), Pile (20 
lipca) i Poznaniu (26 lipca),  

• prace w Grupach Roboczych (realizowane poprzez Internet), 

• spotkanie regionalne 15 października 2010 r., 

• spotkania z pracownikami Departamentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego. 

Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych konsultacji była gotowość podmiotów systemu 
innowacji do podjęcia bardziej zaawansowanych działań wdrażających Regionalną Strategię Innowacji 
oraz oczekiwania co do większej konkretyzacji dokumentu, odzwierciedlenia w nim specyfiki regionu 
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oraz zaplanowania skutecznego sposobu wdrażania obejmującego działanie wszystkich podmiotów 
systemu innowacji. Pozostałe wnioski ze spotkań konsultacyjnych przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 2. Wnioski ze spotkań subregionalnych 

Typ 
podmiotu 

Potrzeba Sugestie 

Podmioty 
integrujące 
regionalny 
system 
innowacji 

Nie zidentyfikowano w 
Wielkopolsce łatwo dostępnej, 
pełnej informacji na temat 
proinnowacyjnego wsparcia 
dostępnego przedsiębiorcom 

Uczestnicy spotkań postulowali wzmocnienie posiadanego 
potencjału: scalenie istniejących baz danych (baz 
informacji) zamiast tworzenia nowego narzędzia („nowego 
bytu”). Dla zapewnienia trwałości bazy informacji 
konieczne jest stworzenie narzędzia pracy i kontaktu dla 
podmiotów systemu innowacji, co doprowadziłoby do 
zwiększenia możliwości otrzymania informacji, wymiany 
doświadczeń od specjalistów z różnych ośrodków. 

Przedsiębiorcy, ale także inne 
podmioty systemu innowacji 
oczekują lepszego dostępu do 
dobrych praktyk – informacji o 
sposobach osiągania sukcesu w 
zakresie bieżącej działalności, jak i 
rozwojowej 

Potrzebne są działania prowadzące do identyfikacji 
dobrych praktyk (np. poprzez konkursy dla innowatorów o 
większej skali) i umożliwiające propagowanie postaw (na 
podstawie rozmów, warsztatów z praktykami, doradcami, 
którzy rozwiązują problemy biznesowe w konkretnych 
przedsiębiorstwach). 

Zapisy strategii nie są powszechnie 
znane przez uczestników systemu 
innowacji  

Potrzeba dopasowania działań do potrzeb podmiotów 
Wielkopolski, lepszego promowania, upowszechnienia 
dokumentu. 

Uczestnicy z uczelni i firm 
wskazywali na dużą koncentrację 
naukowców na działalności 
dydaktycznej utrudniającą 
integrację uczelni z podmiotami 
gospodarczymi, szczególnie poza 
aglomeracją poznańską 

Wprowadzenie regulacji pozwalających na aktywne 
wykorzystanie wiedzy i prowadzonych badań na 
uczelniach wyższych wobec podmiotów gospodarczych, 
umożliwiających odciążanie naukowców 
komercjalizujących wyniki badań od działalności 
dydaktycznej. 

Część jednostek samorządu 
lokalnego uczestniczących w 
spotkaniu, np. gmin wiejskich, 
zgłaszało, że ma ograniczone 
możliwości realizacji działań 
proinnowacyjnych na swoim 
terenie 

Potrzebne jest precyzyjne określenie możliwości włączenia 
samorządów lokalnych we wspieranie przedsiębiorczości i 
innowacyjności zgodnie z zadaniami zapisanymi w 
ustawach. Bezpośrednie działania będą prowadzić 
instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, 
natomiast samorząd lokalny może tworzyć szeroko 
rozumiane warunki, propagować inicjatywy podejmowane 
na poziomie regionu i/lub powiatów. 

Przedsię-
biorstwa 
 
 
 

Brak jednego, kompletnego i 
identyfikowanego przez 
przedsiębiorców źródła informacji 
o prowadzeniu działalności 
bieżącej i rozwojowej 

Znaczenie będzie miało stworzenie scentralizowanej bazy 
informacji, najlepiej z uwzględnieniem istniejących i 
skutecznych baz, dla zapewnienia przepływu informacji w 
zakresie: 
• tematyki prawno-finansowej, 
• kooperacji i promocji, 
• działalności innowacyjnej (własnej lub poprzez zakup 

technologii, maszyn), 
• możliwości zapewnienia kadry na rynku pracy, 
• innych obszarów deklarowanych przez podmioty 

regionalnego systemu innowacji. 
 

Brak specjalistycznego doradztwa 
dotyczącego wsparcia innowacji w 

Uznano iż rolą podmiotów systemu innowacji jest 
wychodzenie do przedsiębiorstw z próbą rozwiązywania 
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przedsiębiorstwie problemów. Znaczenie będą miały:  
• punkty kontaktowe Wielkopolskiego Systemu 

Innowacji (bazujące na dotychczasowych 
podmiotach), 

• działania animatorów m.in. z jednostek naukowo-
badawczych, klastrów. 

Problemem podnoszonym 
szczególnie w Poznaniu, są kwestie 
prawodawstwa (UZP, VAT itd.) 

Identyfikacja najważniejszych problemów, aby ułatwić 
poszukiwanie rozwiązań na poziomie regionu, a zwłaszcza 
centralnym i prawodawstwa krajowego. 

Złożone zasady i procedury 
ubiegania się o fundusze unijne i 
rozliczania ich 

Zagadnienie podejmowane na każdym spotkaniu 
subregionalnym – stanowi wyraz trudności w rozpoznaniu 
procedury ubiegania się i rozliczania środków, 
rozstrzyganiu kwestii merytorycznych. Przedsiębiorcy na 
etapie przygotowywania wniosków korzystają z doradztwa 
komercyjnego, oczekiwaliby bardziej kompleksowego 
wsparcia ze strony instytucji wdrażających. 

Brak dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju innowacji przy 
występowaniu niechęci do 
dzielenia się nimi 

Znaczenie ma przechodzenie z poziomu ogólnej koncepcji 
do przykładów współpracy i poszukiwania rozwiązań 
dopasowanych do poszczególnych grup przedsiębiorców 
na zasadzie warsztatów, wizyt, seminariów. 

Szkoły, 
uczelnie 
wyższe 

Oferta naukowo-badawcza jest 
skoncentrowana w Poznaniu i 
utrudniona jest współpraca 
przedsiębiorstw z sektorem nauki 

Subregiony nie mają możliwości, aby w szybkim czasie 
rozwinąć swój potencjał naukowo-badawczy. Kluczowym 
dylematem jest zbliżenie uczelni do przedsiębiorców. 
Pomóc w tym zakresie mogą: 
• promotorzy innowacyjności, naukowcy mający 

doświadczenie w pracy z biznesem, którzy 
nawiązywaliby współpracę z przedsiębiorcami, 

• studenci w zespołach lub indywidualnie podczas 
praktyk i staży.  

Jednocześnie rozważyć trzeba rolę: 
• specjalistycznych centrów badawczych/testujących, 

pracujących dla potrzeb miejscowych 
przedsiębiorstw, 

• szkół wyższych w subregionach, instytucji otoczenia 
biznesu jako punktów kontaktowych regionalnego 
systemu innowacji. 

Potrzeba wzmacniania potencjału 
dydaktycznego zgodnie z 
potrzebami gospodarki  

Proces ten wymaga skorzystania z wiedzy i sugestii wielu 
podmiotów, w tym przedstawicieli jst (często inicjujących 
rozmowy) i przedsiębiorców. Kierunki usprawnień dotyczą 
zapewnienia: 
• kształcenia zawodowego, zawierającego najbardziej 

potrzebne kompetencje, a w miarę możliwości i 
potrzeb – dedykowane pod długofalowe potrzeby 
branż / przedsiębiorców subregionu, 

• włączenia kadry i studentów w rozwiązywanie 
problemów firm celem zapewnienia bezpośredniego 
kontaktu (poprzez staże, zmianę w zasadach oceny 
pracowników). 

Nie są wystarczająco wzmacniane 
umiejętności potrzebne w wielu 
zawodach (matematyka, języki 
obce, informatyka czy umiejętności 
miękkie) oraz kreatywność 
 

Potrzebne są warsztaty kreatywności, a także konkursy dla 
nauczycieli w poszukiwaniu kreatywnych sposobów 
prowadzenia zajęć. 
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Brakuje identyfikacji oraz oceny 
wykorzystania sprzętu w 
jednostkach naukowo-badawczych 

Stworzenie bazy informacji na temat zasobów naukowych, 
z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy poza 
czasem wykorzystania dla celów naukowych. 

Potrzeba działań zorientowanych 
na podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw w oparciu o 
współpracę 

Zwiększenie świadomości korzyści ze współpracy 
przedsiębiorstw, zapewnienie procedur tworzenia i 
funkcjonowania inicjatyw wzmacniających współpracę, z 
uwzględnieniem warsztatów, wizyt studyjnych o 
charakterze merytorycznym (może skierowane na 
poszukiwanie konkretnych rozwiązań dla grup 
przedsiębiorców). 

Instytucje 
otoczenia 
biznesu 

(IOB) 

Usługi IOB są ważne dla 
przedsiębiorców i dostrzegana jest 
potrzeba rozszerzania skali i 
zakresu usług dla biznesu 

IOB powinny poszerzać portfolio usług tak aby oferować 
usługi dotyczące tworzenia nowych firm oraz bieżące 
doradztwo, prowadzenie firm „za rękę” (zarządzanie 
zasobami kadrowymi, usługi prawne, podatkowe, 
finansowe, pobudzanie do proinnowacyjnego myślenia, 
planowanie strategiczne, etc.); oba obszary powinny 
uwzględniać diagnostykę potrzeb firm, a także współpracę 
z instytucjami naukowymi. Konieczne jest zwiększanie 
kompetencji pracowników IOB, a także wprowadzanie 
mobilnego doradztwa. 

IOB są zatomizowane, dodatkowo 
niska chęć do współpracy, przez co 
nie następuje wykorzystanie 
korzyści skali (stosunkowo dużej 
liczby podmiotów) 

Znaczenie mają sieci tematyczne, zapewniające 
wykorzystanie informacji w wielu miejscach oraz 
utrzymywanie standardów usług. 

Słabo dostępne narzędzia 
finansowania innowacji 

Konieczne jest zidentyfikowanie możliwości finansowania 
innowacji i podjęcie działań mobilizujących, np. poprzez 
uruchomienie regionalnego systemu pożyczek, poręczeń 
dla innowacji. 

Potrzeba tworzenia sieci 
współpracy (w ramach 
regionalnego systemu innowacji, 
wespół z innymi aktorami RSI) 

Znaczenie ma lepsze wykorzystywanie zasobów – w 
kierunku usług komplementarnych, skuteczniejszy 
sposób przepływu informacji oraz wspólna promocja. 
Potrzeba włączenia do tego procesu jednostek z 
subregionów. 

 

 Na podstawie analizy najważniejszych wniosków można stwierdzić, że podmioty 
wielkopolskiego systemu innowacji mają świadomość problemów związanych z realizacją działań 
proinnowacyjnych i konkretne oczekiwania co do kierunków realizacji działań proinnowacyjnych. 
Świadomość istniejących potrzeb nie doprowadziła jednak dotychczas do poprawy funkcjonowania 
systemu innowacji. Najważniejszym kierunkiem przyszłych działań wydaje się być harmonizacja 
działań proinnowacyjnych prowadzonych przez różne podmioty i skierowanie je na ważne dla regionu 
cele, tak aby mógł wystąpić efekt koncentracji i synergii. Obecne działania mają charakter 
rozproszony i nie prowadzą do realizacji wspólnie akceptowanych celów polityki innowacyjnej. 

 

2.4.4. Działania proinnowacyjne podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 
latach 2005-2009 

W latach 2005-2007 Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjął misję aktywnego 
kreowania procesów innowacyjnych poprzez przygotowanie koncepcji i wdrożenie systemu innowacji 
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regionu oraz koordynację działań systemowych. Szczególnie intensywne działania nastąpiły od roku 
2007, kiedy powołano Radę ds. Innowacji przy Marszałku województwa Wielkopolskiego jako organ 
doradczo-programowy zrzeszający przedstawicieli wielkopolskiego systemu innowacji. Inne 
podejmowane w okresie 2005-2007 działania obejmują: 

• Konkurs I-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski, 

• Wielkopolski Tydzień Innowacji, 

• Serię spotkań i konferencji poświeconych innowacjom, 

• Współpracę w ramach Europejskiej Sieci Miast i Regionów Innowacyjnych Innovation 
Alliance, 

• Współpracę dotyczącą wspierania innowacyjności w ramach Inicjatywy Wspólnotowej, 
INTERREG, 

• Działania w ramach grupy Roboczej Konwentu Marszałków RP ds. Regionalnych 
Systemów Innowacji.  

W roku 2005 rozpoczęto dwuletni projekt Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji, przedłużony 
do roku 2008, a także projekt popularyzujący wyniki monitoringu oraz dokument strategiczny – 
Budowanie konsensusu wokół wizji Innowacyjnej Wielkopolski. 

W roku 2008 Samorząd Województwa rozpoczął realizację dwóch projektów systemowych 
będących częścią Planu Wykonawczego 2008-2010 Innowacyjna Wielkopolska: Budowa 
Wielkopolskiego Systemu Innowacji oraz Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie. 
Pierwszy z projektów systemowych obejmował wypracowanie koncepcji Regionalnego Centrum 
Innowacji, prace analityczno-metodologiczne i koncepcje eksperckie oraz wstępne działania w 
zakresie badań typu foresight. Prowadzono również działania zacieśniające współpracę ze 
środowiskami subregionalnymi w obszarze działań innowacyjnych, działania szkoleniowo-doradcze 
oraz związane z koordynacją projektu, w tym uruchomienie strony internetowej. Drugi projekt 
systemowy, Regionalne sieci innowacji, obejmuje działania związane z tworzeniem sieci współpracy i 
wymiany informacji, a także rozwój istniejących sieci. Szczególnego nacisk położono na wsparcie 
sektorów kreatywnych oraz kluczowych sektorów gospodarki regionu. W ramach projektu 
organizowano spotkania i konferencje oraz prace badawcze i analityczne. Oba projekty systemowe 
będą kontynuowane do 2013 roku. 

 Do działań kontynuowanych należały prace Rady ds. Innowacji, projekty związane z wymianą 
doświadczeń z regionami partnerskimi oraz działania w ramach grupy Roboczej Konwentu 
Marszałków RP. Inne kontynuowane zadania to współpraca w sieci Innovation Alliance oraz konkurs I-
Wielkopolska . Nowe inicjatywy dotyczyły: 

• Rozpoczęcia współpracy w ramach Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej, 

• Organizacji Światowych Dni Innowacji, 

• Promocji kultury innowacji w szkołach zawodowych i profilowanych. 

Działania rozpoczęte w roku 2008 kontynuowano w roku 2009 z pewnymi zmianami. Należało do 
nich powołanie nowego organu opiniodawczo-doradczego, który zastąpił Radę ds. Innowacji – 
Wielkopolskiej Rady 30, zrzeszającej przedstawicieli najważniejszych podmiotów wielkopolskiego 
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systemu innowacji. Wielkopolska była także inicjatorem utworzenia nowej sieci europejskiej – 
Europejskiej Sieci Instrumentów Finansowych i jest pierwszym europejskim regionem wdrażającym 
nowe instrumenty finansowe. Zorganizowano także trzy nowe konkursy: 

• Kuźnia talentów, 

• Wielkopolski Lider Innowacji, 

• Nowy Folk Design.  

Analiza działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie 
realizacji polityki innowacyjnej pozwala zaobserwować znaczną aktywizację samorządu w zakresie 
działań proinnowacyjnych od roku 2007. Podejmowane działania wpisywały się w Regionalną 
Strategię Innowacji z 2004 roku, nie były jednak realizowane w sposób systemowy i zgodnie z 
zasadami wdrażania strategii. Mimo to udało się osiągnąć ważny efekt – aktywizację i 
zainteresowanie podmiotów systemu innowacji, co było widoczne podczas spotkań konsultacyjnych 
w 2010 roku. Samorząd Województwa przyjął rolę inspiratora wielu działań proinnowacyjnych, 
tworzył także platformę dla budowy zaufania pomiędzy podmiotami systemu. Aby wykorzystać dobrą 
atmosferę, w kolejnych latach należy podjąć systemowe działania wdrażające spójną koncepcję 
polityki innowacyjnej regionu. 

 
2.5. Wnioski dla polityki innowacyjnej, analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe w dziedzinie 

zarządzania regionem 

Sprawność instytucjonalna i jakość prowadzonej polityki nie były dotychczas traktowane jako 
ważny czynnik kształtujący konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce. Prezentowane w 
niniejszym rozdziale analizy zmuszają do wzięcia pod uwagę tych czynników w działaniach 
ukierunkowanych na wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności. Działania w tym zakresie 
powinny być skupione z jednej strony na poprawie sprawności instytucjonalnej administracji 
samorządowej, a z drugiej na podjęciu systemowych działań wdrażających spójną koncepcję polityki 
innowacyjnej regionu. W tym drugim obszarze niezbędnie jest także szersze włączenie podmiotów 
wielkopolskiego systemu innowacji we wdrażanie polityki innowacyjnej. Jak wykazały badania, udział 
ten był do tej pory niewielki, ale istnieje gotowość większego zaangażowania się w działalność 
proinnowacyjną wśród wielu podmiotów. Analiza dotychczasowych działań Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego wskazuje także, że również na poziomie regionalnym można 
podejmować ambitne zadania w zakresie polityki innowacyjnej. 

 

2.5.1. Analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe 

Analiza dostępnych danych dotyczących zarządzania regionem pozwala sformułować następujące 
silne i słabe strony, szanse i zagrożenia.  
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Siły Słabości 

1. Aktywność i zainteresowanie władz regionu 
podejmowaniem działań proinnowacyjnych 

2. Stosunkowo wysokie wskaźniki sprawności 
instytucjonalnej Wielkopolski na tle innych 
regionów w kraju 

3. Wysoki poziom zaufania społecznego w 
centrum regionu mierzonego frekwencją 
wyborczą w wyborach krajowych  

4. Samorządy lokalne o wysokiej frekwencji w 
wyborach samorządowych 

1. Brak systemowego wdrażania spójnej koncepcji 
polityki innowacyjnej, rozproszenie i atomizacja 
podejmowanych działań 

2. Brak identyfikacji podmiotów systemu innowacji z 
dotychczasową Regionalną Strategią Innowacji 

3. Niski poziom dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

4. Niska skuteczność w zakresie pozyskiwania środków z 
Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 

5. Stosunkowo niski poziom zaufania społecznego do 
władz regionalnych i lokalnych mierzony frekwencja w 
wyborach samorządowych 

Szanse  Zagrożenia  

1 Budowa dobrej opinii o regionie w oparciu o 
wysoką sprawność funkcjonowania administracji 
publicznej i sektora publicznego. 

1. Niska ocena sprawności instytucjonalnej Polski w 
zakresie zarządzania publicznego przez organizacje 
międzynarodowe skutkująca pogarszaniem wizerunku 
regionu. 

 

W następstwie przeprowadzonej analizy zdefiniowano następujące problemy kluczowe: 

• Sposób funkcjonowania administracji publicznej i jakość usług publicznych nie wspiera 
innowacyjnych trendów gospodarczych i społecznych, administracja publiczna jest 
postrzegana jako utrudniająca funkcjonowanie przedsiębiorstw – niska skuteczność 
prowadzonej polityki innowacyjnej 

• Brak systemowego stosowania innowacyjnych rozwiązań przez administrację publiczną i 
sektor publiczny 

• Średni poziom zaufania społecznego do władz regionalnych i lokalnych mierzony poziomem 
frekwencji wyborczej 

• Mniejsza niż w wiodących regionach sprawność w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych na działalność prorozwojową. 
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2.5.2. Analiza zależności między problemami kluczowymi  

W kolejnym etapie przeprowadzono analizę zależności między zdefiniowanymi problemami 
kluczowymi i sposobami ich rozwiązania (Rycina 19). Postawione pytanie: Jak można zwiększyć 
skuteczność polityki innowacyjnej prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego? 

 Rycina 19. Analiza zależności między problemami kluczowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym krokiem będzie przełożenie zidentyfikowanych problemów strategicznych oraz sposobów 
ich rozwiązania na cele strategiczne, co zostanie dokonane w dalszych etapach procesu 
strategicznego. 
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3. Podsystem gospodarczy. Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw 

Analizę potencjału gospodarczego Wielkopolski podzielono na dwie części. W pierwszej 
analizowano konkurencyjność w ujęciu tradycyjnym –wyrażoną wskaźnikami takimi jak PKB, wartość 
dodana brutto i jej struktura oraz liczba przedsiębiorstw. Drugą część poświęcono analizie 
innowacyjności rozumianej jako konkurencyjność w gospodarce opartej na wiedzy. Analizowane 
zagadnienia obejmują dostępne dane na temat innowacyjności w ujęciu regionalnym, w tym w 
szczególności liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych, nakłady na działalność innowacyjną oraz udział 
produktów innowacyjnych w produkcji sprzedanej. Celem analizy w obu częściach jest pokazanie tła i 
przesłanek zmian w gospodarce regionu w odniesieniu do kraju i pozostałych regionów. Zadaniem tak 
postawionej analizy nie będzie jednak hierarchizacja ale próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak 
rozwija się region i jak powinien rozwijać się w przyszłości. 

 

3.1. Konkurencyjność Wielkopolski na tle innych regionów kraju 

3.1.1. Produkt Krajowy Brutto 

Podstawowym agregatem obrazującym gospodarkę i jej rozwój w ujęciu ilościowym jest 
Produkt Krajowy Brutto w ujęciu dynamicznym. Poziom i dynamika PKB stanowi bowiem od lat 
wskaźnik określania postępu gospodarczego, rozwoju regionów i krajów oraz ich gospodarek, jednak 
obecnie liczy się nie tylko nominalna wartość PKB, ale także struktura jego generowania. Obecne 
modele rozwoju, ukierunkowane na wzrost przedsiębiorczości muszą być jednak zastąpione przez 
działania ukierunkowane na selektywny rozwój jakościowy, a nie tylko pobudzanie liczby tworzonych 
przedsiębiorstw i liczbę tworzonych miejsc pracy. Główne wzywania jakie stają w obliczu tych realiów 
to zmiana modelu gospodarki oraz jej struktury podmiotowej i przedmiotowej. Ciekawą analizę PKB i 
wartości dodanej w województwie Wielkopolskim przeprowadziło Wielkopolskie Biuro Planowania 
Przestrzennego (WBPP, 2010). Część niniejszego opracowania poświęcona analizie PKB i WDB opiera 
się głównie na tym źródle, przy czym wnioski zostały poddane interpretacji odpowiadającej 
potrzebom opracowania. Ponadto analizowano liczbę przedsiębiorstw oraz dynamikę zmian tego 
wskaźnika. 

Jeżeli chodzi o PKB, to w 2007 roku wartość wytworzonego w Polsce produktu krajowego 
brutto wyniosła 1176737 mln zł (Tabela 3). W porównaniu do 2006 roku była, w cenach bieżących, 
wyższa o 11,0%, a w cenach stałych o 6,8%. Wartość wytworzonego produktu krajowego brutto w 
Wielkopolsce wyniosła 109131 mln zł co stanowi wzrost w stosunku do 2006 roku, wyrażony w 
cenach bieżących, o 10,4 %, natomiast w cenach stałych o 5,4% (WBPP, 2010, s. 7). Produkt krajowy 
brutto na 1 mieszkańca Wielkopolski obliczony dla 2006 roku kształtował się na poziomie 7500 euro i 
stanowił 55,1% średniej Unii Europejskiej. Wielkopolska przekroczyła o 400 euro średnią dla Polski 
(WBPP, 2010, s. 10). Województwo wielkopolskie jest trzecim, za województwami mazowieckim i 
śląskim, regionem w kraju pod względem wytwarzanego PKB (Rycina 20). W przeliczeniu na 1 
mieszkańca Wielkopolska zajmuje czwartą pozycję w kraju, za województwami mazowieckim, 
dolnośląskim i śląskim (Rycina 21), przy czym wartość ta rośnie od 2000 roku.  
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Tabela 3. PKB oraz PKB na 1 mieszkańca w Polsce i Wielkopolsce w latach 1999-2007 

Lata 
Jednostka 1999 2002 2005 2006 2007 

Produkt krajowy brutto w mln zł 
Polska 665 688  808 578  983 302  1 060 031  1 176 737 

Wielkopolska 60 540  73 545  92 813  98 806  109 131 

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł 
Polska 17 222  21 149  25 767  27 799  30 873 

Wielkopolska 18 043  21 937  27 553  29 279  32 266 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analiza struktury wojewódzkiej tworzenia PKB wskazuje, że 52% wytworzonego w kraju PKB 
powstawało w analizowanym tu okresie w zaledwie 4 województwach (mazowieckie - 21,6%, śląskie - 
13%, wielkopolskie 9,3% i dolnośląskie – 8,1%). Udziały poszczególnych województw są 
zdeterminowane przede wszystkim ich wielkością w ujęciu przestrzennym. Na uwagę zasługuje fakt, 
że w okresie 1999-2006 największy wzrost udziału poszczególnych województw w jego tworzeniu, w 
skali całego kraju, odnotowało województwo mazowieckie (z 20,2% do 21,6%); natomiast największy 
jego spadek miał miejsce w przypadku województwa zachodniopomorskiego (z 4,5% do 4%).  

Rycina 20. Produkt Krajowy Brutto według województw w 2007 r. (w mln zł) 

 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010, Udział województwa 
wielkopolskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto – rachunki regionalne w 2007 r., Poznań, s. 
7. 
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Rycina 21. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca według - relacja do średniej UE 27 w 2006 r. (według 
parytetu siły nabywczej w PPS) UE27 = 100 

 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010, Udział województwa 
wielkopolskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto – rachunki regionalne w 2007 r., Poznań, s. 
11. 

Analizując dalej wskaźnik PKB w ujęciu podregionalnym zauważyć można istotny punkt 
ciążenia w postaci miasta Poznania, które wytwarza prawie 1/3 produktu regionalnego, a wraz z 
podregionem poznańskim wytwarza 49,9% PKB regionu (Rycina 22). Tak dominująca pozycja i 
koncentracja nie stanowi jednak jednoznacznego waloru w ujęciu budowania strategii rozwoju 
innowacyjności. Stopień i zakres ciążenia jest bowiem ograniczony, co powoduje, że niektóre obszary 
regionu pozostają w sferze oddziaływania innych biegunów, spoza regionu. Szczególnie niski udział w 
tworzeniu PKB regionu wykazuje podregion pilski, który jest również najmniej atrakcyjnym 
inwestycyjnie podregionem Wielkopolski (patrz Rozdział 1). Wskaźnikiem uzupełniającym do 
wskazanego powyżej jest PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w z podziałem na podregiony (Rycina 
23), tutaj również widoczna jest dominująca pozycja Poznania. W stosunku do roku 2006, widać 
wzrost PKB per capita o 10 000 zł, co jest największym wzrostem w regionie i prowadzi do dalszego 
wzrostu zróżnicowań wewnątrzregionalnych. 
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Rycina 22. Udział Wielkopolski z podziałem na subregiony w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto w 2007 r. 
(w %) 

 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010, Udział województwa 
wielkopolskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto – rachunki regionalne w 2007 r., Poznań, s. 
14. 

Rycina 23. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca według podregionów w latach 2006-2007 (w tys. zł) 

 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010, Udział województwa 
wielkopolskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto – rachunki regionalne w 2007 r., Poznań, s. 
15. 

 

3.1.2. Wartość dodana brutto 

Istotną miarą opisującą potencjał gospodarczy poszczególnych województw jest także 
wartość dodana brutto w ujęciu na jednego pracującego. Dane dostępne w Banku Danych 
Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego pozwalają na przedstawienie zmian powyższej 
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kategorii, w przekroju wojewódzkim jedynie w latach 2002-2006. W skali całego kraju wartość 
dodana brutto w ujęciu na jednego pracującego wzrosła w latach 2002-2006 o 30,9% i w 2006 r. 
wyniosła blisko 70,7 tys. zł. Najwyższy poziom - wyraźnie przekraczający średnią wartość dla całego 
kraju – odnotowano w 2006 r. w województwach: mazowieckim (prawie 94 tys. zł), a następnie 
dolnośląskim (blisko 80,1 tys. zł), śląskim (około 77 tys. zł) i pomorskim (76 tys.). Województwo 
wielkopolskie z wartością nieco ponad 72 tys. zł, zajmowało siódmą pozycję w kraju. Zdecydowanie 
niższa od przeciętnej dla Polski wartość była natomiast odnotowana w województwach: lubelskim 
(48 tys. zł), podkarpackim (blisko 50 tys. zł) i świętokrzyskim (prawie 53 tys. zł).  

Najwyższe tempo wzrostu wartości dodanej brutto w ujęciu na jednego pracującego 
odnotowano w województwie mazowieckim (33,3%), a następnie dolnośląskim (33,1%) i 
małopolskim (30,6%) - co wskazuje na relatywne umacnianie się znaczenia regionów o najwyższym 
potencjale rozwojowym. Najniższe tempo odnotowano w województwach: zachodniopomorskim 
(21,8%) lubelskim (22,6%) i podlaskim (24,1%). W przypadku sześciu województw (dolnośląskiego, 
lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego) wartość dodana 
brutto na jednego pracującego była – zarówno w 2002 r., jak i 2006 r. - wyższa od średniej krajowej, 
podczas gdy w pozostałych 10 województwach, w tym wielkopolskim, niższa. Należy przy tym 
podkreślić, że wzrost relacji wartości dodanej brutto do średniej krajowej miał miejsce w omawianym 
okresie jedynie w województwach: dolnośląskim (ze 110,7 do 114,4% średniej krajowej), 
mazowieckim (ze 128,7 do 133,2%) oraz małopolskim (z 86,1 do 87,4%) (Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, 2009, s. 10).  

Struktura działowa gospodarki w Polsce jest bardziej tradycyjna niż w większości państw 
członkowskich Unii Europejskiej, ze względu na znaczący udział sektora rolnictwa i niedorozwój sfery 
usług. Koncentracja potencjału gospodarczego widoczna była także w przekroju sektorowym w skali 
kraju. Dwa województwa - mazowieckie i wielkopolskie odpowiadały łącznie za tworzenie blisko 35% 
wartości dodanej brutto powstającej w sektorze rolniczym. Ponad połowa wartości dodanej brutto 
przemysłu i budownictwa była generowana w grupie uprzednio wymienionych czterech 
najsilniejszych ekonomicznie województw (śląskie, mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie). W 
strukturze tworzenia wartości dodanej brutto sektora usług dominujący udział (blisko 25%) należał do 
województwa mazowieckiego; kolejne pozycje zajmowały województwa: śląskie, wielkopolskie, 
małopolskie i dolnośląskie (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, s. 10). 

Cechą charakterystyczną polskiej przestrzeni gospodarczej jest zatem silna koncentracja 
potencjału wytwórczego. Przyjmując za miarę potencjału gospodarczego poszczególnych 
województw ich udział w tworzeniu wartości dodanej brutto w kraju należy pamiętać, że w okresie 
od 1999 r. (początkowy rok funkcjonowania nowego podziału administracyjnego kraju) do 2006 r. 
utrwaliło się regionalne zróżnicowanie potencjału gospodarczego kraju. Obserwowany obecnie układ 
tego potencjału stanowi pochodną przemian, jakie dokonywały się w pierwszej dekadzie 
transformacji - głównie w wyniku wzrostu jego koncentracji w województwach najsilniejszych oraz 
dalszego relatywnego osłabienia województw posiadających najmniejszy udział w tworzeniu wartości 
dodanej brutto w Polsce. Obszary koncentracji eksportu nie w pełni nawiązują do struktury 
przestrzeni przemysłowej. Gros polskiego eksportu pochodzi z Warszawy (chociaż udział Mazowsza w 
eksporcie Polski maleje) i z Wielkopolski (Korcelli P., 2008). Udział przemysłu w tworzeniu wartości 
dodanej brutto jest najwyższy w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, 
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podkarpackim i łódzkim. Stanowi to odzwierciedlenie dotychczas lansowanego modelu stymulowania 
rozwoju gsopodarczego. Stopniowe zmiany polegają na zmniejszeniu się udziału rolnictwa w wartości 
dodanej brutto i wzroście roli sfery usług, w tym obsługi biznesu. Na tle innych województw 
znaczenie przemysłu w gospodarce Wielkopolski jest nadal relatywnie duże (Tabela 4).  

Tabela 4. Struktura WDB według sekcji PKD w Polsce i Wielkopolsce w ujęciu porównawczym w 
latach 1999 i 2007  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wielkopolska w latach 1999-2007 doświadczyła zmiany w strukturze regionalnego wskaźnika 
wartości dodanej brutto. W wyniku analizy danych wskazać można na zmniejszenie się udziału 
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa (z 8,8% do 6,5%) – duża wartość udziału rolnictwa pokazuje 
tradycyjny model gospodarczy regionu. Towarzyszyło temu zjawisku zwiększenie się udziału 
przemysłu (z 26,5% do 27,1%), dzięki czemu Wielkopolska pozostaje jednym z bardziej 
uprzemysłowionych regionów w kraju. Pozytywnym także zjawiskiem jest zwiększenie się udziału 
usług (z 57,3% do 59,3%): udział usług należy bowiem do najniższych w kraju, co stanowi 
konsekwencję tradycyjnej struktury gospodarki. Poziom WDB wzrastał w latach 2001-2007 (Tabela 
5), jednak jego struktura w ujęciu podregionów w wartości ogółem nie uległa poważnym zmianom.  

Tabela 5. Wartość dodana brutto ogółem i w podregionach w ujęciu wartościowym i procentowym w 
latach 2001 i 2007 

Jednostka 
2001 2007 

[mln zł] [%] [mln zł] [%] 

Wielkopolska 53 343 100% 95 470 100% 

M. Poznań 16 770 31% 30 801 32% 

Podregion poznański 8 819 17% 16 792 18% 

Podregion kaliski 7 809 15% 13 766 14% 

Podregion koniński 7 879 15% 13 240 14% 

Podregion leszczyński 6 633 12% 12 121 13% 

Podregion pilski 5 433 10% 8 750 9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Analizując sytuację Wielkopolski na tle pozostałych województw wskazać należy także na 
strukturalne ujęcie wartości dodanej brutto (Rycina 24). Odzwierciedla ono zmiany w gospodarce 
regionów w ujęciu agregatów statystycznych. Niestety nie można wydzielić na podstawie tych danych 
branż kreatywnych i innowacyjnych. Struktura wartości dodanej jest podobna we wszystkich 
regionach kraju. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, można zauważyć największy udział rolnictwa w grupie 
regionów o najwyższym PKB oraz wysoki udział przemysłu w tworzeniu wartości dodanej. Udział ten 

Sekcja PKD 
1999 2007 

Polska Wielkopolska Polska Wielkopolska 
Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 5,4% 8,8% 4,3% 6,5% 
Przemysł 23,9% 26,5% 24,3% 27,1% 
Budownictwo 7,2% 7,4% 6,5% 7,1% 
Usługi 63,5% 57,3% 64,9% 59,3% 
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wzrósł w latach 2003-2007 o niecałe 2% przy jednoczesnym spadku rolnictwa i działalności usługowej 
(GUS, Regiony Polski, 2010, s. 19). Ogółem, udział handlu i usług w tworzeniu WDB wynosił niecałe 
60%. Można stąd wnioskować, że struktura gospodarki Wielkopolski jest wciąż jeszcze stosunkowo 
tradycyjna, choć wydajna, a generowane PKB wysokie. 

 

Rycina 24. Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów i województw w 2007 r. 

 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010, Udział województwa 
wielkopolskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto – rachunki regionalne w 2007 r., Poznań s. 
11. 

 Na Rycinie 25 przedstawiono PKB i WDB w ujęciu podregionalnym. Jeśli chodzi o PKB w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca najsłabiej wypadły podregiony kaliski i koniński. Struktura wartości 
dodanej w mieście Poznaniu różni się od struktury w pozostałej części województwa. Można tu 
zauważyć oczywistą nieobecność rolnictwa w generowaniu WDB, i niewielki udział przemysłu, przy 
znacząco większych niż w pozostałej części województwa udziałach działalności handlowej i 
usługowej (71,2% WDB). Udział rolnictwa w tworzeniu WDB jest największy w podregionach 
konińskim i kaliskim (WBPP, 2010, s. 16), gdzie PKB na mieszkańca jest najniższe. 
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Rycina 25. Produkt krajowy brutto i wartość dodana w 2007 r. 

 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010, Udział województwa 
wielkopolskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto – rachunki regionalne w 2007 r. Poznań s. 
17. 

 

Dominującą rolę w tworzeniu wartości dodanej brutto według sektorów instytucjonalnych 
odgrywają w Wielkopolsce, podobnie jak w kraju, dwa sektory: przedsiębiorstwa i gospodarstwa 
domowe (Rycina 26). W 2007 roku z pierwszego pochodziło 47,6% WDB w kraju (w 2006 r. – 47,3%). 
W województwie wielkopolskim sektor wytworzył 48,4% dochodu (w 2006 r. – 47,9%), a jego udział 
w ogólnopolskiej WDB to 9,4% (tyle samo uzyskano w 2006 r.). Udział województwa wielkopolskiego 
to 9,9% w skali kraju (w 2006 r. – 10,1%) za województwami: mazowieckim – 16,7% i śląskim – 12,4% 
(WBPP, 2010, s. 17-18) . 
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Rycina 26. Tworzenie WDB wg sektorów instytucjonalnych w wybranych województwach w 2007 r. 

 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2010, Udział województwa 
wielkopolskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto – rachunki regionalne w 2007 r., Poznań s. 
19. 

 

3.1.3. Liczba podmiotów gospodarczych 

Kolejnym ważnym wskaźnikiem obrazującym siłę gospodarczą województw jest liczba 
przedsiębiorstw. Według najbardziej aktualnych danych w ujęciu ilościowym w Polsce, w końcu 
czerwca 2010 roku, w rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 3 830 tyś. podmiotów (osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą - bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa w 
rolnictwie), tj. o 2,36% więcej niż w końcu 2009 r. (dane GUS, 2010). W województwie mazowieckim, 
małopolskim, śląskim i wielkopolskim zarejestrowanych jest prawie 1,8 mln, czyli blisko 47% 
wszystkich podmiotów gospodarczych w kraju. Z tego ponad 665 tysięcy znajduje się na Mazowszu. 
Największy, ponad 3% wzrost liczby podmiotów odnotowano w województwie małopolskim. 
Szczegółowe dane odnośnie Wielkopolski z uwzględnieniem subregionów i struktury podmiotowej 
zaprezentowano w Tabela 6. 

Największe zagęszczenie przedsiębiorstw w stosunku do liczby ludności cechuje 
województwa: zachodniopomorskie, mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie. Województwo 
wielkopolskie znalazło się, wraz z województwem lubuskim, w drugiej grupie województw pod 
względem liczby podmiotów przypadających na 10 000 mieszkańców (Rycina 27). Na ogólną liczbę 
podmiotów gospodarki narodowej w kraju składa się ponad 950 tysięcy osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz 2,9 mln osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. O 200 tysięcy zwiększyła się liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej w pierwszym półroczu 2010. Jest to o 150 tysięcy więcej niż w analogicznym 
okresie rok temu. 
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Rycina 27. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2009 r. 

 

Źródło: GUS, 2010, Regiony Polski, Warszawa, s. 23 

W podziale na podregiony, najwięcej podmiotów na 10 tys. mieszkańców w roku 2009 
odnotowały miasto Poznań i podregion poznański. Wśród pozostałych podregionów najlepszy wynik 
osiągnął podregion leszczyński, a najsłabszy pilski, znacznie odstający od innych podregionów. 
Szczegółowy rozkład podmiotów gospodarki narodowej wg typów, oraz zmiany liczby podmiotów w 
latach 2009-2010 przedstawiono w Tabeli 6. Rozkład liczby podmiotów potwierdza występowanie 
znacznych różnic między poszczególnymi podregionami. 

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim według podregionów na 
tle kraju 

    

Ogółem 

W tym:   

WYSZCZEGÓLNIENIE 

przedsię-
biorstwa 

państwowe 

spółki     

spół-
dzielnie 

fundacje 

stowarzy-
szenia i 

organizacje 
społeczne 

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

  

razem handlowe cywilne 

a - 31.12.2009 r. 

b - 30.06.2010 r. 

c - przyrost 

d - 2009 = 100 

    

                    

POLSKA a 3742673  289  553318  283712  267615  17193  11305  88096  2815617  

 b 3830864  262  564488  293005  269483  17181  11842  90279  2887135  

 c 88191  -27  11170  9293  1868  -12  537  2183  71518  

 d 102,4  90,7  102,0  103,3  100,7  99,9  104,8  102,5  102,5  

WIELKOPOLSKIE a 359350  29  49839  25778  23896  1749  757  8521  279841  

 b 367098  27  51056  26731  24163  1752  792  8719  285965  

 c 7748  -2  1217  953  267  3  35  198  6124  

 d 102,2  93,1  102,4  103,7  101,1  100,2  104,6  102,3  102,2  
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 kaliski a 57439  4  6085  2720  3318  316  46  1859  45762  

 b 58832  2  6202  2813  3342  318  49  1906  47001  

 c 1393  -2  117  93  24  2  3  47  1239  

 d 102,4  50,0  101,9  103,4  100,7  100,6  106,5  102,5  102,7  

 koniński a 53794  5  5079  2210  2833  240  50  1432  43724  

 b 55321  5  5170  2269  2864  242  52  1457  45105  

 c 1527  0  91  59  31  2  2  25  1381  

 d 102,8  100,0  101,8  102,7  101,1  100,8  104,0  101,7  103,2  
                    

 leszczyński a 53323  5  5701  2559  3108  366  60  1388  42674  

 b 53563  5  5820  2643  3143  367  61  1415  42724  

 c 240  0  119  84  35  1  1  27  50  

 d 100,5  100,0  102,1  103,3  101,1  100,3  101,7  101,9  100,1  

                     

 pilski a 32084  2  2842  1522  1295  265  29  817  25587  

 b 32857  2  2864  1546  1293  267  29  850  26290  

 c 773  0  22  24  -2  2  0  33  703  

 d 102,4  100,0  100,8  101,6  99,8  100,8  100,0  104,0  102,7  

                     
 poznański a 67762  4  9009  4426  4569  270  95  1054  54692  

 b 70017  4  9260  4597  4650  269  101  1084  56607  

 c 2255  0  251  171  81  -1  6  30  1915  

 d 103,3  100,0  102,8  103,9  101,8  99,6  106,3  102,8  103,5  

                     

 m. Poznań a 94948  9  21123  12341  8773  292  477  1971  67402  

 b 96508  9  21740  12863  8871  289  500  2007  68238  

 c 1560  0  617  522  98  -3  23  36  836  

 d 101,6  100,0  102,9  104,2  101,1  99,0  104,8  101,8  101,2  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

3.1.4. Inwestycje zagraniczne i eksport 

Zdolność do przyciągania inwestycji zagranicznych świadczy o atrakcyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionalnej. W przekroju regionalnym największe inwestycje 
zagraniczne w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca miały miejsce w województwie mazowieckim, a 
w dalszej kolejności w śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim (Korcelli P., 2008). Wielkopolska zalicza 
się do grupy województw najatrakcyjniejszych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pod 
względem liczby podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w roku 2007 miała 
trzecią pozycję w kraju, za województwami mazowieckim i śląskim (Rycina 28). Liczba tych 
podmiotów w województwie wielkopolskim systematycznie rosła w latach 2005-2007. Jeżeli chodzi o 
wartość kapitału zagranicznego w spółkach z jego udziałem, województwo wielkopolskie również 
osiągnęło trzecia pozycję w kraju (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010b, s. 69). Rozbicie tych 
wyników wg wielkości przedsiębiorstw ukazuje znaczącą przewagę mikro i małych przedsiębiorstw w 
ogólnej liczbie spółek z kapitałem zagranicznym w Wielkopolsce (Rycina 29). Jednocześnie udział 
przedsiębiorstw dużych jest znikomy. 
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Rycina 28. Liczba podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w roku 2007 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS 

Rycina 29. Podmioty gospodarcze z udziałem kapitału zagranicznego w roku 2008 wg wielkości zatrudnienia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS 

 Poziom eksportu wskazuje na zdolność gospodarki do konkurowania na rynkach 
międzynarodowych. Regiony Polski charakteryzuje duże zróżnicowanie wskaźników eksportowych, 
Wielkopolska zalicza się do grupy 5 województw eksportujących najwięcej i znajduje się na czwartej 
pozycji w kraju (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 56), przy czym udział ten rośnie od 
2000 roku (Rycina 30). Wskaźniki eksportowe są natomiast minimalne w województwach 
wschodnich. Pod względem struktury wielkopolskiego eksportu, dominują produkty średniej techniki, 
w tym szczególnie pojazdy samochodowe i akcesoria samochodowe, meble oraz sprzęt 
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oświetleniowy. Trzy najważniejsze rynki eksportowe dla Wielkopolski to Niemcy, Niderlandy i Francja, 
stanowiące razem prawie 47% eksportu regionu (Gawlikowska – Hueckel K., Umiński S., 2008, s. 4). 

Rycina 30. Wartość eksportu ogółem w USD w latach 2000, 2005 i 2007 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Załączniki, Warszawa, s. 57 

Rycina 31. Wartość eksportu na 1 mieszkańca w USD w latach 2000, 2005 i 2007 z podziałem na gminy 

 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Załączniki, Warszawa, s. 57 

Analizując rozkład przestrzenny eksportu wewnątrz województwa można stwierdzić, że w 
Wielkopolsce znajduje się duża liczba gmin osiągających najwyższe wskaźniki eksportowe w kraju 
(Rycina 30), a ich liczba rośnie od 2000 roku. Większość gmin o wysokich wskaźnikach eksportu 
znajduje się w zachodniej części województwa, głównie w podregionie poznańskim oraz pilskim, co 
wiąże się z obecnością w Pile fabryki Philips Lighting. Pozostała część regionu osiąga niższe wyniki, 
wciąż jednak wysokie na tle kraju. Najniższą wartość w roku 2007 zanotowano w powiecie konińskim. 
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3.2. Innowacyjność Wielkopolski na tle innych regionów w kraju 

Kluczowym elementem konkurencyjności gospodarek, krajów i regionów w gospodarce opartej 
na wiedzy staje się zdolność i skłonność do generowania i absorpcji innowacji. Podmioty, od których 
ostatecznie zależy wytwarzanie innowacji różnego typu to przedsiębiorstwa. W rozdziale pierwszym 
wskazano na niską innowacyjność polskich i wielkopolskich przedsiębiorstw w porównaniach 
międzynarodowych i krajowych. Również inne analizy podkreślają ten problem. Raport Instytutu 
CASE na podstawie analizy danych European Innovation Scoreboard zwraca uwagę na fakt, że w 
układzie krajów niższy niż w Polsce udział przedsiębiorstw innowacyjnych występował tylko na Litwie, 
w Bułgarii, na Węgrzech i w Rumunii (Balcerowicz E., i in., 2009, s. 5-6). Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego (2010, s. 40) wskazuje na przyczyny tego stanu w niskich nakładach na działalność 
badawczo-rozwojową, autorzy niniejszego opracowania proponują jednak pogłębioną analizę 
przyczyn niskiej innowacyjności, koncentrującą się zarówno na tradycyjnych czynnikach podażowych, 
jak i popytowych. Koncepcję tę przedstawiono w skrócie w rozdziale 1 niniejszego opracowania, a w 
sposób pogłębiony w dokumencie Koncepcja i założenia wielkopolskiej polityki innowacyjnej. 

 

3.2.1. Innowacyjność przedsiębiorstw 

Kluczowym elementem z punktu widzenia diagnozy poziomu i potencjału innowacyjności 
regionów, jest określenie stopnia innowacyjności przedsiębiorstw w niej działających, który cechuje 
się istotnym zróżnicowaniem w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży działalności oraz 
struktury własności. Szczególnie istotnym elementem jest tutaj udział sektorów innowacyjnych i 
kreatywnych – niestety oficjalne statystyki nie uwzględniają tego typu danych w przekrojach 
regionalnych. Na poziomie krajowym, według badań European Innovation Scoreboard (w: 
Balcerowicz E., i in., 2009) pod względem udziału sprzedaży nowych na rynku produktów w sprzedaży 
przedsiębiorstw ogółem (4,6%) Polska zajmuje szóstą pozycję od końca. Wynik Polski znacząco 
negatywnie odbiega od średniej unijnej (odsetek sprzedaży nowych produktów jest o połowę 
mniejszy niż w UE27). Polska wypada także gorzej od wszystkich - poza Łotwą i Estonią – nowych 
krajów unijnych. Zdecydowanie lepszy niż Polska wskaźnik osiągnęły Czechy (9,93%), Węgry (7,82%) 
oraz Słowacja (7,79%) (op. cit., s 12). Sytuacja ta ma swoje głębokie uzasadnienie w 
uwarunkowaniach gospodarczych, dziedziczeniu postaw i modeli działania przedsiębiorstw w całym 
kraju, co istotnie przekłada się także na region. 

Dostępne dane potwierdzają ogólnie niską innowacyjność polskich przedsiębiorstw 
przemysłowych – w Wielkopolsce nieco poniżej średniej krajowej wynoszącej 21,27% podmiotów. 
Różnice między polskimi regionami wahają się w granicach 10% (Rycina 33). Niestety jeszcze niższy 
poziomem innowacyjności cechują się przedsiębiorstwa usługowe. Średnia krajowa wynosi 15,55%, 
natomiast w Wielkopolsce wskaźnik ten osiąga wartość 12,58%.  Różnice między polskimi regionami 
wahają się również w granicach 10% (Rycina 35). Dane dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych w ujęciu regionalnym zaprezentowano na Rycinach 32 i 33. W 
większości polskich województw przedsiębiorstwa usługowe wprowadzają mniej innowacji niż 
przedsiębiorstwa przemysłowe (z wyjątkiem województwa lubuskiego). Podobnie jest w 
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Wielkopolsce, gdzie tylko niecałe 13% przedsiębiorstw usługowych wprowadza innowacje. 
Wielkopolska znajduje się w grupie regionów gdzie udział przedsiębiorstw innowacyjnych wśród 
przedsiębiorstw przemysłowych jest niższy niż 20%. Mimo dużego potencjału gospodarczego 
województwa i wyższego niż średnia krajowa udziału przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze 
wartości dodanej, pod względem innowacyjności przedsiębiorstw województwo wielkopolskie zajęło 
dopiero dwunastą pozycję. Czyni to nasz region jedynym województwem w kraju, gdzie wysoki 
poziom rozwoju gospodarczego nie wiąże się z wysoką innowacyjnością.  

Rycina 32. Przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe, które wprowadziły innowacje procesowe lub 
produktowe w roku 2008 jako procent ogółu przedsiębiorstw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych). 
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Rycina 33. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje procesowe lub produktowe w roku 
2008 z podziałem na województwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych). 

Pod względem struktury podmiotów w Polsce wprowadzenie innowacji produktowych i 
procesowych niezmiennie najrzadziej występowało w podmiotach małych; od minimum 86% do 
maksimum 90% z nich nie wprowadzało w okresie trzech lat żadnych innowacji technologicznych. W 
porównaniu z podmiotami małymi, w populacji przedsiębiorstw średnich skłonność do innowacji była 
ponad dwukrotnie większa, jednakże podmiotów innowacyjnych zawsze było dużo mniej niż 
nieinnowacyjnych. Najczęściej nowe produkty i/lub procesy wprowadzały podmioty duże: 
przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły większość: od 1/3 (w najlepszym przypadku ostatniego 
okresu) do 42% (w pierwszym okresie objętym badaniami). Relatywnie niska innowacyjność małych 
przedsiębiorstw w Polsce wpływała na niski wskaźnik innowacyjności (ogółu) przedsiębiorstw 
polskich (Balcerowicz E., i in., 2009, s. 12).  
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Rycina 34. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje procesowe lub produktowe w roku 
2008 według wielkości zatrudnienia (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) 

 

Analiza danych GUS pozwala na obserwację tych danych w ujęciu regionalnym z podziałem 
uwzględniającym wielkości przedsiębiorstw jedynie dla przedsiębiorstw przemysłowych (Pod 
względem struktury podmiotów w Polsce wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych 
niezmiennie najrzadziej występowało w podmiotach małych; od minimum 86% do maksimum 90% z 
nich nie wprowadzało w okresie trzech lat żadnych innowacji technologicznych. W porównaniu z 
podmiotami małymi, w populacji przedsiębiorstw średnich skłonność do innowacji była ponad 
dwukrotnie większa, jednakże podmiotów innowacyjnych zawsze było dużo mniej niż 
nieinnowacyjnych. Najczęściej nowe produkty i/lub procesy wprowadzały podmioty duże: 
przedsiębiorstwa innowacyjne stanowiły większość: od 1/3 (w najlepszym przypadku ostatniego 
okresu) do 42% (w pierwszym okresie objętym badaniami). Relatywnie niska innowacyjność małych 
przedsiębiorstw w Polsce wpływała na niski wskaźnik innowacyjności (ogółu) przedsiębiorstw 
polskich (Balcerowicz E., i in., 2009, s. 12).  
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Rycina 34). Struktura przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w regionie odpowiada 
strukturze tych przedsiębiorstw w całym kraju – zdecydowanie największą grupę stanowią duże 
przedsiębiorstwa (ponad 57%), a tylko niecałe 11% małych przedsiębiorstw przemysłowych 
wprowadza innowacje. Małe i średnie przedsiębiorstwa dominują w gospodarce Wielkopolski, a ich 
innowacyjność jest kluczowa dla gospodarki regionu, powinny więc stanowić ważny obszar polityki 
innowacyjnej regionu. 
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Rycina 35. Przedsiębiorstwa usługowe, które wprowadziły innowacje procesowe lub produktowe w roku 
2008 z podziałem na województwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych). 

 

Wśród przedsiębiorstw innowacyjnych, grupę najbardziej zaawansowaną stanowią 
przedsiębiorstwa wysokiej techniki. Jeżeli chodzi o rozwój sektora wysokiej techniki w Polsce, to jego 
charakter jest bardziej efektem restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw bardziej niż tworzenia 
nowych podmiotów. Rozpatrując lokalizację przedsiębiorstw wysokiej techniki dominują 
województwa: mazowieckie, wielkopolskie, pomorskie oraz małopolskie. Z uwagi na znaczenie 
kapitału zagranicznego w transferze technologii niepokój budzi jego niskie zaangażowanie, podobnie 
jak niski udział podmiotów nowopowstałych w tym sektorze (Ministerstwo Gospodarki, 2009, s. 5-6). 
Podmioty funkcjonujące w działach zaliczanych w całości bądź częściowo do wysokiej techniki 
stanowią około 9,5% przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym w kraju i w zdecydowanej 
większości należą do sektora prywatnego (99,4% w 2007 r.), zaledwie niecały 1% stanowią podmioty 
sektora publicznego. Jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia, struktura podmiotów sektora wysokiej 
techniki jest porównywalna z całą sekcją przetwórstwa przemysłowego. Na wyższy udział 
mikroprzedsiębiorstw wpływ mają najmniejsze jednostki działające w produkcji instrumentów 
medycznych, optycznych, zegarów i zegarków, które stanowią ponad 40% podmiotów sektora 
wysokiej techniki (op. cit., s. 9). 
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3.2.2. Współpraca przedsiębiorstw 

Wśród ważnych czynników konkurencyjności omawianych w rozdziale pierwszym 
wymieniano skłonność przedsiębiorstw do współpracy o charakterze sieciowym jako ważny czynnik 
konkurencyjności. Współpraca taka jest szczególnie ważna w przypadku działalności innowacyjnej, 
gdzie zachodzi m.in. konieczność współpracy z sektorem nauki. Dane na ten temat dostępne są 
jedynie dla działalności przemysłowej, ich analiza pokazuje jednak, że znikoma część przedsiębiorstw 
podjęła współpracę w zakresie działalności innowacyjnej – w żadnym z województw ich liczba nie 
przekroczyła 10% w 2008 roku (Rycina 36).  

Rycina 36. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w 
roku 2008 jako procent ogółu przedsiębiorstw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) 

W latach 2006-2008 spośród ogółu przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce tylko 8,3% 
współpracowało w zakresie swojej działalności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami lub 
instytucjami, natomiast w sektorze usług było to 6,6%. Oznacza to spadek w porównaniu z latami 
2004-2006, kiedy współpracę taką deklarowało 11,1 % przedsiębiorstw zarówno w przemyśle jak i w 
sektorze usług. Skłonność do współpracy rosła wraz z wielkością przedsiębiorstw (współpracowało 
3,8% przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10-49, 14,9% o liczbie pracujących 50-249 i 40,5% 
przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 249 w przemyśle oraz odpowiednio 4,5%, 11,8% oraz 
34,4% przedsiębiorstw w sektorze usług) (GUS, 2008). W Wielkopolsce udział przedsiębiorstw 
przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej wynosi 6,7%, z czego 38% 
stanowiły duże przedsiębiorstwa, a jedynie 2,2% przedsiębiorstwa małe.  

 

3.2.3. Nakłady na działalność innowacyjną i jej efekty 
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Ważnym wskaźnikiem obrazującym zainteresowanie przedsiębiorstw działalnością innowacyjną i 
przygotowania do wprowadzenia innowacji stanowią nakłady na działalność innowacyjną obejmujące 
prace badawczo-rozwojowe lub zakup wiedzy, zakup oprogramowania, maszyn, urządzeń i 
budynków, szkolenia personelu, marketing oraz inne przygotowania do wprowadzenia innowacji 
produktowych i procesowych (Definicja za GUS, 2008). Stosunkowo wysokim poziomem 
innowacyjności i nakładów na działalność innowacyjną charakteryzują się duże podmioty z kapitałem 
zagranicznym (z reguły niskie powiązanie z transferem do podmiotów lokalnych). W latach 2003-2007 
przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce zwiększyły nakłady na działalność innowacyjną o ponad 30% 
(z 15,5 mld zł do 20,2 mld zł). Największy przyrost tych nakładów odnotowano w województwach: 
śląskim, łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a największy spadek – w wielkopolskim i 
lubuskim. Województwa ponoszące wyższe nakłady na działalność innowacyjną stawały się bardziej 
zasobne w środki automatyzacji procesów produkcyjnych, natomiast nakłady, paradoksalnie, te miały 
stosunkowo niewielkie przełożenie na zmiany wydajności pracy (Korcelli P., 2008). Wynikać to mogło 
prawdopodobnie z braków w wiedzy i kompetencji, jak owo techniczne uzbrojenie pracy 
wykorzystać. 

Symptomatyczne jest również to, że nakłady na działalność innowacyjną dotyczyły zwykle 
zakupu maszyn i urządzeń technicznych oraz inwestycji w budynki, zaś w niewielkim tylko stopniu 
finansowania własnych prac badawczych (Tabela 7). Mamy więc do czynienia w znakomitej 
większości przypadków z absorpcją niż z kreacją innowacyjnych rozwiązań. Niska intensywność 
współpracy podmiotów gospodarczych z jednostkami badawczo-rozwojowymi należeć będzie zatem 
do głównych problemów i barier rozwoju innowacyjności w Polsce. 

Tabela 7. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i 
procesowych w przedsiębiorstwach z sektora usług według rodzajów działalności innowacyjnej w 
2008 r. 

Wyszczególnienie w odsetkach 

Nakłady inwestycyjne na budynki i budowle 24,60% 

Zakup oprogramowania 11,10% 

Działalność badawczo-rozwojowa 7,40% 

Marketing 2,90% 

Pozostałe 2,70% 

Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych 2,00% 

Szkolenie personelu 0,60% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, GUS, 2008, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w 
latach 2006-2008, www.stat.gov.pl. 

W ujęciu regionalnym największe wydatki na działalność innowacyjną w 2007 r. poniosły 
podmioty w województwach (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, s. 10): 

• śląskim (5,4 mld zł, tj. 26,7% wydatków na działalność innowacyjną w Polsce ogółem), 

• mazowieckim (4,1 mld zł, tj. 20,1%), 

• łódzkim (1,9 mld zł, tj. 9,3%), 

• wielkopolskim (1,5 mld zł, tj. 7,4%) oraz 
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• dolnośląskim (1,5 mld zł, tj. 7,2%). 

Wydatki w pozostałych województwach wyniosły niewiele poniżej 6,0 mld zł, co stanowiło 29,3% 
łącznych wydatków na ten cel. Podział nakładów na działalność innowacyjna w ujęciu regionalnym 
zaprezentowano w Tabeli 8. 

Tabela 8. Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych w 
przedsiębiorstwach przemysłowych w 2006 i 2008 roku według województw na tle kraju w latach 
2006 i 2008 (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
2006 2008 

w mln zł w odsetkach w mln zł w odsetkach 

Polska  17 841,20 100 25590,7 100 

Dolnośląskie  1220,1 6,8 1829,7 7,1 

Kujawsko-pomorskie  875,8 4,9 1981 7,7 

Lubelskie  562,7 3,2 827,4 3,2 

Lubuskie  239,8 1,3 362,5 1,4 

Łódzkie  454,3 2,5 2403,7 9,4 

Małopolskie  1341,7 7,5 1615,2 6,3 

Mazowieckie  4022 22,5 5295,9 20,7 

Opolskie  315,8 1,8 310,7 1,2 

Podkarpackie  937,8 5,3 1017,3 4 

Podlaskie  458,3 2,6 445,5 1,7 

Pomorskie  982,9 5,5 2285,2 8,9 

Śląskie  3753,3 21 4387 17,1 

Świętokrzyskie  1163 6,5 451,6 1,8 

Warmińsko-mazurskie  323,9 1,8 325,4 1,3 

Wielkopolskie  1714,8 9,6 1656,7 6,5 

Zachodniopomorskie  330,7 1,9 395,9 1,5 

Źródło: GUS, 2008, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, www.stat.gov.pl. 

 Wśród nakładów na działalność innowacyjną ważną rolę pełnią nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową, które zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej, powinny być w 2/3 
finansowane przez sektor prywatny. Strukturę nakładów na działalność badawczo-rozwojowa wg 
źródeł finansowania przedstawiono na Rycina 37. Można zaobserwować, że średnio w Polsce 
przedsiębiorstwa finansują mniej niż 30% działalności badawczo-rozwojowej, czyli mniej niż połowę 
celu założonego w strategii Lizbońskiej. Siedem województw przekracza ten poziom, największy 
udział sektora prywatnego w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej na województwo 
podkarpackie. Wielkopolska znajdowała się minimalnie poniżej średniej krajowej.  

Biorąc pod uwagę wydatki na działalność badawczo-rozwojową jako procent PKB, w 2007 
roku województwo wielkopolskie przeznaczało na nie 0,52% PKB osiągając drugi wynik w kraju (GUS, 
2009, s. 51). Było to jednak niewiele w porównaniu z 3% zakładanymi w Strategii Lizbońskiej. 
Zestawianie udziału w PKB z nakładami sektora prywatnego wskazuje, że przedsiębiorstwa inwestują 
znikomą część PKB w działalność badawczo-rozwojową. Dodatkowe problemy z transferem wiedzy z 
jednostek badawczo-rozwojowych (patrz Rozdział 1) i niska świadomość w zakresie innowacji wśród 
przedsiębiorców składają się na nisko poziom innowacyjności Wielkopolski. 
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 Warto zauważyć, że w opracowaniach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2009, s. 12-13) 
jako najważniejsze kierunki działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy wymienia się zmianę funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej (szczególnie w 
wymiarze modelu finansowania), rozwój prywatnego sektora badawczo-naukowego i sfery 
komercjalizacji osiągnięć naukowych1

Rycina 37. Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojowa wg źródeł finansowania w roku 2008 

, zwłaszcza w zakresie zacieśniania powiązań z sektorem 
przedsiębiorstw i tworzenia bodźców do podejmowania badań dla potrzeb gospodarki (m.in. 
wprowadzenie zachęt i ulg podatkowych, poręczeń, mikropożyczek); postęp w zakresie technicznego 
zaawansowania produkcji, utrzymanie wysokiego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
oraz jego właściwe ukierunkowanie w wymiarze sektorowym i regionalnym (op. cit., s. 72), a także 
włączanie podmiotów inwestycyjnych w lokalny rynek dostawców i kooperantów. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2010, Regiony Polski, Warszawa, s. 25. 

 

Jako jeden z głównych problemów rozwoju innowacyjności w Polsce wymienia się (op. cit., s. 
72) niską intensywność współpracy podmiotów gospodarczych z jednostkami naukowo-badawczymi i 
niski stopień ukierunkowania jednostek naukowo-badawczych na komercjalizację rozwiązań 
naukowych i aplikacyjność realizowanych badań naukowych. Wyniki badań innowacyjności 
przeprowadzonych przez PARP wskazują, że zaledwie 8,9% przedsiębiorstw sektora MŚP korzysta z 
zasobów jednostek badawczo-rozwojowych, wyższych uczelni oraz centrów transferu technologii. 
Polskie przedsiębiorstwa mają trudności ze znalezieniem odpowiednich partnerów po stronie sektora 
badawczo-rozwojowego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, iż sektor instytucji badawczo-
rozwojowych w Polsce charakteryzuje się niską elastycznością w zakresie przygotowywania 
odpowiednio dostosowanej do potrzeb rynku oferty. Należy zauważyć, że instytucje te pozostają 

                                                           
1 Nie mylić z pojęciem komercjalizacji nauki. 
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prawie wyłącznie w gestii państwa, co pośrednio wpływa na niski poziom motywacji tych jednostek 
do komercjalizacji badań. Wymienione zagadnienia powinny zostać uwzględnione w nowej polityce 
innowacyjnej Wielkopolski. 

Efektem nakładów na działalność innowacyjną powinien być wysoki udział przychodów ze 
sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem. Na 
poziomie kraju w przemyśle w 2008 roku wyniósł 12,3% wobec 13,1% w 2006 r., a w sektorze usług 
zanotowano spadek odpowiednio z 6,6% do 5,9%. W układzie regionalnym, województwo 
wielkopolskie zajęło dopiero 12. pozycję, co odpowiada danym o innowacyjności przedsiębiorstw. 
Jest to wynik niski, i w stosunku do sporych na działalność innowacyjną wśród przedsiębiorstw może 
świadczyć o niskiej efektywności inwestycji innowacyjnych w Wielkopolsce (Rycina 38). Sytuacja w 
której, z jednej strony następuje stosunkowo wysoka skłonność przedsiębiorstw do ponoszenia 
nakładów na działalność innowacyjną oraz niskie efekty tej działalności stanowi bardzo ważny obszar 
działania polityki innowacyjnej, która może wspomóc przedsiębiorstwa we właściwym lokowaniu 
środków finansowych przeznaczanych na wprowadzanie innowacji. Pod względem wielkości 
przedsiębiorstw, najwyższy udział w sprzedaży produktów innowacyjnych osiągnęły przedsiębiorstwa 
duże, przewyższając udziały małych i średnich przedsiębiorstw, w żadnym wypadku nie był to jednak 
wynik wysoki. W przypadku dużych przedsiębiorstw osiągnął jedynie nieco ponad 10%. 

Rycina 38. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w sprzedaży ogółem w roku 
2008 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych) 

 

W regionach następują także zmiany w stanie infrastruktury instytucjonalnej kreującej i 
wspierającej działalność innowacyjną. W badaniu Instytutu Technologii Eksploatacji sporządzonej na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego analizowano udział procentowy jednostek gospodarki 
opartej na wiedzy (GOW) w ogólnej liczbie jednostek w gospodarce regionów oraz strukturę 
regionalną jednostek GOW w Polsce. Prawie trzy czwarte jednostek GOW (73,5%) zlokalizowanych 
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jest w ośmiu województwach. Największa koncentracja jednostek GOW występuje w województwie: 
mazowieckim (17,73%), śląskim (11,46%), wielkopolskim (9,07%) i dolnośląskim (9,05%). Jednak nie 
wszystkie spośród wymienionych województw charakteryzują się ponadprzeciętnym dla Polski (41%) 
udziałem jednostek GOW w ogólnej liczbie jednostek gospodarczych, tj. śląskie (40%), wielkopolskie 
(39%), łódzkie (37%) (Instytut Technologii Eksploatacji, 2008, s. 42). Instytucje działające w 
województwie wielkopolskim powinny skoncentrować się na wsparciu przedsiębiorstw, szczególnie 
mikro, małych i średnich w rozwijaniu działalności innowacyjnej zgodnie z sugestiami umieszczonymi 
w niniejszym podrozdziale. 

3.2.4. Informatyzacja przedsiębiorstw 

Badania prowadzone przez Komisję Europejską2 pokazują, że przedsiębiorstwa europejskie 
posiadają w większości niezbędną infrastrukturę (komputer + dostęp do Internetu) umożliwiającą 
wdrożenie rozwiązań elektronicznego biznesu. Elektroniczny biznes rozumiany jest jako 
„automatyzacja procesów biznesowych (zarówno wewnętrznych i zewnętrznych) za pośrednictwem 
sieci komputerowych”3. Zaproponowana w 2005 roku strategia i20104 oraz jej kontynuacja w postaci 
Europejskiej Agendy Cyfrowej5 (EAC) wyraźnie uwypuklają znaczenie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT) w kształtowaniu rzeczywistości gospodarczej Europy. W opublikowanym 17 
maja 2010 przez Komisję Europejską sprawozdaniu dotyczącym konkurencyjności Europy w 
dziedzinie technologii cyfrowych wyraźnie podkreśla się, że technologie ICT odpowiadają za ponad 
połowę wzrostu wydajności gospodarki UE osiąganego w ciągu ostatnich 15 lat6. Niestety z 
opublikowanego zestawienia nt. profilów krajów UE w dziedzinie ICT Polska wypada dość słabo7

Tabela 9. Wykorzystanie rozwiązań elektronicznego biznesu w polskich przedsiębiorstwach 

 na 
tle średnich wartości w UE. Zestawienie wykorzystania rozwiązań elektronicznego biznesu w polskich 
przedsiębiorstwach przedstawiono w poniższej tabeli. 

Kategoria 
2007 2008 2009 UE27 Pozycja w 

rankingu % przedsiębiorstw 
wykorzystanie aplikacji integrujących wewnętrzne 
procesy (wszystkie przedsiębiorstwa) 

- 24 25 41 25 

wykorzystanie aplikacji integrujących wewnętrzne 
procesy (duże przedsiębiorstwa) 

- 58 60 71 22 

automatyczna wymiana dokumentów biznesowych z 
klientami/dostawcami 

- 26 25 26 14 

wysyłanie/odbieranie faktur elektronicznych 8 11 12 23 20 
elektroniczne współdzielenie informacji w 
klientami/dostawcami w ramach zarządzania 
łańcuchem dostaw 

- 14 13 15 19 

wykorzystanie narzędzi analitycznych z zakresu 
zarządzania relacjami z klientami 

12 12 14 17 17 

                                                           
2 http://www.ebusiness-watch.org 
3 Tamże. 
4 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 
5 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
6 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/571&format=HTML&aged=0&language=PL 
7 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/countryprofiles.pdf 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/documents/countryprofiles.pdf, s. 47. 
 

Jeżeli chodzi o wykorzystanie komputerów i Internetu w przekroju regionalnym, dane GUS 
pozwalają przeanalizować przedsiębiorstwa pod względem następujących wskaźników informatyzacji 
przedsiębiorstw: 

1. Wykorzystanie komputerów, 
2. Wykorzystanie wewnętrznej sieci internetowej LAN,  
3. Dostęp do Internetu, 
4. Posiadanie Intranetu, 
5. Posiadanie własnej strony internetowej, 
6. Strona internetowa spełniająca funkcję prezentacji katalogów, wyrobów lub cenników, 
7. Otrzymywanie zamówień na towary i usługi przez sieci komputerowe, z wyjątkiem zamówień 

otrzymywanych pocztą elektroniczną, 
8. Składanie zamówień na towary i usługi przez sieci komputerowe, 
9. Wykorzystywanie Internetu w kontaktach z administracją publiczną. 

Wymienione wskaźniki przedstawiono w tabeli 10 zgodnie z przyjętą numeracją. Analiza danych 
wskazuje, że w całej Polsce powszechne jest wykorzystanie w przedsiębiorstwach komputerów z 
dostępem do Internetu. Bardziej zaawansowane sposoby wykorzystania technologii ICT cechują 
jednak znacznie mniejszą liczbę przedsiębiorstw. 

Tabela 10. Informatyzacja przedsiębiorstw jako procent ogółu w roku 2008 z podziałem na regiony 

Jednostka terytorialna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Polska 94,9 57,9 92,6 26,1 56,5 43,3 4,9 11,9 60,6 
Łódzkie 91,4 48,1 86,7 18,5 53,0 41,3 4,3 8,8 55,1 
Mazowieckie 98,1 65,8 97,6 35,8 66,3 51,0 6,4 14,9 64,5 
Małopolskie 95,1 62,3 92,7 26,1 62,2 49,7 6,1 12,9 61,0 
Śląskie 94,8 59,6 92,1 26,2 58,3 44,3 4,4 12,9 63,8 
Lubelskie 95,0 48,2 92,5 17,6 47,1 35,7 3,4 9,4 60,5 
Podkarpackie 94,2 55,1 91,4 21,5 51,1 38,6 4,3 8,8 60,5 
Podlaskie 93,9 57,6 91,0 21,8 59,9 42,9 4,1 12,4 50,6 
Świętokrzyskie 93,8 53,9 90,2 24,8 43,3 33,2 3,5 10,5 53,9 
Lubuskie 94,7 55,9 91,4 21,6 51,5 41,2 2,7 9,6 50,6 
Wielkopolskie 94,3 51,8 92,3 22,1 50,2 38,9 4,9 10,6 59,7 
Zachodniopomorskie 94,6 57,3 91,9 26,0 54,8 40,9 2,9 11,4 60,7 
Dolnośląskie 93,9 58,9 91,2 26,3 56,7 43,3 5,5 14,1 62,5 
Opolskie 95,2 57,7 92,1 26,3 52,4 38,2 5,6 15,7 56,3 
Kujawsko-Pomorskie 94,6 61,8 92,5 25,0 51,9 41,4 4,4 11,7 56,4 
Pomorskie 95,4 59,8 93,7 28,0 59,8 44,3 5,8 9,7 61,7 
Warmińsko-Mazurskie 93,2 50,7 90,4 24,2 47,8 34,9 1,8 8,3 64,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych). 

 

Obserwacja danych dotyczących Wielkopolski pokazuje, że wykorzystanie komputera i 
Internetu przez przedsiębiorstwa jest nieco poniżej średniej krajowej i kształtuje się na poziomie 
niewiele ponad 94%. Tylko połowa przedsiębiorstw posiada jednak własne strony internetowe, a 
jedynie 39% wykorzystuje je do prezentacji swojej oferty. Jeżeli chodzi o posiadanie stron 
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internetowych, Wielkopolska jest jednym z czterech najsłabszych regionów. Jeszcze gorzej wygląda 
wykorzystanie sieci komputerowych do składania i otrzymywania zamówień – czyni to jedynie 
odpowiednio 10 i 5% przedsiębiorstw. Wielkopolska sytuuje się o 1% poniżej średniej krajowej jeśli 
chodzi o wykorzystanie Internetu do kontaktów z administracją publiczną. Podsumowując, w 
stosunku do poziomu rozwoju regionu, poziom informatyzacji przedsiębiorstw jest niewystarczający. 
Rozwiązania internetowe należą do ważnych czynników podnoszenia stopnia zaawansowania biznesu 
i zdolności technologicznej gospodarki, a co za tym idzie, jej konkurencyjności i innowacyjności.  

Wsparcie szeroko rozumianej informatyzacji przedsiębiorstw oraz rozwój e-biznesu powinny 
zostać uwzględnione w polityce innowacyjnej Wielkopolski. Zidentyfikowanie celów i kierunków 
działań dotyczących podnoszenia poziomu wykorzystania technologii ICT w wielkopolskich 
przedsiębiorstwach, jako głównego stymulatora w zakresie wprowadzania innowacji, pozwoli 
zwiększyć, w najbliższym dziesięcioleciu, potencjał konkurencyjny Wielkopolski jako innowacyjnego 
regionu wpisującego się w strategię EAC. 

 

3.3. Wnioski dla polityki innowacyjnej, analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe w 
podsystemie gospodarczym 

Analiza innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Wielkopolski pozwala stwierdzić, że 
struktura gospodarki regionu jest ciągle tradycyjna i zmienia się stosunkowo wolno. Obszary, na 
których powinna skupić się polityka innowacyjna w Wielkopolsce to przede wszystkim innowacyjność 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich współpracy, w szczególności w zakresie 
działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Kolejnym obszarem działań powinno być 
zwiększenie informatyzacji przedsiębiorstw i wsparcie przekształcania modelu ich funkcjonowania w 
odpowiadający potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego (2009, s. 82-82), działania wspierające rozwój potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie tych z sektora MŚP, powinny być podejmowane w dwóch 
aspektach: 

• zwiększenie świadomości istnienia potrzeb i korzyści z wprowadzania innowacji oraz 
świadomości rzeczywistego dystansu dzielącego polskie podmioty gospodarcze od 
przedsiębiorstw gospodarek postrzeganych za najbardziej innowacyjne.  

• stworzenia i udostępnienia narzędzi oraz instrumentów, których celem będzie ułatwienie 
procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach, szczególnie w postaci dotacji na innowacje 
oraz systemu ulg i zwolnień dla podmiotów implementujących innowacyjne rozwiązania. 

Zalecenia te powinny być podstawą tworzenia modelu wsparcia wielkopolskich przedsiębiorstw w 
zakresie działalności innowacyjnej. 
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3.3.1. Analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe 

 Przeprowadzona analiza pozwala sformułować następujące mocna i słabe strony oraz szanse 
i zagrożenia dla podsystemu gospodarczego: 

Siły Słabości 
 

1. Duża liczba podmiotów gospodarczych 
2. Wysoka dynamika przyrostu podmiotów 

gospodarczych 
3. Wysoki poziom PKB 
4. Wysoki poziom eksportu 
5. Atrakcyjność dla inwestycji zagranicznych 
6. Dobra lokalizacja geograficzna 

1. Niski poziom innowacyjności podmiotów gospodarczych 
2. Niski poziom współpracy przedsiębiorstw w zakresie 

działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 
3. Tradycyjna struktura gospodarki 
4. Brak wiedzy, doświadczeń i wsparcia dla podmiotów 

gospodarczych 
5. Pasywne podejście do innowacji – konsumpcja innowacji 
6. Słaby poziom informatyzacji przedsiębiorstw 
7. Niski poziom zaufania i kultury wzajemności pomiędzy 

przedsiębiorstwami 
8. Orientacja przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) na 

przetrwanie, a nie na rozwój, co przekłada się na brak 
zainteresowania innowacjami 

Szanse  Zagrożenia  
 

1. Zmiana polityki gospodarczej i innowacyjnej na 
poziomie kraju 

2. Finansowanie subsydiarne innowacji z funduszy 
krajowych i europejskich 

3. Stworzenie skutecznych mechanizmów komercjalizacji 
rezultatów badań naukowych i zacieśnienie 
współpracy ze sferą nauki 

4. Dostosowanie profilu nauczania (w szczególności 
szkolnictwa wyższego) do potrzeb systemu 
gospodarczego 

 

1. Dynamiczne zmiany w tempie rozwoju innowacyjnym 
pozostałych krajów i regionów 

2. Zmniejszenie skłonności przedsiębiorstw do podejmowania 
ryzyka ze względu na kryzys gospodarczy 

3. Słaba pozycja konkurencyjna Polski w gospodarce opartej na 
wiedzy 

 

Kluczowe problemy zidentyfikowane w zakresie podsystemu gospodarczego: 

• Kształtowanie nowych postaw i podejścia w odniesieniu do budowania modelu biznesowego 
przedsięwzięć gospodarczych zarówno o charakterze indywidualnym, jak i sieciowym. 

• Zmiana modelu rozwoju gospodarki - zaniechanie działań w zakresie stymulowania 
kompleksowego rozwoju na rzecz selektywnego rozwoju i sieciowania biegunów/ośrodków 
wzrostu (strategia punktów bazowych).  

• Zmiana modelu podejścia do innowacji – przejście z implementowania rozwiązań 
zewnętrznych (np. zakup i wdrożenie technologii) na tworzenie i współtworzenie (współpraca 
z sektorem badawczo-naukowym oraz konsumentami) własnych rozwiązań na bazie 
najlepszych praktyk i dostępnych rozwiązań/technologii. 

• Sieciowanie podmiotów gospodarczych ze sobą i z otoczeniem w celu osiągania synergii i 
tworzenia wspólnego łańcucha wartości w ujęciu internacjonalizacji (model 50/30/5/1). 

• Stymulowanie podmiotów gospodarczych w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych jako determinantów podnoszenia wydajności. 
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• Aktywne pobudzanie, wsparcie i zarządzanie procesem zmian w regionie z ukierunkowaniem 
na powyższe działania. 

 

3.3.2. Analiza zależności między problemami kluczowymi  

Najważniejszym wyzwaniem dla gospodarki Wielkopolski jest podniesienie poziomu 
innowacyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji zmiana struktury gospodarki regionu. Analizę 
rozwiązań problemów kluczowych w odpowiedzi na pytanie: Jak można zwiększyć innowacyjność 
przedsiębiorstw w Wielkopolsce? przedstawiono na Rycina 39. 

Rycina 39. Analiza zależności między problemami kluczowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Opracowanie modelu 
rozwoju w oparciu o 

innowacje w 
przedsiębiorstwach 

Zwiększenie popytu na 
produkty innowacyjne 

Ocena (samoocena) 
przedsiębiorstw w zakresie 
zdolności do wprowadzania 

innowacji 

 

Zwiększanie świadomości i 
wzmacnianie motywacji do 

wprowadzania innowacji 

Ukierunkowane wsparcie 
finansowe, organizacyjne, 
informatyczne i doradcze 

Edukacja dla innowacji  

 

Zwiększenie umiejętności 
przedsiębiorstw w zakresie 
współpracy w działalności 
innowacyjnej i badawczo-

rozwojowej 

 

Dopasowanie oferty instytucji 
otoczenia biznesu 

 

Zwiększenie poziomu 
innowacyjności przedsiębiorstw 

Poprawa poziomu informatyzacji 
przedsiębiorstw 

 

Zwiększenie podaży 
produktów, technologii i 
procesów innowacyjnych 
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Problemy te zostaną poddane dalszej analizie w kolejnych częściach diagnozy. Kolejnym 
krokiem będzie przełożenie zidentyfikowanych problemów strategicznych oraz sposobów ich 
rozwiązania na cele strategiczne, co zostanie dokonane w dalszych etapach procesu strategicznego. 
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4. Podsystem społeczny. Demografia, rynek pracy, edukacja i sektor nauki 

Innowacyjność przedsiębiorstw wynika w dużej mierze z poziomu rozwoju kapitału ludzkiego i 
społecznego w regionie. Dla pełnej diagnozy zjawiska innowacyjności i konkurencyjności niezbędna 
jest więc analiza podsystemu społecznego, a w szczególności sytuacji demograficznej i rynku pracy 
pozwalających wnioskować o zasobach pracy w regionie. Kolejne ważne obszary analizy to edukacja 
na wszystkich poziomach, w tym kształcenie ustawiczne, a także potencjał badawczo-rozwojowy 
regionu. W nowych publikacjach dotyczących rozwoju regionalnego podkreśla się rolę tych obszarów 
dla wzmacniania innowacyjności i konkurencyjności, w tym m.in. kształtowanie odpowiednich 
postaw w procesach edukacyjnych. 

4.1. Sytuacja demograficzna 

Wielkopolska jest jednym z największych regionów w kraju, jej rynek wewnętrzny jest 
porównywalny do mniejszych krajów europejskich, np. Irlandii. Liczba ludności Wielkopolski 
przekraczała pod koniec 2009 r. 3,4 mln osób i w latach 1995-2009 wzrosła o 2,3%, co pozwala 
wnioskować o stosunkowo dobrych warunkach życia w regionie (wzrost liczby ludności odnotowały 
oprócz Wielkopolski jeszcze trzy województwa, podczas gdy w skali kraju odnotowano zmniejszenie 
liczby ludności o 1%). Region ma także jedną z wyższych w Polsce przewidywana średnią długość 
życia oraz przyrost naturalny (GUS, 2010, s. 7-11), a także niską intensywność migracji zagranicznych 
za pracą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 60). Liczebność ludności wg subregionów 
pokazuje niejednorodny obraz Wielkopolski: najwięcej ludności zamieszkiwało w 2009 r. podregion 
kaliski (19,6% populacji), koniński (19,1%), poznański (17,0%), miasto Poznań (16,3%), leszczyński 
(16%), pilski (12%). Największe zmiany liczby mieszkańców wystąpiły w latach 1995-2009 w 
subregionie poznańskim (przyrost o 17,6%), leszczyńskim (o 2,6%), zaś zmniejszenie w mieście 
Poznaniu (o -4,6%). 

Rycina 40. Ludność wg miejsca zameldowania 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

* Obiekty na wykresach są uporządkowane wg malejących wartości z ostatniego roku obserwacji. 

W końcu 2009 r. na 1 km2 powierzchni przypadało w Wielkopolsce średnio 113 osób, przy 
przeciętnej dla Polski 122 osób na km2 Rycina 42( ). Najmniej zaludnione subregiony to pilski (60 os. 
na 1 km2) i leszczyński (90 os. na 1 km2), pozostałe subregiony (pominąwszy miasto Poznań) mają 
zaludnienie poniżej przeciętnej dla kraju. Występuje duże skupienie ludności w miastach 
Wielkopolski: miasto Poznań ma gęstość zaludnienia 2113 os. na 1 km2, Leszno 1998 os. na 1 km2, 
Kalisz 1565 os. na 1 km2, Konin 984 os. na 1 km2

Rycina 41
. Gęstość zaludnienia Wielkopolski na tle innych 

województw przedstawiono na . 

Rycina 41. Gęstość zaludnienia w kraju 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS  

Wielkopolska jest zwyczajowo postrzegana jako region o cechach rolniczych. Potwierdza tą 
obserwację niższy od średniej krajowej odsetek ludności zamieszkującej w miastach, który wynosi 
56% w stosunku do 61% dla całego kraju. W porównaniu z innymi województwami, Wielkopolska 
należy do najmniej zurbanizowanych regionów w kraju (Rycina 43). Odsetek ludności zamieszkującej 
w miastach w układzie przestrzennym przedstawiono na Rycina 44. Jeżeli chodzi o strukturę 
demograficzną, najliczniejszą grupę ludności regionu stanowiły w latach 1995-2009 osoby w wieku 
produkcyjnym (osoby od lat 17), ich udział w 2009 r. wyniósł 65% ogółu ludności. Osoby w wieku 
przedprodukcyjnym zajmują kolejne miejsce pod względem liczebności, ich udział wynosi 20%. 
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Liczebność grupy osób w wieku poprodukcyjnym w końcu 2009 r. wyniosła 15% ogółu Wielkopolan (
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Rycina 45). Struktura demograficzna jest aktualnie wciąż korzystna dla Wielkopolski, jednak 

regionowi zagraża jej zaburzenie w przyszłości. Maleje, i to znacząco, liczba osób, które wejdą na 
rynek pracy (zmniejszyła się w latach 1995-2009 o 29%), rośnie zaś liczba tych, którzy już na nim nie 
funkcjonują (przyrost o 17%), zaś przyrost osób w wieku produkcyjnym wyniósł 14%. Sytuacja ta 
występuje też w innych regionach i oznacza trudności dla finansów publicznych państwa oraz 
sektorów ochrony zdrowia i opieki społecznej. 

Rycina 42. Gęstość zaludnienia w subregionach Wielkopolski i w kraju 

 

Uwaga: Na wykresie nie uwzględniono miasta Poznań  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS  

Rycina 43. Odsetek ludności zamieszkującej w miastach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

 

Rycina 44. Odsetek ludności zamieszkującej w miastach w układzie podregionalnym 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 
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Rycina 45. Ludność Wielkopolski według wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i 
poprodukcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Gospodarstwo domowe w województwie liczyło w 2009 r. średnio 3,07 osób. Wartość ta jest 
czwartą w kraju, jednak tendencja w regionie i kraju jest malejąca, co świadczy o niedostatecznej 
zastępowalności pokoleń (
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Rycina 46). Ważną informacją, zwłaszcza jeżeli chodzi o popyt na produkty i usługi 
innowacyjne, są dochody i wydatki gospodarstw domowych. Analiza danych statystycznych wskazuje 
na niski poziom obydwu wielkości w wielkopolskich gospodarstwach domowych. Przeciętny 
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych Wielkopolski wyniósł w 
2009 r. 1097,33 zł, czyli 98,5% wartości dla kraju (Rycina 47). Przeciętne miesięczne nominalne 
wydatki gospodarstwa domowego w województwie wyniosły 879,57 zł (w kraju 956,68 zł) ( 
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Rycina 48). Rozkład przeciętnych dochodów i wydatków w przeliczeniu na 1 osobę w 
gospodarstwach domowych względem województw przedstawiono na Rycina 49 i Rycina 50. 
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Rycina 46. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 

Rycina 47. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 
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Rycina 48. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Rycina 49. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w ujęciu przestrzennym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 
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Rycina 50. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w ujęciu przestrzennym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Poniżej ustawowej granicy ubóstwa znajdowało się w Wielkopolsce 8,8% osób w 
gospodarstwach domowych (większy odsetek osób odnotowano w 7 województwach i zmniejszał się 
w okresie odniesienia: w latach 2005-2009), jednak poniżej relatywnej granicy ubóstwa, którą 
wyznacza 50% średnich wydatków (ekwiwalentnych) gospodarstw domowych, znajdowało się 19,1% 
(Rycina 51

Rycina 51. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg relatywnej granicy ubóstwa - % osób w gosp. dom. poniżej 
relatywnej granicy ubóstwa 

) osób w gospodarstwach domowych (5 województw miało większy odsetek a jego wartość 
pozostaje na podobnym poziomie w kilku ostatnich latach). Tak wysoki wskaźnik znacząco obniża 
potencjalny popyt na produkty i usługi innowacyjne i ogranicza dokonywane zakupy do niezbędnego 
minimum. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 
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4.2. Rynek pracy 

Wielkopolska ma relatywnie dobrą sytuację na rynku pracy mierzoną liczbą pracujących w 
gospodarce narodowej – pod koniec 2008 r. pracujących było 1,33 mln osób, o 1% więcej niż rok 
wcześniej. Pracujący stanowili ponad 39% ogółu mieszkańców województwa i 9,7% ogólnej liczby 
pracujących w kraju (wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce wśród województw). Najwięcej osób w 
Wielkopolsce pracuje w przemyśle i budownictwie (33% ogółu pracujących). Mieszkańcy Wielkopolski 
charakteryzują się wysoką aktywnością zawodową (Rycina 52). Współczynnik aktywności zawodowej 
wyniósł w 2009 r. 56,0%, co stanowiło trzecie miejsce w kraju przy wartości dla Polski wynoszącej 
54,9%. Jednocześnie odnotowano wskaźnik zatrudnienia 60,2% (dla osób w wieku 15-64 lat), co 
stanowiło czwarte miejsce w kraju przy wartości dla Polski wynoszącej 59,3% (Rycina 53). 
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się także stosunkowo wysoką wydajnością pracy we 
wszystkich działach gospodarki mierzoną wartością dodana brutto na 1 pracującego – wg danych BDR 
w roku 2007 zajmowało 6 pozycję w kraju pod tym względem. W ujęciu podregionalnym najwyższą 
wydajność pracy miało miasto Poznań, a najniższą podregiony kaliski i leszczyński. 

Rycina 52. Współczynnik aktywności zawodowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Rycina 53. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lat 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Z punktu widzenia warunków funkcjonowania na rynku pracy bardzo istotna jest 
charakterystyka aktywnych zawodowo według poziomu wykształcenia. Najwięcej osób aktywnych 
zawodowo w Wielkopolsce miała wykształcenie zasadnicze zawodowe – 518 tys. osób, co stanowiło 
37% ogółu osób aktywnych zawodowo w Wielkopolsce (Rycina 54). Była to najwyższa wartość 
spośród województw w kraju, średnia krajowa w roku 2009 wynosiła 30%. Następną grupę stanowiło 
317 tys. osób z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym (26% w Wielkopolsce, średnia 
w kraju 28%). Kolejna grupa to osoby aktywne zawodowo z wykształceniem wyższym – 284 tys. (20% 
w Wielkopolsce, przy średniej dla kraju 25%). Porównanie danych dotyczących Wielkopolski ze 
średnią krajową przedstawiono na 
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Rycina 55. 

Rycina 54. Ludność aktywna zawodowo wg wykształcenia (tys. os.; dane za 2009 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 
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Rycina 55. Odsetek ludności aktywnej zawodowo wg wykształcenia w porównaniu do średniej krajowej 
(dane za 2009 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

W latach 1995-2009 wystąpił wzrost wartości odsetka aktywnych zawodowo z wykształceniem 
wyższym (z 9 do 20%), zmniejszenie w zakresie odsetka osób z wykształceniem gimnazjalnym, 
podstawowym i niższym (z 17% do 9%). Tendencje te są zgodne z obserwowanymi w kraju. 
Uwypukliła się różnica między Wielkopolską a średnią dla kraju w zakresie wykształcenia 
zasadniczego zawodowego (z 5 pp do 7pp) – relatywnie więcej osób aktywnych zawodowo w 
regionie ma takie wykształcenie. Jednocześnie, bezrobocie rejestrowane w latach 2004-2008 
zmniejszało się, z wyjątkiem 2009 r. kiedy nastąpił wzrost bezrobocia (
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Rycina 56). Wielkopolska w latach 2007-2008 miała najniższą stopę bezrobocia w kraju, w roku 
2009 przesunęła się na drugą pozycję, za województwem mazowieckim. Zmiana w rankingu nastąpiła 
z powodu spowolnienia gospodarczego z roku 2007, które spowodowało w kraju i w Wielkopolsce 
duży wzrost bezrobocia rejestrowanego. Stopa bezrobocia w Polsce w ujęciu przestrzennym została 
przedstawiona na Rycina 57. 
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Rycina 56. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce na tle kraju w latach 2004-2009 (stan na 31 grudnia danego 
roku)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

W subregionach Wielkopolski do 2008 r. stopa bezrobocia charakteryzowała się tendencją 
spadkową, natomiast wzrosła wg stanu na koniec roku 2009. Bezrobocie w województwie 
wielkopolskim jest silnie zróżnicowane w przekroju terytorialnym. W latach 2004-2009 miasto 
Poznań i subregion poznański miały najniższą stopę bezrobocia. Najtrudniejsza sytuacja na rynku 
pracy dotyczy północnych i wschodnich powiatów Wielkopolski (podregion koniński i pilski): 
najwyższą do 2008 r. stopę bezrobocia miał subregion koniński, a w 2009 roku subregion pilski 
(Rycina 58). Najliczniejszą grupę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
Wielkopolski stanowią osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata i 25-34 lata, którzy stanowią 56% 
ogółu bezrobotnych zarejestrowanych (Rycina 59). Sytuacja ta pokazuje szczególnie niekorzystną 
sytuację osób młodych na regionalnym rynku pracy wobec trudności z podjęciem pierwszej pracy (w 
związku z kryzysem przedsiębiorcy tworzyli mniej nowych miejsc pracy) i z niedopasowaniem oferty 
edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb pracodawców. 
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Rycina 57. Stopa bezrobocia w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Rycina 58. Stopa bezrobocia w podregionach Wielkopolski w latach 2004-2009 (stan na 31 grudnia danego 
roku) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Rycina 59. Bezrobotni zarejestrowani wg wieku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Udziały osób aktywnych zawodowo bezrobotnych z danym typem wykształcenia w populacji 
osób aktywnych zawodowo z danym typem wykształcenia były w 2009 r. w Wielkopolsce stosunkowo 
niskie względem wartości w kraju (Rycina 60), szczególnie w przypadku osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym, podstawowym i niższym. 

Rycina 60. Udział osób aktywnych bezrobotnych zarejestrowanych w populacji osób aktywnych zawodowo 
według wykształcenia (wg danych z 2009 r.)  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS  

W rankingu udziału osób aktywnych zawodowo bezrobotnych według typu wykształcenia w 
populacji osób aktywnych zawodowo z danym typem wykształcenia (od wartości najwyższych do 
najniższych) Wielkopolska zajmuje odległe miejsca dla każdego typu wykształcenia: 10. dla 
wykształcenia wyższego (odsetek wynosi 4,2%), 9. – policealnego oraz średniego zawodowego 
(7,6%), 9. – średniego ogólnokształcącego (11,2%), 15. – zasadniczego zawodowego (7,1%), 11. – 
gimnazjalnego, podstawowego i niższego.  

 
4.3. Szkolnictwo  

Edukacja na każdym poziomie jest niezbędna dla kształtowania postaw przedsiębiorczych, 
innowacyjnych i kreatywnych. Szczegółowe wnioskowanie w obszarze edukacji wymaga jednak 
przeprowadzenia badań jakościowych. Niniejszą część analizy oparto na danych statystycznych, w 
tym analizie wskaźnika solaryzacji uważanego za miarę powszechności kształcenia. Rekomendowane 
jest jednak poszerzenie w przyszłości tej części diagnozy o analizę jakościową, jako że badania 
oddziaływania edukacji szkolnej na postawy w zakresie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży nie były 
jeszcze prowadzone w Polsce. 

Wg stanu na wrzesień 2009 r. w województwie wielkopolskim działało 1675 placówek 
wychowania przedszkolnego, w tym 880 przedszkoli, 717 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, 71 punktów przedszkolnych, 7 zespołów wychowania przedszkolnego (Urząd 
Skarbowy w Poznaniu, 2010). Na wsi zlokalizowana była większość placówek wychowania 
przedszkolnego w Wielkopolsce (57%), jednak edukacją przedszkolną było objętych tylko 34,5% dzieci 
wiejskich. Dominowały oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzące edukację 
głównie sześciolatków – 58% ogółu placówek wiejskich, przedszkola na wsi stanowiły 36% placówek 
wychowania przedszkolnego (w miastach 75% ogółu miejskich placówek), ponadto działało 59 z 71 
punktów przedszkolnych oraz 5 spośród 7 zespołów wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 
2009/2010 na 1 placówkę wychowania przedszkolnego w województwie wielkopolskim przypadało 
średnio 61 dzieci (w mieście 93; na wsi 37), średnio odnotowano 99 dzieci na 100 miejsc; w miastach 
100 na 100; na wsi 96 na 100.  

Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, we wrześniu 2009 r. Wielkopolsce uczyło się 213 tys. dzieci i 
młodzieży w 1262 szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży (średnio na 1 szkołę przypadało 168 
uczniów), 124 tys. dzieci i młodzieży w 652 gimnazjach (średnio na 1 gimnazjum przypadało 190 
uczniów). Współczynnik skolaryzacji netto w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego 
wynosił dla Wielkopolski w 2009 roku 96% przy średniej dla kraju wynoszącej 94 (Rycina 61). We 
wrześniu 2009 r. działało 678 ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży, w których kształciło się łącznie 
142,3 tys. uczniów. W latach 2006-2009 odnotowano wysoki poziom skolaryzacji netto w zakresie 
kształcenia w liceach ogólnokształcących (ok. 40%), wzrost w zasadniczych szkołach zawodowych (z 
16 do 18,1%), zmniejszenie w kategorii szkoły zawodowe i ogólnozawodowe (z 36,6 do 32,5%). 
Większe zmiany dotyczące szkół zawodowych i ogólnozawodowych8

                                                           
8 Uwzględnia się licea profilowane, technika, technika uzupełniające, szkoły artystyczne dające uprawnienia 
zawodowe (bez szkół specjalnych). 

 uwidacznia wskaźnik skolaryzacji 
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brutto uwzględniający uczących się niezależnie od wieku. W roku 2009 wynosił on 100% przy średniej 
dla kraju 99% (
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Rycina 62). W ramach tego wskaźnika zmiana była znacznie większa i ostatecznie – po wzroście 
wartości wskaźnika w 2009 r. – wyniosła ponad 7pp.  

 

Rycina 61. Wskaźnik skolaryzacji netto w Wielkopolsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Na poziomie średnim zawodowym działało 335 szkół policealnych, kształcących w zawodach: 
średni personel biurowy, w tym technik administracji (12,7% ogółu uczniów), techniczny personel 
obsługi komputerów, w tym technik informatyk (10,9%), średni personel ochrony zdrowia, z 
wyjątkiem pielęgniarek i położnych (10,8%), pracownicy usług osobistych i ochrony, w tym technik 
usług kosmetycznych (9,6%), inspektorzy bezpieczeństwa i jakości, w tym technik bezpieczeństwa i 
higieny pracy (8,5%), pracownicy do spraw finansowych i handlowych (6,6%) oraz agenci biur 
pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi, w tym technik 
logistyk (5,7%). Wartość wskaźnika skolaryzacji netto dla szkół średnich zawodowych zmniejszyła się 
w latach 2006-2009 z 10,8% do 6,7% (w kraju z 10,5% do 7%), podobnie było dla skolaryzacji brutto: z 
18,5% do 16% (
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Rycina 62). W kraju wartości te wynosiły odpowiednio 17,8% i 17,1%. 

Edukacja osób dorosłych, umożliwiająca kontynuację przerwanego z różnych względów procesu 
kształcenia, realizowana jest na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz średnim. W roku 
szkolnym 2009/2010 w województwie wielkopolskim sieć szkół dla dorosłych objęła: 1 szkołę 
podstawową (klasa VI), 13 gimnazjów oraz 350 szkół ponadgimnazjalnych. Naukę kontynuowało w 
nich łącznie 27,7 tys. uczniów. 
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Rycina 62. Wskaźnik skolaryzacji brutto w Wielkopolsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Rycina 63. Wskaźnik skolaryzacji brutto w ujęciu podregionalnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Analiza danych w układzie podregionalnym (Rycina 63) wskazuje na koncentrację funkcji 
edukacyjnych w mieście Poznaniu, szczególnie jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, a także szkoły 
zawodowe i policealne. W zakresie szkolnictwa zawodowego, najwyższy wskaźnik osiągnęły 
podregiony leszczyński i kaliski. 

 

4.4. Edukacja wyższa i kształcenie ustawiczne 
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Jakość kształcenia na poziomie wyższym jest jednym z najważniejszych czynników wpływających 
na jakość kapitału ludzkiego i z założenia powinna sprzyjać upowszechnianiu wiedzy i umiejętności 
niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy. W Wielkopolsce znajduje się wiele podmiotów 
naukowych i akademickich. Według stanu na koniec listopada 2009 r., w Wielkopolsce działało 39 
szkół wyższych mających swą siedzibę na terenie województwa. Ich liczba zwiększyła się o 14 w 
porównaniu do 2000 r. Kształci się na nich 169 tys. studentów (wielkopolskie jest czwartym pod 
względem liczby studentów województwem w Polsce), a na 10 tys. ludności przypada 497 studentów 
(5. miejsce w kraju). Centrum akademickie w Wielkopolsce stanowi miasto Poznań i subregion 
poznański, gdzie działa 27 uczelni, ale szkoły wyższe funkcjonują również w subregionie kaliskim (2), 
konińskim (5), leszczyńskim (3), pilskim (2).  

Ofertę edukacyjną na poziomie wyższym w województwie wielkopolskim uzupełnia sieć filii, 
punktów konsultacyjnych, wydziałów zamiejscowych. Uczelnie regionu, zwłaszcza uczelnie 
państwowe, mają dobrą renomę w kraju i w rankingach ogólnopolskich zajmują czołowe miejsca. Ze 
względu na odsetek studentów wg typu szkół w Wielkopolsce występuje mniejszy udział wyższych 
szkół technicznych w stosunku do średniej krajowej, a wyższy pozostałych szkół wyższych, w tym 
wyższych szkół zawodowych (Rycina 64). Główne kierunki kształcenia w Wielkopolsce to ekonomia i 
administracja, pedagogika, nauki społeczne, humanistyczne, na których kształci się 57% studentów w 
Wielkopolsce (
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Rycina 65). Wymienione kierunki są w pierwszej czwórce rankingu kierunków w kraju, kształci się 
w Polsce podobny odsetek ogółu studentów (56%). Zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju kolejne 
miejsca zajmują kierunki medyczne i inżynieryjno-techniczne. Te ostatnie, wraz z kierunkami 
matematycznymi nie przyciągają jednak dużej liczby studentów. 

Rycina 64. Studenci wg typów szkół (wg danych za 2009 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 
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Rycina 65. Studenci wg kierunków kształcenia w Wielkopolsce w 2009 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się częstymi zmianami i wymusza gotowość do 
zmiany kwalifikacji i ciągłego dokształcania się. W Wielkopolsce w 2009 r. 3,4% osób w wieku 25-64 
lata uczestniczyło w kształceniu ustawicznym, co stanowiło wynik poniżej średniej krajowej 
wynoszącej 4,7% (Rycina 66

Rycina 66. Kształcenie ustawiczne osób w wieku 25-64 lata 

). Sytuowało to województwo wielkopolskie na 15. miejscu w kraju, co 
stanowi bardzo niski wskaźnik, niepokojący w związku z niską innowacyjnością przedsiębiorstw 
opisaną w Rozdziale 3. Sytuacja ta nie ulega wyraźnym zmianom w ostatnich latach, co może 
oznaczać, ze wielkopolski rynek pracy nie wymusza dokształcania się w takim stopniu jak inne 
województwa. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

 

4.5. Potencjał badawczo-rozwojowy  

Potencjał badawczo-rozwojowy generowany przez sektor nauki znacząco wpływa na 
innowacyjność na poziomie regionu, a możliwości rozwoju sektora nauki są kształtowane poprzez 
nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Mimo ogólnie niskiego udziału tych nakładów w Polsce 
(patrz Rozdział 3), województwo wielkopolskie w roku 2008 przeznaczyło 611,5 mln zł na działalność 
badawczo-rozwojową, co dało mu trzeci wynik w kraju (dane BDR, 2010). Nakłady na badania i 
rozwój w Wielkopolsce są jedynie w 25% finansowane przez sektor przedsiębiorstw (11. miejsce w 
rankingu województw). Większe znaczenie w tej dziedzinie ma sektor szkolnictwa wyższego z 
udziałem 40% i 11. miejscem oraz rządowy z udziałem 35% i 5. miejscem w kraju. Znaczącym 
pracodawcą dla osób zajmujących się B+R jest sektor szkolnictwa wyższego (3. miejsce w rankingu 
województw), w mniejszym zakresie sektor rządowy i przedsiębiorstw (Rycina 67). Warto dodać, że w 
roku 2007 udział badań stosowanych i prac rozwojowych, które dają efekty możliwe do zastosowania 
w gospodarce wynosił 62,2% w całości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w skali kraju. 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2020, s. 71). 

 

Rycina 67. Nakłady na B+R w 2008 r. wg sektorów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 
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Rycina 68. Zatrudnieni w B+R wg sektorów ekonomicznych (wg danych za 2008 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

 Pod względem zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej, Wielkopolska zajmuje 
trzecie miejsce w kraju ( 

Rycina 68). Wewnątrz regionu, miasto Poznań pełni funkcje centrum koncentrującego większość 
pracujących w tym sektorze. Zatrudnieni w działalności badawczo rozwojowej w Wielkopolsce 
generują jednak stosunkowo niewiele patentów w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych (Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, 2020, s. 70-72). Udział ten przedstawiono na Rycina 69. 

Rycina 69. Wynalazki krajowe zgłoszone oraz udzielone patenty w roku 2009 
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Źródło: GUS, 2010, Regiony Polski, Warszawa, s. 25 

 Porównanie danych dotyczących nakładów na działalność badawczo-rozwojową i efektów tej 
działalności w postaci patentów oraz poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Wielkopolsce (patrz 
Rozdział 3) prowadzi do wniosku, że efektywność finansowania działań badawczo-rozwojowych, 
szczególnie tych przynoszących efekty gospodarcze, jest niska. Polityka innowacyjna powinna 
usprawnić mechanizmy współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami oraz wzmocnić mechanizmy 
motywujące do zwiększania liczby patentów. 

 

4.6. Kapitał społeczny i społeczeństwo informacyjne9

Kapitał społeczny jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na innowacyjność, ma 
bowiem wpływ na przepływy wiedzy nieskodyfikowanej, tożsamość miejsca i przekazywanie tzw. 
umiejętności zagnieżdżonych w regionie. Istnieje jednak niewiele statystycznych mierników kapitału 
społecznego. Jeden z nich, poziom zaufania społecznego do instytucji publicznych, omówiono w 
Rozdziale 1. Innym wskaźnikiem jest działalność w organizacjach pozarządowych będąca wyrazem 
zaangażowania społecznego. Wielkopolska należy do regionów o największej liczbie organizacji 
pozarządowych, przy czym, podobnie jak w całym kraju (

 

Rycina 712), koncentrują się one w 
większych miastach. Ogólnie jednak Polska, podobnie jak inne kraje postkomunistyczne, cechuje się 
wciąż niskim poziomem kapitału społecznego, dokładna diagnoza tej dziedziny wymaga jednak 
szerszych badań. 

Członkostwo w organizacjach społecznych należy do najczęściej stosowanych miar kapitału 
społecznego. Niestety w Polsce, wskaźnik ten w porównaniu a innymi krajami europejskimi jest 

                                                           
9 W niniejszej części opracowania wykorzystano materiały przygotowane na potrzeby diagnozy przez mgr A. 
Balutę 
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bardzo niski. Jeżeli chodzi o trzeci sektor, dane wyglądają następująco. W 2008 roku w rejestrze 
REGON zarejestrowanych było 58 237 stowarzyszeń o ponad 9 000 fundacji. Jednakże zaznaczyć 
należy, że tylko połowa z nich prowadzi aktywną działalność. Na podstawie wskaźnika jakim jest 
skłonność do stowarzyszenia na podstawie badań European Social Survey 2006/2007 i 2008 Polska 
plasuje się  porównaniu z innymi krajami europejskimi na ostatnim miejscu.  

Rycina 70. Skłonność do stowarzyszanie się dla krajów europejskich oraz Polski – przeciętna liczba organizacji  
do których należą respondenci powyżej 16 roku życia. 

 

Źródło: dla wszystkich krajów, włącznie z Polską European Social Survey – ESS 2002; dla Polski: Diagnoza 
Społeczna na lata 2003/2005/2007/2009  

 
Dane dotyczące liczby stowarzyszeń i fundacji nabierają nowego znaczenia jeśli przyjrzeć się 

im w perspektywie zróżnicowania regionalnego (Rycina 71). Okazuje się, że poszczególne 
województwa znacznie różnią się pod względem życia stowarzyszeniowego. Na pierwszym miejscu 
znajduje się w tym układzie województwo mazowieckie. W województwach Polski zachodniej i 
północnej wskaźnik stowarzyszeń przewyższa średnią krajową, która wynosi ok. 20 stowarzyszeń na 
10000 mieszkańców. Najniższe wartości tego wskaźnika odnotowano w województwach Polski 
południowej. Województwo wielkopolskie wypada również poniżej średniej krajowej – wskaźnik dla 
Wielkopolski wynosi 17.8. Rozkład przestrzenny tej zmiennej nawiązuje do historycznych regionów 
Polski – na ziemiach Zachodnich i Północnych wskaźniki liczby stowarzyszeń przyjmują wyższe 
wartości niż na obszarze dawnej II Rzeczypospolitej. W ujęciu podregionalnym, najwyższą 
koncentracje można zaobserwować w mieście Poznań oraz podregionach poznańskim, leszczyńskim i 
konińskim. Obraz kapitału społecznego w oparciu o wskaźnik stowarzyszeń należałoby jednak 
uzupełnić o wskaźnik odnoszący się do więzi silniejszych, czyli o mniej sformalizowanym charakterze 
niż kontakty członków stowarzyszeń, co pozwoliłoby na rozróżnienie typów kapitału społecznego.  
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Rycina 71. Liczba fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych na 1000 mieszkańców w 2008 roku 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 62 

Rycina 722. Liczba fundacji w Polsce, ujęcie podregionalne 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS 

 
Kolejny wskaźnik kapitału społecznego jaki przyjęto w niniejszym opracowaniu to wskaźnik 

zaufania społecznego. Wskaźnik ten nazywany jest „Instrumentem Putnama”. Stanowi on odsetek 
respondentów, którzy twierdząco odpowiadają na pierwszą opcję pytania: „Ogólnie rzecz biorąc, czy 
uważa Pan/Pani, że większości ludziom można ufać, czy też sądzi Pan/Pani, że w postępowaniu z 
ludźmi ostrożności nigdy za wiele?”. Pytanie to odnosi się do zaufania do osób obcych, czyli 
uogólnionego zaufania. Kultura zaufania prowadzi do otwartych, innowacyjnych działań, podnosi 
poziom mobilizacji, optymizmu, aktywności, wolności społeczeństwa, wzmacnia więzi społeczne i  
scala wspólnoty. Wg R. Putnama ułatwia ono współprace oraz wspomaga współdziałanie. Wywołuje 
ono nie zawsze uświadamianą tendencję do zrzeszania się w najróżniejszych celach. Zaufanie jest 
szerokim syndromem postaw ukazującym pozytywne lub negatywne nastawienie jednostki do 
świata, w którym funkcjonuje. Warto zwrócić uwagę, że zróżnicowanie tego wskaźnika w porównaniu 
do państw Unii Europejskiej nie jest w Polsce wysokie. Jego wartość w 2009 roku wyniosła 13,4.  
 
Rycina 73. Poziom zaufania społecznego w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce 

 

Źródło: Dla wszytskich krajów łącznie z Polską European Social Survey – ESS 2006/2007 i 2008, odsetek 
odpowiedzi 7-10 na skali 0 – „ostożności nigdy za wiele” , 10 – „większości ludziom można ufać”. Dla Polski – 
Diagnoza społeczna z lat 2003-2009 

 
Regionalne rozłożenie wskaźnika zaufania społecznego pozwala zauważyć, że wysokie jego 

wartości występują w województwie warmińsko-mazurskim, charakteryzującym się dużą aktywnością 
stowarzyszeniową, w województwach małopolskim i podkarpackim oraz w województwie 
świętokrzyskim, gdzie wskaźniki aktywności stowarzyszeniowej i silnych więzi są bardzo niskie. Niski 
poziom zaufania społecznego cechuje społeczności zamieszkujące województwa: opolskie, lubuskie, 
łódzkie, kujawsko-pomorskie i śląskie. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę wskaźnik ten wynosi 11,1. Średni 
wskaźnik zaufania społecznego odzwierciedla średni poziom wskaźników życia stowarzyszeniowego. 
Na podstawie analizy podstawie składników jakie stanowią zaufanie społeczne oraz wskaźnika 
dotyczącego aktywności stowarzyszeniowej otrzymano syntetyczny obraz kapitału społecznego. 
Wskaźnik dotyczący aktywności stowarszyszeniowej otrzymano ze średniej dwóch liczb: liczby 
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organizacji pozarządowych usyskanych z bazy ngo.pl w latach 2000-2006 oraz liczby stowarszyczeń i 
orgaznizacji rejestrownaych w sytemie REGON w kwietniu 2004 r. Drugi wskaźnik dotyczący liczby 
członków stowarszyszeń, organizacji, związków lub kół na 100 mieszkańców pochodą z sondażu 
Diagnoza Społeczna z lat 2003 i 2005. Trzeci składnik dotyczy gęstości sieci mniej formalnych, również 
pochodzi z Diagonozy. Ostatni zaś dotyczy zaufania społecznego. By otrzymać syntetyczny obraz 
kapitału społecznego zastsowano najprostszą metodę rangowania – województwo o najwyższym 
poziomie danego składnika otrzymywało wartość 1, a o najniższym 16. Dla każdego województwa 
wyciągnięto średnią z rang, która odzwierciedla jego poziom kapiatu społecznego na tle innych 
województw. 
 
Tabela 11.Wskaźniki kapitału społecznego województw Polski 
Województwo Liczba stowarzyszeń Członkowie 

stowarzyszeń 
Liczba przyjaciół Zaufanie 

spoleczne 
Dolnośląskie 19,2 16,7 6,8 12,7 
Kujawsko-pomorskie 14,5 16,5 5,9 8,4 
Lubelskie 15,2 14,7 7,1 11,4 
Lubuskie 17,5 14,5 6,0  9,6  
Łódzkie 14,9  13,6  6,9  9,7  
Małopolskie 15,8  16,1  6,8  15,1  
Opolskie 15,3  18,6  6,3  7,9  
Podkarpackie 14,0  15,5  7,4  14,2 
Podlaskie 16,1  12,0  6,3 12,6  
Pomorskie 19,0  16,2  6,2  12,1  
Śląskie 12,9  15,5  6,4  9,6  
Świętokrzyskie  12,8 14,5  6,3  14,2  
Warmińsko-maz. 19,1  9,7 5,3  18,3  
Wielkopolskie 16,1  14,6  6,7  11,1  
Zachodniopomorskie 17,5 11,3 5,5  12,8  
Polska 16,9  15,0  6,6  11,9  

 
Źródło: Opracowanie własne  

 
Tabela 12. Wskaźniki kapitału społecznego porangowane według województw 

Województwo Liczba 
stowarzyszeń 

Członkowie 
stowarzyszeń 

Liczba 
przyjaciół 

Zaufanie 
spoleczne 

Średnia z rang 

Dolnośląskie 2 2 6 6 4 
Mazowieckie 1 6 2 9 4,5 
Małopolskie  9 5 5 2 5,25 
Podkarpackie  14 8 1 3 6,5 
Pomorskie  4 4 12 8 7 
Lubelskie  11 9 3 10 8,25 
Warmińsko-mazursk. 3 16 16 1 9 
Wielkopolskie 8 10 7 11 9 
Opolskie 10 1 11 16 9,5 
Podlaskie  7 14 10 7 9,5 
Świętokrzyskie 16 11 9 4 10 
Łódzkie 12 13 4 12 10,25 
Zachodniopomorskie 6 15 15 5 10,25 
Lubuskie 5 12 13 13 10,75 
Śląskie 15 7 8 14 11 
Kujawsko-pomorskie 13 3 14 15 11,25 
 Źródło: Opracowanie własne 
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 Na tej podstawie uzyskano całościowy obraz zasobów kapitału społecznego zróżnicowanego 
pod względem województw. W województwie dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim oraz 
podkarpackim sa one najwyższe. Z kolei w łódzkim, zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim i 
kujawsko-pomorskim – zasoby kapitału społecznego są najniższe. W województwie wielkopolskim 
poziom kapitału społecznego plasuje się mniej więcej na średnim poziomie. Co ciekawe, strukrura 
kapitału jest dość jednolita, nie zauważa się mocnych odchyleń w odniesieniu do wszytskich 
wskaźników. Kapitał społeczny charkteryzuje się raczej słabą rolą silnych więzi przyjacielskich i 
sąsiedzkich. Wielkopolanie nie deklarują silnego przywiązania do przyjaciół. Wskaźnik dotyczący 
aktywności stowarzyszeniowej jest na podobnym poziomie, co oznacza iż, nie przywiązują oni  wagi 
do więzi sformalizowanych. Pozwala to stwierdzenie, że poziom kapitału pomostowego oraz kapitału 
spinającego są mniej więcej na tym samym poziomie. Poziom zaufania społecznego również oznacza 
się dość niskim przedziałem. Porównując tę zmienną w rozkładzie całego kraju (gdzie 16 oznacza 
wartość najniższą, a 1 najwyższą)  warto zwrócić uwagę, że zróżnicowanie tego wskaźnika jest 
relatywnie niskie, co oznacza, że w Wielkopolsce nie ma kultury zaufania.  Podsumowując można 
stwierdzić, że zasoby kapitału społecznego w Wielkopolsce plasują się średnim poziomie. Interesujące 
wydawać się może być sprawdzenie, na ile obecność kapitału społecznego przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego Wielkopolski bądź też jego wpływa na jego zastój.  

 

W gospodarce opartej na wiedzy niezbędna jest sprawność posługiwania się technologiami 
komputerowymi i internetowymi. Analizy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 62) wskazują, że wysoki stopień rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego jest skorelowany z aktywnością społeczną, zaangażowaniem w życiu publicznym i 
działaniami na rzecz społeczności lokalnej oraz frekwencją w wyborach. Jest to dowodem na silny 
pozytywny związek wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych z rozwojem kapitału 
społecznego, a w konsekwencji z rozwojem gospodarczym. Jak wynika z badań ESPON (ESPON, 2006), 
Polska charakteryzuje się bardzo niskim stopniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jedynie 
kilka regionów w skali kraju zakwalifikowano do grupy „niski” (
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Rycina4). Można wiec stwierdzić, że rozwój społeczeństwa informacyjnego powinien być 
jednym z priorytetów polityki innowacyjnej. 
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Rycina 74. Wskaźnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

 

 
 
 
 
 

 

European Spatial Planning Observation Network, 2006, Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, 
ESPON Monitoring Committee, Bonn, s. 22 

Ponadto, jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2010, s. 69), jakość 
infrastruktury teleinformatycznej wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny. W ujęciu regionalnym, 
Wielkopolska należy do regionów o słabszym wykorzystaniu Internetu przez gospodarstwa domowe (
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Rycina 5), nie wykorzystuje więc wystarczająco tej szansy rozwojowej. Słabsze wykorzystanie 
Internetu niż w innych regionach może wynikać również z postaw mentalnych i bariery 
psychologicznej, szczególnie wśród osób starszych. Na poziomie kraju 17,3% osób w wieku powyżej 
16 roku nie korzystają z komputerów, mimo ich posiadania. W 2009 liczba takich osób zwiększyła się 
o jeden punkt procentowy (op. cit., s. 69). Brak umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii 
uniemożliwia pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym i może prowadzić do tzw. 
wykluczenia cyfrowego. 
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Rycina 75. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer osobisty z dostępem do Internetu w 
roku 2008 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 62 

 Analiza danych (
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Rycina 5) obrazujących dostępność komputerów umożliwiających dostęp do Internetu jest 
niekorzystna dla województwa wielkopolskiego. Jedynie niecałe 43% gospodarstw domowych jest 
wyposażone w sprzęt niezbędny do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, co stanowi 
dopiero 12 pozycję w kraju. Należy stwierdzić, że poprawa dostępności Internetu jest warunkiem 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce. 

 

4.7. Wnioski dla polityki innowacyjnej, analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe w 
podsystemie społecznym 

Analiza danych dotyczących potencjału demograficznego, kapitału ludzkiego i społecznego 
Wielkopolski pozwala stwierdzić, że region ma korzystną liczbę ludności i strukturę demograficzną. 
Problemem jest jednak stosunkowo niski poziom dochodów części mieszkańców regionu 
organiczający ich skłonność do nabywania produktów i usług innowacyjnych. Niepokojący jest 
również rozdźwięk pomiędzy poziomem finansowania działalności badawczo-rozwojowej a jej 
efektami w postaci patentów i innowacji w przedsiebiorstwach. Region ma też stosunkowo wysoki 
poziom rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, jest także dużym ośrodkiem naukowym. Kierunki 
kształcenia studentów nie odpowiadają jednak potrzebom rynku pracy, w szczególności występuje 
znaczny niedobór studentów na kierunkach technicznych. Polityka innowacyjna powinna skupić się w 
szczególności na kształtowaniu odpowiednich postaw dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym, 
które pozwolą im w przyszłości funkcjonować w gospoarce opartej na wiedzy. Ponadto należy 
prowadzić działania zachęcające studentów i naukowców do zakładania własnych przedsiębiorstw i 
usprawnić mechanizmy współpracy sektora nauki z gospodarką oraz wzmacniać podstawy rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 

 

4.7.1. Analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe 

 Przeprowadzona analiza pozwala sformułować następujące mocne i słabe strony oraz szanse 
i zagrożenia dla podsystemu społecznego: 
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Siły Słabości 
 

1. Duża liczba ludności i korzystna struktura 
demograficzna 

2. Wzrost liczby ludności regionu w latach 1995-2009 
(oprócz Wielkopolski tylko w trzech województwach) 

3. Wysoka aktywność zawodowa mieszkańców 
Wielkopolski  

4. Niski poziom bezrobocia rejestrowanego  
5. Silne centrum akademickie w mieście Poznań 
6. Wysokie w skali kraju nakłady wewnętrzne w sektorze 

B+R 
7. Stosunkowo wysoki poziom rozwoju kapitału 

społecznego 
 

1. Niski poziom dochodów części ludności 
2. Duży odsetek osób zamieszkujących na wsi  
3. Wysoki poziom gospodarstw domowych w sytuacji 

relatywnego ubóstwa 
4. Malejąca tendencja w zakresie liczby osób w 

gospodarstwach domowych i związanej z tym 
dzietności 

5. Relatywnie małe upowszechnienie kształcenia 
przedszkolnego na wsi 

6. Kształcenie się dużej liczby studentów na kierunkach o 
ograniczonym potencjale absorpcyjnym na rynku pracy  

7. Trudna sytuacja osób młodych na regionalnym rynku 
pracy wobec trudności z podjęciem pierwszej pracy 

8. Niski na tle kraju udział osób 

9. Słaba znajomość oferty nauki, brak w uczelniach 
modelu współpracy z biznesem 

w wieku 25-64 
uczestniczących w kształceniu ustawicznym 

75% ogółu wydatków wewnętrznych na działalność 
B+R występuje w sektorze szkolnictwa wyższego i 
rządowym, tylko 25% w sektorze przedsiębiorstw 

10. Niski stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
Szanse  Zagrożenia  

 
1. Wprowadzenie polityki prorodzinnej, reforma systemu 

finansów, prawnego przez władze centralne 
2. Wprowadzenie systemu badania kompetencji osób 

pracujących, śledzenia losów absolwentów (jako 
element rozwiązań centralnych) 

3. Przepływ dobrych praktyk w obliczu wzrostu otwarcia 
współpracy ponadregionalnej, międzynarodowej 

 

 
1. Negatywne tendencje demograficzne 
2. Pogarszanie się struktury demograficznej i 

perspektywa niewydolności systemu emerytalnego 
3. Region nie ma wpływu na regulacje prawne na 

poziomie krajowym – brak wspólnego lobbingu 
regionu 

4. Brak wpływu samorządu województwa na szereg 
elementów systemu nauki i edukacji 

5. Ograniczone publiczne finansowanie działalności 
podmiotów systemu innowacji, wsparcie venture 
capital w zakresie innowacji 

 

 

 

 

 

Do kluczowych problemów zidentyfikowanych w zakresie podsystemu społecznego należą: 
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• Brak kształtowania w procesie edukacyjnym postaw i umiejętności niezbędnych w 
gospodarce opartej na wiedzy, 

• Struktura kształcenia wyższego niedostosowana do potrzeb innowacyjnej gospodarki, 
• Działalność badawczo-rozwojowa nie przekładająca się na efekty gospodarcze, 
• Brak skutecznych mechanizmów współpracy sektora nauki z gospodarką, 
• Niski poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 
 

4.7.2. Analiza zależności między problemami kluczowymi  

Najważniejszymi wyzwaniami dla Wielkopolski w zakresie podsystemu społecznego są 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych w procesie edukacyjnym oraz 
poprawa współpracy sektora nauki z gospodarką. Analizę rozwiązań problemów kluczowych w 
odpowiedzi na pytania: Jak można kształtować wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne w 
gospodarce opartej na wiedzy? Jak można usprawnić współpracę sektora nauki z gospodarką? 
przedstawiono na rycinach 76 i 77. 

Rycina 736. Analiza zależności między problemami kluczowymi - edukacja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rycina 747. Analiza zależności między problemami kluczowymi – sektor nauki 

Zwiększenie dostępu 
do Internetu w 

gospodarstwach 
domowych 

 

Aktywne społeczności 
lokalne 

Edukacja dla innowacji  

 

Wsparcie 
aktywności 
dotyczącej 

innowacyjnych 
inicjatyw lokalnych 

  
 

 
Rozwój e-

administracji 
 

Zwiększenie 
nowoczesności i 

innowacyjności uczelni, 
szkół i przedszkoli 

 

Kształtowanie umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, w 

tym kreatywności, 
przedsiębiorczości oraz i 

umiejętności interpersonalnych 
 

Usprawnienie 
funkcjonowania instytucji 
lokalnego i regionalnego 

rynku pracy 
 

Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego 

 
 

Wsparcie osób 
zakładających własną 

działalność 
 

 

Zwiększenie wśród mieszkańców 
świadomości i wzmacnianie motywacji 

do wprowadzania innowacji 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Kolejnym krokiem będzie przełożenie zidentyfikowanych problemów strategicznych oraz 
sposobów ich rozwiązania na cele strategiczne, co zostanie dokonane w dalszych etapach procesu 
strategicznego. 
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5. Podsystem przestrzenny. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne, specjalizacja i infrastruktura 

Najnowsze badania (patrz dokument Koncepcja i założenia wielkopolskiej polityki innowacyjnej) 
wskazują na znaczenie jakości przestrzeni gospodarczej i infrastruktury dla kształtowania 
innowacyjności i konkurencyjności terytorialnej. Znaczenie tych czynników widać również w 
rankingach krajowych i międzynarodowych prezentowanych w Rozdziale 1. Jakość przestrzeni jest 
rozumiana jako przestrzenne rozkład działalności gospodarczej, w tym występowanie zróżnicowań 
wewnątrzregionalnych, a także atrakcyjność inwestycyjna i ład przestrzenny. Infrastruktura 
techniczna mająca szczególny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność to przede wszystkim 
infrastruktura transportowa wpływająca na dostępność jednostek terytorialnych, infrastruktura 
energetyczna mająca znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz infrastruktura 
informatyczna determinująca funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. 

5.1. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne i specjalizacja gospodarcza 

Wielkopolska jest jednym z trzech najbardziej zróżnicowanych regionów w Polsce jeżeli 
chodzi o różnice w PKB na poziomie podregionalnym (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 
121). Brak spójności nie tylko obniża ogólną konkurencyjność regionu, ale także wpływa na 
powstawanie napięć społecznych (Rycina 75). Wysoki poziom zróżnicowania wewnątrzregionalnego 
jest spowodowany m.in. szybkim rozwojem miasta Poznania, które generuje bardzo wysokie PKB 
niemożliwe do osiągnięcia w mniejszych ośrodkach koncentrujących mniejszą liczbę funkcji 
gospodarczych. Duże miasta oddziałują pozytywnie na rozwój pozostałych części regionów pod 
warunkiem łatwości przenoszenia impulsów rozwojowych warunkowanej stopniem rozwoju sieci 
transportowej, co zostanie omówione w dalszej części rozdziału. 

Rycina 75. Zróżnicowania wewnątrzregionalne w Polsce w latach 2004-2007 

 

 
 
 

 



 

123 
 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 121. 

 Województwo wielkopolskie cechuje się także dużym zróżnicowaniem jeśli chodzi o funkcje 
gospodarcze. Na Rycinie 69 przedstawiono sytuację w tym zakresie w całym kraju z podziałem na 
gminy. Generalnie na obszarze kraju obserwuje się koncentrację funkcjonalną w dużych obszarach 
miejskich, szczególnie w Warszawie. Zasięg przestrzenny obszarów funkcjonalnych dużych miast w 
Polsce jest jednak relatywnie niewielki – nie przekracza ok. 20 km od granic administracyjnych miasta 
(w Warszawie zasięg ten jest nieco większy). Wokół dużych obszarów miejskich dochodzi do efektu 
wymywania zaplecza, w szczególności siły roboczej z pozostałych części województw. Rozwój tych 
obszarów jest w dużej mierze chaotyczny (Korcelli P., 2008, s. 33). Należy zwrócić uwagę, że 
zróżnicowania wewnątrzregionalne oraz koncentracja działalności gospodarczej w dużych miastach 
mają charakter trwały i będą w przyszłości wzrastały. Działania w obszarze zwiększania spójności 
przestrzennej mogą obejmować m.in. budowanie zdolności absorpcyjnej regionów słabiej 
rozwiniętych, wspieranie integracji funkcjonalnej przedsiębiorstw z tych regionów z podmiotami 
gospodarczymi działającymi w regionach rozwiniętych oraz budowę nowej i poprawianie jakości 
istniejącej infrastruktury liniowej między obszarami funkcjonalnymi a ich zapleczem (op. cit., s. 33). 

 Analiza typów funkcjonalnych gmin w województwie wielkopolskim (Rycina 76) pozwala 
zaobserwować duży stopień koncentracji funkcjonalnej w obszarze metropolitalnym Poznania, 
którego wpływ znacznie przekracza granice administracyjne miasta. Północno-wschodnia część 
województwa charakteryzuje się przewagą gmin o funkcjach rolniczych i terenach cennych 
przyrodniczo. W części południowej przeważają gminy o funkcjach przemysłowych, choć występują 
także gminy o dominujących funkcjach rolniczych. W zachodniej części Wielkopolski pojawiają się 
gminy o przewadze funkcji turystycznej. Porównanie Wielkopolski z innymi regionami potwierdza 
wysoki stopień zróżnicowania funkcjonalnego regionu. 

 Sytuacja dużego zróżnicowania funkcjonalnego nie sprzyja kształtowaniu się specjalizacji 
gospodarczej. W badaniach ESPON (ESPON, 2006, s. 20 i 21) specjalizację gospodarczą mierzono 
udziałem poszczególnych typów działalności w wartości dodanej brutto (Rycina 77a). Większość 
obszaru województwa wielkopolskiego nie wykazywała specjalizacji gospodarczej w porównaniu z 
innymi regionami europejskimi, jedynie niewielka część została zakwalifikowana jako specjalizująca 
się w przemyśle wysokich technologii, co zazwyczaj wiąże się z działalnością eksportową. 
Specjalizację regionalną określano dla regionów rolniczych, turystycznych i słabych strukturalnie. 
(ESPON, 2006, s. 20 i 21). W tej kategorii specjalizację Wielkopolski określono jako opartą na 
włókiennictwie, usługach dla ludności, rolnictwie i w niewielkim stopniu przemyśle wysokich i 
średnich technologii (Rycina 77b). Wielość specjalizacji potwierdza tezę o dużym zróżnicowaniu 
wewnętrznym Wielkopolski i tradycyjnej strukturze gospodarki (patrz Rozdział 3). 
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Rycina 76. Typy funkcjonalne gmin 

 

 

Źrodło: Korcelli P. (red), 2008, Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
Warszawa, s. 34 
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Rycina 77. Specjalizacja gospodarcza i regionalna w Europie 

a      b      

  
 

Źródło: European Spatial Planning Observation Network (ESPON), 2006, Atlas ESPON. Struktura 
terytorium Europy, ESPON Monitoring Committee, Bonn, s. 20-21 

 

Analiza specjalizacji regionalnej i koncentracji geograficznej (metodą Krugmana) dokonana 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008, s. 31) pozwala stwierdzić niską specjalizację 
województwa wielkopolskiego pod względem liczby pracujących, szczególnie w zakresie pracujących 
w przemyśle, gdzie struktura gospodarki województwa jest zbliżona do średniej krajowej (Rycina 78), 
co wskazuje na niską specjalizację (op. cit., s. 35). Brak specjalizacji jest często traktowany jako 
czynnik obniżający konkurencyjność, utrudnia także budowanie marki gospodarczej oraz określanie 
kierunków rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony, nie pozwala na uzależnienie gospodarki regionu 
od rozwoju jednego sektora, co może częściowo równoważyć problem braku specjalizacji.  

Obliczenie specjalizacji na bazie wartości dodanej brutto pokazuje nieco wyższy wskaźnik dla 
Wielkopolski (Rycina 79). Tutaj region został zaliczony do drugiej grupy województw, co oznacza 
występowanie specjalizacji, ale nie silną specjalizację. Oznacza to, że przy niższej liczbie pracujących 
region jest w stanie osiągnąć wyższą wartość dodaną, a struktura wytwarzania tej wartości różni się 
od średniej krajowej. Obserwacja danych pozwala stwierdzić, że znacząca część wartości dodanej 
brutto w Wielkopolsce jest wytwarzana w dziale usługi rynkowe. Drugie miejsce, z o wiele niższym 
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udziałem zajmuje przemysł, a trzecie usługi nierynkowe. Można zatem wnioskować, że sektor 
rolnictwa, mimo dużego zatrudnienia, nie tworzy przewagi konkurencyjnej regionu, chociaż region 
generuje znaczną część krajowej wartości dodanej w rolnictwie. 

 

Rycina 78. Specjalizacja regionalna na bazie pracujących w 2006 roku (a) i na bazie wartości dodanej brutto w 
2005 roku (b) 

a       b 

 
 

 

 

 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Przegląd regionalny nr 2. Doświadczenia i szanse 
regionów, Warszawa, s. 34 i 38 

  

Obserwacja specjalizacji na bazie wartości dodanej brutto w ujęciu podregionalnym (Rycina 
79) wskazuje na występowanie specjalizacji we wszystkich podregionach kraju, przy czym jest ona 
wyższa w podregionach poznańskim, leszczyńskim i konińskim niż w pilskim i kaliskim. W 
województwie nie występuje natomiast żaden podregion o bardzo wysokiej specjalizacji, 
przekraczającej 3 pp. 
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Rycina 79. Specjalizacja regionalna na bazie wartości dodanej brutto w 2005 roku w ujęciu podregionalnym  

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008, Przegląd regionalny nr 2. Doświadczenia i szanse 
regionów, Warszawa, s. 34 i 38 

 Wydaje się zasadne, że polityka gospodarcza, w tym polityka ukierunkowana na wzmacnianie 
innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski powinna wspierać rozwój branż pozwalających na 
konkurowanie w gospodarce opartej na wiedzy, a w konsekwencji kształtować specjalizację 
regionalną. Ze względu na szybkie zmiany technologiczne i techniczne oraz postępującą globalizację, 
katalog tych branż może się zmieniać, a nadmierne koncentrowanie się na wąskiej grupie może być w 
długim okresie niekorzystne. Ogólny kierunek zmian powinien dążyć do zwiększenia udziału sektora 
usług i nowoczesnego przemysłu w strukturze zatrudnienia i wartości dodanej brutto, jest on bowiem 
znacząco niższy niż w wiodących regionach europejskich. 

 

5.2. Infrastruktura transportowa 

Odpowiedni stopień rozwoju infrastruktury transportowej, w tym drogowej, kolejowej i lotniczej, 
mierzony czasem dojazdu do ważnych punktów w regionie jest warunkiem przenoszenia się 
impulsów rozwojowych z centralnej części regionu do mniejszych ośrodków. Badania Banku 
Światowego (The World Bank, 2009) dowodzą, że dostępność transportowa w ujęciu czasowym 
(długość czasu dojazdu, a nie liczba kilometrów) znacząco wpływa na rozwój gospodarki w układzie 
terytorialnym. Fakt koncentracji dużej części wielkopolskiej infrastruktury innowacyjnej oraz 
jednostek naukowo-badawczych w Poznaniu sprawia, że dostępność transportowa wpływa także 
negatywnie na możliwości współpracy w ramach działalności innowacyjnej w bardziej oddalonych 
częściach regionu. Polityka transportowa nie powinna być przedmiotem polityki innowacyjnej, należy 
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jednak zwrócić uwagę na wpływ jakości infrastruktury transportowej na dostępność infrastruktury 
innowacyjnej. Nawet utworzenie oddziałów terenowych instytucji wspierających innowacyjność nie 
zmieni roli Poznania jako centrum koncentrującego potencjał naukowo-badawczy regionu, dlatego 
też systematyczna poprawa jakości infrastruktury transportowej powinna być traktowana jako 
wpływająca na wzmacnianie innowacyjności regionu. 

 

Rycina 80. Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km² w 2009 roku (a) i linie kolejowe 
normalnotorowe eksploatowane na 100 km2 w 2009 roku 

a        b 

  
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Regiony Polski, Warszawa, s. 41 

 

Analiza danych dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej w ujęciu regionalnym 
pozwala stwierdzić, że są one średnio rozwinięte w Wielkopolsce, szczególnie jeśli chodzi o 
infrastrukturę drogową. W 2009 roku było to niecałe 90% i zaobserwowano wzrost w stosunku do 
roku 2003 (Rycina 80a). Z ogólnej liczby 26 700 km dróg, jedynie 30 km stanowiły drogi ekspresowe, a 
195 km autostrady. Jeśli chodzi o autostrady, większą liczbę kilometrów, 199, miało tylko 
województwo dolnośląskie (GUS, 2010, s. 52). Oprócz podstawowego programu zwiększania liczby 
kilometrów dróg utwardzonych, dla poprawy dostępności czasowej, szczególnie ważna jest ilość dróg 
ekspresowych i autostrad. Powinny one połączyć wszystkie ośrodki subregionalne skracając czas 
przejazdu z Poznania do około godziny. Jeżeli chodzi o eksploatację linii kolejowych, mimo, że 
Wielkopolska zalicza się do grupy województw średnich w skali kraju (Rycina 80b), wskaźnik ich 
wykorzystania jest bardzo niski. Komunikacja kolejowa może stanowić dobrą alternatywę dla 
transportu samochodowego, szczególnie między mniejszymi ośrodkami.  
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Rycina 81.Dostępność drogowa (a) i (b) kolejowa miast wojewódzkich 

 a       b 

  

  
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 38 i 39 

Rycina 82. Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 w 2009 roku (a) i linie kolejowe 
normalnotorowe eksploatowane na 100 km2 w 2009 roku 

 

 

 

 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 66 
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Średni czas dojazdu do Poznania z podregionów leszczyńskiego i konińskiego nie przekracza 
godziny, jednak dla podregionów pilskiego i kaliskiego dochodzi do 90 min (Rycina 81a). Jest to 
związane z koncentracją wysokoefektywnej sieci transportowej w Wielkopolsce na kierunku wschód-
zachód (Rycina 82). Duża południkowa rozciągłość terytorium sprawia, iż jego krańce północny i 
południowy są słabo powiązane z centrum regionu. Zły stan infrastruktury transportowej na tym 
kierunku dodatkowo pogłębia ten problem. Nieco wyższa jest dostępność kolejowa (Rycina 81b), 
odgrywa ona jednak mniejsze znaczenie w związku ze słabym wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury. Należy podkreślić, że prawidłowy rozwój regionu, szczególnie subregionów 
leszczyńskiego, konińskiego, pilskiego i kaliskiego można wzmocnić kształtując nie tylko efektywne 
połączenia transportowe z Poznaniem, ale także między stolicami tych podregionów. Już obecnie 
można zaobserwować, że dysproporcje w rozwoju subregionów (patrz Rozdziały 3 i 4) pokrywają się z 
niedorozwojem wysokoefektywnej sieci transportowej, choć nie jest to jedyna przyczyna 
zróżnicowań wewnątrzregionalnych.  

 

5.3. Infrastruktura teleinformatyczna i energetyczna 
 

Infrastruktura teleinformatyczna jest niezbędna dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i 
wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Dostęp do Internetu 
szerokopasmowego dla mieszkańców i przedsiębiorstw jest podstawą ich uczestnictwa w 
elektronicznych procesach komunikacji, wymiany wiedzy oraz zakupów i sprzedaży dóbr i usług. Wraz 
z rozwojem e-administracji, dostęp do Internetu przekłada się także na korzystanie z usług 
publicznych. Brak dostępu do nowoczesnych technologii lub umiejętności korzystania z nich 
przyczynia się do marginalizacji i tzw. wykluczenia cyfrowego. Jeżeli chodzi o rozwój branży 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz nowych możliwości takich jak przetwarzanie 
w chmurze (cloud computing), niezbędny jest dostęp do serwerów o wysokiej mocy obliczeniowej, 
choć ich lokalizacja nie musi znajdować się w bezpośredniej bliskości korzystającego.  

Warto podkreślić, że, że udział wydatków na technologie informacyjne w PKB Polski zbliżony jest 
do średniej w UE-27 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 68), mimo to dostęp do Internetu 
szerokopasmowego jest wciąż niewystarczający. Na rycinie 76 jest widoczne, że dostęp gospodarstw 
domowych do technologii internetowych i telekomunikacyjnych w Polsce jest bardzo niski w 
porównaniu do innych krajów europejskich. Wielkopolska nie odbiega tutaj od reszty kraju, co 
oznacza że region należy do grupy najsłabiej zinformatyzowanych regionów Europy. Taka sytuacja 
może obniżać możliwości rozwojowe i pozycję konkurencyjną w przyszłości. 
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Rycina 83. Telekomunikacja i Internet w gospodarstwach domowych w roku 2006 

 

 
 
 
 

 

 
ESPON, 2006, Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, ESPON Monitoring Committee, Bonn 

 
Krótkie omówienie problemów związanych z rozwojem e-administracji, informatyzacji 

przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego zawarto odpowiednio w rozdziałach 1, 2 i 3. Polityka 
innowacyjna powinna uwzględniać te zagadnienia jako wpływające na poziom innowacyjności i 
konkurencyjności regionu, zwłaszcza że mogą być one narzędziem pozwalającym na korzystanie z 
zasobów w każdym miejscu regionu, niezależnie od stopnia rozwoju poszczególnych fragmentów jego 
terytorium. 

Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza przemysłowych, niezbędny jest 
odpowiedni poziom rozwoju infrastruktury energetycznej. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo 
energetyczne wpływa na lokalizację przedsiębiorstw (patrz Rozdział 1). Niestety, w Polsce 
infrastruktura energetyczna jest przestarzała i nie gwarantuje stabilności dostaw energii 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, s. 54) Jej zły stan i uzależnienie od tradycyjnych źródeł 
energii stwarza również zagrożenie obciążeniami związanymi z emisją CO2, co podwyższy koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstw i obniży konkurencyjność gospodarki. Badania Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego (op.cit.) wskazują, że około 1/4 urządzeń jest zdekapitalizowanych i 
funkcjonuje od ponad 40 lat), a polskie sieci przesyłowe są słabo zintegrowane z sieciami państw 
sąsiednich. Problemem jest także wciąż wysoka energochłonność polskiej gospodarki. Zagrożenia 
związane ze złym stanem infrastruktury energetycznej obejmują m.in. brak wystarczającej 
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w paliwa płynne i gazowe w Polsce, ograniczony potencjał 
odnawialnych źródeł energii i ich niedostateczne wykorzystanie oraz nieadekwatne do popytu 
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rozmieszczenie elektrowni oraz nieprawidłowo rozwinięte wewnętrzne sieci przesyłowe energii i gazu 
(za: Korcelli P., 2008, s. 58). 

 
Rycina 84. Produkcja energii w Polsce w 2007 roku w ujęciu regionalnym 
 

 
 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 55 

 

 Analiza danych dotyczących produkcji energii w ujęciu regionalnym (Rycina 84) pozwala 
stwierdzić, że Wielkopolska należy do znaczących producentów energii, w nikłym stopniu pochodzi 
ona jednak ze źródeł odnawialnych. Wiele przedsiębiorstw deklaruje także problemy z podłączeniem 
się do sieci energetycznych, co oznacza niedostateczne dla potrzeb gospodarki zaopatrzenie w 
energię elektryczną, co jest problemem całego kraju. Moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi 
3000 -5000 MW i należy do wyższych w Polsce (Rycina 85). Wykorzystywane w regionie źródła energii 
zainstalowanej obejmują głównie tradycyjne źródła cieplne. Pozytywnie należy ocenić plany budowy 
elektrowni jądrowej w Klempiczu, która zapewniłaby Wielkopolsce niezależność energetyczną. 
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Rycina 85. Moc zainstalowana energii elektrycznej w 2005 roku 

 

Źródło: ARE w: Michałowska-Knap M., 2008, Cele regionalnego studium dla Pomorza i Europy 
Północno-Wschodniej, Instytut Energetyki Odnawialnej, s. 3 

 Analizy Instytutu Energii Odnawialnej (Michałowska-Knap M., 2008) wskazują, że 
Wielkopolska posiada duży niewykorzystany potencjał produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do 
głównych źródeł należą zagospodarowany jedynie w 10% potencjał biomasy leśnej i słomy oraz 
możliwości wykorzystania biogazu rolniczego. Wielkopolska i województwo mazowieckie należą do 
dwóch regionów w Polsce o największych możliwościach wykorzystania biogazu w Polsce, a pod 
względem możliwości produkcji bioetanolu, Wielkopolska jest najlepszą pod tym względem 
lokalizacją w kraju i jednym z trzech województw o najwyższych możliwościach produkcji biodiesla. 
Wysokie są także perspektywy wprowadzenia upraw energetycznych, które mogłyby stanowić dobrą 
alternatywę rozwojową dla rozwiniętego sektora intensywnego rolnictwa w regionie. Mimo tak 
sprzyjających warunków, Wielkopolska należy do regionów o najniższej aktywności inwestorów w 
branży odnawialnych źródeł energii, co należy uznać za niewykorzystaną szansę rozwojową. 

 

5.4. Dostęp do usług publicznych 
 

Dostępność usług publicznych, od dóbr podstawowych, takich jak infrastruktura techniczna, do 
bardziej zaawansowanych obejmujących usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotne czy transportowe 
jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jakość życia mieszkańców. W sposób 
naturalny usługi publiczne są bardziej dostępne w miastach, szczególnie w dużych ośrodkach, a ich 
dostępność spada wraz ze zwiększaniem odległości od danego obszaru miejskiego. Taka sytuacja 
prowadzi do przestrzennych dysproporcji rozwoju między obszarami zurbanizowanymi a terenami 
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wiejskimi, choć należy podkreślić, że tereny wiejskie różnią się jeśli chodzi o dostępność 
infrastruktury i innych usług publicznych. Zapewnienie dostępu do usług publicznych jak największej 
liczbie mieszkańców oraz odpowiednia jakość tych usług jest ważnym instrumentem wyrównywania 
zróżnicowań międzyregionalnych. 

Rycina 86. Dostęp do usług publicznych z podziałem na powiaty 

   
 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, s. 33 

 Rycina 86 przedstawia dostępność usług publicznych na bazie skumulowanego wskaźnika 
wyliczonego na podstawie zmiennych obejmujących dostępność nauczania przedszkolnego, jakość 
edukacji na poziomie gimnazjalnym, dostęp do Internetu szerokopasmowego w szkołach, dostępność 
kanalizacji, stosowanie gospodarki odpadami, liczbę lekarzy i zakładów ambulatoryjnych, 
śmiertelność niemowląt oraz ofertę kulturalną (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010, s, 33). 
Analiza danych w ujęciu przestrzennym pozwala stwierdzić, że w Wielkopolsce znajduje się osiem 
powiatów o złym lub bardzo złym dostępie do usług publicznych. Znajdują się one w podregionach 
konińskim, poznańskim oraz kaliskim i należą do nich powiat obornicki, słupecki, turecki, kaliski, 
ostrzeszowski, krotoszyński, gostyński oraz grodziski. Największa liczba powiatów o złych 
wskaźnikach dostępu do usług publicznych znajduje się w podregionie kaliskim. 

Analiza przyczyn tej sytuacji wymaga pogłębionych badań, powinna jednak stać się 
przedmiotem zainteresowania samorządów lokalnych, jako że niska jakość życia jest czynnikiem 
obniżającym konkurencyjność, szczególnie poprzez zły wpływ na jakość kapitału ludzkiego i 
społecznego. W skali regionu zróżnicowanie dostępu do usług publicznych pogłębia zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne i prowadzi do utrwalania się negatywnych wzorców rozwoju, szczególnie na 
obszarach wiejskich. Warto przy tym zwrócić uwagę, że większość powiatów w Wielkopolsce 
zaliczono do grupy średniej, a tylko nieliczne osiągnęły zadowalający poziom dostępu do usług 
publicznych. Niezbędna jest wiec stała poprawa jakości tych usług w skali regionu. 
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5.5. Wnioski dla polityki innowacyjnej, analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe w 
podsystemie przestrzennym 

W kontekście podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, najważniejsze kierunki 
działań w ramach podsystemu przestrzennego powinny obejmować wspieranie przemian 
strukturalnych gospodarki, tak aby zwiększyła się specjalizacja gospodarcza regionu w dziedzinach 
działalności wiążących się z gospodarką opartą na wiedzy. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są 
intensywne działania zwiększające dostępność zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej 
połączone z działaniami zwiększającymi poziom ich wykorzystania w regionie zarówno przez 
przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe. Rozwój przedsiębiorstw jest też zależny od dostępu 
do energii elektrycznej odpowiedniej mocy oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w 
produkcji energii elektrycznej. To ostatnie działanie pozwoli z jednej strony ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla i zmniejszyć koszty z tym związane, a z drugiej zaś umożliwi rozwój branży zielonej 
energii, wzmacniając i unowocześniając gospodarkę regionu.  

Kolejnym ważnym obszarem działań jest taki rozwój infrastruktury transportowej, szczególnie 
wysokoefektywnej sieci drogowej i połączeń kolejowych, żeby możliwe było szybkie przenoszenie 
impulsów rozwojowych, a struktura wewnątrzregionalnej sieci transportowej wzmacniała rozwój 
subregionów. Takie działanie pozwoli zmniejszyć zróżnicowania wewnatrzregionalne ograniczające 
konkurencyjność Wielkopolski jako całości. Działania zmniejszające zróżnicowania 
wewnątrzregionalne powinny także podnosić poziom dostępności usług publicznych i ich jakość, co 
pozwoli na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Wymienione kierunki działań zostały także 
przyjęte w nowej koncepcji polityki regionalnej państwa, co może ułatwić pozyskanie dodatkowych 
środków z budżetu centralnego na ich redukcję. W kontekście budowy powiązań międzynarodowych 
i internacjonalizacji gospodarki niezbędny jest dalszy rozwój portu lotniczego Ławica zarówno w 
zakresie wolumenu transportu, jak i kierunków docelowych, tak aby możliwa była bezpośrednia 
komunikacja z najważniejszymi miastami w Europie.  

Prowadzone działania powinny prowadzić do rozwoju ośrodków subregionalnych w Lesznie, 
Koninie, Kaliszu i Pile tak, aby zwiększyć ich rolę jako ośrodków rozwojowych oddziałujących na 
otaczające tereny. Jednocześnie Poznań powinien rozwijać swoje powiązania międzynarodowe i 
pełnić rolę bieguna rozwojowego dla całego regionu. Rozwój Poznania będzie warunkiem 
konkurencyjności Wielkopolski w kontekście europejskim. 

 

5.5.1. Analiza SWOT i kluczowe problemy rozwojowe 

 Przeprowadzona analiza pozwala sformułować następujące mocne i słabe strony oraz szanse 
i zagrożenia dla podsystemu przestrzennego: 
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Siły Słabości 
 

1. Systematyczna poprawa stanu infrastruktury 
technicznej, szczególnie w większych jednostkach 
osadniczych 

2. Stosunkowo silne ośrodki subregionalne z podstawową 
infrastrukturą społeczną i innowacyjną  

3. Równomiernie ukształtowana sieć osadnicza  
4. Wysoka specjalizacja regionalna na bazie wartości 

dodanej brutto 
5. Stosunkowo wysoka moc energii zainstalowanej 
6. Potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii 

1. Zróżnicowanie PKB per capita między podregionami 
województwa 

2. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne w aspekcie dostępu do 
usług publicznych (szczególnie gmin i powiatów wschodniej i 
północnej części regionu) 

3. Niska jakość infrastruktury drogowej i kolejowej, 
niedorozwój kierunku północ-południe 

4. Niewystarczający rozwój sieci informatycznych i słabe 
wykorzystanie istniejących 

5. Przestarzała sieć energetyczna, częściowo 
zdekapitalizowana 

6. Ograniczona dostępność transportowa drogami 
wysokoefektywnymi do miast koncentrujących funkcje 
społeczno-gospodarcze 

7. Brak specjalizacji gospodarczej na bazie pracujących, 
szczególnie w branżach gospodarki opartej na wiedzy 

Szanse  Zagrożenia  
 

1. Wprowadzenie technologii i rozwiązań pozwalających 
na obniżenie energochłonności gospodarki i 
wymuszenie ich stosowania przez regulacje 
europejskie 

2. Krajowe programu budowy dróg i autostrad 
ukierunkowane na poprawę jakości infrastruktury 
transportowej 

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
teleinformatycznej jako jeden z krajowych priorytetów 
rozwoju  

1. Nierównomierny rozwój przestrzenny Polski, 
niewystarczająca realizacja priorytetów polityki 
przestrzennej na poziomie krajowym, 

2. Brak polityki zintegrowanego rozwoju obszarów 
funkcjonalnych dużych miast oraz obszarów 
metropolitalnych 

3. Niskie bezpieczeństwo energetyczne kraju 

 

Kluczowe problemy zidentyfikowane w zakresie podsystemu przestrzennego: 

1. Wysokie zróżnicowanie wewnątrzregionalne 
2. Niewystarczający rozwój infrastruktury transportowej 
3. Niewystarczająca dostępność Internetu szerokopasmowego 
4. Deficyt energii elektrycznej o wysokiej mocy 

 

5.1.1. Analiza zależności między problemami kluczowymi  

Najważniejszym wyzwaniem dla gospodarki Wielkopolski jest podniesienie poziomu 
innowacyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji zmiana struktury gospodarki regionu. Analizę 
rozwiązań problemów kluczowych w odpowiedzi na pytanie: Jak można zmniejszyć zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne w Wielkopolsce? przedstawiono na Rycina 87. 
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Rycina 87. Analiza zależności między problemami kluczowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym krokiem będzie przełożenie zidentyfikowanych problemów strategicznych oraz 
sposobów ich rozwiązania na cele strategiczne, co zostanie dokonane w dalszych etapach procesu 
strategicznego. Cele związane z rozwojem infrastruktury powinny być realizowane w ramach polityki 
rozwoju województwa oraz innych polityk sektorowych, mają jednak wpływ na skuteczność polityki 
innowacyjnej. 

 

 

Zmniejszenie zróżnicowania 
wewnątrzregionalnego 

Polityka innowacyjna UMWW wspierająca 
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6. Scenariusze rozwoju Wielkopolski 

W ramach finansowych i czasowych niniejszego opracowania niemożliwe było podjęcie zadań 
prognostycznych, które są jednak istotne dla przyszłego planowania rozwoju. Aby wypełnić tę lukę 
dokonano przeglądu prognoz, które ukazały się w ostatnich latach na poziomie europejskim, 
krajowym i regionalnym. Należą do nich badania ESPON, Foresight Narodowy oraz badanie 
„Scenariusze rozwoju Wielkopolski”. Na ich podstawie można zidentyfikować główne trendy i 
wyzwania przed którymi region stanie w przyszłości, przy założeniu, że nawet najlepsze techniki 
przewidywania przyszłości społeczno-gospodarczej i zmian struktury terytorialnej są zawsze 
obarczone dużym błędem i pozwalają jedynie na bardzo ogólne wnioski. 

 

6.1. Scenariusze rozwoju Europy 

Na poziomie europejskim, w roku 2007 powstały trzy scenariusze terytorialnej przyszłości Europy 
do roku 2030 oparte na trzech możliwych kierunkach rozwojowych w ujęciu terytorialnym: 
kontynuacji dotychczasowych trendów, zwiększaniu konkurencyjności oraz zwiększaniu spójności, 
które opracowano w ramach projektu ESPON (ESPON, 2007 s. 9). Dwa ostatnie scenariusze opisują 
efekty podejść prospołecznego i proefektywnościowego (Wojtasiewicz L., 2000, s. 71) na terytorialna 
przyszłość Europy. Oba te podejścia są przedmiotem stałej debaty zarówno w Europie, jak i 
poszczególnych krajach członkowskich, a przyjęcie każdego z nich wpłynie na ścieżki rozwojowe 
regionów europejskich.  

Analizę scenariuszy rozwojowych opracowano na bazie przeglądu sił wpływających współcześnie 
na zmiany terytorialne w Europie. Do najważniejszych takich czynników zaliczono: 

• Czynniki egzogeniczne: przyspieszająca globalizacja, wzrost cen energii, wzrost presji 
imigracyjnej oraz zmiany klimatu. 

• Czynniki endogeniczne: starzenie populacji, konkurencyjność i poprawa warunków życia. 
 

W zależności od przyjętej polityki i sposobu radzenia sobie z tymi czynnikami, rozwój terytorialny 
Europy oraz ścieżki rozwoju poszczególnych regionów będą się różnić. W scenariuszu kontynuacji 
dotychczasowych trendów, Wielkopolska niewiele poprawi swoją relatywną pozycję w stosunku do 
obecnej sytuacji, a proces „doganiania” najlepiej rozwiniętych części Europy będzie stosunkowo 
wolny. Poznań pozostanie średnio ważnym punktem europejskiej sieci miast, głównie dzięki pozycji 
na trajektorii Berlin-Warszawa. Jego znaczenie będzie jednak mniejsze niż innych metropolii polskich: 
Warszawy, Łodzi, Krakowa i Katowic. Będzie się to przekładało na mniejsze możliwości oddziaływania 
jako regionalnego bieguna wzrostu. Północno-wschodnia część regionu znajdzie się natomiast 
zostanie objęta zasięgiem upadającej działalności przemysłowej. Cała Wielkopolska znajdzie się 
natomiast w obszarze marginalizacji produkcji rolnej, co w sytuacji stosunkowo dużego udziału tego 
sektora w gospodarce regionu może przynieść negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne 
(Rycina 80). W tym scenariuszu poprawa konkurencyjności Wielkopolski będzie wymagała aktywnej 
polityki prorozwojowej, w tym ukierunkowanej na przyspieszenie rozwoju obszaru metropolitalnego 
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Poznania. Jednym z najważniejszych zaleceń wypracowanych w ramach projektu ESPON jest 
regularna analiza wpływu prowadzonych polityk na rozwój terytorialny. Zalecenie to powinno być 
uwzględnione również w polityce władz krajowych i regionalnych. Oznacza to, że nowa polityka 
innowacyjna musi uwzględniać wymiar terytorialny. 

Rycina 88. Scenariusz rozwoju w oparciu o dotychczasowe trendy 
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Źródło: European Spatial Planning Observation Network (ESPON), 2007, Scenarios on the territorial 
future of Europe, ESPON Programme 3.2, Belgia, s. 32 

 

Rycina 89. Scenariusz rozwoju zorientowanego na konkurencyjność 

 

 

Źródło: European Spatial Planning Observation Network (ESPON), 2007, Scenarios on the territorial 
future of Europe, ESPON Programme 3.2, Belgia, s. 43 
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Przyszłość Wielkopolski wygląda zdecydowanie najgorzej w scenariuszu zorientowanym na 
konkurencyjność, przy założeniu zmniejszenia środków na politykę spójności, a zwiększenia wsparcia 
dla działalności badawczo-rozwojowej, edukacji, ICT i zewnętrznej dostępności terytorium Europy 
(ESPON, 2007, s. 35). W takiej sytuacji Poznań nie zmienia znacząco swojej pozycji konkurencyjnej, 
ale silniejszy staje się wpływ Warszawy. Wielkopolska jest dotknięta problemami związanymi z 
szybkim starzeniem się ludności i wysokim ryzykiem marginalizacji sektora rolnictwa. Cała północna 
część województwa jest objęta upadkiem działalności przemysłowej. Scenariusz ten pokazuje wciąż 
dużą zależność regionu od europejskiej polityki spójności, a działania ukierunkowane na zapobieżenie 
takiemu rozwojowi wydarzeń powinny z jednej strony dążyć do jak najlepszego wykorzystania 
dotychczas otrzymanych środków i zabezpieczenia jak najdłuższego ich napływu, a z drugiej aktywnie 
poszukiwać endogenicznych zasobów rozwojowych. Brak aktywnej polityki prorozwojowej może 
prowadzić do zwiększenia dystansu w stosunku do najbardziej rozwiniętych regionów Europy i 
skutkować nasileniem problemów społecznych. Taka sytuacja zdecydowanie pogorszy szanse 
rozwojowe Wielkopolski. 

Rycina 90. Scenariusz rozwoju zorientowanego na spójność 
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Źródło: European Spatial Planning Observation Network (ESPON), 2007, Scenarios on the territorial 
future of Europe, ESPON Programme 3.2, Belgia, s. 51 

Trzeci opracowany scenariusz zakładający intensyfikację polityki spójności w obszarach 
ekonomicznym, społecznym i przestrzennym jest stosunkowo najkorzystniejszy dla Wielkopolski, 
choć wskazuje na występowanie podobnych problemów, co w scenariuszu zorientowanym na 
konkurencyjność, mają one jedynie mniejsze nasilenie (Rycina 90). Lepsza jest jednak pozycja 
Poznania jako bieguna wzrostu, nie zmienia on jednak swojej pozycji konkurencyjnej w Polsce. 
Środkowa Wielkopolska utrzymuje się jednak w europejskim korytarzu wzrostu, co należy traktować 
jako szansę rozwojową. Region, podobnie jak większość kraju wchodzi także w strefę koncentracji 
przepływów oraz integracji peryferyjnej, co jest dobrą perspektywą na kolejne lata. 

Warto jednak podkreślić, że wszystkie trzy scenariusze pokazują w miarę podobną ścieżkę 
rozwoju Wielkopolski w ciągu najbliższych 20 lat, ma ona jedynie różne nasilenie problemów 
społeczno-ekonomicznych. Zmiana ścieżki rozwoju wymagałaby znaczącej zmiany struktury 
gospodarczej regionu i przeorientowanie podstaw rozwojowych na odpowiednie w gospodarce 
opartej na wiedzy. Zgodnie z teoriami rozwoju regionalnego łatwiej jest unowocześnić istniejącą 
strukturę gospodarczą niż całkowicie ją zmienić, należy więc dążyć do rozwijania dziedzin bazujących 
na dotychczasowych siłach wielkopolskiej gospodarki i wzmocnić je naukowo, technologicznie i 
organizacyjnie. 

 

6.2. Scenariusze rozwoju Polski 

 W roku 2009 zakończył się Narodowy Program Foresight, w ramach którego opracowano 
scenariusze rozwoju Polski do roku 2020. W ramach tego opracowania za czynniki kluczowe dla 
przyszłości kraju uznano integrację międzynarodową, reformy wewnętrzne, gospodarkę opartą na 
wiedzy oraz akceptację społeczną. Analizując różne układy tych czynników sformułowano pięć 
scenariuszy rozwojowych (Narodowy Program Foresight, 2009, s. 34):  

• Scenariusz skoku cywilizacyjnego, 

• Scenariusz twardych dostosowań, 

• Scenariusz twardej modernizacji, 

• Scenariusz straconej szansy, 

• Scenariusz zapaści.  
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Najlepszy dla Polski scenariusz skoku cywilizacyjnego uznano za możliwy w sytuacji szybkiego 
rozwoju gospodarczego, przy założeniu m.in. wysokiej sprawności instytucjonalnej, rozwoju kapitału 
społecznego i społecznej akceptacji zachodzących zmian, Jednocześnie uznano, że niski kapitał 
społeczny może stać się największą barierą rozwojową Polski. Realizacja tego scenariusza doprowadzi 
do rozwoju niektórych gałęzi przemysłu zaawansowanych technologii, nauki, edukacji, usług 
finansowych i informatycznych, a także energetyki odnawialnej. Nastąpi także szybki rozwój 
infrastruktury transportowej. Scenariusz skoku cywilizacyjnego opiera się na szybkiej zmianie 
struktury gospodarczej kraju. Brak jego realizacji prowadzić będzie do pogorszenia perspektyw 
rozwojowych Polski, zgodnie z kolejnymi scenariuszami. Jest to opcja optymistyczna, pokazująca 
jednak najważniejsze czynniki, które wpłyną na konkurencyjność całego kraju, w tym poszczególnych 
regionów. 

Narodowy program Foresight nie odnosi się bezpośrednio do konkretnych województw, 
wymienia jednak czynniki istotne z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Na poziomie regionalnym 
za szczególnie istotne i leżące w obszarze wpływu władz regionalnych należy uznać dwa z czterech 
czynników kluczowych dla przyszłości kraju: gospodarkę opartą na wiedzy oraz akceptację społeczną. 
Raport wymienia jednak wiele innych szans i wyzwań na poziomie regionalnym, do których należą 
m.in.: 

• W sferze gospodarczej: realizacja Regionalnych Strategii Innowacji, rozwój agroturystyki i 
regionalnych produktów rolnych, innowacyjność na poziomie lokalnym i regionalnym, 

• W sferze przestrzennej: równomierny dostęp do usług publicznych, rozwój regionalnych 
portów lotniczych, rozbudowa regionalnej infrastruktury technicznej, w tym 
energetycznej i transportowej, a także telekomunikacyjnej i informatycznej, racjonalne 
korzystanie z zasobów środowiska, 

• W sferze społecznej: wzmacnianie więzi społecznych, tolerancja i kultywowanie kultury 
regionalnej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

• W sferze zarządzania regionem: skuteczna polityka rozwoju regionalnego, współpraca 
międzyregionalna. 

Wymienione czynniki potwierdzają wnioski z diagnozy dokonanej w rozdziałach 1-5 oraz 
identyfikację kluczowych problemów rozwojowych. Uwzględnienie ich wpływu na konkurencyjność i 
innowacyjność gospodarki Wielkopolski może podnieść skuteczność prowadzonej polityki 
innowacyjnej. Jednocześnie, polityka innowacyjna regionu powinna kłaść szczególny nacisk na rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmacnianie akceptacji społecznej dla tego kierunku rozwoju. 
Brak uwzględnienia czynnika budowy świadomości dotyczącej konieczności zmian społeczno- 
gospodarczych może zablokować wysiłki prorozwojowe podejmowane przez władze regionalne. 

 

6.3. Scenariusze rozwoju Wielkopolski 

Analiza scenariuszy rozwoju Wielkopolski przeprowadzona w 2008 roku przez Instytut 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
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w Poznaniu wskazała na dziedziny o szczególnie ważne dla rozwoju Wielkopolski w przyszłości. Należą 
do nich (Beim M., Modrzewski B., Radzimski A., 2008, s. 3): 

• Proces starzenia się ludności, 

• Rozwój miast, 

• Rozwój infrastruktury transportowej i teleinformatycznej, 

• Rozwój gospodarczy w oparciu o innowacje,  

• Kultura i kapitał społeczny, 

• Czynniki instytucjonalne. 

Wymienione dziedziny w dużej mierze pokrywają się z problemami kluczowymi zidentyfikowanymi w 
niniejszej diagnozie. Na podstawie obserwacji zmian zachodzących w latach 1996-2006 stworzono 
scenariusze rozwojowe do roku 2020 i 2050.  

Wśród najważniejszych przyszłych wyzwań wymieniono ograniczenie negatywnych zmian 
struktury demograficznej oraz przygotowanie Wielkopolski do funkcjonowania w sytuacji rozwoju 
„srebrnej gospodarki” (Silver economy – gospodarka z dużym udziałem osób starszych). Inne 
dziedziny to rozwój gospodarczy oparty na innowacjach i rozwój innowacyjnych dziedzin gospodarki 
– szczególnie sektora ICT oraz biotechnologii. Szczególnie ta ostatnia dziedzina stanowi 
niewykorzystany potencjał regionu. Inne wyzwania obejmują rozwój infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej pozwalający ograniczyć polaryzację rozwoju regionu. Jednocześnie ważny jest 
rozwój Poznania jako miasta o funkcjach metropolitalnych, indukującego rozwój całego regionu. W 
obliczu zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, istotna branżą powinna stać się energetyka 
odnawialna, której potencjał rozwojowy jest w znacznej mierze niewykorzystany. W dziedzinie 
kapitału społecznego do kluczowych czynników zaliczono zdolność do współpracy i samoorganizacji.  

 Na Rycina 91 pokazano możliwe specjalizacje subregionalne, które mogą się rozwinąć w 
oparciu o istniejący potencjał gospodarczy. Podregion poznański określono jako rzeczywiste centrum 
innowacyjne w regionie, będące jego siłą napędową. Podregion koniński, oprócz produkcji energii 
tradycyjnej, mógłby rozwijać branże energetyki odnawialnej. Północno-wschodnią część 
Wielkopolski, w tym część podregionu pilskiego, nazwano „zielonymi płucami” regionu, co może 
stanowić przesłankę do rozwoju branży turystycznej. Podregion kaliski jest obszarem rozwoju 
przemysłu maszynowego, który będzie siłą napędową aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Wreszcie, 
podregion leszczyński to obszar rozwoju rolnictwa, gdzie można poszukiwać innowacji w sektorach 
tradycyjnych. 
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Rycina 91. Potencjalne centra rozwoju gospodarczego regionu 

 

Źródło: Ratajczak W. i in., 2008, Scenariusze rozwoju Wielkopolski 2020 i 2050, prezentacja na 
konferencji Problematyka przyszłości regionów: w poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego 

 Wymienione przez autorów cytowanej publikacji obszary rozwoju subregionów powinny być 
rozważone w przypadku kształtowania polityki innowacyjnej. Powinna ona wspierać rozwój 
specjalizacji subregionalnych i dążyć do wzmocnienia innowacyjności wymienionych dziedzin 
gospodarki. Nowe trendy w polityce innowacyjnej, w tym szczególnie rozwój innowacji w sektorach 
tradycyjnych mogą stać się szczególnie silnymi motorami rozwoju. Rozwój subregionów w oparciu o 
własne specjalizacje gospodarcze powinien także być czynnikiem prowadzącym do wyrównywania 
zróżnicowań wewnątrzregionalnych. 
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Rycina 92. Szacunki regionalnego PKB per capita w latach 2006-2015 na postawie średnich odchyleń od 
krajowych stóp wzrostu w latach 1995-2005 (w cenach stałych z 1995 r.) 

 

Źródło: Herbst M., 2008, Wzrost gospodarczy w polskich regionach 2006-2015, Zespół doradców 
strategicznych Prezesa Rady Ministrów. 

 

Warto zwrócić uwagę że Wielkopolska, mimo istniejących problemów, wyzwań i zagrożeń, 
charakteryzuje się wciąż dobrą prognozą wzrostu gospodarczego, z PKB per capita niższym jedynie od 
województwa mazowieckiego i przewyższającym średnią krajową (Rycina 92). Region posiada więc 
silną bazę rozwoju gospodarczego, która może zostać wykorzystana do zapobiegania przyszłym 
zagrożeniom i dalszej budowy trwałych podstaw rozwojowych. Prognozę tę potwierdza także analiza 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2008, s. 46), wskazująca województwa mazowieckie i 
wielkopolskie jako regiony dywergencji oddalające się od średniego krajowego poziomu dochodów. 
Sytuację tę należy w najbliższych latach wykorzystać do przygotowania się do możliwych 
negatywnych efektów zmian endo- i egzogenicznych. 

 

6.4.  Kluczowe przyszłe wyzwania dla Wielkopolski  

W tabeli 11 przedstawiono podsumowanie najważniejszych trendów rozwojowych wynikających 
z dostępnych opracowań, wraz z kierunkami działań pozwalającymi wzmocnić ich pozytywny wpływ 
na rozwój regionu lub zneutralizować wpływ negatywny. 
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Tabela 11. Najważniejsze trendy rozwojowe w kontekście przyszłości Wielkopolski 

Lp. Trendy 
rozwojowe 

Możliwe kierunki działań 
 

Perspektywa do roku 

Przestrzenne i środowiskowe 
 

1. Integracja 
europejska 

Maksymalne wykorzystanie szans wynikających z 
integracji europejskiej, w tym w szczególności 
środków europejskiej polityki spójności. Inwestycje 
pozyskanych środków w zasoby stanowiące trwałe 
podstawy rozwoju regionu. 

Szczególnie ważne do końca bieżącego 
okresu budżetowego – do roku 2013 
oraz w nowym okresie budżetowym 
2014-2020 

2. Polaryzacja 
przestrzeni 
europejskiej 
 

Aktywne przeciwdziałanie marginalizacji Poznania i 
Wielkopolski w europejskiej sieci osadniczej, rozwój 
międzynarodowych powiązań infrastrukturalnych, 
gospodarczych i społecznych. 

Intensywne działania w perspektywie 
średniookresowej do roku 2020/30 
oraz stabilne działania długookresowe 
do roku 2050 

3. 
 

Rozwój miast Wsparcie rozwoju funkcji metropolitalnych Poznania 
i dyfuzji generowanych przez miasto impulsów 
rozwojowych, szczególnie za pomocą wysokiej 
jakości infrastruktury transportowej. Rozwój 
ośrodków subregionalnych, tak aby generowały silny 
pozytywny wpływ na otaczające obszary. 

Stworzenie warunków do rozwoju do 
roku 2030, w dalszej perspektywie 
utrzymywanie funkcji miejskich i 
metropolitalnych 

4. Zmiany klimatu Skuteczna polityka antykryzysowa, w tym 
przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych. 
Poprawa efektywności energetycznej gospodarki i 
infrastruktury. 

Najważniejsze działania w 
perspektywie średniookresowej, do 
roku 2020. Efektywność energetyczna 
do roku 2030. W kolejnych latach 
działania dostosowane do 
pojawiających się nowych trendów. 

5. Rozwój 
nowoczesnej 
infrastruktury 

Rozwój infrastruktury transportowej w dwóch 
kierunkach: połączeń międzynarodowych 
wspierających poprawę dostępności zewnętrznej 
oraz wewnątrzregionalnych stymulujących 
endogeniczny rozwój regionu. 

Działania w perspektywie 
średniookresowej do roku 2020, w 
perspektywie długookresowej 
utrzymywanie wysokiej jakości 
połączeń 
 
 

Społeczne 
 

6. Starzenie się 
społeczeństwa  

Polityka prorodzinna oraz aktywizacja osób w wieku 
poprodukcyjnym na rynku pracy. Innowacje w 
dziedzinie opieki zdrowotnej oraz kształcenia 
ustawicznego. Opracowanie scenariuszy działania w 
sytuacji silnego obciążenia demograficznego. 

W perspektywie średniookresowej 
przygotowanie rozwiązań i modeli 
działania, postępowanie 
zapobiegawcze. Wdrożenie rozwiązań 
do roku 2050, kiedy wystąpi realne 
zagrożenie demograficzne 

7. Migracje Utrzymanie dodatniego salda migracji w regionie 
dzięki stałemu zwiększaniu atrakcyjności 
Wielkopolski jako miejsca do życia i pracy. 
Przyciąganie wysokiej jakości kapitału społecznego. 

Zadanie stałe, szczególnie ważne w 
perspektywie długookresowej 

8. Rozwój kapitału 
społecznego 

Wzmacnianie tolerancji, otwartości i akceptacji 
zmian oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
innowacyjnych i kreatywnych. Dialog społeczny i 
budowa zaufania społecznego. Innowacje w edukacji 
na każdym poziomie kształcenia. Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego. 
 

Zadanie stałe, szczególnie intensywne 
działania do roku 2020/2030, w długiej 
perspektywie wejście do katalogu 
zadań rutynowych 

Gospodarcze 
 

9. Rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy 

Stworzenie warunków do rozwoju zaawansowanych 
usług i produkcji przemysłowej. Podniesienie 

Intensywne działania do roku 
2020/2030 – wygenerowanie 
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innowacyjności branż tradycyjnie obecnych w 
gospodarce regionu. Wzrost innowacyjności 
przedsiębiorstw oraz rozwój powiązań nauka-
gospodarka. 

pierwszych znaczących zmian. Dalsze 
działania na bazie obserwacji 
zmieniających się trendów. 

10. Zmiana struktury 
gospodarczej 

Zwiększenie udziału usług oraz działalności 
przemysłowej zaawansowanej technologicznie w 
strukturze gospodarki. Rozwój specjalizacji 
regionalnej w branżach związanych z gospodarką 
opartą na wiedzy. 

Do roku 2030 pierwsze znaczące 
zmiany specjalizacji gospodarczej i 
struktury gospodarczej. Działania 
kontynuowane długookresowo i 
dostosowywane do zmieniających się 
trendów. 

11. Utrzymanie 
wzrostu PKB 
 

Stwarzanie warunków dla rozwoju istniejących 
przedsiębiorstw oraz ich przechodzenia na 
innowacyjne modele biznesowe i do działalności 
wysokomarżowej. Wsparcie powstawania nowych 
przedsiębiorstw, szczególnie tych o wysokim 
potencjale innowacyjnym. 

Szczególnie intensywne działania do 
roku 2020, stanowiące podstawę do 
przejścia do gospodarki opartej na 
wiedzy i zmiany struktury 
gospodarczej. 

12. Wzrost cen energii Dążenie do bezpieczeństwa energetycznego regionu: 
rozwój energetyki odnawialnej oraz pozyskanie 
inwestycji w elektrownię jądrową. 
 

Działania w perspektywie 
średniookresowej do roku 2020/2030. 
W długiej perspektywie działania na 
bazie obserwacji zmieniających się 
trendów. 

Instytucjonalne 
 

13. Rozwój 
instytucjonalny 
 

Podniesienie sprawności instytucjonalnej oraz 
innowacyjności sektora publicznego. 

Działania szczególnie intensywne do 
roku 2020, dalej stały rozwój i 
poprawa jakości 

14. Skuteczna polityka 
regionalna i 
innowacyjna 

Spójna i konsekwentnie wdrażana polityka 
prorozwojowa oparta na mierzeniu efektów 
prowadzonych działań i ich wpływu na rozwój 
regionu oraz przewidywaniu przyszłych trendów. 
 

Działanie szczególnie ważne do roku 
2020 – stworzenie podstaw przyszłego 
działania. Dalszy rozwój w 
perspektywie długookresowej. 

Źródło: Opracowanie własne 

 Przyszły trwały rozwój społeczno-gospodarczy będzie możliwy jedynie w przypadku 
wykorzystania szans rozwojowych i aktywnej neutralizacji skutków negatywnych trendów. 
Narzędziem, za pomocą którego władze regionalne mogą wpływać na pozycję konkurencyjną 
Wielkopolski jest aktywna polityka prorozwojowa, w tym polityka innowacyjna. Konsekwentna i 
skuteczna realizacja najważniejszych priorytetów rozwojowych ma szanse nie tylko utrzymać obecny 
poziom wzrostu, ale go zwiększyć. Bierność lub podejmowanie fragmentarycznych i wybiorczych 
działań, przy silnej konkurencji regionalnej w całej Europie może, z czasem doprowadzić do 
marginalizacji regionu oraz nasilenia problemów społecznych i gospodarczych. Zmiany trendów 
światowych, europejskich, krajowych i regionalnych powinny być na bieżąco monitorowane i badane, 
a wszelkie prowadzone działania dostosowywane do zachodzących zmian. 
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7. Analiza SWOT 

Ze względu na ograniczoną użyteczność analizy SWOT jako narzędzia określania pozycji 
strategicznej, przyjęto podejście uwzględniające analizę SWOT w powiązaniu z analizą kluczowych 
problemów i wyzwań oraz kluczowych czynników sukcesu. Dokonano ponadto hierarchizacji, ważenia 
i skalowania czynników, starając się wyjść poza ograniczenia samej metody i nadać jej walor 
poznawczy. W kontekście ograniczeń, warto podkreślić także, że podejście stosowane w metodzie 
SWOT zapożyczone jest z biznesu, gdzie zakłada się mniejszą otwartość i przenikanie się podsystemu, 
jakim jest przedsiębiorstwo, niż ma to miejsce w przypadku regionu. Nie uwzględnia się tutaj także 
wpływu sąsiednich regionów, które silnie mogą oddziaływać na dynamikę i kierunek zmian w 
regionie. Analizy SWOT dla każdego z podsystemów wraz z analizą problemów kluczowych 
umieszczono na końcu każdego rozdziału. Poniżej umieszczono tabelę zbiorczą dla wszystkich 
podsystemów.  
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Ogólny poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu 
 

Siły Słabości 
 

• Zasoby ludzkie, szczególnie w podregionie poznańskim 
• Atrakcyjność inwestycyjna, szczególnie podregionu 

poznańskiego 
• Dobra dostępność transportowa regionu 
• Dobry stan infrastruktury transportowej w porównaniu z 

innymi regionami Polski 
• Rozwinięta infrastruktura informatyczna (w Poznaniu) 
• Zasoby i koszty pracy 
• Wysoki poziom aktywności gospodarczej 
• Aktywność wobec inwestorów 
• Wysoka atrakcyjność podregionu poznańskiego dla 

działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej 
technologicznie. 

• Wysoka atrakcyjność podregionu konińskiego dla 
działalności zaawansowanej technologicznie 

• Stosunkowo wysoki udział zatrudnienia w sektorach 
kreatywnych i sektorze kultury 
 

• Niska innowacyjność przedsiębiorstw 
 Duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne, szczególnie 

słaba pozycja podregionu pilskiego 
• Niska atrakcyjność inwestycyjna podregionów kaliskiego, 

konińskiego i leszczyńskiego 
• Wysokie koszty pracy w podregionie poznańskim 
• Niska chłonność rynku w województwie 
• Niski poziom rozwoju infrastruktury społecznej we 

wszystkich podregionach oprócz poznańskiego 

Szanse  Zagrożenia  

• Poprawiające się wyniki gospodarcze Polski 
• Stabilna polityka gospodarcza 
• Nacisk na podnoszenie innowacyjności w polityce 

krajowej 
• Wysoki stopień ochrony inwestorów w Polsce 
• Silny system edukacji w Polsce 
• Duży rynek wewnętrzny w kraju 

• Niska innowacyjność 
• Niska ocena sprawności instytucjonalnej Polski w zakresie 

zarządzania publicznego skutkująca pogarszaniem pozycji 
konkurencyjnej kraju 

• Skomplikowany system prawny i administracyjny 
zniechęcający inwestorów 

• Bardzo niska zdolność technologiczna kraju 
• Bardzo zły stan infrastruktury transportowej obniżający 

konkurencyjność Polski 
• Niski poziom zaawansowania polskich przedsiębiorstw, w 

tym słaba współpraca w ramach klastrów 
 

Zarządzanie regionem 

Siły Słabości 

• Aktywność i zainteresowanie władz regionu 
podejmowaniem działań proinnowacyjnych 

• Stosunkowo wysokie wskaźniki sprawności 
instytucjonalnej Wielkopolski na tle innych regionów w 
kraju 

• Wysoki poziom zaufania społecznego w centrum regionu 
mierzonego frekwencją wyborczą w wyborach krajowych  

• Samorządy lokalne o wysokiej frekwencji w wyborach 
samorządowych 

• Brak systemowego wdrażania spójnej koncepcji polityki 
innowacyjnej, rozproszenie i atomizacja podejmowanych 
działań 

• Brak identyfikacji podmiotów systemu innowacji z 
dotychczasową Regionalną Strategią Innowacji 

• Niski poziom dochodów własnych jednostek samorządu 
terytorialnego 

• Niska skuteczność w zakresie pozyskiwania środków z 
Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 

• Stosunkowo niski poziom zaufania społecznego do władz 
regionalnych i lokalnych mierzony frekwencja w 
wyborach samorządowych 
 

Szanse Zagrożenia 
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• Budowa dobrej opinii o regionie w oparciu o wysoką 
sprawność funkcjonowania administracji publicznej i 
sektora publicznego. 

• Niska ocena sprawności instytucjonalnej Polski w zakresie 
zarządzania publicznego przez organizacje 
międzynarodowe skutkująca pogarszaniem wizerunku 
regionu. 
 

Podsystem gospodarczy 

Siły Słabości 

• Duża liczba podmiotów gospodarczych 
• Wysoka dynamika przyrostu podmiotów gospodarczych 
• Wysoki poziom PKB 
• Wysoki poziom eksportu 
• Atrakcyjność dla inwestycji zagranicznych 
• Dobra lokalizacja geograficzna 

• Niski poziom innowacyjności podmiotów gospodarczych 
• Niski poziom współpracy przedsiębiorstw w zakresie 

działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 
• Tradycyjna struktura gospodarki 
• Brak wiedzy, doświadczeń i wsparcia dla podmiotów 

gospodarczych 
• Pasywne podejście do innowacji – konsumpcja innowacji 
• Słaby poziom informatyzacji przedsiębiorstw 
• Niski poziom zaufania i kultury wzajemności pomiędzy 

przedsiębiorstwami 
• Orientacja przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) na 

przetrwanie, a nie na rozwój, co przekłada się na brak 
zainteresowania innowacjami 

Szanse  Zagrożenia  

• Zmiana polityki gospodarczej i innowacyjnej na poziomie 
kraju 

• Finansowanie subsydiarne innowacji z funduszy 
krajowych i europejskich 

• Stworzenie skutecznych mechanizmów komercjalizacji 
rezultatów badań naukowych i zacieśnienie współpracy 
ze sferą nauki 

• Dostosowanie profilu nauczania (w szczególności 
szkolnictwa wyższego) do potrzeb systemu 
gospodarczego 

• Dynamiczne zmiany w tempie rozwoju innowacyjnym 
pozostałych krajów i regionów 

• Zmniejszenie skłonności przedsiębiorstw do 
podejmowania ryzyka ze względu na kryzys gospodarczy 

• Słaba pozycja konkurencyjna Polski w gospodarce opartej 
na wiedzy 

Podsystem społeczny 

Siły Słabości 

• Systematyczna poprawa stanu infrastruktury technicznej, 
szczególnie w większych jednostkach osadniczych 

• Stosunkowo silne ośrodki subregionalne z podstawową 
infrastrukturą społeczną i innowacyjną  

• Równomiernie ukształtowana sieć osadnicza  
• Wysoka specjalizacja regionalna na bazie wartości 

dodanej brutto 
• Stosunkowo wysoka moc energii zainstalowanej 
• Potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii 

• Zróżnicowanie PKB per capita między podregionami 
województwa 

• Zróżnicowanie wewnątrzregionalne w aspekcie dostępu 
do usług publicznych (szczególnie gmin i powiatów 
wschodniej i północnej części regionu) 

• Niska jakość infrastruktury drogowej i kolejowej, 
niedorozwój kierunku północ-południe 

• Niewystarczający rozwój sieci informatycznych i słabe 
wykorzystanie istniejących 

• Przestarzała sieć energetyczna, częściowo 
zdekapitalizowana 

• Ograniczona dostępność transportowa drogami 
wysokoefektywnymi do miast koncentrujących funkcje 
społeczno-gospodarcze 

• Brak specjalizacji gospodarczej na bazie pracujących, 
szczególnie w branżach gospodarki opartej na wiedzy 
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Szanse  Zagrożenia  

• Wprowadzenie technologii i rozwiązań pozwalających  na 
obniżenie energochłonności gospodarki i wymuszenie ich 
stosowania przez regulacje europejskie 

• Krajowe programu budowy dróg i autostrad 
ukierunkowane na poprawę jakości infrastruktury 
transportowej 

• Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury 
teleinformatycznej jako jeden z krajowych priorytetów 
rozwoju  

• Nierównomierny rozwój przestrzenny Polski, 
niewystarczająca realizacja priorytetów polityki 
przestrzennej na poziomie krajowym, 

• Brak polityki zintegrowanego rozwoju obszarów 
funkcjonalnych dużych miast oraz obszarów 
metropolitalnych 

• Niskie bezpieczeństwo energetyczne kraju 

Podsystem przestrzenny 

Siły Słabości 

• Systematyczna poprawa stanu infrastruktury technicznej, 
szczególnie w większych jednostkach osadniczych 

• Stosunkowo silne ośrodki subregionalne z podstawową 
infrastrukturą społeczną i innowacyjną  

• Równomiernie ukształtowana sieć osadnicza  
• Wysoka specjalizacja regionalna na bazie wartości 

dodanej brutto 
• Stosunkowo wysoka moc energii zainstalowanej 
• Potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii 

• Zróżnicowanie PKB per capita między podregionami 
województwa 

• Zróżnicowanie wewnątrzregionalne w aspekcie dostępu 
do usług publicznych (szczególnie gmin i powiatów 
wschodniej i północnej części regionu) 

• Niska jakość infrastruktury drogowej i kolejowej, 
niedorozwój kierunku północ-południe 

• Niewystarczający rozwój sieci informatycznych i słabe 
wykorzystanie istniejących 

• Przestarzała sieć energetyczna, częściowo 
zdekapitalizowana 

• Ograniczona dostępność transportowa drogami 
wysokoefektywnymi do miast koncentrujących funkcje 
społeczno-gospodarcze 

• Brak specjalizacji gospodarczej na bazie pracujących, 
szczególnie w branżach gospodarki opartej na wiedzy 

Szanse  Zagrożenia  

• Wprowadzenie technologii i rozwiązań pozwalających  na 
obniżenie energochłonności gospodarki i wymuszenie ich 
stosowania przez regulacje europejskie 

• Krajowe programu budowy dróg i autostrad 
ukierunkowane na poprawę jakości infrastruktury 
transportowej 

• Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury 
teleinformatycznej jako jeden z krajowych priorytetów 
rozwoju  

• Nierównomierny rozwój przestrzenny Polski, 
niewystarczająca realizacja priorytetów polityki 
przestrzennej na poziomie krajowym, 

• Brak polityki zintegrowanego rozwoju obszarów 
funkcjonalnych dużych miast oraz obszarów 
metropolitalnych 

• Niskie bezpieczeństwo energetyczne kraju 

 

W ramach tych elementów dokonano analizy wskazań o najwyższych wskaźnikach wyniku 
oraz określono efekt mnożnikowy10 poszczególnych obszarów na rozwój regionu. Wyniki poglądowo 
porównano wewnętrznie w ramach przewag poszczególnych obszarów – uzyskując syntetyczny 
wskaźnik11. 

Innowacyjność i konkurencyjność 
syntetyczny 
pomiar luki 

Zarządzanie regionem 
syntetyczny 
pomiar luki 

                                                           
10 Efekt mnożnikowy - sprzężenie zwrotne, polegające na rozwoju całego systemu innowacyjnego w regionie 
pod wpływem oddziaływania wyodrębnionego czynnika i jego znaczenia w porównaniu z innymi.  
11 Wynika on z różnicy sum cząstkowych ocen ekspertów w ramach poszczególnych obszarów oceny. 
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silne strony słabe strony słabe strony silne strony słabe strony słabe strony 
7,81 7,96 0,14 7,93 8,14 0,22 

szanse zagrożenia zagrożenia szanse zagrożenia równość 
12,70 22,12 9,42 8,15 8,15 - 
Podsystem gospodarczy syntetyczny 

pomiar luki 
Podsystem społeczny syntetyczny 

pomiar luki 
silne strony słabe strony słabe strony silne strony słabe strony słabe strony 

7,33 8,25 0,92 7,38 8,19 0,82 
szanse zagrożenia zagrożenia szanse zagrożenia zagrożenia 

7,91 8,41 0,50 6,32 7,68 1,36 
Podsystem przestrzenny syntetyczny 

pomiar luki 
średnia silne 

strony 
średnia słabe 

strony 
słabe strony - 

średnia 
silne strony słabe strony słabe strony 7,48 8,18 0,70 

7,33 8,25 0,92 średnia szanse 
średnia 

zagrożenia 
zagrożenia - 

średnia 
szanse zagrożenia zagrożenia 8,50 10,94 2,44 

7,91 8,41 0,50 

 

Obszar analizy Efekt mnożnikowy 
innowacyjność 0,6 
zarządzanie regionem 0,1 
społeczny 0,1 
przestrzenny 0,1 
gospodarczy 0,1 

                              1,00     

 

Innowacyjność i konkurencyjność 
syntetyczny 
pomiar luki 

Zarządzanie regionem 
syntetyczny 
pomiar luki 

silne strony słabe strony słabe strony silne strony słabe strony słabe strony 
4,69 4,77 0,09 0,79 2,21 1,42 

szanse zagrożenia zagrożenia szanse zagrożenia równość 
7,62 13,27 5,65 0,82 0,82 - 
Podsystem gospodarczy syntetyczny 

pomiar luki 
Podsystem społeczny syntetyczny 

pomiar luki 
silne strony słabe strony słabe strony silne strony słabe strony słabe strony 

0,73 0,82 0,09 0,74 0,82 0,08 
szanse zagrożenia zagrożenia szanse zagrożenia zagrożenia 

0,79 0,84 0,05 0,63 0,77 0,14 
Podsystem przestrzenny syntetyczny 

pomiar luki 
średnia silne 

strony 
średnia słabe 

strony 
słabe strony - 

średnia 
silne strony słabe strony słabe strony 7,48 8,18 0,70 

0,70 0,84 0,14 średnia szanse 
średnia 

zagrożenia 
zagrożenia - 

średnia 
szanse zagrożenia zagrożenia 8,50 10,94 2,44 

0,74 0,84 0,09 

 

Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie na słabość obecnego systemu w masie, bazie i 
kierunkach rozwoju – innowacje rozwijają się na fali dotychczasowego tempa i kierunku rozwoju 
regionu, skoncentrowanego na wskaźnikach i celach infrastrukturalnych. W każdym z obszarów 
analizy dominują słabe strony i zagrożenia napływające z otoczenia (z wyjątkiem obszaru zarządzania 
regionem). Wskazuje to na konieczność przejścia ze wzrostu na rozwój innowacji, a więc 
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ukierunkowanie i zdynamizowanie zmian pod kątem późniejszego ich sieciowania z innymi 
podmiotami. 

Analiza SWOT interpretowana powinna być i analizowana w kontekście kluczowych 
problemów i wynikających z niej kluczowych czynników sukcesu (KCS). W toku analizy wskazań 
uzyskano następujące czynniki stanowiące punkt wyjścia do określenia KCS. 

 

Tabela 12. Wyniki zbiorcze ocen czynników wg wskazań ekspertów 

Lp. 
Kluczowe wskazania w obrębie wyzwań w kontekście wyników analizy SWOT (silne strony, szanse) - 

wskazania powyżej 17,00 punktów 

1. 
Budowa dobrej opinii o regionie w oparciu o wysoką sprawność funkcjonowania 
administracji publicznej i sektora publicznego         30,45     

2. 
Stworzenie skutecznych mechanizmów komercjalizacji rezultatów badań naukowych i 
zacieśnienie współpracy ze sferą nauki         21,00     

3. Aktywność i zainteresowanie władz regionu podejmowaniem działań proinnowacyjnych         19,90     

4. Atrakcyjność dla inwestycji zagranicznych         18,45     

5. Duży rynek wewnętrzny w kraju         18,25     

 Suma        108,05     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od ekspertów. 

W oparciu o uzyskane wyniki wskazać można na ograniczenia systemu innowacji wynikające 
ze złego postrzegania regionu w kontekście międzynarodowym, niewłaściwy rozwój i wzrost 
obszarów o dużym ciążeniu i znaczeniu dla systemu. Dynamiczny rozwój innych regionów, dystansuje 
i uwypukla braki oraz zapóźnienia w Wielkopolsce, co skutkuje niską innowacyjnością przedsiębiorstw 
w regionie i słabą konkurencyjnością kraju w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Sytuację 
dodatkowo pogarsza fakt rozdrobnienia w ujęciu struktury i kierunków działań oraz wydatkowania 
środków finansowych, wspomnieć należy także, że sam poziom finansowania nie umożliwia 
dynamicznego rozwoju w kierunki kreatywności i innowacji. 

W celu przełamania tego impasu konieczne jest wzbudzenie inicjatyw oddolnych, idących za 
przykładem „z góry” – najwyższy wskaźnik uzyskał czynnik „Budowa dobrej opinii o regionie w 
oparciu o wysoką sprawność funkcjonowania administracji publicznej i sektora publicznego”, 
wskazując na korelację z czynnikiem „Aktywność i zainteresowanie władz regionu podejmowaniem 

Lp. 
Kluczowe wskazania w obrębie wyzwań w kontekście wyników analizy SWOT (słabe strony, zagrożenia) - 

wskazania powyżej 17,00 punktów 

1. 
Niska ocena sprawności instytucjonalnej Polski w zakresie zarządzania publicznego przez 
organizacje międzynarodowe skutkująca pogarszaniem wizerunku regionu         24,00     

2. 
Brak polityki zintegrowanego rozwoju obszarów funkcjonalnych dużych miast oraz 
obszarów metropolitalnych         21,00     

3. Dynamiczne zmiany w tempie rozwoju innowacyjnym pozostałych krajów i regionów         20,75     

4. Niska innowacyjność przedsiębiorstw         18,40     

5. Słaba pozycja konkurencyjna Polski w gospodarce opartej na wiedzy         17,50     

6. 
Brak systemowego wdrażania spójnej koncepcji polityki innowacyjnej, rozproszenie i 
atomizacja podejmowanych działań         17,25     

 Suma        118,90     
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działań proinnowacyjnych”, widać na znaczącą dominację tego indykatora – i rolę jaką przypisują 
eksperci władzom regionu i ich modelowym działaniom, stanowiącym wzorzec i czynnik inicjujący 
zmiany postaw aktorów systemu w regionie. 

7.1. Analiza SWOT w ujęciu subregionalnym 

Analizę SWOT przeprowadzono także w ujęciu subregionalnym, a jej wyniki przedstawiono poniżej. 
Analiza została oparte o dostępne dane i analizy oraz o opinię podmiotów systemu innowacji 
wyrażoną podczas spotkań subregionalnych i przedstawiającą lokalny punkt widzenia na problemy 
rozwojowe subregionów. 
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Subregion kaliski 

Siły Słabości 

• aglomeracja kalisko-ostrowska (pomimo wstępnego 
etapu jej tworzenia) zaczyna pełnić funkcję 
subregionalnego bieguna wzrostu, zawierającego 
podmioty aktywne we wspieraniu innowacyjności 

• gminy i powiaty stają się równoprawnymi partnerami 
dla gmin partnerskich z Zachodu (partnerzy niemieccy 
czerpią z Wielkopolski dobre praktyki np. w zakresie 
zakładania stowarzyszeń, kwestii organizacyjnych) 

• ponadgminna edukacja – współpraca Powiatowych 
Urzędów Pracy ze szkołą (szkoły profilowane) – powiat 
kępiński 

• kształcenie na poziomie wyższym zawodowym (PWSZ) 
• występowanie dużych firm (powiat kępiński, które 

dobrze reagują na kryzys gospodarczy) 
• specjalizacja przemysłu w lokalnych miastach: Ostrów, 

Kalisz, Pleszew (inna branża charakteryzuje wzrost i 
inne są oczekiwania) 

• aktywność w zakresie klastrów 
• zostały wyróżnione kluczowe branże w subregionie 

pokrywające się z klastrami, zdefiniowane ich potrzeby 
związane z wizją CZT 

• związki producenckie w branży rolno-spożywczej – 
Jarocin, Golina (wejścia kapitałowe grupy 
producenckiej w istniejące zakłady np. ubojnie 
zwierząt pod Lesznem i promowanie produktu 
lokalnego) 

• występowanie produktów regionalnych, które weszły 
już na rynek i są tam identyfikowane pozytywnie 
(kocioł pleszewski, pomidor kaliski) 

• występowanie subregionalnych funduszy 
pożyczkowych, instytucji wspierających biznes 

• ograniczenia w przepływie informacji między JST, a 
także brak identyfikacji w wymiarze subregionu 

• słaba identyfikacja gmin przez Urząd Marszałkowski 
• wiele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w subregionie 

nie posiada strategii rozwoju i planów 
zagospodarowania przestrzennego, co ogranicza ich 
możliwości w pozyskiwaniu inwestorów oraz 
stworzenia dla nich oferty 

• ograniczone kształcenie zawodowe, ze strosunkowo 
małym powązaniem z praktyczną nauką zawodu 

• gminy muszą dokładać na edukację, nie mają 
wystarczających środków w budżecie na rozwijanie 
kształcenia 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego nie jest 
zintegrowane ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym 

• Powiatowa Rada Zatrudnienia z opóźnieniem może 
kształtować zmiany specjalizacji zawodowych, 
potrzeba wsparcia dla jej działalności 

• niemożność długoterminowego planowania JST, brak 
środków na wspieranie MSP, 

• przedsiębiorcy mogą być niechętni innowacjom, 
• firmy, które dobrze sobie radzą mogą nie widzieć 

potrzeby wprowadzania innowacji 
• brak środków u MSP na wprowadzanie innowacji 
• niepełna wiedza przedsiębiorców o działaniach IOB i 

JNB 
• niedopasowanie oferty IOB i JNB do potrzeb 

przedsiębiorców 
• konieczność przejazdu lokalnego przedsiębiorcy do 

Kalisza w poszukiwaniu doradztwa, co jest często 
czasochłonne i często bezowocne 

• nie ma spójności i kontynuacji wsparcia w 
subregionach, co odbywa się regionalnie 

• uczelnie nie są przygotowane do rzeczywistej 
współpracy, kończy się na deklaracjach, uczelnie nie 
angażują się, np. Politechnika Poznańska 

• prawo jest zbyt skomplikowane, aby umożliwić montaż 
finansowych JNB, firm i samorządów 

• brak ciągłości dofinansowania na kontynuowanie 
prowadzonych działań IOB (szczególnie takich które 
były świadczone przy wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych, w okresie 2004-2006 (ZPORR) oraz 
2007-2010 (PO KL, WRPO)) 

Szanse  Zagrożenia 

• bieżący monitoring z lokalnymi środowiskami do 
weryfikowania realizowanych projektów w 
subregionach 

• zainwestowanie regionu w lokalne działania, np. klastry, 
region musi stracić na rzecz subregionów 

• pilotaż Centrum Zaawansowanych Technologii w 
Pleszewie (instytucja otwarta, świadcząca usługi dla 
subregionu kaliskiego, np. spajająca jako matka moduł: 
lotniczy, kotlarski, automatyki, też jako jednostka 
certyfikująca wyroby branży automatyki) 

• dominacja bieguna rozwoju Poznania w stosunku do 
subregionu  

• system podatkowy i ubezpieczeniowy barierą dla 
rozwoju przedsiębiorczości 

• wadliwa reforma edukacyjna 
• peryferyjne położenie (odległość fizyczna od Poznania) 

co przekłada się także na niekorzystny/niski podział 
(dywersyfikacja) środków unijnych (w tym też z 
poziomu regionalnego), a także niskie zainteresowanie 
przedsiębiorstw ponoszeniem wydatków na innowacje 
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• zmiana myślenia na temat roli innowacji 
• zmiana prawa w kierunku wspierającego 

przedsiębiorczość 
• nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia na PWSZ 

(kosmetologia, budownictwo pasywne, informatyka, 
itd.), realizacja studiów zamawianych (budowa maszyn, 
elektrotechnika, inżynieria środowiska), studia 
pomostowe (pielęgniarstwo) oraz uruchomienie 
studiów magisterskich inżynieria ochrony środowiska 

• wykorzystanie mechanizmu JEREMIE 

• konstrukcja budżetów i programów jest źle 
zaplanowana dla rozwoju innowacyjnych projektów 

• masa pieniędzy idzie na niepotrzebne projekty z 
działania WRPO 1.6 

• problemem jest dofinansowanie Centrum 
Zaawansowanych Technologii (CZT), które miało 
wspierać technologicznie funkcjonowanie klastrów na 
terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej 

Subregion koniński 
 

Siły Słabości 

• lokalizacja miasta Konina – węzły komunikacyjne: 
infrastruktura, A2, kolej 

• rozwój firm handlowych gdzie wcześniej nie było takiej 
tradycji (AVANS, Polskie Składy Budowlane pochodzą z 
Konina) 

• bogate zaplecze surowcowe, źródła wód termalnych, 
• obszary aktywności inwestycyjnej – łódzka strefa 

ekonomiczna 
• silne i dobrze funkcjonujące istniejące podmioty 

otoczenia biznesu: GARG, KIG, ARR w Koninie, NOT, 
ARiMR 

• dostępne centrum informacji europejskiej + punkty 
informacyjne (punkty PARP) 

• aktywność samorządu (budowa inkubatora i strefy 
ekonomicznej) 

• coroczne konkursy miasta Konina we współpracy z IOB 
w zakresie wyboru przedsiębiorcy roku, prezentacje 
firm i IOB 

• prace nad funduszem poręczeniowym, 
• PWSZ w Koninie – dobra opinia uczelni, wysoka pozycja 

w rankingach, dostosowywanie kierunków kształcenia 
do potrzeb studentów, biuro karier 

• wsparcie ze strony PWSZ tworzenia własnego zasobu 
kadry akademickiej (wsparcie kandydatów, stopnie 
ostatecznie nadawane są na innych uczelniach – 
Poznań, Łódź, Bydgoszcz) 

• występują uczelnie prywatne 
• większe miasta mają szkoły ponadgimnazjalne 
• wykorzystane „proste rezerwy” – wzrasta świadomość 

roli nauki i badań  
• istnienie silnego sektora energetycznego, silne 

powiązania w tej branży 
• fachowcy z kopalni i elektrowni – możliwe 

wykorzystanie ich potencjału 
• rozwój turystyki 
• występujące związki gmin 

• subregionalny biegun wzrostu zdominowany przez 
Poznań 

• mniejsze firmy stwierdzają brak wsparcia promocji 
produktów ze strony jst 

• subregion nie jest zintegrowany: są antagonizmy 
między Gnieznem a Koninem 

• brak ukierunkowania rozwoju subregionu – 
wypracowania strategii rozwoju 

• nie wszystkie gminy posiadają plan zagospodarowania 
przestrzennego poza Koninem 

• mały kontakt jst z firmami, niewielkie środki w 
gminach, zwłaszcza dla wspierania firm 

• mała aktywność i zaangażowanie gmin poza dużymi 
miastami 

• dominacja dużych miast – łatwiejszy dostęp do wiedzy, 
większa świadomość, wsparcie ze strony firm 
doradczych w pozyskiwaniu funduszy UE (potrzeba 
zwiększenia współpracy między gminami) 

• barierą dla przedsiębiorczości jest mentalność: Niska 
skłonność do podejmowania „ryzyka” własnej 
działalności gospodarczej, brak tradycji i wzorców w 
zakresie przedsiębiorczości, modeli działania jak to 
robić 

• zbyt małe wsparcia instytucjonalne IOB zmuszające do 
poszukiwania dotacji zupełnie w innym zakresie niż 
powinna działać czyli służyć przedsiębiorcom, 

• obniżenie aktywności ARR Konin podczas gdy 
przedsiębiorcy potrzebują większej aktywności IOB, 

• stosunkowo słabe IOB w powiecie słupeckim i kolskim 
• roszczeniowa postawa młodych ludzi, szukających 

stabilności pracy a nie rozwojowych przedsięwzięć 
• relatywnie niski status niektórych uczelni lokalnych, 

ucieczka najlepszych absolwentów liceów do dużych 
miast, 

• brakuje osób z wykształceniem zawodowych i 
technicznym, 

• fachowcy na rynku pracy stanowią często czynnik 
napływowy 

• problemy ryku pracy – absolwenci wyższych uczelni nie 
znajdują pracy w podregionie, 

• dominujący i skoncentrowany przemysł ciężki, wśród 
MSP dominują firmy handlowe, mało innowacyjne 

• brak nowych inwestorów 
• polityka dużych firm jest zdeterminowana przez 

krajowe zarządzanie 
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• brak wystarczających informacji dla przedsiębiorców, 
• brak zdolności przedsiębiorstw do rozwoju innowacji: 

wiedzy, środków na innowacje, 
• małe więzi między szkołami a przedsiębiorcami, w tym 

brak transferu pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami, 
• brak przekonania przedsiębiorców o potrzebie 

formalizacji współpracy, stąd nie ma klastrów 
• brak dostosowania oferty banków komercyjnych do 

możliwości podmiotów MSP – szczególnie dla strat-
up’ów i mikro. Twardym wymogiem są poręczenia, 
których podmioty nie są w stanie spełnić bez wsparcia 
ww. podmiotów (jedynie banki spółdzielcze są 
najbardziej elastyczne) 

• brak funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 
• ograniczona długość czasu funkcjonowania istniejących 

dużych przedsiębiorstw z branży energetycznej 
Szanse  Zagrożenia 

• lokalizacja subregionu, wykorzystanie centralnego 
położenia 

• fachowcy z kopalni i elektrowni, wykorzystanie ich 
potencjału po odejściu z pracy 

• fundusze europejskie dla gmin i powiatów, 
• wsparcie subregionu przez Poznań (dominujący 

kompetencyjnie i doradczo) 
• wsparcie przez samorząd wojewódzki istniejących IOB 

• starzenie się społeczeństwa, 
• występowanie innych ośrodków, które przyciągają 

studentów, 
• brak stabilnej polityki państwa, 
• susza hydrologiczna – problemy z wodą, 
• niewystarczające finansowanie nauki, 
• zmiany przepisów utrudniające realizację inwestycji 

długoterminowych, 
• bariery biurokratyczne stawiane firmom, 
• budowa innych sieci, ze stosunkowo skromnie 

przygotowanymi doradcami 
• budowa na siłę nowych oddziałów wsparcia biznesu, 

nowych struktur 
• brak postaw prorozwojowych i pro-innowacyjnych w 

samorządach 
Subregion leszczyński 

 
Siły Słabości 

• Opracowanie przez część jst niezbędnych dokumentów 
wspomagających przedsiębiorczość (plany 
zagospodarowania, strategie rozwoju, plany 
inwestycyjne)  

• Kontakty gmin w ramach powiatów w zakresie realizacji 
zadań, zwł. infrastrukturalnych (gospodarowanie 
odpadami, fundusz poręczeń, program turystyczny 
Leszno Czempion) 

• Przygotowanie terenów inwestycyjnych, oferta ulg 
podatkowych 

• Wysoka przedsiębiorczość (mierzona liczbą podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie w 
Lesznie i najbliższych powiatach) 

• Jedna z wiodących branż subregionu – przetwórstwo 
rolno-spożywcze (głównie mleczarstwo i przemysł 
mięsno-wędliniarski) bazują na wysokiej jakości 
surowcach regionu (rolnictwo) 

• Zróżnicowana struktura wielkości przedsiębiorstw 
• Duży udział przedsiębiorstw branż średniej techniki 
• Aktywność klastrów, np. klaster producentów bryczek 
• Aktywne wspieranie przedsiębiorczości poprzez fundusz 

poręczeń, stowarzyszenia wspierania przedsiębiorczości 

• Część podmiotów jst nie utożsamia się z celami RSI 
• Część podmiotów jst nie identyfikuje się z 

subregionem, a część koncentruje współpracę z 
miastami spoza regionu 

• Kompetencje gmin są ograniczone, wspieranie 
innowacyjności powinno leżeć po stronie innych 
instytucji 

• Wciąż zbyt mała informatyzacja części gmin 
• Brak możliwości finansowego wspierania 

przedsiębiorców przez JST 
• Brak rozpowszechnionych wśród jst dobrych praktyk 

na temat innowacji 
• Niewielka wymiana informacji między jst na temat 

potrzeb przedsiębiorców 
• Trudności w zakresie infrastruktury drogowej, 

kolejowej, a także brak dobrej współpracy z 
operatorami energii w zakresie energii odnawialnej 

• Brak możliwości zwiększania potencjału produkcyjnego 
– braki w dostawach energii elektrycznej 

• Trudności w zakresie poprawy edukacji – sektor 
edukacji nie kształci zgodnie z potrzebami rynku i nie 
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• Współpraca w ramach tzw. potrójnej spirali (Leszna z 
najbliższym otoczeniem; m.in. jako efekt realizowanego 
projektu RunUp) 

• Utworzenie i działalność podmiotów otoczenia biznesu 
np. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 
w Lesznie (jako przykładu nowoutworzonego IOB, nie 
było takiej inicjatywy wcześniej) oraz kompetencje 
zatrudnionej tam kadry 

• Wspólne działania jednostek samorządu terytorialnego 
w pozyskiwaniu funduszy europejskich 

• Działania zmierzające do dostosowania edukacji do 
potrzeb rynku pracy 

• Trzy uczelnie wyższe w subregionie (występuje 
kształcenie zawodowe i obok humanistyczne, co 
sprawia, że ma charakter kompleksowy) 

• Wysoka jakość kształcenia na poziomie szkół średnich i 
zawodowych, specjalności odpowiadające potrzebom 
rynku. Szkoły ponadgimnazjalne uruchomiły 
przynajmniej dwa nowe kierunki nauczania 
dostosowane do potrzeb lokalnego rynku 

• Współpraca zwł. jst z południa Wielkopolski z Niemcami 
i Dolnym Śląskiem 

• Rozwój nowych IOB, np. tworzenie Inkubatora 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Lesznie (w ramach 
dofinansowania z Działania 1.4 WRPO) 

praktycznie, brak instrumentów ze strony 
burmistrzów, wójtów 

• Niewielka współpraca podmiotów z JNB 
• Niemożność decydowania o wyborze wykonawców 

inwestycji w większym stopniu wskazując na dłuższe 
atesty technologii, wyższa jakość a więc przy 
podniesieniu znaczenia kryterium innowacyjności przy 
wyborze wykonawców firm 

• Wąska aktywność niektórych podmiotów otoczenia 
biznesu 

• Brak ciągłości dofinansowania świadczonych 
bezpłatnie usług przez IOB: szczególnie takich które 
były świadczone przy wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych, głównie w okresie 2004-2006 (ZPORR), 
co za tym idzie drenaż kadr i wypadanie z rynku IOB 
które wcześniej z powodzeniem na nim funkcjonowały 

• Brak realnego/wymiernego wsparcia IOB ze strony 
UMWW 

• Wiele małych firm, które nie wdrażają 
zaawansowanych innowacji 

• Brak zainteresowania kierunkami technicznymi i 
elektronicznymi przez uczniów dlatego, ze są za trudne 

• Możliwe trudności we wspólnej realizacji projektów 
wymagających współpracy na różnych szczeblach jst 
(między niektórymi gminami a powiatami) 

• Występują trudności w rozwoju innowacji w obszarze 
rolniczym – ograniczone kapitały, informacje 

• Słabe zaawansowanie techniczne parku maszynowego, 
niewystarczające zmechanizowanie i 
zautomatyzowanie procesów produkcyjnych (niskiej i 
średniej techniki) 

• Ciągle pojawiające się mentalne bariery dla 
innowacyjności 

• Brak koordynacji oferty badawczej i dydaktycznej 
uczelni z potrzebami przedsiębiorców, rozbieżność 
celów, brak spójności celów JBR z celami 
przedsiębiorstw 

• Niezidentyfikowane (niejasne) kompetencje lokalnych 
JBR 

• Niewystarczająca jakość i ilość kształcenia 
inżynierskiego (struktura kierunków kształcenia) 

• Trudności pozyskiwania przez przedsiębiorców kadr o 
odpowiednich kwalifikacjach 

• Większy w niektórych branżach zakres współpracy z 
uczelniami spoza regionu (np. z Wrocławia) 

• Brak wypracowanych mechanizmów współpracy 
pomiędzy uczelniami lokalnymi a przedsiębiorcami 

• Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorczości i 
innowacyjności ze strony jednostek otoczenia biznesu 

• Niewystarczające usieciowienie przedsiębiorstw 
(niewystarczająca intensywność współpracy) 

• trudność w identyfikacji branż wiodących na potrzeby 
kształcenia 

• Brak lidera innowacyjności w subregionie leszczyńskim 
(podmiotu integrującego rozwój innowacji) [być może 
brak liderów innowacyjności w poszczególnych 
powiatach – WG] (możliwe są platformy/ powiązania 
technologiczne) 

• Brak punktów konsultacyjnych RSI w regionie 



 

162 
 

• Brak przedstawicieli sfery B+R w regionie – punkty 
konsultacyjne 

• Brak znajomości oferty B+R np. z miasta Poznania 
(pasywne i ograniczone do Poznania działania 
instytucji badawczo-naukowych) 

• Brak zaufania firm do współpracy 
• Brak modeli współpracy i dobrych praktyk 
• Potrzebują wsparcia w fazie inicjowania działań, jak już 

będzie się „działo” to „włączymy” się do działania – 
konieczność kapitału „spłonkowego” inicjatyw  

• Uczelnie dostosowują kierunki bardziej do profili i 
zainteresowań uczniów i studentów niż do realnych 
potrzeb firm 

Szanse  Zagrożenia 

• Nieformalna współpraca pomiędzy JST a pozostałymi 
aktorami systemu 

• Zmiany na poziomie przepisów krajowych i 
wojewódzkich dotyczące PPP 

• Perspektywa korzystania z dotacji UE 
• Rewizja warunków brzegowych uczestnictwa w 

konkursach o dofinansowanie projektów wspierających 
IOB – szczególnie na poziomie regionalnym w ramach 
WRPO 

• Zmiana zasad finansowania ze strony państwa i regionu 
działalności jnb  

• Wspólne projekty z uczelniami – niestety firmy są wciąż 
mało aktywne, oczekują aktywności uczelni 

• Współpraca i sieciowanie biznesu (introwersja), ale 
także z innymi podmiotami np. B+R 

• Wsparcie w pozyskaniu know-how i kapitału ze strony 
podmiotów systemu, może UMWW 

• Szkolenia i dostosowanie edukacji wyższej i średniej do 
wymogów rynku pracy a nie zainteresowań czy 
preferencji absolwentów (ośrodki akademickie to 
szansa na wykorzystanie wiedzy) 

• Występuje interesująca lokalizacja blisko Niemiec 

• Ograniczone możliwości pozyskiwania środków na 
rozwój i bieżące funkcjonowanie IOB (konstrukcja 
WRPO oraz PO KL Działania 8.1 i 8.2 oraz 6.2) 

• Zmienność kierunków polityki wspierania IOB przez 
UMWW oraz podejmowanie części działań leżących w 
kompetencjach IOB subregionalnych 

• Niska innowacyjność oraz niska świadomość potrzeby 
wprowadzania innowacji w firmach w subregionie 
(por. struktura branżowa i wielkościowa firm w 
subregionie) 

• Odpływ (migracje) wysoko wykwalifikowanych kadr, 
młodych specjalistów z subregionalnego rynku pracy 

• Ograniczone możliwości pozyskiwania środków na 
rozwój i bieżące funkcjonowanie np. kredyty, 
poręczenia, pożyczki na wkład własny w projektach UE 
(szczególnie podmioty mikro na starcie) 

• Strategii nie widać w „terenie” – na poziomie zapisów 
jest ok., ale brak implementacji 

• Brak pomysłów, idei na rozwijanie innowacji lub 
wymogi innowacyjnych programów wymagają 
nadmiernego wysiłku finansowego, a można było by je 
zaspokoić na niższym poziomie kapitałowym i 
wesprzeć inne podmioty. 

• Kary za przekroczoną energię mimo złożonych 
wniosków do ENEI SA 

Subregion pilski 
 

Siły Słabości 

• Wskaźniki demograficzne (szczególnie osób w wieku 
produkcyjnym) 

• Potencjał turystyczny subregionu 
• Aktywność ODR w zakresie rolnictwa 
• Jst są zainteresowane pozyskiwaniem środków na 

infrastrukturę – trzeba je włączać w zagadnienie 
infrastruktury innowacyjnej 

• Wykwalifikowana i liczna kadra w regionie 
• Tereny inwestycyjne – potencjalne (brak uzbrojenia, 

leżą w rękach prywatnych) 
• Duża aktywność, operatywność i zaangażowanie 

przedsiębiorców 
• Edukacja na poziomie wyższym 
• Względne dopasowanie profilu kształcenia na poziomie 

wyższym zawodowym (PWSZ) 

• Niskie wykorzystanie zasobów naturalnych 
• Słabe połączenie komunikacyjne z Poznaniem i 

Warszawą 
• Małe zrównoważenie produkcji – dominujące 

podmioty 
• Trudności z dużymi przedsiębiorstwami 
• Relatywnie mała liczba podmiotów MSP 
• Niska świadomość innowacyjna podmiotów systemu 

innowacji w subregionie 
• Mało kompleksowe usługi i brak wykwalifikowanej 

kadry w IOB w zakresie wspierania innowacyjnych 
pomysłów przedsiębiorców 

• Piłą mimo że jest postrzegana jako biegun wzrostu 
subregionu, uznawana jest za pasywne wśród 
przedsiębiorców 
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• Przedsiębiorcy nie wiedzą w jaki sposób korzystać z 
potencjału IOB i JNB 

• Brak rozwiniętej kultury innowacyjnej 
• Edukacja zawodowa 
• Brak funduszy pożyczkowych i doręczeniowych 
• Oferta banków nie przystaje do realiów gospodarki –

niedostępność kredytów 
• Słaba sieć komunikacyjna 
• Słaba współpraca władz lokalnych a przedsiębiorstw 

(brak komunikacji, zainteresowania, wsparcia, 
inicjatyw, wiedzy o możliwościach współpracy, dobre 
plany i dokumentacja – gorzej z wykonaniem) 

• Brak specjalnych stref ekonomicznych i ulg/zachęt dla 
inwestorów 

• Brak wsparcia w zakresie zdobywania funduszy UE 
• Migracja młodych ludzi 

Szanse  Zagrożenia 

• Powstanie i rozwój klastra turystycznego 
• Lokalizacja – tranzytowe położenie, turystyczne 

walory regionu 
• Przyszła droga S11 
• Plany budowy lotniska (obsługa ruchu pasażerskiego 

oraz cargo) 
• Tereny inwestycyjne 
• Plany utworzenia strefy ekonomicznej 
• Budowa elektrowni atomowej w Klempiczu 
• Silny samorząd przedsiębiorców, który się tworzy 
• Dostępność siły roboczej i koszty pracy 
• Identyfikacja potencjału kolejnych inicjatyw 

klastrowych – obróbki metali oraz poligraficznego 
• Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i klastry 
• Skorzystanie z doświadczeń innych regionów, np. 

Katalonii (jednak z uwzględnieniem specyfiki Polski i 
Wielkopolski) 

• Dominujące zakłady migrują lub ograniczają 
działalność w regionie  – Winkowski, Philips, Stokłosa 

• Brak lobbingu przedsiębiorców i komunikacji z jst 
• Pasywna postawa urzędów wobec problemów 

gospodarki 
• Brak wizji i kierunku rozwoju regionu – dryfowanie 
• Peryferyjna lokalizacja w stosunku do stolicy regionu 

co utrudnia przepływ informacji a także niekorzystnie 
wpływa na podział środków płynących do subregionu 

 

Subregion poznański i miasto Poznań 
 

Siły Słabości 

• Występowanie regionalnego bieguna rozwoju 
(Poznań) 

• Pozytywny wizerunek Poznania – miasto biznesu, 
miasto akademickie (akademickość, 
przedsiębiorczość, zaradność) (wymiar krajowy) 

• Dobre jednostki naukowe (w tym uczelnie), 
szczególnie w sferze badań 

• Duża liczba MSP 
• Duża aktywność, operatywność i zaangażowanie 

przedsiębiorców  
• Zróżnicowane zakresy aktywności gospodarczej  
• Silne, charakterystyczne branże – dobrze 

rozpoznawalne poza Wielkopolską (elektronika, 
chemia, spożywcza, energia odnawialna, ICT, sektory 
kreatywne) 

• Dobre zasoby kadrowe (wykształcone kadry naukowe 
oraz absolwenci) 

• Duża liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego 

• Niewystarczające wykorzystanie potencjału 
akademickiego i naukowo-badawczego 

• Niewystarczająca aktywność części przedsiębiorstw z 
kapitałem zagranicznym w zakresie współpracy B+R 

• Niewysoki poziom technologiczny Wielkopolski (firmy) 
oraz niski poziom transferu technologii 

• Luka we wsparciu ze strony urzędów w czasie gorszej 
koniunktury, co dotyczy zarówno urzędów 
skarbowych, jak i utrudnień (czy też braku ułatwień) 
przy organizowaniu przetargów 

• Nieliczne instytucje otoczenia biznesu podejmowały 
się transferu technologii 

• Wciąż zbyt mała jakość usług części usług B+R w 
regionie 

• Zbyt mała współpraca podmiotów sektora innowacji, z 
uwzględnieniem:  
o IOB (dodatkowo ich atomizacja i dezintegracja a 

także szybki wzrost ilościowy podmiotów przy 
jednoczesnym niskim poziomem chęci 
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• Udział kapitału zagranicznego w propagowaniu 
dobrych rozwiązań i kształcenia (na razie głównie na 
poziomie średnim) 

• Wsparcie powiązań nauki z biznesem, inicjowane 
przez władze Poznania poprzez powołanie 
promotorów przedsiębiorczości na uczelniach, 
których oferty są prezentowane na Wielkopolskiej 
Platformie Innowacyjnej 

• Zdolność do wykorzystywania potencjału uczelni 
niepublicznych w zakresie dostosowania do potrzeb 
przedsiębiorców  

• Umowy uczelni na kształcenie dwustronne, praktyki 

współpracy); silne współzawodnictwo o środki, w 
tym z funduszu strukturalnych (poziom regionalny i 
krajowy), 

o uczelni (choć wskazywano także znaczne zmiany w 
zakresie otwarcia uczelni na potrzeby biznesu), co 
przekłada się na wysokie koszty korzystania z ofert 
pracowników naukowych dla MSP. Brakuje też 
konsolidacji ofert jednostek naukowo-badawczych 
oraz wsparcia ze strony urzędów dla 
przedsiębiorstw 

• Zainteresowanie polskimi innowacjami jest coraz 
bardziej skromne. JBR nie zajmują się wyłącznie 
innowacjami, a inną działalnością, gdyż firmy z 
kapitałem zagranicznym nie są zainteresowane 
polskimi innowacjami i gdy podzlecają to te badania 
wynikające z przepisów, ochronę środowiska 

• Jakość kształcenia aktualnych absolwentów w całej 
liczbie (nie są ukierunkowane na potrzeby gospodarki, 
absolwenci są  nieprzygotowani do uczenia się nowych 
umiejętności, nawet gdy pracodawca zapewnia takie 
możliwości)  

• Słaba infrastruktura, szczególnie komunikacyjna (co w 
konsekwencji negatywnie rzutuje na podejmowanie 
współpracy oraz rozpoczynanie działalności 
innowacyjnej) 

Szanse  Zagrożenia 

• Rozwój IOB koordynujących klastry/wspierających 
klastry 

• Rozwój dotychczasowych, a także nowych atrakcyjnych 
branż 

• Wykorzystanie potencjału firm poprzez łączenie ich do 
współpracy z JNB – łącznik IOB oraz wzmocnienie ich 
zasobów poprzez wprowadzanie innowacji 
organizacyjnych i marketingowych (jako bazy do 
przyszłych znacznych innowacji, m.in. technologicznych) 

• Rozwój unikalnych dziedzin nauki (bioinformatyka) 
• Możliwość skorzystania przez naukowców z programu 

Sokrates 
• Wsparcie silnych/zidentyfikowanych już branż 

(elektronika, chemia, spożywcza) oraz rozwój branży 
energetyki odnawialnej (początki inicjatywy klastrowej) 
i spożywczej 

• Znacznie większe wspieranie eksportu (niż dotychczas) z 
poziomu regionu (UMWW) 

• Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną gdzie 
poprzez jej poprawę można oczekiwać zdynamizowania 
kontaktów z partnerami gospodarczymi spoza regionu i 
kraju 

• Zmiany w ustawodawstwie 
• Lepsze zaprogramowanie działań z WRPO 
• Promowanie dobrych praktyk 
• Wspieranie oddolnych inicjatyw klastrowych firm 

(zadanie IOB oraz UMWW) 
• Ściągnięcie inwestorów, którzy chcą zainwestować z 

uwzględnieniem regionalnego kapitału ludzkiego  
• Bliskość Berlina jako rynku zbytu dla produktów 

wielkopolskich (dostrzegając także zagrożenia 
wynikające z bliskości tego silnego gospodarczo ośrodka 

• Niekorzystne zapisy ustawodawcze, przede wszystkim 
w ustawie o zamówieniach publicznych, w której 
oferty są oceniane w zdecydowanej większości 
przypadków na podstawie ceny, co zniechęca do 
podnoszenia jakości i innowacyjności oferowanych 
przez firmy rozwiązań. Ponadto za niekorzystne 
uznano naliczanie podatku VAT w momencie 
wystawienia faktury, a nie w momencie zapłaty za 
towar (usługę) lub w momencie określenia terminu 
płatności na fakturze. W tym zakresie przedsiębiorstwa 
oczekują lobbingu władz regionalnych u władz 
centralnych 

• Kryzys, który rozpoczął się w 2008r., a który 
szczególnie dotknął firmy eksportowe. W tym zakresie 
wymieniano głównie branżę meblarską 

• Drenaż wykształconych kadr (emigracja za pracą; brak 
„dobrych” miejsc pracy po kierunku, często bardzo 
atrakcyjnym, niszowym) 

• Niewystarczający zakres regulacji w nauce, 
ograniczających współpracę z biznesem 

• Programowanie działań na poziomie regionu (UMWW) 
słaba koordynacja, słaby przepływ informacji 

• Niski poziom zarządzania środkami regionalnymi 
(WRPO) – słaba redystrybucja zarówno ilościowa jak i 
jakościowa; wspieranie pojedynczych projektów bez 
specjalnej wizji na poziomie regionu  

• Brak wsparcia/na niskie wsparcie finansowe dla IOB z 
poziomu regionu (UMWW) 
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europejskiego) oraz tradycje pracy i przedsiębiorczości 
w regionie i subregionie 

 
 

8. Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu z punktu widzenia Regionalnego Systemu 
Innowacji 

Umiejętność wskazania (autodiagnozy) najważniejszych elementów obecnie (i w przyszłości) 
determinujących zdolność i skłonność podmiotu do działania oraz kształtowania pola rynkowego, 
stanowi fundament zarządzania w kategoriach wyzwań współczesnego otoczenia. Analiza kluczowych 
czynników sukcesu to uznana metoda służąca do analizy zasobów, kompetencji i obszarów istotnych 
z punktu widzenia rozwoju i roli podmiotu/regionu w kształtowaniu realiów funkcjonowania. 
Nadrzędnym założeniem jest tu wyszczególnienie i dokonanie analizy powiązań najważniejszych 
kryteriów dla analizowanego problematu. Należy zadbać przy tym o przekrojowość i antycypacyjne 
spojrzenia na dobór czynników o charakterze unikalnym, wiodącym, wyróżniającym i aktywizującym 
uczestników. Ponadto zadbać należy o odpowiednią liczbę czynników, nie może ich być zbyt wiele, 
przyjmuje się, że ich liczba wynosić powinna od 3 do 6 elementów.  

Metodyka ta stanowi nowe podejście do analizy regionów, jednak z punktu widzenia 
współczesnych wyzwań i konieczności budowania trwałej zdolności do generowania innowacyjnych 
postaw, zachowań i myślenia, w systemie aktorów systemu, stanowi kluczowy element 
ukierunkowania działań zmierzających do poprawy bazy systemu jak i kierunków oraz zakresu działań 
podejmowanych w celu ich poprawy. Mając powyższe na uwadze, w oparciu o wskazania ekspertów 
w diagnozie ujawniono 32 zmienne, kształtujące przekrojowo, trwale i istotnie procesy mające 
miejsce, lub te które powinny mieć miejsce, w ramach procesów innowacyjnych w regionie. W 
dalszej kolejności po dokonanej inwentaryzacji, dokonana została redundancja, agregacja i 
wartościowanie (subiektywne opinie ekspertów) poszczególnych czynników, w wyniku tego procesu 
uzyskano 6 kluczowych czynników. Poddano je w dalszej kolejności procesowi nadawania wag i 
określania istotności, pilności poszczególnych czynników. W wyniku tych działań uzyskano 
następujące wyniki. 

Tabela 13. Kluczowe czynniki sukcesu procesów innowacyjnych w regionie z udziałem kluczowych 
aktorów systemu 

Lp. 
Kluczowy czynnik sukcesu wg układu wagi czynnika (od najważniejszego do 

najmniej ważnego) 
Waga 

czynnika 
Pilność czynnika 

1. 

Aktywna postawa rynkowa aktorów systemów oparta na znajomości podmiotów 
systemu innowacji oraz procesów regionalnych, ich efektów, znajomości nowych 
zjawisk i trendów (goal seeking approach)                0,27                    0,98     

2. 
Sieciowanie podmiotów systemu innowacji oparte na komplementarności, wsparciu, 
dialogu i zaufaniu oraz najlepszych wzorcach postaw i działań                0,22                    0,84     

3. 
Ścisła, realna i komercyjna współpraca pomiędzy sferą nauki a biznesem w wymiarze 
ponadregionalnym (edukacja+nauka)                0,19                    0,46     

4. 
Praktyczne wykorzystanie instrumentów ICT wspomagających rozwój i sieciowanie 
innowacji                0,13                    0,27     

5. 
Opracowywanie profesjonalnej oferty usług doradczych / identyfikacja i rozwój 
kompetencji w jednostkach IOB ze względu na potrzeby biznesu                 0,11                    0,35     

6. 

Usprawnienie funkcjonowania urzędu (komunikacja wewnętrzna, uproszczenie 
procedur, wprowadzenie zespołów zadaniowych – gdy potrzebna jest współpraca                0,08                    0,25     
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między wydziałami) 

Suma 

               1,00     

w skali od 0 
(najmniej) do 1 

(najwięcej) 

    

Lp. 
Kluczowy czynnik sukcesu wg układu wagi czynnika (od najpilniejszego do najmniej 

pilnego) 
Pilność 

czynnika 
Waga czynnika 

1. 

Aktywna postawa rynkowa aktorów systemów oparta na znajomości podmiotów 
systemu innowacji oraz procesów regionalnych, ich efektów, znajomości nowych 
zjawisk i trendów (goal seeking approach)                0,98                    0,27     

2. 
Sieciowanie podmiotów systemu innowacji oparte na komplementarności, wsparciu, 
dialogu i zaufaniu oraz najlepszych wzorcach postaw i działań                0,84                    0,22     

3. 
Ścisła, realna i komercyjna współpraca pomiędzy sferą nauki a biznesem w wymiarze 
ponadregionalnym (edukacja+nauka)                0,46                    0,19     

4. 
Opracowywanie profesjonalnej oferty usług doradczych / identyfikacja i rozwój 
kompetencji w jednostkach IOB ze względu na potrzeby biznesu                 0,35                    0,11     

5. 
Praktyczne wykorzystanie instrumentów ICT wspomagających rozwój i sieciowanie 
innowacji                0,27                    0,13     

6. 

Usprawnienie funkcjonowania urzędu (komunikacja wewnętrzna, uproszczenie 
procedur, wprowadzenie zespołów zadaniowych – gdy potrzebna jest współpraca 
między wydziałami)                0,25                    0,08     

Suma w skali od 0 
(najmniej) do 
1 (najwięcej)                1,00     

Źródło: opracowanie własne na podstawie opinii ekspertów 

Przedstawione wyniki zostały posortowane od najważniejszego czynnika do najmniej ważnego i 
od najpilniejszego do najmniej pilnego. O złożoności sytuacji i konieczności podejmowania zmian, 
świadczy fakt, że występuje praktyczna zgodności wag czynników z czasem ich realizacji, co stawia 
system o dużej bezwładność i rozproszeniu w trudnej sytuacji przyspieszenia i reorientacji 
podmiotowej i przedmiotowej (przejście z budowy masy krytycznej na dynamikę i sieciowanie). 
Uzyskane wyniki liczbowe, w celu dokonania pełnej analizy poddane zostały także analizie 
przyczynowo – skutkowej. W oparciu o jej wyniki stwierdzono poniższe zależności. 

Tabela 14. Kluczowe czynniki sukcesu procesów innowacyjnych w regionie z udziałem kluczowych 
aktorów systemu w ujęciu analizy przyczynowo-skutkowej 

Lp. 
Kluczowy czynnik sukcesu wg układu wagi czynnika  

(od najważniejszego do najmniej ważnego) 
Rola czynnika 

1. 

Aktywna postawa rynkowa aktorów systemów oparta na znajomości podmiotów 
systemu innowacji oraz procesów regionalnych, ich efektów, znajomości nowych 
zjawisk i trendów (goal seeking approach) 
 Wynikowa czynników 2-6.    

2. 
Sieciowanie podmiotów systemu innowacji oparte na komplementarności, wsparciu, 
dialogu i zaufaniu oraz najlepszych wzorcach postaw i działań Indukowana przez czynnik 3.     

3. 
Ścisła, realna i komercyjna współpraca pomiędzy sferą nauki a biznesem w wymiarze 
ponadregionalnym (edukacja+nauka) 

Inicjująca, ukierunkowujące i 
wzmacniająca proces 

4. 
Praktyczne wykorzystanie instrumentów ICT wspomagających rozwój i sieciowanie 
innowacji Wspierająca czynniki 2, 3, 5, 6.     

5. 
Opracowywanie profesjonalnej oferty usług doradczych / identyfikacja i rozwój 
kompetencji w jednostkach IOB ze względu na potrzeby biznesu  

Inicjująca masowość działań, 
szczególnie w przestrzeni nie 
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podlegającej biegunom wzrostu i 
wspierająca czynniki 1, 2.     

6. 

Usprawnienie funkcjonowania urzędu (komunikacja wewnętrzna, uproszczenie 
procedur, wprowadzenie zespołów zadaniowych – gdy potrzebna jest współpraca 
między wydziałami, przyjazność dla biznesu i inicjatyw gospodarczych) Czynnik motywujący     

Źródło: opracowanie własne na podstawie opinii ekspertów. 

W wyniku analizy nie stwierdzono czynników neutralnych i znoszących się wobec siebie – nie 
występuje zatem realna groźba znoszenia się pozytywnych działań w tym zakresie, zidentyfikowano 
natomiast potencjalne efekty synergii. Kluczowe czynniki sukcesu wskazane w diagnozie stanowić 
będą program aktywizujący działań i aktywną pomoc w określaniu rangi, hierarchii i pilności 
podejmowanych działań w ramach planowania, realizacji i ewaluacji strategii. Przeprowadzona 
analiza pozwala stwierdzić, że polityka innowacyjna Wielkopolski powinna uwzględnić konieczność 
skupienia uwagi na procesach sieciowania i rozwoju styków współpracy (na zasadzie obopólnie 
korzystnego procesu, z uwzględnieniem transferu finansowego, wiedzy i korzyści) umożliwiających 
stymulowanie, rozwój i zarządzanie powiązaniami w przekrojach: biznes i nauka oraz instytucje 
otoczenia biznesu. W pierwszym okresie należy skupić działania na zdiagnozowaniu tych obszarów 
oraz zapewnieniu właściwych warunków i reguł współpracy pomiędzy tymi podmiotami. W dalszej 
kolejności trzeba opracować system profesjonalnego wsparcia dla aktorów systemu, a dalej skupić 
uwagę na opracowaniu rozwiązań ICT na potrzeby uruchomienia i wspierania procesów sieciowania 
innowacji.  

W wyniku tych działań dążyć należy do wzbudzania systemu i jego dynamizacji, do tej pory 
bowiem skupiano uwagę na jego masie krytycznej (zwiększanie ilości uczestników, co miało swoje 
uzasadnienie w realiach działania z uwzględnieniem specyfiki warunków działania z poprzednich lat), 
obecnie jednak przed regionem stoją nowe wyzwania, stąd konieczność przemodelowania systemu. 

 

Zakończenie  

Przeprowadzona analiza powala zidentyfikować najważniejsze czynniki, które powinny zostać 
uwzględnione w nowej polityce innowacyjnej regionu, a także w innych politykach prowadzonych 
przez władze regionalne. Prowadzone działania muszą uwzględniać wzajemną zależność 
podsystemów gospodarczego, społecznego i przestrzennego, uwzględnioną w sposobie zarządzania 
publicznego. Czynniki te obejmują: 

• W ramach zarządzania regionem: 
o konsekwentnie realizowana i spójna polityka innowacyjna i gospodarcza, 
o poprawa sprawności instytucjonalnej. 

• W ramach podsystemu gospodarczego: 
o Działania ukierunkowane na wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw, 
o Działania wspierające rozwój klastrów, 
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o Wspieranie zmiany struktury gospodarki na odpowiadającą gospodarce opartej 
na wiedzy, w tym rozwój sektorów wysokiej i średniej techniki, zaawansowanych 
usług oraz sektorów kreatywnych i sektora kultury. 

• W ramach podsystemu społecznego: 
o Poprawa jakości edukacji i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i 

kreatywnych, 
o Poprawa wydajności pracy, szczególnie w podregionach poza centrum 

województwa. 

• W ramach podsystemu przestrzennego: 
o Poprawa stanu infrastruktury transportowej 
o Rozwój infrastruktury informatycznej, zwłaszcza dostępność do Internetu 

szerokopasmowego i bezprzewodowego w całym regionie. 

Wiele z wymienionych czynników, np. sprawność instytucjonalna i jakość prowadzonej 
polityki lub struktura przestrzenne nie były dotychczas traktowane jako ważny czynnik kształtujący 
konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Wzięcie ich pod uwagę może znacznie zwiększyć 
skuteczność i systemowy charakter prowadzonych działań. Warto zwrócić uwagę, że rzeczywista 
zmiana pozycji konkurencyjnej i innowacyjności Wielkopolski zależy nie tylko od działań władz 
regionalnych, ale także wielu innych podmiotów, które na zasadzie partnerstwa powinny przyjąć na 
siebie odpowiedzialność za rozwój regionu. Innym ważnym czynnikiem jest współpraca władz 
różnych poziomów. 

Rozwój sfery gospodarczej powinien być efektem pozytywnej synergii generowanej przez 
inne podsystemy. Struktura gospodarki regionu jest ciągle tradycyjna i zmienia się stosunkowo 
wolno, choć wciąż generuje wysokie PKB, z prognozowanym dalszym wzrostem. Utrzymanie tego 
trendu w długim okresie i poprawa pozycji konkurencyjnej regionu będzie zależeć w dużej mierze od 
zdolności przekształcenia gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, w tym szczególnie 
wzmocnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich współpracy, 
zwłaszcza w zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Jedną z najważniejszych 
barier w tej dziedzinie będzie niski poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 
wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwach.  

Jeżeli chodzi o potencjał demograficzny, kapitał ludzki, społeczny oraz badawczo-rozwojowy, w 
ramach analizy stwierdzono, że region ma korzystną liczbę ludności i strukturę demograficzną, będzie 
się ona jednak pogarszać, szczególnie w perspektywie długookresowej, co wymaga podjęcia działań 
zapobiegawczych. Region ma też stosunkowo wysoki poziom rozwoju kapitału ludzkiego i 
społecznego, jest także dużym ośrodkiem naukowym. Dalszy rozwój tego potencjału i dostosowanie 
go do rzeczywistych potrzeb gospodarki będzie jednym z najważniejszych czynników wpływających 
na zdolność Wielkopolski do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Szczególnie ważne jest 
kształtowanie odpowiednich postaw już w procesie edukacyjnym, co pozwoli na rzeczywiste, 
długookresowe zmiany mentalnościowe.  

Analiza podsystemu przestrzennego wskazuje na kilka czynników wpływających na 
konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój kapitału społecznego. Należą do nich wykształcenie 
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nowoczesnej specjalizacji gospodarczej, zwiększenie dostępności zaawansowanej infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz poziomu jej wykorzystania zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i 
gospodarstwa domowe, dostęp do energii elektrycznej odpowiedniej mocy, a także zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. W zakresie infrastruktury 
transportowej szczególnie istotny jest rozwój wysokoefektywnej sieci drogowej i połączeń 
kolejowych, żeby możliwe było szybkie przenoszenie impulsów rozwojowych, a struktura 
wewnątrzregionalnej sieci transportowej wzmacniała rozwój subregionów. Takie działanie pozwoli 
zmniejszyć zróżnicowania wewnątrzregionalne oraz prowadzić do rozwoju ośrodków subregionalnych 
w Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile. Jednocześnie Poznań powinien rozwijać swoje powiązania 
międzynarodowe i pełnić rolę bieguna rozwojowego dla całego regionu. Rozwój Poznania będzie 
warunkiem konkurencyjności Wielkopolski w kontekście europejskim.  

Analiza problemów kluczowych i ich możliwych rozwiązań została umieszczona na końcu każdego 
rozdziału. Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie opracowane na podstawie analiz cząstkowych. 

Tabela 15. Zbiorcza analiza problemów kluczowych 

Zidentyfikowany 
problem kluczowy 
po hierarchizacji 

Rozwiązanie problemu Działania powiązane (hierarchizacja i analiza powiązań na końcu 
rozdziałów) 

Niski poziom 
innowacyjności 
Wielkopolski 

Zwiększenie podaży 
innowacji i popytu na 
innowacje w regionie 

Zwiększenie podaży innowacji: 
• Zwiększenie umiejętności przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania 

innowacji 
• Poprawa zdolności przedsiębiorstw w zakresie zarządzania (procesy, 

produkty, organizacja, marketing, technologie, itp.) 
• Poprawa współpracy nauki z gospodarką 
• Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw  
• Tworzenie relacji o charakterze sieciowym 
• Ukierunkowane wsparcie finansowe, organizacyjne i doradcze 
• Lepsze dopasowanie usług instytucji otoczenia biznesu 
Zwiększenie popytu na innowacje: 
• Stworzenie wymagającego  i wyspecjalizowanego rynku 
• Promocja produktów innowacyjnych, szczególnie poprawiających 

jakość życia i przyjaznych dla środowiska 
• Zwiększenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacji 

procesowych, produktowych, organizacyjnych, marketingowych i 
technologicznych 

• Innowacyjny design – atrakcyjne       i nowoczesne wzornictwo plus 
funkcjonalność produktów 

• Innowacje skoncentrowane na użytkowniku 
• Zwiększenie otwartości mieszkańców regionu na nowe idee 
• Promocja postaw innowacyjnych i kreatywnych 
• Edukacja dla innowacji 

Niska skuteczność 
polityki 
innowacyjnej 

Zwiększenie poziomu 
zaufania społecznego w 
regionie oraz poprawa 
skuteczności polityki 
innowacyjnej 
 

• Wprowadzenie innowacyjnych standardów w zakresie administracji 
publicznej w regionie 

• Podniesienie sprawności instytucjonalnej w zakresie zarządzania 
publicznego 

• Harmonizacja działań podmiotów systemu innowacji w zakresie 
realizacji działań proinnowacyjnych 

• Systemowe podejście do tworzenia i wdrażania polityki 
innowacyjnej 

Niska 
innowacyjność 
przedsiębiorstw 

Zwiększenie poziomu 
innowacyjności 
przedsiębiorstw 

• Zwiększenie podaży innowacji i popytu na innowacje wśród 
przedsiębiorstw 

• Zwiększanie świadomości i wzmacnianie motywacji do 
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wprowadzania innowacji 
• Opracowanie modelu rozwoju w oparciu o innowacje w 

przedsiębiorstwach 
• Ocena (samoocena) przedsiębiorstw w zakresie zdolności do 

wprowadzania innowacji 
• Ukierunkowane wsparcie finansowe, organizacyjne, informatyczne i 

doradcze 
• Dopasowanie oferty instytucji otoczenia biznesu 
• Poprawa poziomu informatyzacji przedsiębiorstw 
• Zwiększenie umiejętności przedsiębiorstw w zakresie współpracy w 

działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 
• Edukacja dla innowacji  

Niski poziom 
umiejętności 
niezbędnych w 
gospodarce opartej 
na wiedzy 

Zwiększenie wśród 
mieszkańców 
świadomości i 
wzmacnianie 
motywacji do 
wprowadzania 
innowacji 

• Edukacja dla innowacji 
• Zwiększenie nowoczesności i innowacyjności uczelni, szkół                  

i przedszkoli 
• Kształtowanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym 

kreatywności, przedsiębiorczości oraz                               i 
umiejętności interpersonalnych 

• Aktywne społeczności lokalne 
• Wsparcie aktywności dotyczącej innowacyjnych inicjatyw lokalnych 

oraz innowacji społecznych 
• Usprawnienie funkcjonowania instytucji lokalnego                    i 

regionalnego rynku pracy 
• Wsparcie osób zakładających własną działalność gospodarczą 
• Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
• Zwiększenie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych 
• Rozwój e-administracji 

Niski poziom 
współpracy sektora 
nauki z gospodarką 

Wzmocnienie 
aktywności jednostek 
naukowo-badawczych 
w zakresie współpracy 
z biznesem 

• Wzrost potencjału  wiedzy naukowej i know-how dla współpracy z 
biznesem 

• Zmotywowanie naukowców do współpracy z biznesem, w tym do 
tworzenia zespołów zadaniowych 

• Zapewnienie studentom i naukowcom wiedzy i metodyki do  
współpracy z biznesem / podejmowania własnej działalności 
gospodarczej 

• Zapewnienie organizacji (struktury) sprzyjającej partnerstwu z 
biznesem 

• Usprawnienie procedur administracyjnych i prawnych dotyczących 
współpracy z biznesem 

• Rozwój systemu identyfikacji  potrzeb biznesu  
• Wzmocnienie systemu identyfikacji kompetencji  w jednostkach ze 

względu na potrzeby biznesu 
• Ocena przydatności aparatury (sprzętu) ze względu na potrzeby 

biznesu i określenie zasad jego udostępniania 
• Promocja aktywności jednostek w zakresie oferty dla biznesu 
• Identyfikacja i wybór kanałów promocji i dystrybucji dopasowanych 

do specyfiki firm 
• Wzmocnienie przepływu informacji o aktywności naukowców 

(usieciowienie przy współpracy z podmiotami systemu innowacji) 
Duże zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne 

Zmniejszenie 
zróżnicowania 
wewnątrzregionalnego 

• Rozwój infrastruktury (rekomendacja do strategii rozwoju 
województwa) 

• Poprawa  jakości infrastruktury transportowej (jw.) 
• Rozwój infrastruktury informatycznej (jw.) 
• Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (jw.) 
• Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych (jw.) 
• Polityka innowacyjna UMWW wspierająca rozwój subregionów na 

bazie specjalizacji gospodarczej odpowiedniej w gospodarce opartej 
na wiedzy 

• Wsparcie zarządzania działaniami proinnowacyjnymi na poziomie 
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powiatu i innych zainteresowanych jst 
• Polityka innowacyjna samorządów lokalnych promująca rozwój w 

oparciu o innowacje 
• Lokalne centra innowacyjne ułatwiające dostęp do usług 

proinnowacyjnych 
• Budowa partnerskich relacji jst z aktorami lokalnymi 

 

Najważniejsze koncepcje przyjęte w nowej polityce innowacyjnej regionu i wynikające z niniejszej 
diagnozy oraz analizy najnowszych trendów międzynarodowych umieszczono w załączniku nr 2. 
Powiązanie diagnozy z analizą nowych trendów było przyczynkiem do sformułowania misji, wizji i 
programów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji. 
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