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endoGenicZne i eGZoGenicZne 
UwArUnKowAniA innowAcJi nA poZiomie 

reGionAlnYm w ZAchodnieJ polSce 

wprowAdZenie

dynamizm i systemowość rozwoju technologicznego zostały dotychczas opisane 
w nurtach teoretycznych określanych jako szkoły: ewolucyjna i neoschumpete-
rowska. Proces innowacyjny na poziomie przedsiębiorstwa jest uznawany w tych 
koncepcjach za układ aktywności, które są ze sobą powiązane przez wzajemne 
sprzężenia zwrotne. Innowacja jest natomiast rezultatem interaktywnego procesu 
uczenia, który angażuje często kilku aktorów z wewnątrz i spoza przedsiębiorstwa 
(Lundvall, 1992).

Innowacja i jej dyfuzja są tym samym efektem interaktywnego i kolektywnego 
procesu sieciowego, personalnych i  instytucjonalnych powiązań ewoluujących 
w czasie. Odpowiadają one w regionie na wyzwania stawiane przez „nową eko-
nomię”: globalizację i akcelerację zmian technologicznych, stwarzając tym samym 
szansę rozwoju gospodarczego w słabo rozwiniętych regionach.

Regionalne systemy innowacyjne stały się przedmiotem badań teoretyczno-
-empirycznych w ostatnich 20–25 latach. Ujęcie to koncentruje się na determi-
nantach rozwoju i  dyfuzji innowacji produktowych i  procesowych. Jego istotą 
stają się relacje zachodzące między wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami 
regionu (Sternberg, 2000, s. 392). Wnioski z  prowadzonych badań świadczą 
o tym, że podmioty produkcyjne osiągają większe sukcesy, kiedy są elementami 
intensywnej integracji sieciowej. 

Studia EkonomicznE 1 Economic StudiES
nr 2 (LXXXi) 2014

* Uniwersytet zielonogórski, zakład Innowacji i Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii 
i zarządzania (aswiadek@uz.zgora.pl).



EndogEnicznE i EgzogEnicznE uwarunkowania innowacji na poziomiE… 265

Studiując literaturę przedmiotu, dotyczącą współczesnych teorii rozwoju 
gospodarczego, spotykamy między innymi podział na teorie egzogeniczne i endo-
geniczne. Kryterium zaliczenia danej teorii do jednej lub drugiej grupy zależy od 
przyczyn rozwoju. W dużym uproszczeniu: jeśli jest on spowodowany przez czyn-
niki znajdujące się wewnątrz badanego obiektu (regionu, państwa), wówczas 
mamy do czynienia z rozwojem endogenicznym. z kolei jeśli rozwój gospodarczy 
jest wywołany przez czynniki znajdujące się poza badanym obiektem, wówczas 
mamy do czynienia z rozwojem egzogenicznym.

Próby sformułowania endogenicznych teorii rozwoju gospodarczego sięgają 
początku lat 60. XX wieku, kiedy to ukazały się prace N. Kaldora, J.K. Arrowa 
oraz N. Kaldora i J.A. Mirleesa (Malaga, 2009, s. 9). Intensywny wzrost zainte-
resowania endogenicznymi koncepcjami rozwoju przypada jednak dopiero na 
lata 80. i 90. XX wieku, kiedy to pojawiły się przede wszystkim modele P. Romera 
(1986) i R.E. Lucasa (1988). Interesujące w nich jest to, iż rozwój technologiczny 
jest zależny od wielkości nakładów, jakie ponoszą przedsiębiorstwa i  władze 
w danym regionie. P. Romer zwraca uwagę, że częstszą barierą rozwoju regionu 
czy państwa jest luka w zakresie wiedzy technologicznej niż bariera kapitałowa 
i możliwości inwestycyjne (Romer, 1990, s. 89). 

Koncepcja rozwoju endogenicznego opiera się przede wszystkim na czynni-
kach wewnętrznych – endogennych. Poziom agregacji krajowej czy regionalnej 
jest na tym etapie sprawą drugorzędną (Olechnicka, 2004). Teoria ta pozwala na 
uniknięcie zależności od centrów gospodarczych i inwestorów zagranicznych two-
rzących monostrukturę regionalną (Grosse, 2011). Powstaje jednak kluczowe 
pytanie, czy monostruktura nie może oznaczać próby budowy fundamentalnych 
czynników rozwoju w kierunku wewnętrznej specjalizacji technologicznej zgodnie 
z koncepcją smart specialization? decyzje lokalizacyjne co do inwestycji zagra-
nicznych nie stanowią bowiem zbioru przypadkowych argumentów, a  raczej 
zespół przemyślanych, opartych na przesłankach głównie ekonomicznych czynni-
ków obejmujących również uwarunkowania endogenne. zwolennicy tej koncepcji 
podnoszą fakt, że rozwój odbywa się w oparciu o wewnętrzną akumulację kapi-
tału i wiedzy, kwestionując jednocześnie zasadę swobodnego „rozlewania się” 
technologii z centrów do peryferii (Myrdal, 1957; Kaldor, 1966).Uważają oni, że 
terytoria słabo rozwinięte podlegają postępującej marginalizacji, stanowiąc jedy-
nie rezerwę zasobów dla rozwijających się centrów. Postępuje zatem dywergencja 
między poszczególnymi regionami, a nie wyrównywanie poziomów (Grossman, 
Helpman, 1991; Temple, 1999, s. 112–156). Jak zwraca uwagę T. Grosse, próbą 
rozwiązania tego problemu jest polityka spójności UE.

Koncepcja rozwoju egzogenicznego opiera się na czynnikach zewnętrznych. 
Jej punktem zwrotnym jest to, że na terytoriach słabo rozwiniętych nie można 
zainicjować rozwoju jedynie na podstawie uwarunkowań wewnętrznych, które są 
niesatysfakcjonujące. W  uzyskaniu rozwoju niezbędne okazują się czynniki 
zewnętrzne, jak transfer technologii w postaci inwestycji kapitałowych, instytucji 
i doświadczeń. Naturalnym założeniem tej koncepcji jest nieograniczony proces 
dyfuzji wiedzy z terytoriów bardziej rozwiniętych ku peryferyjnym (Greunz, 2005, 
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s. 449–473). Teoria ta jest zbieżna z doktryną liberalną rozwoju gospodarczego 
zakładającą brak lub w niewielkim stopniu ograniczoną swobodę w przepływie 
dóbr.

Celem obszarów słabo rozwiniętych staje się w tej doktrynie szerokie otwarcie 
na zewnętrzny transfer technologii (Burca, 1997). Podstawową zaś cechą odróż-
niającą je jest ich zdolność absorpcyjna. działania publiczne powinny zmierzać 
do poprawy wykształcenia miejscowej ludności, rozbudowy infrastruktury komu-
nikacyjnej, wsparcia technologicznego miejscowego biznesu (Grosse, 2011).

Oba z zaprezentowanych założeń teoretycznych wskazują raczej na polaryza-
cyjne ujęcie problemu. Koncepcje te ex definitione posiadają przeciwny i wyklu-
czający się charakter. W czystej formie trudno jest wskazać przykłady struktur na 
poziomie krajowym lub regionalnym spełniających wszystkie wyjściowe założenia 
teoretyczne. Można jednak uznać, że struktury posiadające znaczny kapitał spo-
łeczny w postaci doświadczeń, wiedzy i technologii są lub powinny być w stanie 
rozwijać się samodzielnie – osiągnięta masa krytyczna samopodtrzymującego się 
rozwoju. Co więcej ich zaawansowanie technologiczne pozwala kreować domi-
nujące ścieżki zmian technologicznych również systemom zewnętrznym. Tym 
samym endogenicznie zdolne do rozwoju są najlepiej wykształcone „byty”, nie 
wymagają one bowiem zewnętrznych zasileń, które raczej mogłyby spowolnić roz-
wój niż go przyspieszyć.

dla odmiany systemy rozwijające się w  sposób egzogeniczny, oparte na 
zewnętrznych czynnikach, będą głównie bazować na transferze technologii, której 
samenie są w stanie rozwinąć przy założeniu racjonalnych warunków ekonomicz-
nych. To typowa sytuacja dla regionów i krajów o znaczącej luce technologicznej. 
A zachowanie takie zapobiega postępującej marginalizacji oraz sytuacji określa-
nej mianem „wynajdowania koła”.

W regionach peryferyjnych, do których należy również Polska i jej wojewódz-
twa, ze względu na słabość ich wewnętrznych cech trudno zainicjować samoistne 
procesy dynamicznej akumulacji kapitału, wiedzy, innowacji i  szeroko kapitału 
społecznego (Hassink, 2005, s. 521–535).z  tego powodu zwraca się uwagę na 
konieczność ich wsparcia przez inwestycje zewnętrzne i otwarcie na zewnętrznych 
kooperantów (Barquero, 1999, s. 79–93; North, Smallbone, 2006, s. 41–60; Porter, 
2003, s. 549–578; Simmie, 2003, s. 607–620). Nawet jeżeli powiążemy te czynniki 
ze strategią rozwoju lokalnego, jak sugeruje Grosse,czy oznacza to, że będzie to 
nawiązywanie do endogenicznej teorii rozwoju? Istnieją co do tego wątpliwości. 
Czy takie rozpatrywanie problemu nie oznacza przypadkiem jednak „cichego” 
przyjęcia rozwoju o egzogenicznym charakterze, ale uwzględniającego element 
potencjału wewnętrznego regionów? Oznaczałoby to akceptację mieszanego 
podejścia do rozwoju regionalnego. Taka propozycja nie posiada bowiem czy-
stego powiązania ani z pierwszym, ani z drugim z nich. Co więcej, silne interak-
cjez otoczeniem w aspekcie transferu technologii mogą świadczyć o przyjęciu 
raczej egzogenicznej trajektorii rozwoju, nawet jeżeli będzie ona posiadać 
„miękki” charakter, jak sugeruje Grosse (2011).
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Nakreślone ramy koncepcyjne przyczyniły się do podjęcia problematyki kon-
frontacji czynników endo- i egzogenicznych oraz do oceny ich wpływu na inno-
wacyjność regionalnych systemów przemysłowych. Obecnie teoria endogenicz-
nego rozwoju cieszy się coraz większą popularnością w świecie nauki, szczególnie 
w krajach wysoko rozwiniętych. W tym kontekście podstawową hipotezą pracy 
stało się twierdzenie, że rozwój województw zachodniej Polski, podobnie jak 
innych słabo rozwiniętych regionów w Polsce, jest uzależniony w głównej mierze 
od czynników endogenicznych. 

Umiejętna identyfikacja czynników decydujących o przebiegu procesów inno-
wacyjnych oraz ich ograniczeń w  krajowym systemie gospodarowania stwarza 
podstawy do budowy zdywersyfikowanych ścieżek rozwoju sieci innowacyjnych, 
uwzględniających specyfikę krajową i wewnątrzregionalną, umożliwiających akce-
lerację procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji technologii. 

Głównym celem przeprowadzonego przeze mnie badania była próba ukazania 
na przykładzie województw zachodniej Polski możliwości i zasadności aplikowa-
nia koncepcji endogenicznego rozwoju w słabo rozwiniętych regionach. 

zaprezentowane wnioski mają charakter reprezentatywny, zostały bowiem 
potwierdzone w połowie regionów w kraju na grupie ponad trzech tysięcy przed-
siębiorstw.

Analizy przeprowadzono w przedsiębiorstwach przemysłowych. zgromadzono 
łącznie1494 kwestionariusze ankietowe(457 – zachodniopomorskie, 545 – lubu-
skie, 492 – dolnośląskie). Podstawową ścieżką gromadzenia danych była proce-
dura łącząca wstępną rozmowę telefoniczną z przesłaniem formularza ankieto-
wego drogą pocztową – tradycyjną lub elektroniczną.

1. metodYcZne UwArUnKowAniA prowAdZonYch 
BAdAŃ – modelowAnie proBitowe

Część metodyczna analiz została oparta na rachunku prawdopodobieństwa. Po 
stronie 17 zmiennych zależnych znalazły się (OECd, 2005): 

a) występowanie nakładów na działalność innowacyjną w powiązaniu z  ich 
strukturą (badania i rozwój, inwestycje w nowe maszyny i urządzenia techniczne, 
inwestycje w budynki, budowle oraz grunty, nowe oprogramowanie kompute-
rowe):

Y

Y

Y

1, jeżeli nakłady występowały;

0, jeżeli nakłady nie występowały;
1, jeżeli wdrożono nowe rozwiązanie;

0, jeżeli nie wdrożono nowego rozwiązania;
1, jeżeli istniał związek kooperacyjny;

0, jeżeli nie istniał związek kooperacyjny.

i

i

i

1

2

3

=

=

=

*

*

*

b) implementacja nowych wyrobów i procesów, uwzględniająca również szcze-
gółowe rozwiązania w  tym zakresie (nowe produkty, nowe procesy technolo-
giczne):

Y

Y

Y

1, jeżeli nakłady występowały;

0, jeżeli nakłady nie występowały;
1, jeżeli wdrożono nowe rozwiązanie;

0, jeżeli nie wdrożono nowego rozwiązania;
1, jeżeli istniał związek kooperacyjny;

0, jeżeli nie istniał związek kooperacyjny.

i

i

i

1

2

3

=

=

=

*

*

*
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c) kooperacja innowacyjna w ujęciu podmiotowym (z dostawcami, konkuren-
tami, odbiorcami, szkołami wyższymi, JBR-ami, zagranicznymi instytutami 
badawczymi):

Y

Y

Y

1, jeżeli nakłady występowały;

0, jeżeli nakłady nie występowały;
1, jeżeli wdrożono nowe rozwiązanie;

0, jeżeli nie wdrożono nowego rozwiązania;
1, jeżeli istniał związek kooperacyjny;

0, jeżeli nie istniał związek kooperacyjny.

i

i

i

1

2

3

=

=

=

*

*

*

zmiennymi niezależnymi, którymi posłużono się w badaniu, były: charakter 
własności przedsiębiorstwa (krajowe, zagraniczne, mieszane), zasięg sprzedaży 
(lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy), odległość od najbliższego kon-
kurenta (lokalnie, regionalnie, kraj, zagranica), charakter utrzymywanych relacji 
z konkurentem (niezbędne, bliska współpraca), odległość od głównego dostawcy 
(lokalnie, regionalnie, kraj, zagranica), charakter utrzymywanych relacji 
z  dostawcą (niezbędne, bliska współpraca), odległość od głównego odbiorcy 
(lokalnie, regionalnie, kraj, zagranica), charakter utrzymywanych relacji 
z  odbiorcą (niezbędne, bliska współpraca), które były identyfikowane przez 
przedsiębiorców na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Wymienione zmienne niezależne stanowią zbiór płaszczyzn odniesienia obra-
zujących aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, przyjętą na podstawie metodo-
logii stosowanej dla krajów OECd (OECd, 2005).

W przypadku gdy zmienna zależna osiąga wartości dychotomiczne, nie można 
wykorzystać powszechnie stosowanej w zjawiskach ilościowych regresji wielora-
kiej. Alternatywą dla tego problemu jest zastosowanie regresji probitowej. Jej 
zaletą jest to, że analiza i  interpretacja wyników jest podobna do klasycznej 
metody regresji. A zatem sposoby doboru zmiennych i testowania hipotez mają 
podobny schemat. Występują jednak także różnice, do których zaliczyć można 
bardziej skomplikowane i czasochłonne obliczenia czy wyliczanie wartości i spo-
rządzanie wykresów reszt często nie wnoszące nic znaczącego do modelu (Stanisz, 
2007, s. 217).

W przypadku modelu, gdzie zmienna zależna osiąga wartość 0 lub 1, wartość 
oczekiwana zmiennej zależnej może być interpretowana jako warunkowe praw-
dopodobieństwo realizacji danego zdarzenia przy ustalonych wartościach zmien-
nych niezależnych. zastosowane modelowanie probitowe pozwoliło ocenić szansę 
zajścia różnorodnych zachowań innowacyjnych w zależności od przyjętych warun-
ków brzegowych. 

Szacowanie parametrów w metodach ze zmienną dychotomiczną dokonuje się 
za pomocą metody największej wiarygodności. zgodnie z jej zasadami, poszukuje 
się wektora parametrów, który gwarantuje największe prawdopodobieństwo 
otrzymania wartości zaobserwowanych w próbie (Welfe, 1998, s. 73–76). 

Maksymalizacja funkcji wiarygodności dla modelu probitowego dokonuje się 
za pomocą technik używanych przy estymacji nieliniowej. dla analizy probitowej 
dostępne są proste w obsłudze programy komputerowe (Maddala, 2006, s. 373). 

Weryfikację statystyczną modeli przeprowadzono na podstawie statystyki Chi-
kwadrat Walda, natomiast weryfikację istotności parametrów za pomocą testu 
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t-Studenta, wykorzystując asymptotyczne standardowe błędy ocen. Wszystkie 
obliczenia zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica. ze 
względu na estetykę prezentacji wyników badań, autor zdecydował się na przed-
stawienie jedynie modeli spełniających kryteria oceny istotności modeli i para-
metrów, rezygnując tym samym z rozbudowanej formy prezentacji, jak: statystyki 
oceny istotności parametrów modelu jako całości, błędy standardowe czy praw-
dopodobieństwa występowania zjawisk. Było to uzasadnione również tym, że 
postać strukturalna modelu jest wystarczająca do analizy badanych zjawisk.

ze względu na trudności interpretacyjne związane z modelowaniem typu pro-
bit zdecydowano się na budowę modeli jednoczynnikowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie przyjęte do badania zmienne, zarówno 
zależne, jak i niezależne, mają charakter binarny (osiągane wartości 0 lub 1), 
interpretacja wyników zostanie przeprowadzona na podstawie strukturalnej 
postaci modelu. dodatni znak występujący przy parametrze oznacza, że prawdo-
podobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjnego jest wyższe w wyodrębnionej gru-
pie przedsiębiorstw w relacji do pozostałej zbiorowości. Modelowanie probitowe 
jest skutecznym narzędziem badawczym w  przypadku dużych, ale statycznych 
prób, w których zmienna zależna posiada postać jakościową. 

z  perspektywy celu i  hipotezy badawczej łącznie skonstruowano kilkaset 
modeli probitowych, z których znaczna część osiągnęła statystyczną istotność. 
Uzyskane formuły pogrupowano i  zinterpretowano w  układach między- 
i wewnątrzregionalnym. 

2. chArAKterYStYKA próB BAdAwcZYch

Badanie oparto na próbie 1494 przedsiębiorstw przemysłowych z  trzech woje-
wództw zachodniej Polski. Struktura badanych przedsiębiorstw między regionami 
jest zbliżona, biorąc pod uwagę wielkość podmiotów (tab. 1).

Podobnie jak w przypadku struktury wielkości struktura technologiczna przy-
jętych do analiz przedsiębiorstw jest zbliżona, co potwierdzają dane tabeli 2.

z perspektywy liczebności przyjętych do badania przedsiębiorstw prezento-
wane analizy nawet przewyższają te prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny 
dotyczące analogicznej problematyki w Polsce.

3. pierwotne ŹródŁA KApitAŁU –  
chArAKter wŁASnoŚci prZedSiĘBiorStw

Źródło pochodzenia kapitału choć nie wprost świadczy o endogeniczności lub 
egzogeniczności rozwoju gospodarczego województw, to pozwala zidentyfikować 
pierwotne źródła i kierunki kreowania oraz transferu technologii do systemów 
regionalnych. W prowadzonej analizie wskazuje się na to, że przedsiębiorstwa 
posiadające w swojej strukturze w części lub całości kapitał zagraniczny, mimo że 



Arkadiusz Świadek270

na ogół na wejściu reprezentują wyższy poziom technologiczny niż podmioty kra-
jowe, to trwale są zainteresowane wprowadzaniem nowych rozwiązań technolo-
gicznych. Stanowią one zatem istotny kanał transferu nowej wiedzy do regionów. 
Takiego zachowania nie dostrzega się, obserwując przedsiębiorstwa z wyłącznym 
kapitałem krajowym.

Kolejnym istotnym aspektem wymagającym szczegółowego rozpatrzenia 
powinno być rozróżnienie kapitału regionalnego (wewnętrznego) i krajowego. 
z jednej strony na etapie prowadzonych badań nie uwzględniono takiej ewentu-
alności, lecz z drugiej – przyjęta prezentacja wyników pozwala na ograniczone 
dedukcyjne wnioskowanie w  tym zakresie. Problem ten należy rozpatrywać 
z  punktu widzenia różnych poziomów agregacji endogeniczności – krajowego 
i  regionalnego. Choć trafniejsze byłoby rozpatrywanie tego drugiego z punktu 
widzenia systemów regionalnych, to analizy prowadzone nawet na poziomie kra-

Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w badanej próbie 
województw z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstw w latach 2008–

2010 (w %)

lp wielkość przed-
siębiorstwa

województwo 
zachodnio- 
pomorskie

województwo 
lubuskie

województwo 
dolnośląskie

1 mikro 24,6 27,2 39,2

2 małe 35,6 39,4 34,6

3 Średnie 32,2 23,7 19,9

4 duże 7,6 9,7 6,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 2. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych w badanej próbie 
województw z punktu widzenia poziomu stosowanej technologii w latach 

2008–2010 (w %)

lp. poziom  
technologii

województwo 
zachodnio- 
pomorskie

województwo 
lubuskie

województwo
dolnośląskie

1 wysoki 3,1 3,3 5,1

2 Średnio-wysoki 10,3 10,1 17,9

3 Średnio-niski 28,6 27,3 30,3

4 niski 57,9 59,3 46,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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jowym wskazują na słabość kapitału wewnętrznego w kształtowaniu aktywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw. Tym samym zawężając analizy do wymiaru regio-
nalnego, należałoby oczekiwać jedynie wzmocnienia interpretacyjnego obserwo-
wanych prawidłowości – skoro przedsiębiorstwa krajowe są istotnie słabsze 
w akceleracji postępu, to wymiar regionalny będzie jedynie potęgować te procesy. 
Na podstawie prowadzonych przez autora badań nie można jednocześnie posta-
wić tezy, że wewnętrzne (regionalne) pochodzenie kapitału przedsiębiorstw 
wpływa na wyższy poziom innowacyjności niż tego spoza regionu, lecz ograniczo-
nego granicami kraju. Wynika to bowiem z tego, że w każdym z badanych przez 
autora przypadków województw obserwowane prawidłowości są analogiczne.

Przedsiębiorstwa, w których kapitał jest własnością wyłącznie zagranicznych 
inwestorów, cechują się istotnie wyższym zaangażowaniem w działalność innowa-
cyjną niż te z krajowym lub mieszanym pochodzeniem kapitału. Część wspólną 
stanowią nakłady na działalność B+R. W  tym wypadku w  każdym regionie 
aktywność ta jest zarezerwowana dla przedsiębiorstw zagranicznych. Jednocześnie 
istnieją różnice co do rozkładu sił między poszczególnymi województwami. 
Finansowanie przez podmioty zagraniczne zakupu nowych maszyn i urządzeń – 
bierny transfer technologii – jest widoczne w województwie lubuskim, gdy nakłady 
na nowe oprogramowanie pojawiają się zarówno w  tym ostatnim, jak i  na 
Pomorzu zachodnim. Wdrażanie nowych procesów technologicznych to domena 
dolnego Śląska i  Pomorza zachodniego, a  nowych wyrobów – tego drugiego 
i  ponownie lubuskiego. Po stronie współpracy innowacyjnej przedsiębiorstwa 
zagraniczne przeważają w regionie zachodniopomorskim, szczegółowo koncen-
trując się na szkołach wyższych (podobnie na dolnym Śląsku) i zagranicznych 
jednostkach naukowych. W województwie lubuskim wzmożona aktywność inno-
wacyjna jest zarezerwowana dla obszaru zakupu nowych rozwiązań i implemen-
tacji nowych wyrobów (tab. 3).

Odmiennym zachowaniem w porównaniu do przedsiębiorstw zagranicznych 
w obszarze działalności innowacyjnej cechują się podmioty krajowe (tab. 4). Są 
one znacznie rzadziej skłonne do wprowadzania nowych rozwiązań niż te pierw-
sze. Stanowią one w tym przypadku obciążenie dla systemów regionalnych, mimo 
że ich poziom zaawansowania technologicznego odbiega często in minus od tego 
obserwowanego dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. 

Powszechność słabości krajowych podmiotów dostrzega się szczególnie 
w województwach lubuskim i dolnośląskim. związane to jest bowiem z większo-
ścią zaobserwowanych obszarów aktywności innowacyjnej – finansowaniem, 
implementacją i kooperacją. W regionie zachodniopomorskim zjawisko to nie 
jest tak częste jak w dwóch poprzednich, ale ujemne znaki występujące przy para-
metrach jasno wskazują, że podmioty krajowe również i w tym przypadku cechują 
się niższą skłonnością do realizacji działalności innowacyjnej.

Przedsiębiorstwa posiadające mieszaną strukturę kapitału cechują się więk-
szym zróżnicowaniem międzyregionalnym w  podejmowaniu nowych wyzwań 
technologicznych (tab. 5). O ile w województwach lubuskim i dolnośląskim obser-
wuje się zwiększone zainteresowanie ich realizacją, to w zachodniopomorskim 
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uzyskane wyniki nie są jednoznaczne. Wystąpiły dwa modele z parametrami istot-
nymi statystycznie, ale o przeciwnych znakach. Na tej podstawie można stwier-
dzić, że przedsiębiorstwa z mieszaną strukturą własności na Pomorzu zachodnim 
cechują się istotnym zróżnicowaniem w obszarze prowadzonej działalności inno-
wacyjnej. Nie są zatem ani akceleratorem, jak w dwóch pozostałych regionach, 
opisywanej aktywności, ani jej istotnym ograniczeniem.

Podsumowując, regionalne systemy przemysłowe w zachodniej Polsce prezen-
tują zbliżone wyniki badań. Ich aktywność innowacyjna zależy od możliwości 
transferu wiedzy przez przedsiębiorstwa posiadające w swojej strukturze kapitał 
zagraniczny. Choć cechują się one wyższym zaawansowaniem technologicznym 
niż podmiotu krajowe, to w dalszym ciągu finansują, wprowadzają i kooperują 
w obszarze nowych rozwiązań technologicznych. Mimo ich lokalizacji w badanych 
województwach, co jest endogeniczną cechą ich gospodarek, stanowią one główny 
kanał przepływu wiedzy do regionów spoza kraju. Ten ostatni element świadczy 
o egzogenicznym znaczeniu takich podmiotów dla rozwoju gospodarczego. 

Tabela 3. Znaczenie zagranicznych przedsiębiorstw w kształtowaniu 
innowacyjności przemysłu w badanych regionach – modele probitowe

własność zagraniczna
Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie
dolnoślą-

skie

1. nakłady na działalność B+r 0,51x–0,41 0,87x–0,58 0,66x–0,45

2. nakłady inwestycyjne na nowe 
maszyny i urządzenia techniczne

x 0,53x+0,37 x

3. Zakup oprogramowania kompute-
rowego

0,52x+0,63 0,73x+0,16 x

4. implementacja nowych wyrobów 0,42x–0,47 0,59x+0,45 x

5. implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

0,51x–0,35 x

a) systemów okołoprodukcyjnych x x 0,72x–0,39

b) systemów wspierających x x 0,53x–0,45

6. współpraca w obszarze innowacji, 
w tym z:

0,41x–0,26 x x

a) szkołami wyższymi 0,65x–1,62 x 0,61x–1,59

b) zagranicznymi jednostkami nauko-
wymi

0,88x–1,84 x x

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Podmioty krajowe, w  tym regionalne, są znacznie słabiej zainteresowane 
poprawą technologicznego wymiaru ich działalności. z jednej strony nie posia-
dają wystarczających wewnętrznych umiejętności i skłonności do realizacji dzia-
łalności innowacyjnej, a z drugiej nie wchodzą w istotne interakcje z szerszym 
otoczeniem, co ogranicza procesy przepływu wiedzy do województw. Tym 
samym zasoby endogeniczne nie inicjują wewnętrznych procesów akceleracji 
zmian technologicznych. Są zatem elementem ograniczającym rozwój badanych 
regionów.

Tabela 4. Znaczenie krajowych przedsiębiorstw w kształtowaniu 
innowacyjności przemysłu w badanych regionach – modele probitowe 

własność krajowa

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność B+r x –0,71x+0,08 –0,53x+0,05

2. nakłady inwestycyjne na 
środki trwałe, w tym:

x –0,44x+1,04 x

a) nowe budynki, lokale i grunty x x –0,34x–0,18

b) nowe maszyny i urządzenia 
techniczne

x –0,73x+1,01 x

3. Zakup oprogramowania kom-
puterowego

–0,72x+1,29 –0,69x+0,79 –0,45x+0,96

4. implementacja nowych wyrobów x –0,62x+1,01 x

5. implementacja nowych proce-
sów technologicznych, w tym:

x –0,46x+1,04 –0,68x+1,42

a) nowych technologii x –0,29x+0,23 –0,33x+0,38

b) systemów okołoprodukcyj-
nych

x –0,48x–0,05 –0,73x+0,28

c) systemów wspierających –0,38x+0,02 –0,30x–0,51 –0,61x+0,11

6. współpraca w obszarze inno-
wacji, w tym z:

x –0,26x+0,18 x

a) szkołami wyższymi x x –0,65x–1,01

b) zagranicznymi jednostkami 
naukowymi

–0,92x–1,04 –0,74x–1,70 x

c) odbiorcami x –0,38x–0,41 –0,39x–0,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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4. ZnAcZenie ZASiĘGU SprZedAŻY w KSZtAŁtowAniU 
AKtYwnoŚci innowAcYJneJ prZedSiĘBiorStw

Według teorii endogenicznego rozwoju gospodarczego rynek wewnętrzny – lokalny 
lub regionalny – powinien być wystarczająco silny do samoistnego wprowadzania 
zmian technologicznych, będąc warunkiem wystarczającym dla samopodtrzymują-
cego rozwoju województw. Przeprowadzone badania ukazały jednak, że tak nie jest.

W tej części badania starano się wskazać na zależność między zasięgiem sprze-
daży a podejmowaniem działalności innowacyjnej, chcąc odpowiedzieć na pyta-
nie, czy regionalne województwa posiadają wewnętrzną zdolność do pobudzania 
rozwoju technologicznego?

Tabela 5. Znaczenie przedsiębiorstw z mieszaną strukturą własności 
w kształtowaniu innowacyjności przemysłu w badanych regionach – 

modele probitowe 

mieszana struktura własności

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie
dolno- 
śląskie

1. nakłady inwestycyjne na środki 
trwałe, w tym:

x 0,67x+0,65 x

a) nowe maszyny i urządzeń tech-
niczne

x 0,94x+0,37 x

2. Zakup oprogramowania kompute-
rowego

0,92x+0,63 0,41x+0,22 0,55x+0,50

3. implementacja nowych wyrobów –0,52x–0,39 0,55x+0,48 x

4. implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

x 0,96x+0,62 x

a) systemów okołoprodukcyjnych x 0,63x–0,47 0,59x0,37

b) systemów wspierających x 0,42x–0,78 0,59x0,44

5. współpraca w obszarze innowacji, 
w tym z:

x 0,37x–0,06 x

a) konkurentami x x 0,67x–2,02

b) zagranicznymi jednostkami nauko-
wymi

x 0,67x–2,25 x

c) odbiorcami x 0,48x–0,74 x

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Tabela 6. Znaczenie lokalnego rynku zbytu dla kształtowania 
innowacyjności przemysłu w badanych regionach – modele probitowe

lokalny rynek zbytu

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność B+r –0,94x–0,24 –0,71x–0,31 –0,96x–0,27

2. nakłady inwestycyjne na 
środki trwałe, w tym:

–0,40x+0,93 x x

a) nowe budynki, lokale i grunty –0,47x–0,34 x –0,57x–0,38

3. Zakup oprogramowania kom-
puterowego

–0,75+0,80 –0,58x+0,38 –0,69x+0,66

4. implementacja nowych proce-
sów technologicznych, w tym:

–0,36x+0,89 x –0,59x+0,93

a) systemów okołoprodukcyj-
nych

–0,52x–0,24 x –0,78x–0,22

b) systemów wspierających –0,43x–0,23 –0,48x–0,65 –0,54x–0,32

5. współpraca w obszarze inno-
wacji, w tym z:

–0,42x–0,15 x –0,73x+0,04

a) dostawcami x x –0,50x–0,50

b) krajowymi JBr-ami x x –0,85x–1,40

c) odbiorcami x x –0,58x+0,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W  każdym z  analizowanych regionów prowadzenie działalności gospodarczej 
w obrębie regionu okazuje się niewystarczające, a wręcz destrukcyjne dla możliwości 
akceleracji postępu technologicznego (tab. 6). Przedsiębiorstwa operujące na rynku 
lokalnym nie są zainteresowane wprowadzaniem nowych rozwiązań prawdopodobnie 
na skutek deficytu wiedzy w województwach, co ogranicza naturalne procesy uczenia 
się. Brak wiedzy, słabe kanały jej transferu w powiązaniu z izolacją technologiczną 
przedsiębiorstw regionalnych nie zachęcają do prób podejmowania ryzyka związa-
nego z  wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. Powszechnym zjawiskiem jest 
natomiast utrwalanie status quo niemożliwości poprawy swojej sytuacji. Po raz kolejny 
endogenne zasoby nie są w stanie wejść w innowacyjne wzajemne interakcje w celu 
uruchomienia nowych nawet prostych procesów technologicznych. Słabość uwarun-
kowań wewnętrznych dotyczy przede wszystkim finansowania i wdrażania innowacji 
we wszystkich województwach. Współpraca w obszarze nowych wyrobów i technolo-
gii jest dodatkowo rzadko obserwowana na dolnym Śląsku.
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Tabela 7. Znaczenie zagranicznego rynku zbytu dla kształtowania 
innowacyjności przemysłu w badanych regionach – modele probitowe

Zagraniczny rynek zbytu

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność B+r 0,31x–0,51 0,53x–0,65 0,61x–0,64

2. nakłady inwestycyjne na środki 
trwałe, w tym:

x 0,36x+0,58 x

a) nowe budynki, lokale i grunty 0,33x–0,57 x x

b) nowe maszyny i urządzenia tech-
niczne

x 0,49x+0,27 x

3. Zakup oprogramowania komput-
erowego

0,54x+0,43 0,70x+0,01 0,43x+0,39

4. implementacja nowych wyrobów x 0,48x+0,36 x

5. implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

0,40x+0,65 x 0,56x+0,64

a) nowych technologii x 0,36x–0,12 0,35x–0,02

b) systemów okołoprodukcyjnych 0,30x–0,46 0,38x–0,55 0,64x–0,58

c) systemów wspierających 0,40x–0,50 0,29x–0,85 0,50x–0,60

6. współpraca w obszarze innowacji, 
w tym z:

0,31x–0,37 0,24x–0,11 0,35x–0,21

a) szkołami wyższymi 0,79x–2,02 0,43x–2,04 0,47x–1,73

b) krajowymi JBr-ami x x 0,46x–1,69

c) zagranicznymi jednostkami nau-
kowymi

0,46x–1,94 0,99x–2,75 x

d) odbiorcami x 0,45x–0,87 0,50x–0,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Odpowiedzią na słabość rynku wewnętrznego jest rynek międzynarodowy 
(tab. 7). Bez względu na rozpatrywany przypadek silnie stymuluje on zmiany 
technologiczne w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w badanych wojewódz-
twach. dotyczy to większości rozpatrywanych płaszczyzn odniesienia (finanso-
wej, implementacyjnej i kooperacji), co jedynie potęguje jego wpływ na pobu-
dzanie aktywności innowacyjnej w regionach. Bez znaczenia jest nawet poziom 
obecnego rozwoju gospodarczego, obserwowane prawidłowości zachodzą 
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bowiem w podobnym stopniu zarówno dla przypadków słabo, jak i najwyżej 
rozwiniętych regionów. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicz-
nych stymuluje je do wysiłków innowacyjnych. Czy jest to spowodowane wymu-
szonymi czy dobrowolnymi zmianami, pozostaje na tym etapie rozważań bez 
odpowiedzi i większego znaczenia. Nie zmienia to faktu, że rynek międzyna-
rodowy stawia funkcjonującym tam przedsiębiorstwom wyższe wymagania 
jakościowo-ilościowe co do oferowanych wyrobów, co powoduje, że aktywność 
innowacyjna jest warunkiem koniecznym przetrwania i umacniania pozycji ryn-
kowej mimo istnienia na nim silnej konkurencji również o zasięgu międzyna-
rodowym.

5. KooperAcJA poZiomA, cZYli dZiAŁAlnoŚć 
innowAcYJnA A wSpóŁprAcA Z KonKUrentAmi

Immanentnym elementem funkcjonowania klastrów jest wchodzenie przedsię-
biorstw w  ścisłe i  innowacyjne relacje z  konkurującymi przedsiębiorstwami. 
W  takich strukturach funkcjonujących w bardziej rozwiniętych krajach bliskie 
kontakty między podmiotami wpływają na wspólne generowanie nowych rozwią-
zań technologicznych, choć aktywność innowacyjna w klastrze ex definitione nie 
jest naturalnym warunkiem. Nasuwa się oczywiste pytanie, czy przedsiębiorstwa 
w badanych regionach wchodzą z innowacyjne interakcje, co mogłoby skutkować 
stworzeniem silnego potencjału technologicznego warunkującego samopodtrzy-
mujący rozwój?

Lokalne lub regionalne usytuowanie najbliższego konkurenta jest zjawi-
skiem niekorzystnym dla pobudzania aktywności innowacyjnej badanych 
przedsiębiorstw w rozpatrywanych województwach (tab. 8). Świadczy to o tym, 
że systemy regionalne nie posiadają wewnętrznej zdolności do nawiązywania 
trwałych interakcji o  charakterze innowacyjnym. A  jeżeli zachodzą związki 
z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi, to nie przyczyniają się one do kreowa-
nia nowych technologii. Skoro tak, to jaki sens ma budowanie rozwiązań sty-
mulujących do nawiązywania ich bliskiej współpracy. Tym samym specyfika 
związków poziomych stanowi kolejną wątpliwą przesłankę dla zasadności 
implementacji rozwiązań promujących endogeniczne pobudzanie rozwoju 
gospodarczego.

W każdym z rozpatrywanych przypadków lokalna lub regionalna lokalizacja 
konkurenta stanowi ograniczenie dla innowacyjności przedsiębiorstw. Jest to 
powszechne zjawisko szczególnie w regionie dolnośląskim. Pozostałe wojewódz-
twa jednak potwierdzają, choć w mniejszym zakresie, zaobserwowane prawidło-
wości.

dla odmiany lokalizacja konkurenta poza regionem sprzyja wprowadzaniu 
innowacji w jednostkach macierzystych (tab. 9). Po raz kolejny wewnętrzny defi-
cyt wiedzy staje się ważnym ograniczeniem rozwojowym. dopiero utrzymywanie 
kontaktów z podmiotami spoza regionu jest wystarczającą przesłanką do pobu-
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Tabela 8. Znaczenie lokalnego lub regionalnego usytuowania 
przedsiębiorstwa konkurencyjnego dla kształtowania innowacyjności 

przemysłu w badanych regionach – modele probitowe.

lokalne lub regionalne 
usytuowanie

konkurencji

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność B+r (l) –0,57x–0,15 (l) –0,49x–0,29 (l) –0,65x–0,13

2. nakłady inwestycyjne na 
środki trwałe, w tym:

x x x

a) nowe budynki, lokale i grunty x x (l) –0,33x–0,33

b) nowe maszyny i urządzenia 
techniczne

x
(r) 

–0,24x+0,52
x

3. Zakup oprogramowania kom-
puterowego

x
(l) 

–0,28x+0,37
(l) 

–0,27x+0,65

4. implementacja nowych 
wyrobów

x
(l) 

–0,34x+0,67
x

5. implementacja nowych pro-
cesów technologicznych, 
w tym:

x x x

a) nowych technologii
x

(l) 
–0,24x+0,11

x

b) systemów okołoproduk- 
cyjnych

x x (l)–0,38x–0,17

c) systemów wspierających x x (r) –0,31x–0,31

6. współpraca w obszarze 
innowacji, w tym z:

(l) –0,31x–0,10 x
(l) 

–0,31x+0,06

a) szkołami wyższymi (l) –0,63x–1,35 (l) –0,53x–1,68 (l) –0,51x–1,34

b) krajowymi JBr-ami (l) –0,40x–1,26 x (l) –0,64x–1,28

c) zagranicznymi jednostkami 
naukowymi

(l) –1,05x–1,47 x x

d) odbiorcami x x (l) –0,38x–0,52

objaśnienia do tabeli: (l) – lokalne usytuowanie konkurencyjnego przedsiębiorstwa,  
(r) – regionalne usytuowanie konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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dzania aktywności w zakresie tworzenia nowych rozwiązań. dotyczy to przede 
wszystkim województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, rzadziej dolnoślą-
skiego. Choć lokalizacja konkurenta zarówno w kraju, jak i za granicą pobudza 
podmioty do wprowadzania nowych rozwiązań, to obserwujemy, że to ta druga 
częściej sprzyja omawianym procesom (tab. 10). A zatem ponownie dopiero kon-
takty z otoczeniem międzynarodowym stanowią źródło transferu technologii do 
regionów. Poszukiwanie możliwości poza systemem regionalnym stwarza wystar-
czające przesłanki do rozwoju technologicznego badanych przedsiębiorstw, co po 
raz kolejny informuje o przewadze egzogenicznych czynników dla rozwoju kra-
jowych województw.

Tabela 9. Znaczenie pozaregionalnego usytuowania konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa dla kształtowania innowacyjności przemysłu w badanych 

regionach – modele probitowe

pozaregionalne 
usytuowanie

konkurencji

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność B+r 0,51x–0,42 0,50x–0,55 0,44x–0,50

2. nakłady inwestycyjne na nowe 
maszyny i urządzenia techniczne

x 0,31x+0,38 x

3. Zakup oprogramowania kom-
puterowego

x 0,48x+0,15 x

4. implementacja nowych 
wyrobów

0,37x–0,48 x x

5. implementacja nowych pro-
cesów technologicznych, w tym:

x x x

a) nowych technologii x 0,34x–0,06 x

b) systemów okołoprodukcyjnych 0,36x–0,36 0,32x–0,47 x

6. współpraca w obszarze 
innowacji, w tym z:

0,40x–0,26 x x

a) dostawcami 0,36x–0,49 x x

b) krajowymi JBr-ami 0,47x–1,46 x x

c) zagranicznymi jednostkami nau-
kowymi

0,77x–1,84 0,61x–2,35 x

d) odbiorcami x x 0,52x–0,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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6. pionowe powiĄZAniA prZedSiĘBiorStw 
w KSZtAŁtowAniU innowAcYJnoŚci reGionów

Rozważania na temat wpływu związków pionowych były analizowane autono-
micznie dla dostawców i odbiorców. Pozwoliło to na niezależne określenie zna-
czenia obu kategorii interakcji dla kształtowania aktywności innowacyjnej bada-
nych przedsiębiorstw. Starano się w tym przypadku określić intensywność inno-
wacyjną podmiotów w układach lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym, 
aby docelowo stwierdzić, czy relacje wewnątrzregionalne są wystarczające dla 
implementacji nowych rozwiązań.

Tabela 10. Znaczenie zagranicznego usytuowania konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa dla kształtowania innowacyjności przemysłu w badanych 

regionach – modele probitowe

Zagraniczna lokalizacja  
konkurencyjnego 

przedsiębior- 
stwa  

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność B+r 0,36x–0,45 0,55x–0,46 0,91x–0,45

2. nakłady inwestycyjne nanowe 
budynki, lokale i grunty

0,37x–0,51 x x

3. Zakup oprogramowania kom-
puterowego

0,85x+0,51 1,26x+0,21 x

4. implementacja nowych wyrobów x 0,74x+0,50 x

5. implementacja nowych proce-
sów technologicznych, w tym:

x x x

a) nowych technologii x x 0,86x+0,06

b) systemów wspierających 0,37x–0,39 0,49x–0,76 x

6. współpraca w obszarze inno-
wacji, w tym z:

0,44x–0,33 x x

a) jednostkami pAn x 1,06x–2,52 x

b) szkołami wyższymi 0,68x–1,76 1,20x–2,00 0,93x+1,61

c) krajowymi JBr-ami 0,45x–1,53 x 0,61x–1,53

d) zagranicznymi jednostkami 
naukowymi

0,48x–1,84 x x

f) odbiorcami x x 0,52x–0,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Tabela 11. Znaczenie lokalnego lub regionalnego usytuowania dostawcy 
dla kształtowania innowacyjności przemysłu w badanych regionach – 

modele probitowe

lokalne lub regionalne 
usytuowanie

dostawcy

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio- 
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność 
B+r

(l) –0,34x–0,29 x x

2. Zakup oprogramowania 
komputerowego

(r) –0,44x+0,84 (l) –0,30x+0,32 (l) –0,31x+0,60

3. implementacja nowych 
procesów technologicznych, 
w tym:

x x x

a) systemów okołoprodukcyj-
nych

(l) –0,39x–0,24 x x

b) systemów wspierających (r) –0,34x–0,18 (l) –0,34x–0,67 x

4. współpraca w obszarze 
innowacji, w tym z:

(r) –0,28x–0,11 x x

objaśnienia do tabeli: (l) – lokalne usytuowanie przedsiębiorstwa konkurencyjnego,  
(r) – regionalne usytuowanie przedsiębiorstwa konkurencyjnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Lokalne i  regionalne usytuowanie głównego dostawcy badanych przedsię-
biorstw nie sprzyja realizacji działalności innowacyjnej (tab. 11). Sytuacja ta jest 
analogiczna do tej obserwowanej dla konkurencji. Warto jednak zauważyć, że nie 
jest zjawiskiem powszechnym i dotyczy mniej istotnych obszarów aktywności – 
głównie zakupu oprogramowania komputerowego oraz zmian technologicznych 
w  systemach wspierających czy okołoprodukcyjnych. Nie zmienia to faktu, iż 
wszystkie z oszacowanych modeli świadczą o tym samym kierunku oddziaływania 
rozpatrywanych lokalizacji. Jednak w przypadku województw lubuskiego i dolno-
śląskiego liczby osiągniętych modeli z parametrami istotnymi statystycznie ogra-
niczają możliwość szerszego wnioskowania.

Odmienną właściwość w pobudzania aktywności innowacyjnej obserwujemy 
z kolei w przypadku, gdy dostawca jest zlokalizowany za granicą kraju (tab. 12). 
Obserwujemy występowanie znacznie większej liczby modeli, które świadczą 
o  zachodzących prawidłowościach. Jednocześnie dotyczą one istotniejszych 
obszarów zmian technologicznych. Na dolnym Śląsku obejmują inwestycje 
w  nowe maszyny i  urządzenia techniczne czy inwestycje w  budynki związane 
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z  uruchamianiem produkcji nowych wyrobów oraz współpracę innowacyjną 
z zagranicznymi jednostkami innowacyjnymi. W regionie lubuskim dotyczą dzia-
łalności B+R, inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne, nowego oprogra-
mowania komputerowego, współpracy ze szkołami wyższymi i odbiorcami. Na 
Pomorzu zachodnim obejmują wdrażanie nowych technologii, systemów wspie-
rających i współpracy innowacyjnej ogółem, w tym szczególnie ze szkołami wyż-
szymi.

Po raz kolejny aktywność innowacyjna jest zdeterminowana ponadnarodo-
wymi powiązaniami badanych przedsiębiorstw. Lokalizacja głównego dostawcy 
poza granicami kraju okazuje się warunkiem wystarczającym wzmożonej działal-

Tabela 12. Znaczenie zagranicznego usytuowania dostawcy dla 
kształtowania innowacyjności przemysłu w badanych regionach – modele 

probitowe

Zagraniczne usytuowanie 
dostawcy

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność B+r x 0,49x–0,49 x

2. nakłady inwestycyjne na środki 
trwałe, w tym:

x x x

a) nowe budynki, lokale i grunty x x 0,34x–0,53

b) nowe maszyny i urządzeń tech-
niczne

x 0,41x+0,40 0,42x+0,67

3. Zakup oprogramowania kompu-
terowego

0,35x+0,58 0,97x–0,16 x

4. implementacja nowych proce-
sów technologicznych, w tym:

x x x

a) nowych technologii 0,32x0,19 x x

b) systemów wspierających 0,55x–0,47 0,61x–0,82 x

5. współpraca w obszarze innowa-
cji, w tym z:

0,29x–0,30 x x

a) szkołami wyższymi 0,40x–1,66 0,66x–1,96 x

b) zagranicznymi jednostkami 
naukowymi

x x 0,37x–0,74

c) odbiorcami x 0,46x–0,75 x

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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ności w zakresie finansowania, implementacji i kooperacji w obszarze nowych 
rozwiązań technologicznych. Jednocześnie wewnątrzregionalne związki z dostaw-
cami stanowią ograniczenie dla rozwoju technologicznego. To kolejny czynnik 
świadczący o słabości endogennych uwarunkowań w krajowych województwach 
w  pobudzaniu zmian o  charakterze innowacyjnym. dopiero zlokalizowanie 
dostawcy poza granicami kraju sprzyja bowiem tworzeniu i transferowi techno-
logii do badanych przedsiębiorstw.

Tabela 13. Znaczenie lokalnego usytuowania odbiorcy dla kształtowania 
innowacyjności przemysłu w badanych regionach – modele probitowe

lokalne lub regionalne 
usytuowanie 

odbiorcy

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio- 
pomorskie

lubuskie dolnośląskie

1. nakłady na działalność 
B+r

x –0,41x–0,31 –0,47x–0,29

2. Zakup oprogramowania 
komputerowego

x –0,51x+0,43 –0,41x+0,64

3. implementacja nowych 
procesów technologicznych, 
w tym:

x –0,29x+0,79 –0,50x+0,96

a) nowych technologii x –0,25x+0,10 x

b) systemów okołoproduk- 
cyjnych

x x –0,42x–0,23

c) systemów wspierających –0,36x–0,19 –0,32x–0,64 –0,33x–0,32

4. współpraca w  obszarze 
innowacji, w tym z:

0,26x–0,14 x –0,32x+0,00

a) odbiorcami x x –0,34x–0,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Obserwacja kształtowania się modeli opisujących zachowania innowacyjne 
w badanych systemach regionalnych prowadzi do kilku interesujących wniosków. 
Po pierwsze, lokalna lokalizacja głównego odbiorcy dla badanych przedsię-
biorstw jest czynnikiem zniechęcającym do ponoszenia przez nich ryzyka zwią-
zanego z realizacją działalności innowacyjnej (tab. 13). Po drugie, dostrzega się 
zmianę natężenia zjawisk w  stosunku do tych obserwowanych dla zmiennej 
„dostawca”.
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Ponownie bliska odległość do kontrahenta negatywnie wpływa na podejmo-
wanie opisywanej działalności, co świadczy o destymulującym charakterze środo-
wiska regionalnego i nadal braku endogenicznych uwarunkowań mogących przy-
czyniać się do technologicznego rozwoju badanych przedsiębiorstw.

Tabela 14. Znaczenie zagranicznego usytuowania odbiorcy dla 
kształtowania innowacyjności przemysłu w badanych regionach – modele 

probitowe

Zagraniczne usytuowanie 
odbiorcy

Atrybut innowacyjności

województwo

zachodnio-
pomorskie

lubuskie dolnoślą-
skie

1. nakłady na działalność B+r x 0,37x–0,50 x

2. nakłady inwestycyjne na środki 
trwałe, w tym:

x x x

a) nowe budynki, lokale i grunty x x 0,31x–0,52

b) nowe maszyny i urządzenia tech-
niczne

x 0,32x+0,39 x

3. Zakup oprogramowania kompute-
rowego

0,41x+0,55 0,58x+0,16 x

4. implementacja nowych wyrobów x 0,52x+0,48 x

5. implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

0,34x+0,72 x 0,65x+0,73

a) nowych technologii x x 0,51x+0,02

b) systemów okołoprodukcyjnych x 0,33x–0,46 0,47x–0,41

c) systemów wspierających 0,42x–0,44 0,38x–0,81 0,60x–0,51

6. współpraca w obszarze innowacji, 
w tym z:

0,29x–0,31 x x

a) konkurentami x –0,72x–1,32 x

b) szkołami wyższymi x x 0,43x–1,61

c) krajowymi JBr-ami 0,39x–1,54 x x

d) zagranicznymi jednostkami nauko-
wymi

x 0,39x–0,76 x

e) odbiorcami x x 0,49x–0,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Liczba modeli osiągających parametry istotne statystyczne zmieniła się w sto-
sunku do dostawców. Im bardziej zaawansowane technologicznie województwo, 
tym częściej bliższe otoczenie zniechęca do podejmowania wysiłków innowacyj-
nych. Świadczy to o tym, że dla regionów bardziej rozwiniętych większe znaczenie 
ma powiązanie z odbiorcami niż dostawcami. To ważny kierunek informujący 
o roli zbliżania się do odbiorców finalnych w łańcuchu dostaw w kształtowaniu 
aktywności innowacyjnej krajowych przedsiębiorstw.

O ile środowisko lokalne cechuje się negatywnymi warunkami w stymulowa-
niu różnych aspektów aktywności technologicznej, o tyle przeciwną rolę odgrywa 
ponownie otoczenie międzynarodowe (tab. 14). Przedsiębiorstwa posiadające 
głównego odbiorcę produkowanych wyrobów poza granicami kraju są znacznie 
częściej innowacyjne w stosunku do tych, które posiadają kontrahenta zlokalizo-
wanego w kraju, regionie czy lokalnie. dotyczy to wszystkich badanych przypad-
ków. Wynika to z  wyższej konkurencji technologicznej występującej na rynku 
międzynarodowym i w konsekwencji popytowego stymulowania przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w  regionach do podejmowania ryzyka technologicznego. 
Jednocześnie krajowe podmioty nie mogą być ostatecznym ogniwem dostaw, 
wówczas charakteryzują się bowiem niższą aktywnością innowacyjną. Nie wynika 
to tylko z przytoczonych wyników badań, ale także z analiz, jakie były również 
prowadzone w systemach regionalnych.

podSUmowAnie

Teorie endogeniczne opierają się na założeniu, że poziom technologiczny trakto-
wany jest jako zmienna endogeniczna, czyli zależna od czynników zlokalizowa-
nych wewnątrz badanego obiektu. Jest to teza oczywista w przypadku regionów 
wysoko rozwiniętych. Większości polskich województw nie można jednak do 
takich regionów zaliczyć. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy w pol-
skich realiach postęp technologiczny zachodzi pod wpływem uwarunkowań 
wewnętrznych, czy zewnętrznych, a zatem czy można go traktować jako zmienną 
endogeniczną, czy też egzogeniczną?

Analizując dane zawarte w części analitycznej artykułu, można dostrzec, że 
wiele czynników sprzyjających wzrostowi innowacyjności przedsiębiorstw przemy-
słowych omawianych województw jest zlokalizowanych poza nimi. z  punktu 
widzenia własności przedsiębiorstw najbardziej innowacyjne podmioty to te, 
które należały do właścicieli zagranicznych lub były współwłasnością podmiotów 
zagranicznych. Sama lokalizacja takich podmiotów w województwach co prawda 
może sugerować endogeniczne uwarunkowania rozwoju, lecz jednocześnie odpo-
wiadają one za trwały transfer technologii spoza granic kraju do systemów regio-
nalnych, co świadczy o egzogeniczności czynników technologicznych. Analizując 
zasięg sprzedaży, podmioty najbardziej innowacyjne to te, które posiadały rynki 
zbytu poza granicami kraju. 
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Uwzględniając wpływ odległości konkurentów na działalność innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych, w  badanych województwach wyraźnie jest 
widoczna zależność polegają na tym, że przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne, 
jeśli konkurenci są zlokalizowani w kraju lub poza jego granicą.

Analogicznie posiadanie dostawców i odbiorców zlokalizowanych poza grani-
cami kraju pozytywnie wpływa na działalność innowacyjną przedsiębiorstw prze-
mysłowych analizowanych województw. Przeciwnie: lokalna lub regionalna loka-
lizacja głównych dostawców i  odbiorców destymuluje aktywność innowacyjną 
badanych przedsiębiorstw. 

ze względu na niski poziom rozwoju gospodarczego wiele regionów Polski, 
w  tym i badane przypadki, nie jest w stanie rozwijać się gospodarczo w takim 
tempie jak regiony w krajach wysoko rozwiniętych. To powoduje dywergencję 
gospodarczą pomiędzy słabszymi regionami Polski a wysoko rozwiniętymi regio-
nami Europy i świata. ze względu na słabość ekonomiczną regionów wewnętrzne 
czynniki stymulujące wzrost gospodarczy są niewystarczające. Często nawet śro-
dowisko krajowe nie jest warunkiem wystarczającym do dynamicznych zmian 
technologicznych w badanych przedsiębiorstwach. dlatego tak istotne dla roz-
woju, w tym badanych województw, są trwałe impulsy zewnętrzne, co oznacza, że 
endogeniczna teoria rozwoju gospodarczego w warunkach słabych polskich regio-
nów nie ma racji bytu. Bez impulsów z zewnątrz, głównie o zasięgu międzynaro-
dowym, nie może być mowy o konwergencji. dlatego rozwój gospodarczy więk-
szości regionów Polski powinien być oparty na egzogenicznej koncepcji rozwoju. 
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StreSZcZenie

Regionalne systemy innowacyjne stały się przedmiotem badań teoretyczno-empi-
rycznych w ciągu ostatnich 20–25 lat. Ujęcie to koncentruje się na endogenicz-
nych i egzogenicznych determinantach rozwoju i dyfuzji innowacji produktowych 
i  procesowych. Jego istotą stają się relacje zachodzące między wewnętrznymi 
i zewnętrznymi uczestnikami regionu. 

Omówione w pracy ramy koncepcyjne przyczyniły się do podjęcia problema-
tyki konfrontacji czynników endo- i egzogenicznych i oceny ich wpływu na inno-
wacyjność regionalnych systemów przemysłowych. W chwili obecnej teoria endo-
genicznego rozwoju cieszy się coraz większą popularnością w  świecie nauki, 
szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. W tym kontekście podstawową hipo-
tezą prowadzonych badań stało się twierdzenie, że rozwój województw zachod-
niej Polski jest uzależniony w głównej mierze od czynników endogenicznych. 

Głównym celem badania była próba pokazania, na przykładzie województw 
zachodniej Polski, możliwości i  zasadności aplikowania koncepcji endogenicz-
nego rozwoju w słabo rozwiniętych regionach. Analizy przeprowadzono na pod-
stawie badań ankietowych wykonanych na próbie 1494 przedsiębiorstw przemy-
słowych. Część metodyczna opracowania była oparta na rachunku prawdopodo-
bieństwa – modelowaniu typu probit.
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ze względu na niski poziom zaawansowania technologicznego wiele regionów 
Polski nie jest w stanie rozwijać się gospodarczo w podobnym tempie jak regiony 
w krajach wysoko rozwiniętych. z tej perspektywy wewnętrzne czynniki stymulu-
jące wzrost gospodarczy są niewystarczające. dlatego tak ważne dla rozwoju są 
trwałe impulsy zewnętrzne, co oznacza, że endogeniczna teoria wzrostu gospo-
darczego w warunkach słabych polskich regionów nie ma racji bytu. dlatego roz-
wój gospodarczy większości regionów Polski powinien być oparty na egzogenicz-
nej teorii wzrostu gospodarczego. 

Słowa kluczowe: innowacja, system, endogeniczne i egzogeniczne teorie rozwoju, 
region, przemysł.

endoGenoUS And exoGenoUS determinAntS oF 
innoVAtion At the reGionAl leVel in weStern polAnd

SUmmArY

Regional innovation systems have been the subject of theoretical and empirical 
studies for the last 20-25 years. This approach focuses on the endogenous and 
exogenous determinants of the development and diffusion of product and process 
innovations. Its essence are the relationships between the internal and external 
stakeholders of the region.

At present, the theory of endogenous development is becoming more and 
more popular in the world of science, especially in developed countries. In this 
context, the basic hypothesis of the study is that the development of the regions 
of Western Poland depends largely on endogenous factors.

The aim of the study is to show, on the example of Western Poland regions, 
the possibility and legitimacy of applying the concept of endogenous development 
in underdeveloped regions. The analysis is based on a survey carried out on a 
sample of 1494 industrial companies. The methodology is based on the theory of 
probability – probit modeling.

due to the low level of technological advancement, many Polish regions are 
not able to develop their economies ata pace comparable to regions in developed 
countries. From this perspective, the internal drivers of economic growth are not 
sufficient. Hence, exogenous growth factors are of paramount importance, 
making the endogenous growth theory unreliable in the conditions of poor Polish 
regions . Therefore, the economic development of themajority of Polish regions 
should be based on exogenous growth theory.

Keywords: innovation, system, endogenous and exogenous theories of 
development, region, industry.
JEL Classification: R11, O31, L52, L60


