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Łańcuchy dostaw
w kształtowaniu innowacyjności regionów
Polski Zachodniej
Streszczenie: Teoria endogenicznego wzrostu cieszy się coraz większą popularnością
w świecie nauki, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Celem artykułu jest ukazanie,
na przykładzie województw Polski zachodniej, potrzeby i zasadności aplikowania tej teorii
w regionach Polski.
Słowa kluczowe: wzrost endogeniczny, innowacyjność, regiony.

1. Wstęp
W teoriach endogenicznego wzrostu gospodarczego poziom technologiczny traktowany jest jako zmienna endogeniczna, czyli zależna od czynników zlokalizowanych
wewnątrz badanego obiektu. Jest to jak najbardziej zrozumiałe w przypadku regionów lub państw wysoko rozwiniętych. Jednak większości polskich województw nie
można do nich zaliczyć. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy w polskich realiach postęp technologiczny zachodzi pod wpływem uwarunkowań wewnętrznych czy zewnętrznych, a zatem czy można go traktować jako zmienną endogeniczną czy też egzogeniczną?
W tym kontekście podstawową hipotezą prowadzonych badań stało się twierdzenie, że rozwój całej Polski zachodniej, podobnie jak innych regionów w Polsce,
jest uzależniony w głównej mierze od czynników endogenicznych.
Właściwa (umiejętna) identyfikacja czynników wpływających na przebieg procesów innowacyjnych oraz ich ograniczeń w krajowym systemie gospodarowania
stwarza podstawy do budowy zdywersyfikowanych ścieżek rozwoju sieci innowacji,
uwzględniających specyfikę krajową i wewnątrzregionalną, umożliwiających akcelerację procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji technologii.
Głównym celem badania była próba ukazania, na przykładzie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, potrzeby i zasadności aplikowania teorii endogenicznego wzrostu w regionach Polski.
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Zaprezentowane wnioski stanowią jedynie wybraną część efektów uzyskanych
w wyniku prowadzonych badań w połowie regionów w kraju.
Analizy przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankietowego na grupie
1486 przedsiębiorstw przemysłowych z trzech województw Polski zachodniej. Podstawową ścieżką gromadzenia danych była procedura łącząca wstępną rozmowę telefoniczną z przesłaniem formularza ankietowego drogą pocztową – tradycyjną lub
elektroniczną.

2. Metodyka
Analiza wskaźników obrazujących aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, jaka
została opracowanych dla krajów OECD, skupia się na elementach wejściowych
i wyjściowych. Takie mierniki są zestandaryzowane w większości krajów OECD, co
pozwala na użyteczną międzyregionalną i międzynarodową komparatystykę [OECD
2005]. Na tej podstawie zdecydowano o przyjęciu do badania następujących zmiennych zależnych: a) nakłady 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 komputerowe,
b) implementacja nowych wyrobów i procesów, uwzględniając również szczegółowe rozwiązania w tym zakresie (nowe produkty, nowe procesy technologiczne),
c) kooperacja innowacyjna w ujęciu podmiotowym (z dostawcami, konkurentami,
odbiorcami, szkołami wyższymi, JBR-ami, zagranicznymi instytutami badawczymi). Po stronie zmiennych niezależnych ze względu na sformułowany główny cel
badania znalazły się liczba przemysłowych dostawców, liczba przemysłowych odbiorców oraz fakt egzystencji pełnego łańcucha przemysłowego.
Jednym ze sposobów prognozowania zmiennej jakościowej jest określenie prawdopodobieństwa, z jakim dany jej wariant wystąpi w przyszłości, w zależności od
innych czynników. Chociaż liczba wariantów może być znaczna, skończona i przeliczalna, przybliżona zostanie jedynie metoda estymowania parametrów zmiennych
zero-jedynkowych, czyli o dwóch możliwych wariantach. Jest to związane z sensem
i celowością prowadzonych na potrzeby tej pracy analiz.
W przypadku gdy zmienna zależna osiąga wartości dychotomiczne, nie można
wykorzystać powszechnie stosowanej w zjawiskach ilościowych regresji wielorakiej. Wartości takiej funkcji mogą bowiem osiągać wartości ujemne lub wyższe od
jedności, a są one w prowadzonych badaniach pozbawione interpretacyjnego sensu.
Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie regresji probabilistycznej – logitowej lub probitowej. Według logiki przyjętej w pracy rozkład składników losowych, który jest podstawą zróżnicowania tych metod, posiada normalny charakter
(szerzej [Maddala 2006, s. 378]).
Wykorzystane w badaniach modelowanie probitowe bazuje na klasycznym rachunku prawdopodobieństwa, którego definicję podał P. Laplace w 1812 roku. Według niego, jeżeli wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo możliwe, to praw-
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dopodobieństwo zdarzenia losowego stanowi iloraz liczby zdarzeń elementarnych
sprzyjających temu zdarzeniu i liczby wszystkich zdarzeń elementarnych.
Procesu szacowania parametrów przy konstrukcji modelu probitowego dokonuje
się za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Z kolei wewnętrzna procedura poszukiwania minimum funkcji przebiega przy wykorzystaniu jednego
z wielu dostępnych algorytmów. W badaniu tym zastosowano metodę quasi-Newtona.
Co więcej, literatura wskazuje, że własności MNW również w małych próbach są niejednokrotnie lepsze niż w przypadku tradycyjnych estymatorów [Welfe 1998, s. 76].
Powiązanie przekształcenia probitowego z dystrybuantą rozkładu normalnego
ogranicza możliwość jego stosowania do przypadków, w których można przyjąć, że
kombinacja liniowa zmiennych niezależnych ma standardowy rozkład normalny lub
do tego rozkładu zbliżony [Zeliaś i in. 2004, s. 312].
Z powodu zastosowania modeli jednoczynnikowych do interpretacji badanych
zależności wystarczy postać strukturalna modelu. Krytyczny na tym etapie jest jednak znak stojący przy parametrze. Dodatni oznacza, że prawdopodobieństwo wybranego zdarzenia innowacyjnego jest wyższe w danej grupie przedsiębiorstw w relacji
do pozostałej zbiorowości. Ujemny oznacza zjawisko odwrotne. Zastosowane modelowanie probitowe pozwala skutecznie badać systemy regionalne ze względu na
wymóg posiadania dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma
postać jakościową.

3. Wybrane czynniki wpływające na aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw przemysłowych województwa dolnośląskiego
W przypadku badania relacji utrzymywanych z dostawcami na uwagę zasługuje jednoznacznie pozytywny wpływ współpracy z dostawcami na aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw. Jeżeli badany podmiot utrzymuje bliskie kontakty z dostawcą materiałów do produkcji, wówczas częściej realizuje działalność innowacyjną. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy badany podmiot nie utrzymuje bliskich relacji z dostawcą, sytuacja taka wpływa negatywnie na działalność innowacyjną.
Tabela 2 informuje, że przedsiębiorstwa posiadające odbiorców poza granicami
kraju zdecydowanie najczęściej wykazują się działalnością innowacyjną. Podobne
wnioski można by wyciągnąć w oparciu o przedsiębiorstwa posiadające odbiorców
w granicach kraju, ale ze względu na skromną liczbę modeli statystycznie istotnych
(tylko jeden) twierdzenie to byłoby dość ryzykowne.
W odniesieniu do przedsiębiorstw mających odbiorców lokalnych można jednoznacznie powiedzieć, że posiadanie odbiorców zaliczonych do tej grupy zdecydowanie negatywnie wpływa na działalność innowacyjną przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę liczbę modeli statystycznie istotnych otrzymanych dla tego
obszaru badawczego, należy stwierdzić, że czynniki te poprawnie opisują omawiane
zależności.
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Tabela 1. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „relacje z dostawcami” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie dolnośląskim (modele istotne statystycznie)
Typ kontaktu z dostawcą

Atrybut innowacyjności

Niezbędne

Bliskie
(współpraca)

1. Nakłady na działalność B+R

-0,52x-0,30

0,35x-0,64

2. Nakłady inwestycyjne w środki trwałe ogółem

-0,62x+1,14

0,38x+0,74

a) nakłady inwestycyjne dotyczące nowych budynków, lokali i gruntów

-0,39x-0,39

0,28x+0,67

b) nakłady inwestycyjne dotyczące nowych maszyn i urządzeń
technicznych

-0,56x+0,86

0,37x+0,48

3. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania komputerowego

-0,36x+0,61

0,50x+0,5 d

4. Implementacja nowych procesów technologicznych

-0,33x+0,89

a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów okołoprodukcyjnych

-0,40x-0,25

0,30x-0,54

b) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów wspierających

-0,43x-0,32

0,29x-0,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
Tabela 2. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie dolnośląskim (modele istotne statystycznie)
Atrybut innowacyjności

Odległość od odbiorcy

Odbiorca
lokalny

1. Nakłady na działalność B+R

Odbiorca
regionalny

Odbiorca
krajowy

Odbiorca
zagraniczny

-0,47x-0,29

2. Nakłady inwestycyjne dotyczące nowych
budynków, lokali i gruntów

0,31x-0,52

3. Nakłady inwestycyjne dotyczące
oprogramowania komputerowego

-0,41x+0,64

4. Implementacja nowych procesów
technologicznych

-0,50x+0,96

0,28x+0,44
0,65x+0,73

a) implementacja nowych procesów
technologicznych w postaci metod
wytwarzania

0,51x+0,02

b) implementacja nowych procesów
technologicznych w postaci systemów
okołoprodukcyjnych

-0,42x-0,23

0,47x-0,41

c) implementacja nowych procesów
technologicznych w postaci systemów
wspierających

-0,33x-0,32

0,60x-0,51

5. Współpraca w obszarze nowych technologii
ogółem

-0,32x+0,00

a) współpraca w obszarze nowych technologii
ze szkołami wyższymi
b) współpraca w obszarze nowych technologii
z odbiorcami

-0,54x-1,42
-0,34x-0,59

0,43x-1,61
0,49x-0,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Zaobserwowane prawidłowości po raz kolejny utwierdzają w przekonaniu, że
aktywność przemysłu w województwie dolnośląskim w obszarze nowych wyrobów
i technologii wymaga od przedsiębiorstw pokonywania bariery odległości (przestrzeni) dla możliwości transferu wiedzy. Środowisko regionalne nie sprzyja kreowaniu nowych rozwiązań.
Tabela 3. Postać probitu przy zmiennych niezależnych „typ kontaktu z odbiorcą” w modelach
opisujących innowacyjność przemysłu w regionie dolnośląskim (modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności

Typ kontaktu z odbiorcą

Niezbędne

Bliskie
(współpraca)
0,37x-0,66

1. Nakłady na działalność B+R

-0,60x-0,30

2. Nakłady inwestycyjne w środki trwałe ogółem

-0,59x+1,12

a) nakłady inwestycyjne dotyczące nowych maszyn i urządzeń
technicznych

-0,61x+0,86

0,28x+0,54

3. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania komputerowego -0,32x+0,59

0,30x+0,32

4. Implementacja nowych procesów technologicznych

0,28x+,62

a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów okołoprodukcyjnych

-0,54x-0,24

0,37x-0,60

b) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów wspierających

-0,32x-0,34

0,37x-0,66

5. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem

-0,66x+0,03

0,42x-0,38

a) współpraca w obszarze nowych technologii z dostawcami

-0,34x-0,51

b) współpraca w obszarze nowych technologii z odbiorcami

-0,85x-0,56

0,58x-1,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Potwierdzeniem powyższych rozważań jest również tab. 3, która obrazuje wpływ
kontaktów z odbiorcą na innowacyjność przemysłu w regionie dolnośląskim. Także
w przypadku odbiorców posiadanie bliskich relacji z tą grupą przedsiębiorstw jest
warunkiem odnotowania większej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Podobnie jak w przypadku posiadania odbiorców w skali lokalnej, utrzymywanie tylko
niezbędnych kontaktów z odbiorcami stanowi wyraźnie destymulujący czynnik
zwiększania aktywności innowacyjnej.

4. Wybrane czynniki wpływające na aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw przemysłowych województwa lubuskiego
Na podstawie modeli zaprezentowanych w tab. 4 można sformułować twierdzenie,
że jednoznacznie pozytywny wpływ na aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw miało posiadanie przez nie dostawców zlokalizowanych poza granicami
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Tabela 4. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od dostawcy” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim (modele istotne statystycznie)
Odległość od dostawcy
Atrybut innowacyjności

Dostawca
lokalny

Dostawca
w regionie

Dostawca
w kraju

Dostawca
za granicą

1. Nakłady na działalność B+R

+0,49x-0,49

2. Nakłady inwestycyjne dotyczące nowych
maszyn i urządzeń technicznych

+0,41x+0,40

3. Nakłady inwestycyjne dotyczące
oprogramowania komputerowego

-0,30x+0,32

4. Implementacja nowych procesów
technologicznych w postaci systemów
wspierających

-0,34x-0,67

-0,28x+0,34

+0,97x-0,16

+0,61x-0,82

5. Współpraca w obszarze nowych technologii
z dostawcami

-0,25x-0,41

6. Współpraca w obszarze nowych technologii
ze szkołami wyższymi

+0,66x-1,96

7. Współpraca w obszarze nowych technologii
z odbiorcami

+0,46x-0,75

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 5. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „relacje z dostawcami” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim (modele istotne statystycznie)
Typ relacji
Atrybut innowacyjności

Tylko
niezbędne

1. Nakłady na działalność B+R

-0,36x-0,36

2. Nakłady inwestycyjne w środki trwałe ogółem

-0,30x+0,77

a) nakłady inwestycyjne dotyczące nowych maszyn i urządzeń
technicznych

Bliskie
(współpraca)

+0,24x+0,28

b) nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego

-0,34x+0,33

+0,29x+0,06

3. Implementacja nowych wyrobów

-0,45x+0,63

+0,32x+0,32

4. Implementacja nowych procesów technologicznych

-0,41x+0,79

+0,27x+0,52

a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów okołoprodukcyjnych

-0,34x-0,33

+0,25x-0,56

b) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów wspierających

-0,33x-0,67

+0,33x-0,96

5. Współpraca w obszarze nowych technologii z konkurentami

-0,65x-1,30

6. Współpraca w obszarze nowych technologii ze szkołami wyższymi
7. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem
Źródło: opracowanie własne.
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kraju. Pozostałe lokalizacje negatywnie oddziałują na aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw, należy jednak pamiętać, że niezbyt wiele modeli potwierdza to
sformułowanie.
Analizując aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw z punktu widzenia ich relacji z dostawcami, zwraca się uwagę na dwa fakty:
1) ograniczenie do minimum kontaktów z dostawcami zdecydowanie negatywnie wpływa na aktywność innowacyjną tych przedsiębiorstw,
2) bliska współpraca z dostawcami zdecydowanie pozytywnie wpływa na aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw.
Tabela 6. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim (modele istotne statystycznie)
Odległość od odbiorcy
Atrybut innowacyjności
1. Nakłady na działalność B+R

Odbiorca
lokalny

Odbiorca
zagraniczny

-0,41x-0,31

+0,37x-0,50

a) nakłady inwestycyjne dotyczące nowych maszyn i urządzeń
technicznych
b) nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania komputerowego

+0,32x+0,39
-0,51x+0,43 +0,58x+0,16

2. Implementacja nowych wyrobów

+0,52x+0,48

3. Implementacja nowych procesów technologicznych

-0,29x+0,79

a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
metod wytwarzania

-0,25x+0,10

b) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów okołoprodukcyjnych
c) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów wspierających
4. Współpraca w obszarze nowych technologii z konkurentami

+0,33x-0,46
-0,32x-0,64

+0,38x-0,81
-0,72x-1,32

5. Współpraca w obszarze nowych technologii z krajowymi JBR
6. Współpraca w obszarze nowych technologii z odbiorcami

+0,39x-0,76

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6 obrazuje wpływ odległości od odbiorcy na aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw. Zgodnie z modelami zawartymi w tabeli można sformułować wniosek, że posiadanie zagranicznych odbiorców wpływa na poprawę aktywności badanych przedsiębiorstw. Zupełnie odwrotny wpływ na aktywność
innowacyjną badanych przedsiębiorstw mają te podmioty, które posiadają odbiorców zlokalizowanych w skali lokalnej. Liczba modeli statystycznie istotnych, które
potwierdzają oba wnioski, jest dość spora, bo wynosi aż 13.
Ostatnia dla województwa lubuskiego tabela obrazuje relacje pomiędzy badanym podmiotem a jego odbiorcą. Modele zawarte w tab. 7 umożliwiają wyciągnię-
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Tabela 7. Postać probitu przy zmiennych niezależnych „typ kontaktu z odbiorcą” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim (modele istotne statystycznie)
Typ kontaktu z odbiorcą
Atrybut innowacyjności
1. Nakłady inwestycyjne w środki trwałe ogółem

Niezbędne
-0,47x+0,74

a) nakłady inwestycyjne dotyczące nowych budynków, lokali i gruntów

-0,63x-0,39

b) nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania komputerowego

-0,52x+0,30

2. Implementacja nowych wyrobów

-0,40x+0,56

a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci systemów
wspierających

-0,54x-0,70

3. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem

-0,47x+0,02

a) współpraca w obszarze nowych technologii z odbiorcami

-0,59x-0,64

Źródło: opracowanie własne.

cie wniosku, że brak kontaktów z odbiorcami utrudnia prowadzenie działalności
innowacyjnej przez przedsiębiorstwa, o czym świadczą ujemne znaki przy zmiennej
niezależnej.

5. Wybrane czynniki wpływające na aktywność innowacyjną
przedsiębiorstw przemysłowych
województwa zachodniopomorskiego
Zaprezentowane modele, które obrazują wpływ odległości od dostawcy na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, nie są jednoznaczne. Na podstawie przedstawionych modeli można pokusić się o próbę sformułowania twierdzenia, że tylko posiadanie dostawcy zlokalizowanego w znacznym oddaleniu (poza regionem lub nawet
poza granicami kraju) jednoznacznie wpływa na poprawę działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw. Posiadanie dostawców, którzy funkcjonują w tej samej miejscowości lub regionie, zdecydowanie negatywnie wpływa na działalność innowacyjną
przedsiębiorstw.
Tabela 9 obrazuje relacje utrzymywane z dostawcami. Na podstawie zaprezentowanych w niej modeli można pokusić się o sformułowanie twierdzenia, że
silny i pozytywny wpływ na rozwój działalności innowacyjnej zauważono jedynie
w tych przedsiębiorstwach, które współpracowały ze sobą. Podobnie jak w przypadku relacji z konkurentami, wszystkie inne relacje, czyli dobrosąsiedzkie, niezbędne czy też wrogie, nie wpływają pozytywnie na częstotliwość wprowadzania
innowacji.
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Tabela 8. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od dostawcy” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim (modele istotne statystycznie)
Odległość od dostawcy

Dostawca
lokalny

Atrybut innowacyjności
1. Nakłady na działalność B+R

Dostawca
w regionie

Dostawca
w kraju

Dostawca
za granicą

-0,34x-0,29

2. Nakłady inwestycyjne dotyczące
oprogramowania komputerowego

-0,44x+0,84

+0,35x+0,58
-0,32x0,19

3. Implementacja nowych procesów
technologicznych w postaci nowych metod
wytwarzania
-0,39x-0,24

4. Implementacja nowych procesów
technologicznych w postaci systemów
okołoprodukcyjnych
5. Implementacja nowych procesów
technologicznych w postaci systemów
wspierających

-0,34x-0,18

+0,55x-0,47

6. Współpraca w obszarze nowych technologii
ogółem

-0,28x-0,11

+0,29x-0,30

a) współpraca w obszarze nowych technologii
z dostawcami

+0,38x0,51
+0,40x-1,66

b) współpraca w obszarze nowych technologii
ze szkołami wyższymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
Tabela 9. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „relacje z dostawcami” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim (modele istotne statystycznie)
Typ relacji
Atrybut innowacyjności

Tylko
niezbędne

Bliskie
(współpraca)

1. Nakłady na działalność B+R

-0,38x-0,31

+0,35x-0,62

2. Nakłady inwestycyjne w środki trwałe ogółem

-0,79x+0,99

+0,52x+0,49

a) nakłady inwestycyjne dotyczące nowych maszyn
i urządzeń technicznych

-0,62x+0,81

+0,53x+0,34

3. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego

-0,39x+0,73

+0,39x+0,39

4. Implementacja nowych procesów technologicznych

-0,58x+0,92

+0,51x+0,46

a) implementacja nowych procesów technologicznych
w postaci nowych metod wytwarzania

-0,50x+0,16

+0,30x-0,13

b) implementacja nowych procesów technologicznych
w postaci systemów okołoprodukcyjnych
5. Współpraca w obszarze nowych technologii
z dostawcami

0,48x-0,68
-0,41x-0,40

Dobrosąsiedzkie

-0,46x-0,26

+0,31x-0,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Również tab. 10 informuje, że tak jak w przypadku dostawców, przedsiębiorstwa
posiadające odbiorców zagranicznych częściej wykazują się działalnością innowacyjną niż przedsiębiorstwa posiadające odbiorców w skali lokalnej, regionalnej czy
nawet krajowej. W odniesieniu do przedsiębiorstw posiadających odbiorców lokalnych można powiedzieć nawet więcej, tzn. posiadanie odbiorców zaliczonych do tej
grupy zdecydowanie negatywnie wpływa na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. W przypadku zmiennej „odległość od odbiorcy” liczba modeli z parameTabela 10. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” w modelach opisujących
innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim (modele istotne statystycznie)
Odległość od odbiorcy
Atrybut innowacyjności

Odbiorca
lokalny

Odbiorca
zagraniczny

1. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania komputerowego

+0,41x+0,55

2. Implementacja nowych procesów technologicznych

+0,34x+0,72

a) implementacja nowych procesów technologicznych w postaci
systemów wspierających

-0,36x-0,19

+0,42x-0,44

3. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem

-0,26x-0,14

+0,29x-0,31

a) współpraca w obszarze nowych technologii z krajowymi JBR

+0,39x-1,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
Tabela 11. Postać probitu przy zmiennych niezależnych „typ kontaktu z odbiorcą”
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim (modele istotne
statystycznie)
Atrybut innowacyjności

Typ kontaktu z odbiorcą

Niezbędne

1. Nakłady na działalność B+R

Bliskie
(współpraca)

Dobrosąsiedzkie

+0,57x-0,81

2. Nakłady inwestycyjne w środki trwałe ogółem

-0,51x+0,92

3. Nakłady inwestycyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego

-0,49x+0,73

+0,42x+0,36

4. Implementacja nowych procesów technologicznych

-0,67x+0,92

+0,60x+0,39

a) implementacja nowych procesów technologicznych
w postaci systemów okołoprodukcyjnych

-0,46x-0,27

+0,54x-0,74

b) implementacja nowych procesów technologicznych
w postaci systemów wspierających

-0,48x-0,25

+0,33x-0,55

5. Współpraca w obszarze nowych technologii ogółem

+0,36x-0,50

a) współpraca w obszarze nowych technologii
z dostawcami

+0,33x-0,71

b) współpraca w obszarze nowych technologii
z krajowymi JBR

+0,78x-2,05

-0,49x-0,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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trem istotnym statystycznie jest niewielka (siedem), ale dotyczy trzech istotnych
obszarów: inwestycji w oprogramowanie komputerowe, implementacji nowych procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających, i kooperacji innowacyjnej z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Również w tym przypadku można pokusić się o sformułowanie, że środowisko
lokalne jako potencjalny odbiorca dóbr innowacyjnych pozostaje nieprzyjazne, podobnie zresztą jak w innych regionach w kraju.
Zaobserwowane prawidłowości po raz kolejny utwierdzają w przekonaniu, że
aktywność przemysłu w województwie zachodniopomorskim w obszarze nowych
wyrobów i technologii wymaga od przedsiębiorstw pokonywania bariery odległości
(przestrzeni) dla możliwości transferu wiedzy. Nie dostrzega się symptomów zmieniającej się sytuacji, jak ma to miejsce w rozwiniętych przemysłowo województwach w kraju. Środowisko regionalne nie sprzyja kreowaniu nowych rozwiązań.
Tak jak w przypadku poprzednich województw, również z punktu widzenia typu
relacji z odbiorcami zauważalne są podobne tendencje. Także w województwie zachodniopomorskim posiadanie bliskich relacji z odbiorcami jest warunkiem odnotowania większej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Analogicznie do poprzednich województw, utrzymywanie kontaktów na poziomie niezbędnego minimum
stanowi wyraźnie destymulujący czynnik zwiększania aktywności innowacyjnej.

6. Podsumowanie
Zgodnie z teoriami endogenicznego wzrostu gospodarczego czynniki przyspieszające wzrost powinny być zlokalizowane wewnątrz badanego obiektu, czyli w naszym
przypadku wewnątrz województw Polski zachodniej. Jednak po przeanalizowaniu
danych zawartych w części analitycznej niniejszego artykułu nie można takich wniosków potwierdzić. Zauważalne jest, że wiele czynników sprzyjających wzrostowi
innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych omawianego regionu Polski jest
zlokalizowanych poza nim. Z punktu widzenia odległości pomiędzy badanym przedsiębiorstwem a jego dostawcą najbardziej innowacyjne były te podmioty, które posiadały dostawców poza granicami kraju, co miało miejsce na terenie województw
lubuskiego i zachodniopomorskiego. Z kolei najmniej innowacyjne były te podmioty, które posiadały dostawców lokalnych.
Z punktu widzenia relacji, jakie miały badane podmioty ze swoimi dostawcami,
najbardziej innowacyjne były te, które blisko współpracowały ze swoimi dostawcami, co miało miejsce w całej Polsce zachodniej. Z kolei ograniczenie relacji z dostawcami do minimum zdecydowanie negatywnie wpływało na aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw.
Analizując odległość i typ relacji z odbiorcami, zaobserwować można było podobną tendencję jak w przypadku dostawców. Posiadanie odbiorcy zlokalizowanego
poza granicami kraju pozytywnie wpływało na aktywność innowacyjną badanych
przedsiębiorstw – tak było w całej Polsce zachodniej. Natomiast posiadanie odbior-
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ców lokalnych negatywnie wpływało na działalność innowacyjną badanych przedsiębiorstw.
Z punktu widzenia relacji z odbiorcami bliska współpraca pozytywnie oddziaływała na aktywność innowacyjną badanych przedsiębiorstw na terenie województw
zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Ograniczenie relacji z odbiorcami do minimum zdecydowanie negatywnie wpływało na aktywność innowacyjną badanych
przedsiębiorstw w całej Polsce zachodniej.
Ze względu na niski poziom rozwoju gospodarczego cała Polska zachodnia
nie jest w stanie rozwijać się gospodarczo w porównywalnym tempie jak regiony
w krajach wysoko rozwiniętych. To powoduje dywergencję gospodarczą pomiędzy
regionami Polski a wysoko rozwiniętymi regionami Europy i świata. Ze względu na
słabość ekonomiczną regionów wewnętrzne czynniki stymulujące wzrost gospodarczy są niewystarczające. Dlatego tak istotne dla rozwoju wszystkich województw
Polski zachodniej są impulsy zewnętrzne, co oznacza, że endogeniczna teoria wzrostu gospodarczego w warunkach słabych polskich regionów nie ma racji bytu. Bez
impulsów z zewnątrz nie może być mowy o konwergencji. Dlatego rozwój gospodarczy większości regionów Polski powinien być oparty na egzogenicznej teorii
wzrostu gospodarczego.
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Supply chain in shaping the innovativeness
of Western Poland regions
Summary: At present, endogenous growth theory has become increasingly popular in the
world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for the case of
Western Poland, the needs and sense of applying this theory in Polish regions.
Keywords: endogenous growth, innovativeness, regions.
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