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NOTATKA INFORMACYJNA 

14.02.2022 r. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw1  
w województwie podlaskim w latach 2018–2020 

  
W latach 2018–2020 w województwie pod-
laskim aktywność innowacyjną wykazało 
39,6% przedsiębiorstw przemysłowych  
(o 8,9 p. proc. więcej niż w latach 2017– 
–2019) oraz 23,5% przedsiębiorstw 
usługowych (o 16,3 p. proc. więcej).  

W 2020 r. nakłady na działalność innowa-
cyjną w przedsiębiorstwach przemysło-
wych wzrosły o 4,5% w porównaniu z ro-
kiem poprzednim, natomiast w grupie 
przedsiębiorstw usługowych zmniejszyły 
się o 57,0%. 

 

W latach 2018–2020 udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie wśród przedsiębiorstw 
przemysłowych w województwie podlaskim wyniósł 39,6% (w Polsce – 36,7%), a w grupie 
przedsiębiorstw usługowych – 23,5% (w Polsce – 33,0%), tj. więcej odpowiednio o 8,9 p. proc. 
i 16,3 p. proc. niż w latach 2017–2019.  

W województwie podlaskim w latach 2018–2020 innowacje produktowe (nowe lub ulepszone 
produkty) lub w procesach biznesowych (nowe lub ulepszone procesy biznesowe) wprowa-
dziło 34,9% przedsiębiorstw przemysłowych, co pod tym względem zapewniło regionowi  
4. lokatę wśród województw w kraju, oraz 23,3% przedsiębiorstw usługowych (w Polsce od-
setki te wyniosły odpowiednio 31,4% i 30,8%). Oznacza to wzrost w odniesieniu do lat 2017– 
–2019, gdy wprowadziło je 22,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 2,5% przedsiębiorstw usłu-
gowych. 

Wykres 1. Przedsiębiorstwa innowacyjne w latach 2018–2020 według rodzajów innowacji 

  

 

1 Dane dotyczą przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. 

W latach 2018–2020  
innowacje wprowadziło 
34,9% przedsiębiorstw  
przemysłowych i 23,3%  
przedsiębiorstw usługowych 

 8,9 p. proc. 
Wzrost odsetka przedsiębiorstw  
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 16,3 p. proc. 
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w odniesieniu do lat 2017–2019 



 

 

2 

Wyniki badania działalności innowacyjnej wykazały, że w województwie podlaskim w latach 
2018–2020 wśród przedsiębiorstw przemysłowych oraz usługowych wyższy był odsetek jed-
nostek, które wprowadziły innowacje w procesach biznesowych (odpowiednio 29,4% i 22,4%) 
niż innowacje produktowe (odpowiednio 21,0% i 10,7%). Podobną sytuację zaobserwowano  
w skali kraju. 

Nakłady na działalność innowacyjną  

W 2020 r. w województwie podlaskim nakłady na działalność innowacyjną (w cenach bieżą-
cych) w grupie przedsiębiorstw przemysłowych wyniosły 226,9 mln zł tj. o 4,5% więcej niż 
przed rokiem, natomiast w przedsiębiorstwach usługowych – 272,7 mln zł, tj. o 57,0% mniej 
niż rok wcześniej. W analizowanym roku w Podlaskiem odnotowano najwyższy wśród woje-
wództw w kraju odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które poniosły tego rodzaju na-
kłady. Wyniósł on 19,5%, podczas gdy w Polsce ukształtował się na poziomie 15,1%. 

W 2020 r. w województwie podlaskim w strukturze nakładów na działalność innowacyjną we-
dług źródeł finansowania w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych odnoto-
wano: środki własne (odpowiednio 57,9% i 14,2% nakładów ogółem), środki pozyskane  
z zagranicy (odpowiednio 27,6% i 73,5%) oraz kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe 
od instytucji finansowych (odpowiednio 8,6% i 12,3%). Przedsiębiorstwa przemysłowe korzy-
stały także ze środków krajowych otrzymanych od instytucji dysponujących środkami pu-
blicznymi (5,9% ogółu nakładów). W Polsce największy odsetek nakładów na działalność in-
nowacyjną zarówno w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usługowych stanowiły 
środki własne (odpowiednio 75,6% i 85,3%). 

Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych 

W 2020 r. w województwie podlaskim udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub 
ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2018–2020, w przychodach ogółem wyniósł  
w przedsiębiorstwach przemysłowych 5,7%, a w przedsiębiorstwach usługowych – 0,2%  
(w Polsce – odpowiednio 10,0% i 4,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 

 

W 2020 r. w strukturze  
nakładów na działalność  
innowacyjną  
w przedsiębiorstwach  
przemysłowych dominowały 
środki własne (57,9%),  
a w przypadku  
przedsiębiorstw usługowych 
– środki pozyskane  
z zagranicy (73,5%) 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 

Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 
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