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NAUKA, BADANIA I ROZWÓJ

Rys. 19. Zatrudnieni w sferze B+R wg sektorów
wykonawczych w regionach NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 20. Nakłady na działalność sfery B+R w relacji
do regionalnego PKB wg regionów NUTS 1
w 2011r.

Budowa w Europie najbardziej dynamicznego,
konkurencyjnego i innowacyjnego regionu w skali globalnej jest
jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej sformułowanych
w Strategii Europa 2020 a kluczem do podnoszenia
konkurencyjności
gospodarczej
stają
się
innowacje
technologiczne. Przewiduje się, że do 2020 r. największe
znaczenie dla kształtowania gospodarki opartej na wiedzy będą
miały: nanotechnologia, biotechnologia, technologia informacyjna
oraz kognitywistyka. Problemem budowy innowacyjnej gospodarki
w kraju jest umiejętność przyswajania i komercjalizacji wiedzy
naukowej. Dyfuzja innowacji w Polsce jest ograniczona przede
wszystkim ze względu na słabą współpracę między sektorem
nauki a gospodarką oraz brakiem przemysłów chłonących te
innowacje, zdolnych przetwarzać wynalazki i odkrycia naukowe na
produkcję w skali przemysłowej.
Makroregion Polski Centralnej dysponuje największym
i unikalnym w skali kraju wyspecjalizowanym potencjałem
naukowym i badawczo-rozwojowym. W 2012 r. w sferze
badawczo-rozwojowej działało 849 jednostek badawczorozwojowych (31,1% zasobów kraju), w tym 693 (25,4%)
w województwie mazowieckim i 156 (5,7%) w łódzkim. Większość
aktywnych badawczo jednostek funkcjonowała w sektorze
przedsiębiorstw (597, co stanowiło 28,1% wszystkich tego typu
jednostek funkcjonujących w kraju).
Liczba osób zatrudnionych w sferze badawczej
i rozwojowej w MPC w ekwiwalentach pełnego czasu pracy
wyniosła 32,8 tys. EPC (36,2% wielkości krajowej), w tym 5,3 tys.
EPC w województwie łódzkim i 27,5 tys. EPC w województwie
mazowieckim. W skali europejskiej wskaźnik pracujących w sferze
B+R wyrażonych w EPC w przeliczeniu na 1 000 zatrudnionych
ogółem dla Polski był ponad dwukrotnie niższy (5,3) niż średnia
unijna (12,0).
Jednostki naukowo-badawcze makroregionu otrzymały
w 2012 r. największe wsparcie finansowe w kraju. Nakłady
wewnętrzne na badania i prace rozwojowe (GERD) w 2012 r.
wyniosły w MPC 5 649,1 mln zł, co stanowiło 39,4% nakładów
w Polsce. Nakłady wewnętrzne na B+R w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wynoszące w makroregionie 722,2 zł (301,7 zł
w województwie łódzkim i 923,1 zł w województwie mazowieckim)
były prawie dwukrotnie wyższe niż w kraju (372,5 zł). W 2011 r.
udział tych nakładów w PKB w makroregionie stanowił 1,2% (0,6%
w województwie łódzkim i 1,4% w województwie mazowieckim,
0,7% w kraju).
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost
zainteresowania jednostek naukowych w makroregionie
nowoczesnymi technologiami, w tym m. in. biotechnologią,
nanotechnologią, ICT, fotoniką, mechatroniką, radiofarmacją
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i naukami kosmicznymi. W 2012 r. w makroregionie działało 41
jednostek naukowych prowadzących działalność badawczą
i rozwojową w dziedzinie biotechnologii (10 w województwie
łódzkim i 31 w województwie mazowieckim). Stanowiły one 38,3%
tego typu jednostek w kraju. W sektorze szkolnictwa wyższego
działało 8 jednostek prowadzących działalność B+R w zakresie
biotechnologii, natomiast 33 jednostki (blisko 60% ich liczby
w kraju) należały do sektora rządowego i sektora prywatnych
instytucji niekomercyjnych. Zatrudnieni w przedsiębiorstwach
biotechnologicznych makroregionu stanowili 47,2% zatrudnienia
krajowego (województwo mazowieckie 1. miejsce w kraju (35,7%),
województwo łódzkie 6. miejsce (11,4%). Zatrudnieni posiadający
tytuł naukowy (doktora, doktora habilitowanego, profesora)
w dziedzinie biotechnologii stanowili 49,7% zasobu krajowego,
w tym 9,4% w województwie łódzkim, 40,3% w województwie
mazowieckim.
Niezwykle istotnym czynnikiem rozwojowym wpływającym
na podnoszenie konkurencyjności jest potencjał współpracy.
Wiele
konsorcjów
naukowo-badawczych1
działających
w makroregionie ma charakter krajowy lub międzynarodowy. Są to
m.in.: w województwie mazowieckim: Laboratorium Centrum
Zaawansowanych Technologii i Materiałów CEZAMAT, Centrum
Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Polskie Centrum
Nauki i Technologii Morskiej (PolMar), Konsorcjum Naukowe
Biocentrum Ochota, Mazowiecki Klaster Innowacyjnych
Technologii Fotonicznych OPTOKLASTER, Warszawskie Centrum
Nauk Matematycznych, Warszawskie Akademickie Konsorcjum
Chemiczne, Narodowe Centrum Radioastronomii (NCRA),
Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii, Konsorcjum „Polskie
Technologie dla Gazu Łupkowego” oraz w województwie łódzkim:
Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed i Konsorcjum
Centrum Zaawansowanych Technologii PRO HUMANO TEX.
Problemem pozostaje niski poziom współpracy sektora B+R
z sektorem przedsiębiorstw i samorządami oraz niski poziom
komercjalizacji wyników badań naukowych. O niskiej
innowacyjności przemysłu świadczy odsetek przedsiębiorstw
przemysłowych wprowadzających innowacje.

Konsorcjum naukowe (nazywane też często konsorcjum naukowo-badawczym
lub konsorcjum naukowo-przemysłowym) to zgodnie z ustawą z dnia
8.10.2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2004 nr 238 poz.2390) grupa
jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka
naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki
naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie
obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
1

Rys. 21. Liczba jednostek naukowych
prowadzących działalność B+R w dziedzinie
biotechnologii wg regionów NUTS 1

Rys. 22. Zgłoszenia patentowe i udzielone patenty
wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 23. Nakłady na działalność B+R
w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na
1 mieszkańca wg regionów NUTS 1 w 2012 r.
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Rys. 24. Struktura absolwentów wyższych uczelni
wg kierunków kształcenia w MPC w 2012 r.

Rys. 25. Liczba studentów na 10 tys. ludności
wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 26. Liczba studentów na 1 nauczyciela
akademickiego wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Udział przemysłowych przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno w województwie
mazowieckim (15,3%), jak i regionie łódzkim (13,7%), w 2012 r.
należał do jednych z najniższych w kraju mimo wzrostu
w stosunku do roku 2011 (odpowiednio o 1,4 p.p. i 2,6 p.p.), przy
jednocześnie najwyższych nakładach na działalność B+R
w przedsiębiorstwach w kraju. Jednocześnie podregiony
warszawski i łódzki zaliczone zostały do obszarów o najwyższej
atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej
technologicznie. Transfer nowoczesnych technologii wspierany
jest przez stosunkowo liczne instytucje otoczenia biznesu,
jednak ich bezpośredni wpływ na wzrost poziomu innowacyjności
gospodarki jest niewielki.
Bazą dla budowania nowoczesnej gospodarki opartej
na wiedzy i zintegrowanej z gospodarką światową jest m. in.
potencjał edukacyjny. W makroregionie występuje wysoka
koncentracja uczelni wyższych, w tym największych w kraju.
W 2012 r. funkcjonowało 137 szkół wyższych (29 w woj. łódzkim
i 108 w woj. mazowieckim), które stanowiły 30,0% ogólnej liczby
szkół wyższych w Polsce. Spośród 10 uczelni o najwyższej
w kraju liczbie studentów 3 znajdują się w makroregionie. Są to:
Uniwersytet Warszawski - 50,7 tys. studentów, co stanowi 3,0%
studentów w Polsce, (1.), Uniwersytet Łódzki - 45,5 tys. studentów
- 2,4%, (4.), Politechnika Warszawska - 34,0 tys. studentów 2,0%, (7.)2. Powyżej 10 tys. studentów kształci się w kolejnych 4
uczelniach makroregionu: Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (23,7 tys.), Politechnice Łódzkiej
(20,6 tys.), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (17,1 tys.), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
(10,2 tys.). MPC charakteryzuje się najwyższą w kraju liczbą
studentów szkół wyższych (529 osób na 10 tys. ludności, Polska
— 435 osób) oraz najwyższą liczbą absolwentów szkół wyższych
(146 osób na 10 tys. ludności, Polska — 126 osób). W 2012 r.
w makroregionie studiowało 24,6% ogólnej liczby studentów
w kraju.
Znaczącym potencjałem MPC jest kadra dydaktyczna
i naukowa wyższych uczelni. W 2012 r. w makroregionie
zatrudnionych było 26,7 tys. nauczycieli akademickich tj. 24,5%
zasobu krajowego (w woj. łódzkim 6,9 tys. tj. 6,8%, w woj.
mazowieckim 17,8 tys. tj. 17,7%). Makroregion skupiał 30%
profesorów, 28% doktorów habilitowanych oraz 27% doktorów

2
3

Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., GUS, Warszawa 2013
Raport Nauka w Polsce, MNiSW 2013
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w kraju. Relatywna przewaga potencjału kadrowego makroregionu
w stosunku do innych regionów kraju dotyczy prawie wszystkich obszarów
nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych,
technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz kultury fizycznej i sztuki3.
W ostatnich latach wzrasta znaczenie międzynarodowe uczelni
wyższych makroregionu, chociaż w rankingach najlepszych uczelni na
świecie wciąż zajmują odległe miejsca. Najwyżej z uczelni MPC oceniany
jest Uniwersytet Warszawski, który w rankingu QS World University
Rankings 2013/2014 zajął 338. miejsce (398. lokata w roku 2012/2013).
W makroregionie znajdują się 2 z 6 wskazanych w kraju Krajowych
Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) na lata 2012-2017. Są to:
Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych i Warszawskie Akademickie
Konsorcjum Chemiczne. Ponadto, w MPC funkcjonuje wiele wydziałów oraz
instytutów naukowych i badawczych o wysokiej pozycji i znaczącym dorobku
naukowym, uznanych za najlepsze jednostki w skali kraju (37,8% jednostek
tego typu w Polsce)4. Należą do nich m. in.: Kolegium Analiz
Ekonomicznych i Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie,
Wydział Historyczny i Wydział Psychologii UW, Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Centrum
Nowych Technologii w Warszawie, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Wydział Inżynierii Materiałowej
PW, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.
Dodatkowy potencjał MPC jako obszaru największej koncentracji
nauki w kraju, stanowią bogate zasoby kadr określanych jako „pracownicy
wiedzy” (knowledge workers). Są to pracownicy wszystkich działów
gospodarki, spełniający pewne cechy określone przez naukę, do których
należą kreatywność i zdolność pracy poza istniejącymi strukturami.
Przewiduje się , że w przeciągu 30 lat pracownicy wiedzy będą grupą
dominującą na krajowym rynku pracy (3,5 do 4,5 mln osób w Polsce).

Wg Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzących Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych (KEJN)
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Obszar MPC charakteryzuje się wysoką koncentracją
podmiotów zarejestrowanych w sektorze kreatywnym5.
W 2012 r. stanowiły one 31,7% wszystkich podmiotów sektora
kreatywnego w Polsce, przy czym w województwie mazowieckim
26,7%, (1.), natomiast w regionie łódzkim 5,0%, (7.).
Zdecydowana większość podmiotów kreatywnych zlokalizowana
była w Warszawie (ponad 70,0% podmiotów woj. mazowieckiego)
i w Łodzi (prawie 56,0% podmiotów z woj. łódzkiego).
Oferta sektora kreatywnego w MPC jest bardzo
zróżnicowana. W makroregionie występują podmioty związane ze
wszystkimi podstawowymi branżami sektora, co daje podstawy do
tworzenia sieci powiązań i współpracy. Dominują firmy związane
z reklamą i oprogramowaniem komputerowym. Na dalszej pozycji
znajdują się branże: architektura, media oraz działalność
wydawnicza. W makroregionie zlokalizowane są główne siedziby
wszystkich ogólnokrajowych mediów: stacji telewizyjnych
i radiowych, portali internetowych oraz redakcji większości gazet
i czasopism o znaczeniu ogólnokrajowym. W MPC znajdują się
również siedziby związków twórców m.in.: Stowarzyszenie
Filmowców Polskich, Związek Zawodowy Reżyserów Polskich,
Krajowa Izba Mody, Stowarzyszenie Włókienników Polskich,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Polskich
Artystów Fotografików, Związek Polskich Artystów Plastyków.
Sektor kreatywny w makroregionie dysponuje silnym
zapleczem infrastrukturalnym, w tym wystawienniczoprodukcyjnym, które tworzą: wytwórnie i studia filmowe, wytwórnie
muzyczne i studia nagraniowe, sale prób, obiekty działalności
wystawienniczej. W MPC znajduje się 28,8% krajowych zasobów
obiektów działalności wystawienniczej (w woj. mazowieckim
16,3%, w woj. łódzkim 12,5%). Makroregion dysponuje także
większą niż przeciętnie w Polsce liczbą miejsc na widowni
w teatrach i instytucjach muzycznych przypadających na 1 000
mieszkańców (makroregion 2,9, Polska 2,0).
W MPC funkcjonuje znaczna liczba podmiotów otoczenia
sektora
kreatywnego
mających
znaczenie
krajowe
i międzynarodowe. Są to m. in.: Filmoteka Narodowa, Cyfrowe
Repozytorium Filmowe, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy
Instytut Audiowizualny. Ogółem w 2012 r. w makroregionie
podmioty otoczenia sektora kreatywnego stanowiły 19,3%
wszystkich podmiotów otoczenia sektora kreatywnego w kraju
(woj. mazowieckie 13,7% (1.), woj. łódzkie 5,6% (10.)).
5

Definicja sektora kreatywnego wywodzi się z definicji sformułowanej w latach 90
-tych przez brytyjskie Kultury, Olimpiady, Mediów i Sportu i obejmuje
działania, które biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu i mają zarazem
potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy. Do przemysłów (branż)
kreatywnych zaliczane są: reklama, film i wideo, architektura, muzyka,
rzemiosło artystyczne, sztuki sceniczne, działalność wydawnicza,
oprogramowanie komputerowe, radio i telewizja, wzornictwo, projektowanie
mody, literatura i sztuki wizualne.

SEKTOR KREATYWNY

Rys. 27. Udział podmiotów sektora kreatywnego
w liczbie podmiotów Regon ogółem wg regionów
NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 28. Struktura branżowa podmiotów sektora
kreatywnego w MPC w 2012 r.
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Rys. 29. Udział absolwentów szkół artystycznych
w liczbie absolwentów szkół artystycznych ogółem
w kraju wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 30. Udział wydatków na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego w regionach NUTS 1
w krajowych wydatkach ogółem na kulturę
i dziedzictwo narodowe w 2012 r.

Makroregion na tle kraju wyróżnia bogata i różnorodna
oferta imprez o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
również o charakterze cyklicznym, związanych z sektorem
kreatywnym, szczególnie z przemysłem filmowym, muzycznym,
modą, grami komputerowymi, fotografiką.
Podstawy przewag konkurencyjnych sektora kreatywnego
tworzy także wysoki potencjał akademicki, oparty
na renomowanych wyższych szkołach artystycznych. W MPC
znajduje się 43,5% ogółu wyższych szkół artystycznych w kraju
(makroregion 10 szkół, Polska 32 szkoły). Liczebność i renoma
szkół filmowych i teatralnych sprzyja działalności twórców
związanych z przemysłem filmowym, w tym znanych na arenie
międzynarodowej, a Akademie Sztuk Pięknych kształcą
projektantów tworzących silne i rozpoznawalne środowisko mody
oraz nowoczesne wzornictwo. Działaniom tym sprzyjają
wieloletnie tradycje artystyczne makroregionu, w tym tradycje
związane z przemysłem filmowym oraz modą, wzornictwem
artystycznym i sztuką nowoczesną.
Do kształtowania i rozwoju sektora kreatywnego przyczynia
się w znaczny sposób silne zaplecze naukowo-badawcze MPC,
działające na rzecz rozwoju
nowoczesnych technologii.
Szczególne znaczenie odgrywa Politechnika Łódzka (Wydział
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) i Politechnika
Warszawska oraz Instytut Włókiennictwa w Łodzi (Zakład
Badawczy Inżynierii Materiałów Włókienniczych) i Instytut
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.
Dodatkowy atut stanowią tradycje i specjalizacje MPC
w branżach pokrewnych dla sektora kreatywnego m.in. przemyśle
odzieżowym i włókienniczym. W 2013 r. w makroregionie
znajdowało się prawie 39,0% podmiotów produkujących odzież
w kraju (woj. łódzkie 22,9% (1.), woj. mazowieckie 15,8% (2.)
i ponad 33,0% produkujących tekstylia (woj. łódzkie 20,2% (1.),
woj. mazowieckie 13,1% (3.). W makroregionie rozwijają się także:
przemysł meblarski, ceramiki budowlanej, sektor teleinformatyczny
(ICT) oraz turystyka kulturowa, dla których działalność podmiotów
sektora kreatywnego odgrywa znaczącą rolę.
Mocną stroną makroregionu są również licznie działające
instytucje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), w tym m. in.
zajmujące się problemami wielokulturowości największych miast
makroregionu: Warszawy i Łodzi. Są to m. in.: Centrum
Wielokulturowe
w
Warszawie,
Katalizator
Inicjatyw
Wielokulturowych KIWI czy Centrum Dialogu im. M. Edelmana.
Źródłem potencjału twórczego sektora kreatywnego
w makroregionie jest również historyczne dziedzictwo, w tym
poprzemysłowe oraz współczesna wielokulturowość MPC,
szczególnie charakterystyczne dla dwóch największych ośrodków
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miejskich: Warszawy i Łodzi.
Dla działań twórczych niezwykle istotna jest także jakość
przestrzeni. Niekorzystne procesy urbanizacyjne, prowadzące do
pogorszenia jakości przestrzeni publicznych i degradacji wielu struktur
miejskich, często stanowią jedną z głównych barier rozwojowych.
Podejmowane w makroregionie kompleksowe działania rewitalizacyjne
w znacznym stopniu przyczyniają się do ożywienia funkcjonalnego
i gospodarczego, w tym rozwoju sektora kreatywnego.
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MEDYCYNA I FARMACJA
Rys. 31. Udział studentów kierunków medycznych
w liczbie studentów ogółem wg regionów NUTS 1
w 2012 r.

Rys. 32. Liczba instytutów naukowych i badawczonaukowych wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Potencjał
sektora
medyczno-farmaceutycznego
makroregionu, stanowiący bazę do rozwoju jego innowacyjności
i umożliwiający ekspansję na rynek europejski, tworzą m. in.
zasoby akademickie w zakresie medycyny, farmacji i kosmetologii
prestiżowych medycznych szkół wyższych: Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak
również Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie oraz 6 niepublicznych wyższych szkół zawodowych.
Liczba studentów medycznych szkół wyższych
w makroregionie w 2012 r. wynosiła 20,2% ogółu studentów
kierunków medycznych w Polsce. Rozwój sektora medycznofarmaceutycznego wspierany jest także przez wysoki potencjał
badawczo-rozwojowy
46
instytutów
naukowych
i badawczo-naukowych w dziedzinie medycyny i farmacji,
stanowiących 54% ogółu tego typu placówek badawczych
w Polsce (woj. mazowieckie 30 instytutów, woj. łódzkie 16, Polska
85) oraz zaplecze naukowo-badawcze wyższych uczelni
technicznych: Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej,
rozwijających kierunki inżynierskie powiązane z medycyną
(biomechanika, inżynieria biomedyczna, inżynieria wyrobów
medycznych, inżynieria biomateriałowa).
W makroregionie funkcjonuje również, największe
w Europie Środkowej, Centrum Badań Przedklinicznych
i Technologii w Warszawie, będące źródłem wielu innowacji.
Makroregion cechuje wysoki poziom specjalizacji branży
medycznej. W 2012 r. w dziedzinie kardiologii 28,3% podmiotów
wykonujących działalność leczniczą w kraju znajdowało się
w makroregionie (woj. mazowieckie 1. miejsce w kraju, woj.
łódzkie 3. miejsce w Polsce). W zakresie onkologii klinicznej było
to 26,6% podmiotów (woj. mazowieckie 2. miejsce w kraju, woj.
łódzkie 4. miejsce), transplantologii 26,3% (woj. mazowieckie
1. miejsce w kraju, woj. łódzkie 5. miejsce), pediatrii 27,1%,
ginekologii i położnictwa 24,8%, chirurgii plastycznej 34,2%
i medycyny pracy 25,9%.
Makroregion dysponuje również dobrze przygotowanym
zawodowo i licznym potencjałem kadrowym, który tworzą m. in.:
lekarze i lekarze dentyści, stanowiący 25,9% krajowej kadry,
pielęgniarki i położne (22,2% zasobu krajowego), farmaceuci
(23,2%).
Potencjał MPC predysponuje makroregion do bycia liderem
w zakresie wykonywania świadczeń wysokospecjalistycznych.
W 2012 r. województwo mazowieckie zajmowało pod tym
względem 1. miejsce w kraju, a region łódzki znajdował się na
miejscu 6. Pozycja makroregionu jest szczególnie silna w zakresie
przeszczepów wątroby, operacji wad serca i aorty piersiowej
w krążeniu pozaustrojowym oraz wszczepieniach zastawek serca.
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Makroregion cechuje wysoka koncentracja podmiotów
gospodarczych zajmujących się produkcją podstawowych
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych. W 2013 r. w MPC funkcjonowało
38,1% ogółu tego typu podmiotów w kraju (214 w województwie
mazowieckim i 56 w województwie łódzkim)6. W makroregionie
zlokalizowanych jest również 39,1% hurtowni farmaceutycznych.
W 2012 r. na terenie MPC funkcjonowało 247 hurtowni (183
województwo mazowieckie, 64 województwo łódzkie)7. Spośród
3 największych podmiotów na rynku dystrybucji leków
stanowiących 66% udziału w rynku krajowym, w Łodzi działa
grupa Pelion S.A. z blisko 21% udziałem w krajowym rynku.
W makroregionie zlokalizowane są także duże centra dystrybucji
farmaceutyków, w tym m.in.: Centrum Logistyczne Polskiej Grupy
Farmaceutycznej S.A. w Łodzi oraz Centrum Produkcyjno –
Dystrybucyjne „Krka - Polska” w Warszawie.
Region Centralny skupia liczne kadry zatrudnione
w branży farmaceutycznej. W 2011 r. w makroregionie
pracowało 48,2% ogółu zatrudnionych w kraju, w tym 33,7%
na terenie województwa mazowieckiego i 14,5% w regionie
łódzkim.
Potencjał przemysłu farmaceutycznego w MPC stwarza
możliwości dla rozwoju produkcji i wytwarzania leków
generycznych na światowym poziomie. Czynnikiem sprzyjającym
rozwojowi tej branży jest m. in. wygaśnięcie patentów dla ponad
100 leków w latach 2012-2014 oraz rozwój rynków o relatywnie
niskim dochodzie na mieszkańca.
Makroregion cechuje ponadto dobrze rozwinięta branża
produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej oraz
pokrewna branża produktów optycznych i sprzętu
pomiarowego. Wśród najważniejszych produktów eksportowych
polskich producentów sprzętu medycznego można wymienić:
aparaturę bioelektroniczną, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt
rehabilitacyjny, meble przeznaczone dla placówek medycznych,
narzędzia chirurgiczne oraz urządzenia wykorzystujące
technologie obrazowania medycznego. Do największych
producentów sprzętu medycznego w makroregionie zalicza się
m. in.8: Balton Sp. z o.o. Warszawa, CTL- Centrum Techniki
Laserowej Sp. z o.o. Warszawa, Famed Łódź S.A., Farrum S.A.
Warszawa, HTL LAB SOLUTION Warszawa, MDH Sp. z o.o.
Łódź, MEDIMA Sp. z o.o. Warszawa, MULTIMED Sp. z o.o. Łódź,
SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa, Ultraviol Zgierz, WIEDENT Łódź.

Rynek farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, PAIiIZ; www.paiz.gov.pl
Urzędowy Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (2012 r.)
8 Raport Ministerstwa Gospodarki, Impuls z Polski
6
7

Rys. 33. Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców
wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 34. Liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys.
mieszkańców wg regionów NUTS 1 w 2012 r.
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Rys. 35. Udział firm farmaceutycznych
w podmiotach Regon ogółem wg regionów NUTS 1
w 2012 r.

Rys. 36. Uwarunkowania rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego w MPC w 2013 r.

Największymi odbiorcami polskich instrumentów medycznych są
Niemcy (42%), Francja (10%), USA (8%), Wielka Brytania (6%).
Przedsiębiorstwa sektora medycznego w MPC cechuje wysoki
poziom innowacyjności. Spośród 100 najbardziej innowacyjnych
przedsiębiorstw sektora medycznego w Polsce 44 firmy
zlokalizowane są w makroregionie (województwo mazowieckie 31,
województwo łódzkie 13). Dynamicznie rozwija się współpraca
firm sektora medyczno-farmaceutycznego. Działają tu m. in.:
Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny
(PPTIM), Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed,
Konsorcjum Polskiej Akademii Nauki Biocentrum Ochota, Klaster
InnoBioBiz Łódź, Klaster Nauk Medycznych i Biomedycznych
ALICE-MED.
Potencjał sektora medyczno-farmaceutycznego w MPC
tworzą również zasoby wód geotermalnych, mające duże
znaczenie w lecznictwie uzdrowiskowym. Dzięki wodom
leczniczym status uzdrowiska mają miejscowości Uniejów,
Skierniewice-Maków i Konstancin-Jeziorna. Możliwość rozwoju
funkcji uzdrowiskowo-leczniczych posiadają także: Poddębice,
Gostynin, Magnuszew i Otwock.
Potencjał sektora medyczno-farmaceutycznego w MPC
sprzyja rozwojowi rynku turystyki medycznej. W 2013 r. polski
rynek turystyki medycznej miał wartość ok. 800 mln złotych, a jego
wzrost ocenia się na 15,0% rocznie9. Obowiązująca od
października 2013 r. dyrektywa transgraniczna otwiera nowe
możliwości pozyskania zagranicznych pacjentów a dodatkowe
szanse makroregionu tworzą: dogodne położenie, profesjonalna
i ceniona kadra medyczna, przyjazne kliniki oraz atrakcyjna oferta
cenowa.

9

Turystyka medyczna biznesem dla Polski; www.onet.pl / biznes / branże
/ prawo
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ROLNICTWO
I PRZETWÓRSTWO
ROLNO-SPOŻYWCZE
Rys. 37. Udział użytków rolnych w powierzchni
ogółem wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 38. Udział sadów w powierzchni użytków
rolnych wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 39. Produkcja owoców z drzew wg regionów
NUTS 1 w 201 2 r.

Obszar MPC charakteryzuje się dużymi zasobami ziemi
użytkowanej rolniczo. Użytki rolne zajmują 69,3% powierzchni
makroregionu (województwo łódzkie 71,0%, (1.), województwo
mazowieckie 68,4% (3.). Dla rozwoju rolnictwa najbardziej
korzystnymi warunkami charakteryzuje się północna i północnozachodnia część regionu łódzkiego oraz środkowo-zachodnia
i wschodnia część nadbużańskiego obszaru Mazowsza.
W posiadaniu gospodarstw indywidualnych znajduje się 94,9%
użytków rolnych województwa mazowieckiego i 97,9%
województwa łódzkiego. Średnia powierzchnia użytków rolnych
w gospodarstwie
prowadzącym
działalność
rolniczą
w makroregionie w 2010 r. wynosiła 7,47 ha i była niższa niż
średnia w Polsce (7,92 ha) (województwo łódzkie 6,87 ha,
województwo mazowieckie 7,84 ha).
Potencjał rozwojowy rolnictwa w makroregionie tworzą,
wyróżniające się w skali kraju, regiony produkcji sadowniczej,
warzywniczej i zwierzęcej. Sady w gospodarstwach rolnych
stanowią 38,8% powierzchni sadów w Polsce (województwo
mazowieckie 28,8%, województwo łódzkie 10,0%), co lokuje MPC
na 1. miejscu w kraju. Powierzchnia upraw ziemniaków (23,5%
krajowej powierzchni upraw, w tym województwo mazowieckie
12,3%, województwo łódzkie 11,2%) również plasuje makroregion
na 1. miejscu w Polsce. Pod względem obsady bydła/100 ha:
(47,6 sztuk) makroregion także zajmuje pozycję lidera w skali
kraju (województwo mazowieckie – 49,0 sztuk, województwo
łódzkie 44,6 sztuk), a w obsadzie trzody chlewnej/100 ha UR
wynoszącej 63,6 sztuk (województwo łódzkie 100,7 sztuk,
województwo mazowieckie – 45,3 sztuk) lokuje się na 3. miejscu
w kraju.
Makroregion charakteryzuje również stosunkowo
wydajne rolnictwo mimo niezbyt korzystnej jakości rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Pod względem towarowej produkcji
rolniczej, z dominującą rolą towarowej produkcji zwierzęcej
(23,7% produkcji w kraju) oraz produkcji owoców z drzew (53,9%
produkcji krajowej) makroregion zajmuje 1. miejsce w kraju.
Natomiast produkcja owoców jagodowych na poziomie 19,8%
produkcji krajowej plasuje MPC na 2. miejscu w Polsce.
W zakresie produkcji mleka w litrach na 1 ha UR makroregion
zajmuje 1. miejsce w kraju (województwo mazowieckie 2. miejsce,
a województwo łódzkie 3. miejsce w kraju). Produkcja żywca
rzeźnego na 1 ha UR plasuje MPC na 2. miejscu w kraju
(województwo łódzkie na 3. miejscu, a województwo mazowieckie
na 6. miejscu w Polsce).
Makroregion Polski Centralnej wyróżnia się dużą liczbą
podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie
Regon i prowadzących działalność związaną z produkcją
artykułów spożywczych. W 2012 r. funkcjonowało 8,0
podmiotów/1 000 podmiotów ogółem (województwo łódzkie 10,8,
województwo mazowieckie 7,1) co stawiało makroregion
na 4. miejscu w Polsce.
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Spośród 2 000 największych przedsiębiorstw rolno-spożywczych
w kraju 51 zlokalizowanych było na terenie MPC. Uznanymi
firmami w branży spożywczej są m. in.: Spółdzielnie Mleczarskie
w Łowiczu, Radomsku, Łodzi, Zakłady Mięsne „Pamso”
w Pabianicach, Roldrob S.A. w Tomaszowie Mazowieckim.,
Bakoma S.A. w Warszawie, Danone S.A. w Waeszawie,
Bonduelle Polska S.A. w Warszawie, Ferrero Polska Sp. z o.o.
w Belsku Dużym k. Grójca, Sobieski Sp. z o.o. w Warszawie, Frito
Lay Poland Sp. z o.o. w Warszawie.
W makroregionie postępuje proces integracji
producentów rolnych oraz owoców i warzyw, przybierający
zorganizowane formy współpracy. W 2012 r. w MPC
funkcjonowało 101 grup producentów rolnych (w województwie
mazowieckim 64, w województwie łódzkim 37) oraz 120 grup
i organizacji producentów owoców i warzyw, (województwo
mazowieckie 100, województwo łódzkie 20). Działały
zorganizowane rynki zbytu płodów rolnych wyposażone w bardzo
dobrze funkcjonującą infrastrukturę handlową: „Zjazdowa” Łódzki
Rynek Hurtowy S.A., „Bronisze” S.A. – Warszawski RolnoSpożywczy Rynek Hurtowy, Radomska Giełda Rolna oraz
Warszawska Giełda Towarowa S.A. Makroregion dysponował
bogatą ofertą targową i wystawienniczą z dziedziny rolnictwa,
ogrodnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Trendy w przetwórstwie rolno-spożywczym potwierdzają
utrzymujący się wzrost zainteresowania produktami jak najmniej
przetworzonymi o wysokich właściwościach prozdrowotnych
a nawet leczniczych - żywnością funkcjonalną. Segment rynku
żywności funkcjonalnej na terenie makroregionu ma silne
podstawy dla rozwoju. Szereg innowacyjnych projektów
dla żywności funkcjonalnej powstaje na Politechnice Łódzkiej
SGGW
w Warszawie,
Uniwersytecie
PrzyrodniczoHumanistycznym w Siedlcach, Uniwersytecie Medycznym
w Warszawie, Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytucie
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.
Produkcją żywności funkcjonalnej w MPC zajmują się m.in.: OSM
Garwolin, SM Ostrołęka, RSM Rolmlecz w Radomiu, Bakoma S.A.
w Warszawie, Royal Apple w Warszawie, Sady - Mazowsza,
w Brzozowie, Wasa w Warszawie, Provita w Warszawie, Sante
w Warszawie, JOGO w Łodzi, Ichem w Łodzi, Granex w Brójcach,
”Łowicz” Agros Nova z siedzibą w Warszawie.
W 2012r. w makroregionie funkcjonowała duża liczba
podmiotów otoczenia sektora rolno-spożywczego związanych
m. in. z produkcją opakowań dla żywności, produkcją maszyn
i urządzeń rolniczych oraz urządzeń do przetwórstwa rolnospożywczego, jak również podmioty otoczenia biznesu
podejmujące tematykę rolno-spożywczą i koncentrujące się m. in.

Rys. 40. Pogłowie bydła na 100 ha użytków rolnych
wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 41. Pogłowie trzody chlewnej na 100 ha
użytków rolnych wg regionów NUTS 1 w 2012 r.

Rys. 42. Produkcja mleka w litrach na 1 ha użytków
rolnych wg regionów NUTS 1 w 2012 r.
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na wspieraniu transferu wiedzy i technologii, wspieraniu zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorczości i tworzenia
pozarolniczych miejsc pracy.
Potencjał
rozwojowy
przetwórstwa
rolno-spożywczego
w makroregionie wzmacniany jest przez potencjał akademicki
oraz najsilniejsze w kraju zaplecze naukowo-badawcze wyższych
uczelni, tworzących innowacyjne projekty m. in. na potrzeby produkcji
bezpiecznej żywności, w tym żywności funkcjonalnej oraz mechatroniki.
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Położenie makroregionu w centralnej części Polski,
na przecięciu dwóch z dziewięciu Transeuropejskich Korytarzy
Sieci Bazowej - Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk, stwarza
ogromne szanse rozwojowe dla transportu i gospodarki.
Potencjał sektora transportowego opiera się
na strategicznych, istniejących i projektowanych, szlakach:
drogowych (A1, S2, S7, S10, S14, S17, S19 i S74 i łączących
bezpośrednio regiony łódzki i mazowiecki A2, S8, S12) oraz
kolejowych (CE-65, C-65/1, C65/2, C28 i E-75/CE-75 i łączących
regiony łódzki i mazowiecki E-20/CE-20, CE-20, E-65/CE-65),
a także uzupełniającej sieci o znaczeniu krajowym i regionalnym.
W ostatnim okresie nastąpiła poprawa warunków
podróżowania oraz znaczne zwiększenie drogowej dostępności
wewnętrznej, a także zewnętrznej poprzez realizację drogowych
połączeń z Poznaniem i Niemcami (A-2), Trójmiastem (A-1),
wkrótce również z Wrocławiem (S-8). W 2012 r. gęstość
istniejących dróg ekspresowych i autostrad w makroregionie
wynosiła 0,91 km/100 km2 i była wyższa od średniej w kraju
(0,77 km/100 km2).
Pomimo rozpoczętego procesu modernizacji linii
kolejowych
dostępność
w relacjach
międzynarodowych
w makroregionie zapewnia jedynie Warszawa (m. in. z Pragą,
Amsterdamem, Berlinem, Wiedniem, Budapesztem i Moskwą).
Problemem Łodzi jest również brak wysokiej jakości połączeń
kwalifikowanych w relacjach ponadregionalnych. Sytuacja może
ulec poprawie po zakończeniu trwających obecnie restrukturyzacji
węzłów kolejowych: łódzkiego (zakończenie budowy węzła
multimodalnego przy dworcu Łódź Fabryczna w 2015 r.)
i warszawskiego (zakończenie remontu linii średnicowej
w Warszawie w 2014 r.). W 2012 r. makroregion charakteryzował
się niższą od średniej krajowej (6,4 km/100 km2) gęstością linii
kolejowych wynoszącą 5,1 km/100 km2.
Największym w kraju i jedynym obsługującym loty
międzykontynentalne jest Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie,
którego ofertę na krótszych dystansach uzupełniają Porty
Lotnicze: Warszawa-Modlin oraz Łódź im. W. Reymonta,
obsługujące w 2012 r. ok. 43,0% pasażerów w kraju (10 052 497
osób). Przy rosnącym zapotrzebowaniu na przewozy lotnicze,
problemem jest jednak wyczerpująca się przepustowość głównego
lotniska Okęcie oraz ograniczenia lotnisk wspomagających.
Makroregion jest obecnie silnym ośrodkiem logistycznym.
Funkcjonuje tu 7 kolejowych terminali intermodalnych (Kutno,
Łódź Olechów, Mława, Pruszków, Radomsko, Warszawa
Cargosped, Warszawa Główna) oraz 2 terminale lotnicze Cargo:
Warszawa – Okęcie i Łódź Lublinek. Silnym potencjałem są
również rozwijające się parki magazynowe (zlokalizowane głównie

TRANSPORT I LOGISTYKA
Rys. 43. Logistyka na tle Korytarzy
Transportowych Bazowej Sieci TEN-T

Rys. 44. Układ drogowy w Sieci TEN-T

Rys. 45. Układ kolejowy w Sieci TEN-T
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w Warszawie, Łodzi, Strykowie oraz Piotrkowie Trybunalskim) o łącznej
powierzchni 3 647 000 m2 , co stanowi 48,9% powierzchni magazynowej
w Polsce.
Pomimo
sukcesywnego
rozwoju
kolejowych
połączeń
multimodalnych, zarówno pasażerskich jak i towarowych (m. in. z Azją: Łódź
– Chengdu oraz Warszawa – Suzhou), problemem pozostaje niski poziom
integracji różnych gałęzi transportu oraz niewystarczające wykorzystanie
inteligentnych systemów zarządzania, co wpływa na niski poziom
efektywnego przemieszczania mieszkańców oraz obniża jakość
powstających centrów logistycznych.
W makroregionie funkcjonują znaczące firmy produkcyjne związane
z transportem (Siedlce - Stadler, Łódź i Aleksandrów Łódzki - ABB). Mocną
stroną jest również lokalizacja transportowych jednostek badawczo –
naukowych (m.in. CTS CETRANS) oraz kierunki kształcenia z zakresu
transportu i logistyki na uczelniach MPC (PŁ, UŁ, PW, UW, SGH).
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