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INNOWACYJNOŚĆ JAKO WYZWANIE ROZWOJOWE 
– UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
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Streszczenie

Celem rozważań jest podkreślenie znaczenia innowacji i  działalności 
innowacyjnej jako kluczowych źródeł konkurencyjności współczesnych przed-
siębiorstw oraz wskazanie uwarunkowań wpływających na działalność inno-
wacyjną przedsiębiorstw. W części pierwszej artykułu wyjaśniono podstawowe 
zagadnienia odnoszące się do problematyki w ujęciu teoretycznym, dokonując 
przeglądu literatury specjalistycznej. Część druga, dotycząca kształtowania 
się poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz głównych barier 
w podnoszeniu innowacyjności tych podmiotów, została oparta na przeglądzie 
wyników badań różnych ośrodków badawczych wraz z rekomendacjami dla 
przedsiębiorstw. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest rezultatem 
uwarunkowań zewnętrznych (wynikających z  otoczenia) i  wewnętrznych 
(związanych z przedsiębiorstwem). Relacje zachodzące między działalnością 
innowacyjną a  ich uwarunkowaniami mają charakter sprzężenia zwrotnego. 
Uwzględniając fakt, że czynniki otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa 
mają ograniczony wpływ, w artykule wyeksponowano znaczenie czynników 
wewnętrznych, których rola w  budowaniu i  wzmacnianiu innowacyjności 
przedsiębiorstw jest współcześnie szczególnie istotna. Poziom innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw wciąż jest niski, a  przyczyny mają zróżnicowany 
charakter. Zmiana podejścia kadry zarządzającej i pracowników do rozumienia 
istoty i  znaczenia innowacyjności jest konieczna. To obecnie i w najbliższej 
przyszłości jedno z istotniejszych wyzwań rozwojowych przedsiębiorstw. 
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Wstęp 

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym, w tym proces globalizacji, intensyfi ka-
cja konkurencji, wzrost wymagań nabywców, malejące znaczenie instrumentów 
cenowych na rzecz instrumentów pozacenowych w prowadzonej walce konku-
rencyjnej, skracanie cyklu życia produktów generują wyzwania dla współcze-
snych przedsiębiorstw. Aby na nie odpowiedzieć, przedsiębiorstwa zmuszone są 
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do poszukiwania i wykorzystywania nowych źródeł konkurencyjności. Szansą 
na wzrost efektywności gospodarowania i dynamiczny rozwój, skuteczne kon-
kurowanie na rynku i zaspokajanie potrzeb nabywców, osiąganie dodatnich 
wyników fi nansowych, budowanie wartości przedsiębiorstwa w długim okresie, 
w efekcie na rozwój przedsiębiorstwa w perspektywie długookresowej są inno-
wacje i innowacyjność (m.in. Sosnowska 2002; Świtalski 2005; Keskin 2006; 
Bogdanienko, Kuzela, Sobczak 2007; Bakalarczyk, Pomykalski 2008; Nowacki 
2010; Prahalad, Krishnan 2010). Nie powinny być one jednak traktowane jako 
cel sam w sobie. Należy je postrzegać jako rozległy i wewnętrznie złożony 
zestaw środków do podnoszenia sprawności gospodarowania, budowania sil-
nych pozycji konkurencyjnych i uzyskiwania korzyści ekonomicznych przez 
przedsiębiorstwa, gospodarki narodowe i społeczeństwa. Zdolność przedsię-
biorstwa do kreowania i wdrażania innowacji decyduje w dużej mierze o jego 
konkurencyjności, z kolei konkurencyjność przedsiębiorstw wpływa na kon-
kurencyjność gospodarki. Konkurencyjność jest środkiem do podwyższania 
dochodów, podnoszenia standardu życia, wpływa na zwiększenie szans rozwoju 
społeczno-gospodarczego w przyszłości. 

Od czasu wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej w Polsce, będącej efek-
tem przełomu polityczno-społeczno-gospodarczego w 1989 roku obserwujemy 
istotne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki i działalności przedsiębiorstw. 
Formułowane są krytyczne opinie, iż dynamika rozwoju na poziomie ma-
kro- i mikroekonomicznym jest zbyt niska, działania w sektorze publicznym 
i prywatnym – rozproszone, brakuje systemowego i strategicznego podejścia, 
determinacji i rzeczywistego ukierunkowania na rozwój przez wykorzysty-
wanie nowych źródeł budowania i wzmacniania konkurencyjności, w tym 
innowacji. Opinie te są zasadne, ale jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, 
z jak niskiego poziomu rozwoju Polska i polskie przedsiębiorstwa wchodziły 
w dynamiczne procesy zmian w otoczeniu zewnętrznym. Trudno nie docenić 
postępu, który dokonał się na przestrzeni lat. Niemniej, dalsze działania są 
konieczne, mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości gospodarki pol-
skiej. Według ostatniego raportu Innovation Union Scoreboard (2015, s. 10) 
zawierającego ocenę poziomu innowacyjności gospodarek UE na podstawie 25 
wskaźników cząstkowych, Polska znalazła się na niskiej 24. pozycji, w grupie 
tzw. umiarkowanych innowatorów. Polskie przedsiębiorstwa nadal charakte-
ryzują się niskim poziomem konkurencyjności i innowacyjności. 

W części pierwszej artykułu wyjaśniono istotę innowacji, ich rodzaje i źró-
dła, zwrócono uwagę na cechy przedsiębiorstwa innowacyjnego oraz na istotę 
i uwarunkowania działalności innowacyjnej w oparciu o przegląd literatury 
specjalistycznej. W części drugiej artykułu przedstawiono kształtowanie się 
działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, wskazano na główne ba-
riery w jej budowaniu i wzmacnianiu bazując na dostępnych wynikach badań, 
a także sformułowano rekomendacje dla przedsiębiorstw. 
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Istota innowacji i ich rodzaje

Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego (innovare, czyli „tworzenie 
czegoś nowego”). Za pierwszą teorię innowacji uważana jest teoria J. Schumpe-
tera, który w 1911 roku wprowadził pojęcie innowacji do nauk ekonomicznych. 
Pojęcie innowacji odniósł do następujących przypadków: wprowadzenie na 
rynek nowego towaru, zastosowanie nowej metody wytwarzania produktów, 
tj. takiej, która nie jest stosowana w danej gałęzi gospodarki, albo na przykład 
nowego rozwiązania marketingowego, otwarcie nowego rynku dla danej branży 
krajowej, uzyskanie nowego źródła zaopatrzenia w nowe surowce lub półfa-
brykaty, dokonanie zmiany organizacji danej gałęzi, np. stworzenie sytuacji 
monopolistycznej lub jej przełamanie (Schumpeter 1960, s. 104). Schumpeter 
rozgraniczał rolę przedsiębiorcy i wynalazcy, wskazując, że z komercyjnego 
punktu widzenia wynalazek jest obojętny, dopóki nie zostanie wykorzystany 
w praktyce. Innymi słowy, innowacja oznacza wprowadzenie do praktyki no-
wego rozwiązania. Cechą charakterystyczną innowacji jest więc jej wymierna 
wartość ekonomiczna. Na przestrzeni lat różni autorzy prezentowali różne 
podejścia do rozumienia innowacji. Rozszerzono także ujmowanie rodzajów 
innowacji. Dla W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk (2000, s. 138-140) innowacją 
jest każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo różna 
od form istniejących. Zdaniem J. Baruka (2002, s. 55), innowacja to „celowo 
zaprojektowana przez człowieka zmiana dotycząca produktu, metod wytwa-
rzania, organizacji pracy i produkcji lub metod zarządzania, zastosowana po 
raz pierwszy w danej społeczności (najmniejszą społecznością jest przedsię-
biorstwo) w celu osiągnięcia określonych korzyści społeczno-gospodarczych 
(...)”. Innowacja jest także defi niowana jako oryginalne rozwiązanie problemu 
technologicznego lub organizacyjnego, umożliwiające osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej podmiotu, w którym zostało ono zastosowane (Mamica 2014, 
s. 13). Szersze ujęcie pojęcia innowacji, zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej 
i OECD, defi nicją zawarto w Podręczniku Oslo, wyznaczającym standardy 
w procesie pomiaru tego zjawiska (stosowane także przez GUS). Innowację zde-
fi niowano w nim jako „wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu 
(wyrobu, usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody 
marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosun-
kach z otoczeniem” (Podręcznik Oslo 2005, s. 48). Minimalnym wymogiem 
zaistnienia innowacji jest to, aby produkt, proces, metoda organizacyjna lub 
marketingowa były dla przedsiębiorstwa nowe lub istotnie ulepszone. Wynika 
z tego, że za innowacje uznaje się zarówno rozwiązania nowe w skali światowej, 
jak i zaadaptowane od innych podmiotów. Należy także dodać, że nowy lub 
istotnie ulepszony produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. 
Z kolei, nowe procesy, metody organizacyjne lub metody marketingowe zostają 
wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności 
przedsiębiorstwa. Innowacja jest rezultatem procesu innowacyjnego. Proces ten 
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określany jest dynamicznie jako ciąg powtarzających się w czasie czynności – 
od powstania pomysłu na innowację, jej opracowanie, wdrożenie, promocję 
i sprzedaż na rynku, dyfuzję (rozprzestrzenianie) oraz dalszy rozwój w czasie. 

W literaturze istnieje wiele różnych kryteriów klasyfi kacji innowacji. Po-
dział innowacji, ich rodzaje uwarunkowane są celami, którym mają służyć. 
Zwrócono uwagę na wybrane klasyfi kacje innowacji. Ze względu na ich cha-
rakter rozróżnia się innowacje przyrostowe i innowacje radykalne. Innowacje 
przyrostowe oznaczają niewielkie udoskonalenia istniejących już rozwiązań, 
które nie zmieniają zasadniczo ich natury (np. zmniejszenie zużycia surowców, 
poprawa jakości oferowanych produktów). Z kolei innowacje radykalne cechuje 
zastępowanie dotychczas stosowanych technologii lub rozwiązań o charakterze 
organizacyjnym (np. wprowadzenie komputerów) (Mamica 2014, s. 14). Ze 
względu na przyczynę powstania innowacji, wyróżnia się: innowacje popytowe 
(stymulowane przez potrzeby rynkowe i pozarynkowe, będące odpowiedzią na 
istniejące zapotrzebowanie) oraz innowacje podażowe (inicjowane przez naukę 
i technikę, są następstwem odkryć i wynalazków naukowców) (Penc 1999, s. 
141-146). GUS, w odwołaniu do Podręcznika Oslo wyodrębnia cztery rodzaje 
innowacji: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. 
– Innowacja produktowa jest to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, 

które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastoso-
wań. Innowacje produktowe w zakresie usług wiążą się z wprowadzeniem 
znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług, na dodaniu nowych 
funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie 
nowych usług. 

– Innowacja procesowa jest to wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych 
metod produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów 
i usług. Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone 
metody tworzenia i  świadczenia usług. Innowacje procesowe obejmują 
także nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowanie 
w działalności pomocniczej, takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa 
informatyczna i prace konserwacyjne (Działalność innowacyjna przedsię-
biorstw… 2014, s. 41).

– Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej 
w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania (w tym w zakre-
sie zarządzania wiedzą – knowledge management), w organizacji miejsca 
pracy lub stosunkach z otoczeniem, która nie była dotychczas stosowana 
w danym przedsiębiorstwie. Innowacje organizacyjne muszą być wynikiem 
strategicznych decyzji podjętych przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa. 
Nie zalicza się do nich fuzji i przejęć, nawet jeżeli dokonano ich po raz 
pierwszy (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2014, s. 47). Do inno-
wacji organizacyjnych zalicza się: nowe metody w zakresie przyjętych przez 
przedsiębiorstwo zasad działania, np. zarządzanie dostawami, gruntowne 
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przekształcenie procesów w  przedsiębiorstwie (business reengineering), 
systemy „odchudzonej produkcji” (lean production) i systemy zarządzania 
jakością; nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród 
pracowników, np. wprowadzenie po raz pierwszy nowego systemu odpo-
wiedzialności pracowników, pracy zespołowej, decentralizacji, integracja lub 
dezintegracja wydziałów, systemy szkoleniowe itp.; nowe metody organiza-
cyjne w zakresie stosunków z otoczeniem – innymi przedsiębiorstwami lub 
instytucjami publicznymi, np. wykorzystanie po raz pierwszy takich form, 
jak związki (alianse), spółki, tzw. outsourcing (przejęcie wykonywania pew-
nych zadań przez wyspecjalizowane fi rmy zewnętrzne lub podwykonawstwo 
itp.) (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2014, s. 53). Innowacje 
organizacyjne wspierają innowacje w obrębie produktów i procesów, ale 
także same mogą mieć istotny wpływ na efektywność funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Korzyści z  wprowadzenia innowacji organizacyjnych 
wiążą się z podniesieniem jakości i wydajności pracy, usprawnieniem i in-
tensyfi kacją wymiany informacji, zwiększeniem zdolności przedsiębiorstwa 
do uczenia się, absorpcji i wykorzystywania nowej wiedzy, nowych rozwią-
zań technologicznych. Innowacje organizacyjne „zwiększają wrażliwość 
przedsiębiorstwa na jego otoczenie (…) na jego zdolność dedukcji potrzeb 
w zakresie nowych produktów, procesów czy technologii oraz umożliwiają 
mu skoordynowaną ekspansję rynkową przy jednoczesnym zachowaniu 
zdolności innowacji oraz możliwości wytworzenia nadwyżki przekraczającej 
sumę zaangażowanych zasobów (uzyskanie efektu synergii)” (Nowak-Far 
2000, s. 28-29). 

– Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej koncepcji lub strategii mar-
ketingowej różniącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas 
stosowanych w danym przedsiębiorstwie. Innowacje marketingowe obej-
mują znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów (product design), 
opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji produktów i kształtowaniu 
cen. Nie zalicza się do nich zmian sezonowych, regularnych i innych rutyno-
wych zmian w zakresie metod marketingowych. Celem innowacji marketin-
gowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków 
zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu przedsiębiorstwa na rynku w celu 
zwiększenia sprzedaży (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2014, 
s. 53). 
Powyższy podział innowacji został zasadniczo zaakceptowany przez specja-

listów i coraz częściej jest wykorzystywany w badaniach dotyczących działalno-
ści innowacyjnej przedsiębiorstw. Dla innowacji produktowych i procesowych 
używa się także określenia „innowacje technologiczne”, a dla innowacji orga-
nizacyjnych i marketingowych – „innowacje nietechnologiczne”. 
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Endogeniczne i egzogeniczne źródła innowacji 

Bez względu na rodzaj, innowacje mogą mieć one różne źródła. W litera-
turze przedmiotu, źródła innowacji dzielone są najczęściej na wewnętrzne (en-
dogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne), a wśród nich: krajowe i zagraniczne 
(Jasiński 2000; Janasz, Kozioł 2007). Źródła endogeniczne innowacji tkwią we-
wnątrz przedsiębiorstwa, wiążą się z jego potencjałem konkurencyjnym i umie-
jętnością jego wykorzystania. Są to przede wszystkim prace własnego zaplecza 
badawczo-rozwojowego (projekty wynalazcze i racjonalizatorskie), prowadzenie 
badań marketingowych, wykorzystywanie metod gromadzenia pomysłów (np. 
burze mózgów), stymulowanie kreatywności pracowników i kierownictwa. 
Drugą grupą źródeł innowacji są źródła egzogeniczne (krajowe i zagraniczne). 
Do krajowych źródeł należą rozwiązania ze sfery badawczo-rozwojowej (sektor 
B+R) tworzone przez publiczne placówki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, 
prywatne podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwo-
jową oprócz swojej podstawowej działalności (najczęściej są to przedsiębiorstwa 
przemysłowe z własnym zapleczem badawczym). Do źródeł tych należy także 
współpraca przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych z różnymi pod-
miotami, w tym w ramach sieci. Do organizacji sieciowych należą klastry, parki 
technologiczne, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, 
centra transferu technologii itp. Z kolei zagraniczne źródła zewnętrzne to roz-
wiązania, które są wynikiem badań zagranicznego zaplecza badawczo-rozwo-
jowego w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się transferem wiedzy, 
a także import maszyn i linii technologicznych, z zawartą w niej technologią, 
dodatkowo, formy kooperatywnego budowania i rozwijania konkurencyjności 
przedsiębiorstw (Baran, Kłos 2007, s. 311-322). Należą do nich m.in. licencje 
i know-how zakupione lub uzyskane od innych przedsiębiorstw, rozwiązania 
innowacyjne wniesione przez partnera w ramach spółki joint venture, koope-
ranta w ramach aliansu strategicznego, franczyzodawcy w ramach franczyzy, 
przedsiębiorstwa zlecającego produkcję (w ramach kontraktu produkcyjnego, 
będącego odmianą outsourcingu). Oznacza to korzystanie z obcych osiągnięć 
naukowo-technicznych, sprawdzonych i przeważnie już stosowanych (Janasz, 
Kozioł 2007, s. 29). Do zagranicznych źródeł zewnętrznych należy także uczest-
nictwo we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych z udziałem partnerów 
zagranicznych. 

Przedsiębiorstwo innowacyjne i działalność innowacyjna

W rozumieniu metodologii Oslo (2005), przedsiębiorstwo innowacyjne to 
przedsiębiorstwo, które w badanym okresie (najczęściej trzyletnim) wprowa-
dziło na rynek przynajmniej jedną innowację techniczną (nowy lub istotnie 
ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces technologiczny). 
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Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie i przedsiębiorstwo innowacyjne to 
określenia stosowane w analizach wyników badań dotyczących GUS. Przedsię-
biorstwo aktywne innowacyjnie to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie 
wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub 
realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został 
przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukce-
sem) lub nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany). 
Przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i proceso-
wych jest to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie wprowadziło na rynek 
przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub istotnie 
ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces) (Działalność inno-
wacyjna przedsiębiorstw… 2014, s. 31). GUS defi niuje działalność innowacyjną 
jako działalność polegającą na angażowaniu się przedsiębiorstwa w różnego 
rodzaju działania naukowe, techniczne, organizacyjne, fi nansowe i komercyjne, 
które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. 
Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są 
nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna 
obejmuje także działalność badawczo-rozwojową, która nie jest bezpośrednio 
związana z tworzeniem konkretnej innowacji (Działalność innowacyjna przed-
siębiorstw… 2014, s. 17). J. Kowalik (2007, s. 288) wskazuje, iż innowacyjność to 
skłonność i zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia nowych produktów oraz 
podnoszenia jakości i nowoczesności już produkowanych wyrobów, nowych 
lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych 
oraz systemów zarządzania i motywacji. Za warunek innowacyjności uznaje 
się konieczność implementacji nowego rozwiązania w praktyce, jego komer-
cjalizację i zadbanie o akceptację przez środowisko, do którego jest kierowane 
(Popławski 2007, s. 102-103). Z przepływem i wdrażaniem innowacji wiążą 
się także takie pojęcia, jak transfer wiedzy, absorpcja innowacji oraz dyfuzja 
innowacji. Transfer wiedzy to wielostronny przepływ informacji przez granice 
dzielące naukę, technikę i świat praktyczny przyczyniający się do rozwoju myśli 
innowacyjnej. Absorpcja innowacji jest procesem przyswajania innowacji przez 
określony podmiot, natomiast dyfuzja innowacji dotyczy rozpowszechniania 
innowacji w miejscu pierwszego wdrożenia i na innych rynkach. Określa się 
ją jako kolejne zastosowanie praktyczne tego samego rozwiązania (informacji, 
produktu, technologii) przez naśladowców (Niedzielski, Markiewicz, Rychlik, 
Rzewuski 2007, s. 15). Przyczyniają się one do pobudzania innowacyjności 
wśród przedsiębiorstw, dostarczają im konkretnych rozwiązań umożliwiających 
jej zwiększenie.  

Podkreślane jest także znaczenie ochrony innowacji przez uzyskanie 
na nie praw wyłącznych. Brak znajomości funkcjonowania zasad ochrony 
własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego 
i praw pokrewnych) naraża przedsiębiorstwo na utratę rozwiązań własnych 
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na rzecz konkurenta (Bollen, Vergauwen, Schnieders 2005, s. 1161-1185). Może 
się także wiązać z sankcjami za naruszenie cudzych praw. Ochronę rozwiązań 
innowacyjnych można zabezpieczyć przez uzyskanie praw wyłącznych, którymi 
są: patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzór użytkowy i znak towarowy, 
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego i topografi i układu scalonego, prawo 
autorskie. Znajomość zasad i reguł ochrony własności intelektualnej pomaga 
przedsiębiorcy w niedopuszczaniu konkurentów do powielania lub dokładnego 
kopiowania produktów, unikaniu nieekonomicznych inwestycji badawczo-
-rozwojowych i  marketingowych, kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa 
za pomocą znaku towarowego, negocjowaniu licencji, koncesjonowaniu lub 
zawieraniu innych umów na podstawie własności intelektualnej i przemysło-
wej, zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, zdobywaniu kapitału 
i ułatwianiu dostępu do fi nansów, uzyskiwaniu dostępu do nowych rynków. 
Prawo własności intelektualnej powinno sprzyjać maksymalizowaniu korzyści 
społecznych, umożliwiać dostęp do efektów innowacyjności.

Przegląd literatury specjalistycznej pozwolił na identyfi kację głównych cech 
przedsiębiorstwa innowacyjnego. Jest to przedsiębiorstwo, które: 
– buduje i efektywnie wykorzystuje innowacyjny potencjał oparty na kluczo-

wych kompetencjach w celu opracowania i wdrożenia strategii innowacyj-
nych, utrzymania i podnoszenia pozycji konkurencyjnej na rynku; 

– rozwija kompetencje pracowników, inwestuje w ich wiedzę i umiejętności;
– stosuje efektywny system motywacyjny aktywizujący i promujący przedsię-

biorcze i innowacyjne postawy pracowników; 
– kształtuje kulturę innowacyjną wśród pracowników; 
– posiada umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, wykorzystywania i roz-

wijania wiedzy w procesach innowacyjnych, efektywnie zarządza wiedzą; 
– jest otwarte na nowe koncepcje, pomysły, rozwiązania naukowo-badawcze, 

postrzega innowacje jako szansę, a nie zagrożenie;
– monitoruje zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i elastycznie na 

nie reaguje; 
– prowadzi prace badawczo-rozwojowe, systematycznie wdraża nowe rozwią-

zania naukowo-techniczne, wprowadza innowacje produktowe, procesowe, 
organizacyjne, marketingowe;

– przeznacza na działalność innowacyjną stosunkowo wysokie nakłady fi nan-
sowe, umiejętnie pozyskuje je także ze źródeł zewnętrznych; 

– wykazuje duży udział nowych produktów i technologii w produkcji; 
– jest zdolne do podejmowania ryzyka związanego z inwestowaniem w inno-

wacje i ponoszenia za nie odpowiedzialności; 
– posiada umiejętność wyszukiwania oraz wdrażania nowych kompetencji, 

pomysłów, wynalazków, rozwiązań naukowo-technicznych; 
– posiada umiejętność pozyskiwania informacji o stanie badań naukowych 

i rozwojowych; 
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– włącza klientów w proces kształtowania oferty rynkowej;
– współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi;
– posiada świadomość, że dotychczasowe produkty, procesy, rynki i rozwiąza-

nia stwarzają ograniczone oraz zwykle krótkotrwałe możliwości utrzymania 
się na rynku i podnoszenia konkurencyjności;

– ma świadomość znaczenia kapitału ludzkiego i wiedzy dla budowania oraz 
wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstwa;

– zna zasady i reguły ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. 

Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest wypadkową wielu czynni-
ków, które zmieniają się one w czasie, mają charakter dynamiczny. Najogólniej 
można podzielić na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. W dalszej części 
artykułu wyeksponowano te czynniki, które przez specjalistów traktowane są 
współcześnie jako szczególnie istotne w aspekcie podejmowania działalności 
innowacyjnej przez przedsiębiorstwa.

Uwarunkowania zewnętrzne działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Czynniki zewnętrzne wpływające na działalność innowacyjną przedsię-
biorstw pochodzą z makrootoczenia (otoczenia dalszego) i mikrootoczenia 
(otoczenia bliższego). Makrootoczenie „to zespół warunków funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju 
i regionie, w określonej strefi e klimatycznej, w danym układzie politycznym, 
prawnym, systemowym itp.” (Gierszewska, Romanowska 2009, s. 31). Ma-
krootoczenie charakteryzuje się tym, że silnie wpływa na możliwości dzia-
łania i rozwoju przedsiębiorstw, które generalnie nie są w stanie zmienić tych 
warunków. A.H. Jasiński (1997, s. 38-39) wprowadził podział uwarunkowań 
ekonomicznych zewnętrznych aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 
na systemowe i funkcjonalne. Według tego autora, działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw zależy przede wszystkim od ogólnych rozwiązań systemowych 
w gospodarce, ukierunkowanych na zmiany strukturalne i podnoszenie efek-
tywności gospodarowania w przedsiębiorstwach. Odpowiednie rozwiązania 
w tym zakresie powinny być zawarte w systemie fi nansowym, kredytowym, 
podatkowym i monetarnym. Wśród uwarunkowań funkcjonalnych kluczowym 
czynnikiem jest zrównoważony i konkurencyjny rynek, bogata i urozmaicona 
oferta rozwiązań innowacyjnych pochodzących z jednostek naukowo-badaw-
czych, możliwość zakupu patentów, licencji, realizacji inwestycji. W. Janasz i K. 
Kozioł (2007, s. 7-8) eksponują znaczenie mechanizmu rynkowego, ale także 
działań pozarynkowych, w tym polityki innowacyjnej państwa niezbędnej do 
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wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce, pobudzania aktywności 
innowacyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, a także podkreślają rolę 
systemu edukacji i potencjału naukowo-badawczego. M. Dolińska (2010, s. 54) 
do uwarunkowań zewnętrznych zalicza: czynniki ekonomiczne (związane 
z poziomem rozwoju gospodarczego kraju, z realizacją polityki innowacyjnej, 
w tym fi nansowaniem innowacji, nauki, badań i rozwoju); czynniki społecz-
no-kulturowe (związane z  wykorzystaniem, dyfuzją, rozwojem innowacji 
w czasie); czynniki prawne (ułatwiające rozwój innowacyjny przedsiębiorstw, 
dotyczące prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, wsparcia fi nan-
sowego innowacji, ochrony środowiska); czynniki technologiczne (związane 
z rozwojem techniki, technologii, w tym teleinformatycznych). Autorka zwraca 
uwagę na: wymianę międzynarodową osiągnięć naukowo-technicznych, tech-
nologię, mobilność kapitału ludzkiego w skali międzynarodowej, na rozwój 
krajowego systemu innowacji i stosowane w nim rozwiązania instytucjonalne 
sprzyjające prowadzeniu polityki innowacyjnej państwa; konkurencję ocenia-
ną w odniesieniu do rynku krajowego, rynków międzynarodowych, rynku 
globalnego; rozwój sektora usług, w tym w obszarze fi nansowania innowacji, 
ich transferu. Efektywnie prowadzona polityka innowacyjna, będąca jednym 
z podsystemów polityki ekonomicznej, staje się coraz ważniejszą determinantą 
społeczno-gospodarczych możliwości rozwojowych. Zasadniczym celem po-
lityki innowacyjnej jest tworzenie, za pomocą określonych metod i środków, 
warunków wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i  poprawy jakości 
życia mieszkańców. Innymi słowy, politykę innowacyjną można zdefi niować 
jako „aktywność władz publicznych i  innych podmiotów (szkół wyższych, 
jednostek o charakterze naukowym i badawczo rozwojowym) ukierunkowaną 
na tworzenie, za pomocą określonych metod i środków, warunków wzrostu 
konkurencyjności fi rm i poprawy jakości życia mieszkańców przez powsta-
wanie i  transfer innowacji, przy uwzględnieniu działań koordynacyjnych 
i regulacyjnych w sektorze nauki, edukacji i w sferze badawczo-rozwojowej” 
(Mamica 2014, s. 16). W podejściu tym autor wyeksponował zależność poziomu 
konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawy jakości życia od efektów polityki 
dotyczących wskazanych sektorów. Biorąc pod uwagę istniejące współzależ-
ności, działania podejmowane w ramach polityki innowacyjnej powinny mieć 
charakter kompleksowy, gdyż innowacyjność gospodarki jest wypadkową wielu 
parametrów, które dodatkowo zmieniają się w czasie. Należy podkreślić, że 
czynniki te odmiennie oddziałują na procesy innowacyjne w poszczególnych 
krajach, zależą bowiem od rozwiązań specyfi cznych dla danego kraju. 

O ile makrootoczenie kształtują ogólne warunki do tworzenia i dyfuzji 
innowacji w gospodarce, o  tyle otoczenie bliższe (konkurencyjne) określa 
warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze i na 
danym geografi cznie rynku. Otoczenie bliższe jest zbiorem elementów, które 
mogą być w pewien sposób inicjowane, kształtowane, czy kontrolowane przez 
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przedsiębiorstwo (Skrzeszewska 2007, s. 13). Elementy tego otoczenia, powiąza-
nia między nimi oraz możliwości wpływania na ich charakter przedstawił m.in. 
M.E. Porter (1998). W skład otoczenia bliższego wchodzą wszystkie podmioty 
gospodarcze mające kooperacyjne lub konkurencyjne powiązania z przed-
siębiorstwem (dostawcy, nabywcy, istniejący i potencjalni konkurenci itd.). 
Otoczenie to charakteryzuje się tym, że między jego elementami a przedsiębior-
stwem zachodzą sprzężenia zwrotne: podmioty tego otoczenia oddziałują na 
przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowa-
nia na bodźce. Możliwość oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie bliższe 
jest zróżnicowana i wynika w znacznym stopniu z pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. Do zewnętrznych uwarunkowań w skali mikrootoczenia 
wpływających na działalność innowacyjną przedsiębiorstw M. Dolińska (2010, 
s. 54-55) zalicza: potrzeby, oczekiwania, preferencje klientów, poziom innowa-
cyjności konkurentów, stale ulegające skracaniu cykle życia produktów, rosnącą 
wartość wiedzy w produktach, ich wielofunkcyjność, współpracę z instytucjami 
sfery nauki, uczelniami, usługodawcami w obszarze badań i rozwoju, centrami 
badawczymi, laboratoriami, innymi instytucjami zajmującymi się rozwojem 
wiedzy podstawowej i stosowanej, korzystanie przez przedsiębiorstwa z ze-
wnętrznych źródeł fi nansowania innowacji, poziom rozwoju gospodarczego 
regionu, jego polityka innowacyjna, poziom kultury innowacyjnej, udział 
przedsiębiorstwa w klastrach, parkach naukowo-technologicznych, przemysło-
wych, instytucji pośredniczących w transferze, fi nansowaniu innowacji, inku-
batorach przedsiębiorczości, klubach innowatorów, kształtowanie środowiska, 
klimatu i kultury innowacyjnej w regionie, aktywizacja kapitału społecznego 
w działalności innowacyjnej regionu. 

Współcześnie podkreśla się szczególne znaczenie rozwiązań instytucjo-
nalnych, organizacyjnych i informacyjnych tworzących system innowacyjny 
danego państwa, a także fi nansowych ukierunkowanych na wsparcie przed-
siębiorstw w procesie tworzenia, wdrażania, dyfuzji innowacji.

Uwarunkowania wewnętrzne działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw 

Kluczowym czynnikiem wewnętrznym wpływającym na działalność in-
nowacyjną przedsiębiorstwa jest jego potencjał rozumiany jako „ogół zasobów 
materialnych i niematerialnych niezbędnych do tego, aby przedsiębiorstwo 
mogło funkcjonować na rynkowej arenie konkurencji, (...) niezbędnych do 
tworzenia wartości oczekiwanych przez głównych interesariuszy, w tym zwłasz-
cza przez nabywców” (Stankiewicz 2005, s. 93, 97). Zasoby są wszystkim tym, 
co znajduje się w dyspozycji przedsiębiorstwa i wpływa na jego funkcjono-
wanie. Należą do nich: zasoby rzeczowe, zasoby kapitałowe, zasoby ludzkie 
wraz z doświadczeniem oraz umiejętnościami niezbędnymi do tworzenia, 



74 Ewa Radomska

absorpcji i zastosowania innowacji, system zarządzania i kultura organizacyj-
na w przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, że zasoby mogą stanowić źródło 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, pod warunkiem posiadania przez 
przedsiębiorstwo wiedzy i umiejętności do właściwej alokacji zasobów, ich 
wykorzystania. Istotnym czynnikiem prowadzenia działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstwa, w tym także podejmowania współpracy w obszarze innowacji 
jest kapitał intelektualny obejmujący: kapitał wewnętrzny (nazywany struktu-
ralnym, a w jego ramach: kapitał ludzki i kapitał organizacyjny) oraz kapitał 
relacyjny (Bontis 1998; Lovingsson, Dell`Orto, Baladin 2000; Edvinsson, Ma-
lone 2001; Choo, Bontis 2002). Kapitał ludzki zintegrowany jest z człowiekiem, 
jego wiedzą, zdolnościami, umiejętnościami, wykształceniem, predyspozycjami 
zawodowymi, doświadczeniem. Na kapitał ludzki składają się przede wszyst-
kim informacje, wiedza, kompetencje oraz zdolności pracowników (Galunic, 
Anderson 2000, s. 3, Jarugowa, Fijałkowska 2002, s. 93, 94). Kapitał ludzki jest 
również efektem wspólnie wykorzystywanej oraz rozwijanej przez pracowni-
ków wiedzy w trakcie pracy i tworzenia przez nich rozwiązań innowacyjnych 
wdrażanych w przedsiębiorstwie (Maraques, Simon, Caranana 2006, s. 92). 
Kapitał organizacyjny wspiera kapitał ludzki w procesie uczenia się, tworzenia 
i wprowadzania innowacji. Obejmuje m.in. ukształtowaną w przedsiębiorstwie 
kulturę organizacyjną i system motywacyjny aktywizujący działania pracow-
ników w tym w obszarze innowacji, posiadane zaplecze badawczo-rozwojowe, 
wykorzystywane w fi rmie oprogramowanie, bazy danych, osiągnięcia przed-
siębiorstwa w postaci opracowanych, wdrożonych lub sprzedanych innowacji, 
w tym patentów, licencji oraz dokumentację związaną z realizacją przedsięwzięć 
innowacyjnych. Coraz częściej procesy innowacyjne realizowane są na bazie 
relacji kształtowanych pomiędzy personelem przedsiębiorstwa i pracownikami 
fi rm partnerskich w ramach sieci (organizacji sieciowej). Współpraca w ramach 
sieci jest uznawana za jeden z ważniejszych czynników budowania i wzmac-
niania innowacyjności, konkurencyjności jej uczestników (Baran, Kłos 2007, 
s. 311-322; Przybylska 2008, s. 132-157; Dolińska 2010, s. 59-77; Łobejko, So-
snowska 2011, s. 111-128). Partnerstwo w ramach sieci przynosi jej uczestnikom 
efekty synergiczne w wykorzystywaniu i pomnażaniu wspólnych zasobów, 
a także realizacji istotnych dla rozwoju przedsięwzięć. Oprócz korzyści może 
jednak powodować pewne ujemne konsekwencje. Wiążą się one z konieczno-
ścią funkcjonowania w środowisku bardziej otwartym na otoczenie, co może 
wpływać na utrudnienia związane z ochroną własności intelektualnej oraz 
know-how. Sieć wymaga także ponoszenia, niekiedy wysokich, kosztów na in-
frastrukturę i oprogramowanie. Właściwe korzystanie z możliwości, które daje 
środowisko sieciowe wymaga również odpowiedniego przeszkolenia personelu, 
co może wpływać na wzrost kosztów prowadzenia fi rmy (Łobejko, Sosnowska 
2011, s. 117).  
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Z  kapitałem intelektualnym wiąże się kolejny czynnik wpływający na 
innowacyjność przedsiębiorstwa – zarządzanie wiedzą obejmujące tworzenie 
wartości za pomocą niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Stanowi ono 
swoiste połączenie zarządzania zasobami ludzkimi i informacji oraz wiedzy 
przy wykorzystaniu dostępnych technologii informatycznych. Zarządzanie wie-
dzą rozumiane jest jako zbiór działań polegających na identyfi kacji posiadanej 
i pożądanej w przedsiębiorstwie wiedzy, pozyskiwaniu wiedzy z otoczenia, jej 
tworzenia i dyfuzji, wykorzystywaniu w działaniu i jej ochronie (Godziszewski 
2007, s. 46), jako przekształcanie zasobów wiedzy występujących w przed-
siębiorstwie i w jego otoczeniu w trwałą wartość dla klientów, pracowników, 
akcjonariuszy oraz udziałowców, jak również kreowanie zwiększonej wartości 
samego przedsiębiorstwa (Chyba 2008, s. 204). Możliwość uczenia się od in-
nych, motywacja, zaangażowanie, współpraca i otwartość pracowników na 
dzielenie się wiedzą – wszystkich pracowników i kadry zarządzającej mają fun-
damentalne znaczenie dla generowania, tworzenia i transferu wiedzy, co z kolei 
umożliwia zarówno wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, 
jak i podejmowanie działań innowacyjnych. Nowa wiedza pozwala pracowni-
kom zrozumieć zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa zmiany. Przyspiesza 
proces tworzenia innowacji. Koncentracja na dotychczasowych zasobach może 
przyczyniać się do stagnacji przedsiębiorstwa w obszarze poszerzania wiedzy, 
spowalniając tym samym proces wprowadzania innowacji. Jak wykazują bada-
nia, efektywne zarządzanie wiedzą jest dodatnio i silnie skorelowane z innowa-
cyjnością przedsiębiorstwa, z różnymi rodzajami innowacji wprowadzonymi 
przez przedsiębiorstwa (Leszczyńska 2007, s. 11-13; Bitkowska 2010, s. 146-183). 
Bardziej innowacyjne są te przedsiębiorstwa, w których praktyka zarządzania 
wiedzą jest lepiej rozwinięta. Uwarunkowane jest to jednak umiejętnością 
zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, rozwijaniem kultury innowacyjnej, 
świadomością wśród kadry zarządzającej i pracowników znaczenia innowacji 
dla wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Sprzężenie wiedzy jawnej 
(podlegającej kodyfi kacji) i ukrytej (opartej na doświadczeniu pracowników) 
powinno się odbywać przez interakcje, wymianę wiedzy między pracownikami, 
kadrą zarządzającą. Sprzyja temu odpowiednia kultura organizacyjna przed-
siębiorstwa, klimat dla innowacji. Klimat, dzięki któremu przodująca w sferze 
innowacji grupa pracowników lub ich liderzy będą w stanie generować pomysły, 
przekonać do nich osoby zarządzające przedsiębiorstwem i realizować przyjęte 
cele, wzmacniając potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa (Łuczkiewicz 
2005, s. 182-183). Wielu autorów określa klimat dla innowacji w przedsiębior-
stwie mianem kultury innowacyjnej (m.in. Czerska 2003; Hamel, Getz 2004; 
Mroczko 2007; Popławski 2007; Janasz, Kozioł 2007; Skrzypek 2009). Kultura 
innowacyjna cechuje się zorientowaniem na przyszłość, dużą tolerancją ryzyka, 
otwartością na zmiany, doceniającą dynamicznych, aktywnych i kreatywnych 
ludzi, nastawionych na osiągnięcia (Czerska 2003, s. 7). Przedsiębiorstwo 
powinno tworzyć takie warunki, które pozwolą zatrudnionym poczuć się 



76 Ewa Radomska

innowatorami (Hamel, Getz 2004). Pracownicy powinni mieć poczucie, że 
zarządzający docenią i wynagrodzą ich wysiłek. Kultura innowacyjna odzna-
cza się „otwartością na eksperymenty i nowe doświadczenia, poprawnymi 
stosunkami międzyludzkimi, grupowym rozwiązywaniem problemów przy 
odformalizowanej komunikacji, ale z dowartościowaniem samodzielności, 
inicjatywy, poszukiwania okazji, lojalności i  integracji z  fi rmą” (Mroczko 
2007, s. 171). Kultura ta jest „wyróżnikiem, za pomocą którego fi rmę można 
uznać za innowacyjną, w odróżnieniu od organizacji, które (...) generują wiele, 
nawet dobrych pomysłów, lecz brak w nich owej atmosfery innowacyjności” 
(Popławski 2007, s. 104). W przedsiębiorstwach o kulturze innowacyjnej wy-
stępuje swobodny przepływ nowych pomysłów i koncepcji, wspierany przez 
sprawny system komunikowania się między wszystkimi komórkami/działami 
w strukturze organizacyjnej organizacji, atmosfera współzawodnictwa, ale 
jednocześnie tolerancja dla ewentualnych błędów i nietrafnych koncepcji. Kadra 
zarządzająca powinna posiadać umiejętność dostrzegania wszelkich przejawów 
innowacyjności, promować, wspierać i motywować pracowników generujących 
nowe, innowacyjne rozwiązania (Skrzypek 2009, s. 203-214). Nie unika podej-
mowania ryzyka i mądrego eksperymentowania, tj. mieszczącego się w obszarze 
niewysokich kosztów, przewidywalnego ryzyka i akceptowalnej niepewności. 
Na wysoki stopień ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych wpływa konieczność 
ponoszenia znacznych kosztów, niepewność dotycząca skutku zastosowania 
innowacji, obawa niepowodzenia przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Decyzje 
o wprowadzaniu innowacji, ze względu na to, że podejmowane są w warun-
kach niepewności, zawsze będą obarczone mniejszym lub większym ryzykiem. 
„Skala tego ryzyka, jego wielkość zależą od tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa 
potrafi ą to zredukować i ograniczyć ryzyko” (Janasz 2009, s. 112). Wymaga to 
znajomości instrumentów obniżających ryzyko innowacyjne i umiejętności 
ich wykorzystania w praktyce, ogólnie umiejętności zarządzania ryzykiem. 
Zbudowanie kultury innowacyjnej, w której pracownicy rozumieją i akceptują 
potrzebę wprowadzania innowacji jest procesem długotrwałym wymagającym 
także uwzględnienia lęku lub oporu wobec zmian. Każda innowacja wprowa-
dza zmiany, burzy dotychczasowy porządek i wprowadza nowy. Innowacja 
może zmniejszać u pracowników poczucie bezpieczeństwa. „Im lepiej kadra 
kierownicza sama rozumie istotę i charakter innowacji, tym łatwiej jest jej 
przygotować i przekonać do tego pracowników” (Janasz, Kozioł 2007, s. 61). 

Do uwarunkowań wewnętrznych działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw M. Dolińska (2010, s. 55) zalicza: zasoby wiedzy dostępne w przed-
siębiorstwie i kompetencje jego personelu (kapitał ludzki) oraz efektywność 
ich wykorzystania na potrzeby innowacji, system motywacyjny sprzyjający 
aktywizacji działalności innowacyjnej pracowników przedsiębiorstwa; własne 
zaplecze badawczo-rozwojowe, laboratoria i ich wyposażenie; doświadczenie 
i kompetencje specjalistów; system informacyjny i bazy danych, wiedzy na po-
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trzeby innowacji; elastyczne struktury organizacyjne sprzyjające wprowadzaniu 
zmian, wdrażaniu oraz rozwojowi innowacji w przedsiębiorstwie; prowadzenie 
badań marketingowych, analiz rynku na potrzeby innowacji; opracowanie stra-
tegii innowacji; kształtowanie kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwie; relacje 
z partnerami/klientami, z którymi fi rma współpracuje w obszarze innowacji, 
w tym w zakresie badań i rozwoju, fi nansowania innowacji, ich zakupu, sprze-
daży, wdrażania i komercjalizacji; źródła wewnętrzne fi nansowania innowacji; 
wysokość nakładów na innowacje; poziom innowacyjności przedsiębiorstwa 
i jego potencjał rozwojowy. 

Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ok. 99,8% wszystkich aktyw-
nych fi rm w Polsce. Ich sytuacja i perspektywy rozwoju w znacznym stopniu 
odzwierciedlają potencjał przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa. W 2014 
roku GUS przeprowadził badania nad działalnością innowacyjną przedsię-
biorstw przemysłowych i usługowych w Polsce prowadzoną w latach 2011-2013. 
Badaniem objęto reprezentatywną grupę przedsiębiorstw z sektora MSP oraz 
przedsiębiorstwa duże (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2015). Wy-
niki wskazują, że w latach 2011-2013 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa 
przemysłowe oraz usługowe stanowiły odpowiednio 18,4% oraz 12,9% ogólnej 
liczby tych podmiotów. Głównymi bodźcami skłaniającymi polskie przedsię-
biorstwa do wdrażania innowacji jest presja konkurencyjna oraz chęć utrzy-
mania się na rynku. Ekspansja przedsiębiorstwa na nowe geografi cznie rynki 
zbytu, a także wejście do branży przedsiębiorstw zagranicznych o wyższym 
potencjale konkurencyjności powoduje wzrost zainteresowania działalnością 
innowacyjną i współpracą w tym zakresie. Przedsiębiorstwa uczą się lepiej 
zarządzać własnym potencjałem rozwojowym. 

W latach 2011-2013, przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje, czę-
ściej stosowały innowacje procesowe (nowe lub istotnie ulepszone procesy) niż 
innowacje produktowe (nowe lub istotnie ulepszone produkty). W przypadku 
przedsiębiorstw przemysłowych, innowacje procesowe dotyczyły najczęściej 
nowych lub istotnie ulepszonych metod wytwarzania (produkcji) wyrobów 
i usług, a w przedsiębiorstwach usługowych – nowych lub istotnie ulepszo-
nych metod (systemów) wspierających procesy w przedsiębiorstwie, takich jak 
systemy utrzymania (konserwacji), systemy operacyjne związane z zakupami, 
rachunkowością (księgowością), systemy obliczeniowe. Udział przychodów net-
to ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych 
na rynek w latach 2011-2013 w przychodach ze sprzedaży ogółem w 2013 roku 
wyniósł dla przedsiębiorstw przemysłowych 8,6% (o 0,6 p.p. mniej niż w latach 
2010-2012), a dla podmiotów usługowych – 3,4% (o 0,3% p.p. więcej). Innowacje 
organizacyjne wdrożyło 8,3% przedsiębiorstw przemysłowych (najczęściej nowe 
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metody w zasadach działania) oraz 7,1% przedsiębiorstw usługowych (głównie 
nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników). 
Z kolei innowacje marketingowe wdrożyło 7,5% przedsiębiorstw przemysło-
wych (najczęstszym rodzajem tych innowacji było wprowadzenie znaczących 
zmian w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu wyrobów lub usług) oraz 7,0% 
przedsiębiorstw usługowych (dotyczyły korzystania na większa skalę z nowych 
mediów oraz nowych technik promocji produktów). Należy dodać, że innowa-
cje procesowe, produktowe, organizacyjne i marketingowe wprowadzane były 
głównie przez przedsiębiorstwa duże. 

Średni poziom nakładów innowacyjnych na fi rmę w Polsce jest nieco niższy 
od średniej dla 28 krajów UE (1,15 mln euro w 2012 roku). Najnowsze dane 
GUS w tym przypadku nie są optymistyczne. W 2013 roku roku przedsię-
biorstwa przemysłowe wydały na innowacje mniej o 2,7% niż w 2012 roku, 
a fi rmy usługowe aż o 21% mniej. W 2013 roku przedsiębiorstwa najwięcej 
środków przeznaczyły na nabycie maszyn i urządzeń technicznych, środków 
transportowych, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia. Nakła-
dy te stanowiły 54,1% (wobec 58,2% w 2012 roku) wszystkich nakładów na 
działalność innowacyjną  w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 34,3% 
(wobec 25,3% w 2012 roku) w przedsiębiorstwach usługowych. Najniższe na-
kłady na działalność innowacyjną  przeznaczone zostały przez przedsiębiorstwa 
na szkolenia personelu związane bezpośrednio z wprowadzaniem innowacji 
produktowych lub procesowych (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 
2015). Samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (jako źródło 
nowych rozwiązań) jest wciąż postrzegane jako działanie związane z dużym 
ryzykiem niepowodzenia, co w połączeniu z wciąż ograniczonym potencjałem 
fi nansowym polskich przedsiębiorstw powoduje, iż jedynie niewielka liczba 
przedsiębiorstw aktywnie angażuje się w działalność badawczo-rozwojową. 
Nie widać w  tym obszarze istotnych zmian na przestrzeni lat. Większość 
przedsięwzięć innowacyjnych polskie przedsiębiorstwa fi nansują głównie ze 
środków własnych (w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowiły one prawie 
trzy czwarte wszystkich poniesionych na ten cel nakładów, a w przedsiębior-
stwach usługowych – 79,7%) i w aspekcie źródeł fi nansowania przedsięwzięć 
innowacyjnych także nie widać istotnych zmian. Z drugiej strony, zwiększa 
się liczba przedsiębiorstw korzystających z publicznego wsparcia fi nansowego 
na działalność innowacyjną (pochodzącego z instytucji krajowych i z Unii 
Europejskiej). Wsparcie takie otrzymało w latach 2011-2013: 25,1% aktywnych 
innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i 22,9% – przedsiębiorstw usłu-
gowych (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… 2015).

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami obejmująca działania związane 
z kreowaniem i wdrażaniem innowacji dokonuje się przede wszystkim w ra-
mach funkcjonujących na rynku kanałów dystrybucji, tj. w kontaktach z do-
stawcami (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), odbiorcami (producent, 
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pośrednik handlowy), klientami (instytucjonalny, indywidualny). Współpracę  
w ramach działalności innowacyjnej prowadziło 28,4% aktywnych innowa-
cyjnie przedsiębiorstw przemysłowych (głównie z podmiotami z  tej samej 
grupy przedsiębiorstw) i 23,0% przedsiębiorstw usługowych (przede wszystkim 
z dostawcami wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowania). 
Jeśli chodzi o współpracę w ramach inicjatyw klastrowych, rozumianych na 
potrzeby badania innowacyjności jako powiązania kooperacyjne zawiązane 
w sposób formalny na podstawie listu intencyjnego, umowy stowarzyszeniowej, 
umowy o utworzeniu konsorcjum itp. – 13,2% przedsiębiorstw przemysłowych 
i 16,1% przedsiębiorstw usługowych podjęło taką współpracę (Działalność in-
nowacyjna przedsiębiorstw… 2015). W tym obszarze także nie widać istotnych 
zmian na przestrzeni lat. 

Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. 
Rekomendacje

Niska skłonność do wdrażania innowacji oraz niski poziom innowacyjności 
większości małych i średnich polskich przedsiębiorstw wynika przede wszyst-
kim z niewystarczającego, niskiego potencjału rozwojowego tych podmiotów. 
Dodatkowo, niezależnie od barier kreowania, transferu i upowszechniania 
innowacji, odnoszących się do podmiotów po stronie podaży i popytu na rynku 
innowacji, istnieją bariery wynikające ze słabego współdziałania podmiotów 
i niewystarczająco aktywnych działań instytucji publicznych na rzecz tworzenia 
warunków dla podejmowania działań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa. 
Badania przeprowadzone w różnych okresach przez różne instytucje i ośrodki 
naukowo-badawcze dotyczące podejmowania działań innowacyjnych przez 
przedsiębiorstwa w Polsce i  ich uwarunkowań (m.in. PARP, GUS, projekty 
badawcze pracowników różnych uczelni wyższych) wskazują, iż zasadnicze 
bariery w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych przez te podmio-
ty wynikają przede wszystkim z uwarunkowań wewnętrznych (związanych 
z przedsiębiorstwem), w mniejszym stopniu z uwarunkowań zewnętrznych 
(związanych z otoczeniem). Należą do nich: 
– niski stan wiedzy na temat potencjalnych rozwiązań innowacyjnych i moż-

liwości ich wdrażania. W wielu przedsiębiorstwach wiedza na temat inno-
wacji jest bardzo ogólna, kadra zarządzająca ma problem z przełożeniem jej 
na płaszczyznę podstawowych działań operacyjnych i strategicznych; 

– niewystarczające środki fi nansowe w  przedsiębiorstwach na inwestycje 
w  innowacje, połączone z ograniczoną wiedzą o potencjalnych źródłach 
fi nansowania i niską świadomością przedsiębiorców co do alternatywnych 
sposobów pozyskiwania kapitału;

– ograniczony dostęp do źródeł wiedzy o innowacjach wynikający m.in. z nie-
wystarczającej współpracy z podmiotami je kreującymi i wspierającymi ich 
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wdrożenie w przedsiębiorstwach. Dotyczy to głównie sfery nauki oraz wy-
specjalizowanych ośrodków wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości; 

– niewystarczające zainteresowanie przedsiębiorstw podejmowaniem działal-
ności badawczo-rozwojowej;

– bariery mentalne ograniczające skłonność do współpracy różnych pod-
miotów w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej (brak zaufania 
i niechęć do podejmowania wspólnych inicjatyw, obawy przed przejęciem 
tajemnic przedsiębiorstwa itp.); 

– niewystarczające zainteresowanie zarówno przedsiębiorstw, jak i placówek 
badawczo-rozwojowych współpracą, słaby przepływ informacji między tymi 
podmiotami; 

– niechęć i niewystarczające zaangażowanie kadry zarządzającej i pracowni-
ków niższego szczebla wobec nowatorskich rozwiązań, traktowanie ich jako 
kosztownych i obarczonych dużym ryzykiem, wymagających określonych 
działań dostosowawczych; 

– brak świadomości kadry zarządzającej większości przedsiębiorstw odno-
śnie znaczenia kultury innowacyjnej w aspekcie tworzenia i wprowadzania 
nowych rozwiązań, a także wykorzystywania koncepcji zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie; 

– koncentracja na bieżącej działalności operacyjnej, a także rozproszenie po-
dejmowanych działań innowacyjnych, które często są źródłem przypadku, 
a nie przemyślanej długofalowej strategii działania. 
Przedsiębiorstwa, które podejmują działalność innowacyjną dostrzegają 

korzyści z wdrażanych rozwiązań innowacyjnych. Związane są one przede 
wszystkim z pozytywnym wpływem na osiągane obroty i w efekcie na wskaź-
niki fi nansowe (przychody, zysk), a  także na wizerunek przedsiębiorstwa 
(postrzeganie jej jako nowoczesnej, dynamicznej, elastycznej, otwartej na 
nowe trendy rynkowe, ukierunkowanej na rozwój, budowanie i wzmacnianie 
konkurencyjności).

W aspekcie wskazanych barier będących źródłem niewystarczającej skali 
i dynamiki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw można sformułować 
kilka istotnych rekomendacji dla przedsiębiorstw. Niezbędne jest zwiększenie 
otwartości kadry zarządzającej przedsiębiorstw na wiedzę dotyczącą problema-
tyki innowacyjności i elastyczności w korzystaniu z tych źródeł, w tym większe 
zaangażowanie w nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami otoczenia 
biznesu, środowiskiem naukowym i innymi przedsiębiorstwami, co powinno 
się przyczynić do zwiększenia dostępu do możliwych do wdrożenia rozwiązań 
innowacyjnych. Konieczna jest zmiana podejścia kadry zarządzającej i pracow-
ników niższego szczebla do postrzegania innowacyjności nie jako zagrożenia, 
ale szansy i możliwości doskonalenia struktur zwiększających efektywność 
procesów zarządzania. Wymaga to przede wszystkim zwiększenia świadomości 
pracowników przez doskonalenie systemu przepływu wiedzy i informacji na 
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temat możliwości wdrażania i efektów rozwiązań innowacyjnych. Do działań 
tych musi być przekonana przede wszystkim kadra zarządzająca. Potrzebne jest 
zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł fi nansowania 
działalności innowacyjnej, w tym wzrost zainteresowania środkami pomoco-
wymi udostępnianymi w ramach programów operacyjnych fi nansowanych 
ze środków unijnych. Niezbędna jest reorientacja myślenia o rozwiązaniach 
innowacyjnych w celu odejścia od tradycyjnych koncepcji wprowadzania no-
wości rozpatrywanych jedynie z punktu widzenia przedsiębiorstwa na rzecz 
zwiększenia skali wdrażania rozwiązań nowoczesnych, czyli ocenianych jako 
nowatorskie w skali szerszej niż perspektywa tylko jednego przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie 

Z pojęciem innowacji bezpośrednio wiążą się działania zmierzające do 
wdrożenia zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności 
przedsiębiorstwa, a w efekcie do podniesienia jej wartości. Działalność innowa-
cyjna przedsiębiorstwa i efektywność w tym zakresie jest współokreślana przez 
uwarunkowania ukształtowane przez otoczenie zewnętrzne (dalsze i bliższe), 
a także przez wewnętrzną zdolność i umiejętność przedsiębiorstwa do wpro-
wadzania innowacji, wybór odpowiednich strategii innowacji, odpowiednią 
organizację i realizację procesów innowacyjnych, umiejętność kooperacji z pod-
miotami w mikrootoczeniu. Uwarunkowania wewnętrzne działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania 
badaczy problematyki. Występuje zgodność, iż na czynniki te przedsiębiorstwo 
ma wpływ, w przeciwieństwie do czynników zewnętrznych, a zatem w nich wła-
śnie należy szukać głównych źródeł uruchamiających czy rozwijających działa-
nia innowacyjne przedsiębiorstwa. Podejście do wewnętrznych uwarunkowań 
kreowania innowacji przez przedsiębiorstwa także systematycznie zmienia się. 
Zmiany te bezpośrednio związane są z pojawianiem się nowych koncepcji oraz 
metod, ujmujących coraz bardziej kompleksowo proces tworzenia innowacji 
na poziomie przedsiębiorstw. Nadal jednak nieliczne są publikacje i badania 
empiryczne dotyczące przykładowo innowacyjności w procesach zarządzania 
przedsiębiorstwem odnoszących się do takich obszarów, jak marketing, fi nanse, 
zasoby ludzkie i wiedza w procesie konkurencji rynkowej, z uwzględnieniem 
ich wpływu na całościową innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. 
Potrzebne jest podejmowanie bardziej pogłębionych badań w tym zakresie. 

Nie umniejsza to znaczenia uwarunkowań zewnętrznych, szczególnie 
w aspekcie prowadzenia aktywnej polityki innowacyjnej stymulującej dzia-
łalność innowacyjną przedsiębiorstw przez odpowiednie rozwiązania syste-
mowe w sferze instytucjonalnej, organizacyjnej, informacyjnej, fi nansowej. 
Kształtowanie odpowiednich relacji między uwarunkowaniami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi w odniesieniu do działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa 
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umożliwia ich synergiczne oddziaływanie na wzrost jego aktywności innowa-
cyjnej w czasie.
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Innovativeness jako wyzwanie rozwojowe 
– uwarunkowania działalności innowacyjnej 
enterprise 

Summary

An aim of considerations is to emphasise the importance of innovations 
and innovative activities as the key sources of competitiveness of contemporary 
enterprises as well as to indicate the determinants aff ecting enterprises’ 
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innovative activities. In the fi rst part of the article, the author explained the 
basic issues relating to the problems in a  theoretical approach, carrying out 
a review of the specialist literature. Th e second part, concerning formation of 
the level of innovativeness of Polish enterprises and the main barriers in raising 
innovativeness of those entities, is based on the review of fi ndings of research 
carried out by various research centres together with recommendations for 
enterprises. Th e enterprises’ innovative activities are a  result of external 
determinants (issuing from the environment) and internal ones (related to 
the enterprise). Th e relationships occurring between the innovative activities 
and their determinants are of the feedback nature. Taking into consideration 
the fact that the external environment’s factors of the enterprise have a limited 
impact, the author emphasised in the article the importance of internal factors 
whose role in building and reinforcement of enterprises’ innovativeness is 
contemporarily signifi cantly important. Th e level of innovativeness of Polish 
enterprises is still low and the reasons are of a diff erent character. Th e change of 
the approach of managers and employees towards understanding of the essence 
and importance of innovativeness is vital. Th is is now and in the nearest future 
one of more substantial developmental challenges for enterprises. 

Key words: innovation, innovativeness, innovative activity, enterprise, 
competitiveness. 
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