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Streszczenie: W artykule autorzy prezentują 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 
z kapitałem zagranicznym w województwie 
lubelskim, weryfikując hipotezę, że kapitał 
zagraniczny sprzyja innowacyjności przedsię-
biorstw. W pierwszej części artykułu autorzy 
poruszają wybrane zagadnienia dotyczące 
innowacyjności przedsiębiorstw oraz omawiają 
podstawy teoretyczne znaczenia kapitału 
zagranicznego dla innowacyjności przedsię-
biorstw, ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora MSP. W drugiej części artykułu przed-
stawiono uzyskane wyniki badań skupiając 
uwagę na ocenie aktywności innowacyjnej 
badanych przedsiębiorstw, efektach ich działal-
ności innowacyjnej oraz problematyce finan-
sowania tej działalności 
Słowa kluczowe: innowacyjność, MSP, BIZ, 
kapitał zagraniczny 
 

Abstract. In the article, the authors present 
the results of surveys conducted among small 
and medium-sized enterprises (SMEs) with 
foreign capital from the Lublin province, 
verifying the hypothesis if the foreign capital is 
conducive to companies' innovativeness. In 
the first part of the paper authors refer to 
selected theoretical issues concerning enter-
prise's innovativeness and discuss the theoret-
ical basis of the importance of foreign capital 
for innovativeness of companies, with particu-
lar emphasis on the SME sector. In the second 
part article the results of research focusing on 
the evaluation of innovative activity of the 
surveyed enterprises, the effects of their 
innovative activity and the issues of financing 
for this activity are presented. 
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WSTĘP 

Innowacyjność z punktu widzenia przedsiębiorstwa stanowi kluczowy czynnik 

determinujący jego przewagę konkurencyjną, z punktu widzenia regionu zaś jest 

istotnym warunkiem dla jego trwałego rozwoju. Innowacje nie są obecnie domeną 

tylko i wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

(MSP) również rozumie potrzebę opracowywania i wdrażania innowacji. Badania 

na temat innowacyjności MSP są zdecydowanie rzadziej publikowane niż w przy-

padku podmiotów dużych. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, 

że podmioty małe i średnie opierają się często na nieformalnych działaniach ba-

dawczo-rozwojowych i rzadziej korzystają z usług doradczych lub licencji niż przed-

siębiorstwa duże. Powszechnie wiadomo, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

(BIZ) dzięki zaangażowanemu kapitałowi wnoszą do przedsiębiorstwa również 

nowoczesne technologie, metody zarządzania oraz wiedzę i doświadczenie, które 

sprzyjają wzrostowi innowacyjności gospodarki przyciągającej BIZ. Ponieważ  

w województwie lubelskim 94,2% BIZ stanowią MSP, autorzy zadali sobie pytanie 

o poziom aktywności innowacyjnej MSP z udziałem kapitału zagranicznego w tym 

regionie. Celem opracowania jest zweryfikowanie hipotezy mówiącej o tym, że 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne sprzyjają innowacyjności przedsiębiorstw. 

Autorzy szukają  także odpowiedzi na pytanie: czy przedsiębiorstwa z kapitałem 

zagranicznym, zwłaszcza małe i średnie, charakteryzują się większą niż przeciętna 

aktywnością innowacyjną i jak ona jest ukierunkowana 

INNOWACYJNOŚĆ I INNOWACJA – DEFINICJA POJĘĆ 

Innowacyjność postrzegana jest jako jedno z kluczowych wyzwań XXI wie-

ku [Kukliński 2001, Pomykalski 2004, Babiak 2008]. Może stanowić przymiot 

pojedynczych podmiotów gospodarczych (np. przedsiębiorstw) lub całych 

zbiorowości (np. rozważanych w układzie terytorialnym: regionów, państw). 

Obecnie na znaczeniu zyskała definicja wykorzystywana w procesie dystry-

bucji środków z funduszy unijnych bazująca na terminologii OECD, zgodnie  

z którą innowacyjność to zdolność i motywacja do wprowadzenia do praktyki 

w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odnie-

sieniu do produktu (towaru, usługi), procesu, marketingu lub organizacji 

[MRR 2007, 9.]. Najogólniej jest to zatem zdolność do poszukiwania, wdra-

żania i upowszechniania innowacji [Pomykalski 2009, 8].  W zgodzie z tą de-

finicją pozostają definicje prezentowane przez wielu innych autorów [Bogda-
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nienko 2005, 252; Pangsy-Kania 2007, 43; Niedzielski 2008, 151; Janasz, Ko-

zioł 2007, 57]. W odniesieniu do regionu lub całej gospodarki innowacyjność 

jest sumą innowacyjności podmiotów gospodarczych [Bojewska 2009, 48].  

Zrozumienie pojęcia innowacyjności wymaga zatem przedstawienia istoty 

innowacji, z którą innowacyjność ściśle się wiąże. Wprowadzenie terminu 

innowacji do nauk ekonomicznych przypisuje się J.A. Schumpeterowi 

[Schumpeter 1960]. Określił on innowację jako nieciągłe przedsięwzięcie 

zmierzające do wprowadzenia nowego towaru, metody produkcji, otwarcia 

nowego rynku, zdobycia nowego źródła surowców lub wprowadzenia nowej 

organizacji produkcji [Shumpeter 1960, s. 104]. Literatura przedmiotu [Sta-

wasz 1999, 12-13; Baruk 2006, 95-102; Janasz, Kozioł 2007, 13-16; Francik 

2009] podkreśla szereg aspektów różnicujących postrzeganie istoty tego 

pojęcia, można tu wymienić: zakres przedmiotowy, skalę nowości, mecha-

nizm pobudzania, dualizm natury innowacji. Ta wieloaspektowość pojęcia 

innowacja znajduje wyraz w zróżnicowanych pod względem pojemności 

znaczeniowej definicjach formułowanych przez różnych autorów w ostatnim 

dziesięcioleciu (tabela 1). 

Tabela 1. Wybrane współczesne definicje innowacji 

Definicja Autor /Źródło 

Innowacja to zmiana, którą charakteryzuje wprowadzenie czegoś 
nowego i lepszego. 

Bogdanienko J. 2005, 
s. 251 

Celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana dotycząca produk-
tu, metod wytwarzania, organizacji pracy i produkcji, zastosowana 
po raz pierwszy w danej społeczności, celem osiągnięcia określo-
nych korzyści społeczno-gospodarczych, spełniająca określone 
kryteria techniczne, ekonomiczne i społeczne. 

Baruk J. 2006, s. 103 

Innowacje sensu stricte - zmiany w metodach wytwarzania i pro-
duktach, bazujące na nowej lub niewykorzystanej dotychczas wie-
dzy. 
Innowacje sensu largo - wszelkie zmiany w produkcji, polegającą na 
przyswajaniu wiedzy. 

Jasiński A.H. 2008, s. 9 

Rzecz nowo wprowadzona bądź czynność, polegająca na jej wpro-
wadzeniu jak również koncepcja nowego stanu rzeczy (pomysł, 
idea, projekt), czyli inwencja powstająca w procesie twórczym. 

Francik A. 2009, s. 90 

Innowacja obejmuje szeroki wachlarz działań na rzecz poprawy 
wyników przedsiębiorstwa, w tym wprowadzanie nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów, usług, procesów dystrybucji i 
wytwarzania oraz metody organizacji i marketingu. 

Komisja Europejska,  
EC, 2004 

Projektowanie, opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie nowych Departament Gospo-
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bądź ulepszonych produktów, usług, procesów, systemów, modeli 
organizacji w celu tworzenia wartości dla klienta i korzyści finanso-
wej dla przedsiębiorstwa. 

darki i Handlu USA,  
Advisory committee, 
2008 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marke-
tingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodar-
czej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 

OECD,  
Podręcznik Oslo, 2008, 
s. 48  

Źródło: Opracowanie własne. 

Współcześni autorzy rzadko opowiadają się za wąskim postrzeganiem 

znaczenia innowacji, częściej traktują jej istotę szeroko. Wzrostem zakresu 

znaczeniowego innowacji naznaczone są także definicje referencyjne stano-

wiące punkt odniesienia dla instytucji gromadzących dane statystyczne. Me-

todyka badawcza zawarta w Podręczniku Oslo [Podręcznik Oslo 2008] wyda-

nym przez OECD, to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego pro-

duktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub 

nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 

pracy lub stosunkach [Podręcznik Oslo 2008, 49-55]. W tym ujęciu innowacja 

potraktowana jest także szeroko, wykracza poza wymiar techniczny, nie 

ogranicza się do nowości absolutnej, tj. nowości na skalę światową i stanowi 

pewien kompromis podejścia funkcjonalnego i mechanistycznego 

KAPITAŁ ZAGRANICZNY A INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Po raz pierwszy ujednolicenie definicji BIZ, jako kategorii ekonomicznej, 

zostało dokonane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) we 

współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation 

for Economic  Cooperation and Development – OECD). Wzorcowa definicja 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Benchmark Definition of Foreign 

Direct Investment), opracowana przez OECD, precyzuje BIZ jako kategorię 

międzynarodowych inwestycji dokonywanych przez rezydenta (inwestora 

bezpośredniego) w celu objęcia długotrwałego wpływu nad przedsiębior-

stwem (przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania), które działa  

w gospodarce innej niż bezpośredni inwestor. Bezpośredniego inwestora 

zagranicznego charakteryzuje podejście strategiczne, a jego motywacja jest 

długoterminowa. Inwestor musi nabyć prawo do znaczącego wpływu na 

zarządzanie przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji, dlatego z BIZ ma-

my do czynienia wtedy, gdy inwestor uzyskuje lub posiada minimum 10% 
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akcji zwykłych tego przedsiębiorstwa, albo też 10% głosów na walnym zgro-

madzeniu akcjonariuszy [Benchmark 2008, 40-41]. 

Innowacje i ich dyfuzja wpływają na zwiększanie konkurencyjności regio-

nu [Zakrzewska-Półtorak 2007, 27], odbywa się to również poprzez import 

technologii, BIZ i akumulację kapitału zagranicznego [Jakubiak 2002, 43]. 

Podstawowym wyznacznikiem innowacyjności przedsiębiorstwa są wdrażane 

przez nie innowacje. W zagranicznej literaturze przedmiotu eksperci wskazu-

ją na istotny wpływ BIZ na innowacyjność przedsiębiorstw. W badaniach 

E. Tomiury [Tomiura 2003] w oparciu o dane z ponad 118 tysięcy japońskich 

zakładów produkcyjnych, potwierdzona została korelacja napływu BIZ do 

Japonii ze wzrostem wielkości nakładów na działalność badawczo-

rozwojową. J. Bodanienko [Bogdanienko 2004, 82.] zauważa, iż BIZ charakte-

ryzują się wysoką nieraz innowacyjnością techniczną oraz stosowaniem no-

woczesnych metod zarządzania. Jest to oczywistym przejawem transferu 

innowacji w wymiarze ponadnarodowym i niewątpliwym czynnikiem sprzyja-

jącym utrzymaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Uwagę na to, że 

BIZ wpływają na wzrost skuteczności wykorzystywania przez nie środków na 

działalność B+R zwraca także [Kolarz 2006, 7]. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

Województwo lubelskie od lat należy do najsłabiej rozwiniętych woje-

wództw Polski, biorąc pod uwagę kryterium oceny PKB per capita. W rankin-

gu województw według tej miary zajmuje rokrocznie jedną z dwóch ostat-

nich lokat i systematycznie traci dystans względem lepiej rozwiniętych regio-

nów [Bis, Żminda 2014, 84]. Paradoksalnie mając silne potrzeby w zakresie 

pozyskiwania kapitału zewnętrznego w postaci kapitału zagranicznego, lubel-

skie ma jednocześnie problemy z pokonaniem barier przyciągania bezpo-

średnich inwestycji zagranicznych [Por. Bojar 2008]. Wciąż pozostaje na 

przedostatniej pozycji rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw 

[Nowicki (red.) 2008-2015]. 

Niska atrakcyjność inwestycyjna lubelskiego przekłada się na stosunkowo 

niewielką na tle kraju liczbę podmiotów z kapitałem zagranicznym zlokalizo-

wanych w tym województwie. W 2014 według danych GUS było ich 446  

i stanowiły one zaledwie 0,26% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych 

województwa, tj. dużo poniżej średniej krajowej wynoszącej dla wszystkich 
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województw 0,64%. Nawet jeśli uwzględnić wielkość województw określoną 

liczbą mieszkańców to liczebność podmiotów z kapitałem zagranicznym  

w lubelskim na tle kraju jest bardzo niska – wynosi bowiem 2,1 w przelicze-

niu na 10 tys. mieszkańców  przy średniej krajowej 6,9. Gorzej pod tym 

względem wypadają tylko dwa województwa – świętokrzyskie i podlaskie. 

Tak mało znacząca obecność tej kategorii podmiotów gospodarczych w re-

gionie lubelskim, jest czynnikiem ograniczającym możliwości nawiązywania 

związków kooperacyjnych z przedsiębiorstwami międzynarodowymi w pro-

cesach innowacji firm z regionu. Relacje takie najłatwiej bowiem nawiązywać 

w warunkach sąsiedztwa terytorialnego. W województwie lubelskim sąsiedz-

two takie jest wysoce ograniczone [Wójcik 2007, 242]. Stosunkowo niewielka 

liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, mogłaby nie być 

czynnikiem ograniczającym nawiązywanie współpracy podmiotów lokalnych 

z przedsiębiorstwami międzynarodowymi, gdyby te drugie były podmiotami 

dużymi tworzącymi liczne relacje z podmiotami regionalnymi m in. poprzez 

łańcuchy kooperacyjne [Wójcik 2007, 242]. Tymczasem wśród podmiotów  

z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w lubelskim 94,2%, czyli 420 

firm, to podmioty małej i średniej wielkości zatrudniające mniej niż 250 osób 

przy czym wśród nich, aż 302 przedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 10 pra-

cowników. Zaledwie 5,8% tj. tylko 26 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicz-

nym zatrudnia ponad 250 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w tej grupie 

to 659 osób, podczas gdy dla Polski wskaźnik ten wynosi 961 pracujących. 

Zatem przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w lubelskim są podmio-

tami relatywnie małymi. Na stosunkowo małą względem średniej krajowej 

skalę działalności rozważanej kategorii podmiotów wskazują także osiągane 

przez nie przychody z całokształtu działalności, które w 2014 roku wyniosły  

w lubelskim 31,2 mln zł w przeliczeniu na podmiot,1 podczas gdy w Polsce 

średnio 48,8 mln zł. Tezę, o względnie małej wielkości podmiotów z kapita-

łem zagranicznym podejmujących działalność w lubelskim uprawnia także 

fakt, że ich kapitał podstawowy wynosi zaledwie 3,9 mln zł na przedsiębior-

stwo z czego 3,3 mln zł to kapitał zagraniczny – dane te w obu przypadkach 

są ponad dwukrotnie mniejsze od średnich dla kraju wynoszących odpo-

                                                           
1
 Niższe przychody w przeliczeniu na podmiot osiągały tylko przedsiębiorstwa z kapi-
tałem zagranicznym w lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.  
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wiednio 8,1 mln zł oraz 7,4 mln zł. Jeżeli poddać ocenie tylko podmioty  

o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników to ich średni kapitał zakładowy 

wynosił zaledwie 42,9 mln zł, co pozwala przypuszczać, że znacząca część 

tych podmiotów nie spełnia ustawowego kryterium definicji dużego przed-

siębiorstwa.2 

Zlokalizowane na terenie lubelskiego podmioty z udziałem kapitału za-

granicznego w 2014 roku:3 

 zatrudniały 24 535 osób, czyli zaledwie 3% ogółu pracujących w wo-

jewództwie4, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla całego kraju wy-

nosił 12,3%;  

 poniosły nakłady inwestycyjne stanowiące 0,1% nakładów inwesty-

cyjnych ogółem wydatkowanych przez podmioty z województwa,  

w czasie gdy dla całego kraju analogiczny wskaźnik wyniósł 0,3%; 

 osiągnęły przeciętnie 1,15 mln zł zysku (w przeliczeniu na jeden 

podmiot), w czasie gdy w Polsce średnio podmioty tej kategorii osią-

gnęły zysk w wysokości 1,57 mln zł 

 osiągnęły wartość importu na poziomie bliskim 17,9 mln zł na przed-

siębiorstwo importujące z tym, że podmiotów importujących było 

165 tj. 37% ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym w woje-

wództwie, podczas gdy w Polsce odnotowano import w 45,3% pod-

miotów z kapitałem zagranicznym, a przeciętna wartość importu 

wynosiła 33,3 mln zł; 

 liczyły 185 podmiotów eksportujących, z których każdy średnio wy-

eksportował dobra i usługi o wartości 25,8 mln zł na podmiot, w cza-

sie gdy w Polsce przeciętna wartość eksportu przypadającego na 

jedno eksportujące przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym wy-

nosiła 36,4 mln zł. 

                                                           
2
 Według tego kryterium dużym przedsiębiorstwo powinno osiągać przychód  

3
 Na podstawie danych GUS ujętych w Banku Danych Lokalnych. 

4
 Z uwagi na sposób i zakres publikowanych danych przez GUS z pominięciem pracu-
jących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bez-
pieczeństwa publicznego, z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywi-
dualnych w rolnictwie przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 
2010 roku. 
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Przytoczone dane uprawniają do twierdzenia, że przedsiębiorstwa z kapi-

tałem zagranicznym z województwa lubelskiego z uwagi na ich relatywnie 

małą skalę działalności, w mniejszym stopniu stymulują wzrost gospodarki 

regionalnej niż przedsiębiorstwa tej kategorii zlokalizowane w innych woje-

wództwach. Wobec tego tym bardziej warta i godna uwagi staje się odpo-

wiedź na pytanie przewodnie niniejszej pracy - czy przedsiębiorstwa z kapita-

łem zagranicznym, zwłaszcza małe i średnie, charakteryzują się większą niż 

przeciętna aktywnością innowacyjną i jak ona jest ukierunkowana? Poprzez 

rodzaj takiej aktywności przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pomimo 

dostrzeganego ograniczonego ich znaczenia dla wzrostu gospodarki regio-

nalnej mogą w sposób istotny przyspieszać jej procesy rozwojowe. Warto  

w tymi miejscu zauważyć, że najwięcej kapitału zagranicznego w lubelskim 

ulokowali inwestorzy z Holandii (407,7 mln zł), Luksemburga (160,7 mln zł), 

Stanów Zjednoczonych (148 mln zł), Włoch (118,3 mln zł) i Francji (100,7 mln 

zł), a więc pochodzący z krajów bardziej rozwiniętych gospodarek, odznacza-

jących się wyższym poziomem innowacyjności przedsiębiorstw,5 z drugiej 

strony w województwie brakuje zaangażowania kapitału z takich krajów jak 

Szwecja czy Dania6. Biorąc pod uwagę strukturę branżową podmiotów go-

spodarczych z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim ustaloną 

na podstawie bazy REGON należy podkreślić, że większość z tych podmiotów 

(54,2%) zarejestrowano w dziale handel i naprawa pojazdów samochodo-

wych. Może to sugerować, że znaczenie obecności kapitału zagranicznego 

dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w skali całego regionu jest jed-

nak niewielkie, tym bardziej, że wśród przedsiębiorstw z kapitałem zagra-

nicznym w województwie lubelskim zaledwie 10,8% to przedsiębiorstwa 

przemysłowe. 

 

 

                                                           
5
 Z wymienionych krajów europejskich Luksemburg i Włochy pod względem udziału 
aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw należą do grupy liderów, Francja oraz Ho-
landia natomiast do grupy doganiających, podczas gdy Polska klasyfikowana jest  
w grupie słabych innowatorów. [Por. Zadura-Lichota 2015, 12]. 
6
 W szczególności Szwecja i Dania są liderami rankingu krajów europejskich pod 
względem nakładów na zewnętrzną działalność B+R przypadających na jedno przed-
siębiorstwo prowadzące taką działalność. [Por. Zadura-Lichota 2015, 25-26]. 
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INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

Chcąc ocenić aktywność innowacyjną przedsiębiorstw z kapitałem zagranicz-

nym na terenie województwa lubelskiego, wskazane jest ukazanie kontekstu, 

punktu odniesienia, dla tej aktywności wyznaczonego innowacyjnością lubelskich 

przedsiębiorstw. 

Ogólny obraz ilościowy stopnia aktywności innowacyjnej lubelskich firm 

jest względnie korzystny (tabela 2).  

Udział przemysłowych przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw jest znacznie większy w lubelskim (gdzie wyniósł 21,12%) niż 

średnio w Polsce (17,52%). Także przedsiębiorstwa usługowe częściej są 

innowacyjne w rozważanym województwie (17,52%) niż w Polsce (11,41%), 

przy czym o ile aktywność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych jest 

częstsza w odniesieniu do każdego rodzaju innowacji technologicznych (tj. 

produktowych i procesowych), o tyle przedsiębiorstwa przemysłowe wypa-

dają lepiej na tle kraju tylko za sprawą innowacji procesowych. Szczególnie 

ważna dla korzystnego obrazu oceny innowacyjności lubelskich firm jest 

wyraźnie wyższa niż przeciętnie w Polsce aktywność małych podmiotów. 

Znacznie większy, niż średnio w Polsce, odsetek z nich podejmuje trud dzia-

łalności innowacyjnej – w odniesieniu do każdego rodzaju innowacji techno-

logicznych. Niestety można domniemać, że są to często innowacje imitacyj-

ne, ważne dla rozwoju tych przedsiębiorstw, ale mające mniejsze znaczenie 

dla rynku, gdyż w zakresie wdrażania innowacji produktowych będących 

nowych lub istotnie ulepszonych dla rynku województwo lubelskie wypada 

słabiej na tle kraju. 
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Tabela 2. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe i usługowe w województwie lubelskim  
i Polsce według rodzajów wprowadzanych innowacji i klas wielkości w 2014 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 
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Ważne dla procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie zatem 

okazuje się być obecność przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, które 

charakteryzują się większą skłonnością do aktywności innowacyjnej niż po-

dobne podmioty tej kategorii zlokalizowane w Polsce. Aż 41,5% przedsię-

biorstw przemysłowych z lubelskiego będących własnością zagraniczną  było 

innowacyjnymi w 2014 roku, gdy w Polsce tylko 32,73%, i co niezwykle istot-

ne, w lubelskim wyraźnie częściej niż w Polsce były to podmioty wdrażające 

innowacje produktowe, rzadziej natomiast procesowe. Jednak i w stosunku 

do tej grupy firm może być postawiona teza o rzadszej niż średnio w Polsce 

atrakcyjności wdrażanych innowacji dla rynku, o czym świadczy niewielki 

odsetek przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznych wdrażających innowacje 

nowe lub istotnie ulepszone dla rynku. Niska rynkowa atrakcyjność  innowa-

cji wprowadzanych przez lubelskie przedsiębiorstwa znajduje odzwierciedle-

niem w bardzo małym udziale przychodów netto ze sprzedaży produktów 

innowacyjnych w produkcji sprzedanej przemysłu, który jest w badanym 

regionie ponad połowę mniejszy niż przeciętnie w kraju (tabela 3).  

Tabela 3. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębior-
stwach przemysłowych województwa  lubelskiego i Polski w 2014 roku 

Wyszczególnienie lubelskie Polska 

Ogółem 4,28 8,78 

w tym:  nowych dla rynku 2,79 3,70 

 nowych dla przedsiębiorstw 1,49 5,09 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 

Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w 2014 roku wynio-

sły 588 zł w przeliczeniu na jedną osobę aktywną zawodowo w wojewódz-

twie lubelskim i były ponad 3,5 krotnie mniejsze od wielkości tego wskaźnika 

dla Polski (tabela 4).  
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Tabela 4. Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w województwie lubelskim  
i w Polsce w 2014 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 

Działalność innowacyjną w większym zakresie finansują przedsiębiorstwa 

przemysłowe niż usługowe, przy czym w badanym regionie przemysł łącznie 

przeznacza 3 razy więcej środków finansowych na działalność innowacyjną 

niż sektor usług, podczas gdy w Polsce ta różnica jest niespełna dwukrotna. 

Przedsiębiorstwa województwa lubelskiego wykazują zdecydowanie większą 

skłonność do ponoszenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową niż 

statystyczne polskie przedsiębiorstwo, przy czym i tak nakłady te są nie-

współmiernie mniejsze nominalnie z uwagi na wcześniej zauważoną różnicę 

skali finansowania działalności innowacyjnej. 

Zarówno w przemyśle jak i usługach głównym źródłem finansowania na-

kładów innowacyjnych są środki własne – blisko 70% nakładów. W przedsię-

biorstwach przemysłowych z lubelskiego to źródło odgrywa jednak nieco 

większą rolę niż w statystycznym polskim przedsiębiorstwie (tabela 5). Lubel-

skie przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu natomiast niż średnio w Polsce 

korzystają ze środków pozyskanych z zagranicy, a w większym stopniu z kre-

dytów, co może dziwić w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej  
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i związanej z tym dostępności środków kierowanych w większym zakresie do 

przedsiębiorstw z regionów słabo rozwiniętych.7 

Tabela 5. Nakłady na działalność innowacyjną według wybranych źródeł finansowania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE LU-

BELSKIM - WYNIKI BADAŃ 

Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2014 roku na terenie województwa lu-

belskiego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonowało 420 

podmiotów z kapitałem zagranicznym. W wyniku badań przeprowadzonych 

w drugim kwartale 2016 roku udało się zebrać wypełnione ankiety od 90-ciu 

tego typu przedsiębiorstw. Taka liczebność próby pozwala oszacować mak-

symalną wielkość błędu statystycznego na poziomie 9%, przy ufności 95%. 

Oznacza to, że można przyjąć, iż z prawdopodobieństwem 95% uzyskane 

wyniki nie odbiegają więcej niż o 9% od rzeczywistej wartości badanej 

zmiennej dla całej populacji. Największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa 

średnie (48,9%), następnie małe (33,3%) oraz mikroprzedsiębiorstwa 

(17,8%). Największe znaczenie z punktu widzenia gospodarczego rozwoju 

regionu mają BIZ przemysłowe, które nie tylko wdrażają innowacje, korzysta-

ją z nowych technologii i tworzą miejsca pracy, lecz również zaopatrują się  

                                                           
7
 Częściowo wyjaśniać to może przejściowy charakter roku 2014 w kontekście nowej 

perspektywy programowo-finansowej i związana z tym ograniczona dostępność 
środków poprzedniego okresu programowego, przy jednoczesnym braku środków 
nowego okresu.  

https://bdl.stat.gov.pl/


Jakub BIS, Tomasz ŻMINDA                                                                                                 ASO.A.7(1)/2016/20-41 

 33 

u lokalnych dostawców, którzy dzięki nowym zamówieniom lub zleceniom 

mogą zwiększyć zatrudnienie. Zjawisko to nosi nazwę efektu zaopatrzenio-

wego, któremu często towarzyszy przepływ know-how. Spośród badanych 

najwięcej przedsiębiorstw (35,6%) wskazało sekcję C, która według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności oznacza przetwórstwo przemysłowe. Drugie miejsce 

zajął handel i naprawy oraz inne sekcje (po 11,1%), a następnie budownic-

two, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (po 6,7%). 62,2% BIZ miało 

status podmiotów samodzielnych, a 37,8% stanowiły oddziały przedsię-

biorstw zagranicznych. Średni wiek spółki matki inwestora zagranicznego 

wynosił aż 33 lata, podczas gdy średni okres działalności na terenie woje-

wództwa lubelskiego 12 lat. 42,2% badanych jako formę wejścia do regionu 

wybrało utworzenie nowej jednostki (greenfield investment), 37,8% zdecy-

dowało się na nabycie lub przejęcie już istniejącego przedsiębiorstwa (brow-

nfield investment), a pozostałe 20% powołało spółkę z polskim podmiotem 

(joint venture). Najwięcej kapitału zagranicznego pochodziło z Niemiec 

(24,4%). Na drugim miejscu uplasowały się Włochy oraz Francja (po 13,3%), 

a tuż za nimi Wielka Brytania (11,1%). Za czołówką odnotowano kapitał po-

chodzący z Ukrainy oraz USA (po 4,4%). Województwo lubelskie charaktery-

zuje się dużą różnorodnością pod względem pochodzenia kapitału, którą 

uzupełniają inwestorzy z takich państw jak: Korea Południowa, Meksyk, In-

die, Japonia, Białoruś, Izrael, Słowenia, Portugalia, Chiny, Holandia, Belgia czy 

Austria. Uwagę zwraca wysokie zaangażowanie kapitału niemieckiego, które 

w województwie lubelskim jest niespełna dwukrotnie większe niż w całym 

kraju. 

BIZ postrzegane są jako podmioty innowacyjne, które dużo inwestują  

w badania i rozwój. Uważa się, że przyczyniają się do transferu technologii, 

co korzystnie wpływa na efektywność przedsiębiorstw. Tworzą one także 

ścieżkę przepływu know-how w skali międzynarodowej, a najczęściej podej-

mują je podmioty, które mają przewagę nad konkurencją w kraju lokaty kapi-

tału. Istotne dla przedsiębiorstwa ze strategicznego punktu widzenia są in-

nowacje produktowe (tabel 6). Przyczyniają się one nie tylko do udoskonale-

nia obecnych, ale pozwalają również stworzyć nowe produkty lub usługi.  
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Tabela 6. Innowacje produktowe wdrożone przez MSP BIZ w województwie lubelskim 

Innowacje produktowe Odpowiedzi* 

Innowacje w skali przedsiębiorstwa 35,6% 

Innowacje w skali regionu 11,1% 

Innowacje w skali kraju 24,4% 

Innowacje w skali świata 22,2% 

Nie wdrażano innowacji produktowych 31,1% 

*odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Spośród ankietowanych przedsiębiorstw 31,1% wskazało, że w latach 

2013-2015 nie wprowadzało tego typu innowacji. Najwięcej rozwiązań 

obejmowało innowacje produktowe w skali przedsiębiorstwa (35,6%), regio-

nu (11,1%) oraz kraju (24,4%). Równocześnie 22,2% BIZ wdrożyło w bada-

nym okresie innowacje w skali świata. Sytuacja ta ściśle związana jest ze 

zróżnicowaniem poziomów rozwoju gospodarczego inwestorów i biorców 

BIZ. Z teorii R. Vernona [Vernon 1966, 190] wynika, iż cykl życia produktu nie 

jest wszędzie jednakowy, dlatego BIZ przenosząc produkcję do obszaru sła-

biej rozwiniętego mogą przedłużać życie swoim produktom. Niemniej jednak 

należy stwierdzić, iż pozyskane dane świadczą o korzystnym wpływie przed-

siębiorstw bezpośredniego inwestowania na poziom innowacyjności woje-

wództwa lubelskiego.  

Innowacje procesowe, które nazywa się również technologicznymi, pole-

gające na zmianach w metodach wytwarzania lub docierania z produktem do 

klientów wdrożyło 73,3% spośród badanych przedsiębiorstw. Obejmowały 

one przede wszystkim wprowadzanie nowych lub istotnie ulepszonych me-

tod wytwarzania produktów (46,7%) oraz nowych lub istotnie ulepszonych 

metod wsparcia i obsługi procesów produkcyjnych (33,3%). Najmniej ankie-

towanych, bo tylko 26,7% przedsiębiorstw, wskazało na nowe lub istotnie 

ulepszone metody logistyki i dystrybucji. 

Tylko 17,8% badanych w latach 2013-2015 nie wdrożyło innowacji orga-

nizacyjnej. Zdecydowanie najwięcej wskazań (51,1%) uzyskały natomiast 

istotne zmiany, które zdecydowanie najłatwiej jest wdrożyć w strukturze 

organizacyjnej, czy w organizacji stanowisk pracy i podziale zadań lub na 
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poziomie usprawnień decyzyjnych. Co trzecie przedsiębiorstwo wdrożyło 

system jakości, a po 31,1% wprowadziło system informatyczny wspomagają-

cy zarządzanie (CRM, ERP) lub zdecydowało się na outsourcing, przekazując 

tym samym część zadań firmom zewnętrznym. Do najrzadziej wdrażanych 

innowacji organizacyjnych należały: zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa 

(2,2%), pozyskanie inwestora strategicznego (4,4%), wdrożenie systemu 

planowania zasobów (13,3%) oraz nowe lub istotnie zmienione stosunki 

przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia (15,6%). Na uwagę zasługuje 

szczególnie ostatni czynnik. Współpraca BIZ przy realizacji wspólnych projek-

tów, tworzenie klastrów i sieci organizacyjnych jak się okazuje to działania 

niechętnie wybierane przez MSP z kapitałem zagranicznym. Co czwarte 

przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wdrożeniu nowego lub istotnie ulepszo-

nego systemu zarządzania wiedzą lub systemu pomiaru wyników działalno-

ści. W oparciu o zebrane wyniki można zatem stwierdzić, iż innowacje orga-

nizacyjne są w większym stopniu skierowane do wewnątrz przedsiębiorstwa 

niż na zewnątrz. 

Innowacja marketingowa polega na zastosowaniu nowatorskiej metody 

marketingowej, która wynika z nowej strategii lub koncepcji, istotnie różnią-

cej się od dotychczas stosowanej przez przedsiębiorstwo. Ten rodzaj inno-

wacji jest relatywnie łatwy do wdrożenia co potwierdzają zebrane wyniki 

zgodnie z którymi jedynie 20% podmiotów nie wdrażało innowacji marketin-

gowych. W analizowanym obszarze z jednej strony najczęściej wskazywano 

na nowy lub istotnie zmieniony wygląd, formę, kształt lub opakowanie 

(46,7%), z drugiej zaś na nowe media lub techniki promocji produktów 

(42,2%). Co ciekawe, co trzecie przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek no-

we marki produktów, a także weszło na nowe geograficzne rynki zbytu,  

a 26,7% badanych poszerzyło grono nabywców swoich produktów o nowe 

segmenty rynku. Podsumowując można stwierdzić, iż celem omówionych 

powyżej innowacji marketingowych było przede wszystkim zwiększenie 

sprzedaży.  

53,3% MSP z udziałem kapitału zagranicznego w województwie lubelskim 

w latach 2013-2015 prowadziło własne prace badawczo-rozwojowe lub ba-

dania nad innowacjami. Równocześnie 20% podmiotów nie dostrzegało ta-

kiej potrzeby, a 26,7% nie posiadało wystarczających zasobów do prowadze-
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nia tego typu prac. 40% przedsiębiorstw korzystało z wyników prac badaw-

czo-rozwojowych lub badań nad innowacjami, które pochodziły spoza danej 

organizacji.  

Tabela 7. Efekty działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 2013-2015 przez MSP BIZ w 
województwie lubelskim 

Efekty działalności innowacyjnej Odpowiedzi* 

Poszerzenie oferty dla klientów 89,5% 

Podniesienie jakości oferowanych produktów/usług 73,7% 

Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa 73,7% 

Utrzymanie lub poprawa pozycji na rynku 68,4% 

Wejście na nowe rynki 68,4% 

Poprawa komunikacji wewnątrz firmy 52,6% 

Poprawa rentowności przedsiębiorstwa 52,6% 

Poprawa efektywności procesów zarządzania 47,4% 

Spełnienie standardów lub norm technicznych 47,4% 

Obniżenie jednostkowych kosztów wytworzenia 42,1% 

Poprawa warunków pracy 42,1% 

Obniżenie jednostkowych kosztów pracy 36,8% 

Poprawa komunikacji z klientami 36,8% 

Poprawa przepływu wiedzy w relacjach z innymi podmiotami 10,5% 

Inne 0,0% 

*odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi, N=36. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Niestety wyniki owych prac jedynie w przypadku 17,8% BIZ pochodziły  

z województwa lubelskiego, z czego najwięcej od instytucji naukowych 

(8,9%) i jednostek badawczo-rozwojowych (6,7%). Co ciekawe JBR zlokalizo-

wane w Polsce, ale poza regionem lubelskim, były źródłem innowacji aż dla 

20% MSP z kapitałem zagranicznym, a jednostki badawczo-rozwojowe zloka-

lizowane za granicą wspierały procesy innowacyjne w 17,8% firm. W kraju 

wiele rozwiązań pochodzi z instytucji naukowych, podczas gdy za granicą rolę 

tę pełnią raczej dostawcy i odbiorcy, którzy dzielą się z BIZ swoim know-how. 

Jak wynika z tabeli 7 badane podmioty największych efektów działalności 

innowacyjnej upatrują w poszerzeniu oferty dla klientów (89,5%), podniesie-

niu jakości oferowanych produktów i usług (73,7%), a także zwiększeniu wy-

dajności przedsiębiorstwa (73,7%). Istotne znaczenie ma również wejście na 
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nowe rynki (68,4%) oraz utrzymanie pozycji lub poprawa pozycji na rynku 

(68,4%). Najmniej wskazań otrzymała poprawa przepływu wiedzy w relacjach 

z innymi podmiotami (10,5%) oraz poprawa komunikacji z klientami (36,8%) 

co potwierdza wcześniejsze wnioski dotyczące koncentracji na sobie oraz 

niewielkiego otwarcia się BIZ na otoczenie. MSP z udziałem kapitału zagra-

nicznego zlokalizowane w województwie lubelskim, aż w 71,1% współpracują 

z innymi podmiotami w zakresie badań i innowacji w obszarze przeprowa-

dzania kursów dla pracowników. Świadczy to o pozytywnym oddziaływaniu 

na kapitał ludzki ze strony BIZ. Drugim kluczowym obszarem okazało się uzy-

skiwanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klientów (48,9%). Badane 

podmioty wydają się zatem być blisko klienta i rozumieją fundamentalną 

zasadę prowadzenia biznesu, zgodnie z którą najpierw trzeba zrozumieć 

klienta, a następnie dostarczyć mu tego czego on potrzebuje lub rozwiązać 

problemy, z którymi sobie nie radzi. Tezę tę potwierdza współpraca 44,4% 

ankietowanych z innymi podmiotami w zakresie badań i innowacji przy opra-

cowywaniu nowych produktów lub usług, a w przypadku 37,8% BIZ współ-

praca przy opracowywaniu usprawnień produktów lub usług będących już  

w ofercie przedsiębiorstwa. 

Najwyżej przez BIZ oceniona została współpraca w zakresie prac badaw-

czo-rozwojowych lub badań nad innowacjami z dostawcami z zagranicy 

48,9% oraz spoza regionu 46,7%, dostawcy z regionu dostali tylko 37,8% 

dobrych ocen, jednak równocześnie, aż w 33,3% ankietowanych nie odno-

towano z nimi tego typu współpracy. Równocześnie kooperacja z odbiorcami 

zarówno z regionu, spoza regionu, jak i z zagranicy oceniona została przez 

37,8% przedsiębiorstw jako dobra. Niewielu badanych zdecydowało wysta-

wić złą ocenę organizacjom zewnętrznym, jednak najczęściej negatywnie 

oceniano instytucje naukowe z regionu (6,7%) oraz konkurentów z regionu 

(6,7%), podczas gdy dobrze współpracę z tymi podmiotami oceniło odpo-

wiednio 17,8% oraz 20% ankietowanych. Wyniki te świadczą o niezbyt pozy-

tywnym postrzeganiu regionalnych przedsiębiorstw w branży oraz szkół wyż-

szych i jednostek badawczo-rozwojowych przez BIZ. Ponadto aż w 51,1% 

przypadków nie została nawiązana współpraca zarówno z konkurentami, jak  

i jednostkami naukowymi w regionie. 
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Zaledwie 28,9% BIZ w województwie lubelskim przyznało, że nie dysponu-

je dostatecznymi środkami na działalność innowacyjną, podczas gdy 46,7% 

stwierdziło, że ich środki raczej są wystarczające, a w przypadku co czwarte-

go przedsiębiorstwa zdecydowanie wystarczające. W zależności od rodzaju  

i skali bezpośredni inwestorzy zagraniczni mogą wybierać spośród wielu form 

finansowania, między innymi z kredytów. Z tej opcji w latach 2013-2015 sko-

rzystało jednak zaledwie 28,9% BIZ. Odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się 

dzieje można poszukiwać w najczęstszych barierach dla podejmowania dzia-

łalności innowacyjnej. Co trzecie przedsiębiorstwo wskazywało na wysokie 

ryzyko niepowodzenia towarzyszące działalności innowacyjnej, a 31,1% na 

niskie zainteresowanie innowacjami ze strony klientów. Biorąc pod uwagę, iż 

część BIZ, zgodnie z cyklem życia produktu, przenosi produkcję z regionów 

wyżej rozwiniętych do regionów słabiej rozwiniętych, możemy przypuszczać, 

iż podmioty te z założenia nie rozważają poszukiwania, a co za tym idzie fi-

nansowania innowacji na terenie województwa lubelskiego. Aż 28,9% bada-

nych przyznała się do niewystarczającego zaplecza technicznego do prowa-

dzenia prac badawczo-rozwojowych, a 26,7% na opór ze strony pracowni-

ków wobec nowości i zmian. Równocześnie najmniej wskazań odnotowano 

w przypadku braku doświadczenia w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi-

nansowania działalności innowacyjnej (2,2%) oraz wysokich kosztach pozy-

skiwania zewnętrznych źródeł finansowania (4,4%), jak i problemów z uzy-

skiwaniem wsparcia działalności innowacyjnej ze strony państwa (4,4%). 

Wynika zatem, że część BIZ zlokalizowana w województwie lubelskim w pełni 

świadomie nie decyduje się na rozwój innowacyjności, chociaż posiada nie-

zbędne ku temu zasoby, wiedzę i umiejętności. Jednak równocześnie, aż 

55,6% przedsiębiorstw przyznaje, że nie zna priorytetów dotyczących dzia-

łalności innowacyjnej ustalonych w ramach regionalnych strategii, co nakazu-

je poddać w wątpliwość wysoką samoocenę ankietowanych. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Specyfika województwa lubelskiego powoduje, że przyciąga ono niewiele 

BIZ, które w zdecydowanej większości są przedsiębiorstwami małymi lub 

średnimi. Jednak podmioty te przyczyniają się do podnoszenia poziomu in-

nowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Jedynie 31,1% badanych nie wdra-

żało w ostatnich trzech latach żadnych innowacji produktowych, podczas gdy 
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prawie co czwarte przedsiębiorstwo mogło pochwalić się innowacjami w 

skali świata. W aspekcie innowacji procesowych, a szczególnie organizacyj-

nych i marketingowych sytuacja ta wygląda jeszcze korzystniej. Wdrożeniami 

z tych obszarów może pochwalić się średnio około 80% małych i średnich 

BIZ. Słabością analizowanego regionu jest jednak fakt, iż jedynie 17,8% BIZ 

prowadziło swoje prace badawczo-rozwojowe lub badania nad innowacjami 

na terenie województwa lubelskiego. Równocześnie lokalne instytucje na-

ukowe otrzymały złą ocenę od 6,7% BIZ, a w 51,1% przypadków taka współ-

praca nie została nigdy nawiązana. Obszar ten wymaga zatem znaczącego 

udoskonalenia i stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat wzrostu aktyw-

ności innowacyjnej w regionie. W aspekcie finansowania aż 71,1% badanych 

dysponuje odpowiednimi środkami na działalność innowacyjną, stąd też 

zaledwie 28,9% podmiotów skorzystało z kredytu na innowacje. Do najwięk-

szych barier utrudniających rozwój aktywności innowacyjnej zdaniem małych 

i średnich BIZ należą: wysokie ryzyko niepowodzenia towarzyszące tego typu 

działalności oraz niskie zainteresowanie innowacjami ze strony klientów. 
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