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Innowacyjność przedsiębiorstw powiatu wałeckiego  
w latach 2009-2013

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było ukazanie działalności innowacyjnej 
w powiecie wałeckim w latach 2009-2013 oraz określenie wiedzy i potrzeb przed-
siębiorstw w zakresie dostępu do innowacji i źródeł jej finansowania, zdiagnozo-
wanie stanu obecnego oraz barier wdrażania innowacji w tym powiecie. Realizacja 
celu artykułu pozwoliła na zweryfikowanie przyjętej hipotezy, iż co najmniej poło-
wa firm w powiecie wałeckim wdrożyła w latach 2009-2013 innowacje i większość 
z nich sfinansowała je z własnych środków.

Badanie przeprowadzono w postaci ankiety internetowej obejmującej pytania 
zamknięte i otwarte. 

Według wyników badania aż 60% przedsiębiorców powiatu wałeckiego de-
klaruje, że wdrożyło w swojej firmie innowacje, a 64% planuje je wdrożyć 
w najbliższych trzech latach. W głównej mierze są to przedsiębiorcy prowa-
dzący indywidualną działalność gospodarczą. Większość z nich prowadzi 
działalność wyłącznie w regionie. Dominują mikroprzedsiębiorstwa, a wśród 
badanych przedsiębiorców-innowatorów − mężczyźni. Innowacje wdrażają naj-
częściej firmy funkcjonujące na rynku dłużej niż 3 lata. Jednak niewielu przed-
siębiorców skorzystało z dotacji unijnych w celu sfinansowania działalności 
innowacyjnej. 

Artykuł ma charakter badawczy z praktycznym i społecznym zastosowa-
niem. Wskazano w nim między innymi na rodzaj i wartość finansową wdro-
żonych w badanym regionie innowacji w MSP, branże, w których je wdrożono 
oraz źródła finansowania zmian. Pokazano, jakie innowacje planują wdrożyć 
badane firmy w najbliższych trzech latach oraz potrzeby przedsiębiorców-in-
nowatorów w zakresie pomocy naukowców w inicjowaniu i wdrażaniu innowa-
cji oraz w poszukiwaniu źródeł służących finansowaniu zmian. Badanie może 
stanowić kluczowe źródło informacji dla monitorowania innowacji w badanym 
regionie.

Słowa kluczowe: innowacje, MSP, zmiany, rozwój, badanie, ankieta.

Kody JEL: L26, R11, L21, O31, O32,O33, O38

Wstęp

Nikt nie kwestionuje dzisiaj znaczenia innowacji w przedsiębiorstwach. W skali mikro 
przekładają się one, w krótszym bądź w dłuższym okresie, na wzrost przychodów firmy 
i dopasowanie oferty produktowej do wymagań rynku. W skali makro innowacje przyczy-
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niają się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Można dyskutować, czy inno-
wacje wdrażane są pod wpływem rynku (rynek wymusza wprowadzenie zmian), czy ry-
nek zmienia się pod wpływem innowacji. Z jednej strony, innowacje mogą być wdrażane 
pod wpływem oczekiwań klientów, a z drugiej, sami producenci tworząc nowe rozwiązania 
zmieniają klientów. 

Firmy mogą dokonywać wielu zmian w celu zwiększenia wydajności, przychodów i ren-
towności. Począwszy od zmian w metodach działania, np. zmian standardów obsługi klien-
tów, struktury organizacyjnej, po sposób wykorzystania środków produkcji oraz metody 
i technologię wytwarzania. 

W literaturze najczęściej wyróżnia się cztery typy innowacji, które obejmują szeroki 
zakres zmian w działalności firm. Są to innowacje w obrębie produktów, procesów, organi-
zacyjne i marketingowe (Podręcznik Oslo… 2008, s. 19).

W miarę przemian zachodzących w polskiej gospodarce pod wpływem członkostwa 
w Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do funduszy unijnych, co 
stworzyło możliwości pozyskiwania bezzwrotnych środków finansowych, dzięki którym 
można realizować projekty obejmujące wszystkie z czterech wymienionych rodzajów in-
nowacji.

Przedstawione fakty stały się inspiracją do wyboru tematu artykułu. Dodatkowym czyn-
nikiem motywującym do zajęcia się tym tematem był fakt, że polskie firmy nadal przezna-
czają zbyt małe środki na innowacje w stosunku do firm z Europy Zachodniej. 

Rozważania skoncentrowano wokół następującej hipotezy: co najmniej połowa firm 
w powiecie wałeckim wdrożyła w latach 2009-2013 innowacje i większość z nich sfinanso-
wała je z własnych środków.

Zweryfikowanie przyjętej hipotezy wymagało wykorzystania naukowych metod i tech-
nik badawczych, w tym:
 - analizy literatury z zakresu innowacji i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach, 

jak również możliwości finansowania działalności innowacyjnej w Polsce,
 - badań ankietowych wśród firm prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wa-

łeckim,
 - indukcji i dedukcji,
 - wywiadów i obserwacji.

W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku 
pod nazwą Działalność innowacyjna przedsiębiorstw powiatu wałeckiego w latach 2009-
2013. Badanie oparto na standardowej międzynarodowej metodologii Podręcznika Oslo, 
opracowanego pod egidą OECD i Eurostatu. Może ono stanowić kluczowe źródło informa-
cji dla monitorowania innowacji w badanym powiecie. 

Jest to pierwsze badanie innowacyjności przedsiębiorstw w tym regionie. Autorki 
planują cykliczne badania w celu wsparcia samorządu lokalnego oraz samych przed-
siębiorców, a także podobne badania w skali całego kraju. Badanie lokalne powinno 
określać kierunki wspierania przedsiębiorców i pomocy w dostępie do finansowania 
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innowacji, a w efekcie do stworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości 
w regionie.

Badaniem objęto małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie powiatu wa-
łeckiego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w powiecie tym nie ma dużych przed-
siębiorstw, ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na całym świecie odgrywają 
kluczową rolę w kształtowaniu gospodarki. Podstawowym celem niniejszego badania było 
uzyskanie wiedzy na temat wdrożonych w latach 2009-2013 innowacji w przedsiębior-
stwach zlokalizowanych na terenie powiatu wałeckiego (województwo zachodniopomor-
skie), rodzajów, źródeł ich finansowania, oraz planowanych w najbliższych trzech latach 
trwałych zmian. Wyniki badania pomogły w odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorcy są 
zainteresowani współpracą z ośrodkami akademickimi i pracownikami naukowymi w za-
kresie opracowania zapotrzebowania na innowacje, projektowania innowacji oraz wspar-
cia przedsiębiorstw wiedzą i doświadczeniem naukowców, między innymi poprzez pomoc 
w poszukiwaniu źródeł finansowych służących realizacji zmian w firmach. Autorki starały 
się również odpowiedzieć na pytanie, czy o innowacyjności na badanym obszarze mogą 
decydować cechy przedsiębiorcy/właściciela, m.in. wiek czy płeć.

Cel badania

Badanie działalności innowacyjnej w powiecie wałeckim w latach 2009-2013 miało na 
celu określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie dostępu do innowacji i źródeł jej finan-
sowania, zdiagnozowanie stanu obecnego oraz barier wdrażania innowacji w tym regionie. 
Analiza umożliwiła poznanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie planowanych w najbliż-
szych trzech latach innowacji i zapotrzebowania na współpracę w tym zakresie z naukow-
cami. Celem badania było również znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany planują 
przedsiębiorcy (rodzaj innowacji) i czy firma jest zainteresowana współpracą z naukowcami 
w celu określenia potrzeb innowacyjnych firmy, pomocy w poszukiwaniu źródeł finanso-
wania tych przedsięwzięć i pomocy we wdrażaniu tych zmian. Autorki badania założyły, 
że zdobyta poprzez diagnozę wiedza pozwoli ocenić konkurencyjność lokalnych firm oraz 
określić możliwości kreowania przez nie nowych miejsc pracy. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że powiat wałecki jest regionem specyficznym, w którym przez lata dominowało 
rolnictwo, natomiast przemysł w ogóle nie istniał. Funkcjonują tutaj głównie małe przed-
siębiorstwa, z których − jak wskazują badania statystyczne – dziewięć na dziesięć upada 
w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania. Z tego też względu autorki badania zwróciły 
szczególną uwagę na wielkość przedsiębiorstw, rodzaj ich działalności, formę organizacyjną 
oraz wiek firmy.

Pozyskane dzięki badaniu informacje pozwalają zdiagnozować dotychczasową działal-
ność innowacyjną przedsiębiorstw i określić profil lokalnego przedsiębiorcy-innowatora, ale 
pomagają również określić plany w tym zakresie, a tym samym pozwalają poznać możliwo-
ści rozwoju przedsiębiorczości w badanym powiecie.
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Opis badania

Metodą badawczą była internetowa ankieta CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), 
która polega na przekazywaniu respondentom kwestionariusza ankiety przez Internet. 
Ankieta obejmowała pytania zamknięte i otwarte. Informacja o ankiecie, wraz z linkiem do 
niej została rozesłana do 347 przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu wałeckie-
go. Respondenci samodzielnie wypełniali ankietę, a system obsługujący badanie automa-
tycznie weryfikował poprawność logiczną wprowadzonych danych oraz zapisywał wyniki 
na serwerze, co znacznie ułatwiło i przyspieszyło proces analizy wyników oraz zmniejszyło 
koszty badania. 

Na pytania odpowiedziało ogółem 56 przedsiębiorców. Respondentami były osoby po-
siadające wiedzę z zakresu tematyki badawczej, tzn. dyrektor/kierownik przedsiębiorstwa, 
prezes/właściciel firmy lub inni pracownicy firmy dobrze poinformowani o strukturze firmy 
oraz podejmowanych i planowanych przedsięwzięciach z zakresu działań innowacyjnych. 
Badani reprezentowali firmy o zróżnicowanym rodzaju działalności gospodarczej, co ilu-
struje tabela 1.

Tabela 1
Dominujący rodzaj działalności przedsiębiorstwa  

Rodzaj działalności Liczebność % wskazań

Przetwórstwo przemysłowe 6 10,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2 3,6
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 2 3,6
Budownictwo 6 10,7
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 12 21,4
Transport i gospodarka magazynowa 2 3,6

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2 3,6

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 3,6

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6 10,7

Pozostała działalność usługowa 16 28,6

Ogółem 56 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Dominującą formą organizacyjno-prawną przedsiębiorstw była indywidualna działal-
ność gospodarcza (82,1%), pozostałe 17,9% firm miało charakter spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością. 
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Badane firmy obejmowały głównie najbliższy region (46,4%). Na wykresie 1 przedsta-
wiono zasięg działalności badanych firm.

Mimo że wiele firm wskazało na zmiany w zakresie informatyzacji, zaledwie 3,6% ba-
danych sprzedaje produkty i usługi przez Internet. Niemniej jednak, jak podkreślali respon-
denci, zmiany nie ograniczają się do funkcjonowania na rynku lokalnym, ale także do posze-
rzania działalności na międzynarodowe rynki. 

Większość przedsiębiorstw działa wyłącznie na rynku lokalnym, ponieważ najwięcej 
przedsiębiorstw w regionie to małe firmy, najczęściej rodzinne. W badaniu dominowały 
mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające od 0 do 9 pracowników włącznie (75,0%). Strukturę 
zaprezentowano na wykresie 2. 

Małe przedsiębiorstwa łącznie z mikroprzedsiębiorstwami stanowiły 85,7%, średnie − 
14,3%, natomiast dużych w ogóle nie było. Wynika to z faktu, o którym wspomniano we 
wstępie – w powiecie wałeckim nie ma dużych firm. 

Wśród badanych firm dominowały przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku od 4 do 10 lat 
(32,1%). Strukturę badanych firm według okresu funkcjonowania zaprezentowano na wy-
kresie 3.

Firmy, które funkcjonują na rynku od 11 do 15 lat stanowiły 25% badanych, natomiast 
najmłodszych firm (od 1 roku do 3 lat) było 17,9%. Ciekawostką jest fakt, że 7,1% zbada-
nych przedsiębiorstw stanowiły firmy funkcjonujące powyżej 30 lat.

Wykres 1
Zasięg działalności firmy

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2
Struktura zatrudnienia w firmie

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Okres funkcjonowania firmy

Źródło: jak w wykresie 1.
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Konstrukcja kwestionariusza ankietowego

Kwestionariusz opracowany został na bazie standardowej międzynarodowej metodologii 
przedstawionej w Podręczniku Oslo, opracowanym pod egidą OECD i Eurostatu. Zgodnie 
z zaleceniami, autorki badania zgromadziły dane jakościowe i ilościowe dotyczące innowa-
cji w przedsiębiorstwach. Pytania dotyczyły m.in. podejmowanych przez firmy rodzajów 
działalności innowacyjnych i uwzględniały cały okres objęty badaniem, tj. lata 2009-2013. 
Podejście uwzględniające okres wieloletni miało tę zaletę, że pozwoliło uchwycić działal-
ność innowacyjną w przedsiębiorstwach, które nie podejmują działalności innowacyjnej 
w sposób regularny.

Kwestionariusz składał się z 16 następujących pytań:
1. Płeć właściciela firmy. 
2. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa. 
3. Wielkość zatrudnienia w firmie. 
4. Dominujący rodzaj działalności.
5. Ile lat funkcjonuje firma? 
6. Rynek docelowy firmy.
7. Czy w latach 2009-2013 wdrożono w firmie jakąkolwiek innowację? 
8. Rodzaj wdrożonej innowacji.
9. Na czym polegała innowacja i co zmieniła w firmie? 
10. Przybliżona wartość wdrożonej innowacji (w zł). 
11. Źródło/źródła sfinansowania innowacji.
12. Czy wdrożenie innowacji wpłynęło na wzrost przychodów w firmie? 
13. Co było głównym powodem wdrożenia innowacji? 
14. Czy firma rozważa w ciągu najbliższych 3 lat wprowadzenie jakichkolwiek zmian?
15. Jakiego rodzaju byłyby to zmiany (pytanie dla respondentów, którzy odpowiedzieli po-

zytywnie na pytanie 14.)?
16. Czy firma byłaby zainteresowana współpracą z naukowcami w celu określenia potrzeb 

innowacyjnych firmy, pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania innowacji i pomo-
cy przy wdrażaniu tych zmian?

Pytanie nr 9 było pytaniem otwartym, natomiast pytania nr 2, 11, 13 i 16 zawierały do-
datkowe pytanie otwarte. Większość pytań stanowiły pytania wyboru z pojedynczą i wielo-
krotną możliwością wyboru odpowiedzi.

Na adresy mailowe 347 przedsiębiorstw wysłano link jednokrotnego użycia przekiero-
wujący na stronę z przygotowaną do wypełnienia on-line.

Istotne było poznanie kwestii postrzegania innowacyjności w przedsiębiorstwach, pla-
nach związanych z rozwojem nowoczesnych procesów, uzyskanie informacji na temat wizji 
rozwoju przedsiębiorstwa przez innowacje.
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Wyniki badania 

Według odpowiedzi udzielonych przez 56 respondentów, 34 przedsiębiorców w latach 
2009-2013 wdrożyło innowację w swojej firmie, co stanowi 60,7% ogółu badanych przed-
siębiorców. Na pytanie, jaki był to rodzaj innowacji, przedsiębiorcy mogli wybrać kilka od-
powiedzi i wskazali głównie na innowację produktową (32,1%) i innowację technologiczną 
(32,1%). Wyniki zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2
Rodzaj wdrożonej innowacji 

Rodzaj innowacji Liczebność % wskazań

Produktowa 18 32,1
Organizacyjna 8 14,3
Technologiczna 18 32,1
Marketingowa 12 21,4

Źródło: jak w tabeli 1.

W dalszej kolejności były to innowacje marketingowe (21,4%) i organizacyjne (14,3%). 
Wśród projektów innowacyjnych realizowanych na terenie powiatu wałeckiego znala-

zły się między innymi: zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji, wymiana urządzeń 
na urządzenia zaawansowane technologicznie, zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowego 
i diagnostycznego, zmiana technologii produkcji, wdrożenie nowych systemów informa-
tycznych, rozszerzenie oferowanych usług, modernizacja linii produkcyjnej, budowa strony 
internetowej, zakup licencji, wprowadzenie sprzedaży poprzez Internet, zmiana wystroju 
pomieszczenia firmy, zmiana prezentacji usług, zmiana standardów obsługi klienta, zmiana 
symboli identyfikacyjnych firmy, wdrożenie systemu CRM, sprzedaż produktów za granicę, 
współpraca z partnerami zagranicznymi, kształcenie i dokształcanie kadr.

Kolejnym czynnikiem, który zbadano była przybliżona wartość wdrożonej innowacji 
(por. wykres 4).

Z najtańszych innowacji, o wartości do 10 tys. zł skorzystało 41,2% firm, które wdrożyły 
innowacje. Zmiany o wartości powyżej 10 tys. zł do 100 tys. zł wdrożyło 23,6% przed-
siębiorców. Wyniki badania wskazały na pewną zależność. Im mniejsze przedsiębiorstwo 
– tym mniejsza wartość innowacji w firmie. Z najtańszych rozwiązań korzystają mikro-
przedsiębiorstwa, z najdroższych największe firmy w regionie. Można zatem zaryzykować 
twierdzenie, że średnie firmy będą rozwijały się szybciej niż małe, gdyż wdrażają zmiany 
na większą skalę, o większej wartości. Pomoc samorządu i instytucji wspierających biz-
nes powinna się zatem skupić przede wszystkim na najmniejszych firmach, ponieważ tkwi 
w nich olbrzymi potencjał, natomiast brakuje środków finansowych i wiedzy w zakresie 
pozyskiwania tych środków. 
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Czynnikiem hamującym działalność innowacyjną w badanych firmach były przede 
wszystkim środki finansowe, ponieważ w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami małe 
i średnie firmy dysponują znacznie mniejszymi środkami własnymi umożliwiającymi reali-
zację projektów innowacyjnych. W porównaniu z dużymi firmami często napotykały one na 
znacznie większe bariery w pozyskiwaniu finansowania takich projektów. Z tego względu 
środki na wdrożenie innowacji pochodziły głównie ze środków własnych firmy (por. tabela 3). 
Przedsiębiorcy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Tabela 3
Źródło sfinansowania innowacji   

Rodzaj źródła Liczebność % wskazań
Środki własne 28 63,6
Kredyt bankowy 10 22,7
Dotacja unijna 6 13,6

Źródło: jak w tabeli 1.

Ze środków własnych sfinansowano 63,6% projektów. Z kredytu bankowego zre-
alizowano 22,7%, najrzadziej wykorzystywanym źródłem były dotacje unijne (13,6%). 
Przedsiębiorcy w ogóle nie korzystali z takich źródeł, jak sieć aniołów biznesu, kredyt tech-
nologiczny czy bony na innowacje (Fabrowska 2011, s. 50).

Wykres 4
Wartość wdrożonej innowacji (w PLN)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wśród firm, które wdrożyły innowacje, dominowały te, dla których głównym celem 
wdrożenia zmian był rozwój firmy (14,7%), w dalszej kolejności były to: zwiększenie kon-
kurencyjności firmy, wymagania klientów, usprawnienie pracy, poszerzenie rynku zbytu, 
zwiększenie przychodów w firmie, poprawa wizerunku firmy, zwiększenie popytu, zwięk-
szenie możliwości produkcyjnych, zwiększenie wydajności pracy i przepisy prawne. W ta-
beli 4 przedstawiono główne powody wdrożenia innowacji w firmie. Należy zaznaczyć, że 
przedsiębiorcy mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.

Tabela 4
Główne powody wdrożenia innowacji w firmie   

Powody Liczebność % wskazań

Przepisy prawne 2 1,3
Wymagania klientów 18 12,0
Usprawnienie pracy 14 9,3
Zwiększenie wydajności pracy 6 4,0
Zwiększenie przychodów w przedsiębiorstwie 12 8,0
Rozwój firmy 22 14,7
Poszerzenie rynku zbytu 14 9,3
Poprawa wizerunku firmy 12 8,0
Zwiększenie popytu 10 6,7
Zwiększenie możliwości produkcyjnych/usługowych 8 5,3
Zwiększenie konkurencyjności firmy 20 13,3
Inne 12 8,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Przedstawione wyniki wskazują jednoznacznie, że innowacje w badanym regionie nie 
są wdrażane pod wpływem otoczenia prawnego firmy, ale wynikają ze świadomości sa-
mych właścicieli, dla których głównym celem jest rozwój. Wśród przedsiębiorstw powia-
tu wałeckiego, które brały udział w badaniu, 94,0% z nich uznało, że wdrożona w latach 
2009-2013 innowacja wpłynęła na wzrost przychodów w firmie, a zatem umożliwiła dalszy 
rozwój. Pozostałe 6,0% uznało, że wprowadzona innowacja nie miała wpływu na poprawę 
finansów w przedsiębiorstwie. Można zatem przypuszczać, że firmy te posiadają konkretną 
wizję i strategię, są świadome swoich mocnych stron i doskonale wykorzystują szanse, które 
pojawiają się na rynku.

Najwięcej innowacji w latach 2009-2013 wdrożyły przedsiębiorstwa zatrudniające od 0 
do 9 osób (70,6%). Strukturę respondentów według wielkości zatrudnienia zaprezentowano 
w tabeli 5. 

Małe przedsiębiorstwa (łącznie z mikroprzedsiębiorstwami) stanowiły 76,5% wszyst-
kich przedsiębiorców-innowatorów. Pozostali przedsiębiorcy realizujący projekty innowa-
cyjne to firmy średnie (23,5%). 
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Tabela 5
Innowacje a wielkość przedsiębiorstwa  

Liczba osób zatrudnionych  
przez przedsiębiorstwo

% przedsiębiorstw, które wprowadziły innowację 
w latach 2009-2013

Od 0 do 9 70,6
Od 10 do 49 5,9
Od 49 do 249 23,5

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje dominującym rodzajem działalności 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności1 była pozostała działalność usługowa (29,4%), 
przetwórstwo przemysłowe (23,5%) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (17,6%). Dominujący rodzaj działalności przedsta-
wiono w tabeli 6.

Tabela 6
Innowacje a dominujący rodzaj działalności w przedsiębiorstwie  

Dominujący rodzaj działalności w przedsiębiorstwie
% przedsiębiorstw, które 
wprowadziły innowację  

w latach 2009-2013

Przetwórstwo przemysłowe 23,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5,9
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 5,9
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 17,6
Transport i gospodarka magazynowa 5,9
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5,9
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5,9
Pozostała działalność usługowa 29,4

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród pozostałych rodzajów działalności znalazły się: wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyza-
cyjnych; dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją; transport i gospodarka magazynowa; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

1  http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ (dostęp 10.05.2014).
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W powiecie wałeckim wśród przedsiębiorców-innowatorów dominują mężczyźni (64,7%).

Tabela 7
Innowacje a płeć właściciela przedsiębiorstwa 

Płeć właściciela przedsiębiorstwa % przedsiębiorstw, które wprowadziły innowację 
w latach 2009-2013

Kobieta 35,3
Mężczyzna 64,7

Źródło: jak w tabeli 1.

W odpowiedzi na pytanie „Czy przedsiębiorstwo rozważa wprowadzenie w ciągu najbliż-
szych 3 lat innowacji”? większość przedsiębiorstw odpowiedziała twierdząco. Pozytywnych 
odpowiedzi na to pytanie udzieliło 64,3 % przedsiębiorstw (por. tabela 8).

Tabela 8
Planowanie wprowadzenia innowacji w ciągu najbliższych 3 lat   

Odpowiedź Liczebność % wskazań

Tak 36 64,3
Nie 4 7,1
Nie wiem 16 28,6
Ogółem 56 100,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Niezdecydowanych jest 28,6% przedsiębiorstw, natomiast tylko 7,1% przedsiębiorstw 
zdecydowanie odpowiedziało, że nie zamierza. Wśród planowanych w najbliższych trzech 
latach innowacji dominować będą technologiczne (38,9%) i produktowe (33,3%). Rodzaj 
planowanych innowacji zawiera tabela 9. 

Tabela 9
Rodzaj wdrożonej innowacji  

Rodzaj innowacji Liczebność % wskazań

Produktowa 12 33,3
Organizacyjna 4 11,1
Technologiczna 14 38,9
Marketingowa 4 11,1
Społeczna 2 5,6

Źródło: jak w tabeli 1.
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Wśród pozostałych innowacji wymieniono organizacyjną (11,1%), marketingową 
(11,1%) i społeczną (5,6%). 

Należy dodać, że 60% respondentów zainteresowanych jest w najbliższej przyszłości 
współpracą z naukowcami i ośrodkami akademickimi w celu określenia potrzeb innowacyj-
nych firmy, pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania innowacji i pomocy przy wdra-
żaniu tych zmian. 

Podsumowanie

W badaniach obrazujących innowacyjność krajów UE Polska zajmuje niską pozycję. 
Poziom Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (Sumary Innovation Index – SII) dla 
Polski jest niższy niż przeciętna dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W opubliko-
wanym w 2014 r. rankingu Innovation Union Scoreboard (IUS) Polska zajęła 26. miejsce 
na 29 możliwych (Innovation Union Scoreboard 2014, s. 5). Niezwykle ważne jest zatem 
wspieranie polskich przedsiębiorców w zakresie innowacji, a także pozyskiwanie wiedzy 
w zakresie barier innowacyjności. Szczególną uwagą należy otoczyć małe i średnie firmy, 
ponieważ jest ich najwięcej i kreują największą liczbę miejsc pracy. 

Cykliczne badania działalności innowacyjnej małych i średnich firm powiatu wałeckiego, 
zaproponowane w niniejszym artykule, oparte na standardowej międzynarodowej metodo-
logii mogą stanowić kluczowe źródło informacji dla monitorowania innowacji w badanym 
powiecie, a także cenne źródło informacji dla samorządu lokalnego przy tworzeniu strate-
gii rozwoju, jak również mogą być impulsem do wspólnych projektów B+R Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu i lokalnych przedsiębiorców.

Przyjętą na wstępie hipotezę badawczą zweryfikowano pozytywnie. Ponad 60% bada-
nych firm wskazało, że w latach 2009-2013 wdrożyło w swojej firmie innowacje, a 64% 
zadeklarowało, że w najbliższych trzech latach zrobi to. Czy faktycznie tak będzie okaże się 
w trakcie kolejnego badania. Zestawienie wyników cyklicznych badań umożliwi określenie 
tendencji oraz trendu, a tym samym projekcję wzrostu zatrudnienia i nowych miejsc pracy. 

Do tej pory dominującym rodzajem trwałych zmian w badanych firmach były innowacje 
produktowe i technologiczne. W przyszłości będą to przede wszystkim innowacje technolo-
giczne. Przedsiębiorcy po raz pierwszy planują również innowacje społeczne. Małe przed-
siębiorstwa łącznie z mikroprzedsiębiorstwami stanowiły 85,7% badanych. Wśród nich 
dominowały przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku od 4 do 10 lat, czyli firmy, które 
miały już za sobą najtrudniejszy okres. Najwięcej projektów innowacyjnych realizowano 
ze środków własnych przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, że małe firmy niechętnie zacią-
gają pożyczki, a banki niechętnie ich udzielają małym firmom. Zaskakuje niskie zainte-
resowanie środkami pochodzącymi z UE. Niski wskaźnik wykorzystania dotacji unijnych 
wymaga zwrócenia uwagi na fakt, że problemem jest dopasowanie oferty programowej do 
realnych potrzeb MSP (Klonowski 2009, s. 39). Poza tym do tej pory program Innowacyjna 
Gospodarka skierowany był do przedsiębiorstw, które realizują projekty o zasięgu krajo-
wym, a nie regionalnym.
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Większość badanych zainteresowanych jest współpracą z naukowcami i ośrodkami aka-
demickimi w celu określenia potrzeb innowacyjnych firmy, pomocy w poszukiwaniu źródeł 
finansowania innowacji i pomocy przy wdrażaniu tych zmian. Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju przygotowało programy operacyjne w ramach nowej perspektywy finansowej 
2014-20202. Wsparcie innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przed-
siębiorstw umożliwi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, który otwiera 
olbrzymie możliwości w tym zakresie. 

Wśród projektów innowacyjnych realizowanych na terenie powiatu wałeckiego znalazły 
się przede wszystkim projekty związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń do produk-
cji, zmianą technologii produkcji, wdrożeniem nowych systemów informatycznych, rozsze-
rzeniem oferowanych usług, zmianą standardów obsługi klienta, współpracą z partnerami 
zagranicznymi oraz kształceniem i dokształcaniem kadr.

Innowacje mogą być efektem współdziałania różnych podmiotów w regionie: inkubato-
rów technologicznych, władz regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, banków (Gaczek 
2005, s. 26-27). Niezbędna jest zatem kompleksowa współpraca na płaszczyźnie regio-
nalnej w celu wspierania przedsiębiorców i kreowania innowacji. Takie działania mogą 
przyczyniać się do powstania efektów synergii w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw 
(Olechnicka 2007, s. 55). Mogą również być czynnikiem motywującym dla 40% badanych, 
którzy zadeklarowali, że nie wprowadzali żadnych zmian i nie planują ich wdrażać. Należy 
także zwrócić większą uwagę na regionalne szkolenia przedsiębiorców w zakresie źródeł 
finansowania działalności innowacyjnej. 
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Innovativeness of Enterprises of the Wałcz District in 2009-2013

Summary

An aim of the carried out surveys was to present innovative activities in the 
Wałcz District in 2009-2013 and to define the enterprises’ knowledge and needs as 
regards their access to innovation and sources of its financing, to diagnose the cur-
rent state and barriers in implementation of innovations in this district. Implementa-
tion of the aim of the article allowed verification of the adopted hypothesis that at 
least half of firms in the Wałcz District implemented in 2009-2013 innovations and 
most of them financed them by their resources.

The surveys were carried out in the form of Internet poll including closed-end 
and open questions. 

According to the research findings, as much as 60% of enterprises of the Wałcz 
District declare that they have implemented in their firm innovations, and 64% plan 
to implement them in the next three years. They are mainly entrepreneurs carrying 
out their individual business. Most of them carry out activities exclusively in the 
region. There prevail microenterprises and, among the enterprises innovators sur-
veyed, men. Innovations are most often implemented by firms functioning in the 
market longer than for 3 years. However, not many entrepreneurs made use of EU 
subventions for financing their innovative activities. 

The article is of the research nature with practical and social application. The 
authors indicated in it, inter alia, the type and financial value of the innovations 
implemented in the region in question into SMEs, the branches where they were 
implemented, and sources of financing changes. They showed what innovations 
the firms surveyed plan to implement in the next three years as well as the needs 
of entrepreneurs innovators as regards assistance of researchers in initiating and 
implementing innovations and in searching for sources serving change financing. 
The survey may be the key source of information for the purpose of monitoring in-
novations in the region in question.

Key words: innovations, SME, changes, development, survey, poll.

JEL codes: L26, R11, L21, O31, O32, O33, O38

Инновационность предприятий Валецкого повята в 2009-2013 гг.

Резюме

Цель проведенных исследований – указать инновационную деятельность  
в Валецком повяте в 2009-2013 гг. и определить знания и нужды предприятий  
в области доступа к инновации и источникам ее финансирования, поставить 
диагноз нынешнего состояния и барьеров во внедрении инноваций в этом повя-
те. Осуществление цели статьи позволило верифицировать принятую гипотезу, 
что по крайней мере половина фирм в Валецком повяте внедрила в 2009-2013 гг. 
инновации и большинство из них финансировала за счет собственных средств.

Обследование провели в форме интернет-опроса, содержащего закрытые 
и открытые вопросы. 
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По результатам обследования даже 60% предпринимателей Валецкого по-
вята заявляют, что они внедрили в своей фирме инновации, а 64% планируют 
внедрить их в течение ближайших трех лет. В основном это предприниматели, 
осуществляющие индивидуальную экономическую деятельность. Большин-
ство из них осуществляют деятельность исключительно в регионе. Преобла-
дают микропредприятия, а среди обследуемых предпринимателей-инновато-
ров – мужчины. Инновации чаще всего внедряют фирмы, действующие на 
рынке больше 3 лет. Однако немногие предприниматели воспользовались до-
тациями Евросоюза для финансирования инновационной деятельности. 

Статья имеет исследовательский характер с практическим и социальным 
применением. В ней указали, в частности, вид и финансовую стоимость вне-
дренных в обследованном регионе инноваций в МСП, отрасли, в которых их 
внедрили, а также источники финансирования изменений. Показали, какие 
инновации планируют внедрить обследуемые фирмы в ближайшие три года, 
а также потребности предпринимателей-инноваторов в отношении помощи 
ученых в инициировании и внедрении инноваций, а равно в поиске источни-
ков финансирования изменений. Обследование может быть основным источ-
ником информации для наблюдения за инновациями в обследуемом регионе.

Ключевые слова: инновации, МСП, изменения, развитие, изучение, анкета.

Коды JEL: L26, R11, L21, O31, O32, O33, O38

Artykuł nadesłany do redakcji w sierpniu 2014 r.
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