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1. Wstęp

Innowacje są ważnym źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. Przedsiębiorstwa, 
wprowadzając innowacje w różnych obszarach swojej działalności, mogą re-
agować na zmiany zachodzące w otoczeniu zarówno bliższym jak i dalszym. 
Istotnym warunkiem skutecznego  wprowadzania innowacji w przedsiębior-
stwie jest potrzeba formułowania strategii innowacyjnej. Strategia ta bowiem, 
dotyczy określonego zakresu decyzji wyznaczających strategiczną orientację 
przedsiębiorstwa, a także jego politykę rozwojową opartą na wprowadzaniu 
innowacji w szerokim znaczeniu. Ważnym inspiratorem procesów innowacyj-
nych jest rynek, który może ułatwić decyzję o konieczności zastosowania nowej 
technologii, terminie wprowadzenia nowego produktu na rynek, przestrzennym 
zasięgu sprzedaży, sposobie wprowadzenia innowacji itd.

Na działalność innowacyjną przedsiębiorstw znaczący wpływ ma również 
innowacyjność danej gospodarki, określana jako zdolność i chęć podmiotów 
tej gospodarki do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce gospo-
darczej wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych 
koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia i rozwoju wykorzystywanych 
technologii produkcji materialnej i niematerialnej (usługi), wprowadzania no-
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wych metod i technik w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia i rozwijania 
infrastruktury oraz zasobów wiedzy. Wyniki badań dotyczących innowacyjno-
ści krajów UE wskazują na poprawę stanu innowacyjności polskiej gospodarki, 
nadal jednak Polska musi nadrobić dystans do krajów Unii Europejskiej. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw regionu łódzkiego. W w pierwszej części artykułu skoncen-
trowano się na identyfikacji i uporządkowaniu czynników wpływających na 
działalność innowacyjną przedsiębiorstw na podstawie studiów literatury 
przedmiotu, druga część poświęcona jest analizie głównych obszarów działal-
ności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego na podstawie wyników 
badania ankietowego zrealizowanego w 2012 r. w grupie losowo wybranych 
500 podmiotów gospodarczych prowadzących swą działalność na terenie 
województwa łódzkiego.

2. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, 
organizacyjnych, finansowych i komercyjnych rzeczywiście prowadzących lub 
mających w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji, który może mieć 
bardzo różnorodny charakter, w zależności od specyfiki podmiotu. Niektóre 
firmy realizują wyraźnie zdefiniowane projekty innowacyjne, na przykład two-
rząc i wprowadzając nowy produkt; inne z kolei dokonują przede wszystkim 
ciągłych udoskonaleń w swoich produktach, procesach i działaniach1. Celem 
działalności innowacyjnej jest2:
• zwiększenie asortymentu wyrobów lub usług;
• zastąpienie przestarzałych produktów lub procesów;
• wejście na nowe rynki lub zwiększenia udziału w rynku;
• poprawa jakości wyrobów lub usług;
• poprawa elastyczności produkcji;
• zwiększenie zdolności produkcyjnych dla wyrobów lub usług;

1 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja 
Europejska 2005; http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_
OSLO.pdf

2 Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2008–2010, GUS, Warszawa 2012, 
s. 69.
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• obniżka osobowych kosztów pracy na jednostkę produktu;
•  obniżka materiałochłonności i energochłonności na jednostkę produktu;
• zmniejszenie szkodliwości dla środowiska;
• poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

Działalność innowacyjna może prowadzić zarówno do wytworzenia, jak 
i do wdrożenia innowacji w krótkim okresie oraz do podniesienia zdolności 
innowacyjnej firmy. Główne obszary tej działalności to:  działalność badawcza 
i prace rozwojowe; działania podejmowane na potrzeby innowacji w obrębie 
produktów i procesów, z wyjątkiem działalności B+R; działania podejmowane 
na potrzeby innowacji marketingowych i organizacyjnych (por. rys. 1).

RYSUNEK 1:  Obszary działalności innowacyjnej

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

Działalność badawcza  
i prace rozwojowe 

Działania podejmowane  
na potrzeby innowacji w obrębie 

produktów i procesów 
z wyjątkiem działalności (B+R)

Działania podejmowane na 
na potrzeby  

innowacji marketingowych  
i organizacyjnych

• wewnętrzna (własna) 
działalność B+R – jest 
to systematyczna, twór-
cza praca w ramach 
przedsiębiorstwa, w celu 
zwiększania zasobów 
wiedzy i wykorzysty-
wania ich do tworzenia 
nowych zastosowań

• nabycie B+R ze źró-
deł zewnętrznych – 
są to działania takie 
same jak w przypadku 
powyżej, jednak naby-
wane od publicznych 
lub prywatnych insty-
tucji badawczych bądź 
przedsiębiorstw

• nabycie innej wiedzy zewnętrznej 
– to np. nabycie praw do korzystania 
z patentów i wynalazków nieopa-
tentowanych, znaków towarowych, 
know how i innych typów wiedzy od 
innych przedsiębiorstw lub instytu-
cji, np. szkół wyższych

• nabycie maszyn, urządzeń i in-
nych dóbr kapitałowych (gruntów, 
budynków), które są koniczne do 
wdrożenia innowacji 

• inne przygotowania do innowacji 
w obrębie produktów i procesów – to 
np. prace projektowe, planowanie, 
testowanie nowych produktów 
czy procesy produkcyjne i metody 
dostarczania

• przygotowanie rynku na innowacje 
produktowe, nowe bądź znacząco 
ulepszone dobra i usługi 

• szkolenia

• przygotowania do innowa-
cji marketingowych – to dzia-
łania tworzenia i  wdrażania 
nowych metod marketingo-
wych lub nabywanie wie-
dzy bądź dóbr kapitałowych 
związanych z innowacjami 
marketingowymi 

• przygotowania do innowacji 
organizacyjnych – uwzględ-
niają działania dotyczące pla-
nowania i wdrażania nowych 
metod organizacyjnych, jak 
również nabywania wie-
dzy bądź dóbr kapitałowych 
związanych z innowacjami 
organizacyjnymi

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji 
danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska 2005 s. 102–103.
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Na działalność innowacyjną ma wpływ wiele czynników,  które najczę-
ściej dzieli się na dwie kategorie: czynniki wewnętrzne i czynniki zewnętrzne. 
Pierwsze z nich koncentrują się na przedsiębiorstwie jako jednostce, która 
ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się innowacji. Do tej właśnie grupy 
zaliczyć można3:
• zasoby;
• doświadczenie i umiejętności pracowników; 
• wiedzę niezbędną do absorpcji i stosowania innowacji, a tym samym 

zdobywania pozycji konkurencyjnej na rynku; 
• system zarządzania i rozwiązania instytucjonalne; 
• systematyczne i sukcesywne poszukiwanie źródeł i okazji do innowacji. 

Ważnym czynnikiem wewnętrznym jest również jasno określona przez 
przedsiębiorstwo strategia innowacyjna. W literaturze przedmiotu istnieje 
wiele klasyfikacji strategii innowacyjnych; dość często dzieli się je na dwie 
grupy: intrawersyjne i ekstrawersyjne4. 

Do strategii introwersyjnych zalicza się: (a) strategie atrakcyjności pro-
duktu, umocnienia udziału w rynku; (b) strategie produktowe oraz (c) strategie 
produktywności kapitału ludzkiego i zasobów kapitałowych5. 

Do strategii ekstrawersyjnych natomiast należą6: (a) strategie ofensywne – 
związane z podmiotami mającymi szczególną pozycje na rynku, wynikającą ze 
znacznej przewagi konkurencyjnej, której źródłem są innowacje; (b) strategie 
defensywne – odnoszące się do liderów rynkowych chroniących zajmowaną 
pozycję przez dążenie do wzmocnienia; (c) strategie kontrofensywne – zmie-
rzają one w określonym momencie do modyfikacji i rozwinięcia wyrobów 
w oparciu o innowacje, w celu przedłużenia ich cyklu życia na rynku; działania 
te mają na celu wyprzedzić konkurencję.

3 Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008, 
s. 58–60. 

4 K. Jonasz, Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. 
Źródła i modele, Difin, Warszawa 2010, s. 153.

5 W. Jonasz, Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 
jako systemu społecznego, [w:] W. Jonasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji 
w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009, s. 60.

6 Por. G. Lancaster, L. Massinghan, Marketing Management, McGraw-Hill, London 1993;  
J. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania, ORGMASZ, Warszawa 1996; W. Jo-
nasz (red.), Innowacje w strategii...
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Innymi kryteriami wyróżnienia strategii innowacji są: efekty rzeczowe, 
efekty rynkowe oraz efekty ekologiczne. Według pierwszego kryterium – 
efektów rzeczowych (produktu, technologii i systemu organizacyjnego) – wy-
różnia się: strategie doskonalenia produktów – polegające na wprowadzeniu 
nowych produktów, ulepszaniu produktów już istniejących, wycofywaniu 
dotychczasowych produktów; strategie kształtowania procesów technologicz-
nych – polegające na wyborze odpowiedniej technologii oraz ocenie wpływu 
zastosowanych technologii na obniżkę kosztów i wzrost produkcji; strategie 
doskonalenia systemów organizacji i zarządzania – związane z nowymi techni-
kami zarządzania. Natomiast według kryterium efektów rynkowych, realizując 
strategię produktową, dokonuje się analizy otoczenia rynkowego za pomocą 
różnych metod analizy strategicznej oraz określa wybór segmentu rynku. 
Z kolei kryterium ekologiczne powinno być analizowane wraz z innymi kryte-
riami, w których należy uwzględnić takie wartości, jak: oszczędność zasobów 
przyrody, dbałość o ochronę środowiska, obniżenie kosztów produkcji itp7.

Najważniejszymi cechami strategii innowacyjnej są: formułowanie port-
fela innowacji skorelowanego z długookresową strategią przedsiębiorstwa; 
uwzględnienie obszaru strategicznego; dostosowanie działalności badawczo-
-rozwojowej do potrzeb rynku; integracje strategii rozwojowych i biznesowych.

Realizacja strategii innowacyjnych wymaga wsparcia finansowego, które 
powinno być zróżnicowane w zależności od etapu rozwoju  przedsiębiorstwa 
(por. tab. 1). W największym stopniu potrzeby te koncentrują się na pierwszej 
fazie procesu innowacyjnego, związanej ze sferą badań, i to właśnie ta sfera 
obarczona jest największym ryzykiem.

Przedsiębiorstwa mogą stosować różne formy finansowania działalności 
innowacyjnej. Wybór odpowiedniego źródła finansowania zależy od sytuacji,  
w jakiej aktualnie znajduje się przedsiębiorstwo, oraz kosztu pozyskania danego 
kapitału, czy też ryzyka wiążącego się z danym wyborem 

7 Por. R. Lisowska, D. Starzyńska, Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemy-
słowych – analiza komparatywna, [w:] Przyszłość Integracji Europejskiej – konkurencyjność 
i rynek, red. W Bieńkowski., S. Bukowski, G. Olszewska, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2012, 
s. 129–143.
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TABELA 1:  Etapy rozwoju firmy innowacyjnej i ich finansowanie

Etapy  
rozwoju firmy Cel finansowania Cechy finansowania

Etap zasiewu

Finansowanie działań poprzedzających 
założenie firmy:
• opracowanie koncepcji przedsięwzię-

cia
• rozpoznanie potencjału rynku
• rozpoznanie konkurencji i uwarunko-

wań prawnych
• końcowe etapy działalności badawczej
• testy produktu/technologii
• działania związane z certyfikacją i do-

puszczeniem do obrotu

W tym etapie rozwoju firmy: 
• najtrudniej jest pozyskać 

kapitał
• wysokie ryzyko techniczne 

rynkowe zarządcze
• zapotrzebowanie na finan-

sowanie jest względnie nie-
wielkie

Etap startu

Finansowanie działań związanych  
z zaistnieniem firmy na rynku:
• zainicjowanie działalności operacyjnej 

(stworzenie bazy produkcyjnej, struk-
tury organizacyjnej)

• wprowadzenie na rynek testowej partii 
produktu

• rozpoczęcie produkcji seryjnej

W etapie startu firmy: 
• potrzeby finansowe są znacz-

ne
• występuje ryzyko związane 
• z odrzuceniem produktu 

przez rynek

Etap  
wczesnego 
wzrostu

Finansowanie działań związanych  
z budowaniem silnej pozycji na rynku:
• intensywne działania rynkowe
• rozbudowa zdolności produkcyjnych
• budowa i rozszerzenie sieci sprzedaży
• pozyskanie nowych pracowników

W tym etapie rozwoju firmy:
• niewymagane są znaczne na-

kłady finansowe na rozwój
• ryzyko finansowania jest 

znacznie niższe niż w po-
przednich etapach

Etap  
trwałego 
wzrostu

Finansowanie działań związanych  
z rozszerzeniem  zakresu działalności:
• wprowadzanie nowych produktów
• ekspansja na nowe rynki
• wprowadzanie nowych technologii

W etapie ekspansji firmy:
• pozycja finansowa i rynko-

wa firmy jest dość stabilna
• największych nakładów wy-

magają działania rynkowe
• najmniej ryzykowna faza 

finansowania i rozwoju firm 
innowacyjnych

Ź r ó d ł o: P. Niedzielski, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, 
Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007, s. 98–99.
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2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu łódzkiego  
– analiza badania ankietowego

2.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

W okresie maj – lipiec 2012 r. przeprowadzono badanie innowacyjności 
przedsiębiorstw w regionie łódzkim. Zebrany przez wykwalifikowanych 
ankieterów materiał źródłowy w formie ankiet, wypełnianych metodą papi 
(paper and pencil interview), poddano opracowaniu statystycznemu przez 
zastosowanie programu IBM SPSS Statistics 20. Obok tablic i wykresów wy-
znaczono wskaźniki struktury oraz wartości współczynnika V-Crammera (v) 
i minimalnego prawdopodobieństwa (p) przy weryfikacji hipotez statystycz-
nych o istotności związków korelacyjnych pomiędzy ważniejszymi zmiennymi.

W badaniu wzięło udział 500 przedsiębiorców, w tym 343 (68,1%) przed-
stawicieli firm produkcyjnych, a 157 (31,4%) – usługowych. Zdecydowaną 
większość respondentów stanowiły przedsiębiorstwa jednego właściciela 
(jednoosobowe) – 42,8%, a także spółki z o.o. – 27,5%. Spółki cywilne, jawne 
oraz akcyjne wynosiły odpowiednio: 12,5%, 11,9%, 3,1% badanych, natomiast 
spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i inne – to jedynie 2,2% respon-
dentów. Szczegółową strukturę badanych podmiotów pod kątem ich struktury 
prawno-organizacyjnej oraz podziału na charakter działalności (produkcyjny, 
usługowy) przestawia tab. 2. 

TABELA 2: Forma organizacyjno-prawna badanych przedsiębiorstw w podziale na sektor 
działalności (w %)

Forma organizacyjno-prawna
Sektor działalności

Ogółemprzedsiębiorstwa 
produkcyjne

przedsiębiorstwa 
usługowe

Przedsiębiorstwo jednego właściciela 46,0 35,8 42,8
Spółka cywilna 14,8 7,3 12,5
Spółka jawna 11,0 13,9 11,9
Spółka z o.o. 23,4 36,4 27,5
Spółka komandytowa 0,9 0,7 0,8
Spółka akcyjna 3,3 2,6 3,1
Spółka komandytowo-akcyjna  0,7 0,2
Inna 0,6 2,6 1,2
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 
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Kolejną analizowaną cechą charakteryzującą badane podmioty jest sposób 
powstania przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość analizowanych firm 
powstała jako podmiot gospodarczy budowany od podstaw – 89,3%; takiej 
odpowiedzi udzieliły zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe. Niewielki 
odsetek przedsiębiorstw (ok. 5%) deklarował, iż powstały one w wyniku fuzji 
z innymi podmiotami lub przejęcia przez nie. Jedynie wśród przedsiębiorstw 
produkcyjnych  pojawiły się podmioty działające na zasadach spółki dwóch 
podmiotów: polskiego i zagranicznego. 

Obok sposobów powstawania firm istotną cechą charakteryzującą ba--
dane podmioty jest ich struktura kapitałowa (tab. 3). Najczęstszą na pytanie 
o strukturę kapitałową była odpowiedź: „100% kapitału polskiego” – 92,9% 
wskazań. Jedynie 3% firm to przedsiębiorstwa w całości z udziałem kapitału 
zagranicznego, jednak w tym przypadku więcej jest podmiotów z sektora 
usług niż produkcji. Pozostała grupa respondentów to jednostki z kapitałem 
mieszanym. 

TABELA 3: Struktura kapitałowa badanych przedsiębiorstw (w %)

Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa
Sektor działalności

Ogółemprzedsiębiorstwa 
produkcyjne

przedsiębiorstwa 
usługowe

100% kapitału polskiego 93,2 92,3 92,9
Dominujący udział kapitału polskiego 2,6 3,2 2,8
Dominujący udział kapitału zagranicznego 1,8 0,0 1,2
100% kapitału zagranicznego 2,4 4,5 3,0
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Większość przedsiębiorstw stanowią małe podmioty – zatrudniające od 
10 do 49 pracowników. Ta grupa stanowiła 56% badanej populacji. Udział 
mikrofirm w badaniu wyniósł 24%, średnich przedsiębiorstw – 15%, a dużych 
– 4,8%. Szczegółową strukturę respondentów pod względem ilości zatrud-
nionych osób, wraz z podziałem na sektory działalności, przedstawia tab. 4. 
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TABELA 4: Struktura wielkości badanych przedsiębiorstw (w %)

Liczba osób zatrudnionych  
w przedsiębiorstwie

Sektor działalności
Ogółemprzedsiębiorstwa 

produkcyjne
przedsiębiorstwa 

usługowe
do 9 22,8 26,8 24,0

10-49 58,8 50,3 56,1
50-250 14,3 16,6 15,0
powyżej 250 4,1 6,4 4,8
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Kolejną analizowaną zmienną był zasięg prowadzonej działalności go-
spodarczej w badanej grupie podmiotów. Najwięcej przedsiębiorstw działa 
głównie na rynku regionalnym – 87,8%, zaś na terenie całego kraju – 73,8%. 
Działalność na rynku europejskim prowadzi 41% badanych, a na rynku świa-
towym – 12,8%, przy czym aktywność za granicą dotyczy przede wszystkim 
firm z sektora produkcyjnego, a nie usług.

Istotnie różni się między badanymi sektorami zasięg realizacji działalności 
ich poszczególnych podmiotów. Przedsiębiorstwa usługowe świadczą swoje 
usługi najczęściej na rynku regionalnym i krajowym. Zaledwie 10% w tej 
grupie podmiotów deklaruje działalność na arenie międzynarodowej. Zupeł-
nie inna sytuacja ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, 
których zasięg działalności jest dużo większy, w szczególności chodzi o rynek 
europejski (ponad 51% respondentów).

3.2. Potencjał inwestycyjny badanych przedsiębiorstw

W przeprowadzonym badaniu respondenci mieli określić wagę i znaczenie 
innowacji w rozwoju przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość przedsiębior-
ców określiła je jako „ważne” (49,1%) i „bardzo ważne” (30,3%). Zanegowało 
wartość innowacji – „bez znaczenia” – 7,5% badanych. Wydaje się zatem, że 
istnieje pewna zależność pomiędzy sektorem działalności przedsiębiorstw 
a znaczeniem innowacji dla rozwoju badanych przedsiębiorstw; zależność 
ta nie jest silna (v = 0,123), ale istotna statystycznie (p = 0,05). Tabela 5 po-
kazuje rozkład omawianych odpowiedzi, z podziałem na przedsiębiorstwa 
produkcyjne i usługowe. 
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TABELA 5: Stopień istotności innowacji w badanych przedsiębiorstwach (struktura odpowiedzi 
w %)

Waga/znaczenie innowacji  
dla rozwoju przedsiębiorstwa

Sektor działalności
Ogółemprzedsiębiorstwa 

produkcyjne
przedsiębiorstwa 

usługowe
Bez znaczenia 8,5 5,2 7,5
Mało ważne 12,4 14,8 13,1
Ważne 45,9 56,1 49,1
Bardzo ważne 33,2 23,9 30,3
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Z ogólnej liczby respondentów około 69,2% nie posiada planu (programu) 
przedsięwzięć inwestycyjnych, przy czym nie ma większego znaczenia, jaki 
sektor reprezentuje firma. W przypadku gdy wdrażano plan, przedsiębiorcy 
mieli za zadanie określić, na czym on polega, zakreślając trzy najważniejsze 
odpowiedzi i nadając im odpowiednie wagi: 1 – najważniejsze, 2 – bardzo 
ważne, 3 – ważne. 

Większość przedsiębiorstw produkcyjnych jako najbardziej istotny cel 
planu inwestycyjnego wskazała dywersyfikację produkcji przez wprowadzenie 
nowych produktów (71,4%). Następne w kolejności przedsięwzięć inwestycyj-
nych były: zasadnicze zmiany dotyczące procesu produkcyjnego; rozbudowa 
firmy – filie, oddziały, oraz nowe obszary działalności. 

W przypadku firm usługowych za najważniejsze uznano: „dywersyfikację 
produkcji przez wprowadzenie nowych produktów” oraz „rozbudowę firmy”, 
a także „nowe obszary działalności”. Szczegółowe wyniki odpowiedzi na to 
pytanie prezentuje tab. 6.

Na pytanie o prowadzoną w przedsiębiorstwie własną działalność badaw-
czo-rozwojową zdecydowana większość respondentów odpowiedziała nega-
tywnie – 89%. Ponad połowa z firm (53%), w których prowadzi się prace B+R, 
zatrudnia w tym celu nie więcej niż 5 osób i są to głównie kobiety (w przedziale 
do 5 osób 75% stanowią kobiety). Wśród przedsiębiorstw deklarujących reali-
zację działalności B+R przeważają przedsiębiorstwa produkcyjne. Analizując 
szczegółowo rozkład odpowiedzi okazuje się, że występuje istotna statystycznie 
chociaż słaba zależność korelacyjna (v = 0,10; p = 0,03) pomiędzy sektorem 
działalności a prowadzoną własną działalnością B+R.
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TABELA 6:  Plan przedsięwzięć inwestycyjnych w badanych przedsiębiorstwach (odpowiedzi w %)

Plan przedsięwzięć inwestycyjnych
Sektor działalności

Ogółem przedsiębiorstwa 
produkcyjne 

przedsiębiorstwa 
usługowe

Rozbudowa firmy – filie, oddziały 45,2 60,0 49,6
Dywersyfikacja produkcji przez wpro-
wadzenie nowych produktów 76,3 60,0 71,4

Zasadnicze zmiany dotyczące procesu 
produkcyjnego 58,1 25,0 48,1

Nowe obszary działalności 43,0 57,5 47,4
Inne 8,6 20,0 12,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Większość przedsiębiorstw, prowadzących działalność badawczą nie 
traktuje tej aktywności w sposób priorytetowy. Udział wydatków na B+R 
w przychodach ze sprzedaży w 2011 r. mieścił się zazwyczaj w przedziale 
0–4% (66% wskazań). 10,6% firm ponosi wydatki na działalność badawczą, 
które przekraczają 15% przychodów. Szczegółowe wyniki odpowiedzi przed-
stawicieli biznesu zaprezentowano w tab. 7.

TABELA 7:  Udział wydatków na B+R w przychodach ze sprzedaży badanych przedsiębiorstw 
– w ostatnim roku obrotowym w 2011 r. (odpowiedzi w %)

Udział wydatków na B+R  
w przychodach ze sprzedaży

Sektor działalności
Ogółemprzedsiębiorstwa 

produkcyjne
przedsiębiorstwa 

usługowe

0–2 % 36,8 33,3 36,2

2–4% 26,3 44,4 29,8

5–8% 18,4 0,0 14,9

8–15% 7,9 11,1 8,5

Powyżej 15% 10,5 11,1 10,6

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Respondenci zostali zapytani także o wprowadzanie w latach 2009–2011 
różnych typów innowacji. Innowacje produktowe wdrożyła połowa przedsię-
biorstw (50,4%), jednak wśród tej grupy przeważały firmy z sektora produkcyj-
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nego. Analiza korelacji potwierdza istotność różnic w poszczególnych typach 
prowadzonej działalności przez badane podmioty ze względu na skłonność do 
wdrażania innowacji produktowych (v = 0,188; p = 0,000). Przedsiębiorstwa 
produkcyjne częściej wprowadzają innowacje produktowe niż ma to miejsce 
w przypadku przedsiębiorstw usługowych.

Około 40,2% przedsiębiorstw wdrożyło innowacje procesowe, 41,3% 
– organizacyjne, a 31,7% – marketingowe. W pierwszym przypadku wśród 
aktywnych w tym zakresie firm przeważały produkcyjne, w dwóch kolejnych 
– usługowe. Różnice we wprowadzaniu określonych typów innowacji wyni-
kają ze specyfiki obu sektorów i są typowe dla danego rodzaju działalności. 
Innowacje procesowe w latach 2009–2011 wprowadziło 35,1% przedsiębiorstw 
usługowych i 42,6% produkcyjnych. W tym samym czasie innowacje organi-
zacyjne wdrożyło 47% przedsiębiorstw usługowych i 38,6% produkcyjnych. 
Z kolei innowacje marketingowe zaimplementowano w 39,6% przedsiębiorstw 
usługowych i 28% produkcyjnych.

W przypadku innowacji procesowych i organizacyjnych analiza kore-
lacji nie potwierdziła istnienia istotnych statystycznie zależności. Istotne 
okazały się jedynie różnice w przypadku innowacji marketingowych, gdzie 
przedsiębiorstwa usługowe znacznie częściej wprowadzają tego typu inno-
wacje (v = 0,116; p = 0,014). W stosunku do innowacji produktowych 55,3% 
badanych określiło, że są one nowe na poziomie firmy. Następnymi pod 
względem popularności były wskazania: nowe na rynku krajowym (22,1%) 
i międzynarodowym (14,5%). Pozostałe rodzaje innowacji w zdecydowanej 
większości przypadków były określane jako nowe na poziomie firmy, np. 
procesowe (72,3%), organizacyjne (84,3%), marketingowe (64,2%). Nie ma 
wyraźnych różnic w wariantach udzielonych odpowiedzi na to pytanie przez 
firmy w zależności od sektora, w którym działają. Wyjątek stanowią innowacje 
marketingowe, które podmioty produkcyjne częściej określały jako nowe dla 
rynku międzynarodowego. 

Respondenci zostali zapytani również o wielkość obrotu, jaki był gene-
rowany przez wprowadzone w firmie innowacje w 2011 r. 76,6% badanych 
firm zaznaczyło odpowiedź „nie więcej niż 20%”, i brak różnic w tym zakresie 
między poszczególnymi sektorami działalności przedsiębiorstw.

Kolejne pytanie dotyczyło sposobów, pozyskiwania pomysłów na nowe 
produkty, procesy, zmiany organizacyjne i marketingowe w przedsiębiorstwie. 
W tym przypadku podmioty mogły wskazać trzy główne źródła, określając 
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je jako 1 – najważniejsze, 2 – bardzo ważne i 3 – ważne. Respondenci zdecy-
dowanie najczęściej wybierali opcję „w oparciu o własne pomysły i zasoby 
(prowadzone prace B+R itp.)” (88,6%); następnie odpowiedzi: „kopiowanie 
obcych rozwiązań” (48,2%) oraz  „zakup licencji, patentu, know-how” (12,4%), 
przy czym ten ostatni wariant przeważał wśród firm usługowych (18,9% wo-
bec 9,7%). Najrzadziej przedsiębiorstwa przyznawały się do przejęcia firmy 
posiadającej innowacje (jedynie 1,5% wskazań). Szczegółowe wielkości 
wszystkich wariantów odpowiedzi prezentuje tab. 8. 

TABELA 8:  Sposób pozyskiwania pomysłów na nowe produkty, procesy, zmiany organizacyjne 
i marketingowe w przedsiębiorstwie (odpowiedzi w %)

Pozyskiwanie pomysłów  
na innowacje

Sektor działalności
Ogółem przedsiębiorstwa 

produkcyjne
przedsiębiorstwa 

usługowe
W oparciu o własne pomysły i zasoby 
(prowadzone prace B+R itp.) 89,2 87,1 88,6

Kopiowanie obcych rozwiązań 47,3 50,0 48,2
Zaangażowanie specjalisty/ów  
(ekspertów, naukowców) 20,1 18,9 19,7

Zakup licencji, patentu, know-how 9,7 18,2 12,4
Przejęcie przedsiębiorstwa posiadają-
cego innowacje 1,1 2,3 1,5

Współtworzenie z innymi przedsię-
biorstwami 20,1 15,9 18,7

Współtworzenie z instytucjami badaw-
czymi lub uczelniami wyższymi 8,2 2,3 6,3

Współpraca z przedsiębiorstwami 
posiadającymi innowacje 11,1 15,2 12,4

Inaczej 2,2 3,0 2,4

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Respondentom zadano również pytanie dotyczące wprowadzania inno-
wacji w przedsiębiorstwie. W tym przypadku również można było zaznaczyć 
trzy warianty odpowiedzi, przypisując im odpowiednie wagi. Najwięcej firm 
wybrało jako najbardziej istotną odpowiedź „zwiększenie konkurencyjności 
firmy” (57,4%) oraz „rozwój przedsiębiorstwa” (47,4%). Na „presję konku-
rencji” oraz „chęć zwiększenia zysków” wskazało odpowiednio 43,4% i 38,7% 
respondentów. Zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych najmniej-



78 Jakub MARSZAŁEK, Dorota STARZYŃSKA 

szy odsetek odpowiedzi dotyczył opcji „malejące w ostatnich 3 latach koszty 
wdrożeń innowacji” (1,5%). Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich 
wariantów odpowiedzi prezentuje tab. 9. 

TABELA 9:  Przyczyny wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie (odpowiedzi w %).

Przyczyny wprowadzenia  
innowacji

Sektor działalności
Ogółem przedsiębiorstwa 

produkcyjne
przedsiębiorstwa 

usługowe
Presja konkurencji 45,6 38,8 43,4
Chęć zwiększenia zysków 40,4 34,9 38,7
Zwiększenie konkurencyjności firmy 55,1 62,0 57,4
Rozwój przedsiębiorstwa 45,6 51,2 47,4
Malejące w ostatnich 3 latach koszty 
wdrożeń innowacji 1,1 2,3 1,5

Potrzeby rynku 36,0 31,0 34,4
Obniżenie kosztów działalności 18,4 20,2 19,0
Zwiększenie wydajności 19,5 12,4 17,2
Poprawa efektywności działania 15,1 17,8 16,0
Inne 0,4 2,3 1,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Innowacje produktowe są ważne i bardzo ważne przede wszystkim dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych – odpowiednio: 33,1% i 48,7% (dla firm usłu-
gowych – 29,9% i 28,5% wskazań). Blisko połowa respondentów,  niezależnie 
do sektora działalności, określiła innowacje procesowe (40,3%) i organizacyjne 
(46,8%) jako istotne z punktu widzenia ich interesów. Natomiast innowacje 
marketingowe nie mają znaczenia dla 28,2% przedsiębiorstw (30,8% produk-
cyjnych i 23% usługowych), ale są ważniejsze z punktu widzenia sektora usług.

Przedsiębiorstwa finansują wydatki na działalność innowacyjną (podmioty 
mogły wskazać trzy najważniejsze źródła) przede wszystkim z: „zysku niepo-
dzielonego” (58,4%), „wkładów wspólników” (44,2%) i „kredytu bankowego” 
(43,2%). Rzadko wykorzystuje się do tego celu „emisję obligacji” (0,5%) 
czy „emisję akcji” (2,6%) oraz „fundusze venture capital i aniołów biznesu” 
(1,0%). Zanotowano niewielkie różnice w źródłach finansowania działalności 
innowacyjnej między sektorami (por. tab. 10).
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TABELA 10:  Najważniejsze źródła finansowania działalności innowacyjnej badanych przed-
siębiorstw (odpowiedzi w %)

Źródła finansowania innowacji
Sektor działalności

Ogółemprzedsiębiorstwa 
produkcyjne

przedsiębiorstwa 
usługowe

Wkłady wspólników 45,7 41,4 44,2
Zysk niepodzielony 57,0 60,9 58,4
Emisja akcji 3,1 1,5 2,6
Fundusze venture capital, anioło-
wie biznesu 1,6 0,0 1,0

Kredyt bankowy 42,2 45,1 43,2
Leasing 16,4 21,1 18,0
Emisja obligacji 0,8 0,0 0,5
Fundusze unijne 19,9 15,0 18,3
Inne 3,1 3,8 3,3

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Istotną przeszkodą, blokującą – zdaniem przedsiębiorców – rozwój dzia-
łalności innowacyjnej (podmioty mogły wskazać trzy najważniejsze bariery) 
są przede wszystkim „wysokie koszty przygotowania i wdrożenia innowacji” 
(aż 82,2% wskazań).Taka opinia dominowała się zarówno w obszarze sektora 
produkcyjnego, jak i usługowego. Blisko ⅓ badanych podmiotów uznało, że 
„brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu” oraz „niewystarczająca 
baza techniczna” są przeszkodą w rozwoju innowacyjności, przy czym ta 
pierwsza bariera jest częściej podawana przez przedsiębiorstwa usługowe 
(38,1% wobec 26,1% produkcyjnych). Szczegółowe dane dotyczące przeszkód 
w finansowaniu innowacji przedstawiono w tab. 11. 
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TABELA 11: Główne bariery w rozwoju działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw 
(odpowiedzi w %)

Bariery rozwoju działalności inno-
wacyjnej

Sektor działalności
Ogółemprzedsiębiorstwa  

produkcyjne
przedsiębiorstwa 

usługowe
Wysokie koszty przygotowania i wdro-
żenia innowacji 84,6 77,0 82,2

Brak odpowiednio wykwalifikowanego 
personelu 26,1 38,1 29,9

Niewystarczająca baza techniczna 30,8 27,3 29,7
Brak informacji na temat nowości tech-
nicznych 17,1 18,0 17,4

Brak znajomości rynku (potrzeby klien-
tów, możliwości sprzedaży 8,7 6,5 8,0

Trudny dostęp do odpowiednich spe-
cjalistów i doradców 23,4 30,2 25,6

Brak sektorowych kontaktów (tj. po-
tencjalnych kooperantów) 14,4 14,4 14,4

Inne 2,3 2,9 2,5

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

3. Podsumowanie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce napotyka wiele barier,  
które wynikają zarówno z uwarunkowań wewnętrznych związanych z samą 
firmą, jak również z zewnętrznych związanych z otoczeniem. Najczęściej wy-
mienianą barierą jest brak środków finansowych na wprowadzanie innowacji. 
Na kolejnych miejscach wskazywane są bariery: 
• rynkowe – wynikające między innymi z regionalnych wahań popytu, 

a w szczególności związane ze spadkiem bądź silną konkurencją na ryn-
ku, zarówno tą działającą na lokalnym rynku, jak również ze strony firm 
zagranicznych; 

• bariery związane z produkcją – odnoszące się do czynników produkcji 
(niski stopień unowocześnienia wyposażenia, ograniczone moce produk-
cyjne, niewłaściwe zarządzanie firmą), zatrudnienia (brak odpowiednich 
kwalifikacji oraz motywacji pracowników, niewłaściwa polityka rynku 
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pracy), infrastruktury technicznej (zbyt małe powierzchnie i zbyt duże 
koszty ich użytkowania);

• bariery związane z dostępem do informacji, np. z zakresu prawnego, eko-
nomicznego, technologicznego, oraz z dostępem do rynku usług bizneso-
wych, wspierających działalność innowacyjną.
Dla rozwoju działalności innowacyjnej współczesnych przedsiębiorstw 

szczególnie ważna jest polityka innowacyjna państwa oraz sprawnie funk-
cjonujące otoczenie innowacyjne, które powinno oferować szeroki wachlarz 
usług wspierających potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, uwzględniający 
potrzeby przedsiębiorstw. Oferowane usługi proinnowacyjne powinny pobu-
dzać absorpcję innowacji w wyniku poprawy dostępu do wiedzy, poprzez: 
inicjowanie kontaktów nauka – biznes, wypracowanie strategii wdrażania 
technologii, zapewnienie finansowania wdrożenia i dyfuzji innowacji, 
usprawnienia mechanizmów dotacyjnych i stworzenie dodatkowych zachęt 
dla przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje.
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INNOVATION OF THE COMPANIES IN THE LODZ REGION  
– THE SURVEY RESULTS

( S u m m a r y )

The objective of this paper is to analyse and assess innovation activities of companies 
from the Lodz region. Its first part focuses on identification and ranking factors that impact 
innovation activities in companies based on the literature of the subject. The second part stud-
ies main areas of innovation activities of companies in the Lodz region based on the results of 
a questionnaire survey conducted in 2012 on a group of randomly selected 500 economic opera-
tors from the region. Innovation activities in companies in the region face numerous barriers 
resulting from both internal factors relating to the company and external circumstances in the 
surrounding environment. Lack of financial resources for the implementation of innovations is 
the top ranking barrier. The following are also mentioned: market barriers, barriers connected 
with production and production factors, employment and technical infrastructure, and finally 
barriers connected with access to information.




