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Streszczenie

W artykule dokonano analizy głównych czynników warunkujących działalność innowacyjną 
przedsiębiorstw w Polsce. Pomimo znaczącego wzrostu nakładów badawczo-rozwojowych w ostat-
nich dwóch dekadach, polskie przedsiębiorstwa, zarówno pod względem wskaźników innowacyj-
ności i intensywności innowacji, jak i absolutnych wielkości nakładów na działalność innowacyjną, 
zajmowały w 2010 roku odległe miejsca w Unii Europejskiej. Dzieje się tak przede wszystkim z po-
wodu niskiej dostępności zewnętrznych źródeł finansowych wsparcia działalności badawczo-roz-
wojowej i odliczeń podatkowych z tego tytułu, niejasności i braku spójności przepisów prawnych 
oraz zawiłych procedur administracyjnych i pozaadministracyjnych związanych z zakładaniem i pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. Bez znaczącej poprawy sytuacji w wymienionych powyżej 
obszarach stworzenie odpowiedniego modelu wsparcia innowacji, który przyczyni się do wzrostu ich 
natężenia i intensywności, nie będzie możliwe. 

Słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie innowacjami, czynniki warunkujące działalność innowa-
cyjną.
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Wstęp

Przedsiębiorstwa stanowią obecnie jeden z najbardziej istotnych elementów otoczenia 
ekonomicznego i stymulatorów rozwoju gospodarczego. Ich kondycja ekonomiczna wpły-
wa na osiąganą dynamikę produktu krajowego brutto (PKB), poziom nakładów inwestycyj-
nych, a co za tym idzie – innowacyjność gospodarki jako całości. Rozwój innowacyjnego 
sektora przedsiębiorstw staje się zatem kluczowy dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
danego kraju na globalnym rynku. 

Tendencje powyższe powodują, że bardzo istotne staje się właściwe rozpoznanie uwa-
runkowań i czynników decydujących o natężeniu działalności innowacyjnej firm. Umożliwi 
ono określenie jej podstawowych stymulatorów i ograniczeń w danym kraju, a tym samym 
wypracowanie rozwiązań niwelujących istniejące bariery i przyczyniających się do zwięk-
szenia udziału sektora wysokich technologii w gospodarce.  Jest to tym bardziej istotne 
z punktu widzenia krajów posocjalistycznej transformacji, takich jak Polska, które dążą 
do zniwelowania dysproporcji rozwojowych dzielących je do grupy krajów rozwiniętych. 
Zbudowanie przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach jest tutaj warunkiem koniecz-
nym. 

Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie istoty innowacji w sektorze przedsię-
biorstw, analiza natężenia działalności innowacyjnej firm w Polsce w latach 1989-2010, 
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określenie podstawowych czynników stymulujących nakłady badawczo-rozwojowe przed-
siębiorstw oraz wskazanie głównych barier finansowania procesów innowacyjnych. 

Analiza natężenia działalności innowacyjnej firm w Polsce została przeprowadzona z wy-
korzystaniem statystyk dotyczących nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębior-
stwach przemysłowych. Podstawowe czynniki stymulujące nakłady badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw oraz główne bariery procesów innowacyjnych określono z wykorzystaniem 
opisowej analizy statystyk dotyczących ich wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. 

W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej pojęcia innowacji i jej podstawo-
wych kategorii. Następnie przedstawiono ogólną charakterystykę czynników warunkujących 
działalność innowacyjną przedsiębiorstw. W dalszej kolejności poddano analizie jej natęże-
nie w Polsce w latach 1989-2010 oraz wyodrębniono podstawowe czynniki stymulujące 
nakłady badawczo-rozwojowe i główne bariery innowacyjności w sektorze firm. Artykuł 
kończy krótkie podsumowanie otrzymanych wyników.   

Istota innowacji

Najbardziej rozpowszechnioną definicją innowacji w literaturze ekonomicznej zaj-
mującej się problematyką zmian technologicznych jest definicja zaproponowana przez  
J. Schumpetera. Innowacją nazywany jest tutaj proces składający się z trzech, następują-
cych po sobie etapów: wynalazku (invention), innowacji (innovation) i rozpowszechnienia 
(diffusion)1. Istotne staje się zatem rozróżnienie pomiędzy działalnością wynalazczą a samą 
innowacją, która ograniczona jest do procesu komercjalizacji nowego wyrobu, wdrożenia 
nowego procesu, wejścia na nowy rynek, pozyskania nowego źródła zaopatrzenia lub stwo-
rzenia nowego sposobu organizacji już istniejącego rynku. Nowe wyroby i procesy muszą 
posiadać wartość ekonomiczną. Wszelkie niewdrożone usprawnienia czy nieznaczne ulep-
szenia nie mogą być, w myśl niniejszej teorii, traktowane jako innowacje. 

Podstawowe kategorie innowacji sformułowane przez Schumpetera są poddawane roz-
maitym podziałom. Jednym z najbardziej użytecznych z punktu widzenia współczesnych 
realiów gospodarczych jest podział na innowacje radykalne (radical innovation) i inkre-
mentalne (incremental innovation)2. W przypadku tych drugich nowy proces, technologia, 
wyrób, rynek czy sposób organizacji jest jedynie nieznacznie różny od swojego istniejące-
go poprzednika. Większość innowacji wprowadzanych w praktyce działalności operacyjnej  
przedsiębiorstw innowacji wpisuje się w kategorię innowacji inkrementalnych3. 

Działalność innowacyjna stanowi szereg działań o charakterze badawczym, technicz-
nym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, których celem jest przygotowanie i uru-
chomienie całkowicie nowych lub w pewnym stopniu ulepszonych, przynajmniej z punktu 
widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa, wyrobów, procesów, czy technologii wy-
twórczych. Obejmuje ona zatem również m.in. podnoszenie poziomu organizacji i zarzą-

1  J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
2  C. Freeman, L. Soete, The Economics of Industrial Innovation, Pinter, London 1997; R. Garcia, R. Calantone, A critical 
look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review, “Journal of Product Innovation 
Management” 2002, Vol. 19, No. 2, s. 110–132;  R. Wolfe, Organizational Innovation: review, critique and suggested research 
directions, “Journal of Management Studies” 1994, Vol. 31, No. 3, s. 405-431. 
3  F. Hines, O. Martin, Building innovations for sustainability, “Business Strategy and the Environment” 2004, No. 13, s. 201-208. 
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dzania, podnoszenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, czy zwiększanie 
jakości uzyskiwanych wyników. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne 
zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia 
innowacji. Przez działania wspierające innowacyjność rozumie się w szczególności4: podno-
szenie poziomu edukacji i wykształcenia; rozwój infrastruktury, zwłaszcza teleinformatycz-
nej, ułatwiającej przyrost i przekazywanie informacji, wiedzy i umiejętności oraz wzrost sy-
nergii między nauką, techniką, gospodarką i społeczeństwem; działalność standaryzacyjną, 
normalizacyjną oraz działalność na rzecz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. 
Tak więc działalność innowacyjna jest pojęciem szerszym od innowacji i stanowi warunek 
niezbędny dla jej zaistnienia.

Czynniki warunkujące działalność innowacyjną przedsiębiorstw

Innowacje wprowadzane w sektorze przedsiębiorstw są istotnym czynnikiem wzrostu 
gospodarczego, postępu technologicznego i osiąganego poziomu dobrobytu. Z powodu 
ich olbrzymiego znaczenia, wielu badaczy, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, 
stworzyło szereg teorii dotyczących czynników warunkujących natężenie działalności in-
nowacyjnej przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy przede wszystkim 
wielkość firmy, kondycję finansową przedsiębiorstwa, poziom kultury organizacyjnej, stan 
koniunktury gospodarczej, dostępność zewnętrznych źródeł finansowania działań innowa-
cyjnych i szeroko rozumiany klimat inwestycyjny. Pierwsze trzy czynniki są uwarunkowa-
niami wewnętrznymi, związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem danego podmiotu go-
spodarczego, trzy kolejne odpowiednio zewnętrznymi, wynikającymi z otoczenia, w którym 
funkcjonuje dana firma. 

Wielkość przedsiębiorstwa determinuje jego potrzeby, określa potencjał rozwojowy, 
zdolność do konkurowania na rynku, a co za tym idzie możliwości wdrażania innowacji.  
Wpływa również na procesy zarządzania i kształtowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 
co nie pozostaje obojętne na potrzeby danego podmiotu w sferze procesów innowacyjnych 
oraz efekty zrealizowanych innowacji5. Prawdopodobieństwo zaangażowania firmy w dzia-
łalność badawczo-rozwojową wzrasta wraz ze wzrostem liczby zatrudnianych pracowni-
ków, udziału w rynku, stopnia dywersyfikacji oferty produktowej oraz wzrostem efektyw-
ności zarządzania wiedzą i otwartości na nowe inwestycje ze strony kadry menadżerskiej. 
Natężenie prowadzonej działalności innowacyjnej, wyrażone liczbą wprowadzonych ulep-
szeń oraz uzyskanych patentów jest, wedle wyników przeprowadzonych badań, wprost pro-
porcjonalne do wymienionych powyżej czynników6. 

Kondycja finansowa jednostki gospodarczej jest wyznacznikiem dostępu do wewnętrz-
nych źródeł finansowania inwestycji. Jej poprawa prowadzi do zwiększenia stopnia nieza-

4  J. Mujżel (red.), Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, INE PAN, Warszawa 
2003, s. 140.  
5  A. Skowronek-Mielczarek, Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach, „Studia i Prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów” 2011, Zeszyt Naukowy nr 111, SGH, Warszawa, s. 114.  
6  B. Crepon, E. Duguet, J. Mairessec, Innovation and Productivity: An Econometric Analysis at the Firm Level, “Economics 
of Innovation and New Technology” 1998, Vol. 7, No. 2, s. 115-158; J. Darroch, Knowledge management, innovation and 
firm performance, “Journal of Knowledge Management” 2005, Vol. 9, No. 3, s. 101-115; A. Herrmann, T. Tomczak, B. Rene, 
Determinants of radical product innovations, “European Journal of Innovation Management” 2006, Vol. 9, No. 1, s. 20-34. 
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leżności przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań o charakterze badawczo-rozwojowym 
oraz tworzy kulturę organizacyjną sprzyjającą podejmowaniu większego ryzyka, stanowiącą 
niezbędny element procesu innowacji. Klimat dla zmian technologiczno-organizacyjnych 
jest z kolei pozytywnie skorelowany ze zmianami wskaźnika stopy zwrotu z aktywów 
(Return on Assets – ROA) i kapitału własnego (Return on Equity – ROE)7. Odpowiednia kul-
tura organizacyjna jest najważniejszym motorem napędowym dla wprowadzania radykal-
nych innowacji. Ich komercjalizacja ma silne pozytywne przełożenie na kondycję finanso-
wą przedsiębiorstwa. Zachodzi tutaj również synergia zwrotna – dobra kondycja finansowa 
zwiększa prawdopodobieństwo wprowadzania ulepszeń o charakterze technologiczno-orga-
nizacyjnym8.  

Bieżący stan koniunktury gospodarczej wpływa na możliwość sprzedaży produktów 
i usług, tym samym warunkując kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw, a co za tym idzie 
ich gotowość oraz zdolność do podejmowania i finansowania działań proinnowacyjnych, 
a także protechnologicznych. Dynamiczny wzrost PKB i stabilizacja gospodarcza oraz ko-
rzystne perspektywy rozwoju w długim horyzoncie czasowym stwarzają doskonałe warunki 
dla przedsiębiorczości i innowacyjności.

Innowacyjność jest nierozerwalnie związana z ponoszeniem znaczących kosztów. 
Ponieważ towarzyszy jej również duże ryzyko, zdobycie kapitału na pokrycie kosztów 
działań  proinnowacyjnych i protechnologicznych przedsiębiorstw staje się jednym z naj-
poważniejszych problemów, z którymi mają do czynienia ich właściciele. Brak kapitału na 
ich realizację może przełożyć się na przenoszenie działalności operacyjnej innowacyjnych 
firm do innych gospodarek, zarówno poprzez bezpośrednią emigrację przedsiębiorców, jak 
i przejmowanie projektów przez przedsiębiorstwa zagraniczne9. Tani i szeroko dostępny kre-
dyt technologiczny staje się podstawą ich przetrwania i rozwoju organicznego10. 

Obok wymienionych powyżej czynników determinujących działalność innowacyjną 
w sektorze przedsiębiorstw, w XXI wieku coraz większego znaczenia nabierają działania 
administracji centralnej i lokalnej, zachęcające bądź zniechęcające firmy do lokowania środ-
ków w działalność innowacyjną. Składają się one na tzw. klimat inwestycyjny i obejmują 
w szczególności11: infrastrukturę, jakość szeroko pojętego ładu instytucjonalnego, stabilność 
norm prawnych, łatwość i przejrzystość procedur administracyjnych związanych z zakła-
daniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, jakość kapitału ludzkiego, efektywność 
administracji publicznej, stabilność polityczną.

7  M. Baer, M. Frese, Innovation is not enough: climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm 
performance, “Journal of Organizational Behavior” 2003, Vol. 24, No. 1, s. 45-68. 
8  G. Tellis, J. Prabhu, R. Chandy, Radical Innovation Across Nations: The Preeminence of Corporate Culture, “Journal of 
Marketing” 2009, Vol. 73, No. 1, s. 3-23.
9  K. Janasz, Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach  w latach 2003-2008, „Studia i Prace Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 19, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,  s. 25.   
10  Z. Gródek, Finansowanie przedsiębiorstw innowacyjnych - instrumenty wspierania innowacyjności, „Innowacyjny Start” 
2009, nr  2, s. 1-8. 
11  V. Benacek, M. Gronicki, D. Holland, M. Sass, The Determinants and Impact of Foreign Direct Investment in  Central 
and Eastern Europe: A comparison of survey and econometric evidence, “Journal of United Nations” 2000, Vol. 9, No. 3,  
s. 163-212; D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 
1990; A. Shleifer, The Regulation of Entry, “Quarterly Journal of Economics” 2002, Vol. 117, 2002, s. 1-37; J. Witkowska, 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996. 
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Działalność innowacyjna w sektorze przedsiębiorstw w Polsce  
w latach 1989-2010

Działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw można oceniać na trzy podstawowe 
sposoby. Pierwszym z nich jest analiza nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle. 
Drugi sposób bazuje na wskaźniku innowacyjności przemysłu, określającym odsetek przedsię-
biorstw, które w badanym okresie wprowadziły przynajmniej jedną innowację technologiczną, 
nowy lub zmodernizowany wyrób, nowy lub ulepszony proces bądź innowację organizacyj-
no-techniczną. Trzeci sposób wykorzystuje wskaźnik intensywności innowacji, wyrażający 
relację ogółu nakładów na działalność innowacyjną do przychodów z tytułu sprzedaży. 

W latach 1989-2010 nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych w Polsce zatrudniających powyżej 49 pracowników12, zwiększyły się znacząco 
(por. wykres 1). W rozpatrywanym okresie charakteryzowały się one zmienną dynamiką. 

12  W opracowaniu wykorzystano dane dla firm średnich i dużych, ze względu na brak dostatecznie długich i porównywalnych 
szeregów czasowych danych dotyczących nakładów na działalność innowacyjną w sektorze  przedsiębiorstw małych. 

Wykres 1
Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 
(zatrudniających powyżej 49 pracowników) w Polsce  
w latach 1989-2010 (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W latach 1991-1998 nakłady finansowe na działalność innowacyjną w przemyśle sukce-
sywnie rosły. Tendencja ta uległa załamaniu w latach 2000-2001. Następnie w latach 2002-
2004 obserwowaliśmy ich ponowny wzrost, którego tempo wyhamowało pod koniec 2004 
roku. W roku 2005 nastąpił ponowny spadek nakładów na działalność innowacyjną w sek-
torze przedsiębiorstw. Lata 2006-2008 to ich dość szybki wzrost, przerwany załamaniem 
w roku 2009, na co decydujący wpływ miała pogarszająca się rentowność podmiotów go-
spodarczych oraz spowolnienie dynamiki wzrostu PKB. Począwszy od 2010 roku obserwu-
jemy ponowny wzrost nakładów przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. 

Analiza wskaźnika innowacyjności przemysłu w Polsce przed rokiem 1994 jest niemoż-
liwa z powodu braku danych statystycznych13. Wskaźnik powyższy w latach 1994-1996 
wyniósł 37,6%. Następnie w latach 1997-1998 zmniejszył się do poziomu 28,9%. W latach 
1998-2000 nastąpiło znaczące osłabienie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, co skut-
kowało obniżeniem wskaźnika innowacyjności do 16,9%. W latach 2000-2002 jego wartość 
ustabilizowała się na poziomie 17,1%. W latach 2002-2004 nastąpiło zwiększenie wskaźni-
ka innowacyjności przemysłu do 25,6%. Przekroczenie rekordowej wartości z lat 1994-1996 
miało miejsce dopiero w latach 2004-2006, kiedy to, dzięki bardzo wysokiej rentowności 
w sektorze przedsiębiorstw, wyniósł on 42,5%. W latach 2006-2010 nastąpiło jego ponowne 
zmniejszenie do poziomu około 33,7%. Pod tym względem polskie przedsiębiorstwa zajmo-
wały w 2010 roku w Unii Europejskiej (UE) dopiero 24. miejsce na 27 krajów Wspólnoty. 
Średnia dla państw członkowskich wyniosła w tym samym czasie aż 53,3%14.  

Tabela 1
Polskie przedsiębiorstwa na liście 1000 największych przedsiębiorstw w UE  
ze względu na wielkość nakładów na badania i rozwój w 2011 roku

Miejsce w rankingu Nazwa przedsiębiorstwa Nakłady na badania i rozwój (w mln EUR)

463. ComArch 23,42
523. Asseco Poland 18,52
550. BRE Bank 16,67
590. Telekomunikacja Polska 15,14
699. Bioton 11,09
812. Bank Ochrony Środowiska 7,81
855. Netia 6,72

Źródło: Monitoring industrial research: The 2011 EU industrial R&D investment scoreboard,  European 
Commission, Luxemburg 2011. 

Również w przypadku wskaźnika intensywności innowacji w Polsce analiza obejmująca 
lata 1989-1992 nie jest możliwa, ze względu na brak porównywalnych szeregów czasowych 
danych dotyczących przychodów z tytułu sprzedaży przedsiębiorstw przed rokiem 1993 i później. 

13  Dane dotyczące lat 1994-2010 zostały przeanalizowane jako średnie z kilku lat w celu zasygnalizowania tendencji 
zachodzących w poszczególnych okresach.
14  Obliczenia własne na podstawie danych GUS i PRO INNO Europe Innovation Union Scoreboard. 
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Przemysł w Polsce charakteryzuje dość niska wartość wskaźnika intensywności innowacji15. 
Relacja nakładów na działalność innowacyjną do wartości sprzedaży w latach 1993-1995 
wyniosła 2,0-2,2%, w latach 1997-1998 – około 4%, w latach 1999-2000 – około 3,5%, 
w latach 2001-2002 – około 2,2%, w latach 2003-2004 – około 2,3%, w latach 2005-2006 
– około 2,2%, w latach 2007-2008 – około 2,1% i w latach 2009-2010 – około 2,3%16. 
Powyższą, w większości spadkową, tendencję należy uznać za wysoce niepokojącą. Niskie 
wartości wskaźnika intensywności innowacji znajdują również swoje odzwierciedlenie 
w odległej pozycji polskich przedsiębiorstw w rankingu wydających najwięcej na świecie na 
badania i rozwój firm. W 2011 roku na liście 1400 największych na świecie przedsiębiorstw 
ocenianych na tej podstawie nie znalazł się żaden reprezentant naszego kraju. W rankingu 
1000 największych przedsiębiorstw w UE znajdowało się natomiast jedynie 7 polskich firm. 
Uplasowały się one na odległych pozycjach (por. tabela 1).

Czynniki stymulujące nakłady badawczo-rozwojowe  
i główne bariery innowacji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce

W rozpatrywanym przedziale czasowym zaznacza się duża rola dynamiki PKB i ren-
towności obrotu netto (wyznaczanej jako relacja wyniku finansowego netto do przychodów 
z całokształtu działalności)17 jako czynników determinujących zmiany nakładów inwesty-
cyjnych na działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Okresy najwyż-
szego odnotowywanego tempa wzrostu gospodarczego i najwyższej uzyskiwanej rentow-
ności obrotu przez jednostki gospodarcze są jednocześnie okresami, na które przypadają 
najwyższe wartości wydatków badawczo-rozwojowych. Okresy spowolnienia gospodarcze-
go i pogarszającej się kondycji finansowej są z kolei związane ze znaczącymi spadkami 
nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw (por. wykres 2). 

Pomimo silnego powiązania zmian nakładów inwestycyjnych na działalność badawczo-
-rozwojową przedsiębiorstw z dynamiką gospodarczą i bieżącą rentownością firm, czyn-
nikami, które w decydujący sposób przyczyniają się do ich niskiej, w stosunku do innych 
krajów UE, wielkości są przede wszystkim: brak kompleksowego wsparcia działalności ba-
dawczo-rozwojowej i wdrażania innowacji w postaci tanich i łatwo dostępnych kredytów 
technologicznych, niewielka dostępność odliczeń podatkowych, niska jasność i spójności 
przepisów prawnych oraz  zawiłe procedury administracyjne i pozaadministracyjne związa-
ne z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Głównym źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw 
w Polsce są środki własne. W 2010 roku stanowiły one aż 75,2% wszystkich poniesionych na 
ten cel nakładów w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 85,7% w przedsiębiorstwach 
z sektora usług18. Wskaźnik ten dobitnie potwierdza niewystarczającą dostępność kapitału 
zewnętrznego na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Również według sa-

15  Dane dotyczące lat 1993-2010 zostały przeanalizowane jako średnie z kilku lat w celu zasygnalizowania tendencji 
zachodzących w poszczególnych okresach.
16  Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
17  Wskaźnik określa procentową część każdej jednostki pieniężnej sprzedaży, która zamienia się w zysk. Im rentowność obrotu 
netto jest wyższa, tym w lepszej kondycji finansowej znajduje się dane przedsiębiorstwo. 
18  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2011, s. 8. 
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mych przedsiębiorstw czynniki ekonomiczne od lat stanowią główną barierę wprowadzania 
innowacji. W latach 2008-2010 były to przede wszystkim zbyt wysokie koszty innowacji 
(według 34,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 27,4% podmiotów z sektora usług), 
brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw (odpowiednio 
31,8% i 24,1%) oraz brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (26,9% i 21,3%)19. 
Przeszkody powyższe były wskazywane jako główne przez przedsiębiorstwa we wszystkich 
klasach wielkości.

W latach 2008-2010 publiczne wsparcie finansowe na działalność innowacyjną otrzy-
mało jedynie 22,2% przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie oraz 14,7% 
z sektora usług (średnia dla UE odpowiednio 28,5% i 19,8%). Wśród aktywnych innowa-

19  Ibidem, s. 81. 

Wykres 2
Zależności pomiędzy poziomem nakładów na działalność innowacyjną (w mln PLN) 
w przedsiębiorstwach przemysłowych1 a tempem wzrostu PKB (w %; ceny stałe)  
i  wskaźnikiem rentowności netto obrotu w sektorze przedsiębiorstw2 w Polsce 
w latach 1989-2010

1  Zatrudniających powyżej 49 pracowników.
2 Z wyjątkiem gospodarki rolnej; o liczbie pracujących w działach: przemysł i budownictwo powyżej 50 osób, 
w pozostałych działach powyżej 20 osób.
Źródło: obliczenia własne na podstawie: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, GUS, Warszawa, 
różne lata; Rocznik statystyczny Rzeczyspospolitej Polskiej, GUS, Warszawa, różne lata. 
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cyjnie przedsiębiorstw, zarówno przemysłowych, jak i z sektora usług, najwięcej jedno-
stek otrzymało publiczne wsparcie z Unii Europejskiej (odpowiednio 17,1% oraz 12,6%). 
Jedynie co dziesiąte przedsiębiorstwo przemysłowe aktywne innowacyjnie oraz co dwudzie-
ste z sektora usług otrzymało wsparcie od instytucji krajowych20. Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że dotacje unijne nie mogą stanowić głównego źródła wsparcia publicznego dzia-
łalności badawczo-rozwojowej w Polsce w dłuższej perspektywie czasu -   alokacja środków 
z budżetu UE na lata 2007-2013, w ramach Narodowej Strategii Spójności i  Regionalnych 
Programów Operacyjnych, zbliża się powoli do końca, a prawdopodobieństwa istotnego 
ograniczenia budżetu w kolejnej perspektywie finansowej jest dość znaczące. Konieczne 
zatem staje się wprowadzanie nowych rozwiązań w tym zakresie. 

Jednym z nich są ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową. Są one stoso-
wane na szeroką skalę w wielu krajach Unii Europejskiej. Przyczyniają się do poprawy 
współpracy między sektorem prywatnym a nauką oraz ułatwiają rekrutację wysoko wykwa-
lifikowanej kadry oraz znalezienie partnerów do współpracy w zakresie wprowadzania in-
nowacji. Jednak, jak pokazują badania, w latach 2006-2008 w Polsce z ulg podatkowych na 
działalność badawczo-rozwojową skorzystało tylko 128 firm, a ich łączna wartość wyniosła 
nieco ponad 27 tysięcy euro. W krajach Europy Zachodniej wyniki te były w tym samym 
okresie przeciętnie prawie 100-krotnie wyższe21.

Innym rozwiązaniem wspierającym inwestycje w nowe technologie jest kredyt techno-
logiczny. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania dzia-
łalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia  
3 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 457), przedsiębiorcy w Polsce wdrażający nowe 
technologie mogą otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. 
Wsparcie finansowe adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Może 
być przeznaczone na realizację inwestycji mających na celu zakup i wdrożenie nowej tech-
nologii lub wdrożenie własnej nowej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat) 
oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towa-
rów, procesów lub usług. Kwota przewidziana na ten cel na lata 2007-2013 wynosi ponad 
336 mln euro. Kredyt technologiczny pokrywa całość kosztów inwestycji i jest udzielany 
przez banki komercyjne, które posiadają odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% jej kosztów 
kwalifikowanych. Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powsta-
łych w wyniku zastosowania nowej technologii, ma możliwość ubiegania się o premię tech-
nologiczną na spłatę kredytu. Jej maksymalna kwota wynosi 4 mln złotych i jest obliczana 
na podstawie wszystkich wydatków, które przedsiębiorca poniósł na realizację danej inwe-
stycji. Należy w tym miejscu podkreślić, że wprowadzenie instrumentu wsparcia innowa-
cyjności w postaci kredytu technologicznego jest krokiem we właściwym kierunku, choć jak 
dotychczas nie przyczynia się on w wystarczającym stopniu do złagodzenia bariery pozy-
skania kapitału na inwestycje o charakterze badawczo-rozwojowym. 

Do zwiększenia nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce z pew-
nością nie przyczynia się korzystny klimat inwestycyjny.  Nasz kraj zajmuje odległe miejsca 
w sporządzanych corocznie przez Bank Światowy i Fundację Heritage rankingach dotyczą-

20  Ibidem, s. 61.
21  Jak najlepiej zachęcić do innowacji – ulgi podatkowe, Deloitte Polska, Warszawa 2011. 
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cych łatwości prowadzenia działalności gospodarczej i wolności gospodarczej. W pierw-
szym przypadku nasz kraj zajął w 2011 roku 63. miejsce na 183 notowane kraje22, w dru-
gim odpowiednio 64. na 179 krajów23. Przyczyną jest przede wszystkim niejasność i brak 
spójności przepisów prawnych oraz  zawiłe procedury administracyjne i pozaadministra-
cyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem już istniejącej działalności gospodarczej. 
Znacząco ograniczają one ilość czasu, którą przedsiębiorcy mogliby poświęcić działalności 
innowacyjnej, generują dodatkowe koszty, zmniejszając wielkość dostępnych środków fi-
nansowych oraz przyczyniają się do odpływu kapitału intelektualnego do krajów o korzyst-
niejszym klimacie inwestycyjnym.   

Przepisy prawne w Polsce są oceniane przez inwestorów, zarówno krajowych, jak i za-
granicznych,  jako niespójne i zawiłe. W najnowszym rankingu Banku Światowego z 2010 
roku ze względu na jakość obowiązujących przepisów prawnych promujących rozwój sek-
tora prywatnego nasza gospodarka zajmuje dopiero 47. miejsce na 213 notowanych kra-
jów24. Pod tym względem wyprzedzamy jedynie 5 krajów UE. Jeszcze gorzej wygląda rze-
czywistość, jeżeli chodzi o efektywność egzekwowalności obowiązującego prawa. W tym 
obszarze Polska zajmuje odległe 67. miejsce. Pośród pozostałych członków Wspólnoty 
Europejskiej sytuacja wygląda pod tym względem gorzej jedynie w Grecji, Włoszech, 
Bułgarii i Rumunii. Wymienione powyżej mankamenty znacząco wydłużają proces zakła-
dania działalności gospodarczej. Średni czas niezbędny do załatwienia wszystkich procedur 
w tym zakresie wynosił w Polsce w 2011 roku, według szacunków Banku Światowego, 
aż 32 dni – 129. miejsce na 182 notowane kraje, ostatnie wśród państw członkowskich 
UE25. Najgorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o otrzymywanie pozwoleń na rozpoczęcie 
prac budowlanych, naliczanie oraz  uiszczanie obciążeń podatkowych oraz ochronę praw 
własności. Bez znaczącej poprawy sytuacji w tych obszarach pobudzenie innowacyjności 
w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wydaje się trudne do osiągnięcia. 

Podsumowanie

Opracowanie zostało poświęcone analizie głównych czynników warunkujących dzia-
łalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. W latach 1989-2010 nakłady 
badawczo-rozwojowe firm w naszym kraju zwiększyły się znacząco. Ich dynamika była 
silnie powiązana z dynamiką gospodarczą i bieżącą rentownością firm. Pomimo znaczącego 
wzrostu nakładów badawczo-rozwojowych w ostatnich dwóch dekadach, polskie przedsię-
biorstwa, zarówno pod względem wskaźników innowacyjności i intensywności innowacji, 
jak i absolutnych wielkości nakładów na działalność innowacyjną zajmowały w 2010 roku 
w Unii Europejskiej odległe miejsca. 

Czynnikami, które w decydujący sposób przyczyniają się do ich niskiej, w stosunku do 
innych krajów UE, wielkości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce i wskaź-
ników innowacyjności przemysłu są przede wszystkim: niska dostępność zewnętrznych 
źródeł finansowych wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i odliczeń podatkowych 

22  Doing Business 2011, World Bank, Washington 2011.
23  Index of Economic Freedom 2011, Heratige Foundation, Washington 2011. 
24  World Governance Indicators, World Bank, Washington 2011.
25  Time required to start a business, World Bank, Washington 2012.
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z tego tytułu, niska jasność i spójności przepisów prawnych oraz zawiłe procedury admi-
nistracyjne i pozaadministracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

Głównym źródłem finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce 
nadal są środki własne. W 2010 roku stanowiły one aż  75,2% wszystkich poniesionych na 
ten cel nakładów w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 85,7% w przedsiębiorstwach 
z sektora usług. W latach 2008-2010 publiczne wsparcie finansowe na działalność inno-
wacyjną otrzymało jedynie 22,2% przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowa-
cyjnie oraz 14,7% z sektora usług. Znaczna część środków na ten cel pochodziła z budżetu 
UE. Z ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową skorzystało w latach 2006-
2008 tylko 128 firm. Wprowadzony na mocy ustawy w 2008 roku kredyt technologiczny 
jest krokiem we właściwym kierunku, choć jak dotychczas nie przyczynił się on w wystar-
czającym stopniu do złagodzenia bariery pozyskania kapitału na inwestycje o charakterze 
innowacyjnym. Konieczne stają się dalsze zmiany legislacyjne w tym zakresie powiązane 
z poprawą klimatu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie przejrzystości i spójno-
ści procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Tylko 
wówczas możliwe stanie się powstanie odpowiedniego modelu wsparcia innowacji, który 
w dłuższej perspektywie czasowe przyczyni się do znaczącego wzrostu ich natężenia i in-
tensywności. 
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Factors Determining Innovation Activities in the Corporate Sector  
in Poland in 1989-2010 

Summary

The study analyses the main factors influencing innovative activities in the enterprise sector in 
Poland. Despite a high increase in research and development expenditure achieved over the last two 
decades, Polish companies in 2010 were still occupying bottom places in the European Union in terms 
of innovation indicators, innovation intensity and absolute innovation investment. This is mainly due 
to low availability of external financial sources supporting research and development activities and 
tax deductions in that area, low quality and coherence of the existing rule of law and complex admin-
istrative procedures connected with starting and doing business. Without a significant improvement 
in the above-mentioned areas, creation of a proper innovation support model, which will contribute to 
increase in its scale and intensity, will not be possible. 

Key words: innovation, management of innovation, factors influencing investment expenditure.
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Факторы, обусловливающие инновационную деятельность  
в секторе предприятий в Польше в 1989-2010 гг. 

Резюме

В статье провели анализ основных факторов, обусловливающих инновационную деятель-
ность предприятий в Польше. Несмотря на значительный рост расходов на исследования  
и развитие в последних двух декадах, польские предприятия как с точки зрения показателей 
инновационности и интенсивности инноваций, так и абсолютных объемов вложений в инно-
вационную деятельность занимали в 2010 году далекие места в Европейском Союзе. Такая 
ситуация – результат прежде всего низкой доступности внешних финансовых источников ока-
зания поддержки деятельности по исследованию и развитию и отчислений из налогов по этой 
статье, неясности и противоречивости законодательства, а также сложных административных 
и неадминистративных процедур, связанных с приступлением к экономической деятельности 
и ее осуществлением. Без значительного улучшения положения в вышеперечисленных обла-
стях создание соответствующей модели поддержки инноваций, которая будет способствовать 
росту их масштабов и интенсивности, не будет возможным. 

Ключевые слова: инновации; управление инновациями; факторы, обусловливающие иннова-
ционную деятельность.
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