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I NNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 
W ŚWIETLE THE COMMUNITY INNOVATION 
SURVEYS

Streszczenie

Celem rozważań jest ukazanie stanu i zachodzących zmian innowacyj-
ności polskich przedsiębiorstw w latach 2004–2010 na bazie ankiet realizo-
wanych przez Eurostat w krajach Unii Europejskiej. Wszystkie analizowane 
aspekty innowacyjności polskich fi rm zostały ukazane w odniesieniu do ich 
średniego poziomu w krajach UE. Celem rozważań jest ukazanie podobieństw 
i  różnic innowacyjności polskich jednostek w  odniesieniu do stanu fi rm 
Unii Europejskiej poczynając od wielkości i źródeł fi nansowania sfery B+R, 
poprzez udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle ankietowanych, ich 
podział ze względu na rodzaj wdrażanej innowacyjności, wpływ wielkości 
zatrudnienia, aż po przeszkody utrudniające działania innowacyjne.

W artykule zastosowano analizę statystyczną i porównawczą publikowa-
nych przez Eurostat wyników badań ankietowych Th e Community Innovation 
Surveys przeprowadzanych przez narodowe urzędy statystyczne w krajach 
Unii Europejskiej, w niektórych krajach EFTA oraz w krajach kandydujących 
do UE.

Wyniki tej analizy wskazują, iż środki przeznaczane na badania i rozwój 
w przeliczeniu na jednego obywatela w Polsce są wielokrotnie niższe niż 
średnie fundusze przeznaczane na jednego obywatela Unii Europejskiej, 
a  udział przedsiębiorstw innowacyjnych w  naszym kraju jest znacznie 
mniejszy niż wśród ankietowanych fi rm UE. Polskie fi rmy częściej wdrażały 
innowacje procesowe, natomiast wśród wszystkich ankietowanych jednostek 
UE przeważały innowacje produktowe. Głównymi przeszkodami wdrażania 
innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach były czynniki fi nansowe. 

Kolejnymi danymi, na które warto byłoby zwrócić uwagę są informacje 
dotyczące obrotów, udziału pracowników z wyższym wykształceniem w ogól-
nej liczbie zatrudnionych oraz rynku, na którym przedsiębiorstwa sprzedają 
swoje dobra i usługi. Następnym interesującym aspektem innowacyjności 
mogłoby być spojrzenie z perspektywy sektora gospodarki, w którym dzia-
łają ankietowane jednostki. Jednocześnie warto zwrócić szczególną uwagę 
na czynniki utrudniające działalność innowacyjną polskich fi rm i  dążyć 
do niwelowania ich wpływu. Ukazanie aspektów innowacyjności polskich 
jednostek na tle średniego poziomu krajów Unii Europejskiej pozwala zwrócić 
szczególną uwagę na obszary, w których polskie fi rmy zdecydowanie różnią 
się od fi rm unijnych. 
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Wstęp

Th e Community Innovation Surveys są ankietami dotyczącymi aktywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw, przeprowadzanymi przez narodowe urzędy 
statystyczne w  krajach Unii Europejskiej, w  niektórych krajach EFTA oraz 
w krajach kandydujących do UE. Konstruowane są przez Eurostat (przy współ-
pracy krajów biorących udział w  badaniu) na podstawie Instrukcji z  Oslo 
(Oslo Manual) będącej zbiorem założeń, defi nicji i metodologii służących do 
pomiaru naukowej i  technologicznej aktywności. Ujednolicony formularz 
ankiety realizowanej we wszystkich krajach pozwala na zebranie danych, które 
mogą służyć do porównania innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych 
państwach, a także dają możliwość analizy zmian w każdym kraju.

Pierwsze ankiety zostały zrealizowane w  1993 roku, następnie w  latach 
1997–1999 i 2000–2002. Od 2004 roku ankiety są przeprowadzane co dwa lata. 
Pierwsze dane dotyczące Polski pochodzą z 2000 roku.

Innowacją, według CIS, jest wdrożenie nowego lub znaczne ulepszenie już 
istniejącego produktu, procesu, nowej metody marketingowej lub metody or-
ganizacyjnej w przedsiębiorstwie. Do 2006 roku Eurostat opierał się na węższej 
defi nicji uwzględniającej tylko wdrożenie nowego produktu lub procesu. Aby 
produkt, proces lub metoda marketingowa i organizacyjna mogła być nazwana 
innowacją musi być nowością przynajmniej w samym przedsiębiorstwie. 

„Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, 
które są nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. 
Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfi kacji technicznych, 
komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi 
lub innych cech funkcjonalnych. Innowacja produktowa może być wynikiem 
zastosowania nowej wiedzy lub technologii bądź nowych zastosowań lub 
kombinacji istniejącej wiedzy i technologii.Innowacje produktowe w zakresie 
usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świad-
czenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na 
wprowadzeniu całkowicie nowych usług” (Zasady… 2008).

Innowacja procesowa to wdrożenie lub znaczne ulepszenie procesu tech-
nologicznego oraz nowe albo znacznie ulepszone metody dostarczania usług. 
Wynikiem tak rozuminej innowacji powinna być znaczna poprawa poziomu 
produkcji, jakości wyrobów lub obniżenie kosztów produkcji.
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Innowacja organizacyjna to „wdrożenie nowej metody organizacyjnej 
w  przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania (w  tym w  zakresie 
zarządzania wiedzą – knowledge management), w organizacji miejsca pracy lub 
w stosunkach z otoczeniem, która nie była dotychczas stosowana w przedsię-
biorstwie. Innowacje organizacyjne w zakresie przyjętych przez przedsiębior-
stwo zasadach działania polegają na wdrażaniu nowych metod organizowania 
rutynowych działań i procedur regulujących pracę przedsiębiorstwa. Innowacje 
w  zakresie organizacji miejsca pracy polegają na wdrożeniu nowych metod 
podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników. Nowe metody 
organizacyjne w  zakresie stosunków z  otoczeniem polegają na wdrażaniu 
nowych sposobów organizacji stosunków z  innymi przedsiębiorstwami lub 
instytucjami publicznymi” (Zasady… 2008).

Innowacja marketingowa to „wdrożenie nowej koncepcji lub strategii 
marketingowej różniącej się znacząco od metod marketingowych dotychczas 
stosowanych w  przedsiębiorstwie. Obejmuje znaczące zmiany w  projekcie/
konstrukcji produktów, opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji pro-
duktów i kształtowaniu cen. Nie zalicza się tu zmian sezonowych, regularnych 
i innych rutynowych zmian w zakresie metod marketingowych. Nowe metody 
marketingowe w zakresie dystrybucji produktów polegają przede wszystkim 
na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży. Nowe metody marketingowe 
w  zakresie promocji produktów polegają na stosowaniu nowych koncepcji 
promowania wyrobów i usług przedsiębiorstwa. Innowacje w zakresie kształ-
towania cen polegają na zastosowaniu nowych strategii cenowych dla sprzedaży 
wyrobów lub usług przedsiębiorstwa na rynku” (Zasady… 2008).

Celem niniejszych rozważań jest analiza innowacyjności polskich przed-
siębiorstw w  latach 2000–2010 w świetle danych otrzymanych z ankiet CIS. 
Kwestionariusze ankietowe zmieniały się w  ciągu dziesięciu lat. Tak więc 
porównanie wszystkich aspektów tego zagadnienia nie będzie możliwe. Do 
2006 roku wyróżniano tylko innowacje produktowe i  procesowe, pomijając 
innowacje organizacyjne i  marketingowe, również klasyfi kacja działów go-
spodarki uległa zmianie po 2006 roku. Mimo to jednak mnogość dostępnych 
informacji pozwala na rzetelną analizę innowacyjności i jej zmian w polskich 
przedsiębiorstwach w omawianym okresie czasu.

Finansowanie sektora B+R w Polsce na tle 
Unii Europejskiej

Przed analizą danych otrzymanych na podstawie realizowanych ankiet, na-
leży przyjrzeć się źródłom fi nansowania prac badawczo-rozwojowych w Polsce 
i Unii Europejskiej. Efektem tych prac powinien być wzrost innowacyjności, 
liczby patentów, a  także miejsc pracy. W  celu uniknięcia wpływu infl acji, 



89I nnowacyjność polskich przedsiębiorstw w świetle…

wydatki na badania i rozwój zostały przedstawione w euro w cenach stałych 
z roku 2005 w przeliczeniu na obywatela. 

Wykres 1. Wydatki na B+R w cenach stałych z 2005 roku w przeliczeniu na 
osobę (w EUR per capita)
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Źródło: dane Eurostatu; opracowanie własne; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Średnia wartość środków przeznaczanych na badania i rozwój w Unii Eu-
ropejskiej w przeliczeniu na osobę jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce, a róż-
nica ta zmniejszyła się w latach 1996–2010 bardzo nieznacznie. W 1996 roku 
przeciętna wartość środków przeznaczanych na badania i rozwój przypadająca 
na jednego obywatela 27 państw stanowiących obecnie Unię Europejską była 
ponad dziesięciokrotnie wyższa niż w Polsce, zaś w 2010 roku dalej stanowiła 
ponad siedmiokrotność wydatków przypadających na jednego Polaka.

Strukturę fi nansowania badań i  rozwoju w  Polskce znacznie różni się 
również od średniego poziomu unijnego. Głównym źródłem funduszy przezna-
czonych na B+R w naszym kraju jest państwo, którego wydatki przeznaczone 
na ten sektor w 2010 r. stanowiły 60,91% ogółu wydatków, podczas gdy w Unii 
Europejskiej największym źródłem fi nansowania B+R jest sektor biznesowy, 
którego wydatki w 2010 roku stanowiły 53,94% ogółu wydatków. Różnice te 
zdają się pogłębiać, gdyż w latach 1996–2010 Polska zanotowała wzrost udzia-
łu wydatków państwowych o 5,2% i spadek udziału wydatków biznesowych 
o 36,91%, średni poziom udziału wydatków państwowych w Unii Europejskiej 
zmalał o 9,7%, zaś wydatków biznesowych wzrósł o 1,49%. Zarówno w Polsce, 
jak i  w  UE, znaczny i  rosnący w  analizowanych latach był również udział 
wydatków zagranicznych, który w naszym kraju w 1996 roku wynosił 1,4%, 
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natomiast w roku 2010 – 11,86% ogółu wydatków przeznaczonych na badania 
i rozwój, zaś w Unii Europejskiej wzrósł z poziomu 6,7% do 8,95% w 2010 roku.

Tabela 1. Struktura wydatków na badania i rozwój według źródeł 
fi nansowania (w %)

 Wyszczególnienie Źródło fi nansowania B+R
Struktura 
wydatków 

1996

Struktura 
wydatków 

2010

Zmiana 
w strukturze 

wydatków 
1996–2010 

Unia Europejska

Biznes 53,2 53,94 1,49 
Państwo 38,3 34,61 -9,70 
Wyższe Uczelnie 0,5 0,92 68,24 
Sektor prywatny non-profi t 1,2 1,59 28,65 
Zagranica 6,7 8,95 32,66 

Polska

Biznes 38,8 24,45 -36,91 
Państwo 57,9 60,91 5,20 
Wyższe Uczelnie 1,4 2,49 73,40 
Sektor prywatny non-profi t 0,5 0,29 -38,80 
Zagranica 1,4 11,86 726,21 

Źródło: dane Eurostatu; opracowanie własne; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Fundusze przeznaczane na sferę B+R przez sektor biznesowy w przelicze-
niu na osobę w Unii Europejskiej w 1996 roku były ponad czternastokrotnie 
wyższe niż w Polsce, zaś w 2010 r. już szesnastokrotnie wyższe. Przeważający 
udział państwa w fi nansowaniu sfery badawczo-rozwojowej może przyczyniać 
się do zmniejszenia efektywności wykorzystania środków, a  tym samym do 
zmniejszenia innowacyjności polskiej gospodarki.

Innowacje w przedsiębiorstwach polskich w latach 
2004–2010

Pierwszą ankietę Polska zrealizowała w 2000 roku, ale dane z niej uzyskane 
są niekompletne. Tak więc poniższa analiza zostanie przeprowadzona dla lat 
2004, 2006, 2008 i 2010. Ankiety przeprowadzane do 2006 roku uwzględniały 
tylko innowacje produktowe i procesowe, natomiast od 2008 roku wprowadzo-
no dodatkowo pytania dotyczące innowacji organizacyjnych i marketingowych. 
Dlatego też dane z lat 2004 i 2006 nie są w pełni porównywalne z danymi z lat 
2008 i 2010.

W ankiecie w 2004 roku w Polsce wzięło udział 47 595 przedsiębiorstw, 
w 2006 roku – 44 481 przedsiębiorstw, w 2008 roku – 51 162 przedsiębiorstwa, 
a  w  2010 roku – 50  625 przedsiębiorstw. Około 75% wszystkich ankietowa-
nych stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające od dziesięciu do czterdziestu 
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dziewięciu osób, niewiele ponad 20% – przedsiębiorstwa zatrudniające od 
pięćdziesięciu do dwustu czterdziestu dziewięciu osób, a jedynie niespełna 5% 
stanowiły te, których liczba pracowników przekraczała dwieście czterdzieści 
dziewięć osób. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na zatrudnienie 
w całej Unii Europejskiej kształtowała się podobnie jak w Polsce, ale przedsię-
biorstwa najmniejsze stanowiły aż 80% ogółu badanych.

Tabela 2. Struktura przedsiębiorstw ze względu na ich dokonania 
innowacyjne (w %)
Wyszczególnienie Polska Unia Europejska
Przedsiębiorstwa 2004 2006 2008 2010 2006 2008 2010
Innowacyjne 24,75 23,01 27,94 28,14 38,87 51,57 52,94 
Nieinnowacyjne 75,25 76,99 72,06 71,86 61,13 48,43 47,06 

Źródło: jak w tabeli 1.

Udział innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce wzrósł w latach 2004–2010 
o ponad cztery punkty procentowe, lecz wzrost ten na tle Unii Europejskiej, 
w której udział innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2006–2010 zwiększył 
się o czternaście punktów procentowych, wypada bardzo słabo. Tak duży wzrost 
w UE może tłumaczyć fakt, iż do roku 2006 brano pod uwagę jedynie innowacje 
produktowe i procesowe, pomijając innowacje organizacyjne i marketingowe. 
Po wprowadzeniu zmian pytań ankietowych okazało się, że przedsiębiorstwa 
innowacyjne stanowią w UE ponad 50% ogółu badanych. Zastanawiąjące jest 
dlaczego w Polsce nie obserwujemy tak dużej różnicy w danych między latami 
2006 i  2008. Czyżby polskie przedsiębiorstwa nie wprowadzały innowacji 
marketingowych i  organizacyjnych, czy może już w  ankietach 2004–2006 
uwzględniały wszystkie realizowane innowacje bez względu na ich rodzaj? 

Tabela 3. Struktura przedsiębiorstw ze względu na rodzaj wprowadzanych 
innowacji (w %)

Wyszczególnienie

Udział przedsiębiorstw wprowadzających dany typ 
innowacji w ogóle ankietowanych przedsiębiorstw

Polska UE
2004 2006 2008 2010 2010

Przedsiębiorstwa wprowadzające tylko 
innowacje produktowe i procesowe 24,75% 23,01% 7,89% 6,80% 12,16%

Przedsiębiorstwa wprowadzające tylko 
innowacje organizacyjne i marketingowe 8,14% 11,95% 13,96%

Przedsiębiorstwa wprowadzające 
innowację produktową lub procesową 
i organizacyjną lub marketingową

11,91% 9,38% 26,82%

Suma 27,94% 28,14% 52,94%
Źródło: jak w tabeli 1.
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Patrząc na wyniki zamieszczone w tabeli 3 można stwierdzić, iż większość 
polskich przedsiębiorstw w latach 2004 i 2006 wykazywała w ankiecie wszystkie 
innowacje, nie pomijając również marketingowych i organizacyjnych. Gdyby 
w roku 2008 uwzględnić tylko innowacje produktowe i procesowe, to udział 
przedsiębiorstw realizujących innowacje tego rodzaju wynosiłby 19,8%, zaś 
w  2010 roku – 16,18%, co oznaczałoby spadek innowacyjności produktowej 
i  procesowej polskich przedsiębiorstw. Taka sytuacja jest również możliwa, 
ale bardziej prawdopodobne wydaje się jednak mylenie typów innowacyj-
ności w  polskich przedsiębiorstwach. W  Unii Europejskiej przedsiębiorstwa 
wdrażające innowacje produktowe i  procesowe z  pominięciem innowacji 
marketingowych i organizacyjnych stanowiły w 2006 roku 38,87%, a w 2010 
roku ich udział wynosił 39% ogółu ankietowanych.

Należałoby również zwrócić uwagę na innowacyjność ankietowanych 
przedsiębiorstw w zależności od ich wielkości, a dokładniej mówiąc od liczby 
pracujących w nich osób. W ankietach biorą udział tylko fi rmy zatrudniające 
co najmniej dziesięć osób.

Tabela 4. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w zależności od liczby 
zatrudnionych pracowników (w %)
Liczba 
zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie

Udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w Polsce

Udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w UE

2004 2006 2008 2010 2006 2008 2010
10–49 18,42 15,45 22,41 22,53 34,40 47,74 49,22 
50–249 39,35 37,67 39,97 40,09 52,27 63,66 64,61 
250+ 64,42 64,06 66,71 67,77 70,07 78,84 78,53 

Źródło: jak w tabeli 1.

Analizując wyniki zamieszczone w tabeli 4, można stwierdzić, że zdecydo-
wanie trudniej wprowadza się innowacje w małych przedsiębiorstwach, zarów-
no w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, chociaż dysproporcja w odsetku 
fi rm innowacyjnych między Polską a UE jest wyraźnie widoczna dla każdej 
wielkości fi rmy mierzonej liczbą zatrudnionych w niej osób. W 2010 roku udział 
fi rm innowacyjnych wśród ankietowanych przedsiębiorstw zatrudniających od 
dziesięciu do czterdziestu dziewięciu pracowników wynosił w Polsce 22,53% 
i wzrósł od roku 2004 o niespełna cztery punkty procentowe. W tym samym 
czasie najmniejsze z ankietowanych fi rm w Unii Europejskiej wprowadzające 
innowacje stanowiły 49,22% ogółu ankietowanych przedsiębiorstw o najmniej-
szej liczbie pracowników, a ich udział wzrósł w latach 2004–2010 o niespełna 
piętnaście punktów procentowych. 

Jasno z  tego wynika, iż w Polsce małym fi rmom zdecydowanie trudniej 
jest wprowadzać innowacje niż w całej Unii Europejskiej, a możliwości inno-
wacyjne takich fi rm uległy jedynie niewielkiej poprawie w  latach 2006–2010. 
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W przeciwieństwie do podobnych fi rm w całej UE, której udało się znacznie 
zwiększyć udział innowacyjnych przedsiębiorstw w fi rmach o najmniejszym 
zatrudnieniu wśród ankietowanych. Zarówno w Polsce jak i w UE największy 
odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych obserwujemy wśród fi rm o największym 
zatrudnieniu. W 2010 roku w Polsce innowacyjne fi rmy zatrudniające powyżej 
dwustu czterdziestu dziewięciu pracowników stanowiły 66,71% ogółu ankieto-
wanych o takim zatrudnieniu, co oznaczało wzrost odsetka fi rm innowacyjnych 
od 2004 roku o ponad trzy punkty procentowe. W Unii Europejskiej odsetek 
innowacyjnych fi rm o najwyższym zatrudnieniu wynosił 78,53% w 2010 i ozna-
czało to wzrost o ponad osiem punktów procentowych od 2006 roku. 

Wydaje się, zatem, iż Polska powinna zdecydowanie poprawić możliwości 
innowacyjne przedsiębiorstw małych i średnich, gdyż to właśnie w tych dwóch 
grupach dostrzegamy największe dysproporcje między polskimi przedsiębior-
stwami, a fi rmami działającymi w całej Unii Europejskiej. 

Innowacje produktowe i procesowe

W artykule omówiono tylko przedsiębiorstwa, które w latach 2004–2010 
wdrażały innowacje produktowe, procesowe lub obie jednocześnie. Firmy 
zostały podzielone na te, które wdrażały tylko innowacje produktowe, kolejne, 
które wdrażały tylko innowacje procesowe, oraz te, które wdrażały oba typy 
innowacji. Jednocześnie w ostatniej grupie umieszczono jednostki, które zanie-
chały wdrażania innowacji lub były w trakcie jej wprowadzania. 

Tabela 5. Struktura przedsiębiorstw innowacyjnych zatrudniających do 
pięćdziesięciu osób, według typu innowacji (w %)

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 10–49 osób

Polska UE
Rodzaj innowacji 2004 2006 2008 2010 2010
Tylko produktowa 20,70 19,14 19,95 24,88 29,79 
Tylko procesowa 39,48 34,70 30,81 33,09 22,65 
Produktowa i procesowa 36,14 44,20 46,21 34,87 35,40 
Innowacja zawieszona lub 
jeszcze niezakończona 3,69 1,96 3,04 7,16 12,16 

Źródło: jak w tabeli 1.

W 2004 roku spośród wszystkich fi rm innowacyjnych zatrudniających od 
dziesięciu do pięćdziesięciu osób: 20,7% wprowadziło innowację produktową, 
39,48% – innowację procesową, 36,14% – procesową i produktową, a 3,69% 
zaniechało albo było w trakcie wdrażania innowacji. W 2006 roku udział fi rm 
wprowadzających oba rodzaje innowacji zwiększył się do 44,2%; zmalał odsetek 
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fi rm wdrażających innowacje produktowe (19,4%) i  procesowe (34,7%) oraz 
tych, które zaniechały lub były w trakcie jej wprowadzania (1,96%). W 2008 
roku struktura przedsiębiorstw według rodzaju innowacji była bardzo zbliżona 
do struktury w roku 2006. Natomiast w 2010 roku nastąpił wzrost udziału fi rm 
wprowadzających tylko innowacje produktowe do 24,88%, spadek odsetka 
przedsiębiorstw wprowadzających jedynie innowacje procesowe do 33,09% ogó-
łu i wdrażających zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe do 34,87% 
ogółu oraz wzrost udziału przedsiębiorstw, które zaniechały wprowadzania 
innowacji albo były w trakcie jej wdrażania do 7,16% ogółu. 

W Unii Europejskiej w 2010 roku największy odsetek stanowiły przedsię-
biorstwa wdrażające innowacje produktowe i procesowe jednocześnie. Stano-
wiły one 35,40% ogółu badanych najmniejszych fi rm innowacyjnych, drugie 
miejsce zajmowały jednostki wprowadzające tylko innowacje produktowe 
(27,97%). Przedsiębiorstwa wdrażające tylko innowacje procesowe stanowiły 
22,65% ogółu innowacyjnych fi rm najmniejszych. 

Zauważmy, że w  Polsce przeważają w  małych przedsiębiorstwach inno-
wacje procesowe. Natomiast w całej Unii Europejskiej innowacje produktowe, 
jednakże największą grupę przedsiębiorstw stanowią zawsze te, które wdrażają 
oba typy innowacji jednocześnie. 

Tabela 6. Struktura przedsiębiorstw innowacyjnych zatrudniających 
od 50 do 249 osób, według typu innowacji (w %)

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 

50–249 osób
Polska UE

Rodzaj innowacji 2004 2006 2008 2010 2010
Tylko produktowa 18,26 16,41 21,41 23,29 bd
Tylko procesowa 32,77 33,09 26,67 29,58 bd
Produktowa i procesowa 46,40 47,80 49,27 43,08 bd
Innowacja zawieszona lub jeszcze niezakończona 2,57 2,70 2,65 4,05 bd

Źródło: jak w tabeli 1.

W  przedsiębiorstwach innowacyjnych o  średniej wielkości zatrudnienia 
również przeważają fi rmy wprowadzające innowacje procesowe i produktowe. 
Udział tych przedsiębiorstw wśród wszystkich innowacyjnych fi rm ankietowa-
nych wynosił w 2010 roku 43,08% i zmniejszył się od roku 2004 o ponad trzy 
punkty procentowe. Zmalał również odsetek fi rm wdrażających innowacje pro-
cesowe z 32,77% w 2004 roku do 29,58% w roku 2010. Nastąpił natomiast wzrost 
odsetka fi rm wprowadzających innowacje produktowe z 18,26% w 2004 roku do 
23,29% w 2010 roku. W analizowanym okresie fi rmy wprowadzające innowacje 
procesowe przeważają na tymi, które wprowadzają innowacje produktowe. 
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Z powodu braku danych nie jest możliwe porównanie z przedsiębiorstwami 
o tej samej wielkości zatrudnienia w całej Unii Europejskiej.

Tabela 7. Struktura przedsiębiorstw innowacyjnych zatrudniających 
powyżej 250 osób, według typu innowacji (w %)

Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa o zatrudnieniu 
250+ osób

Polska UE
Rodzaj innowacji 2004 2006 2008 2010 2010
Tylko produktowa 11,96 12,26 12,71 13,41 bd
Tylko procesowa 29,80 29,01 24,63 25,61 bd
Produktowa i procesowa 56,51 56,45 60,71 58,40 bd
Innowacja zawieszona lub jeszcze niezakończona 1,73 2,28 1,96 2,58 bd

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród przedsiębiorstw o największym zatrudnieniu znacznie przeważają 
te wprowadzające jednocześnie innowacje produktowe i procesowe. Stanowią 
one blisko 60% ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw największych. Podobnie 
jak w  fi rmach o  mniejszym zatrudnieniu, również drugie miejsce zajmują 
przedsiębiorstwa wdrażające innowacje procesowe. 

Jednym ze źródeł fi nansowania innowacji mogą być środki publiczne, 
spójrzmy więc na dane dotyczące udziału przedsiębiorstw otrzymujących takie 
fundusze w poszczególnych latach. 

Tabela 8. Struktura przedsiębiorstw według źródeł fi nansowania (w %)

Wyszczególnienie
Przedsiębiorstwa 

ogółem

Przedsiębiorstwa 
o zatrudnieniu 

10–49 osób

Przedsiębiorstwa 
o zatrudnieniu 

50–249 osób

Przedsiębiorstwa 
o zatrudnieniu 

250+ osób
2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010 2006 2008 2010

Przedsiębiorstwa, 
które otrzymały 
pomoc w fi nansowaniu 
innowacji na poziomie 
regionalnym lub 
lokalnym

3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 

Przedsiębiorstwa, 
które otrzymały 
pomoc w fi nansowaniu 
innowacji na poziomie 
centralnym

6 5 6 5 3 4 7 7 6 10 9 10 

Przedsiębiorstwa, 
które otrzymały 
pomoc w fi nansowaniu 
innowacji z UE

17 12 16 16 9 15 20 16 17 9 11 13 

Źródło: jak w tabeli 1.
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Najmniejszy odsetek fi rm, zarówno tych o  największym, jak i  o  naj-
mniejszym zatrudnieniu, deklaruje otrzymanie pomocy na cele innowacyjne 
z  funduszy regionalnych i  lokalnych. We wszystkich grupach stanowią one 
jedynie od dwóch do czterech procent ogółu jednostek wdrażających innowacje 
produktowe lub procesowe. 

Najmniejszy, bo tylko od 3–5%, jest odsetek przedsiębiorstw otrzymujących 
pomoc z budżetu centralnego wśród fi rm małych. Patrząc na powyższe dane 
można wnioskować, że im większa fi rma, tym łatwiej o  uzyskanie dotacji 
z poziomu centralnego, gdyż wśród jednostek o średniej wielkości zatrudnienia 
udział fi rm otrzymujących dofi nansowanie na działalność innowacyjną wynosił 
od 6% do 7%, zaś wśród fi rm największych sięgał nawet 10%. 

Najwięcej przedsiębiorstw otrzymało dotacje z funduszy Unii Europejskiej. 
W  grupie fi rm o  najmniejszej wielkości zatrudnienia, jednostki dostające 
pomoc z  tego źródła stanowiły od 9% do 16% ogółu, wśród fi rm średnich 
od 16% do 20%, zaś w  grupie fi rm największych od 9% do 13%. Tak więc 
fundusze strukturalne otrzymane przez Polskę w latach 2004–2006 i 2007–2013 
okazały się największym źródłem dofi nansowania innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw. 

Innowacje organizacyjne i marketingowe

W  artykule omówiono jedynie przedsiębiorstwa, które wprowadziły in-
nowacje marketingowe, organizacyjne lub oba typy innowacji jednocześnie. 
Dopiero od roku 2008 zostały wprowadzone do ankiety pytania dotyczące 
tego rodzaju innowacji. W 2008 roku 20,05% ankietowanych polskich przed-
siębiorstw stwierdziło wdrożenie innowacji marketingowej lub organizacyjnej, 
natomiast w 2010 roku fi rmy te stanowiły ponad 21% ogółu ankietowanych. 
W 2010 roku odsetek przedsiębiorstw wprowadzających tego typu innowacje 
w Unii Europejskiej wynosił 40,78% ogółu pytanych przedsiębiorstw. 

Tabela 9. Struktura przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji 
organizacyjnych i marketingowych (w %)

Wyszczególnienie
Struktura przedsiębiorstw innowacyjnych

Polska UE
Rodzaj innowacji 2008 2010 2008 2010
Organizacyjna 30,78 33,05 33,56 34,39 
Marketingowa 29,50 34,90 22,58 23,43 
Organizacyjna i marketingowa jednocześnie 39,71 32,05 43,85 42,18 

Źródło: jak w tabeli 1.
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Spośród wszystkich polskich przedsiębiorstw wdrażających innowacje 
marketingowe i organizacyjne w 2008 roku największy odsetek stanowiły fi rmy 
wprowadzające oba typy innowacji jednocześnie, natomiast w 2010 roku fi rmy 
wdrażające innowacje jedynie marketingowe. Struktura wszystkich przed-
siębiorstw wdrażających innowacje marketingowe i organizacyjne biorących 
udział w ankiecie w całej Unii Europejskiej charakteryzuje się większą stabilno-
ścią niż w Polsce. Zarówno w 2008 roku, jak i w 2010 roku największy odsetek 
stanowiły fi rmy wdrażające oba typy innowacji jednocześnie. Drugie miejsce 
zajmowały przedsiębiorstwa wprowadzające tylko innowacje organizacyjne, 
a najmniej było tych, które wdrażały jedynie innowacje marketingowe. 

Tabela 10. Struktura przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie 
innowacji organizacyjnych i marketingowych w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa (w %)

Wyszczególnienie

Struktura 
przedsiębiorstw 

innowacyjnych (10–49 
zatrudnionych) 

Struktura 
przedsiębiorstw 

innowacyjnych (50–249 
zatrudnionych) 

Struktura 
przedsiębiorstw 

innowacyjnych (250+ 
zatrudnionych)

Polska UE Polska UE Polska UE
Rodzaj innowacji 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010
Organizacyjna 28,25 31,19 33,02 34,27 34,80 35,89 35,21 35,35 34,11 36,55 34,37 32,46
Marketingowa 34,86 40,32 24,77 25,62 23,46 29,20 17,55 18,95 15,94 17,43 13,62 12,61
Organizacyjna 
i marketingowa 
jednocześnie

36,89 28,49 42,20 40,11 41,74 34,91 47,23 45,70 49,96 46,02 52,01 54,94

Źródło: jak w tabeli 1.

W grupie przedsiębiorstw o najmniejszym zatrudnieniu w Unii Europejskiej 
przeważały te, które wprowadzały zarówno innowacje marketingowe, jak i or-
ganizacyjne. Stanowiły one ponad 40% ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Najmniejszy udział miały fi rmy wdrażające jedynie innowacje marketingowe. 
W Polsce struktura małych przedsiębiorstw ze względu na rodzaj innowacji 
różniła się w  obu analizowanych okresach. W  2008 roku największą grupę 
stanowiły fi rmy wprowadzające oba rodzaje innowacji jednocześnie, natomiast 
w 2010 roku te, które wdrażały tylko innowacje marketingowe. 

Struktura przedsiębiorstw o średnich rozmiarach w Unii Europejskiej jest 
podobna do tej, która występuje wśród fi rm małych. Znacznie jednak większy 
udział mają fi rmy wdrażające innowacje jedynie organizacyjne nad tymi, które 
wprowadzają jedynie innowacje marketingowe. W Polsce podobnie jak wśród 
fi rm małych, udział fi rm średnich wprowadzających dany rodzaj innowacji 
znacznie różnił się w obu analizowanych okresach. W 2008 roku dominowały 
przedsiębiorstwa, które wdrażały oba rodzaje innowacji jednocześnie. Nato-
miast w roku 2010 te fi rmy, które wprowadzały tylko innowacje organizacyjne. 
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Wśród największych unijnych fi rm wprowadzających innowacje marke-
tingowe orazorganizacyjne przeważają przedsiębiorstwa wdrażające oba typy 
innowacji jednocześnie. Stanowią one ponad 50% ogółu ankietowanych fi rm 
innowacyjnych. Drugie miejsce zajmują fi rmy z innowacjami organizacyjnymi. 
Ich udział wynosi ponad 30% ogółu. Podobną strukturę obserwujemy w Polsce 
wśród fi rm zatrudniających ponad dwieście czterdzieści dziewięć osób. Jednak 
udział fi rm wdrażających oba rodzaje innowacji jest nieco mniejszy niż 50%. 

Podsumowując można stwierdzić, iż średnie i  duże przedsiębiorstwa 
zdecydowanie rzadziej wdrażają jedynie innowacje marketingowe niż fi rmy 
o najmniejszym zatrudnieniu. Małe polskie przedsiębiorstwa częściej wpro-
wadzają innowacje marketingowe niż organizacyjne. 

Przeszkody w realizowaniu innowacji

Za jedną z najważniejszych części ankiety można uznać tę, w której an-
kietowane przedsiębiorstwa odpowiadają na pytania dotyczące napotykanych 
przeszkód we wprowadzaniu innowacji lub utrudnień powodujących nie podej-
mowanie działalności innowacyjnej. Tego rodzaju pytania zostały zadane w an-
kietach z lat 2010, 2006 i 2004, ale dane z roku 2004 są wysoce niekompletne, 
dlatego omówione zostaną tylko lata 2006 i 2010. Nie ma również zbiorczych 
danych dla całej Unii Europejskiej, więc niemożliwe jest przedstawienie odpo-
wiedzi polskich przedsiębiorstw na tle przedsiębiorstw unijnych. Jednakże dla 
analizy polskich zachowań innowacyjnych najistotniejsze są przeszkody, które 
odczuwają krajowi przedsiębiorcy i  ich analiza w  czasie. Wśród czynników 
przeszkadzających przedsiębiorstwom w  podejmowaniu lub realizowaniu 
inicjatyw innowacyjnych wyodrębniono czynniki fi nansowe, spowodowane 
konkurencją, niepewnością, brakiem informacji, brakiem potrzeby i trudnością 
w znajdowaniu partnerów. 

Bez względu na czas, w  którym zostało przeprowadzone badanie i  bez 
względu na to czy przedsiębiorstwo jest innowacyjne, czy nie, na pierwszych 
trzech miejscach wśród odpowiedzi udzielonych na pytanie o  przeszkody 
znajdują się czynniki fi nansowe, czyli zbyt duży koszt innowacji oraz trudności 
w  pozyskaniu na nie środków. W  2006 roku 56% wszystkich fi rm innowa-
cyjnych uznało czynniki fi nansowe za główną przeszkodę w podejmowaniu 
działań innowacyjnych, natomiast w roku 2010 było ich 47% spośród wszyst-
kich przedsiębiorstw wprowadzających jakikolwiek spośród czterech typów 
innowacji i  54% spośród fi rm wprowadzających innowacje produktowe lub 
procesowe. Około 47% przedsiębiorstw, które w  ciągu ostatnich trzech lat 
nie wprowadziły żadnej innowacji uznało czynnik fi nansowy za najbardziej 
utrudniający działania innowacyjne w 2006 roku, a w roku 2010 było ich już 
jedynie 38%. 
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Tabela 11. Czynniki utrudniające działalność innowacyjną (w %)

Istotne przeszkody we wdrażaniu innowacji

Przedsiębiorstwa 
2010

Przedsiębiorstwa 
2006
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Innowacje kosztują zbyt dużo 18 20 14 20 17 
Brak funduszy na innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa 16 18 13 19 16 
Brak możliwości pozyskania funduszy na innowacje spoza przedsiębiorstwa 14 15 11 17 13 
Rynek zdominowany przez istniejące przedsiębiorstwa 11 11 9 11 10 
Niepewny popyt rynkowy na innowacyjne dobra i usługi 10 10 10 10 11 
Trudność w znalezieniu partnera do wdrażania innowacji 7 6 8 6 7 
Nie ma potrzeby innowacji ze względu na brak popytu 6 4 8 3 7 
Brak wykwalifi kowanego personelu 5 5 7 5 6 
Nie ma potrzeby nowych innowacji ze względu na wcześniejsze innowacje 5 3 7 3 5 
Brak informacji o technologii 5 4 6 3 4 
Brak informacji o rynku 4 4 6 3 4 

Źródło: jak w tabeli 1.

Zaobserwować zatem można, że chociaż udział tego czynnika jest ciągle 
największy, to jego znaczenie wykazuje tendencję malejącą. Niepewny rynek 
i trudność w znalezieniu partnera to odpowiedzi znajdujące się na czwartym 
i  piątym miejscu wśród najczęściej wybieranych zarówno w  roku 2006 jak 
i w 2010 przez wszystkie typy przedsiębiorstw. Brak informacji stanowi najważ-
niejsze utrudnienie w podejmowaniu działań innowacyjnych jedynie dla mniej 
niż 10% w każdej z analizowanych grup przedsiębiorstw. Podobną strukturę 
odpowiedzi zachowują wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość 
zatrudnienia. 

W latach 2006–2010, wśród przedsiębiorstw innowacyjnych spadł udział 
tych, które za jeden z najważniejszych czynników utrudniających innowacje 
uznały ich wysokie koszty i trudności w pozyskaniu funduszy. Nie zmienił się 
odsetek fi rm, dla których główną przeszkodą był zdominowany rynek, niepew-
ny popyt rynkowy na dobra i usługi innowacyjne oraz brak wykwalifi kowanego 
personelu. Wzrósł natomiast udział tych przedsiębiorstw, które wskazały na 
trudności w  znalezieniu partnera, brak potrzeb innowacyjnych oraz brak 
informacji jako główne przyczyny utrudniające działalność inwestycyjną. 

Wśród fi rm nieinnowacyjnych w  latach 2006–2010 wzrósł udział fi rm, 
które za ważne przeszkody w podejmowaniu działalności innowacyjnej uznały 
trudność w znalezieniu partnera, brak informacji, odpowiedniego personelu 
oraz potrzeb innowacji. 
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Podsumowując można stwierdzić, że czynnik fi nansowy był i jest najpo-
ważniejszą przeszkodą w działaniach inwestycyjnych wśród wszystkich typów 
przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości. 

Podsumowanie

Środki przeznaczane na badania i rozwój w przeliczeniu na jednego oby-
watela w Polsce są wielokrotnie niższe niż średnie fundusze przeznaczane na 
jednego obywatela Unii Europejskiej. W naszym kraju działalność badawczo-
-rozwojowa fi nansowana jest w  większości przez państwo, natomiast w  UE 
przez sferę biznesową. 

Najliczniejszą grupę przedsiębiorstw biorących udział we wszystkich 
dotychczas realizowanych ankietach zarówno w Polsce i w Unii Europejskiej 
stanowiły jednostki o  najmniejszym zatrudnieniu, do pięćdziesięciu osób. 
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w naszym kraju, chociaż rosnący, jest 
jednak znacznie niższy niż wśród wszystkich ankietowanych fi rm w UE. Naj-
mniejszy odsetek jednostek innowacyjnych obserwujemy wśród przedsiębiorstw 
najmniejszych – w Polsce stanowią one mniej niż 23%, natomiast w UE sięgają 
blisko 50%. Polskie fi rmy częściej wdrażają innowacje procesowe niż produkto-
we, natomiast fi rmy w UE – innowacje produktowe. W 2010 roku polskie fi rmy 
częściej wprowadzały innowacje marketingowe, zaś w 2008 roku innowacje 
organizacyjne. W  Unii Europejskiej w  obu ankietach przeważały jednostki 
wdrażające innowacje organizacyjne. Głównymi przeszkodami w realizowaniu 
działalności innowacyjnej w Polsce są czynniki fi nansowe.

W niniejszym artykule zostały omówione tylko podstawowe dane dotyczą-
ce ankietowanych przedsiębiorstw. Informacje zebrane dzięki Th e Community 
Innovation Surveys pozwalają na bardziej wnikliwą analizę innowacyjności 
ankietowanych jednostek. Kolejnymi danymi, na które warto byłoby zwrócić 
uwagę są informacje dotyczące obrotów, udziału pracowników z  wyższym 
wykształceniem w ogólnej liczbie zatrudnionych oraz rynku, na którym przed-
siębiorstwa sprzedają swoje dobra i usługi. Kolejnym interesującym aspektem 
innowacyjności mogłoby być spojrzenie od strony sektora gospodarki, w któ-
rym działają ankietowane jednostki. 

Bibliografi a
Zasady (2008) gromadzenia i  interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar 

działalności naukowej i technicznej. Podręcznik Oslo, wyd. 3, Warszawa.
Baza danych Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
GUS, http://www.stat.gov.pl/gus



101I nnowacyjność polskich przedsiębiorstw w świetle…

Polish Enterprises’ Innovativeness in the Light of 
Community Innovation Surveys

Summary

Th e aim of deliberations is to show the state and occurring changes in 
Polish enterprises’ innovativeness in 2004–2010 based on the surveys carried 
out by Eurostat in the European Union countries. All the analysed aspects of 
Polish fi rms’ innovativeness are presented referred to their average level in the 
EU countries. Th e aim of deliberations is to show similarities and diff erences 
in Polish entities’ innovativeness referred to the state of EU fi rms, starting 
from the volume and sources of fi nancing the R&D sphere, through the share 
of innovative enterprises in the population of respondents, their division by 
the type of implemented innovativeness, impact of the number of employees, 
to the obstacles hindering innovative activities.

In her article, the author applied the statistical and comparative method 
of the published by Eurostat survey fi ndings (the Community Innovation 
Surveys) conducted by national statistical offi  ces in the European Union 
countries, in some EFTA countries and in the EU candidate countries.

Th is analysis results show that the per capita funds assigned for R&D 
in Poland are much lower than the average per capita funds assigned in the 
European Union as a whole, and the share of innovative enterprises in Poland 
is signifi cantly lower than among the surveyed EU fi rms. Polish fi rms more 
oft en implemented process innovations, while among all surveyed entities in 
the EU there prevailed product innovations. Th e main obstacles in innovation 
implementation at Polish enterprises were fi nancial factors. 

Th e further data deserving attention is information on sales, the share of 
employees with higher education in the total number of employees, and the 
market where enterprises sell their goods and services. Another interesting 
aspect of innovativeness might be look from the perspective of the sector of 
economy where the surveyed entities operate. At the same time, it is worth 
to pay a particular attention to the factors hindering Polish fi rm’s innovative 
activities and to strive to mitigate their eff ect. Showing the aspect of Polish 
entities’ innovativeness against the background of the average level of EU 
countries allows paying a particular attention to the areas where Polish fi rms 
defi nitely diff er from EU fi rms. 

Key words: CIS, R&D sector, process innovations, product innovations, 
marketing innovations, organisational innovations.

JEL codes: C10, O32.


