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perSpektywy rozwoju mSp w polSce 
A podnieSienie ich konkurencyjności 
przez wzroSt innowAcyjności (część ii)
ocena kondycji finansowej mSp i innowacyjności firm 

streszczenie 

Opracowanie dotyczy konkurencyjności firm w Polsce. Wychodząc z za-
łożenia, że konkurencyjność firm zależy w dużym stopniu od ich innowacyj-
ności, w pracy poświęcono sporo miejsca uwarunkowaniom innowacyjności. 
Analizowano czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa, sprzyjające powstawa-
niu innowacji, jak też czynniki zewnętrzne, takie jak: kondycja gospodarki, 
wolność gospodarcza oraz uwarunkowania instytucjonalne, programy 
wspierające innowacyjność przedsiębiorstw. Zaprezentowano wyniki badań 
w  tym zakresie dotyczące różnych grup przedsiębiorstw, zróżnicowanych 
pod względem wielkości. Odniesiono się do współczesnych uwarunkowań 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wskazując na dobre wyniki MSP, 
które pozwalają mieć nadzieję, że polskie przedsiębiorstwa wkraczają na drogę 
przyspieszonej dynamiki rozwoju innowacji i wzrostu konkurencyjności. Jed-
nak do spełnienia tego warunku musi być przygotowane całe społeczeństwo, 
musi nastąpić reforma kulturowa całkowicie i bezwarunkowo nastawiona na 
innowacje.

Słowa kluczowe: wyniki finansowe przedsiębiorstw, innowacyjność, 
konkurencyjność.

Kody JEL: D2, D22, D24, G3, G32, G33 

metodyka oceny innowacyjności firm i prowadzone 
badania

W  Polsce prowadzone są badania podstawowe monitorujące innowacje 
w  przedsiębiorstwach przez dwa podstawowe ośrodki – GUS oraz PARP. 
Badania GUS oparte są na metodologii Oslo. Badania były prowadzone od 
pierwszych lat XXI wieku. Jednak po zmianie metodologii definicji innowacji 
badania za lata 2010-2012 oraz 2011-2013 są podstawą do porównań w czasie 
danych statystycznych. Szersze porównania można uzyskać z cytowanej przez 
GUS bazy Strateg (Działalność… 2014, s. 7-12). 
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PARP prezentuje badania Innowacyjności od 2000 roku prowadzone na 
początku w małych firmach, następnie obejmujące przedsiębiorstwa ogółem 
i badanie innowacyjności firm mikro. Od 2011 roku PARP prezentuje bada-
nia na temat innowacyjnych zamówień publicznych, regionalnych systemów 
innowacyjnych, trendy na najbliższe lata w zakresie innowacji – Świt innowa-
cyjnego społeczeństwa – oraz badania z 2015 roku zatytułowane Innowacyjna 
przedsiębiorczość w Polsce, Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, 
przedstawiające działalność innowacyjną w Polsce na tle innowacji w krajach 
europejskich w podziale według wielkości firm. W opracowaniu tym znajdu-
jemy także rozdziały dotyczące innowacji w mikrofirmach. 

W 2014 roku badania na temat Ekspansja mikrofilm, a także Jak zdobywać 
rynki zagraniczne przeprowadziła Fundacja Kronenberga. Z opracowań czę-
ściowo dowiadujemy się o planach w zakresie ekspansji firm i zamierzeniach 
wprowadzania innowacji.

O specjalnych programach wsparcia dla mikrofirm i ich innowacjach pisze 
Polskia Fundacja Przedsiębiorczości i  B. Bartkowiak w  artykule pt. Droga 
innowacji – od mikrofinansowania do finansowania kapitałowego. 

Firma Konsultingowa KPMG od kilku lat prowadzi Barometr firm rodzin-
nych, przynoszących informacje o preferencjach małych firm rodzinnych. 

Fundacja Lewiatan wydaje opracowania dotyczące sytuacji sektora MSP. 
Do istotnych opracowań należą, Curriculum Vitae mikro, małych i  średnich 
przedsiębiorstw w 2014 roku, Finansowanie działalności i rozwoju autorstwa M. 
Starczewskiej-Krzysztoszek, jak też opracowania traktujące o konkurencyjności 
całej gospodarki np. Konkurencyjna Polska, Jak awansować w światowej lidze 
gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową pod patronatem Fundacji Lewiatan pt. Polskie MSP na 
drodze ku nowoczesności (2013) poświęcone między innymi postawom MSP 
wobec innowacyjności. 

kondycja finansowa mikrofirm i mSp w polsce 
Z danych GUS z  2013 roku oraz za lata poprzednie wynika, że mikro- 

oraz małe i średnie firmy stanowiły 99,8% wszystkich firm w Polsce, w tym 
mikrofirmy zatrudniające do 9 osób stanowiły 95,6% firm ogółem. Liczebność 
mikrofirm zmniejszyła się w 2013 roku o 1,5%.

Liczba pracujących w mikrofirmach i MSP stanowiła 69,5% pracujących 
w przedsiębiorstwach niefinansowych ogółem. Liczba pracujących w skali roku 
także uległa zmniejszeniu o  2,5% w  mikro- i  małych firmach oraz o  0,6% 
w średnich firmach.

Pozytywnym zjawiskiem był wzrost nakładów na inwestycje ogółem, ktore 
najszybciej rosły w mikrofirmach, o 8,6%. Jednak wzrost ten wynikał przede 
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wszystkim ze wzrostu nakładów na używane środki trwałe (wzrost o 39,2%) 
niż z nakładów na inwestycje i modernizacje (wzrost w mikrofirmach o 1,9%).

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne ogółem (w mln PLN)
Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0-49 39 367 38 269 41 725 47 039 41 702 44 684
0-9 20 356 21 853 24 848 28 282 24 370 26 461
50-249 34942 30 806 29 598 33 785 32 787 34 230
>249 86 230 74 675 70 616 80 416 80 365 83 298
ogółem 160 540 143 751 141 939 161 240 154 853 162 212
0-9/ogółem (w %) 12,7 15,2 17,5 17,5 15,7 16,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013r . (2014) 
oraz opracowania archiwalne. 

Wartość środków trwałych w mikrofirmach i MSP stanowiła 42,8% środ-
ków trwałych ogółem 

Przychody w firmach mikro i MSP stanowiły 55,5% przychodów ogółem 
całego sektora przedsiębiorstw. Koszty ponoszone przez mikrofirmy i  MSP 
stanowiły 54,7% kosztów ogółem. Przychody w  mikrofirmach w  2013/2012 
rosły znacznie szybciej (o 2,3%) niż koszty (o 0,9%) – różnica wynosiła 1,4 p.p. 

W średnich firmach zanotowano spadek przychodów o 0,3%, a w dużych 
wzrost tylko o  0,4%. Różnica między dynamiką przychodów a  dynamiką 
kosztów była znacznie mniejsze niż w mikrofirmach, odpowiednio – 0,6 p.p. 
i 0,4 p.p.

Wskaźnik udziału kosztów w przychodach w 2013/2012 uległ obniżeniu, 
dla mikrofirm najbardziej – o 1,2 p.p. To też skutkowało podniesieniem w 2013 
roku rentowności obrotu brutto także o 1,2 p.p. Średnie firmy podwyższyły 
rentowność o 0,6% a duże firmy o 0,3%. 

Tabela 2. Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (w %) 
Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0-9 86,5 87,9 85,9 87,3 88,5 87,3
0-49 89,1 90,3 88,8 91,0 90,9 90,3
50-249 95,6 95,2 94,3 96,0 96,0 95,4
>249 96,2 94,9 94,4 94,1 95,7 95,4

Źródło: jak w tabeli 1.

Firmy mikro i MSP wypracowały w 2013 roku 68,4% całkowitego zysku 
brutto, zysk wzrósł w  mikro-firmach o  10,5% a  w  średnich firmach o  7%. 
Również nastąpił wzrost wartości dodanej dla mikrofirm (o  5,8%), a  także 
wzrost wartości produkcji (o 3,4%). Firmy mikro i MSP wypracowały w sumie 
54,6% wartości dodanej, tj. 485,78 mld zł oraz 56,4% wartości produkcji, tj. 
1,58 mld zł.
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Wykres 1. Wskaźnik udziału kosztów w przychodach 
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Źródło: dane GUS.

Tabela 3. Wskaźnik rentowności obrotu brutto (w %)
Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0-9 15,6 15,06 16,82 15 11,5 12,7

0-49 12,7 12,1 13,3 11,8 9,1 9,7

50-249 5,88 6 6,73 5,4 4 4,6

>249 5,48 6,2 6,21 6,6 4,3 4,6

Źródło: jak w tabeli 1. 
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 Źródło: jak w wykresie 1.

Wynagrodzenia pracowników we wszystkich typach firm wykazywały 
wzrosty w całym okresie badanym. W mikro- i małych firmach w 2013 roku 
wzrost ten wynosił 3,5% a wynagrodzenie wyniosło średnio na 1 zatrudnionego 
2210 zł (dla 95,6% firm i 37,9% zatrudnionych), w średnich firmach wynagro-
dzenie wyniosło 3850 zł (dla 0,86% firm i 17,8% zatrudnionych). W firmach 
dużych przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4563zł (dla 0,2% firm i  30,5% 
zatrudnionych). Należy zwrócić uwagę na dużą rozpiętość w wynagrodzeniach 
mikrofirm oraz średnich i dużych firm. Ponieważ mikrofirmy w dużej części 
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finansują działalność z własnych kapitałów, stąd tak niskie wynagrodzenia dla 
pracowników tych firm. 

Z danych wynika, że firmy MSP mają dobrą płynność, nie są nadmiernie 
zadłużone, wzrastają ich kapitały własne i kapitały pracujące, prowadzą dzia-
łalność bezpiecznie, spełniając złote reguły finansowe. 

Ogólnie sytuacja ekonomiczno finansowa mikrofirm i MSP uległa poprawie 
w wielu aspektach i można uznać, że przedsiębiorstwa w Polsce mają zdolność 
innowacyjną. 

wyniki badań innowacji firm w polsce i ich osiągnięcia 
Przedstawiając w  sposób bardzo syntetyczny wyniki badań nad inno-

wacyjnością firm w Polsce warto jest zwrócić uwagę na dane GUS z badania 
w 2014 roku, dokonującego porównania transferu nowych technologii w Polsce 
i innych krajach i regionach świata. 

Tabela 4. Transfer nowych technologii w przedsiębiorstwach 
przemysłowych według krajów zakupu/sprzedaży w 2013 roku

Kraje zakupu 

Liczba przedsiębiorstw, które zakupiły/sprzedały 

licencje 
prace 

badawczo-
rozwojowe 

środki 
automatyzacji 

usługi 
konsultingowe inne 

   Zakup ogółem
Polska  675  367  634  504  123
Kraje Unii Europejskiej  239  109  489  168  51
Inne kraje europejskie  16  9  40  22  1
Stany Zjednoczone  32  7  33  17  1
Japonia  6  1  50  1  -
Inne kraje pozaeuropejskie  15  8  67  10  9

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… (2014, dodatek statystyczny, tabl. 91).

Dane w tabeli 4 przedstawiają bardzo wysokie liczebności przedsiębiorstw 
biorących udział w  zakupach nowych technologii, kilkakrotnie wyższe niż 
w  krajach UE oraz bardzo rozwiniętych krajach świata USA czy Japonii. 
Świadczy to o tym, że Polska jest krajem w początkowym stadium zasysania 
innowacji do gospodarki. Tezę tę potwierdzają następne dane dotyczące tren-
dów we wskaźnikach innowacyjności.

Z danych tabeli 5 wynika, że udział przedsiębiorstw innowacyjnych w prze-
myśle był w 2013 roku większy niż w usługach i wynosił 17,1% a w usługach 
11,4%. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle wzrastał od 2011 
roku, a udział przedsiębiorstw innowacyjnych w usługach malał z 12,4% do 
11,4%. Malał udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych. Malał 
także odsetek przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w  ramach 
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działalności innowacyjnej i  także odsetek MSP współpracujących w ramach 
klastrów. 

Większość zaprezentowanych wskaźników w 2013 roku prezentowanych 
w tabeli 5 była na gorszym poziomie niż w 2008 roku. 

Tabela 5. Wskaźniki innowacyjności w bazie Strateg
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych 

23,7 . 21,4 18,1 17,1 16,1 16,5 17,1

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych – nowe lub istotnie 
ulepszone produkty

16,1 . 15,6 12,7 12,1 11,2 11,2 11,0

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych – produkty nowe lub 
istotnie ulepszone dla rynku

7,8 . 9,4 7,0 6,8 6,1 5,6 5,7

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
usługowych – nowe lub istotnie 
ulepszone procesy

19,7 .  17,2  13,8 12,9 12,4 12,4 12,8

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
usługowych 

21,2 16,1 14,0 12,8 11,6 12,4 11,4

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
usługowych – nowe lub istotnie 
ulepszone produkty

13,2 10,7 8,0 7,9 6,4 7,0 5,8

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
usługowych – produkty nowe lub istotnie 
ulepszone dla rynku

7,2 . 6,5 4,4 4,3 3,4 3,4 2,8

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
– w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
usługowych – nowe lub istotnie 
ulepszone procesy

17,2 12,8 10,7 10,0 9,0 9,1 8,5

Udział przychodów netto ze 
sprzedaży produktów innowacyjnych 
w przychodach netto ze sprzedaży 
ogółem w przedsiębiorstwach 
przemysłowych (z sekcji przetwórstwo)

13,5 12,4 10,6 11,3 8,9 11,5 10,7

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych 
(o liczbie pracujących 50 osób i więcej) 
ponoszących nakłady na działalność 
innowacyjną

37,3 31,8 16,9 29,6 29,6 29,8 28,8 29,6

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, 
które współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej

11,3 . 8,5 6,4 6,1 5,5 6,0 5,2

Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych 
(o liczbie pracujących 10-249 
osób) współpracujących w ramach 
inicjatywy klastrowej lub w innych 
sformalizowanych rodzajach współpracy

8,1 4,0 7,4 7,2 5,3

Żródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw… (2014, s. 120).
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Dokonując przeglądu wyników badań, udziału liczebności przedsiębiorstw 
innowacyjnych w  przemyśle stwierdzamy, że innowacje wprowadziło 17,1% 
ogółu przedsiębiorstw. Małych firm innowacyjnych zatrudniających od 10 do 49 
osób było 10,4%, średnich firm 31,7% i firm dużych 57,7%. Nieznacznie większy 
udział firm występował w nowych lub ulepszonych procesach niż produktach. 
Nowe produkty na rynku występowały w 3,2% małych firma przemysłowych, 
10,5% w średnich firmach i 24,1% w dużych firmach. 

Różnica innowacyjności małych i  średnich firmach jest prawie 3-krotna 
i 8-krotna między małymi a dużymi firmami. 

W działalności usługowej zanotowano niższy udział liczebności firm in-
nowacyjnych, małych firm 9,3%, średnich firm 19,4% i dużych 45,6%. W dzia-
łalności usługowej udziały procesów są wyższe niż udziały firm stosujących 
innowacyjne produkty. 

Jeśli chodzi o innowacje organizacyjne i marketingowe w przemyśle to bar-
dzo niski był udział małych firm wprowadzających innowacje marketingowe, 
w średnich firmach przeważał udział innowacji organizacyjnych nad marke-
tingowymi. W dużych firmach występowała pod tym względem równowaga.

Najciekawsze wyniki prezentuje część ekonomiczna badania, pokazująca 
przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych. W działalności przemy-
słowej a szczególnie usługowej udział przychodów z innowacji jest wyjątkowo 
niski (por. tabela 6). 

Najwyższy udział ze sprzedaży innowacji osiągają firmy duże zatrudnia-
jące powyżej 250 osób. Najniższe przychody ze sprzedaży produktów nowych 
osiągają małe firmy, ponieważ nie wprowadzają one nowych produktów, nie są 
nimi zainteresowane. 

Tabela 6.  Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych według klas wielkości 
oraz sekcji PKD w 2013 roku

Wyszczególnienie 

Produkty wprowadzone na rynek w latach 2011-2013

ogółem nowe dla rynku nowe tylko dla 
przedsiębiorstwa

w % sprzedaży ogółem 
OGÓŁEM 8,6 3,8 4,8
Według liczby pracujących:  
10-49 3,2 2,4 0,8
50-249 5,2 2,6 2,6
250 i więcej 10,6 4,4 6,2

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 (2014).
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Tabela 7.  Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych w przedsiębiorstwach usługowych według klas wielkości 
w 2013 roku

Wyszczególnienie 

Produkty wprowadzone na rynek w latach 2011-2013 

ogółem nowe dla rynku nowe tylko dla 
przedsiębiorstwa

w % sprzedaży ogółem 
OGÓŁEM  3,4  1,6  1,8
liczba pracujących:      
10-49  1,1  0,8  0,3
50-249 1,9 0,4 1,5
250 i więcej  6,4  3,0  3,4

Źródło: jak w tabeli 6.

Nakłady na działalność innowacyjną zaprezentowano w tabeli 8. Udział 
nakładów na innowacje był w 2013r. stosunkowo niski dla małych firm. Należy 
przypomnieć, że rok 2013 nie był najlepszy dla rozwoju firm. W  2013 roku 
wiele firm upadło, wyniki finansowe wprawdzie uległy poprawie ale mikro 
firmy i MSP nie były przygotowane na wprowadzanie innowacji na dużą skalę. 
Poza tym zmagały się one ze zmianą kierunków ekspansji z uwagi na kryzys 
rosyjsko-ukraiński i nałożone sankcje rosyjskie.

Tabela 8. Nakłady na działalność innowacyjną wg wielkości firmy oraz 
rodzaju działalności w 2013 roku 

Nakłady 
Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
(w mln PLN) 

w %
Przedsiębiorstwa 

usługowe 
(w mln PLN) 

w %

OGÓŁEM 20 958,9 100 11 980,9 100
Małe 10-49 1 438,2 6,8 2 278,6 19
Średnie 50-249 5 136,4 24,5 1 322,6 11
Duże powyżej 250 14 384,3 68,6 8 379,7 69,9

Źródło: jak w tabeli 6.
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Tabela 9. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 
przemysłowych według klas wielkości w 2013 roku (ceny bieżącew mln PLN)
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Ogółem 20 958,9 218,1 403,0 4076,7 11 343,0 3753,0 129,8 391,7 4 039,4

Według liczby pracujących:

10-49 osób 1 438,2 7,7 70,6 243,9 854,1 307,7 2,8 21,6 209,7

50-249 5 136,4 48,4 69,0 1 416,5 2 573,0 821,7 12,2 48,9 909,4

250 osób i więcej 14 384,3 162,0 263,4 2 416,3 7 916,0 2 623,7 114,8 321,1 2 920,2

Źródło: jak w tabeli 6.

Tabela 10. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 
przemysłowych według źródeł finansowania, klas wielkości w 2013 roku 
(ceny bieżące w mln PLN)
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OGÓŁEM  20 958,9  14 897,8  330,5  1 897,5  1849,3  #  1 456,2
Wg liczby pracujących: 
10-49  1 438,2  807,6  45,6  379,2  366,0  -  137,8
50-249  5 136,4  2 610,5  84,3  954,5  941,9  #  848,6
250 i więcej  14 384,3  11 479,7  200,6  563,8  541,4  -  469,8

Źródło: jak w tabeli 6.

Dla ogółu firm najwyższe nakłady dokonywane są na zakup maszyn (54%), 
następnie na budynki i budowle (19,5%). W małych firmach proporcje są bar-
dzo podobne 59% nakładów wydatkowana jest na maszyny, 17% na budynki 
i budowle. W finansowaniu działalności innowacyjnej dominują źródła własne, 
71%, na drugim miejscu środki pozyskane z zagranicy 9%, kredyt bankowy 
stanowi 6,9%. Dla małych firm kredyt bankowy stanowi 9,5% finansowanych 
nakładów na innowacje. Dla dużych firm kredyt bankowy finansuje tylko 3,2% 
nakładów na innowacje, 79% stanowią zaś środki własne. 
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Tabela 11. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na 
działalność innowacyjną według klas wielkości i sekcji PKD w 2013 roku 
(ceny bieżące)

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa, które 
poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną  
(w % przedsiębiorstw ogółem)

Nakłady przypadające na  
jedno przedsiębiorstwo, które 

poniosło nakłady na działalność 
innowacyjną (w tys. PLN)

OGÓŁEM 13,3 4 795,0
liczba pracujących:
10-49 osób 7,6 772,8
50-249 24,9 2 979,4
250 osób i więcej 50,5 18 300,6

Źródło: jak w tabeli 6.

Tabela 12. Przedsiębiorstwa usługowe, które poniosły nakłady na 
działalność innowacyjną według klas wielkości w 2013 roku (ceny bieżące)

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa, które 
poniosły nakłady na działalność 

innowacyjną  
(w % przedsiębiorstw ogółem)

Nakłady przypadające na  
jedno przedsiębiorstwo, które 

poniosło nakłady na działalność 
innowacyjną (w tys. PLN)

OGÓŁEM 9,3 4 702,1
liczba pracujących:
10-49 osób 7,7 1 278,7
50-249 15,9 2 387,3
250 osób i więcej 36,1 39 526,8

Źródło: jak w tabeli 6.

Tabela 13. Publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej 
w przedsiębiorstwach przemysłowych według wielkości i sekcji PKD 
w latach 2011-2013

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa, które otrzymały publiczne wsparcie finansowe na 
działalność innowacyjną (w tym B+R) 
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w % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie
O GÓŁEM  25,1  11,6  3,8  8,8  20,8  3,6
liczba pracujących: 
10-49 osób  21,5  9,3  4,1  6,1  18,7  3,7
50-249  29,4  12,9  3,9  10,2  24,5  3,7
250 osób i więcej  25,0  15,0  2,7  13,6  17,9  3,2

Źródło: jak w tabeli 6.
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Tabela 14. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w sektorze 
przedsiębiorstw według głównych kategorii nakładów w tys. PLN)

Wyszczególnienie

Nakłady 

ogółem 
bieżące inwestycyjne na 

środki trwałerazem w tym osobowe

2009 2 584 731,5 2 098 092,8 1 082 435,5 486 638,7

2010 2 773 545,9 2 278 670,0 1 406 790,8 494 875,9

2011 3 521 602,4 2 733 124,3 1 608 583,3 788 478,1
2012 5 341 069,8 3 672 468,5 2 046 423,8 1 668 601,3
2013 6 291 241,2 4 766 596,5 2 696 758,7 1 524 644,7

Źródło: Nauka i technika 2013 r. (2014, Tabela 8). 

Z  danych powyższych można wnioskować, że nakłady na innowacje 
w przedsiębiorstwach w Polsce od 2009 roku podwoiły się – wskaźnik wzrostu 
wyniósł 2,43. Także w 2013 roku nakłady na badania i rozwój zwiększyły się 
o prawie 18% i wyniosły ogółem 6,3 mld zł. Jest to już licząca się suma środków, 
chociaż wciąż niewystarczająca aby stać się liderem innowacji w regionie. 

Według badań PARP i  wyników zamieszonych w  Raporcie z  2015 roku 
pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w  Polsce. Odkryty i  ukryty potencjał pol-
skiej innowacyjności pod red. Pauliny Zadury-Lichoty (2015) w zestawieniach 
udziału firm objętych innowacjami według wielkości oraz firm w  różnych 
krajach europejskich, Polska wypada bardzo słabo w tych zestawieniach. Zajęła 
końcowe miejsca pod względem udziału liczebności firm innowacyjnych. Dla 
wszystkich przedsiębiorstw ogółem zajęliśmy przedostatnie miejsce wśród 
28 państw UE, w  tym dla małych firm ostatnie miejsce, dla średnich firm 
przedostatnie miejsce, dla dużych firm 22. miejsce. 

Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę nakłady na innowacje przypadające 
na jedno przedsiębiorstwo, to Polska w 2012 roku zajmowała całkiem niezłą 
pozycję:
– dla ogółu firm – 12. miejsce z nakładami 1005 tys. euro, (w 2010 roku – 785 

tys. euro), 
– dla małych firm 19. pozycję z nakładami 120 tys. euro (w 2010 roku – 99 

tys. euro), 
– dla średnich firm 14. miejsce z nakładami 627 tys. euro(w 2010 roku – 325 

tys.euro) 
– dla dużych firm 15. pozycję z nakładami 5068 tys. euro (w 2010rroku – 4088 

tys. euro). 
Nakłady te w ciągu dwóch lat wzrosły dla średnich firm prawie dwukrotnie, 

dla małych firm nastąpił wzrost o ponad 20%. 
Przeciętne nakłady na wewnętrzną działalność badawczo rozwojową rów-

nież zwiększyły się istotnie: 
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– dla ogółu firm wyniosły 710 tys. euro (w 2010 roku – 322 tys. euro), 
– dla małych firm 81 tys. euro (w 2010 roku – 33 tys. euro)
– dla średnich firm 561 tys. euro (w 2010 roku – 94 tys. euro)
– dla dużych firm 2107 tys. euro (w 2010 roku – 1248 tys. euro). 

Jednak wartość sprzedanych produktów nowych firm dla rynku w latach 
2010-2012 przypadająca na jedną firmę wyniosła 6,5 mln euro i był to niższy 
wynik niż 8,1 mln euro za lata 2008-2010. Wzrosła sprzedaż produktów nowych 
dla firmy z 5,4 mln euro w latach 2008-2010 do 7,2 mln euro w latach 2010-2012. 

PARP zbadała także mikroprzedsiębiorstwa i ich postawy wobec innowacji 
opracowanym przez Annę Tarnawę (2015). Z danych zaprezentowanych w opra-
cowaniu wynika że 72% firm mikro nie prowadzi działalności badawczo-roz-
wojowej, 15% prowadzi ją samodzielnie, a 8,4% firm prowadzi taką działalność 
z innymi partnerami. 

Uzupełnieniem badań nad innowacjami i  konkurencyjnością przedsię-
biorstw, jak też konkurencyjnością całej gospodarki prowadzonych przez GUS 
i PARP stają się analizy i wyniki badań ankietowych prowadzone cyklicznie 
oraz działalność wpierająca MSP prowadzona przez następujące ośrodki: 
– Deloitte – Badania i rozwój w przedsiębiorstwach, Raport 2015,
– KPMG – Barometr firm rodzinnych,
– Fundacja Kronenberga Ekspansja mikrofirm,
– Fundację Lewiatan – Konkurencyjna Polska, Jak awansować w  światowej 

lidze gospodarczej, 
– Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Polskie MSP na drodze do nowo-

czesności – raport z badania 2010-2012,
– Polska Fundację Przedsiębiorczości,
– Bank Gospodarstwa Krajowego,
– Polska Agencję Przedsiębiorczości – Forum przedsiębiorczości,
– Polski Kongres Przedsiębiorczości,
– Agencję Rozwoju Przemysłu.

Ministerstwo Gospodarki – prowadząc politykę innowacyjności i przedsię-
biorczości, także ma swój wkład w budowanie innowacyjności przedsiębiorstw 
i promowanie przedsiębiorczości. 

Ministerstwo Gospodarki w 2013 roku opracowało Strategię Innowacyjności 
i Efektywności Gospodarki – Dynamiczna Polska 2020, która została przyjęta 
dnia 15.01.2013 r. przez Radę Ministrów1.

Cel główny Strategii – wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna 
i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy.

1 http://www.mg.gov.pl/Wsparcie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Po-
lityka+przedsiebiorczosci/Strategia+Innowacyjnosci+i+Efektywnosci+Gospodarki [dostęp: 15.03.2016].
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Cele szczegółowe:
– Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb 

innowacyjnej i efektywnej gospodarki
– Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy 

i pracy
– Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
– Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Programem wykonawczym do Strategii jest Program Rozwoju 
Przedsiębiorstw do 2020 r. Został on przyjęty przez Radę Ministrów dnia 
8.04.2014  r. Znaczącą część programu stanowi opracowanie pt. Krajowa 
Inteligentna Specjalizacja oraz raport ewaluacyjny pt. Przegląd Polskich 
Innowacyjnych Przedsiębiorstw2.

Rada Ministrów podjęła decyzję o ustanowieniu wieloletniego programu 
Udział Polski w  Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
małych i  średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w  instrumentach finanso-
wych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 
2015–20213.

innowacyjność w praktyce – doradztwo innowacyjne, 
programy wsparcia 

Najnowsze badania sondażowe przeprowadzone wśród przedsiębiorstw 
polskich i  z  Europy Środkowo-Wschodniej na temat nakładów na badania 
i rozwój przez firmę doradczą Deloitte (2015) wskazują, że: 
– dwukrotnie zwiększyła się liczebność firm, które przeznaczają swoje środki 

na badania i rozwój, 
– połowa badanych firm jest za mieszanym systemem zachęt w celu zwięk-

szenia udziału w badaniach, 
– dostępność rodzajów wsparcia nakładów na badania i rozwój jest podsta-

wowym czynnikiem decydującym o podejmowaniu takich działań, 
– prawie 30% firm jest zdania, że zachęty są niewystarczające, 
– 36% przedsiębiorstw wskazywało, że barierą jest brak jednolitej interpretacji 

dotacji i ulg podatkowych przez organy skarbowe.
W badaniach Barometr Firm Rodzinnych wykonanych przez KPMG4 wy-

nika, że: 
– 87% firm nie miało problemu z dostępem do kapitału (w UE), 

2 http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/
Program+Rozwoju+Przedsiebiorstw [dostęp: 15.03.2016].

3 http://www.mg.gov.pl/files/uchwala_Nr17.pdf [dostęp: 15.03.2016].
4 http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/raport-Barometr-firm-

-rodzinnych-2015.aspx [dostęp: 15.03.2016].
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– 78% miało problemy z realizacja nowych inwestycji, 
– 39% firm finansowało się środkami własnymi (28% w UE ), 
– 34% zaciągało kredyt (47% w UE).

Najważniejsze oczekiwane zmiany to m.in.:
– uproszczenie przepisów podatkowych (58% Polska, 42% UE),
– niższy poziom opodatkowania (50% Polska, 43% UE), 
– zmniejszenie przeszkód administracyjnych (33% Polska, 50% UE). 

Wśród najpoważniejszych barier rozwoju wymienia się:
– rosnące koszty pracy,
– rosnąca konkurencja,
– spadek rentowności, 
– niestabilność polityczna.

Badanie Fundacji Kronenberga (2014) na temat ekspansji mikrofilm 
ujawnia, iż 73% badanych firm planuje ekspansję i chce wprowadzić innowacje 
produktowe lub usługowe 

Firmy planujące ekspansję obawiają się :
– konkurencji 53%, 
– kosztów pracy 53%, 
– biurokracji 50%, 
– wysokich podatków 45%, 
– zaległości w płatnościach 33%, 
– przepisów prawnych 39%, 
– braku dostępu do finansowania zewnętrznego 23%, 
– braku dostępu do programów pomocowych 24%.

Pod patronatem Fundacji Lewiatan Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową przeprowadził badania nad innowacyjnością polskich firm i  za-
prezentował wyniki badań w  opracowaniu pt. Polskie MSP na drodze ku 
nowoczesności (Wyżnikiewicz 2013). W badaniu przeprowadzonym w latach 
2010-2012 zapytano o plany firm na przyszłość na lata 2013-2014. 38,7% firm 
planowało przeprowadzenie innowacji organizacyjnych, 32% firm deklarowało 
innowacje procesowe. Firmy rezygnowały z innowacji produktowych, jak też 
marketingowych. 46,9% przedsiębiorstw nie planowało żadnych inwestycji 
innowacyjnych. 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości powstała w 1997 roku w Szczecinie 
i prowadzi na skalę regionalną, dla Polski Północno-Zachodniej, pomoc dla 
MSP w  postaci pożyczek, programów poręczeniowych, programów dorad-
czych oraz dokonuje inwestycji kapitałowych w  ramach Funduszu Kapitału 
Zalążkowego Pomeranus Seed, Sieci Aniołów Biznesu AMBER, Funduszu 
Innowacyjno-Inwestycyjnego Pomeranus II. Analizę działalności Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości przedstawiła B. Bartkowiak (2013). Finansowanie 
tradycyjnymi pożyczkami wzrosło w  latach 2011-2012 w  porównaniu do lat 
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2008-2010. Nastąpił także wzrost liczby projektów finansowanych z Funduszu 
Kapitału Zalążkowego. Nie podano jednak danych dotyczących wartości wejść 
kapitałowych. 

Bank Gospodarstwa Krajowego świadczy usługi dla mikrofirm i  MSP 
w  postaci gwarancji de minimis. BGK podał na swojej stronie internetowej 
informację, że od początku programu, tj. od 2013 roku, udzielił gwarancji na 
kwotę 20,736 mld zł, co pozwoliło na udzielenie bankom kredytów o wartości 
36,889 mld zł. W programie z tej usługi skorzystało 88 467 przedsiębiorców5.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydaje „Forum 
Przedsiębiorczości” – dodatek do „Gazety Prawnej”, w  którym na bieżąco 
prezentowane są charakterystyki najlepiej rozwijających się polskich przedsię-
biorstw. Forum Przedsiębiorczości przyznaje Polską Nagrodę Innowacyjności 
dla kreatywnych uczelni, instytutów, firm i instytucji działających w Polsce6.

Polski Kongres Przedsiębiorczości7 w  2015 roku zorganizował już 
III edycję Konferencji dotyczącej przedsiębiorczości, w  tym roli innowacji 
w działalności przedsiębiorstw. Jest to forum wymiany poglądów na tematy 
najbardziej aktualne dla rozwoju polskiej gospodarki i płaszczyzną współpracy 
samorządów lokalnych, administracji państwowej oraz przedsiębiorców.

PARP Rozbudowuje Krajową Sieć Innowacji8 włączając do niej 18 
podmiotów z całego kraju, które mają za zadanie wspierać mikrofirmy i MSP 
w  znalezieniu nowych rozwiązań technologicznych. W  ramach tych usług 
świadczą usługę audytu technologicznego oraz transfer technologii. 

Agencja Rozwoju Przemysłu9 buduje Ekosystem ARP sprzyjający dzia-
łalności innowacyjnej, przedstawia ofertę dla MSP, jak Platformę Transferu 
Technologii, fundusz UE dla konsorcjów dużych firm z MSP oraz Fundusz ARP 
Venture wspierający MSP kapitałowo w okresie realizacji innowacji (5-15 mln 
zł w ciagu 5 lat). Oferta jest skierowana także dla dużych firm (dofinansowanie 
na poziomie 1-100 mln zł w  okresie nie dłuższym niż 10 lat). ARP planuje 
do 2020 roku wydać na innowacje 1,3 mld zł. ARP wspiera też działalność 
firm w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – Euro-Park Mielec i Euro-Park 
Wisłosan. Wartość realizowanych inwestycji w tych SSE od początku istnienia 
do końca 2014r. wyniosła 14,5 mld zł i w tym też okresie zostało utworzonych 
ponad 57 tys. miejsc pracy10.

5 http://deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/wazne-informacje/22,07,2015r. [dostęp: 15.03.2016].
6 http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/?page_id=19 [dostęp: 15.03.2016].
7 http://www.polskikongres.pl/ [dostęp: 15.03.2016].
8 https://poig.parp.gov.pl/index/index/1438 [dostęp: 15.03.2016].
9 http://www.arp.pl/innowacje
10 http://www.arp.pl/ oraz http://www.arp.pl/oferta-dla-inwestorow#/strefy-w-liczbach_44941
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podsumowanie
Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (Staniłko 2014) opracował 

indeks składający się ze średniej arytmetycznej dwóch subindeksów bazy prze-
mysłowej, w  którym zawiera się z  6 wskaźników oraz subindeks instytucji, 
obejmujący 27 wskaźników instytucjonalnych determinant konkurencyjności. 
Wartości Indeksu Konkurencyjności opracowano dla 27 krajów. Polska w tym 
rankingu znalazła się na 16. pozycji z dość dobrą bazą instytucjonalną i dość 
słabą bazą przemysłową. 

Ten obraz pokrywa się z  badaniami pozostałych ośrodków, o  których 
wcześniej była mowa, jednak bardzo szybko się zmienia. Coraz bardziej kon-
kurencyjne stają się sektory energetyczny, obronny, medyczny, a to za sprawą 
wydatkowania większej ilości środków na rozwój innowacji w tych sektorach.

W Strategii Europa 2020 Polska zobowiązała się do zwiększenia wydatków 
na badania i  rozwój do 1,7% PKB (aktualnie wynoszą one 0,9% PKB). Pod 
względem instytucjonalnym jesteśmy dobrze przygotowani do wypełnienia 
tego zadania. Pod względem zdolności konkurencyjnej i  innowacyjnej wy-
nikającej z kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw we wszystkich 
typach firm według wielkości także mamy optymistyczne perspektywy. Jednak 
pod względem legislacyjnym i  polityki przemysłowej i  gospodarczej mamy 
jeszcze sporo do nadrobienia. Wsparcie finansowe ze strony państwa było od 
2004 do 2014 roku niewystarczające, szczególnie dla MSP. Przypomnijmy, że 
od dnia 06.10.2002 r. obowiązywała ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warun-
kach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 
uchylona dnia 31.05.2004 r., która była podstawą udzielania pomocy publicznej 
dla polskich przedsiębiorstw w okresie 2002-2004. Od dnia 31.05.2004 r. obo-
wiązuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty-
czących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291), ustawa z dnia 4 
marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 . Nr 57, poz. 
491), a także ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730, obowiązująca od 
17.07 2008 r.). Ta ostatnia regulacja wprowadziła możliwość udzielania kredytu 
technologicznego i premii technologicznej, a także nadawanie przedsiębiorcom 
statusu centrum badawczo-rozwojowego. Prezydent RP Bronisław Komorowski 
zgłosił inicjatywę ustawodawczą w  celu regulacji wsparcia badań i  rozwoju. 
Projekt zakładał jednocześnie likwidację niektórych form wsparcia działalności 
innowacyjnej w myśl ustawy i wprowadzał:
–  możliwość odliczenia wydatków na badania i  rozwój od podstawy 

opodatkowania 
–  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 150% kosztów 

poniesionych na badania i rozwój w MSP i 120% tych kosztów w dużych 
przedsiębiorstwach.



101Perspektywy rozwoju MSP w Polsce a podniesienie ich konkurencyjności…

–  rozliczenie ulgi podatkowej jednorazowo lub w ciągu 5 lat.
Podobny projekt zgłosiła fundacja Lewiatan. Zaproponowano w nim: 

–  zwiększenie kwoty kosztów do odliczenia, zaliczenie do kosztów uzyskania 
przychodów 200% wydatków na badania i rozwój,

–  wprowadzenie ulgi patent-box, 
–  zmniejszenie stawki podatku od przychodów z  patentów i  wzorów 

użytkowych, 
–  wprowadzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w  tym wynagrodzenie 

dla osób prowadzących prace badawczo-rozwojowe,
–  rozliczenie ulgi do 10 lat, 
–  pozostawienie ulg związanych z niektórymi formami wspierania działalności 

innowacyjnej. 
Ogólnie zaproponowane propozycje są skromne jak na potrzeby niwelowa-

nia dystansu Polski do czołówki państw innowacyjnych. Nie ma w propozycjach 
kredytów i pożyczek preferencyjnych, karencji w spłacie podatków i chociażby 
podobnych rozwiązań podatkowych występujących w SSE.

W  sferze legislacyjnej Polska musi dostosować przepisy do nowych dy-
rektyw, np. w  zakresie zamówień publicznych. Realizacja innowacji bardzo 
mocno wpisuje się bowiem w  partnerstwo publiczno-prywatne i  realizację 
innowacyjnych projektów infrastrukturalnych także w sektorze publicznym, 
jak ochrona zdrowia, edukacja, obronność oraz budowa nowoczesnej infra-
struktury społecznej, tzw innowacji społecznych. 
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perspectives of the development of Smes in poland 
and raising their competitiveness through growth 
of innovativeness (part 2)
Assessment of Smes Financial condition and Firms’ 
innovativeness 

Summary 

The study concerns firms’ competitiveness in Poland. Assuming that 
competitiveness of firms depends to a large degree on their innovativeness, 
the author in her article devoted quite a lot of room to the innovativeness 
determinants. She analysed the enterprise’s internal factors conducive to 
emergence of innovations as well as the external factors such as economy’s 
condition, economic freedom, and institutional determinants, the programmes 
supporting enterprises’ innovativeness. She also presented research findings 
in this respect concerning various groups of enterprises diversified in terms 
of their size. The author referred to the contemporary determinants of Polish 
enterprises’ competitiveness indicating good results of SMEs, which allow for 
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hope that Polish enterprises are entering the path of accelerated dynamics of 
innovation development and competitiveness growth. However, to meet this 
condition there must be preparedness of the entire society and there must take 
place the cultural reform fully and unconditionally focused on innovations.

Key words: enterprises’ financial outcomes, innovativeness, competitive-
ness.

JEL codes: D2, D22, D24, G3, G32, G33 

Artykuł nadesłany do redakcji w grudniu 2016 roku.
© All rights reserved

Afiliacja:
dr Krystyna Mościbrodzka
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel.: 22 457 23 00
e-mail: k.moscibrodzka@vistula.edu.pl


