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DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW  
PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE

1. Wstęp 

We współczesnych gospodarkach coraz ważniejszą rolę odgrywają inno-
wacje. Są one podstawowym instrumentem stymulowania wzrostu i rozwoju 
gospodarczego (jego tempa i kierunków), ale równocześnie wpływają na for-
mę i strukturę międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw. Tempo i zakres 
kreowania oraz wdrażania innowacji stały się obecnie jednym z najważniej-
szych, o ile nie najważniejszym akceleratorem długofalowej konkurencyjności 
przedsiębiorstw, regionów czy całych krajów. 

Wyjątkowe znaczenie polityki innowacyjnej podkreślone zostało już 
w Strategii Lizbońskiej, która za cel stawiała uczynienie z Europy do 2010 r. 
najbardziej konkurencyjnego i dynamicznego, opartego na wiedzy regionu 
gospodarczego, który zdolny jest do trwałego wzrostu gospodarczego, oferuje 
więcej lepszych miejsc pracy oraz zapewnia większą spójność społeczną. Głów-
ną rolę w tych zmianach miały odgrywać szeroko zakrojone badania naukowe 
w innowacyjnych, nowoczesnych dziedzinach wiedzy, stanowiących źródło 
rozwoju. Niestety realizacja postanowień Strategii stała się bardzo trudna, 
a w przypadku niektórych jej celów wręcz niemożliwa.

W 2010 r. Unia Europejska przyjęła kolejną dziesięcioletnią strategię 
(Europa 2020), która z jednej strony – stanowi kontynuację postanowień 
z Lizbony, z drugiej odpowiedź na obecny kryzys gospodarczy. Jednak również 
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w tym przypadku jednym z trzech głównych celów polityki wspólnotowej jest 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (rozwój inteligentny).

Celem opracowania jest zbadanie działalności innowacyjnej polskich 
przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2000–2010. Analizą objęte zo-
staną takie zagadnienia, jak: nakłady na działalność innowacyjną (poziom 
i struktura), rodzaje wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych, źródła fi-
nansowania innowacji, cele oraz efekty prowadzonej polityki innowacyjnej, 
a także główne bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw 
przemysłowych.

2. Pojęcie innowacji

W literaturze przedmiotu pojęcie innowacji nie zostało jednoznacznie 
zdefiniowane. Wynika to z szerokiego obszaru procesów innowacyjnych, które 
dotyczą zarówno nauk społecznych, humanistycznych czy ścisłych. Nawet 
w ramach samych nauk społecznych inaczej zdefiniuje innowacje ekonomista, 
finansista czy specjalista z zarządzania lub marketingu. Najogólniej innowa-
cje można zdefiniować jako „wprowadzenie czegoś nowego” lub jako „rzecz 
nowo wprowadzoną”1.

Do literatury ekonomicznej pojęcie innowacji wprowadził austriacki 
ekonomista J.A. Schumpeter2. W swojej teorii rozróżniał dwa pojęcia: wyna-
lazek oraz innowację. Wynalazkiem jest dokonanie jakiegoś nowego odkrycia 
technicznego, natomiast innowacją jego praktyczne zastosowanie w przemy-
śle. Tym samym nie każdy wynalazek jest innowacją – gdyż nie każdy jest 
wprowadzany na rynek.

Schumpeterowskie innowacje, będące wynikiem tzw. „kreatywnej destruk-
cji” i „kreatywnej akumulacji”3, ujmowane są bardzo szeroko – zalicza się do 
nich wszelkie możliwe nowe zmiany w produkcji i dystrybucji, a w szcze-
gólności:

1 Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl; stan na: 1.10.2012 r.
2 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
3 Kreatywna destrukcja dotyczy nowych przedsiębiorstw, które „zakłócają” stary porządek 

technologiczny, zaś kreatywna akumulacja – podmiotów działających na rynku, dominujących 
pod względem innowacyjnych; L. Lewandowska, Teoretyczno-empiryczny koncept rozwoju 
innowacyjnej firmy, [w:] L. Lewandowska (red.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność 
regionu łódzkiego, PTE, Oddz. Łódź, Łódź 2011, s. 268.
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1) wprowadzenie na rynek nowego produktu; 
2) wprowadzenie nowej metody produkcji;
3) otwarcie nowego rynku (wejście na nowy rynek); 
4) zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów;
5) wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych.

Istotą tak szeroko ujętych innowacji jest określenie „nowy”. Schumpeter 
utożsamiał innowację z pierwszym zastosowaniem danego rozwiązania, a nie 
z jego upowszechnianiem. Ten drugi proces określał jako imitację4.

W swojej teorii Schumpeter skupiał się przede wszystkim na innowacjach 
technicznych i ich znaczeniu dla gospodarki. Postęp techniczny i zmiana 
struktury gospodarek, w tym wzrost znaczenia usług, sprawiły jednak, że 
klasyczne ujęcie innowacji zastąpione zostało nowymi koncepcjami, znacznie 
rozszerzającymi przedmiotowy zakres innowacji poza sferę techniki5.

Prezentowane w literaturze ekonomicznej definicje innowacji można po-
dzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich ujmuje pojęcie w wąskim 
znaczeniu; w takim przypadku innowacja jest wynalazkiem, który znalazł 
zastosowanie. Druga grupa definicji ujmuje innowacje w szerokim znaczeniu; 
oznaczają one wówczas cały proces zarządzania skutkujący wprowadzeniem na 
rynek nowości6. Wybrane definicje innowacji przedstawione zostały w tab. 1.

TABELA 1: Definicje innowacji 

Autor Definicja
1 2

H.G. Barnett Wszelka myśl, zachowanie się lub rzecz jakościowo różna od dotychczas 
istniejących

J. Brilman Praktyczne zastosowanie jakiejś twórczej idei, skutkujące zwiększeniem 
sprzedaży lub zmniejszeniem kosztów

W. Chan Kim
Stworzenie nowej wartości dla nabywców i własnej firmy, a tym samym 
otwarcie nowej, wolnej przestrzeni rynkowej („kamień węgielny strategii 
błękitnego oceanu”)

P. Drucker
Szczególne narzędzie, za pomocą którego przedsiębiorcy ze zmiany czy-
nią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia 
nowych usług; tworzenie nowej wartości

Ch. Freeman Pierwsze handlowe wprowadzenie nowego produktu, procesu, systemu 
lub urządzenia*

4 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wyd. US., Szczecin 2006, s. 19.
5 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, 

Warszawa 2007, s. 13.
6 P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje..., s. 21.
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1 2

R. Griffin Kierowany wysiłek organizacji na rzecz rozwoju nowych produktów lub 
usług bądź nowych zastosowań dla produktów lub usług już istniejących

G. Hamel Wszystko, co w znaczący sposób odmienia zwyczajowe formy organiza-
cyjne firmy i poprzez to przybliża realizację jej celów

A. Jasphar Rozwój i wdrażanie nowych pomysłów przez ludzi, którzy w dłuższym 
okresie wchodzą ze sobą w interakcje w przestrzeni instytucjonalnej

R. Johnston
Pierwsze zastosowanie wyrobu czy metody wytwarzania lub kolejne 
zastosowania, gdy zmiany adaptowane są przez inne firmy, sektory prze-
mysłu czy kraje

Ph. Kotler Dobro, usługa lub pomysł, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy
S. Kuznets Zastosowanie nowej metody dla uzyskania ostatecznego celu
C. Midler Proponowanie nowych kombinacji

E.M. Rogers Wszystko, co jest postrzegane jako nowe, niezależnie obiektywnej nowości 
danej idei czy rzeczy

J. Westland Pomysł + komercjalizacja; tworzenie nowych ekscytujących produktów

P.R. Whitfield
Ciąg skomplikowanych działań polegających na rozwiązywaniu proble-
mów, w efekcie których powstaje kompleksowa i całkowicie opracowana 
nowość

M. Williams Narzędzie pokonania konkurencji w przyszłości

M. Brzeziński
Każda zmiana w produkcji polegająca na przyswojeniu uzyskanej wiedzy; 
idea lub koncepcja niezbędna w poszukiwaniu nowych rozwiązań tech-
niczno-organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych

W. Janasz
K. Kozioł

Twórcze zmiany, które prowadzą do zmian w systemach społecznych, 
ekonomicznych, technologicznych czy ekologicznych

A. Kornak Kombinacja czynników wytwórczych, która doprowadza do realnego 
postępu

M. Kostera Proces, w trakcie którego są materializowane kreatywne pomysły

J. Kowalczyk Praktyczna transformacja idei w nowe wyroby, usługi, procesy, systemy 
i społeczne interakcje

R. Nowacki
Skłonność i zdolność tworzenia nowych i doskonalenia istniejących 
produktów, nowych technologii i organizacji oraz systemów zarządzania 
i motywacji

E. Pająk Pomysł, który tworzy określoną wartość ekonomiczną

K. Pasternak
Skłonność i zdolność przedsiębiorstw do rozwijania i przyswajania no-
wych, a także udoskonalonych produktów lub świadczonych usług oraz 
stosowanych technologii, której cechą jest element nowości

J. Penc
Szczególne narzędzie przedsiębiorczości, za pomocą którego ze zmiany 
czyni się okazję do podjęcia nowego działania gospodarczego lub do 
świadczenia nowego rodzaju usług

Z. Pietrusiński
Zmiany celowo wprowadzane, które polegają na zastępowaniu dotychcza-
sowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle określonych 
kryteriów składających się na postęp

TABELA 1 (cd.)
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1 2

T. Sikora Zdolność do efektywnej alokacji zasobów dla ukształtowania optymalnej 
konfiguracji przewag konkurencyjnych

S. Wiankowski
Zdolność i motywacja gospodarki lub przedsiębiorstw do ustawicznego 
poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, 
nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków

* Definicje Freemana, Johnstona i Pietrusińskiego, [za:] W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 14–17.

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania istotne jest również przed-
stawienie definicji innowacji zawartej w Podręczniku Oslo7, stanowiącym zbiór 
zasad dotyczących problematyki pomiaru i interpretacji danych z zakresu nauki, 
techniki i innowacji. Zgodnie z nim w szerokim ujęciu „innowacja to wdrożenie 
nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, 
nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce go-
spodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”. Natomiast 
w wąskim znaczeniu innowacja stanowi „wdrożenie jednego lub kilku typów 
innowacji”. W podręczniku skonkretyzowano również pojęcie „nowości” wpro-
wadzanych rozwiązań. Za takie uznaje się te, które dana firma opracowała jako 
pierwsza, a także te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów.

Podsumowując, za innowację można uznać każde nowe rozwiązanie 
wprowadzone w dowolnym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Nowość może dotyczyć zarówno samego przedsiębiorstwa, rynku, na którym 
działa, jak i gospodarki.

3. Nakłady na działalność innowacyjną

Działalność innowacyjna jest procesem złożonym i wieloobszarowym. 
Stanowi ona „całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, 
finansowych i komercyjnych, które faktycznie prowadzą lub mają prowadzić 
do wdrożenia innowacji”8. Bardzo często działalność innowacyjna utożsamiana 

7 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edn, OECD, 
European Communities 2005; [wyd. polskie: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i inter-
pretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, MNiSzW, Warszawa 2008]. 

8 Ibidem, pkt 314, s. 95.
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jest z pracami badawczo-rozwojowymi, co zakładał tzw. linearny model inno-
wacji. Podejście takie jest obecnie jednak niewłaściwe, gdyż B + R są jedynie 
jednym z obszarów innowacyjności przedsiębiorstwa. Według współczesne-
go podejścia do innowacji (tzw. model systemowy), są one wynikiem wielu 
złożonych powiązań pomiędzy jednostkami, organizacjami i środowiskiem, 
w którym działają9. Tym samym działalność innowacyjna znacznie wykracza 
poza obszar B + R i obejmuje nakłady finansowe (bieżące i inwestycyjne) 
poniesione na:
• prace badawcze i rozwojowe;
• zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych;
• zakup oprogramowania;
• zakup środków trwałych;
• szkolenie personelu;
• marketing;
• pozostałe.

Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje „pracę twórczą podejmowaną 
w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzy-
stanie tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań”10. Od innych rodza-
jów działalności innowacyjnej odróżnia ją element nowości oraz eliminacja 
niepewności naukowej i/lub technicznej. Nakłady inwestycyjne na ten rodzaj 
działalności obejmują nakłady bieżące na badania podstawowe, stosowane 
i prace rozwojowe, i są one związane z opracowywaniem nowych i istotnie 
ulepszonych produktów (innowacje produktowe) oraz procesów (innowacje 
procesowe). Do działalności innowacyjnej zalicza się całokształt działalno-
ści B + R finansowanej lub realizowanej przez przedsiębiorstwa. Źródłem 
jej powstania może być zarówno własne zaplecze rozwojowe (tzw. nakłady 
wewnętrzne), jak i nabycie od innych jednostek (tzw. nakłady zewnętrzne).

Innowacje mogą również polegać na nabyciu od jednostek zewnętrznych 
wiedzy, oprogramowania komputerowego oraz środków trwałych. Nabycie 
wiedzy (w formie dokumentacji i praw) obejmuje zakup technologii oraz know 
how w formie patentów, licencji, wynalazków, znaków towarowych, projektów 
i wzorów związanych z wdrażaniem innowacji. Pozyskanie środków trwałych 

 9 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Innovation policy: 
updating the Union’s approach in the context of the Lisbon strategy (COM 2003/112 final), 
http://eur-lex.europa.eu, stan na: 1.10.2012 r.

10 Podręcznik Oslo..., s. 96.
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obejmuje zakup i montaż wybranych grup dóbr kapitałowych. Zalicza się do 
nich przede wszystkim: maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, 
przyrządy i nieruchomości. 

Do nakładów inwestycyjnych należą również wydatki na szkolenia perso-
nelu, które związane są z działalnością inwestycyjną we wszystkich obszarach 
(produkt, proces, marketing, organizacja). Mogą one obejmować wszystkie fazy 
procesów inwestycyjnego – począwszy od projektowania, a skończywszy na pro-
mocji produktów wprowadzanych na rynek, pod warunkiem, że są konieczne do 
wdrożenia innowacji w obrębie produktu, procesu, marketingu lub zarządzania.

Nakłady na innowacje marketingowe mogą dotyczyć wydatków na wstęp-
ne badania rynku, testy rynkowe, przystosowanie produktów do wymogów 
różnych rynków, reklamę itp. (z wyłączeniem nakładów na organizację sieci 
dystrybucyjnych dla nowych produktów). Natomiast nakłady na metody 
organizacyjne obejmują pozostałe wydatki na przygotowania innowacji pro-
duktowych lub procesowych, które nie zostały zaliczone do prac badawczo-
-rozwojowych, np. studia wykonalności, opracowywanie procedur i norm.

W badanym okresie (2000–2010) nakłady przedsiębiorstw przemysłowych 
na działalność innowacyjną wykazywały tendencję wzrostową (zob. wykr. 1) 
i w ciągu 11 analizowanych lat wzrosły prawie dwukrotnie: z 12,2 mld zł do 
22,4 mld zł. Przy ogólnym wzrostowym trendzie załamanie pojawiło się w la-
tach: 2001 (spadek o 6%), 2005 (–6%) oraz w roku 2009 (–9,6%). 
WYKRES 1: Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych* w Polsce 
w latach 2000–2010 (w mln zł)
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* Dane z opracowań Nauka i technika dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających ponad 49 pra-
cowników, a z Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw – zatrudniających ponad 10 osób. 

Ź r ó d ł o: Nauka i technika, GUS, Warszawa 2005–2012.
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Największą część nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa przeznaczały 
na zakup środków trwałych (zob. tab. 2), gdyż wydatki na ten cel stanowiły ok. 
80% całkowitych nakładów inwestycyjnych. W grupie tej największą część 
środków przeznaczono na zakup maszyn i urządzeń (od 85% do 95%), nie-
znaczny był natomiast poziom (i udział) wydatków na działalność budowlaną. 

TABELA 2: Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce 
w latach 2000–2010 (w mln zł)

Nakłady 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ogółem, w tym: 12 235 11 501 13 848 15 512 15 628 14 670 16 031 19 805 23 686 21 406 22 379
• B + R 1 570 1 176 1 290 1 716 1 173 1 410 1 481 1 603 1 930 2 173 3 273
• zakup wiedzy ze 

źródeł zewnętrz-
nych 270 220 414 744 439 351 337 324 262 268 911

• zakup oprogra-
mowania b.d. b.d. b.d. 369 21 293 467 341 354 357 452

• nakłady inwesty-
cyjne na środki 
trwałe 9 344 9 305 11 471 12 231 12 982 12 138 13 058 16 507 20 066 17 972 16 737

• szkolenie perso-
nelu związane 
z działalnością 
inwestycyjną 135 83 27 27 41 44 40 64 202 45 88

• marketing doty-
czący nowych 
i istotnie ulepszo-
nych produktów 393 318 209 213 410 25 463 577 580 346 440

• pozostałe 523 399 438 212 624 410 185 389 293 246 479

Ź r ó d ł o: Nauka i technika, GUS, Warszawa 2005–2012.

Kolejną pozycję wydatków inwestycyjnych, choć znacznie mniejszą, 
stanowiły nakłady na B + R. Od 2005 r. widoczny jest systematyczny wzrost 
nominalnego poziomu wydatków na ten cel. Jednak przez znaczną część 
analizowanego okresu nakłady na prace badawczo-rozwojowe stanowiły 
mniej niż 10% całkowitych nakładów inwestycyjnych (zob. wykr. 2) i dopiero 
w ostatnim roku (2010) ich udział był wyższy niż w roku 2000 (15% w por. 
do 13%). Niski poziom wydatków na B + R jest zjawiskiem niekorzystnym, 
gdyż może oznaczać spadek wewnętrznego potencjału badawczego polskich 
przedsiębiorstw. 
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WYKRES 2: Struktura nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych 
w Polsce w latach 2000–2010 (w %)

2000 200920082007200620052004200320022001 2010
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Ź r ó d ł o: Nauka i technika, GUS, Warszawa 2005–2012.

Pozostałe 10% nakładów inwestycyjnych przeznaczane było na zakup 
wiedzy i oprogramowania, szkolenia, działalność marketingową i pozostałe 
cele. Szczególnie niekorzystny wydaje się niski poziom (i udział) wydatków 
na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych. 

4. Typy innowacji

W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery typy innowacji:
• produktowe (technological product innovation);
• procesowe (technological process innovation);
• marketingowe (marketing innowation);
• organizacyjne (organisational innovation).

Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu nowych lub istotnie 
udoskonalonych w zakresie swoich cech lub zastosowań wyrobów lub usług. 
Nowość i udoskonalenia mogą dotyczyć specyfikacji technicznej, składu, wbu-
dowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych, 
a w zakresie usług – np. sposobu ich świadczenia. 
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Innowacja procesowa obejmuje wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalo-
nej metody produkcji lub dostawy, a także dystrybucji i wspierania działalności 
w zakresie wyrobów i usług. Do tego typu innowacji wliczane są również 
nowe lub istotnie ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowanie w dzia-
łalności pomocniczej (np. zaopatrzenie, księgowość, ICT). Celem innowacji 
procesowych może być obniżenie kosztów produkcji, poprawa jakości, a także 
wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.

Istotą innowacji marketingowej jest wdrożenie nowej koncepcji lub strate-
gii marketingowej, która będzie się wiązała ze zmianami w jednym lub kilku 
obszarach marketing-mix: produktu, opakowania, dystrybucji, promocji lub 
strategii cenowej. Celem wprowadzanych zmian może być lepsze zaspokojenie 
potrzeb konsumentów, otwarcie nowych rynków zbytu oraz nowe pozycjo-
nowanie produktu.

Innowacje organizacyjne polegają zaś na wdrożeniu nowej metody orga-
nizacyjnej. Nowość może dotyczyć zasad działania, organizacji miejsca pracy 
lub stosunków z otoczeniem. Stanowią one zarówno czynnik wspierający 
innowacje w obrębie produktów i procesów, jak również same mogą wywie-
rać istotny wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Celem 
tego typu innowacji może być: zmniejszenie kosztów administracyjnych lub 
transakcyjnych, podniesienie wydajności pracy, redukcja kosztów dostaw 
czy wzrost zdolności firmy do uczenia się i wykorzystywania nowej wiedzy 
i technologii. 

Wyniki działalności inwestycyjnej wskazują, że w latach 2004–2010 pol-
skie przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadzały przede wszystkim innowacje 
produktowe i procesowe (zob. wykr. 3). Działalność taką prowadził bowiem 
prawie co czwarty podmiot. W ramach innowacji produktowych i procesowych 
przeważały zmiany w obszarze procesu. Podmioty wydatkowały środki przede 
wszystkim na nowe lub istotnie ulepszone procesy.

W ciągu trzech analizowanych okresów zauważalny jest jednak istotny 
spadek nakładów przedsiębiorstw na innowacje produktowo-procesowe. 
Odsetek przedsiębiorstw wydatkujących środki na ten cel spadł bowiem 
z 23,2% do 17,1%. 
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WYKRES 3: Typy innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce w latach 2004–2010 
(w % przedsiębiorstw ogółem)
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Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

Analiza formy własności i wielkości przedsiębiorstw wskazuje, iż większy 
odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie zanotowano w sektorze 
publicznym niż w prywatnym (zob. tab. 3). Widoczna jest również zależność 
między wielkością przedsiębiorstwa a skłonnością do innowacji produktowo-
-procesowych. Rośnie ona bowiem wraz z wielkością podmiotu – ponad 6 razy 
więcej przedsiębiorstw dużych (zatrudniających powyżej 249 osób) niż małych 
(10–49 osób) ponosiło nakłady na innowacje w tym obszarze.

TABELA 3: Innowacje produktowe i/lub procesowe w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w Polsce w latach 2004–2010 (w % przedsiębiorstw ogółem)

Przedsiębiorstwa 2004–2006 2006–2008 2008–2010*
Ogółem, w tym: 23,2 21,3 17,1  (12,1; 12,9)

Sektor 
publiczny 39,0 32,6 27,3  (12,5; 22,6)
prywatny 22,5 20,8 16,6  (12,1; 12,4) 

Pracujący
10–49 13,9 14,6 9,6  (6,4; 6,9) 
50–249 37,4 32,7 30,2  (21,9; 22,1)
pow. 249 65,5 60,7 59,0  (45,1; 50,8)

* W nawiasie podano odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe i pro-
cesowe. 

Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.
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Nakłady produktowo-procesowe dotyczyły przede wszystkim produkcji 
farmaceutycznej, tytoniu, koksu i ropy naftowej, komputerów i wyrobów 
elektronicznych oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych. 

Analiza danych z lat 2004–2010 wskazuje, iż znacząco spada odsetek 
przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne i marketingowe 
(zob. tab. 4). O ile w latach 2004–2006 prawie co czwarte przedsiębiorstwo 
przemysłowe wprowadziło innowacje organizacyjne, a co piąte marketingo-
we, to w ostatnich latach (2008–2010) było ich odpowiednio 13% i 13,5%. 
W tym porównaniu zdecydowanie gorzej wypada sektor publiczny niż pry-
watny – spadek innowacji organizacyjnych o 20,4 pkt proc. i marketingowych 
o 7,6 pkt proc., co oznacza, iż inwestycje tego typu wprowadziło o połowę 
mniej przedsiębiorstw.

TABELA 4: Innowacje organizacyjne i marketingowe w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w Polsce w latach 2004–2010 (w % przedsiębiorstw ogółem)

Przedsiębiorstwa 2004–2006 2006–2008 2008–2010
INNoWAcJe oRgANIzAcyJNe:
Ogółem, w tym: 23,4 13,3 13,0

Sektor
publiczny 36,8 18,6 16,4
prywatny 22,7 13,1 21,2

Pracujący
10–49 16,3 9,0 9,0
50–249 33,1 19,8 18,1
pow. 249 59,7 43,7 43,8

INNoWAcJe mARKetINgoWe:
Ogółem, w tym: 18,4 13,5 13,5

Sektor
publiczny 15,8 13,1 8,2
prywatny 18,6 13,6 13,5

Pracujący
10–49 14,5 10,9 11,1
50–249 23,7 17,4 16,4
pow. 249 38,8 33,2 31,7

Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

Analiza struktury przedsiębiorstw wprowadzających innowacje organiza-
cyjne i marketingowe, uwzględniającej ich wielkość, uwidacznia zależność 
między poziomem zatrudnienia a innowacyjnością. Najbardziej innowacyjne 
są firmy największe – zatrudniające powyżej 249 osób, a najmniej – podmioty 
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najmniejsze – zatrudniające 10–49 osób. W tej grupie zauważalny jest również 
największy spadek udziału przedsiębiorstw wprowadzających innowacje.

W latach 2008–2010 inwestycje organizacyjne obejmowały głównie popra-
wę jakości wyrobów i usług (51,5%) oraz skrócenie czasu reakcji na potrzeby 
klientów i dostawców (45,5%). Natomiast analiza innowacji marketingowych 
wskazuje, iż wśród przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach 2008–2010 
wprowadziły innowacje marketingowe, najwyższy był odsetek firm, które 
wprowadziły nowe metody kształtowania cen wyrobów i usług (8,0%). 

Liderami w zakresie innowacji marketingowych i organizacyjnych – tak jak 
produktowo-procesowych – są przedsiębiorstwa farmaceutyczne i tytoniowe. 

4. Finansowanie działalności innowacyjnej

Źródłem finansowania działalności innowacyjnej były przede wszystkim 
środki własne, które stanowiły od 70% do 80% środków przeznaczanych na 
innowacje (zob. tab. 5). Alternatywą dla środków własnych, jednak znacznie 
rzadziej wykorzystywaną, były kredyty bankowe. Widoczna jest również zależ-
ność między tymi dwoma źródłami finansowania; zmniejszanie finansowania 
własnego rekompensowane jest głównie finansowaniem bankowym. Analizując 
tą zależność, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W 2009 r. widocz-
ny był prawie 6-procentowy spadek nakładów innowacyjnych przedsiębiorstw 
przemysłowych. Towarzyszyło temu zmniejszenie znaczenia finansowania 
własnego na rzecz kredytów i bezzwrotnych środków z zagranicy (fundusze 
strukturalne). Może to oznaczać, że przedsiębiorstwa, które wypracowały 
mniejsze zyski, musiały ograniczyć działalność innowacyjną, jednak brak 
środków własnych próbowały, przynajmniej częściowo, zrekompensować 
środkami obcymi.

Istotne jest również bardzo niskie zaangażowanie środków budżetowych we 
wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz wzrost znaczenia 
bezzwrotnych środków z zagranicy. To drugie zjawisko wynika m.in. z prze-
znaczenia znacznej części funduszy strukturalnych na wspieranie działalności 
innowacyjnej (PO IG) oraz z coraz większej umiejętności pozyskiwania przez 
przedsiębiorstwa środków z UE.
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TABELA 5: Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw prze-
mysłowych w Polsce w latach 2004–2010 (w mln zł, w %)

Źródło  
finansowania 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Ogółem, w tym: 15 628,0 16 031,0 19 804,6 23 686,1 21 405,5 22 379,0

• środki własne
12 320,0 12 878,5 14 794,8 17 029,7 14 929,3 17 302,1

78,8% 80,3% 74,7% 71,9% 69,7% 77,3%
• z budżetu 

państwa
167,0 257,1 223,1 284,2 172,8 233,4

1,1% 1,6% 1,1% 1,2% 0,8% 1,0%
• z zagranicy  

(bezzwrotne)
173,0 253,5 21,8 376,8 568,7 1 621,7

1,1% 1,6% 0,1% 1,6% 2,7% 7,2%
• z funduszy ka-

pitału ryzyka
6,0 2,2 7,9 37,6 0,2 0,3
0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

• kredyty ban-
kowe

2 441,0 2119,6 288,3 4 889,3 5 433,1 1 636,5
15,6% 13,2% 1,5% 20,6% 25,4% 7,3%

• pozostałe
521,0 520,1 4 468,7 1 068,5 301,4 1 585,0

3,3% 3,2% 22,6% 4,5% 1,4% 7,1%

Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

5. Cel działalności innowacyjnej

Cele działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zazwyczaj rozpatruje się 
w trzech obszarach: produktu, procesu oraz pozostałych efektów (zob. tab. 6). 

TABELA 6: Cele działalności innowacyjnej

Produkt Proces Pozostałe efekty
• Zwiększenie asortymentu 

produktów
• Wejście na nowe rynki
• Zwiększenie udziału na do-

tychczasowych rynkach
• Poprawa jakości produktów
• Zastąpienie przestarzałych 

produktów

• Zwiększenie elastyczności produkcji
• Zwiększenie zdolności produkcyj-

nych
• Obniżka kosztów pracy na jednostkę 

produktu
• Obniżka materiałochłonności i ener-

gochłonności na jednostkę produktu
• Zastąpienie przestarzałych procesów

• Zmniejszenie szko-
dliwości dla środo-
wiska

• Poprawa BHP
• Wypełnienie przepi-

sów, norm lub stan-
dardów

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Badane przedsiębiorstwa oceniały wymienione powyżej cele działalności 
inwestycyjnej w czterostopniowej skali (wysokie, średnie, niskie, bez znacze-
nia). W całym analizowanym okresie dominowały cele w obszarze produktu 
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– wejście na nowe rynki lub zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie asor-
tymentu oraz poprawa jakości wyrobów/usług (zob. wykr. 4). 

WYKRES 4: Cel działalności innowacyjnej* przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 
2004–2010 (w %)
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* Odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które określiły znaczenie danego celu 
jako „wysokie”

Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w ciągu ostatnich 7 lat zmianie uległa 
reorientacja znaczenia poszczególnych celów (zob. tab. 7). Po pierwsze – 
przedsiębiorstwa coraz mniejsze znaczenie przypisują celom produktowym, 
głównie wejściu na rynek i zwiększaniu udziału w rynku (spadek z 75,1% do 
43,8%). Po drugie – wzrasta znaczenie celów procesowych obejmujących 
obniżkę osobowych kosztów pracy (2,7-krotny wzrost), zwiększenie zdolno-
ści produkcyjnych (2,3-krotny wzrost) oraz poprawę elastyczności produkcji 
(2-krotny wzrost).

Biorąc pod uwagę formę własności przedsiębiorstwa, zauważyć można, iż 
w obu grupach podmiotów miała miejsce podobna tendencja reorientacji istot-
ności poszczególnych celów. Przedsiębiorstwa z sektora publicznego większe 
znaczenie przypisują jednak poprawie jakości produkowanych wyrobów i za-
stąpieniu przestarzałych produktów/procesów, a firmy prywatne – zwiększeniu 
asortymentu, elastyczności i zdolności produkcyjnych. Podobne znaczenie ma 
poprawa BHP i obniżka osobowych kosztów pracy.
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TABELA 7: Cel działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 
2004–2010 (w %)

Cel działalności 2004–2006 2006–2008 2008–2010
Ogółem:
• zwiększenie asortymentu 38,0 51,7 51,5
• zastąpienie przestarzałych produktów/procesów b.d. 37,3 38,0
• wejście na nowe rynki 28,3 37,3 43,8• zwiększenie udziału w rynku 40,2
• poprawa jakości wyrobów/usług 40,9 53,2 50,3
• poprawa elastyczność produkcji 24,2 31,0 29,0
• zwiększenie zdolności produkcyjnych 31,0 40,8 37,2
• poprawa BHP* 21,4 31,5 30,0
• obniżka osobowych kosztów pracy 16,2 28,6 24,5
Sektor publiczny**:
• zwiększenie asortymentu 21,1 35,3 35,9
• zastąpienie przestarzałych produktów/procesów b.d. 2,4 47,4
• wejście na nowe rynki 15,1 1,2 24,9• zwiększenie udziału w rynku 1,4
• poprawa jakości wyrobów/usług 25,9 2,7 49,3
• poprawa elastyczność produkcji 14,1 1,2 17,2
• zwiększenie zdolności produkcyjnych 15,0 1,4 24,2
• poprawa BHP* 23,7 1,4 28,0
• obniżka osobowych kosztów pracy 13,3 1,4 18,9
Sektor prywatny:
• zwiększenie asortymentu 39,5 53,0 52,8
• zastąpienie przestarzałych produktów/procesów b.d. 34,9 37,2
• wejście na nowe rynki 29,4 36,1 45,4• zwiększenie udziału w rynku 38,7
• poprawa jakości wyrobów/usług 42,2 50,5 50,4
• poprawa elastyczność produkcji 25,1 29,8 30,0
• zwiększenie zdolności produkcyjnych 32,3 39,5 38,3
• poprawa BHP* 21,2 30,2 30,2
• obniżka osobowych kosztów pracy 16,6 27,2 25,0

* W latach 2004–2006 – zmniejszenie szkodliwości dla środowiska oraz poprawa BHP.
** Dane dla lat 2006–2008 dla przedsiębiorstw sektora publicznego wydają się niewiarygodne 
(Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2008, GUS, Warszawa 2009), nie 
ma jednak możliwości porównania ich z innymi publikacjami GUS.

Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.
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6. Efekty działalności innowacyjnej

Zagadnieniem szczególnie interesującym z punktu widzenia polityki in-
nowacyjnej jest jej efektywność, a więc wpływ na wielkość produkcji, wydaj-
ność i zatrudnienie. Zgodnie z wytycznymi Podręcznika Oslo, podstawowym 
kryterium oceny efektów działalności innowacyjnej jest udział w przychodach 
ze sprzedaży ogółem, przychodów ze sprzedaży produktów lub usług nowych, 
lub w ostatnich trzech latach istotnie udoskonalonych. 

Podstawowym warunkiem innowacji jest element nowości, który można 
rozpatrywać na trzech poziomach:
• nowości dla firmy,
• nowości dla rynku,
• nowości w skali światowej.

Nowość dla firmy dotyczy sytuacji, w której dany produkt, proces, me-
toda organizacyjna czy marketingowa funkcjonują już na rynku, jednak dla 
danego przedsiębiorstwa są one nowe lub znacząco udoskonalone (produkty 
i procesy). Natomiast nowość dla rynku11 lub w skali światowej12 oznacza, że 
przedsiębiorstwo wdrożyło daną innowację jako pierwsze na rynku, w sektorze 
bądź w skali całego świata.

Wyniki działalności inwestycyjnej wskazują, że w latach 2004–2010 
polskie przedsiębiorstwa przemysłowe wykazywały coraz mniejszy udział 
przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych (zob. 
wykr. 5). Pozytywnym zjawiskiem jest jednak zwiększanie się udziału pro-
duktów nowych dla rynku. 

11 Rynek – firma i jej konkurenci. Może on obejmować region geograficzny lub linię produktów.
12 Nowość w skali światowej – wprowadzenie innowacji po raz pierwszy na wszystkich rynkach 

i we wszystkich sektorach, zarówno w kraju, jak i w skali międzynarodowej.
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WYKRES 5: Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsię-
biorstwach przemysłowych w Polsce w latach 2004–2010 (w % sprzedaży ogółem)
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Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

Analiza przedsiębiorstw uwzględniająca formę własności wskazuje, iż 
przedsiębiorstwa publiczne i prywatne charakteryzowały się odmienną ten-
dencją kształtowania się przychodów ze sprzedaż produktów innowacyjnych 
(zob. tab. 8). W latach 2004–2010 podmioty publiczne wykazywały wzrost 
udziału tego typu przychodów (prawie 2-krotny), a prywatne – jego spadek 
(o ponad ⅓). Dodatkowo przedsiębiorstwa publiczne coraz większą część 
przychodów osiągają ze sprzedaży produktów innowacyjnych dla rynku, a nie 
tylko dla nich. 

TABELA 8: Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsię-
biorstwach przemysłowych w Polsce w latach 2004–2010 (w % sprzedaży ogółem)

Produkty 2004–2006 2006–2008 2008–2010
1 2 3 4

Ogółem, w tym: 13,1 12,3 11,3
• nowe dla rynku 5,9 6,6 7,1
• nowe dla przedsiębiorstwa 7,2 5,8 4,3
SEKTOR: 
Publiczny, w tym: 7,0 8,2 13,9

• nowe dla rynku 5,2 7,2 13,3
• nowe dla przedsiębiorstwa 1,8 1,0 0,6
Prywatny, w tym: 18,3 13,2 10,8
• nowe dla rynku 10,6 6,4 5,8
• nowe dla przedsiębiorstwa 7,8 6,8 5,0
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1 2 3 4
PracujĄcy:
10–49 osób, w tym: 3,4 4,2 2,4
• nowe dla rynku 1,2 2,4 1,0
• nowe dla przedsiębiorstwa 2,2 1,8 1,4
50–249 osób, w tym: 8,5 7,8 7,8
• nowe dla rynku 4,1 4,0 4,2
• nowe dla przedsiębiorstwa 4,4 3,9 3,6
Pow. 249 osób, w tym: 16,1 6,7 8,6
• nowe dla rynku 7,3 3,4 4,3
• nowe dla przedsiębiorstwa 8,9 3,2 4,3

Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, należy stwierdzić, że najwięk-
szy udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszo-
nych wykazywały przedsiębiorstwa największe (zatrudniające pow. 249 osób). 
Jednak znaczący spadek tego udziału w latach 2004–2010 spowodował, iż obec-
nie poziom innowacyjny przedsiębiorstw dużych jest nieznacznie wyższy niż 
średnich (50–249 osób), szczególnie w zakresie innowacji na poziomie rynku.

O efektywności działalności innowacyjnej świadczy również udział 
w sprzedaży produktów wysokiej techniki. Wyniki badań wskazują, że polskie 
przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzają przede wszystkim produkty niskiej 
techniki (zob. wykr. 6). 

WYKRES 6: Struktura produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce 
w latach 2001–2010 (w %)
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Ź r ó d ł o: Nauka i technika, GUS, Warszawa 2005–2012.
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W całym analizowanym okresie sprzedaż produktów wysokiej i średnio-
wysokiej techniki stanowiła mniej niż ⅓ osiąganych przychodów ze sprzeda-
ży (zob. tab. 9). Pozytywnym zjawiskiem jest jednak systematyczny wzrost 
znaczenia produktów najbardziej innowacyjnych. W ciągu 10 analizowanych 
lat przychody ze sprzedaży produktów wysokiej techniki wzrosły z 4,8% do 
6,8%, a średniowysokiej – z 22,6% do 27,2%. Jednak nadal wskaźnik ten 
kształtuje się na poziomie ok. 50% średniej unijnej.

TABELA 9: Struktura produkcji sprzedanej w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce 
w latach 2001–2010 (w %)

technika 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ogółem:
• wysoka 4,8 5,4 5,1 4,5 4,5 5,4 5,5 4,7 5,9 6,8
• średniowysoka 22,6 21,2 23,4 25,6 26,1 26,3 26,5 26,5 26,9 27,2
• średnioniska 30,8 29,8 30,1 31,3 32,1 32,9 32,9 34,6 31,7 32,7
• niska 41,8 43,6 41,4 38,6 37,3 35,4 35,1 34,2 35,5 33,3
Sektor publiczny:
• wysoka 4,2 3,6 3,2 3,2 3,4 7,6 8,0 3,8 4,1 2,8
• średniowysoka 21,3 21,3 22,9 23,7 26,7 46,1 47,2 23,2 24,4 24,3
• średnioniska 47,7 50,4 55,2 56,8 54,2 29,0 26,9 64,9 62,1 64,8
• niska 26,8 24,7 18,7 16,3 39,7 17,3 17,9 8,1 9,4 8,1
Sektor prywatny:
• wysoka 4,9 5,6 5,3 4,7 4,6 6,2 6,3 4,8 6,0 7,1
• średniowysoka 22,8 21,2 23,4 25,8 26,0 29,6 29,7 26,8 27,0 27,4
• średnioniska 27,5 26,8 26,7 28,3 30,0 25,8 26,8 32,0 29,6 30,6
• niska 44,8 46,4 44,6 41,2 39,4 38,4 37,2 36,4 37,4 34,9

Ź r ó d ł o: Nauka i technika, GUS, Warszawa 2005–2012.

W Polsce widoczne są znaczne dysproporcje w poziomie innowacyjności 
przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Podmioty prywatne wykazują 
znacznie większy udział przychodów ze sprzedaży produktów wysokiej 
techniki (z wyjątkiem lat 2006–2007). Ponadto w grupie tej sprzedaż wyro-
bów wysokiej techniki systematycznie wzrasta (z 4,9% w roku 2001 do 7,1% 
w roku 2010). W tym samym okresie w firmach publicznych widoczna jest 
znaczna degradacja ich innowacyjności – udział przychodów ze sprzedaży 
produktów wysokiej techniki zmniejszył się z 4,2% do 2,8%. Pozytywnym 
zjawiskiem jest jednak systematyczne zmniejszanie udziału przychodów ze 
sprzedaży wyrobów niskiej techniki. W ciągu 10 lat ta grupa przychodów 
zmniejszyła się ponad 3-krotnie – z 26,8% do 8,1%. Zmiany te są efektem 
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zwiększania produkcji wyrobów średnioniskiej techniki. Oznacza to, że w roku 
2010 przedsiębiorstwa prywatne wykazywały ponad 4-krotnie większy udział 
przychodów ze sprzedaży wyrobów niskiej techniki niż podmioty prywatne.

Przedsiębiorstwa najbardziej innowacyjne (wysoka technika) prowadziły 
przede wszystkim działalność w zakresie produkcji pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep; produkcji maszyn i urządzeń; produkcji urządzeń, instru-
mentów oraz wyrobów medycznych oraz produkcji chemikaliów i wyrobów 
chemicznych.

7. Przeszkody dla działalności innowacyjnej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw napotyka na szereg barier – 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ich właściwa identyfikacja jest 
podstawowym warunkiem zwiększenia efektywności polityki innowacyjnej 
zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym. Zgodnie z Pod-
ręcznikiem Oslo, bariery innowacyjności przedsiębiorstw można podzielić 
na cztery grupy:
•	 ekonomiczne (środki finansowe);
• związane z wiedzą (personel, dostęp do informacji);
• rynkowe (współpraca, dominacja rynkowa, niepewność);
• pozostałe.

Badane przedsiębiorstwa – podobnie jak w przypadku celów działalności 
inwestycyjnej – oceniały wymienione powyżej bariery w czterostopniowej 
skali (wysokie, średnie, niskie, bez znaczenia). 

W całym analizowanym okresie główną barierę innowacyjności stanowi-
ły czynniki ekonomiczne, a więc brak środków finansowych wewnętrznych 
i zewnętrznych, a przede wszystkim zbyt wysokie koszty innowacji (zob. 
wykr. 7). Odpowiedzi takie, bez względu na formę własności czy wielkość, 
wskazywała ⅓ podmiotów. Co piąte przedsiębiorstwo borykało się z bariera-
mi rynkowymi. Zdecydowanie najmniejszą barierę (ok. 10%) stanowił brak 
informacji o technologiach i rynku. Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach 
2004–2010 zmniejszyła się istotność barier ekonomicznych, a wzrosła pozo-
stałych, szczególnie związanych z wiedzą.
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WYKRES 7: Przeszkody w działalności innowacyjnej* w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w Polsce w latach 2004–2010 (w %)
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Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

Również w przypadku barier działalności inwestycyjnej widoczne są róż-
nice między przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi oraz podmiotami 
różnej wielkości. Firmy publiczne częściej wskazywały na bariery finansowe, 
natomiast prywatne – na pozostałe grupy barier (zob. tab. 10). Biorąc pod 
uwagę wielkość przedsiębiorstwa można zauważyć, że jest ona powiązana ze 
znaczeniem barier. Im większe przedsiębiorstwo, tym mniejsza jest istotność 
barier we wszystkich czterech obszarach. Największe dysproporcje miały 
miejsce w przypadku przeszkód związanych z wiedzą. Bariery takie wskazy-
wało bowiem dwa razy więcej przedsiębiorstw małych (10–49 pracujących) 
niż dużych (pow. 249 pracujących). 
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TABELA 10: Przeszkody w działalności innowacyjnej* w przedsiębiorstwach przemysłowych 
w Polsce w latach 2004–2010 (w %)
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Ogółem, w tym:
A 34,7 27,7 34,5 10,7 6,5 6,2 12,4 19,6 20,3 7,6 11,4
B 31,8 26,9 34,2 14,6 12,4 11,8 16,7 21,1 21,7 14,4 14,8

Sektor
publiczny

A 42,1 33,1 33,2 6,0 2,7 3,0 8,3 12,6 12,9 4,3 6,6
B 39,5 34,1 37,7 12,8 10,1 10,0 13,9 17,4 18,5 12,4 11,8

prywatny
A 34,4 27,4 34,5 11,0 6,7 6,3 12,6 19,9 20,6 7,7 11,6
B 31,4 26,5 34,0 14,7 12,5 11,9 16,9 21,3 21,8 14,5 15,0

Pracujący

10–49
A 37,2 28,9 36,1 12,3 7,4 6,8 13,9 22,3 21,9 8,3 12,9
B 33,2 28,0 35,7 16,0 13,5 12,8 18,4 22,9 23,1 15,8 16,3

50–249
A 31,1 26,3 32,2 8,2 4,8 5,1 9,6 14,7 17,4 6,5 8,6
B 29,7 25,3 31,7 12,1 10,3 10,0 13,5 17,5 18,8 11,6 11,6

pow. 249
A 23,3 20,2 25,6 4,7 3,3 3,5 7,6 11,0 14,1 4,4 6,5
B 22,9 19,0 25,9 8,0 7,6 6,9 8,4 14,0 15,4 7,1 9,0

* Przedsiębiorstwa, które oceniły znaczenie danego czynnika jako „wysokie” w % ogółu przed-
siębiorstw. A – oznacza lata 2004–2006; B – 2008–2010.

Ź r ó d ł o: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2008–2012.

8. Zakończenie 

Innowacyjność pełni w rozwoju społeczno-gospodarczym przedsiębiorstw, 
regionów czy całych gospodarek wiele bardzo ważnych funkcji o charakte-
rze ekonomicznym, społecznym, techniczno-produkcyjnym i ekologicznym. 
W takiej sytuacji coraz mocniej dostrzega się konieczność kreowania nowych 
przewag opartych na innowacjach, które mogą zapewnić długookresową 
konkurencyjność całej gospodarki. Z przeprowadzonej analizy nie wynikają 
niestety optymistyczne wnioski. Pomimo wymogu podejmowania działań na 
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rzecz poprawy innowacyjności, ta sfera polskiej gospodarki charakteryzuje 
się niskim poziomem. 
1. Mimo iż w ciągu ostatnich 11 lat nakłady innowacyjne polskich przedsię-

biorstw przemysłowych wzrosły o 83%, to nadal są zbyt niskie (szczególnie 
w porównaniu ze średnią unijną). 

2. Struktura nakładów inwestycyjnych jest nieprawidłowa – firmy większość 
środków przeznaczają na zakup środków trwałych, a tylko ok. 10% na prace 
badawczo-rozwojowe. Jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce w przypadku 
zakupu wiedzy ze źródeł zewnętrznych (2–4%). 

3. Zbyt małe jest wsparcie państwa w finansowaniu innowacyjności podmio-
tów gospodarczych – środki z budżetu stanowią jedynie ok. 1% nakładów. 

4. Polskie przedsiębiorstwa sprzedają zbyt mało (i coraz mniej) produktów 
innowacyjnych (w latach 2008–2010 było to 11,4%). Jest to o tyle nieko-
rzystna sytuacja, że za produkty innowacyjne uznaje się także te, które są 
nowe dla samego przedsiębiorstwa, a nie tylko dla rynku. 

5. Niekorzystna jest struktura produkcji sprzedanej. Główną ofertę polskich 
firm stanowią produkty niskiej i średnio-niskiej techniki (ok. 70% sprze-
daży). Produkty wysokiej techniki stanowią znikomą część sprzedaży 
i dotyczą trzech głównych rodzajów działalności (produkcja: samochodów, 
maszyn i urządzeń oraz chemikaliów). 

6. Przedsiębiorstwa małe (do 49 pracujących) są bardzo mało innowacyjne – 
średnio 2-krotnie mniej innowacyjne niż podmioty średnie i 3-, 4-krotnie 
mniej niż firmy duże. 

7. Główną barierą innowacyjności jest brak środków finansowych.
W takiej sytuacji niezbędne jest wspólne zaangażowanie przedsiębiorstw 

i państwa w budowanie gospodarki opartej na innowacjach. Do najważniej-
szych, niezbędnych działań w tym zakresie można zaliczyć:
1) promowanie rozwoju nowoczesnych i podatnych na procesy innowacyjne 

dziedzin gospodarki;
2) zwiększenie środków budżetowych na działalność innowacyjną;
3) wprowadzenie (lub rozwinięcie) instrumentów finansowych wspierających 

innowacje, tj. preferencyjne kredyty, gwarancje, ulgi podatkowe;
4) rozszerzenie (lub przynajmniej utrzymanie) wsparcia innowacji ze środków 

zewnętrznych (PO IG) w kolejnym okresie programowania; 
5) zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie działalności innowacyjnej sek-

tora MSP;
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6) wspieranie współpracy międzynarodowej (poszukiwanie partnerów);
7) wspieranie organizacji współpracujących z przedsiębiorstwami w zakresie 

innowacji lub komercjalizacji wiedzy;
8) likwidowanie lub redukowanie barier w działalności inwestycyjnej; poza 

czynnikami ekonomicznymi jest to również brak informacji o rynku i tech-
nologii (kampanie informacyjne) czy opanowanie rynku przez dominujące 
przedsiębiorstwo (demonopolizacja).
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INNOVATION ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN POLAND

( S u m m a r y )

Innovation plays many very important functions in the socio-economic development 
of enterprises, regions or whole economies. The functions are economic, social, technical and 
production and ecological in nature. Innovation is the main instrument of stimulating economic 
growth and development (its speed and direction), but it also affects the form and structure 
of international business cooperation. The pace and extent of creating and implementing 
innovation have become now one of the most important, if not the most important accelerator 
of long-term competitiveness of enterprises, regions, and whole countries.

The aim of this paper is to examine innovative activities of Polish enterprises in 2000–2010. 
The analysis shows that despite the requirement to take action to improve innovation, this area 
of the Polish economy is underdeveloped. The outlays on innovation are too low, the structure 
of investment outlays is improper (only 10 per cent of funds are assigned for R&D), the state 
support for financing innovativeness of economic entities is too low (ca. 1 per cent of outlays), 
Polish enterprises are selling too few innovative products (and quantity of innovative products is 
declining), Polish enterprises are selling mainly products of low and medium technology (ca. 70 
per cent of sales), the main barrier to innovation is the lack of financial resources.


