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STYMULANTY I BARIERY DZIA ALNO CI INNOWACYJNEJ
W KONTEK CIE ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW W POLSCE 

Streszczenie

W artykule poddano analizie proces rozwoju przedsi biorstw ze szczególnym 

uwzgl dnieniem kluczowego jako ciowego stymulanta rozwoju, jakim s  innowacje. 

Dzia alno  innowacyjna jako proces z o ony i d ugotrwa y jest uzale niona od wielu 

czynników oddzia uj cych na przedsi biorstwo w ró nym stopniu. 

Z tego wzgl du przeanalizowano zarówno czynniki stymuluj ce, jak i stanowi ce

bariery dla wdra ania innowacji oraz rozwoju przedsi biorstw w Polsce z uwzgl dnie-

niem miejsca oraz ród a ich powstania. Badaniu poddane zosta y dane statystyczne 

z zakresu innowacji za lata 2006–2011 najwa niejsze z punktu widzenia tematu 

artyku u.

S owa kluczowe: przedsi biorstwo, rozwój, innowacje 

Wprowadzenie

Wiadomo, e do celów d ugookresowych dzia alno ci przedsi biorstw na-
le  utrzymanie si  na rynku i rozwój. Realizacja tych celów zale y od wielu 
ró nych czynników i jest ograniczona ró norodnymi barierami o zró nicowanej
sile oddzia ywania oraz pochodzeniu: mog  mie  one swoje ród o wewn trz 
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przedsi biorstwa, jak równie  w jego bli szym lub dalszym otoczeniu. Droga 
do osi gni cia przez przedsi biorstwo sukcesu jest wieloetapowa, a nade 
wszystko zindywidualizowana. Uwa a si  jednak powszechnie, e sukces eko-
nomiczny i cywilizacyjny odnosz  w a nie te spo eczno ci, kraje i przedsi bior-
stwa, które wykszta c  i wyzwol  w sobie zdolno  do generowania innowacji1.
Innowacje stanowi  wk ad o charakterze jako ciowym w rozwój organizacji, 
ich efekty cz sto nie wyst puj  w bezpo rednim okresie po ich wdro eniu, jed-
nak gdy ju  zaistniej , ich oddzia ywanie na przedsi biorstwo jest d ugotrwa e.
Z tego wzgl du celem artyku u jest przeanalizowanie determinant dzia alno ci 
innowacyjnej, która stanowi kluczowy czynnik stymuluj cy rozwój przedsi -
biorstw w d ugim okresie. Aby zrealizowa  cel, przeanalizowano: 

a) poj cie rozwoju przedsi biorstw oraz ich dzia alno ci innowacyjnej; 
b) czynniki rozwoju przedsi biorstw, w tym innowacji; 
c) poziom innowacyjno ci, jak równie  cele i przeszkody dla dzia alno- 

ci innowacyjnej w latach 2006–2011. 

1. Poj cie i czynniki warunkuj ce rozwój przedsi biorstw

Rozwój w szerokim, ogólnym uj ciu to proces przeobra e , zmian, prze-
chodzenia do stanów lub form bardziej z o onych lub pod pewnym wzgl dem
doskonalszych; tak e pewne (wy sze) stadium tego procesu, rozkwit, rozrost2.
Jednocze nie nale y zauwa y , i  rozwój ma wymiar d ugookresowy, przebie-
gaj cy stopniowo, a w jego trakcie nast puje nawarstwianie si  ukierunkowa-
nych zmian, w których z kolei mo na wyró ni  nast puj ce po sobie fazy 
przemian3. Poj ciem podobnym do rozwoju jest post p, który oznacza zmiany 
polegaj ce na przechodzeniu do form i stanów coraz doskonalszych4.

Zmiany s  wi c podstaw  wszelkiego rozwoju, w tym tak e rozwoju 
przedsi biorstw. Zmiana nie jest bynajmniej synonimem rozwoju, poniewa  nie 
                                                          

1 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, 
Warszawa 2009, s. 11. 

2 S ownik j zyka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1989, s. 131. 
3  Por. M. Pia ucha, B. Siuta, Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach 

Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza O rodka Post pu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001,  
s. 27. 

4  S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Spo ecznych i Admini-
stracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 8. 
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wszystkie zmiany przyczyniaj  si  do rozwoju przedsi biorstwa. Z kolei alter-
natyw  rozwoju, szczególnie w sytuacji kryzysu gospodarczego, jest przetrwa-
nie. Faza przetrwania powinna jednak by  traktowana jako przej ciowa, gdy
nie zapewnia ona przedsi biorstwu sukcesu. Tylko rozwój przedsi biorstwa
mo e zapewni  mu sukces. Rozwój przebiega stopniowo w czasie, wi c prze-
sz o , tera niejszo  i przysz o  przedsi biorstwa. Z tego powodu ma wymiar 
d ugookresowy, jest procesem nawarstwiania si  kolejnych zmian w czasie5.
Jednocze nie nale y tak e odró ni  poj cie rozwoju od definicji wzrostu, który 
oznacza jedynie zmian  ilo ciow , podczas gdy cech  szczególn  rozwoju jest 
zmiana jako ciowa. Fakt ten determinuje czynniki rozwoju przedsi biorstw jako 
znajduj ce odzwierciedlenie w wywo ywanych przez nie zmianach o charakte-
rze jako ciowym. 

Czynniki rozwoju przedsi biorstw mo na rozpatrywa  m.in. wed ug kryte-
rium ród a ich powstawania, dziel c je na wewn trzne i zewn trzne. Ze-
wn trzne czynniki rozwoju polskich przedsi biorstw to m.in.: 

a) otwarty, wolny dost p do rynków UE bez barier celnych (strefa Schen-
gen);

b) programy operacyjne i inne formy pomocy finansowej zarówno ze 
róde  krajowych, jak i z UE oraz innych róde ;

c) wsparcie przedsi biorców rozpoczynaj cych dzia alno ;
d) akcje informacyjne prowadzone przez instytucje rz dowe i pozarz -

dowe (m.in. w zakresie dost pu do najnowszej wiedzy). 
Rozpatruj c z kolei czynniki wewn trzne, na pierwszym miejscu nale y

wymieni  kapita  ludzki, gdy  rozwój przedsi biorstw opiera si  w du ej mie-
rze na ludzkim potencjale intelektualnym6. Znaczenie b dzie mie  zarówno 
wykszta cenie i umiej tno ci kadry, jak i potencja  twórczy oraz sk onno : do 
podejmowania ryzyka oraz wyzwa , do ci g ego doskonalenia i inne. Wi e si
to bezpo rednio z podejmowaniem przez przedsi biorstwo wa nych i trudnych 
zada  d ugofalowych, nastawionych na przekazywanie wiatu prawdziwych 
warto ci, co jest istotnym warunkiem rozwoju przedsi biorstwa. Rozmiar suk-
cesu przedsi biorstwa jest wprost proporcjonalny do jego ci g ego doskonale-
nia, co z kolei jest bezpo rednio uzale nione od kadry7. Kadra równie  decydu-
                                                          

5  M. Pia ucha, B. Siuta, Wspieranie procesów..., s. 26–27. 
6  L. Jakubów, Spo eczne uwarunkowania rozwoju przedsi biorstw, Wyd. AE we Wro-

c awiu, Wroc aw 2000, s. 92. 
7 Ibidem, s. 28. 
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je o innowacyjno ci przedsi biorstw. Z tego wzgl du innym, szczególnie wa -
nym czynnikiem rozwoju przedsi biorstw s innowacje. Jest to wdro enie no-
wego lub udoskonalonego produktu, procesu, metody organizacyjnej lub mar-
ketingowej, je li stanowi to znacz c  zmian  przynajmniej z punktu widzenia 
przedsi biorstwa. Innowacje mog  by  wynikiem prowadzonej przez przedsi -
biorstwo dzia alno ci innowacyjnej. Okre la si  tym mianem ca okszta t dzia-
a  naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, 

które rzeczywi cie prowadz  lub maj  w zamierzeniu prowadzi  do wdra ania 
innowacji8. Prowadzona wewn trz przedsi biorstwa dzia alno  innowacyjna 
nie jest jednak jedynym potencjalnym ród em innowacji. ród a te wed ug
miejsca ich powstawania dzielimy na: 

a) wewn trzne – w asne prace badawczo-rozwojowe – badania podsta-
wowe „czyste” i ukierunkowane, badania stosowane, prace rozwojo-
we, prace wdro eniowe, innowacje techniczne; 

b) zewn trzne – licencje, franchising, akwizycja, alianse strategiczne 
(produkcyjne, addytywne, komplementarne)9.

Obecnie, w warunkach szybkiego post pu technologicznego innowacje 
staj  si  zasadniczym czynnikiem zmniejszania luki rozwojowej w d ugim
okresie (luki strategicznej)10. Zdolno  przedsi biorstwa do kreowania, tworze-
nia i wdra ania innowacji decyduje o jego konkurencyjno ci i pozycji rynko-
wej11. Wag  innowacji ukazuje strategia dla UE Europa 2020, gdzie jednym  
z trzech jej priorytetów jest inteligentny rozwój – rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacji12. Efektem innowacji jest zmiana o charakterze jako cio-
wym, s  nowe lub znacz co ulepszone produkty b d  metody funkcjonowania 
przedsi biorstwa, co jest kluczowe z punktu widzenia jego rozwoju. Jest jednak 
procesem bardzo z o onym, trudnym do oceny, ale tak e do wywo ania, bo-
wiem innowacyjno  o odpowiedniej intensywno ci i jako ci nie pojawia si
samorzutnie i spontanicznie. Wymaga zarówno sprzyjaj cych warunków, jak 
i racjonalnej stymulacji, gdy  wolny rynek samorzutnie nie doprowadzi do osi -

                                                          
8  Por. OECD/Eurostat, Podr cznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych do-

tycz cych innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Warszawa 2006, s. 48–49. 
9  M. Pia ucha, B. Siuta, Wspieranie procesów..., s. 43–52. 
10 Ibidem, s. 38–39. 
11 Ibidem, s. 57. 
12  Komisja Europejska, Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligent-

nego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu, Bruksela 2010, s. 5. 
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gni cia poziomu nak adów na sfer  B + R zak adanego w strategii Europa 2020
(3% PKB UE)13, mi dzynarodowej konkurencyjno ci oraz wprowadzenia 
przedsi biorstw na trajektori  innowacyjn , czyli w wiatow  tendencj , która 
m.in. swój wyraz znajduje w szybko rosn cym sektorze high technology, infor-
matyzacji i serwicyzacji gospodarki14. Jednak przez wiele lat brak by o tzw. 
klimatu innowacyjnego, co pog bia o istniej c  luk  technologiczn  pomi dzy
Polsk  a krajami wysoko uprzemys owionymi i powodowa o postrzeganie Pol-
ski jedynie w kontek cie zasobu taniej si y roboczej15. Mimo wielkiego post pu,
jakiego dokona a polska gospodarka, przechodz c z systemu centralnego pla-
nowania do gospodarki rynkowej, po ponad 20 latach funkcjonowania w wa-
runkach umo liwiaj cych otwarty przep yw wiedzy i technologii niewiele pol-
skich firm jest w stanie wytworzy  produkty nowatorskie w skali wiatowej. 
Wynika to m.in. z mniejszej dost pno ci zasobów ni  w krajach wysoko rozwi-
ni tych (kapita , warunki i kadra badawcza), niedostatecznego wsparcia sektora 
MSP (np. w postaci doradztwa w zakresie zarz dzania i komercjalizacji techno-
logii) oraz braku realnego dost pu do odpowiedniej i aktualnej wiedzy16.

2. Bariery rozwoju przedsi biorstw 

Z uwagi na swój d ugookresowy oraz z o ony charakter rozwój przedsi -
biorstw mo e by  ograniczany przez wiele barier ró norakiego rodzaju. Naj-
wa niejsze z nich mo na okre li  jako: 

bariery rynkowe i finansowe: 
• rosn ca konkurencja globalnych firm maj cych wi kszy potencja ,
• spadek popytu na towary i us ugi wynikaj cy z kryzysu gospodarczego, 
• bariery dost pu do kapita u,
• niska p ynno  finansowa zwi zana z nieterminowymi p atno ciami kon-

trahentów,

                                                          
13 Ibidem, s. 12. 
14  Por. Innowacje w strategii rozwoju..., s. 11. 
15  Por. Rozwój przedsi biorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Bia asiewicz,  

Wyd. US, Szczecin 2002, s. 116. 
16  Por. M. Koczerga, Innowacje w przedsi biorczo ci, w: Uwarunkowania sprawno ci in-

nowacyjnej przedsi biorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. UE w Poznaniu, Pozna  2011, 
s. 10. 



PROBLEMY WSPÓ CZESNEJ EKONOMII130

• trudne do dotrzymania rygory finansowe zwi zane z zamówieniami pub-
licznymi, 

bariery wynikaj ce z polityki pa stwa i uwarunkowa  prawnych: 
• wysokie obci enia finansowe, 
• niejasno  i niepewno  stabilno ci regulacji prawnych i podatkowych, 
bariery informacyjne: 
• utrudniony dost p do aktualnej wiedzy (w szczególno ci dotyczy to sek-

tora MSP), 
• brak informacji dotycz cej mo liwej wspó pracy przemys u z sektorem 

nauki,
• brak informacji dotycz cej mo liwej kooperacji z innymi firmami, 
• brak analiz rynków lokalnych, regionalnych i mi dzynarodowych17,
bariery zasobowe – brak odpowiednich zasobów lub utrudniony dost p do 
nich,
bariery instytucjonalne (instytucjonalno-prawne) – biurokracja, ró na inter-
pretacja przepisów prawa przez poszczególne instytucje, brak elastyczno ci
w funkcjonowaniu instytucji. 
Istniej  jeszcze inne rodzaje barier nieprzystaj ce do powy szych grup. 

Tak  barier  jest np. jako  zasobów ludzkich. W wyniku dziedzictwa realnego 
socjalizmu i zignorowania problematyki spo ecznej w procesie transformacji 
czynnik ludzki stanowi jedn  z g ównych barier dalszego rozwoju polskich 
przedsi biorstw18. Z kolei zdaniem uczestników debaty na temat barier rozwoju 
sektora MSP zorganizowanej przez dziennik „Gazeta Prawna” i Polsk  Konfe-
deracj  Pracodawców Prywatnych Lewiatan najwi ksze bariery rozwoju przed-
si biorstw to rozbudowana administracja oraz opiesza o  urz dników, skom-
plikowane procedury oraz generalnie niedoskona o  systemu ubiegania si
o rodki unijne, ustawa o zamówieniach publicznych oraz niska innowacyjno
b d ca jednocze nie cz ciowo skutkiem wy ej wymienionych barier19. Obok 
tych barier istnieje wiele innych, które PKPP Lewiatan przedstawi  w raporcie 
Czarna lista barier dla rozwoju przedsi biorczo ci. Zawiera on szczegó owy
                                                          

17  Por. E. Zeman-Miszewska, Lokalne uwarunkowania rozwoju ma ych i rednich przed-
si biorstw, w: Wybrane problemy zarz dzania i marketingu, red. K. Bara ski, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczeci skiego” 2005, nr 403, Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji 
i Zarz dzania nr 5, s. 128. 

18  L. Jakubów, Spo eczne uwarunkowania..., s. 274–276. 
19  http://forsal.pl/artykuly/667683,oto_trzy_najwieksze_bariery_rozwoju_firm_w_pol 

sce.html# (12.04.2013). 
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opis barier wraz z przyczynami oraz rekomendacjami w zakresie ich zniesienia, 
jak równie  ich analiz  pod k tem ewentualnych zmian w czasie (czy bariera 
zosta a usuni ta b d  jej oddzia ywanie zredukowane, czy te  nie). W raporcie 
tym stwierdzono, e mimo wprowadzenia kilku korzystnych zmian w ci gu
2011 r. nie mo na mówi  o znacz cym zniesieniu barier dla rozwoju przedsi -
biorczo ci20.

Wp yw poszczególnych barier na rozwój przedsi biorstw jest trudny do 
przeanalizowania, gdy  badanie takie musia oby by  bardzo szczegó owe,
a jego wyniki uwzgl dnia  równie  szerokie spektrum informacji o wielko ci,
pozycji rynkowej, rodzaju dzia alno ci przedsi biorstw oraz wiele innych da-
nych. Przedsi biorstwa s  zindywidualizowanymi organizacjami, nie ma dwóch 
identycznych, przez co wp yw poszczególnych czynników zarówno stymuluj -
cych, jak i ograniczaj cych jego rozwój mo e by  bardzo zró nicowany. Mo na
jednak powiedzie , e g ówne bariery rozwoju przedsi biorstw oraz bariery 
dzia alno ci innowacyjnej mo na zdefiniowa  podobnie ze wzgl du na specyfi-
k  powi zania procesów innowacyjnych z rozwojem przedsi biorstwa. Dzia al-
no  innowacyjna oprócz ograniczenia przez wymienione ju  bariery obarcza 
prowadz ce j  przedsi biorstwo dodatkowym ryzykiem, gdy  wymaga zaanga-
owania rodków finansowych, jak równie  wysi ku kadry. Szczególnie inno-

wacje produktowe i procesowe nios  ze sob  konieczno  poniesienia stosun-
kowo wysokich nak adów w pocz tkowym okresie. Ich zwrot jest uzale niony 
od rynkowego sukcesu nowego produktu, co w sytuacji spowolnienia gospo-
darczego i ostro no ci zakupowej konsumentów jest niepewne. Kryzys deter-
minuje tak e nastawienie nabywców w stosunku do cen: s  bardziej zaintere-
sowani ta szym produktem, podczas gdy produkt opracowany w wyniku kosz-
townej dzia alno ci innowacyjnej b dzie musia  by  dro szy, by zapewni
wdra aj cemu przedsi biorstwu zwrot poniesionych nak adów. W tym kontek-
cie równie  krytykowany jest wp yw ustawy o zamówieniach publicznych na 

innowacyjno : g ównym czynnikiem decyduj cym o wyborze danego oferenta 
jest najni sza cena. Wskutek tego potencjalni oferenci, by mie  szans  wygrania 
przetargu, decyduj  si  cz sto na podanie ceny tak niskiej, za któr  mo na 
sprzeda  produkt bez straty, ale wykluczaj c mo liwo  wdro enia innowacji. 

                                                          
20 Czarna lista barier dla rozwoju przedsi biorczo ci 2012, PKPP Lewiatan, Warszawa 

2012, s. 2–4. 
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3. Analiza czynników stymuluj cych oraz ograniczaj cych dzia alno  innowa-
 cyjn  przedsi biorstw

Jak wcze niej wspomniano, innowacje s  niezb dne dla rozwoju przedsi -
biorstwa w d ugim okresie. Z racji ich znaczenia dla gospodarki s  badane bar-
dzo szczegó owo na du ej populacji podmiotów w ramach bada  prowadzonych 
przez s u by statystyki publicznej zarówno w Polsce, jak i innych krajach (kraje 
UE i wspó pracuj ce, Australia, Stany Zjednoczone). Du a populacja zapewnia 
reprezentatywno  bada  i ich wysok  przydatno  dla analiz naukowych. 

W tabeli 1 zaprezentowano wyniki bada  innowacyjno ci prowadzone 
w Polsce w ostatnich latach. Uwag  zwracaj  niskie wska niki innowacyjno ci 
w zakresie innowacji produktowych i procesowych (dawniej zwanych techno-
logicznymi). Widoczny jest wyra ny spadek udzia u firm innowacyjnych  
w ogólnej liczbie przedsi biorstw we wszystkich zaprezentowanych grupach na 
przestrzeni analizowanych lat. 

Tabela 1. Odsetek przedsi biorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsi biorstw  

za lata 2006–201121

Wyszczególnienie 2006–2008 2007–2009 2008–2010 2009–2011 

Przedsi biorstwa przemys owe 21,4 18,1 17,1 16,1
10–49 pracuj cych 14,5 10,9 9,6 8,9 
50–249 pracuj cych 33,3 30,1 30,2 30,1
powy ej 249 pracuj cych 60,9 59,0 59,0 57,8 
Przedsi biorstwa z sektora us ug 16,1 14,0 12,8 11,6
10–49 pracuj cych 13,1 11,6 9,6 9,1 
50–249 pracuj cych 25,3 20,0 21,7 19,6
powy ej 249 pracuj cych 48,2 45,0 48,8 44,0 

ród o: Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw, GUS–US w Szczecinie, Warszawa  
2010–2012.

Mo na postawi  wobec tego pytanie: Co powoduje zmniejszenie odsetka 
przedsi biorstw wdra aj cych innowacje? W trakcie bardziej szczegó owej
analizy zakresu statystycznych bada  innowacji w Polsce, uwag  zwracaj  za-
gadnienia przeszkód dla innowacji oraz celów innowacji. W tabeli 2 przedsta-

                                                          
21  Badania innowacji prowadzone s  zgodnie z mi dzynarodow  metodologi  opart  na 

Podr czniku Oslo. Zak ada ona trzyletni okres badawczy zagadnienia innowacyjno ci. Wyniki 
badania za lata 2005–2007 nie s  zaprezentowane z uwagi na inny zakres podmiotowy, co unie-
mo liwia pe n  porównywalno  danych.  



JOANNA PIOTROWSKA
STYMULANTY I BARIERY DZIA ALNO CI INNOWACYJNEJ … 133

wione zosta y przeszkody dla dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw wraz 
z odsetkiem firm, które okre li y ich znaczenie jako wysokie.  

Tabela 2. Wybrane najwa niejsze przeszkody dla dzia alno ci innowacyjnej

przedsi biorstw (odsetek w liczbie przedsi biorstw ogó em)22

Wyszczególnienie 2004–2006 2008–2010 

Przedsi biorstwa  
przemys owe

brak rodków finansowych  
w przedsi biorstwie (34,7%), 

zbyt wysokie koszty innowacji 
(34,5%)

zbyt wysokie koszty innowacji 
(26,2%),

brak rodków finansowych  
w przedsi biorstwie (22,1%) 

Przedsi biorstwa  
z sektora us ug

zbyt wysokie koszty innowacji 
(34,2%),

brak rodków finansowych  
w przedsi biorstwie (31,8%) 

zbyt wysokie koszty innowacji 
(27,4%),

brak rodków finansowych  
w przedsi biorstwie (24,1%) 

ród o: Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw…

Uwag  zwraca fakt, i  w obydwu badanych okresach powtarzaj  si  dwie 
g ówne, powi zane ze sob  przeszkody: zbyt wysoki koszt innowacji oraz brak 
rodków na nie wewn trz przedsi biorstwa lub grupy, do której nale y. Bar-

dziej szczegó owa analiza wska ników uj tych w wymienionej publikacji 
wskazuje na istnienie obiegowo znanego faktu, i  wszystkie wska niki dotycz -
ce przeszkód (nie tylko o charakterze finansowym, ale równie  rynkowych czy 
zwi zanych z wiedz ) s  wy sze od rednich (zaprezentowanych w tabeli 2) dla 
mniejszych przedsi biorstw. Mniejszej firmie trudniej jest pokona  bariery ni
du ej. Ograniczaj  j  w szczególno ci bariery finansowe. Dane zaprezentowane 
w tabeli 2 dotycz  wszystkich przedsi biorstw, tj. zarówno innowacyjnych, jak 
i nieinnowacyjnych. Bior c pod uwag  tylko przedsi biorstwa nieinnowacyjne, 
w badaniu za lata 2008–2010 odsetek przedsi biorstw przemys owych, które 
okre li y brak rodków finansowych w przedsi biorstwie jako barier  o wyso-
kim znaczeniu, wyniós  32,1%23, tj. by  wy szy o 10 punktów procentowych od 
wska nika dla wszystkich przedsi biorstw (zarówno innowacyjnych, jak i nie-

                                                          
22  Przedsi biorstwa, udzielaj c odpowiedzi na pytania dotycz ce tych zagadnie , maj  do 

dyspozycji pytania wyboru, gdzie poszczególnym odpowiedziom przypisuj  wagi – pocz wszy
od „wysokiego znaczenia” danej bariery lub czynnika na dzia alno  innowacyjn  przedsi bior-
stwa, sko czywszy na „braku znaczenia”, przy czym mog  zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpo-
wied .

23  Opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Statystycznego w Szczecinie. 
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innowacyjnych). Z kolei odsetek nieinnowacyjnych przedsi biorstw okre laj -
cych jako przeszkod  o wysokim znaczeniu wysoki koszt innowacji ukszta to-
wa  si  na poziomie 34,2%, co daje ró nic  8 punktów procentowych w stosun-
ku do wska nika obliczonego dla wszystkich przedsi biorstw. Mo na wnio-
skowa , e odpowiednio te 8 lub nawet 10% przedsi biorstw potencjalnie mo-
g oby wdro y  innowacje, gdyby zosta a przezwyci ona powstrzymuj ca je 
bariera (tutaj o charakterze finansowym). 

Bior c pod uwag  cele prowadzenia dzia alno ci innowacyjnej przez 
przedsi biorstwa, mo na zauwa y , e zarówno w przedsi biorstwach przemy-
s owych, jak i w sektorze us ug najcz ciej by a to poprawa jako ci produktów 
oraz zwi kszenie asortymentu (tabela 3). 

Tabela 3. Wybrane najwa niejsze cele dzia alno ci innowacyjnej przedsi biorstw  

(odsetek w liczbie przedsi biorstw aktywnych innowacyjnie) 

Wyszczególnienie 2006–2008 2008–2010 

Przedsi biorstwa  
przemys owe

poprawa jako ci wyrobów  
i us ug (53,2%), 

zwi kszenie asortymentu pro-
duktów (52,0%) 

zwi kszenie asortymentu  
produktów (51,5%), 

poprawa jako ci wyrobów  
i us ug (50,3%) 

Przedsi biorstwa  
z sektora us ug

poprawa jako ci wyrobów  
i us ug (56,3%), 

zwi kszenie asortymentu  
produktów (47,4%) 

poprawa jako ci wyrobów  
i us ug (48,4%), 

zwi kszenie asortymentu  
produktów (45,4%) 

ród o: Dzia alno  innowacyjna przedsi biorstw…

Oko o po owa obj tych badaniami przedsi biorstw (prowadz cych w ba-
danych latach dzia alno  innowacyjn  niekoniecznie zako czon  sukcesem) 
okre li a, i  te cele maj  du e znaczenie dla ich dzia alno ci innowacyjnej. Mo-
e to sugerowa  przyj cie strategii nieco zachowawczej, w której najwa niejsz

kwesti  dla przedsi biorstw jest konkurowanie jako ci  produktów oraz wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, nie za  poprawa elastyczno ci produkcji 
czy zwi kszanie mocy produkcyjnych, co mo e by  spowodowane oczekiwa-
nym lub ju  odczuwalnym dla firm spowolnieniem gospodarczym.  

Przywo ane badania statystyczne nie s  jednak doskona e. Pytanie o barie-
ry zawiera ju  odpowiedzi i nie daje przedsi biorstwom mo liwo ci wpisania 
innych, dodatkowych przeszkód. W zwi zku z tym nieuwzgl dnione w bada-
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niach pozostaj  bariery o charakterze instytucjonalno-prawnym, takie jak biuro-
kracja, zawi o  przepisów oraz ich niejednolita interpretacja przez instytucje. 
Wp yw tych przeszkód na ograniczanie dzia alno ci innowacyjnej nie jest 
w zwi zku z tym zbadany na du ej próbie przedsi biorstw. Na pewno jednak 
zjawisko ograniczenia innowacyjnej dzia alno ci przez takie bariery wyst puje,
czego przyk adem jest przypadek szczeci skiego przedsi biorcy, który wiosn
2013 r. uruchomi  na terenie popularnego w mie cie parku mobilny bar kawowy 
na rikszy (Cafe Rower). Mimo i  przedsi biorca zarejestrowa  prowadzon
dzia alno  oraz ui ci  op at  targow , gminny podmiot administruj cy terenem 
zakaza  mu prowadzenia w ten sposób na wspomnianym terenie sprzeda y. 
Podstaw  tej decyzji by  fakt, i  w procedurach instytucji nie przewidziano mo-
bilnej formy sprzeda y, natomiast aby na tym terenie prowadzi  sprzeda  „sta-
cjonarnie”, nale a o pod koniec 2012 r. przyst pi  do przetargu, do którego 
wspomniany przedsi biorca nie przyst pi . Oznacza to, e mimo i  nie istnia y
przepisy dotycz ce tej specyficznej sytuacji, instytucja zamiast w pierwszej 
kolejno ci zadba  o uzupe nienie swoich regulacji i sprzyja  w ten sposób in-
nowacyjnemu przedsi biorcy, zabroni a mu prowadzenia dzia alno ci. Decyzja 
ta zosta a zmieniona dopiero po nag o nieniu sprawy przez lokalne media24.
Efektem mo liwo ci prowadzenia dzia alno ci w sposób mobilny sta  si  w opi-
sywanym przypadku rozwój tej dzia alno ci: w krótkim czasie do Cafe Rower 
do czy  Satu-Rower oferuj cy ch odne napoje, uzupe niaj c w ten sposób ofer-
t  baru kawowego. 

Podsumowanie 

Obecna sytuacja gospodarki sk ania przedsi biorstwa do ostro no ci w in-
westowaniu. W niektórych przypadkach jest to ostro no  wymuszona, gdy
wiele firm napotyka bariery w otrzymaniu kredytów bankowych spowodowane 
usztywnieniem polityki kredytowej banków w czasie kryzysu gospodarczego. 
Z tego samego powodu konsumenci mog  by  ostro niejsi w nabywaniu pro-
duktów, z czego firmy zdaj  sobie spraw  i nie podejmuj  raczej przedsi wzi
zwi kszaj cych mo liwo ci produkcyjne. Przedsi biorstwa, stosuj c strategi

                                                          
24  http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,12523555,Ludzie_przyszli_bronic_rikszy_ 

z_kawa__Jest_szansa.html;  http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,12529595,Biurokracja 
_pokonana__Cafe_Rower_be dzie_mogla_dzialac.html (9.08.2013). 
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przetrwania, redukuj  do minimum dzia ania, które nie s  niezb dne dla funk-
cjonowania. Mo e to uniemo liwia  m.in. dzia alno  innowacyjn , która po-
cz tkowo wymaga znacznych nak adów, a nie zawsze gwarantuje ich zwrot  
(np. wdro enie nowego produktu). Jak wynika z przytoczonych w artykule da-
nych statystycznych, to w a nie bariery finansowe s  uznawane przez przedsi -
biorstwa za najbardziej istotne dla ich dzia alno ci innowacyjnej. Na nie nak a-
da si  wiele innych, wspomnianych w artykule przeszkód, co nie tworzy wa-
runków korzystnych dla rozwoju przedsi biorstw. Wprawdzie istniej  czynniki, 
które z za o enia powinny stymulowa  rozwój przedsi biorstw, np. mo liwo
pozyskania funduszy unijnych, jednak jest to tak e obarczone formalno ciami 
i koniecznymi do spe nienia warunkami. Mo e to zniech ca  firmy do podej-
mowania dzia a  zwi zanych z rozwojem i innowacjami. Ponadto, obserwuje 
si  niski poziom wiadomo ci innowacyjnej, o czym mo e wiadczy  niski 
odsetek innowacyjno ci, szczególnie dotycz cy ma ych firm. Wed ug raportu 
S abe i mocne strony MSP opracowanego przez PKPP Lewiatan 40% mikrofirm 
nastawionych jest na przetrwanie, a dla 1/8 prowadzona dzia alno  jest po pro-
stu miejscem pracy25. Takie nastawienie sprawia, e dla tych firm rozwój nie 
jest istotny i nie d  one do niego. Wymaga to zaproponowania takim firmom 
innych form pomocy ni  dotychczas stosowane w Polsce. 
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UPPERS AND BARRIERS FOR INNOVATION ACTIVITY IN CONTEXT  
OF ENTERPRISES DEVELOPMENT IN POLAND 

Summary

The article analyses enterprises development process with particular pressure put 

on innovation as the key quality factor. Innovation activity, as a complex and long-

running process, is conditional in this context upon many factors which affect enterprise 

in a very various extent. For this reason the uppers and barriers to innovation and 

development of enterprises in Poland were analysed with regard to place and source of 

their coming to existence. The most important data for the subject of article on 

innovation activity for years 2006–2011 were analysed.  

Keywords: enterprise, development, innovation
JEL Code: O31

Translated by Joanna Piotrowska 


