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Streszczenie: Na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa wpływają wielorakie czynniki. Dla rozbudzania i 
utrwalania wrażliwości na innowację jest z pewnością odpowiednie skojarzenie nauki i badań z praktyką, 
korzystne warunki organizacyjne, finansowe i techniczne przedsiębiorstwa, a także stworzenie właściwego 

klimatu innowacyjnego w firmie, w którym wysoko cenione są nowości i ulepszenia, wyobraźnia i 
pomysłowość, a także elastyczność i odwaga. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wyselekcjonowania 
podstawowych uwarunkowań procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach polskich w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano wyniki badań dotyczące kondycji przedsiębiorstw sektora 
MSP prowadzonych przez Konfederację Lewiatan w 2013 roku. 
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Wstęp 

 

W rozwiniętych gospodarkach rynkowych utrwaliło się przekonanie, które 
również zaczyna się przebijać do świadomości krajowych przedsiębiorców, że zdolność 

przedsiębiorstw do wchłaniania innowacji jest jednym z najistotniejszych przejawów ich 

nowoczesności, efektywności i produktywności. Toteż innowacje uznawane są obecnie 
za podstawowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, prowadzący do wzbogacenia rynku o 

nowe wyroby i usługi wysokiej jakości oraz do przeobrażeń organizacyjnych wewnątrz 

przedsiębiorstwa i jego otoczenia. 

 Ważną determinantą konkurencyjności przedsiębiorstwa jest innowacyjność 
działania, czyli twórcze rozwiązywanie problemów. Przedsiębiorstwo powinno reagować 

elastycznie na wszystkie sygnały pochodzące z otoczenia w celu zapewnienia sobie 

dominującej pozycji na rynku w długiej perspektywie. Dla osiągnięcia wysokiej pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu 

innowacyjności. Działalność innowacyjna jest procesem długotrwałym i na efekty tych 

działań potrzeba zazwyczaj wiele czasu. 
 

1. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorstwa 

 

Innowacyjność jest aktualnie jednym z ważniejszych czynników determinujących 
konkurencyjność przedsiębiorstw. A globalny kryzys wręcz wymusza konieczność 

wprowadzania zmian w różnych obszarach działalności współczesnego przedsiębiorstwa.  

Innowacje dzisiaj to najważniejsza siła napędowa rozwoju gospodarki. Są one bowiem 
specyficznym narzędziem przedsiębiorczości, a przedsiębiorczość wyrażająca się w 

ciągłym poszukiwaniu nowych kombinacji czynników wytwórczych jest motorem 

postępu gospodarczego
1
.  

Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych J.A. Schumpeter, definiując 

je szeroko jako
2
: 

 wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub udoskonalenie już istniejących, 
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 wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 

 otwarcie nowego rynku, 

 zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, 

 zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, 

 wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 

Popularnie mówi się, że innowacja to nowe rozwiązanie przyczyniające się do 

rozwoju i postępu w funkcjonowaniu organizacji. Innowacje najczęściej dotyczą zmian w 
procesach, produktach, organizacji, zarządzaniu i sprzedaży, środowisku pracy.  

W interpretacji innowacji dominują dwa podejścia a mianowicie ujęcia innowacji 

jako procesu bądź rezultatu. W tym pierwszym innowacje rozumie się jako wszelkie 
procesy twórczego myślenia zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych 

rozwiązań w technice i technologii, organizacji, życiu społecznym. W drugim ujęciu 

natomiast innowacje rozumiane są jako zmiany w sferze produkcji, które prowadzą w 

konsekwencji do nowych produktów. Takie ujęcie jest reprezentowane przez Ph. Kotlera, 
według którego „innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, 

który postrzegany jest przez kogoś jako nowy”
3
. 

Warto wspomnieć ujęcie pojęcia innowacji przez P.F. Druckera, który przedstawia 
innowację jako specyficzne narzędzie przedsiębiorczości – działanie, które nadaje 

zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa
4
. Drucker uważa, że przedsiębiorcy 

powinni w celowy sposób szukać źródeł innowacji, zmian i ich objawów wskazujących 
na okazję do skutecznej innowacji. Podkreśla również, że innowacja nie musi być 

techniczna, nie musi być czymś materialnym. Jest zwolennikiem stosowania innowacji 

społecznych. 

 W większości definicji panuje zgodność co do tego, że innowacja zawsze związana 
jest z postępem. A. Pomykalski przedstawia innowacje jako proces obejmujący wszystkie 

działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, a następnie 

wdrażaniem nowego lub ulepszonego produktu, procesu
5
. 

 Współcześnie innowacje, uznawane powszechnie za siłę napędową rozwoju 

gospodarczego, powinny odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego 

przedsiębiorstwa. Tym samym powinny mieć odzwierciedlenie w strategii firmy. 

Termin „rozwój” jest używany w wielu kontekstach i sytuacjach. Ogólną 
definicję rozwoju można sformułować następująco: rozwój to zachodzący w czasie 

proces zmian. 

Rozwój jest traktowany w literaturze z jednej strony jako likwidacja luki 
rozwojowej, a z drugiej jako proces doskonalenia miejsca, jakie organizacja zajmuje w 

otoczeniu. Przykładem drugiego ujęcia jest podejście Z. Pierścionka, który definiuje 

rozwój przedsiębiorstwa, jako celowe, skuteczne i skoordynowane zmiany systemów 
przedsiębiorstwa, polegające na wprowadzaniu doń nowych elementów, poprawy jakości 

już istniejących, zmiany struktur tych systemów, wzrost wielkości przedsiębiorstwa oraz 

zmiany otoczenia zapewniające mu przewagę konkurencyjną w długim okresie
6
. 

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, musi być zdolne do rozwoju, tzn. musi 
posiadać taki potencjał rozwojowy osobowy i materialny, który umożliwi mu realizację 

przedsięwzięć o charakterze zmian jakościowych i ilościowych we wszystkich sferach 

działania. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może być ukierunkowana na naprawę bądź 
rozwój firmy. W pierwszym przypadku dokonuje się przebudowy firmy z uwagi na jej 
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dysfunkcje, w drugim przypadku przebudowa przedsiębiorstwa powinna wynikać z 

długofalowej strategii działania i rozwoju
7
.  

Problematyka rozwoju przedsiębiorstwa znalazła swe trwałe miejsce w zarządzaniu 

nowoczesną firmą. 

 

2. Wybrane determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa 

 

 Uwarunkowania procesów innowacyjnych określają kierunek i siłę oraz 

skuteczność instrumentów pobudzających innowacyjną działalność przedsiębiorstw. 
Natężenie procesów innowacyjnych jest wypadkową wielu uwarunkowań (czynników, 

determinant, bodźców). W pracach poświęconych innowacjom pojęcia: „determinanty”, 

„czynniki”, „uwarunkowania” często są stosowane zamiennie. 
Czynników warunkujących procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie jest wiele. 

Determinanty innowacyjne mogą mieć charakter socjologiczny, psychologiczny, 

filozoficzny, historyczny, organizacyjny czy ekonomiczny. Ich zmienność jest 

uwarunkowana czasem, mają charakter dynamiczny i zależą od wielu czynników. 
Uwarunkowania wpływają na przedsiębiorstwo i na poszczególne jednostki w nim 

zatrudnione. 

Najważniejszym stymulatorem procesów innowacyjnych przedsiębiorstwa jest 
rynek, który stanowi najsurowszy weryfikator nowych produktów czy usług. Oprócz 

rynku uwarunkowania wynikające z otoczenia firmy mają duży wpływ na działalność 

innowacyjną przedsiębiorstwa. Składa się ono z dwóch płaszczyzn: makrootoczenia – 
otoczenia dalszego (otoczenie ogólne) i mikrootoczenia – otoczenia bliższego (otoczenie 

operacyjne)
8
. 

W mikrootoczeniu występują następujące czynniki innowacyjności 

przedsiębiorstwa:  

 odbiorcy, dostawcy kooperanci, pozostali partnerzy w działalności, konkurenci, a 

więc jednostki trudniące się działalnością technologiczno-przemysłową, wdrożeniami 

i komercjalizacją nowych rozwiązań; pełnią one rolę stymulującą w procesie 

innowacyjnym, 

 instytucje nauki i techniki, zajmujące się tworzeniem nowej wiedzy naukowo- 

technicznej w postaci wynalazków, nowych pomysłów, odkryć; do tych instytucji 

zaliczają się: uczelnie wyższe, centra badawcze oraz instytuty naukowe itp., 

 organizacje i instytucje wspierające i pośredniczące w dziedzinie innowacji; 

wyszczególnić tu można parki technologiczne i naukowe, inkubatory 
przedsiębiorczości, ośrodki doradztwa i szkoleń oraz ośrodki wspomagania 

przedsiębiorczości, 

 środowisko regionalne i lokalne, które obejmują dostępną infrastrukturę oraz lokalną 

atmosferę ekonomiczną. 

W otoczeniu makroekonomicznym znajdą się następujące determinanty 
innowacyjności przedsiębiorstw:  

 rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne i informacyjne tworzące system 

innowacyjny danego państwa, a więc układ podsystemów produkcyjnych i naukowo-

technicznych oraz zależności między nimi, 

 polityka innowacyjna państwa, 

 warunki instytucjonalno-rynkowe z infrastrukturą, usługami technicznymi oraz 

systemem prawnym i podatkowym, 

                                                             
7 Ibidem, s. 181. 
8 A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, Wyd. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005, s. 27. 



 edukacyjny system państwa, obejmujący zespół publicznych i prywatnych instytucji, 

a także programów edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem 

wytwarzania umiejętności i innowacyjnych zachowań pracowników
9
. 

 Chociaż wiele czynników może wpływać na skuteczność wdrażania idei 

innowacyjnych, to kluczowe znaczenie dla procesu implementacji zmiany mają czynniki 

pochodzące ze środowiska organizacji
10

. 
 

3. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce 

 

Z badań małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonych w 2013 r. przez 
Konfederację Lewiatan

11
 wynika, że filozofią biznesu powinno być szybkie 

podejmowanie decyzji, gdy widzi się szanse na rozwój. Tylko 25% firm sektora MSP nie 

zgadza się z tą opinią i twierdzi, że należy poczekać, aż inni wezmą ryzyko na siebie.  
Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek 

uważa, że otwartość na pojawiające się szanse, przejawiająca się w dużej skłonności do 

podejmowania decyzji o ich wykorzystaniu, podobnie jak akceptacja dla porażek jako 

czegoś zawsze obecnego w krajobrazie biznesowym, pozwoli maksymalnie wykorzystać 
te cechy MSP, które wyraźnie ukształtowały się w okresie osłabienia gospodarczego – 

dostosowanie celów do możliwości rynku, ale przy szukaniu cały czas szans, koncentracji 

na jakości, a nie na cenie (a w kolejnych latach na innowacyjności budowanej w 
większym stopniu niż dzisiaj na bazie własnych wydatków na B+R), na ekspansji 

zewnętrznej, i to nie tylko na rynki znane i „oswojone”, ale także na rynki dalsze. 

Wyraźnie ujawnione cechy przedsiębiorców: akceptacja dla porażek i szukanie szans oraz 
szybkie podejmowanie decyzji, aby te szanse wykorzystać, mogą także zwiększyć 

skłonność MSP do korzystania z zewnętrznego finansowania
12

. 

Dominująca grupa firm wskazuje, że czynnikiem najważniejszym dla budowania 

przez nie pozycji konkurencyjnej na rynku jest jakość produktów i usług. Osłabienie 
gospodarcze wzmocniło ten kierunek działań przedsiębiorstw. Zmniejszył się odsetek 

firm, które opierają swój model konkurowania na rynku na cenie – z ponad 18% w 2012 

r. do 10,4% w 2013 r. Te wyniki badania wskazują, że w sektorze MSP zaszły trwałe 
zmiany, pozwalające firmom myśleć nie tylko o skutecznym konkurowaniu na rynku 

krajowym, ale także o poważnym myśleniu o wychodzeniu na rynki zagraniczne
13

. 

Wzrósł odsetek firm, które rozpoczęły w 2013 r. sprzedaż na eksport, co przy 
nieznacznym, ale jednak spadku odsetka MSP, które kontynuowały sprzedaż na 

zewnętrzne rynki, dało netto przyrost liczby firm działających poza rynkiem polskim. I co 

ważniejsze, większy odsetek firm planuje w najbliższych dwóch latach rozpocząć eksport 

swoich produktów. W tym wszystkim ważne jest to, że sektor MSP dostrzegł także rynki 
poza Europą – Chiny, Indie, Brazylię, Meksyk, Indonezję. W 2012 r. tylko 0,1% firm 

sprzedawało swoje produkty na te rynki, zaś w 2013 r. było to 2,4%
14

.  
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 Istotnym czynnikiem z otoczenia bliższego oddziałującym na skłonność do 

podejmowania działalności innowacyjnej organizacji jest faza życia sektora, w którym 
działa. Okazuje się, że organizacje funkcjonujące w sektorach znajdujących się we 

wcześniejszych fazach rozwoju często wdrażają innowacje technologiczne i produktowe 

oraz aktywnie korzystają z różnych źródeł innowacji. Natomiast w sektorach dojrzałych 
najczęściej spotykaną innowacją są zmiany w sposobie produkcji

15
. 

 Małe firmy są często efektywne w identyfikowaniu okazji, ale mniej skuteczne w 

rozwijaniu przewag potrzebnych do uzyskania właściwej wartości. Wynalazek może być 

defektem działań pojedynczych osób, ale jego komercjalizacja wymaga zasobów i 
wysiłków organizacji, którymi trzeba zarządzać

16
. 

 Podstawowym problemem finansowania przedsięwzięć w Polsce, a także w Unii 

Europejskiej jest fakt, że mamy do czynienia z refinansowaniem części nakładów 
inwestycyjnych, a nie z bezpośrednim finansowaniem prac mających na celu 

wytworzenie nowego, innowacyjnego produktu
17

. 

 Nowoczesne i młode przedsiębiorstwa mają małą szansę w Polsce na zdobycie 

kapitału tradycyjnymi drogami, do których zaliczyć możemy
18

: 

 bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, 

 emisję przez spółkę obligacji i inne długoterminowe papiery dłużne, 

 franchising, 

 leasing, 

 krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki, 

 emisję krótkoterminowych papierów dłużnych, 

 kredyty handlowe i inne zobowiązania. 

 Przedsiębiorstwa sektora MSP wykazują  niską skłonność do korzystania z 

zewnętrznego finansowania. Tylko nieznacznie wzrósł odsetek firm, które korzystały i 

korzystają z kredytów i pożyczek – ciągle jest to mniej niż 1/3 ogólnej liczby MSP.  
 Małe zaangażowanie i utrudniony dostęp do kapitału prywatnego wpływa 

niewątpliwie na sposób finansowania projektów innowacyjnych. Te ograniczenia 

powodują, że nowe, innowacyjne przedsiębiorstwa mają ograniczony wpływ na absorpcję 
nowych technologii czy postępy w dziedzinie produktywności

19
. 

 Przedsiębiorstwa sektora MSP wykorzystują zarówno źródła własne,  jak i obce w 

finansowaniu swojej działalności gospodarczej (badania J. Dudy
20

 oraz I. Dudzik-

Lewickiej i A. Madydy
21

). Niemniej jednak to właśnie źródła własne dominują w 
strukturze kapitału. Wśród preferowanych źródeł własnych dominuje zdecydowanie zysk 

netto. Oznacza to, że przedsiębiorstwa sektora MSP generują zyski, które są w stanie 

przeznaczyć na finansowanie własnego rozwoju. Szczególnie mikrofirmy uzależniają 
swój rozwój od wypracowanej nadwyżki finansowej. Ale muszą pamiętać, że w okresie 

ożywającej gospodarki może  to być barierą rozwoju. 

                                                             
15 E. Stawasz, Innowacje a mała firma…, s. 38. 
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17 J. Filipiak, Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, „Rzeczpospolita” z 14.12.2007, s. B14. 
18 K. Janasz, Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Przegląd 
Organizacji” 2008, nr 10, s. 38-39. 
19 Ibidem, s. 38. 
20 J. Duda, Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniu, [w:] 
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, Katowice 2010, s. 30-46. 
21 I. Dudzik-Lewicka, A. Madyda, Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł 

finansowania działalności gospodarczej regionu bielsko-bialskiego, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy i 
innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i 
Innowacji, Warszawa 2011, s. 217-237. 



 Mikro i małe podmioty gospodarcze powinny w szerszym zakresie zainteresować 

się źródłami finansowania innowacyjnych działań rozwojowych i wybierać te, których 
koszt pozyskania jest najniższy. Mogą starać się pozyskać środki pieniężne z funduszy 

strukturalnych, gdzie najodpowiedniejszymi działaniami jest właśnie wsparcie 

konkurencyjności produktowej i technologicznej, wzrost konkurencyjności poprzez 
innowacje oraz rozwój zasobów ludzkich. 

 Niepewność oczekiwanych zmian koniunktury sprawia, że wiele przedsiębiorstw 

wciąż wstrzymuje się z rozpoczęciem nowych przedsięwzięć, mimo braku 

poważniejszych barier, gdyż przedsiębiorstwa nadal niekorzystnie oceniają klimat 
inwestycyjny

22
. 

 

Podsumowanie 

 

 Niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki w znacznej mierze 

spowodowany jest brakiem środków finansowych na rozwój nowych przedsiębiorstw
23

. 

 Przedsiębiorstwa sektora MSP niechętnie korzystają z kredytów i pożyczek (mniej 
niż 1/3 ogólnej liczby MSP w 2013 r.). Przedsiębiorstwa te są ciągle dość konserwatywne 

i wolą bazować na własnym kapitale. 

 Brak zainteresowania innowacjami może również wynikać z braku odpowiedniej 
współpracy między przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz 

instytucjami, których priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rozwoju 

przedsiębiorczości w regionie. Można odnieść wrażenie, że wymienione powyżej 
podmioty nastawione są bardziej na walkę między sobą niż na współpracę. Środowisko 

praktyków podkreśla brak wiedzy praktycznej u naukowców, z kolei naukowcy akcentują 

braki w wiedzy kadry zarządzającej. 

Przedsiębiorcy reprezentują pogląd (jak pokazują badania ogólnopolskie dotyczące 
innowacyjności przedsiębiorstw prowadzone w Polsce przez Polską Konfederację 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan), iż produkty rodzime są dużo bardziej atrakcyjne w 

stosunku do ich odpowiedników w Unii Europejskiej pod względem ceny. Zatem 
działania przedsiębiorców stale skupione są głównie na obniżce kosztów pracy, gdyż na 

tym badane firmy zamierzają budować swoją przewagę konkurencyjną na rynkach. 

Niskie ceny oferowanych produktów nie powinny być podstawowym i jedynym źródłem 
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Czynnikiem najważniejszym dla budowania pozycji 

konkurencyjnej na rynku jest jakość produktów i usług. 
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INNOVATIVENESS VS DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES 
 
Summary: There are various factors which influence an enterprise’s innovative activity. In order to arouse 
and maintain sensitivity to innovations, one should combine science and research with practice, focus on a 
favourable organizational, financial and technical condition of a company, as well as create a suitable climate 
of innovativeness in the company, where innovations, improvements, imagination and creativity, flexibility 
and courage are highly valued and appreciated.  

The present paper attempts to highlight rudimentary conditions of innovative processes in the sector 
of Polish small and medium enterprises. Favourable changes can improve the level of competitiveness of 
those companies on the market.  

The paper presents the results of research on the condition of the SME sector conducted by the 
Confederation of Leviathan in 2013. 

 
Key words: innovations, innovativeness, competitiveness, entrepreneurship, enterprise 
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