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Streszczenie: Artykuł stanowi próbę zbadania wpływu środków pozyskanych przez przed-
siębiorstwa z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wzrost ich innowacyj-
ności. Dane zaprezentowane w artykule dowodzą, iż wysoki poziom dofinansowania prze-
kazany przedsiębiorstwom nie odnalazł odzwierciedlenia we wzroście ogólnego poziomu 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Napływ środków unijnych nie wpłynął również 
stymulująco na wzrost poziomu nakładów na działalność innowacyjną, wręcz przeciwnie – 
zaobserwować można, iż ich poziom z roku na rok jest coraz niższy. 

Słowa kluczowe: innowacje, nakłady innowacyjne, konkurencyjność, Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, dofinansowanie

Abstract: The article is an attempt to examine the impact of the funds raised by enterprises 
from the Operational Programme Innovative Economy to increase their innovation. The data 
presented in the article show that the high level of funding to undertakings not find reflected in 
the increase in the general level of innovativeness of Polish enterprises. The inflow of EU funds 
is also not affected stimulate an increase in the level of expenditure on innovative activitie , on 
the contrary can be observed that their levels from year to year is getting lower.

Keywords: innovation , innovation expenditure, competitiveness, Operational Programme 
Innovative Economy, subsidy

Wstęp

Sukces przedsiębiorstwa uzależniony jest od tworzenia innowacji we wszyst-
kich sferach działalności przedsiębiorstwa. Stąd działania innowacyjne należy 
utożsamiać ze zdolnością przedsiębiorstwa do osiągnięcia przewagi konkurencyj-
nej. Innowacyjność przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce odgrywa szcze-
gólną rolę. Stwarza przesłanki ciągłego rozwoju ekonomicznego oraz determinuje 
dynamiczny rozwój gospodarki. Opracowanie i  wdrożenie nowych wyrobów lub 
nowych rozwiązań procesowych, organizacyjnych i  marketingowych jest działa-
niem kosztownym, na które z  własnych środków w  sposób swobodny pozwolić 
mogą sobie najczęściej jedynie duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z sektora 
MSP, które nie dysponują własnymi wolnymi środkami, w  celu podjęcia działań 
innowacyjnych skorzystać muszą z alternatywnych źródeł finansowania. W okresie 
programowania 2007-2013 przedsiębiorstwa chcące wprowadzić zmiany w zakresie 
jakości i innowacyjności swoich wyrobów, produktów i usług mogły skorzystać ze 
środków publicznych, m.in. z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

Celem artykułu jest próba dokonania oceny wpływu dofinansowania z PO IG 
na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia finanso-
wego w latach 2007-2013. W artykule została postawiona teza, iż środki pozyskane 
w ramach PO IG nie przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności 
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polskich przedsiębiorstw. W  artykule przedstawiono definicję, rodzaje, klasyfika-
cję innowacji oraz ich powiązanie z konkurencyjnością przedsiębiorstw. Następnie 
dokonano próby oceny działań innowacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wy-
branych krajów Europy, a także zaprezentowano poziom nakładów przeznaczonych 
na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw w latach 2008-2013. W ostat-
niej części artykułu podjęto próbę oceny wpływu środków pozyskanych z programu 
PO IG na innowacyjność przedsiębiorstw. W  artykule zastosowano metodę desk 
research, polegającą na zebraniu i przeanalizowaniu istniejących danych udostęp-
nionych w literaturze przedmiotu, prasie, raportach analitycznych i zestawieniach 
danych statystycznych. 

1. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw

Pojęcie innowacja związane jest z powstaniem nowej idei, która została zastoso-
wana, lub nowego pomysłu, który sprawdził się w działaniu1. Najwcześniej pojęcie 
innowacji zaistniało w sferze biznesu. W sposób rozbudowany i uznawany obecnie 
za klasyczny prezentuje je J.A. Schumpeter, który uważa innowacje za fundament 
gospodarczej efektywności i motor rozwoju gospodarki kapitalistycznej2.

Warto podkreślić, iż definicja J.A. Schumpetera obejmuje pięć płaszczyzn3:
•	 wprowadzenie nowego produktu; 
•	 wprowadzenie nowych metod produkcji;
•	 otwarcie nowego rynku zbytu; 
•	 zdobycie nowego źródła pozyskana surowców i półfabrykatów;
•	 wprowadzenie nowej organizacji procesów gospodarczych.
Współcześnie w literaturze przedmiotu można zapoznać się z licznymi defini-

cjami innowacyjności. Wybrane definicje przedstawicieli nauki oraz praktyki pre-
zentuje tabela 1. 

1  A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung (red.), Kreatywność w erze cyfrowej, Oficyna Wydawnicza 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 78.
2  J.A. Schumpeter, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
3  A. Afuah, Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage, Taylor & Francis 
Inc, 2009.
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Tabela 1. Wybrane definicje innowacyjności
Table 1. Selected definitions of innovation

Innowacja to:

P.F. Drucker
•	 specyficzne narzędzie przedsiębiorczości, które poprzez 

podejmowane działania daje zasobom możliwości tworzenia 
nowych dóbr

R.W. Griffin

•	 wysiłek organizacji podejmowany w  kierunku opanowania 
nowych produktów i  usług lub nowego zastosowania już 
istniejących produktów i  usług. Innowacja przybiera również 
formę kontroli. Pomaga przedsiębiorstwom w  dotrzymaniu 
kroku w konkurencyjnej walce o przewagę na rynku

Ph. Kotler •	 dobro, usługa, a  także pomysł odbierany jako nowy nawet 
w przypadku, gdy istnieje już od dawna

M.E. Porter •	 ulepszenie technologiczne, polegające na zastosowaniu lepszych 
metod lub sposobów wykonywania danej rzeczy

S. Gomółka
•	 akt jakościowej zmiany zachodzącej w  gospodarce wówczas, 

gdy rozpoczyna się produkcja nowego wyrobu lub zostanie 
zastosowany nowy proces

W.M. Grudzewski 
i I.K. Hejduk

•	 każda myśl, zachowanie, a  także rzecz, która jest nowa, tzn. 
jakościowo różna od już istniejących form

Źródło: P. Kupis, K. Zabiewska, Kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w  Polsce, [w:]                    
K. Poznańska, R. Sobiecki (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie- wybrane aspekty, Oficyna 
Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 13. 

W podręczniku Oslo Manual (definicja zastosowana w PO IG)4 pojęcie inno-
wacji jest prezentowane w  sposób szeroki i  oznacza wdrożenie zupełnie nowego 
lub w znaczący sposób udoskonalonego produktu, procesu, metody marketingowej, 
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, nowej organizacji miejsca pracy, 
a także zmian w stosunkach z otoczeniem. W świetle art. 2 ustawy z dnia 30 maja 
2008 r. o  niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, działalność 
innowacyjna polega na opracowaniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej 
podstawie wytwarzania nowych, a także znacząco ulepszonych wyrobów, procesów 
i usług5. W literaturze przedmiotu w oparciu o kryterium przedmiotowe dokonuje 
się następującej klasyfikacji innowacji6:

•	 produktowe – opracowanie i wdrożenie nowego produktu i usługi; 
•	 procesowe – opracowanie oraz wdrożenie nowej lub znacząco ulepszonej 

technologii;

4  Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting innovation Data, Wyd. OECD i Eurostat, 2005.
5  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. 
z 2008 r. nr 116, poz. 730.
6  R. Lisowska, K. Szymańska, Wsparcie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw 
z funduszy unijnych, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, s. 232.
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•	 organizacyjne – wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych;
•	 marketingowe – zastosowanie nowych technik marketingowych. 
Dynamiczne zmiany zachodzące w globalnej gospodarce skłaniają przedsiębior-

stwa do poszukiwania coraz to nowszych sposób zapewnienia przewagi konkurencyj-
nej. Jednym z najskuteczniejszych sposób jest wprowadzenie innowacji. Przedsiębior-
stwa coraz częściej dostrzegają konieczność wdrażania innowacji, upatrując w nich 
umocnienie przewagi konkurencyjnej7. M.E Porter uważał, iż przewagi konkuren-
cyjnej należy upatrywać w zdolności przedsiębiorstwa do bycia innowacyjnym oraz 
ciągłego podnoszenia jej poziomu przekładającego się na odpowiedni wzrost efek-
tywności8. Podnoszenie konkurencyjności ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, 
wpływa na ich wizerunek zewnętrzny, a także pozycję na rynku9. 

Pojęcie konkurencyjności i  innowacyjności znajduje zastosowanie w  programach 
operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Konkurencyjność w  kontek-
ście funduszy należy utożsamiać przede wszystkim z procesem, w którym uczestnikami 
są producenci, sprzedawcy oraz nabywcy. Innowacyjność jest natomiast konstytutywnym 
elementem konkurencyjności. Szczególną uwagę zwraca się na miejsce innowacyjności 
we wzroście konkurencyjności jednostek gospodarczych na rynku europejskim. Inno-
wacyjność stwarza przesłanki ciągłego rozwoju ekonomicznego oraz determinuje jego 
tempo. Im poziom innowacyjności jest wyższy, tym dynamiczniej rozwija się gospodarka 
narodowa oraz samo przedsiębiorstwo10. 

W artykule zaprezentowano wiele definicji, które ukazują szerokie ujęcie tematyki 
innowacji i podkreślają ich powiązanie z osiąganiem przez przedsiębiorstwa wdrażające 
przewagi konkurencyjnej. Przy podsumowywania i zarazem scalania zaprezentowanych 
definicji nasuwają się dwa wnioski. Po pierwsze, uznać należy, iż wprowadzenie jakiejkol-
wiek, nawet najmniejszej zmiany, w którymś z etapów powiązanych z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą jest przejawem innowacji, pod warunkiem że jest działaniem pod-
jętym świadomie i celowo. Po drugie, uznać można, iż obecnie każde przedsiębiorstwo 
dbające o konkurencyjność swoich wyrobów i usług zmuszone jest niejako odgórnie do 
podejmowania działań innowacyjnych.

2. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw

Przeprowadzone przez PARP badania dotyczące innowacyjności przedsię-
biorstw z 28 krajów Unii Europejskiej oraz kilku innych wybranych krajów nieste-

7  J. Klimek, Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] A. Kałowski, J. Wysocki (red.), 
Innowacje. Ocena w  ujęciu mikro, mezo i  makro, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Warszawa 2015, s. 28.
8  M.E. Porter, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa 2001, s. 192. 
9  M. Urbanek, Czynniki przewagi konkurencyjnej eko-innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] K. Zieliński 
(red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2015, s. 173.
10  E. Weiss, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2011, s. 79. 
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ty nie są zbyt optymistyczne. W większości analizowanych krajów zaobserwować 
można niższy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw, zarówno tych znajdujących 
się w czołówce, jak i na końcu stawki. Przedsiębiorstwa tworzą swoje strategie oraz 
wyznaczają sobie precyzyjne cele, jednak istnieje duża ilość barier stanowiących 
istotną przeszkodę w  osiągnięciu wcześniej założonych celów. Dokonując próby 
oceny poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, wykorzystano ogólne podejście 
przedstawiające odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną 
bieżącą, a także zaniechaną, odnosząc ją do ogółu przedsiębiorstw. Warto podkre-
ślić, iż brano pod uwagę innowacje w zakresie produktów, procesów, metod organi-
zacyjnych oraz marketingowych. W tabeli 2 przedstawiono odsetek przedsiębiorstw 
prowadzących działalność innowacyjną w latach 2008-2012. 

Tabela 2. Odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną bieżącą i działal-
ność zaniechaną w latach 2008–2012 
Table 2. Percentage of companies engaged in innovative activities ongoing and discontinued 
operations in 2008–2012

Wyszczególnienie 2008 (%) 2012 (%) Różnica 2012–2008 
(pp.)

UE (28) bd 48,9 2,7
Niemcy 79,9 66,9 -13,0
Włochy 53,2 56,1 2,9
Francja 50,2 53,4 3,2
W. Brytania 45,6 50,3  4,7 
Estonia 56,4 47,6 -8,8 
Chorwacja 44,2 37,9 -6,3 
Hiszpania 43,5 33,6 -9,9
Bułgaria 30,8 27,4 -3,4
Polska 27,9 23,0 -4,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat Statistics Database [inn_cis6_type], 
[inn_cis7_type], [inn_cis8_type].

Najbardziej negatywne zmiany przejawiające się spadkiem działań innowacyj-
nych dosięgły naszych zachodnich sąsiadów Niemców. Spadek podejmowanych 
działań innowacyjnych w  ich przypadku wynosił ponad 12 pp. Znacznie niższe 
wskaźniki innowacyjności zaobserwowano w Estonii, Chorwacji, Hiszpanii i Pol-
sce. W naszym kraju odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność innowa-
cyjną uległ spadkowi o prawie 5 pp. Pomimo że u naszych zachodnich sąsiadów 
odsetek przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną spadł w  porów-
naniu do naszego kraju ponad dwukrotnie, to podkreślić należy, iż w Niemczech 
działalności innowacyjnej nie podejmuje niespełna 33% przedsiębiorstw, a w Polsce 
działań takich nie podejmuje aż 77% spośród badanych przedsiębiorstw. Różnica 
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jest ogromna i świadczy o tym, iż nasz kraj jeszcze długo pozostanie w grupie przed-
siębiorstw słabo rozwiniętych pod względem wdrażania innowacyjnych działań. 

Jednym ze sposobów osiągnięcia wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w długiej 
perspektywie, jest innowacyjność, stanowiąca funkcję nakładów ponoszonych na 
działalność badawczą oraz rozwojową. Analiza wielkości, struktury i  efektywno-
ści jest niezwykle istotna w kontekście skuteczności aktualnie wdrażanej polityki 
gospodarczej w  tym zakresie11. Z  działalnością innowacyjną przedsiębiorstw po-
wiązane są nakłady finansowe, które są działaniami kosztownymi. Wprowadzenie 
na rynek nowego lub ulepszonego produktu jest procesem kosztownym, wymaga 
bowiem najczęściej zastosowania nowych technologii, zakupu niezbędnej wiedzy, 
oprogramowania, zewnętrznego wsparcia specjalistycznego. Na rysunku 1 zapre-
zentowano poziom nakładów przeznaczonych na działalność innowacyjną w latach 
2008-2013.

Rysunek 1. Nakłady na działalność innowacyjną w Polsce, w mld zł 
Figure 1. Expenditures on innovation activities in Poland, in billion zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych, 
należy stwierdzić, iż nastąpił dość znaczący spadek ich poziomu. W 2008 r. na dzia-
łalność innowacyjną przedsiębiorstwa przemysłowe przeznaczyły 25 mld zł, w 2013 

11  J. Świetlik, Prognoza struktury nakładów na B+R w  Polsce w  kontekście celów unijnej polityki 
gospodarczej do 2020 roku, [w:] K. Poznańska, R. Sobiecki (red.), Innowacje w  przedsiębiorstwie – 
wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 29. 
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jedynie 21 mld zł. Warto również zwrócić uwagę, iż zważywszy na kryzys finansowy, 
rok 2008 był rokiem dość trudnym, a pomimo to nakłady na działalność innowa-
cyjną były znacznie wyższe niż obecnie, gdy sytuacja gospodarcza uległa poprawie. 
W  przedsiębiorstwach usługowych poziom nakładów na działalność innowacyjną 
z roku na rok ma tendencję wzrostową, jedyny wyjątek stanowi rok 2013, w którym 
nakłady na działalność innowacyjną spadły z poziomu 15 mld zł do 12 mld zł. 

Spadek podejmowanych przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza przemysłowe, dzia-
łań innowacyjnych jest ściśle powiązany ze spadkiem nakładów inwestycyjnych 
przedsiębiorstw. Uznać należy, iż bez wzrostu nakładów innowacyjnych niemożliwy 
jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. 

3. Ocena Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Trudności w pozyskaniu środków finansowych są jednymi z najważniejszych 
przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w naszym kraju. Najistotniejszy-
mi barierami we wprowadzeniu działalności innowacyjnej są te związane z dostęp-
nością do źródeł finansowania12. 

W  latach 2007-2013 przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki 
badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) uzyskały wsparcie w wysokości 
przekraczającej 10,18 miliarda euro na realizację projektów przyczyniających się do 
wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR) przeznaczono ponad 8,65 miliarda euro, a  pozostałe 
1,92 miliarda euro pochodziło z budżetu krajowego. 

Zgodnie ze stanem na 27 listopada 2015 roku w ramach PO IG podpisano 17 814 
umów na kwotę dofinansowania 44,08 mld zł, co stanowi 103,56% alokacji przypadają-
cej na cały program. Wszystkie przyznane naszemu krajowi środki na lata 2007-2013, 
przeznaczone na realizację PO IG, zostały rozdysponowane i trafiły do przedsiębiorstw. 

Próbę dokonania oceny PO IG warto rozpocząć od zestawienia priorytetów, ustalo-
nych w programie, z teoretycznymi założeniami M. Portera dotyczącymi przewag kon-
kurencyjnych. Priorytety ustalone w programie odnoszą się bezpośrednio do wskaza-
nych w teorii grup czynników przewag konkurencyjnych, które dotyczą w szczególności 
czynników produkcji. Kluczowym elementem determinującym konkurencyjność, jak 
już wcześniej wspomniano, jest kapitał, gdyż to właśnie niewystarczające zasoby finan-
sowe stanowią najistotniejszą barierę dla większości przedsiębiorstw wdrażających in-
nowacje. Program stanowi więc uzupełnienie zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa 
w środki finansowe przeznaczone na jego działalność innowacyjną. 

12  A. Kłopotek, Źródła finansowania działalności innowacyjnej małych i  średnich przedsiębiorstw, 
[w:] I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiebiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 339.
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Przedsiębiorstwa mogły pozyskać dofinansowane w ramach trzech priorytetów13: 
•	 Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii (poziom alokacji 

– 6,3 mld zł);
•	 Priorytet 3 – Kapitał dla innowacji (poziom alokacji – 1,3 mld zł);
•	 Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (poziom alokacji 

– 15,5 mld zł). 
Środki pochodzące z  funduszy strukturalnych przekazane przedsiębiorstwom 

w okresie finansowania 2007-2013 miały wpłynąć na wzrost ich konkurencyjności i in-
nowacyjności. Pozyskane środki umożliwić miały przedsiębiorcom przejście z  formuły 
polegającej na naśladownictwie rozwiązań innych podmiotów do formuły polegającej na 
opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów, procesów itp. W Raporcie o konkuren-
cyjności 201414 podkreślono, iż w ostatnich latach nie dokonał się znaczący postęp w za-
kresie innowacyjności. Stwierdzono, iż Polska gospodarka znajduje się w stagnacji, czego 
potwierdzeniem jest zajmowanie przez nią w corocznym rankingu Innovation Union Sco-
reboard (IUS) (Europen Commission, 2013) przygotowanym na zlecenie Komisji Euro-
pejskiej odległych pozycji. Z przeprowadzonego badania wynika, że Polska w 2012 roku 
zajmowała 24 miejsce pod względem innowacyjności wśród wszystkich krajów UE.

Czy w  związku z  tym uznać można, że przyznane jednostkom gospodarczym 
środki przyczyniły się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w naszym kraju? 
Pomimo że na działania związane z poniesieniem innowacyjności i konkurencyjności 
naszych rodzimych przedsiębiorstw przeznaczono ponad 44 mld zł, to ogólny poziom 
innowacyjności przedsiębiorstw spadł. Potwierdzeniem tego pesymistycznego stwier-
dzenia są dane zaprezentowane wcześniej w tabeli 2 i na rysunku 1. W tym miejscu 
warto również powołać się na wyniki raportu przedstawionego przez J. Hausnera, 
w którym podkreślono, iż środki unijne przeznaczone dla wsparcia przedsiębiorstw 
nie służą ich innowacyjności, a wręcz przeciwnie psują rynek oraz konkurencję15. 

Dlaczego pomimo tak ogromnych środków widoczny jest spadek, a nie wzrost 
innowacyjności przedsiębiorstw? Uznać należy, iż znaczna większość przedsię-
biorstw nie korzysta z mechanizmów wspierania innowacyjności oferowanych przez 
państwo i współfinansowanych ze środków unijnych lub korzysta z nich w sposób 
nieprawidłowy. Warto również podkreślić fakt, iż znaczna część przedsiębiorstw nie 
potrafi w sposób odpowiedni i skuteczny wypełnić wniosków lub nie spełnia sze-
regu kryteriów sztucznie narzuconych przez instytucje wdrażające i pośredniczące. 

Warto podkreślić, iż otrzymanie środków unijnych uzależnione jest od zapew-
nienia wkładu własnego i wcześniejszego sfinansowania inwestycji z własnych środ-

13  http://www.poig.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx [dostęp: 
01.12.2015].
14  M.A. Wersa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2014, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 294.
15 J. Hausner, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z  rozwojowego dryfu, Kraków: Raport 
Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. 
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ków. Dotacja wypłacana jest jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów16. Dla 
przedsiębiorstw z  sektora MSP stanowi to niezmiernie istotną barierę, ponieważ 
przedsiębiorstwa te rzadko kiedy dysponują wolnymi środkami w  wystarczającej 
wysokości, a  dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania jest utrudniony. 

Podsumowanie

W  artykule zaprezentowano przegląd definicji innowacji, przedstawiono ich 
rodzaje, klasyfikację oraz ścisłe powiązanie z konkurencyjnością przedsiębiorstw. 
Analiza działań innowacyjnych podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa 
nie jest optymistyczna, ponieważ z przeanalizowanych w artykule danych wynika, 
iż polskie przedsiębiorstwa znajdują się w  stagnacji, jeśli chodzi o podejmowanie 
działań innowacyjnych. Zgodnie z danymi zawartymi w punkcie drugim uznać na-
leży, iż spadek podejmowanych przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza przemysłowe, 
działań innowacyjnych jest ściśle powiązany ze spadkiem nakładów inwestycyjnych 
przedsiębiorstw. Trudności w pozyskaniu środków finansowych są jednymi z naj-
istotniejszych przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw w  naszym kraju. 
Pozyskane w ramach PO IG środki nie przyczyniły się do wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw. Odległa pozycja Polski w europejskim rankin-
gu innowacyjności spowodowana jest m.in. niskimi nakładami na badania i rozwój, 
a to właśnie wydatki na tę sferę w długim okresie wpływają na zdolność gospodarki 
do kreowania innowacyjności cechującej się najwyższą wartością rynkową.

Nowy Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, realizowany w latach 2014-
2020, bez wątpienia daje przedsiębiorstwom nowe możliwości finansowania działań 
innowacyjnych, jednak jeśli kryteria dostępu do nich nie zostaną zmienione, to na-
dal będą wpływać w sposób negatywny na innowacyjność polskich przedsiębiorstw 
i dalej będziemy mieć do czynienia ze stagnacją w sferze podejmowanych działań 
innowacyjnych przedsiębiorstw. 
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