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FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE OCHRONY 

ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANCING THE ACTIVITIES OF INNOVATIVE EN-
TERPRISES IN THE HEALTH CARE SECTOR 
ON THE EXAMPLE OF THE LODZ REGION

Streszczenie: Działalność innowacyjna jest elementarnym wyznacznikiem dla współczesnego 
przedsiębiorstwa, a jej efektem są świadome zmiany, które przyczyniają się do osiągania celów 
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firmy. W dobie transformacji systemu gospodarczego i stale zmieniających się warunków oto-
czenia rozwój sektora ochrony zdrowia determinowany jest w decydującej mierze przez wzrost 
ekonomiczności wszelkich jego działań. Opiera się on na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, 
które prowadzą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dostęp przedsiębiorstw do źró-
deł finansowania działalności innowacyjnej warunkuje wdrożenie wielu istotnych i twórczych 
rozwiązań. Artykuł charakteryzuje źródła i  bariery finansowania działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw w sektorze ochrony zdrowia na przykładzie województwa łódzkiego.

Słowa kluczowe: innowacje, działalność innowacyjna, finansowanie innowacji, sektor 
ochrony zdrowia 

Abstract: Innovative activity is an elementary determinant for a modern enterprise, and its 
effect is conscious changes that contribute to achieving the company’s goals. In the era of trans-
formation of the economic system and constantly changing conditions of the environment, the 
development of the health care sector is determined to a decisive extent by the increase in the 
economy of all its activities. It is based on the implementation of innovative solutions that lead 
to increased competitiveness of enterprises. The availability of enterprises to the financing so-
urces of innovative activities determines the implementation of many important and creative 
solutions. The article characterizes the sources and barriers of financing innovative activities of 
enterprises in the health care sector on the example of the Lodz region.

Keywords: innovation, innovative activity, financing innovation, health care sector 

Wprowadzenie

Dążeniem współczesnych przedsiębiorstw jest nieustanna poprawa efektywności ich 
działania. Można ją osiągać w oparciu o wiedzę i innowacje. Od zdolności bycia innowa-
cyjnym i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności zależy przewaga konkuren-
cyjna przedsiębiorstw. Innowacyjność przedsiębiorstw obejmuje tworzenie nowych przed-
sięwzięć, prace badawczo-rozwojowe, ale przede wszystkim polega na powstaniu nowego 
bądź istotnie ulepszonego produktu lub usługi, procesu, nowej metody organizacyjnej czy 
marketingowej. Zapewnienie odpowiednich zasobów, przede wszystkim finansowych, 
stanowi niezbędny element warunkujący wdrożenie innowacji i rozwój przedsiębiorstw. 
Celem artykułu jest analiza źródeł i barier finansowania działalności innowacyjnej przed-
siębiorstw w sektorze ochrony zdrowia na przykładzie województwa łódzkiego.

1. Istota działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Działalność innowacyjna organizacji oparta jest na definicji przedsiębiorczości 
sformułowanej przez J. Schumpetera1 i P. Druckera2. J. Schumpeter opisuje przedsię-
biorczość jako atrybut ludzi przedsiębiorczych i wytrwałych w pokonywaniu barier 

1  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
2  P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 30.



Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w sektorze ochrony zdrowia... 43

oraz dążących do celów, takich jak: wprowadzanie nowego wyrobu lub technologii, 
otwarcie nowego rynku, pozyskanie nowych źródeł surowców. Jest on uważany za pre-
kursora innowacji, który postrzega to pojęcie jako nowe idee, odkrycia czy wynalaz-
ki będące rezultatem twórczego, kreatywnego myślenia, o rozwiązaniu technicznym, 
ekonomicznym, organizacyjnym i w obszarze stosunków międzyludzkich3. Według J. 
Schumpetera działania przedsiębiorcze powinny prowadzić do poprawy efektywności 
przedsiębiorstwa. Natomiast P. Drucker uważa, że sukces rynkowy może zapewnić 
tylko innowacja właściwego rodzaju, wdrożona we właściwy sposób i we właściwym 
czasie. Konieczna jest zatem wiedza w zarządzaniu innowacjami.

Metodologią stanowiącą aktualnie powszechnie przyjęty międzynarodowy 
standard w zakresie badań statystycznych innowacji w przemyśle i w sektorze usług 
jest podręcznik Oslo Manual. Zaleca on przede wszystkim tzw. podejście podmio-
towe, w którym tematem badań jest działalność innowacyjna i zachowania innowa-
cyjne podmiotów jako całości. Do obszarów badań należy zaliczyć:

−	  zakres działalności innowacyjnej – mierzony zgodnie z zaleceniami meto-
dologii Oslo Manual udziałem organizacji, które w badanym okresie wprowadziły 
przynajmniej jedną innowację techniczną (nowy, ulepszony produkt i/lub proces).

−	  źródła informacji dla innowacji – mierzone jakością i dostępnością źródeł 
wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do wdrażania innowacji.

−	  nakłady na działalność innowacyjną – obejmują wszelkie wydatki, bieżące 
i inwestycyjne, poniesione w roku sprawozdawczym na wszystkie rodzaje działal-
ności innowacyjnej oraz prace zakończone wdrożeniem innowacji, niezakończone 
(kontynuowane) i przerwane.

−	  przeszkody dla innowacji, które mogą mieć charakter wewnętrznych lub 
zewnętrznych czynników.

−	  współpraca w zakresie działalności innowacyjnej – polegająca na aktyw-
nym udziale podmiotów we wspólnych z innymi jednostkami projektach z zakresu 
działalności badawczo-rozwojowej i innych rodzajów działalności innowacyjnej.

−	  efekty działalności innowacyjnej – efekty będą dotyczyć produktów/usług 
lub procesów (np. poprawa jakości świadczonych usług) lub innych ulepszeń zwią-
zanych z prowadzoną działalnością innowacyjną4.

Działalnością innowacyjną przedsiębiorstw zgodnie z definicją GUS jest cało-
kształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komer-
cyjnych, które prowadzą lub mają prowadzić do wdrażania innowacji5. Działalność 
innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest 
bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji.

3  M. Golińska-Pieszyńska, Społeczne warunki kreowania innowacji, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność 
przemysłu. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice 2007, s. 211.
4  Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data. 3rd edition, OECD Publi-
shing, European Commission, Eurostat 2005, p. 63-73. 
5  Nauka i technika w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 25.
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E. Gwarda-Gruszczyńska opisuje sektor ochrony zdrowia jako przedsiębiorstwa 
działające w takich obszarach jak biotechnologia, przemysł farmaceutyczny oraz tech-
nologii biomedycznych, kosmetyczno-terapeutyczny, ochrony środowiska, produkcji 
urządzeń medycznych, a także instytucje zajmujące się rozwojem tego typu technolo-
gii6. W sektorze ochrony zdrowia wymagany jest wzrost efektywności gospodarowa-
nia przeznaczonymi na ochronę środkami oraz identyfikacja kluczowych obszarów 
wymagających procesów innowacyjnych. Działalność innowacyjna w  tym sektorze 
poprzedzona powinna być pogłębioną analizą istniejącego stanu rzeczy, określeniem 
celów podejmowanych działań oraz wypracowaniem praktycznych rozwiązań w za-
kresie procesu ich wdrażania oraz wskazaniem źródeł ich finansowania.

2. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest uzależniona od wielu kryteriów. 
Często zgłaszanym przez przedsiębiorstwa problemem jest brak środków finan-
sowych, które tego rodzaju działalność umożliwiają. W  Polsce zasadniczym źró-
dłem finansowania procesów innowacyjnych są środki własne firm. Potwierdzają 
to dotychczasowe badania. Nadal w niewielkim stopniu wykorzystywane są źródła 
zewnętrzne takie jak kredytowanie czy fundusze wysokiego ryzyka. Tutaj sytuacja 
pomimo pewnych wahań nie ulega radykalnym zmianom (rysunek 1). 

Rysunek 1. Struktura finansowania nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębior-
stwach w Polsce w latach 2009-2016 (w %)
Figure 1. The structure of financing expenditures on innovative activities in enterprises in 
Poland in the years 2009-2016 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

6  E. Gwarda-Gruszczyńska, Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwa-
runkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 210.
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Analizując strukturę źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2009-2016, można zauważyć, że największe udziały mają 
środki własne firm. Ich udział zawiera się w przedziale od 62% do 75,2% w ogólnych 
nakładach na procesy innowacyjne. Wyraźny jest rosnący udział „innych”, alterna-
tywnych źródeł finansowania, takich jak: venture capital, private equity – z 1,6% 
w 2009 roku do 18,3% w 2016 roku. Na przestrzeni analizowanego okresu spada 
znaczenie kredytów bankowych. W roku 2009 ich udział w analizowanej strukturze 
finansowania stanowił blisko 26%, natomiast w roku 2016 tylko 7% ogółu nakładów 
na działalność innowacyjną. Warto zauważyć rosnące znaczenie środków finanso-
wych pozyskanych z zagranicy. W 2009 stanowiły one 3,2% udziału w strukturze fi-
nansowania działalności innowacyjnej, a w 2014 roku nawet 10,1%. Po tym okresie 
ich partycypacja w ogólnych nakładach stanowiła zaledwie 1,8% (2016 rok) Środki 
z budżetu państwa są jedynie niewielkim dopełnieniem badanej struktury.

Systematyka źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych powinna iden-
tyfikować środki, które związane są powstawaniem firm, zapewnieniem ciągłości 
ich funkcjonowania lub realizacją nowych inwestycji, zasilające przedsiębiorstwa 
w sposób ciągły czy sporadyczny, a  także środki własne i obce o charakterze we-
wnętrznym i zewnętrznym7.

 
3. Metodyka badania

Badania empiryczne przeprowadzono w okresie czerwiec – lipiec 2018 roku, 
metodą badań ankietowych. Obejmowały one źródła i bariery finansowania dzia-
łalności innowacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze ochrony zdro-
wia w województwie łódzkim. Jako technikę badawczą wykorzystano metodę CATI 
w  wywiadzie telefonicznym. Przynależność przedsiębiorstw do sektora ochrony 
zdrowia określana była według przyjętego klucza, w którym podstawą podziału była 
Polska Klasyfikacja Działalności PKD. Strukturę badanej zbiorowości tworzą pod-
mioty gospodarcze z sektora ochrony zdrowia zróżnicowane pod względem:

−	 liczby zatrudnionych pracowników (wielkości przedsiębiorstwa),
−	 formy organizacyjno-prawnej,
−	 rodzaju prowadzonej działalności,
−	 formy własności,
−	 zasięgu działalności.
Badaniu poddano 97 przedsiębiorstw działających w sektorze ochrony zdrowia, 

z  czego 70,8% stanowiły przedsiębiorstwa małe, 19,4% przedsiębiorstwa średnie, 
a  firmy duże 9,8%. Wielkość przedsiębiorstw określono na podstawie przepisów 

7  J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 
Warszawa 2008, s. 13. 
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ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz według zapisów załącznika nr 
1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.8 W struk-
turze badanej zbiorowości najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa jednego 
właściciela – 66,2%, a   spółki 36% respondentów. Tylko 2,6% ankietowanych sta-
nowiły jednostki naukowo-badawcze. Ponieważ większość przedsiębiorstw w ana-
lizowanym sektorze to małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa jednego 
właściciela wydają się dla nich najbardziej odpowiednie. 

Analiza źródeł pochodzenia kapitału przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia 
pozwala zauważyć, że zdecydowana większość (96,1%) przedsiębiorstw w pełni nale-
ży do polskich właścicieli. Badane podmioty bardzo rzadko miały mieszaną strukturę 
własności (2,6%), a jedynie 1,3% firm posiada pełny udział kapitału zagranicznego.

Znaczna część przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia działa na niewielką 
skalę, tj. na rynku regionalnym i co najwyżej krajowym (łącznie 71,5%) – wiąże się 
to z dominacją w strukturze badanych respondentów małych i średnich firm. Z ko-
lei udział podmiotów o zasięgu europejskim i międzynarodowym stanowi 28,6%.

Podsumowując, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa z sektora ochrony zdro-
wia, które funkcjonują w regionie łódzkim, to głównie małe i średnie firmy, w du-
żej mierze jednego właściciela, działające na rynku regionalnym i  krajowym. To 
również przedsiębiorstwa typowo polskie, ze 100-procentowym udziałem kapitału 
polskiego.

4. Źródła finansowania przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia 
w zakresie działalności innowacyjnej z innymi podmiotami 

na przykładzie województwa łódzkiego

 Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 90% przedsiębiorstw z  sekto-
ra ochrony zdrowia funkcjonujących w województwie łódzkim uznaje działalność 
innowacyjną za istotną z punktu widzenia swojego rozwoju, jednak nie wszystkie 
firmy mogą ją podejmować. Przedsięwzięcia innowacyjne wymagają wykorzystania 
wielu zasobów, nie zawsze będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Zasoby finan-
sowe są często jednym z najważniejszych kryteriów w procesie innowacyjnym. 

W  pytaniu dotyczącym sposobu finansowania procesów innowacyjnych aż 
76,3% przedsiębiorstw działających w  sektorze ochrony zdrowia wskazało, że naj-
ważniejszym źródłem finansowania są środki własne firm (rysunek 2). Środki pu-
bliczne międzynarodowe (np. fundusze europejskie w programach ramowych) są 
drugim pod względem istotności źródłem kapitału. 26,4% firm z sektora ochrony 
zdrowia wskazało właśnie to źródło finansowania. Najczęściej wskazywanymi for-

8  Definicja małych i  średnich przedsiębiorstw (2004), Załącznik nr 1  do rozporządzenia Komisji 
Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
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mami finansowania zaraz po środkach publicznych międzynarodowych dla respon-
dentów były środki pochodzące od partnerów biznesowych – 12,7% wskazań oraz 
inwestycyjne kredyty bankowe – 12,5% odpowiedzi. 

Rysunek 2. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w  sektorze 
ochrony zdrowia w województwie łódzkim
Figure 2. Sources of financing innovative activity of enterprises in the health care sector in 
the Lodz region

Źródło: opracowanie własne.

Środki publiczne krajowe (np. środki strukturalne, granty ministerialne) należy 
uznać za uzupełniające źródło kapitału, ponieważ tę formę kapitału wybrało 7,3% 
respondentów. Pożyczki są dobrą alternatywą kredytów bankowych, między inny-
mi dzięki temu, że mają niższy koszt pozyskania kapitału, jednak tylko 3,6% firm 
z sektora ochrony zdrowia wskazało to źródło finansowania. Zdecydowanie nieza-
dowalający jest odsetek ankietowanych, którzy wybrali firmy typu private equity, 
venture capital oraz środki pochodzące od aniołów biznesu, czyli instytucji najbar-
dziej dostosowanych do finansowania działalności innowacyjnej. Środki pochodzą-
ce od firm typu private equity, venture capital wybrało jedynie 3,5% respondentów, 
a środki pochodzące od aniołów biznesu – 2,5% ankietowanych.

Niedostateczna działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu łódzkiego 
z sektora ochrony zdrowia związana jest głównie z barierami dotyczącymi finan-
sowania (rysunek 3). 32% badanych uznało za barierę w dostępie do źródeł finan-
sowania procesów innowacyjnych obawę przed utratą suwerenności prawnej i eko-
nomicznej przedsiębiorstwa. Stąd też przedsiębiorstwa preferują kapitał własny 
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w finansowaniu, a  jednocześnie wyrażają niechęć do korzystania z zewnętrznych 
źródeł finansowania. Co ciekawe, 31% badanych uważa, że nie posiada wiedzy na 
temat form finansowania. Przyczyną niskiej innowacyjności przedsiębiorstw z sek-
tora ochrony zdrowia jest także wysoki koszt źródła finansowania. 27% ankietowa-
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Podsumowanie

Przeprowadzone badania wykazują rosnące znaczenie działalności innowacyjnej 
w obszarze sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim. Przedsiębiorstwa działające 
w tym sektorze coraz częściej inwestują w innowacje, dostrzegając potrzebę ich wdra-
żania ze względu na szansę poprawy jakości świadczonych usług oraz wzrost kon-
kurencyjności przedsiębiorstw. Analizując źródła finansowania działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw w sektorze ochrony zdrowia w województwie łódzkim, warto 
zauważyć, że środki własne w sumie nakładów na procesy innowacyjne miały przewa-
żające znaczenie. Udział środków publicznych międzynarodowych w całości środków 
finansujących działalność innowacyjną był również istotnym źródłem finansowania 
przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim. Warto zauważyć, 
że alternatywne źródła finansowania stanowią niedostateczny ich udział w strukturze 
nakładów na procesy innowacyjne przedsiębiorstw. Duża część przedsiębiorstw z sek-
tora ochrony zdrowia w  województwie łódzkim posiada zbyt niską wiarygodność 
kredytową oraz małą stabilność finansową, które wykluczają możliwość pozyskania 
obcych źródeł finansowania. Jednak najistotniejszą barierą wskazywaną przez firmy 
jest obawa przed utratą suwerenności prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, co 
powoduje, że firmy niechętnie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania

Na rynku liczą się podmioty, które są zdolne do tworzenia i rozwoju nowych produk-
tów i usług oraz które szybko reagują na wszelkie zmiany zachodzące w otoczeniu i przy-
stosowują do tych zmian swoją strategię. Brak wystarczającego kapitału i w związku z tym 
innowacji może stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju sektora ochrony zdrowia.
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