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DziaųalnoƑđ innowacyjna maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
w Polsce
Streszczenie. Celem artykuųu byųo rozpoznanie zakresu dziaųalnoƑci innowacyjnej maųych
i Ƒrednich przedsiħbiorstw sektora przemysųowego i usųugowego w Polsce w latach 2006–2018,
a takǏe przedstawienie wielkoƑci i struktury nakųadów na tħ dziaųalnoƑđ w róǏnych kategoriach
przedsiħbiorstw. W opracowaniu wykorzystano metodħ analizy porównawczej, dane Ǎródųowe
pochodzČce z Gųównego Urzħdu Statystycznego, raportów Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci i literaturħ przedmiotu. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ǐe we wszystkich okresach badawczych, tj. w latach 2006–2018 udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze
przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. Zarówno w branǏy przemysųowej,
jak i usųugowej najwiħcej innowacji wprowadzaųy przedsiħbiorstwa duǏe, zatrudniajČce 250
osób i wiħcej, a najmniej maųe, w których pracowaųo od 10 do 49 osób. W latach 2016–2018
innowacje (nowe lub znaczČco ulepszone produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziųo
1/4 przedsiħbiorstw przemysųowych i 1/5 przedsiħbiorstw usųugowych. Przedsiħbiorstwa przemysųowe najwiħcej Ƒrodków finansowych przeznaczaųy na inwestycje w Ƒrodki trwaųe, w tym
m.in. maszyny i urzČdzenia techniczne, budynki i grunty, a przedsiħbiorstwa usųugowe na dziaųalnoƑđ badawczČ i rozwojowČ.
Sųowa kluczowe: innowacje, maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa, nakųady

Wstħp
Sytuacja polityczno-gospodarcza i przeųom ustrojowy, jaki miaų miejsce w latach 90.
XX wieku, byųy kompletnČ transformacjČ systemowČ i zaowocowaųy znacznym wzrostem
zainteresowania obywateli samodzielnoƑciČ gospodarczČ, a w konsekwencji wzrostem
samozatrudnienia1. Otwarcie wųasnej dziaųalnoƑci gospodarczej przez lata stawaųo siħ
coraz bardziej popularne, dlatego powstaųa potrzeba zdefiniowania i okreƑlenia przepisów, które bħdČ dotyczyųy maųych i Ƒrednich przedsiħbiorców. W polskiej i zagranicznej
literaturze dotyczČcej problematyki zwiČzanej z maųymi i Ƒrednimi przedsiħbiorstwami
podkreƑla siħ trudnoƑci zdefiniowania tej kategorii podmiotów gospodarczych. Nie ma
1

K.B. Matusiak, M. MaǏewska: Wspieranie maųej i Ƒredniej przedsiħbiorczoƑci w Ƒwietle ustawy o promocjach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004,
s. 9; T. Piecuch: PrzedsiħbiorczoƑđ. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 111.
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wiħc uniwersalnej, powszechnie akceptowanej definicji maųego czy Ƒredniego przedsiħbiorstwa2. Klasyfikacje maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw (M_P) oparte sČ na kryteriach
iloƑciowych i jakoƑciowych (lub mieszanych). Do kryteriów iloƑciowych moǏna zaliczyđ:
wielkoƑđ zatrudnienia, wartoƑđ sumy bilansowej, wartoƑđ rocznych obrotów netto czy
wartoƑđ majČtku trwaųego. W Polsce Ƒrednie przedsiħbiorstwa to takie, które zatrudniajČ mniej niǏ 250 osób, a ich obrót netto ze sprzedaǏy towarów, wyrobów i usųug oraz
operacji finansowych nie przekracza równowartoƑci 50 mln euro. Maųe przedsiħbiorstwa
zatrudniajČ poniǏej 50 pracowników, ich obrót roczny nie przekracza 10 mln euro. Z kolei
mikroprzedsiħbiorstwa zatrudniajČ poniǏej 10 osób, a ich obrót roczny nie przekracza
2 mln euro3. Kryteria jakoƑciowe natomiast uwzglħdniajČ róǏne cechy przedsiħbiorstw
odnoszČce siħ gųównie do cech przedsiħbiorcy, jego samodzielnoƑci w podejmowaniu
decyzji i rozwiČzywania problemów dotyczČcych funkcjonowania firmy4.
Od poczČtku zmiany ustroju w Polsce sektor maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw ma
ogromne znaczenie dla caųej gospodarki. NaleǏČ do niego przede wszystkim przedsiħbiorstwa branǏ niewymagajČcych stosunkowo duǏych nakųadów kapitaųowych, a mianowicie: handel, wszelkiego rodzaju usųugi, ale teǏ produkcja przemysųowa. Udziaų
przedsiħbiorstw w tworzeniu PKB systematycznie wzrasta, a od 2008 roku do 2016 roku
zwiħkszyų siħ on o 2,5 p.p. (z 71,1% do 73,6%) gųównie za sprawČ maųych i Ƒrednich
firm – ich udziaų w PKB w tym okresie wzrósų z 47,2% do 49,8%. Poprawa nastČpiųa we
wszystkich sektorach M_P (mikro – z 29,9% do 30,2%, maųe – z 7,4% do 8,5%, Ƒrednie
– z 9,9% do 11,1%). Udziaų duǏych podmiotów w tworzeniu PKB w analizowanym okresie
natomiast pozostaų na podobnym poziomie (23,9% w 2008 roku i 23,8% w 2016 roku)5.
Maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa w Polsce ze wzglħdu na ich wkųad w tworzenie PKB
zasųugujČ na miano siųy napħdowej gospodarki. Mimo Ǐe majČ one niewielki zasiħg dziaųania, a takǏe stosunkowo maųy wpųyw na otoczenie, w którym funkcjonujČ, to ogromna
liczba tych przedsiħbiorstw nadaje sektorowi M_P ogromne znaczenie w ksztaųtowaniu
gospodarki w Polsce6. Sprostanie wyzwaniom dynamicznie rozwijajČcego siħ rynku przez
te przedsiħbiorstwa jest moǏliwe do osiČgniħcia poprzez zwiħkszenie przedsiħbiorczej
i innowacyjnej ich aktywnoƑci.

2

R. Wolaŷski: Wpųyw otoczenia finansowego na konkurencyjnoƑđ maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw,
Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 19.
3
Por. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaųalnoƑci gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807);
I. Steinerowska-Streb: Bariery maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturČ gospodarczČ, PrzeglČd Organizacji 2012, nr 7, s. 18–21; A. Czerwiŷska-Lubszczyk,
A. Michna: MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki _lČskiej.
Seria: Organizacja i ZarzČdzanie 2013, nr 64, s. 22.
4
W. Danielak, D. Mierzwa, K. Bartczak: Maųe i Ƒrednie przedsiħbiorstwa w Polsce. Szanse i zagroǏenia
rynkowe, Wydawnictwo Exante, Wrocųaw 2017, s. 9–10.
5
R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce,
Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019, s. 23.
6
A. Wilmaŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce w latach 2008–
–2009, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2010, s. 19.
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Aktualnie innowacje postrzegane sČ jako akcelerator rozwoju gospodarczego, kluczowy czynnik rozwoju kaǏdego przedsiħbiorstwa. W literaturze istnieje wiele definicji
i kryteriów podziaųu tego pojħcia. Wedųug prakseologicznej interpretacji Z. Pietrasiŷskiego7, „innowacje to zmiany celowo wprowadzone przez czųowieka lub zaprojektowane przez ukųady cybernetyczne, które polegajČ na zastħpowaniu dotychczasowych
stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w Ƒwietle okreƑlonych kryteriów w sumie
skųadajČcych siħ na postħp”. MoǏna wiħc uznađ, Ǐe innowacja zawsze oznacza jakČƑ
zmianħ, wprowadzenie czegoƑ nowego i jednoczeƑnie doskonalszego w danej dziedzinie Ǐycia spoųecznego czy gospodarczego. Wielu autorów rozumiejČcych pojħcie w taki
sposób stawia równieǏ dodatkowe warunki, jakie musi speųniađ okreƑlona zmian, aby
moǏna jČ byųo uznađ za innowacyjnČ. NaleǏČ do nich: uǏytecznoƑđ, dodatnia ocena na
podstawie okreƑlonych kryteriów, zmiana jakoƑciowo róǏna od juǏ istniejČcych, wprowadzona Ƒwiadomie w sposób zamierzony w wyniku dziaųaŷ innowacyjnych8.
NajczħƑciej innowacje definiowane sČ w szerokim bČdǍ wČskim znaczeniu, a do podstawowych kryteriów, które róǏnicujČ zamieszczone w literaturze definicje, zaliczyđ moǏna: podmiot i przedmiot innowacji, stopieŷ oryginalnoƑci, stopieŷ nowoƑci i efekt wdroǏenia. Na przykųad wedųug kryterium przedmiotowego innowacjČ w wČskim znaczeniu
bħdČ jedynie nowe produkty bČdǍ procesy technologiczne, z kolei w znaczeniu szerokim
innowacjČ jest nie tylko nowy produkt czy proces technologiczny, ale takǏe otwarcie
nowego rynku, zastosowanie nowego sposobu sprzedaǏy lub zakupów, zastosowanie
nowych surowców lub póųfabrykatów, czy wprowadzenie nowej organizacji pracy9.
Pojħcie innowacji do Ƒwiatowej literatury ekonomicznej wprowadzių J.A. Schumpeter,
który traktowaų innowacje jako nieciČgųe przedsiħwziħcia nowych kombinacji czynników
wytwórczych odnoszČcych siħ do nastħpujČcych szeƑciu przypadków:
 wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub udoskonalenie dotychczas istniejČcych,
 wprowadzenie nowej lub istniejČcej metody produkcji,
 otwarcie nowego rynku,
 zastosowanie nowego sposobu sprzedaǏy lub zakupów,
 zastosowanie nowych surowców lub póųfabrykatów,
 wprowadzenie nowej organizacji pracy10.
Wedųug J. Schumpetera, tylko pierwsze przedsiħbiorstwo wprowadzajČce innowacje
jest innowatorem, nastħpne sČ imitatorami. Traktowaų on aktywnoƑđ innowacyjnČ jako
zmianħ technologicznČ, organizacyjnČ i behawioralnČ. Wyrazicielem podobnie szerokiego pojmowania innowacji, zarówno jako procesu, jak i efektu byų P.F. Drucker11.

7

Z. Pietrasiŷski: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971, s. 9.
I. Sikorska-Wolak, K. KrzyǏanowska, A.J. Parzonko: Doradztwo w zmieniajČcej siħ sytuacji spoųeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 25.
9
W. Janasz., K. Kozioų-Nadolna: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 12.
10
J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
11
P.F. Drucker: Innowacje i przedsiħbiorczoƑđ – praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 25.
8
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WspóųczeƑnie z punktu widzenia klasyfikacji innowacji i polityki ich wspierania duǏe
znaczenie ma definicja OECD. Przez pojħcie innowacji rozumie siħ wprowadzenie do produkcji i na rynek nowych metod wytwarzania lub istotnie ulepszonych wyrobów (innowacje produktowe), zastosowanie nowych metod wytwarzania (innowacje procesowe),
wdroǏenie nowatorskich rozwiČzaŷ organizacyjnych i realizacjħ dziaųaŷ o charakterze
marketingowym, przy czym te produkty i procesy muszČ byđ nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzajČcego je przedsiħbiorstwa12. W Polsce badania dotyczČce dziaųalnoƑci innowacyjnej przedsiħbiorstw zgodnie z metodologiČ „Oslo” prowadzone sČ od
poczČtku lat 90. XX wieku przez Gųówny UrzČd Statystyczny. PoczČtkowo obejmowaųy
one przedsiħbiorstwa przemysųowe, potem rozszerzono je o przedsiħbiorstwa sektora
usųug rynkowych. Poszerzeniu ulegųy równieǏ rodzaje innowacji analizowane w badaniach. O ile w poczČtkowym okresie dotyczyųy one innowacji technologicznych (produktowych i procesowych), o tyle od 2005 roku rozszerzono zakres badaŷ na innowacje
organizacyjne i marketingowe. Zaprezentowane podejƑcie jest przejrzyste i powszechnie stosowane. Wykorzystywano je równieǏ w badaniach nad innowacyjnoƑciČ M_P
w Polsce do koŷca 2017 roku. W 2018 roku sposób badaŷ nad innowacyjnoƑciČ maųych
i Ƒrednich przedsiħbiorstw prowadzonych przez GUS zostaų zmodyfikowany w celu dostosowania go do metodologii badaŷ innowacji w Unii Europejskiej. PodstawČ byųa opublikowana w 2018 roku czwarta, zmieniona edycja „Podrħcznika Oslo”. Gųówna korekta
polegaųa na wprowadzeniu nowej kategorii innowacji, a mianowicie innowacji procesów biznesowych i rezygnacja z dotychczasowego podziaųu innowacji na procesowe,
organizacyjne i marketingowe.
Celem artykuųu jest rozpoznanie rodzajów innowacji wprowadzanych przez maųe
i Ƒrednie przedsiħbiorstwa sektora przemysųowego i usųugowego oraz wskazanie tendencji zmian w tym zakresie w latach 2006–2018, a takǏe wielkoƑci i struktury nakųadów
na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w zaleǏnoƑci od kategorii przedsiħbiorstw oraz Ǎródeų finansowania. W opracowaniu zastosowano metodħ analizy porównawczej, wykorzystujČc
do tego celu dane Ǎródųowe Gųównego Urzħdu Statystycznego, raporty Polskiej Agencji
Rozwoju PrzedsiħbiorczoƑci i literaturħ przedmiotu.
12

Por. OECD, Eurostat: Podrħcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczČcych innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie w polskiej wersji, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa WyǏszego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008, s. 47–56; A. Pomykalski: ZarzČdzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze, [w:] OsiČgniħcia i perspektywy
nauk o zarzČdzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010,
s. 312; M. Adamowicz: Zachowanie konsumentów w procesach adaptacji innowacji na rynku owoców,
[w:] Innowacje i innowacyjnoƑđ w sektorze agrobiznesu. Rolnictwo, przemysų spoǏywczy, konsumenci,
M. Adamowicz (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, t. 1., s. 222; J. Brzóska: WdraǏanie i dyfuzja innowacji a zmiany modeli biznesu przedsiħbiorstw, [w:] ZarzČdzanie przedsiħbiorstwem w warunkach wspóųczesnych wyzwaŷ gospodarczych, modele – metody – procesy, R. Borowiecki, J. Kaczmarek
(red.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 61; K. KrzyǏanowska: Ekonomiczno-spoųeczne uwarunkowania innowacji w zespoųowym dziaųaniu w rolnictwie, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2016, s. 22–23.
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Rodzaje innowacji w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
AktywnoƑđ innowacyjnČ w latach 2016–2018 (tj. wdroǏenie innowacji produktowych lub procesów biznesowych, lub prowadzenie dziaųalnoƑci innowacyjnej zaniechanej albo niezakoŷczonej) zadeklarowaųo 26,1% przedsiħbiorstw przemysųowych i 21,0%
przedsiħbiorstw usųugowych13. W tym okresie innowacje (nowe lub znaczČco ulepszone
produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziųo 24,0% przedsiħbiorstw przemysųowych
i 19,6% przedsiħbiorstw usųugowych14. Szczegóųowy wykaz rodzajów innowacji przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Przedsiħbiorstwa, które w latach 2016–2018 wprowadziųy innowacje w zaleǏnoƑci
od ich kategorii [%]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

Innowacje procesów biznesowych wdroǏyųo 19,9% przedsiħbiorstw przemysųowych
oraz 17,5% przedsiħbiorstw usųugowych. Przedsiħbiorstwa przemysųowe najczħƑciej
wprowadzaųy nowe lub znaczČco ulepszone metody wytwarzania produktów (12,3%),
a podmioty usųugowe – nowe lub znaczČco ulepszone metody podziaųu zadaŷ, uprawnieŷ decyzyjnych lub zarzČdzania zasobami ludzkimi (10,4%).

13

GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w Polsce w latach 2016–2018. Informacje sygnalne, UrzČd Statystyczny w Szczecinie, 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technikaspoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-wlatach-2016-2018,14,6.html (dostħp: 18.05.2020).
14
Dane prezentowane przez GUS za lata 2016–2018 czħƑciowo róǏniČ siħ metodologicznie od przygotowanych w latach poprzednich. Powodem takiej sytuacji jest wdroǏenie nowej metodologii badaŷ
innowacji w Unii Europejskiej, której podstawČ jest opublikowana w 2018 roku czwarta, zmieniona
edycja „Podrħcznika Oslo”.
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W latach 2016–2018 w ramach innowacji produktowych nowe lub znaczČco ulepszone wyroby wprowadziųo 15,2% przedsiħbiorstw przemysųowych i 4,4% usųugowych,
a nowe lub znaczČco ulepszone usųugi – 5,6% przedsiħbiorstw przemysųowych i 7,4%
usųugowych. Strukturħ innowacji procesów biznesowych przedstawiono na rysunku 2.
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Rysynek 2. Przedsiħbiorstwa, które w latach 2016–2018 wprowadziųy innowacje procesów
biznesowych [%]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

Przedsiħbiorstwa przemysųowe wprowadzaųy dwa razy czħƑciej niǏ przedsiħbiorstwa
usųugowe nowe lub znaczČco ulepszone metody wytwarzania wyrobów, lub Ƒwiadczenia usųug, a przedsiħbiorstwa z sektora usųug czħƑciej niǏ pozostaųe decydowaųy siħ na
wprowadzanie nowych lub ulepszonych metod przetwarzania informacji, lub komunikacji, a takǏe na zmiany metod ksiħgowania lub innych czynnoƑci administracyjnych.
Najwiħkszy odsetek przedsiħbiorstw przemysųowych, które wprowadziųy innowacje
produktowe lub procesów biznesowych odnotowano w dziaųach: produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostaųych wyrobów farmaceutycznych (52,0%), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (51,6%),
a w sektorze usųug w dziaųach: ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne,
z wyųČczeniem obowiČzkowego ubezpieczenia spoųecznego (77,6%) oraz badania naukowe i prace rozwojowe (58,5%).
Liczba wprowadzanych innowacji zaleǏaųa od wielkoƑci przedsiħbiorstwa, co zilustrowano na rysunku 3.
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Rysunek 3. Przedsiħbiorstwa innowacyjne w latach 2016–2018 wedųug liczby pracujČcych [%]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

Zarówno w branǏy przemysųowej, jak i usųugowej najwiħcej innowacji wprowadzaųy przedsiħbiorstwa duǏe zatrudniajČce 250 osób i wiħcej, a najmniej maųe, w których
pracowaųo od 10 do 49 osób. W badaniach podjħto próbħ oceny tendencji zmian dotyczČcych wprowadzania innowacji w maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstwach w latach
2006–2018. Szczegóųowe dane na ten temat przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
przemysųowych i usųugowych [%]
Lata
Przedsiħbiorstwa z sektora usųug
Przedsiħbiorstwa przemysųowe
2006–2008
16,1
21,4
2007–2009
14,0
18,1
2008–2010
12,8
17,1
2009–2011
11,6
16,1
2010–2012
12,4
16,5
2011–2013
11,4
17,1
2012–2014
11,4
17,5
2013–2015
9,8
17,6
2014–2016
13,6
18,7
2015–2017
10,4
15,5
2016–2018
19,6
24,0
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019; R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019, s. 54.
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We wszystkich okresach badawczych udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. Wedųug najnowszych danych
GUS, w latach 2016–2018 udziaų innowacyjnych przedsiħbiorstw w sektorze przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. W sektorze przedsiħbiorstw przemysųowych i usųugowych udziaų firm innowacyjnych wyniósų odpowiednio 24,0% i 19,6% i byų
wiħkszy niǏ w poprzednim okresie badawczym odpowiednio o 9,2 p.p. i o 8,5 p.p.

Nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
W analizowanych okresach badawczych, obejmujČcych lata 2008–2018, przedsiħbiorstwa przemysųowe ponosiųy dwa razy wiħksze nakųady inwestycyjne na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ niǏ przedsiħbiorstw usųugowe. Szczegóųowe dane zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2. Nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstwach [mld zų]
Rok

Przedsiħbiorstwa z sektora usųug

Przedsiħbiorstwa przemysųowe

2008

10,66

24,68

2009

8,26

22,65

2010

10,79

23,76

2011

10,98

20,82

2012

15,15

21,54

2013

11,98

20,96

2014

13,00

24,62

2015

12,64

31,09

2016

10,71

28,30

2017

13,14

28,02

2018

13,10

23,40

ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019; R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie…, op. cit., s. 58.

W 2018 roku nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ wynosiųy 36,5 mld zų. Przedsiħbiorstwa przemysųowe przeznaczyųy na ten cel 23,4 mld i byųo to o 4,6 mld mniej niǏ
w poprzednim roku. Przedsiħbiorstwa usųugowe natomiast poniosųy koszty na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ na podobnym poziomie jak w 2017 roku. WysokoƑđ poniesionych
nakųadów inwestycyjnych na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ byųa wprost proporcjonalna do
wielkoƑci przedsiħbiorstwa, co przedstawiono na rysunku 4.
W poszczególnych kategoriach wielkoƑci przedsiħbiorstw wartoƑđ Ƒrednich nakųadów
wzrastaųa wraz ze wzrostem wielkoƑci firmy. W maųych przedsiħbiorstwach przemysųowych wynosiųa Ƒrednio 755 tys. zų, nieco wiħcej w maųych przedsiħbiorstwach usųugowych, bo okoųo 1,2 mln zų. W grupie przedsiħbiorstw przemysųowych Ƒrednich odnotowano wartoƑđ 2,3 mln zų, a nieco wiħcej w grupie adekwatnej wielkoƑci firm usųugowych
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Rysunek 4. Nakųady na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ na jedno przedsiħbiorstwo, które poniosųo
takie nakųady w 2017 roku [tys. zų]
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.

– 2,6 mln zų. _rednie wielkoƑci nakųadów przypadajČce na przedsiħbiorstwo z liczbČ zatrudnionych 250 i wiħcej pracowników w sektorze przemysųu wynosiųy 23,3 mln, a w
sektorze usųug 35,4 mln.
W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie dotyczČce struktury nakųadów na
dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w sektorze M_P. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 3.
Struktura nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ przedsiħbiorstw przemysųowych
znacznie róǏniųa siħ od struktury nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ przedsiħbiorstw
usųugowych. Przedsiħbiorstwa przemysųowe najwiħcej Ƒrodków finansowych przeznaTabela 3. Struktura nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ w maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstwach w 2018 roku [%]
Przedsiħbiorstwa
z sektora usųug

Przedsiħbiorstwa
przemysųowe

DziaųalnoƑđ badawcza i rozwojowa (B+R)

57,7

37,7

Wųasny personel pracujČcy nad innowacjami

7,0

2,2

Materiaųy oraz usųugi obce zakupione w celu realizacji
dziaųalnoƑci innowacyjnej

9,0

3,0

Inwestycje w Ƒrodki trwaųe oraz wartoƑci niematerialne
i prawne w celu realizacji dziaųalnoƑci innowacyjnej

22,9

52,3

Nakųady

Pozostaųe nakųady poniesione na wprowadzenie nowych
3,4
4,8
lub ulepszonych produktów, lub procesów
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie GUS: DziaųalnoƑđ innowacyjna przedsiħbiorstw w latach
2016–2018, Zakųad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.
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czaųy na inwestycje w Ƒrodki trwaųe (52,3%), w tym m.in. maszyny i urzČdzania techniczne, budynki czy grunty. W przypadku przedsiħbiorstw usųugowych dominowaųy natomiast nakųady na dziaųalnoƑđ badawczČ i rozwojowČ (57,7%).
Gųównym Ǎródųem finansowania nakųadów na dziaųalnoƑđ innowacyjnČ przedsiħbiorstw
w 2017 roku byųy Ƒrodki wųasne przedsiħbiorstw. Stanowiųy one niemal 76,0% wszystkich
poniesionych na ten cel nakųadów w przedsiħbiorstwach przemysųowych (o 4 p.p. wiħcej
niǏ przed rokiem) oraz 86,0% w przedsiħbiorstwach usųugowych (o 2,5 p.p. mniej w stosunku do poprzedniego roku). W zaleǏnoƑci od wielkoƑci firmy udziaų Ƒrodków wųasnych
w finansowaniu dziaųalnoƑci innowacyjnej byų zróǏnicowany – ze Ƒrodków wųasnych w najwiħkszym stopniu korzystaųy przedsiħbiorstwa duǏe (94,0% w przypadku firm usųugowych
i 81,0% w przypadku firm przemysųowych). Maųe przedsiħbiorstwa z sektora przemysųu
czy usųug posiųkowaųy siħ w znacznym stopniu Ƒrodkami finansowymi pochodzČcymi z zagranicy, w tym gųównie z funduszy Unii Europejskiej (odpowiednio 23,0 i 9,0%) czy teǏ
korzystaųy z kredytów bankowych (odpowiednio 17,0 i 16%). _rednie firmy przemysųowe
i usųugowe natomiast posiųkowaųy siħ czħƑciej kredytami (odpowiednio 20,0 i 11,0%) niǏ
Ƒrodkami pochodzČcymi z zagranicy (odpowiednio 10,0 i 4,0%)15.

Podsumowanie i wnioski
We wszystkich okresach objħtych badaniami, tj. w latach 2006–2018 udziaų przedsiħbiorstw innowacyjnych w sektorze przemysųowym byų wiħkszy niǏ w sektorze usųugowym. Zarówno w branǏy przemysųowej, jak i usųugowej najwiħcej innowacji wprowadzaųy przedsiħbiorstwa duǏe zatrudniajČce 250 osób i wiħcej, a najmniej przedsiħbiorstwa
maųe, w których pracowaųo od 10 do 49 osób. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ǐe w latach 2016–2018 innowacje (nowe lub znaczČco ulepszone produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziųo 1/4 przedsiħbiorstw przemysųowych i 1/5 przedsiħbiorstw usųugowych.
Przedsiħbiorstwa przemysųowe wprowadziųy trzy razy wiħcej innowacji produktowych niǏ
przedsiħbiorstwa usųugowe. Z kolei innowacje procesów biznesowych wdroǏyųo 19,9%
przedsiħbiorstw przemysųowych i 17,5% przedsiħbiorstw usųugowych. Przedsiħbiorstwa
przemysųowe wprowadzaųy dwa razy czħƑciej niǏ przedsiħbiorstwa usųugowe nowe lub
znaczČco ulepszone metody wytwarzania wyrobów, lub Ƒwiadczenia usųug, a przedsiħbiorstwa z sektora usųug czħƑciej niǏ pozostaųe decydowaųy siħ na wprowadzanie nowych
lub ulepszonych metod przetwarzania informacji, lub komunikacji, a takǏe na zmiany
metod ksiħgowania lub innych czynnoƑci administracyjnych. W 2018 roku w przedsiħbiorstwach przemysųowych najwiħcej Ƒrodków finansowych przeznaczano na inwestycje
w Ƒrodki trwaųe, w tym m.in. maszyny i urzČdzania techniczne, budynki, grunty, a przedsiħbiorstwa usųugowe na dziaųalnoƑđ badawczČ i rozwojowČ.
Realizacja dziaųaŷ innowacyjnych w sektorze maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw
w duǏym stopniu uzaleǏniona jest od moǏliwoƑci sfinansowania tych przedsiħwziħđ. Aby
poprawiđ innowacyjnoƑđ przedsiħbiorstw w Polsce, potrzebne jest ksztaųtowanie takiej

15

R. Zakrzewski, A. Skowroŷska: Raport o stanie sektora maųych i Ƒrednich przedsiħbiorstw w Polsce.
Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019, s. 62.
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polityki paŷstwa, w której okreƑlone zostajČ korzystne rozwiČzania podatkowe, klarowne regulacje prawne z zakresu innowacji, przyjazne procedury uųatwiajČce dostħp do
krajowych i zagranicznych Ǎródeų finansowania.
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Innovative activity of small and medium enterprises in Poland
Summary. The purpose of the article was to identify the scope of innovative activity of small
and medium-sized enterprises in the industrial and service sectors in Poland in 2006–2018, as
well as to present the size and structure of expenditure on this activity in various categories
of enterprises. The method of comparative analysis, source data from the Central Statistical
Office, reports of the Polish Agency for Enterprise Development and literature on the subject
were used in the study. The analysis shows that in all research periods, i.e. in the years
2006–2018, the share of innovative enterprises in the industrial sector was greater than in
the service sector. Both in the industrial and service industries, the largest innovations were
introduced by large enterprises employing 250 people and more, and the least small, in which
10 to 49 people worked. In 2016–2018, innovations (new or significantly improved products
or business processes) were introduced by 1/4 of industrial enterprises and 1/5 of service
enterprises. Industrial enterprises allocated the most financial resources to investments in
fixed assets, including machinery and technical equipment, buildings and land, while service
enterprises for research and development.
Key words: innovations, small and medium enterprises, outlays
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