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WSTĘP

Innowacyjność w gospodarce europejskiej odgrywa coraz większą rolę 
w procesie podnoszenia konkurencyjności i to zarówno w wymiarze poszczegól-
nych krajów, regionów, jak i całego kontynentu. Wynika to z założeń przyjętych 
w ramach strategii lizbońskiej do 2010 roku. Jednakże z perspektywy minionego 
okresu można stwierdzić, że nie zostały one w pełni zrealizowane. Obecnie zało-
żenia te ponawia dokument Europa 2020, precyzujący cele Unii Europejskiej 
(UE) na kolejne dziesięć lat. Położono w nim nacisk na: zwiększenie poziomu 
zatrudnienia, zwiększenia wydatków na sferę B+R, poprawę wykształcenia 
społeczeństwa (budowanie gospodarki opartej na wiedzy), walkę z wyklucze-
niem społecznym oraz ubóstwem itd. Dużą rolę w tej strategii (podobnie jak 
w poprzedniej), ma odegrać sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), 
z uwagi na swoje znacznie ekonomiczne wyrażone liczbą zarejestrowanych 
podmiotów, liczbą zatrudnionych osób czy też udziałem wytwarzanego PKB. 
Powyższe założenia, ujęte w ramach dokumentu Europa 2020, mają zostać zre-
alizowane poprzez rozwój nowych technologii, nowych rozwiązań organizacyj-
nych, zarządczych, promowanie działalności badawczo-rozwojowej, tworzenie 
powiązań partnerskich mających za zadanie wzmocnienie roli sektora w ujęciu 
regionalnym. Nadrzędnym celem obu strategii jest zapewnienie przewagi kon-
kurencyjnej Europie i ugrupowaniu polityczno-gospodarczemu, jakim jest UE 
na arenie światowej, szczególnie w porównaniu z takimi krajami, jak: USA, 
Japonia czy inne kraje azjatyckie, jak chociażby Chiny przeżywające w ostatnich 
kilkunastu latach ogromny boom gospodarczy. 

Podnoszenie innowacyjności sektora MSP nie jest łatwym zadaniem rów-
nież i w Polsce. Wynika to bowiem z wielu różnych uwarunkowań o charakterze 
wewnętrznym i zewnętrznym, które w znacznym stopniu utrudniają (lub uspraw-
niają) proces unowocześniania tego sektora. Wśród tych pierwszych znajdują 
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się głównie czynniki o charakterze mentalnościowym, przejawiające się ogólną 
niechęcią przedsiębiorców do dokonywania zmian w zarządzanych przez siebie 
podmiotach, co jest powodowane ich bierną postawą albo wynika z konieczności 
dokonywania inwestycji, co w okresie kryzysu i niepewności jutra jest (w ocenie 
przedsiębiorców) dosyć ryzykowne. Zewnętrzne uwarunkowania są natomiast 
następstwem istnienia w otoczeniu czynników, które zazwyczaj ograniczają pro-
wadzenie przez MSP działalności innowacyjnej będącej efektem albo własnych 
odkryć i dokonań przedsiębiorców (dosyć rzadkie zjawisko) albo procesu dyfuzji 
lub transferu wiedzy w otoczeniu. Wśród uwarunkowań zewnętrznych można 
niewątpliwie wymienić: utrudniony dostęp do kapitału (w tym w formie pomocy 
publicznej), niewystarczający poziom wiedzy w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwem oraz innowacjami, niezbyt duży popyt na nowe produkty na rynku 
czy też niezbyt sprzyjające założenia w zakresie polityki innowacyjnej (gospo-
darczej), której zadaniem (za pomocą właściwych instrumentów) jest wspieranie 
działalności innowacyjnej w omawianym sektorze przedsiębiorstw. Wszystkie te 
uwarunkowania wpływają negatywnie na decyzje o implementowaniu nowych 
rozwiązań, co widoczne jest w niskim poziomie udziału podmiotów innowacyj-
nych w Polsce na tle krajów europejskich1. 

Dużą rolę na rzecz kreowania postaw innowacyjnych w Polsce może ode-
grać realizowana polityka gospodarcza (innowacyjna). Zapewnia ona odpo-
wiedni zestaw instrumentów (programowych, regulacyjnych, instytucjonalnych), 
za pomocą których można wpływać na decyzje wśród MSP o podejmowaniu 
działalności innowacyjnej. Jej rola powinna koncentrować się na kilku istot-
nych płaszczyznach działania: (i) stwarzaniu dogodnych warunków w zakresie 
inwestowania przedsiębiorców w innowacyjność, (ii) eliminowaniu ograniczenia 
w dostępie do proponowanych w ramach polityki innowacyjnej instrumentów 
wspierania działalności innowacyjnej i to zarówno tej o charakterze fi nansowym 
(w ramach programów operacyjnych), jak i pozafi nansowym (doradczej, szko-
leniowej, informacyjnej itd.). Jak pokazują badania, nadal istnieje wiele nega-
tywnych uwarunkowań (wewnętrznych i zewnętrznych) ograniczających dostęp 
do proponowanych form wspierania rozwoju innowacyjnego sektora MSP. 

1  Pomimo że według najnowszych europejskich badań Polska w 2009 roku została przeniesiona z czwartej 
grupy (catching up countries) do grupy trzeciej (moderate innovators), co stanowi zdecydowany krok naprzód. 
European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, Comparative analysis of innovation performance, European 
Commission, Brussels 2010.
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Ich eliminacja jest kluczowym zadaniem na najbliższe lata w ramach realizowa-
nej przez rząd polityki. 

Niniejsza publikacja jest wynikiem badań naukowych prowadzonych 
w ramach projektu własnego (fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego) w latach 2008–2010 pod tytułem „Polityka wspierania inno-
wacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań 
i ocena realizacji”. Składa się ona z trzech części tworzących spójną i logiczną 
całość. W pierwszej części (Polityka innowacyjna państwa a małe i średnie 
przedsiębiorstwa) znajdują się trzy opracowania poświęcone zagadnieniom 
polityki innowacyjnej. W pierwszym z nich omówiono w dosyć szczegółowy 
sposób  podstawowe pojęcia, zakres, cele i założenia tej polityki, tworząc w ten 
sposób teoretyczne podstawy do dalszych części i poszczególnych opracowań 
empirycznych w całej publikacji.  W opracowaniu drugim skoncentrowano się 
na zagadnieniach związanych z polityką innowacyjną w kontekście funkcjono-
wania sektora MSP. Opisano tutaj korelacje zachodzące pomiędzy takimi poję-
ciami, jak: przedsiębiorczość, przedsiębiorca a innowacje. Wyjaśniono również 
wpływ innowacji na rozwój małej przedsiębiorczości z uwzględnieniem takich 
procesów, jak: dyfuzja, transfer wiedzy i jej komercjalizacja. To opracowanie jest 
fundamentem dalszych empirycznych rozważań w odniesieniu do MSP, będących 
podmiotem analizy w niniejszej publikacji. Ostatnim opracowaniem tekstowym 
znajdującym się w tej części jest omówienie polityki innowacyjnej Unii Euro-
pejskiej poprzez pryzmat realizowanych celów w ramach zasadniczych zało-
żeń strategicznych oraz dostępnych instrumentów. Zagadnienia przedstawione 
w tym opracowaniu są zasadniczym tłem i jednocześnie podstawą rozważań 
i oceny polityki innowacyjnej w Polsce. Wynika to z faktu polskiego członkostwa 
w strukturach unijnych, a co za tym idzie, wpasowania się w założenia polityki 
gospodarczej (w tym innowacyjnej) określonej na szczeblu ponadnarodowym. 
Można stwierdzać, że polska polityka innowacyjna jest w pewnym sensie częścią 
polityki unijnej, musi więc realizować cele założone wspólnie przez wszystkie 
kraje członkowskie UE.

W kolejnej, drugiej części niniejszej publikacji (Instrumenty polityki inno-
wacyjnej w Polsce) znajdują się cztery opracowania prezentujące w sposób 
empiryczny znaczenie wybranych instrumentów polityki innowacyjnej dla roz-
woju sektora MSP. W pierwszym opracowaniu dokonano dosyć szczegółowej 
ich charakterystyki z podziałem na trzy grupy: instrumenty regulacyjne (prawne), 
programowe oraz instytucjonalne. Tak dokonany przegląd istniejącego systemu 
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wsparcia w Polsce umożliwił, na podstawie badań wtórnych (opracowań i ana-
liz z badań zamawianych), ocenę wpływu tych instrumentów na innowacyjny 
rozwój omawianego sektora MSP, stanowiąc kolejny artykuł w tej części publi-
kacji. Z uwagi na fakt, że instrumenty instytucjonalne zaprezentowane zostały 
w następnym opracowaniu, w tym celowo pominięto analizę funkcjonowania 
i wpływu instytucji na unowocześnienie MSP. W ostatnim z opracowań w tej 
części omówiono działalność jednostek naukowych na rzecz MSP z uwzględ-
nieniem programu „Bon na innowacje”. Dokonano tego, opierając się na danych 
uwzględniających działalność w tym obszarze Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ostatnia część publikacji (Ocena polityki innowacyjnej wobec MSP 
w opinii przedsiębiorstw – badania własne) prezentuje wyniki badań własnych 
372 MSP, przeprowadzonych przez pracowników Politechniki Łódzkiej i Uni-
wersytetu Łódzkiego w latach 2008–2010. Osiągnięte rezultaty badawcze zapre-
zentowane zostały w dwóch pierwszych opracowaniach tej części publikacji, 
ostatnią stanowi podsumowanie wraz z oceną i rekomendacjami. Badanie obej-
mowało dwa elementy: ocenę innowacyjności polskiego sektora MSP oraz ocenę 
realizacji polityki innowacyjnej w Polsce w kontekście funkcjonujących instru-
mentów. Pierwszy z nich miał na celu poszerzenie wiedzy na temat uwarunko-
wań oraz potrzeb w zakresie innowacji MSP w Polsce. Dla tak określonego celu 
przyjęto następujące hipotezy badawcze: 

(i) innowacyjność polskich MSP jest zróżnicowana, kształtuje się odmien-
nie według stopnia rozwoju zdolności innowacyjnej i skłonności 
do innowacji oraz wieku i skali przedsiębiorstw;

(ii) rozwój innowacyjności polskich MSP wymaga wsparcia ze strony 
otoczenia, w tym wsparcia publicznego dla rozwoju zdolności 
innowacyjnej;

(iii) zapotrzebowanie MSP na usługi innowacyjne, w tym na publiczne 
wsparcie, kształtuje się odmiennie według stopnia innowacyjności oraz 
skali przedsiębiorstw.

Z kolei drugi element badania (opisany w oddzielnym punkcie) miał na celu 
analizę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań wpływających na korzysta-
nie przez MSP w Polsce ze wsparcia publicznego, przeznaczanego na działalność 
innowacyjną. Dla tak określonego celu przyjęto hipotezy badawcze, z których 
zasadnicza brzmi: Polska charakteryzuje się niskim poziomem wykorzystania 
środków publicznych, stąd też mała skuteczność oddziaływania polityki inno-
wacyjnej jest następstwem niskiego poziomu korzystania przez MSP ze środków 
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publicznych przeznaczonych na rzecz wspierania ich rozwoju innowacyjnego. 
Dla tej części badania przyjęto natomiast cząstkowe hipotezy badawcze, m.in.: 

1) mała skuteczność polityki innowacyjnej w zakresie korzystania z fi nan-
sowych instrumentów jest uwarunkowana brakiem zainteresowania 
nimi zarówno przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych;

2) skuteczność wykorzystania fi nansowej polityki innowacyjnej jest uwa-
runkowana adekwatnością instrumentów wspierania innowacyjności 
do potrzeb przedsiębiorstw; 

3) skuteczność wykorzystania fi nansowej polityki innowacyjnej jest uwa-
runkowana poziomem wiedzy (zdobytych informacji) wśród fi rm inno-
wacyjnych i nieinnowacyjnych o istniejących w otoczeniu fi nansowych 
instrumentach wsparcia; 

4) korzystanie z fi nansowej pomocy publicznej uzależnione jest od poziomu 
innowacyjnego przedsiębiorstwa;

5) znacznie większy wpływ na niski poziom (lub brak) ubiegania się 
o fi nansową pomoc publiczną mają uwarunkowania wewnętrzne niż 
uwarunkowania zewnętrzne;

6) wykorzystanie pomocy publicznej wśród polskich MSP dotyczy tylko 
wybranych rodzajów wpierania innowacyjności.

Weryfi kacja tych hipotez, podobnie jak w poprzednim przypadku, doko-
nana została pod koniec tego opracowania, przy czym oddzielnie dla wsparcia 
fi nansowego i pozafi nansowego.  Ostatnie opracowanie w tej części publikacji 
jest zbiorem wniosków wynikających z badań i rekomendacji sformułowanych 
na ich podstawie. 

Niniejsza publikacja włącza się w nurt rozważań dotyczących polityki 
innowacyjnej i tworzonych w jej ramach instrumentów wspierania rozwoju 
innowacyjnego sektora MSP w latach 2007–2013, w których pojawiło się wiele 
możliwości wynikających z realizowanych celów polityki spójności UE. Przed-
stawione wnioski mogą stanowić przyczynek do formułowania kolejnych tez 
i uogólnień mających na celu poprawę istniejącego systemu i dopasowanie go 
w jak największym stopniu do oczekiwań przedsiębiorców. Z tego punktu widze-
nia publikację tę można ocenić jako próbę wypełnienia luki w zakresie wiedzy 
o dotychczasowym stanie rzeczy a wymaganiami i potrzebami zgłaszanymi przez 
zainteresowane podmioty. Jej naukowy charakter pozwolił nie tylko w sensie 
poznawczym dokonać analizy rzeczywistości, ale również zweryfi kować hipo-
tezy i zinterpretować postawione problemy badawcze. 
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Należy mieć nadzieję, że zawarte w tej publikacji zagadnienia stanowić 
będą punkt wyjścia do dalszych badań i pogłębiania wiedzy w zakresie rozwoju 
innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Wymagać to będzie kolejnych studiów 
i bacznej obserwacji zachodzących w otoczeniu zjawisk gospodarczych. Pole-
cając Państwu tę publikację, mamy nadzieję, że spotka się ona z przychylnym 
przyjęciem i konstruktywnymi wnioskami służącymi doskonaleniu zawartych 
w niej treści.

Robert Stanisławski
kierownik projektu

Edward Stawasz
Piotr Niedzielski
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1. ZAŁOŻENIA POLITYKI INNOWACYJNEJ PAŃSTWA

1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące polityki innowacyjnej

Analizując zakres znaczeniowy polityki innowacyjnej, należy zdefi niować 
trzy podstawowe pojęcia: polityka naukowa, naukowo-techniczna i przemysłowa1. 
Konieczność dokonania ich charakterystyki wynika z często zamiennego (i nie 
do końca słusznego) wykorzystywania tych pojęć. Pierwsza z nich obejmuje 
sztukę (umiejętność) kierowania procesem rozwoju nauki i wykorzystania jej 
wyników zgodnie z celami państwa2. Z kolei w drugim przypadku polityka 
ta związane jest z ustalaniem reguł kierowania rozwojem nauki i techniki oraz 
wykorzystaniem ich wyników zgodnie z celami państwa i społeczeństwa3. Trzecia 
z nich obejmuje zamierzone działania rządu oddziałujące na strukturę produkcji 
przemysłowej4. Zdaniem niektórych ekonomistów, polityki naukowo-technicznej 
nie należy dzielić na politykę naukową i techniczną (rozumie się przez nią system 
kierowania procesem rozwoju majątku narodowego państwa zgodnie z celami 

1 Defi nicje przytoczone za: W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.

2  L. Białoń, T. Obrębski, Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWN, Warsza-
wa 1989. 

3  S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000. 
4 W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej... op.cit.  
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i interesami społeczeństwa5), gdyż między nimi istnieje korelacja przejawiająca 
się tworzeniem zależności między nauką a działalnością człowieka (organiza-
cyjną, techniczną, prawną, fi nansową, informacyjną), mającymi na celu rozwój 
społeczno-gospodarczy6. Traktowanie tych dwu polityk oddzielnie ma swoje 
uwarunkowania w kwestiach fi nansowych, a konkretnie w optymalizacji decyzji 
o podziale środków na naukę i technikę. Podział ten ma na celu takie ich wydat-
kowanie, aby uwzględnione zostały długookresowe strategie rządu w zakresie 
wspierania procesu rozwoju bazy naukowej i technicznej (naukowców, dyscy-
plin naukowych, placówek naukowych). Istnienie charakteru synergicznego tych 
dwóch polityk przemawia za traktowaniem polityki naukowo-technicznej jako 
spójnego i uzupełniającego się elementu wśród innych polityk strukturalnych7. 
Jednakże abstrahując od słuszności (bądź też nie) tego podziału, należy zauwa-
żyć, że pojęcie polityka naukowa ma dosyć obszerny i ogólny charakter, stąd 
też zawiera w sobie uszczegółowienie, jakim jest polityka naukowo-techniczna, 
stanowiąc część tej pierwszej. 

Polityka przemysłowa jest częścią polityki gospodarczej państwa. Jej defi -
nicja odnosi się również do polityki innowacyjnej. Ta ostatnia stanowi przykład 
jednej z polityk strukturalnych, w których wzajemne zależności (relacje) elemen-
tów składowych (np. przedsiębiorstw) regulowane są prawami rynku, a ich kie-
runek rozwoju określany jest w ograniczonym zakresie przez interwencjonizm 
państwa. W podobny sposób defi niują politykę innowacyjną dokumenty OECD, 
według których jest ona jedną z polityk gospodarczych (powstałą z połącze-
nia elementów polityki naukowej, technologicznej i przemysłowej) i obejmuje 
następujące obszary: wzmacnianie powiązań w narodowym systemie innowacji, 
kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania innowacji, zarówno 
w dziedzinie techniki i technologii, jak i organizacji i edukacji, optymalne wyko-
rzystanie innowacji jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego oraz 
zwiększającego liczbę trwałych miejsc pracy, dokonywanie strukturalnych zmian 
technicznych, technologicznych i jakościowych w przemyśle, wykorzystanie 

5  L. Białoń, T. Obrębski, Nauka i technika..., op.cit.
6  J. Baruk, Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomicz-

no-organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992.
7  B. Onak-Szczepanik, Innowacyjność gospodarki Polski a polityka innowacyjna państwa, 

(w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, (red.) M.G. Woź-
niak, zeszyt 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
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współpracy międzynarodowej oraz procesów globalizacji w gospodarce8. Wielo-
poziomowość tej polityki przedstawia kolejna defi nicja określająca ją jako zbiór 
działań mających na celu: „(…) pozyskiwanie, przystosowywanie i zastosowanie 
nowych lub udoskonalonych produktów, procesów, organizacji pracy i produkcji, 
metod zarządzania lub usług, stosowanych na różnych poziomach: przedsiębior-
stwa, lokalnym, regionalnym, państwowym, międzynarodowym”9. 

Polityka innowacyjna kształtowana jest przez rząd, który poprzez odpowied-
nio sformułowane narzędzia (instytucjonalne, ekonomiczne, prawne) wpływa 
na kształt innowacyjności gospodarki, zgodnie z założonymi celami społeczno-
-gospodarczymi10. Jednym z założeń istnienia odpowiednich narzędzi tej polityki 
ma być zapewnienie pomocy we wprowadzaniu nowych produktów, usług, proce-
sów technologicznych i technik zarządzania11. Zasadniczymi podmiotami (akto-
rami) tej polityki są: przemysł, nauka i rząd12. Pierwszy z nich ogrywa kluczową 
rolę, gdyż to on staje się aktywnym i biernym podmiotem tej polityki. Oznacza 
to bowiem, że z jednej strony staje się on wykonawcą jej założeń (wskutek jej 
oddziaływania), z drugiej zaś jest jej odbiorcą, czyli podmiotem, do którego jest 
ona kierowana (zazwyczaj nie mając wpływu na skuteczność proponowanych 
w jej ramach rozwiązań). Ponadto przemysł w procesie unowocześniania gospo-
darki (jako wykonawca) stymuluje zarówno popyt, jak i oferuje podaż rozwiązań 
innowacyjnych, stąd jego ogromne znaczenie. Drugi aktor tej polityki, jakim 
jest nauka, w wyniku komercjalizacji osiągniętych wyników prac badawczych 
i rozwojowych dostarcza użyteczne rozwiązania dla przemysłu, z własnej ini-
cjatywy lub w odpowiedzi na konkretne zamówienie. Nauka (bardziej sektor 
nauki) również, podobnie jak poprzedni składnik, podlega instrumentom polityki 
innowacyjnej (przemysłowej) państwa. Trzeci rodzaj podmiotu uczestniczący 
w realizacji założeń tej polityki to rząd, który w tym wypadku pełni funkcję decy-
zyjną i regulacyjną, rzadziej realizacyjną (np. poprzez zamówienia publiczne). 

8  The Measurement of Scientifi c and Technological Activities, Guidelines for collecting and 
interpreting innovation data, Third edition, OECD, Eurostat, Oslo Manual 2005. 

9  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
10  W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 1999.
11  E. Stawasz, Innowacje a mała fi rma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
12  A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difi n, Warszawa 

2006. 
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Powstaje tutaj pytanie, czy można stosować zamiennie pojęcia polityka 
naukowo-techniczna i polityka innowacyjna. Ze względu na sposób realizacji 
założonych celów raczej nie. Pierwsza z nich, jak wcześniej zauważono, zajmuje 
się „określaniem reguł kierowania”, druga zaś „udzielaniem pomocy” w zakresie 
nowych wdrożeń w przemyśle. Ponadto polityka innowacyjna większe znacze-
nie przywiązuję do innowacji i technologii13 (oraz ich wdrożeń w przemyśle), 
natomiast polityka naukowo-techniczna koncentruje się w większym stopniu 
na badaniach naukowych i nauce14. 

Reasumując, należy podkreślić, że „polityka innowacyjna jest połączeniem 
polityki przemysłowej i polityki naukowo-technicznej, przy czym ta ostatnia 
stanowi część polityki naukowej, a polityka przemysłowa jest częścią polityki 
gospodarczej”15. Można stwierdzić, że polityka innowacyjna korzysta z dokonań 
polityki naukowej i za pomocą dostępnych instrumentów (instytucjonalnych, 
ekonomicznych prawnych – stworzonych przez rząd) w ramach polityki prze-
mysłowej wpływa na procesy innowacyjne w gospodarce zgodnie z założonymi 
celami społeczno-gospodarczymi. Polityka innowacyjna sensu stricto jest więc 
jedną z polityk gospodarczych państwa. 

Wyjaśnienia wymaga także pojęcie polityki przedsiębiorstw. W ujęciu 
makroekonomicznym oznacza ono określone przez państwo instrumenty bez-
pośredniego lub pośredniego oddziaływania (otoczenie), które wpływają na 
zachowanie przedsiębiorstw na rynku, kształtując ich wartość. Jednakże politykę 
tę można rozpatrywać również na szczeblu samych przedsiębiorstw (w ujęciu 
mikroekonomicznym), mając na uwadze określoną ich grupę, branżę lub sek-
tor (np. MSP). O ile w polityce przemysłowej bierze się pod uwagę strukturę 
przemysłu (jako całości), o tyle w polityce przedsiębiorstw większe znaczenie 

13  Istnieje zdecydowana różnica w postrzeganiu terminów technika i technologia, porównu-
jąc angielskie i polskie znaczenie tych słów. Angielski termin technology odpowiada pojęciowo 
polskiemu terminowi technika, jednakże jego znaczeniowy charakter jest zdecydowanie szerszy. 
W polskiej literaturze technika oznacza „zespół środków materialnych służących osiąganiu celów 
działalności gospodarczej, obejmujący maszyny, urządzenia, narzędzia (…)”. Natomiast „jeżeli 
tym środkom  przyporządkujemy sposoby (metody) ich użycia, a w szczególności organizację 
produkcji, otrzymamy technologię (…)” – zob. S. Marciniak, Innowacyjność i konkurencyjność 
gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010. W literaturze angielskiej technika zawiera: 
urządzenia, technologię i organizację (na technikę składają się różne technologie), czyli jest to 
pojęcie szersze niż w literaturze polskiej.  

14  B. Onak-Szczepanik, Innowacyjność gospodarki…, op. cit.
15  K. Kozioł, Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, (w:) Innowacje w strategii 

rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, (red.) W. Janasz, Difi n, Warszawa 2009.
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ma struktura i rozwój przedsiębiorstw jako elementy składowe całej gospodarki 
narodowej. Z tego też punktu widzenia polityka przedsiębiorstw wchodzi w skład 
szeroko rozumianej polityki przemysłowej, stanowiąc cel jej oddziaływania.

Rozpatrując wspomniane powyżej instrumenty oddziaływania (bezpośred-
niego i pośredniego) na przedsiębiorstwa, to w pierwszym przypadku najczęściej 
wykorzystuje się instrumenty prawne (w postaci aktów prawnych), w drugim 
zaś ogranicza się je do kształtowania otoczenia, w którym działa dane przed-
siębiorstwo. Dotyczy to różnych jego aspektów: ekonomicznych, społecznych, 
ekologicznych czy edukacyjnych. Rola państwa (rządu) w kształtowaniu polityki 
przedsiębiorstw jest szczególnie istotna w dobie wyzwań globalizacji, gdzie czyn-
nikiem decydującym o konkurencyjności staje się wiedza. Zapewnienie dostępu 
do niej powinno stać się priorytetem strategicznym każdej rządzącej ekipy. Wie-
dza przestaje bowiem być tylko i wyłącznie sprawą pojedynczego przedsiębior-
stwa, staje się dobrem publicznym, a więc takim, w którego dystrybucji dużą 
rolę powinno odgrywać państwo poprzez kształcenie, szkolenie, prace badawcze 
czy publikacje. Ma ono więc możliwość pośredniego oddziaływania na przedsię-
biorstwo poprzez określanie jego otoczenia i warunków jego rozwoju w ramach 
założonych celów polityki (wiedza jest tylko jednym z przykładów oddziaływa-
nia pośredniego). Duże znaczenie wiedzy wynika z faktu, że w wyniku wystę-
pujących różnych sprzężeń i zależności staje się ona wyznacznikiem postępu 
i rozwoju innowacyjnego (oznaczającego wprowadzenie nie tylko nowych pro-
duktów czy rozwiązań technologicznych, ale wszelkich nowości podnoszących 
skuteczność działania) przedsiębiorstwa16. Można powiedzieć, że sprzężenia te 
zachodzą także na styku polityki przedsiębiorstw i polityki innowacyjnej.

1.2. Ewolucja i założenia polityki innowacyjnej

Początków polityki innowacyjnej należy poszukiwać w latach 50. ubie-
głego stulecia. Wówczas to zauważono, że przewagę konkurencyjną w stosunku 
do takich potęg, jak Japonia i USA, kraje europejskie mogą budować jedynie 
na podniesieniu innowacyjności swoich gospodarek. W Polsce o konieczności 
stworzenia polityki mającej na celu podniesienie konkurencyjności przemysłu 

16  Wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorczością a innowacjami zostały szczegółowo przed-
stawione w drugim rozdziale niniejszego opracowania pt.: „Polityka innowacyjna wobec MSP”.
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i jego unowocześnienie zaczęto mówić dopiero po zmianach ekonomicznych 
i politycznych w latach 90. 

Lata 50. charakteryzują się formułowaniem założeń polityki naukowej. 
Panuje powszechne przeświadczenie o ogromnym znaczeniu nauki jako źródła 
postępu. Jednakże na przełomie lat 60. i 70. brak spektakularnych sukcesów 
naukowych, które mogłyby mieć swoje przełożenie na praktykę, załamał wiarę 
w naukę, zmuszając do znacznie bardziej wybiórczego (selektywnego) wspie-
rania nauki (badań naukowych) (tab. 1). Ograniczono częściowo fi nansowanie 
badań podstawowych na rzecz badań stosowanych. Przyczyniło się to do spadku 
znaczenia uniwersytetów i roli uczonych, wzrosła natomiast „użyteczność” eko-
nomistów i praktyków (technologów). 

Kolejny etap w tworzeniu polityki innowacyjnej wyznaczają lata 80. Można 
wyszczególnić w tym okresie dwie zasadnicze tendencje. Pierwsza z nich cha-
rakteryzuje się przełomem w zakresie postrzegania znaczenia innowacji. Staje się 
ona kluczowa dla gospodarek narodowych, gdyż zaczyna się dostrzegać jej walory 
jako podstawowej determinanty dalszego rozwoju ekonomicznego. Wpływa to 
z kolei na zmianę zakresu znaczeniowego polityki naukowej. Zaczyna się rozu-
mieć ją jako naukowo-techniczną, w której innowacyjność i rozwój technolo-
giczny stają się zasadniczym zagadnieniem. Powstające przemysły innowacyjne 
stają się przedmiotem zainteresowania polityki przemysłowej. Stworzone pojęcie 
polityki innowacyjnej zaczyna obejmować zarówno elementy polityki naukowej 
(naukowo-technicznej), jak i przemysłowej17. Druga charakterystyczna tendencja 
dla lat 80. to wzrost znaczenia wyższych uczelni w procesie transferu wiedzy 
do przemysłu. Jednakże odchodzi się od wykorzystywania badań podstawowych 
i stosowanych jako zasadniczego źródła innowacji.

17  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty…, op. cit.
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Tabela 1 

Ewolucja państwowej polityki w krajach wysoko rozwiniętych w latach 1950–2010

Lata 50. 
i 60. ubie-
głego 
wieku

Polityka naukowa 
 Edukacja naukowa
 Badania akademickie
 Badania podstawowe

Polityka przemysłowa
 Granty badawczo-rozwo-

jowe
 Restrukturyzacja przemy-

słu
 Edukacja techniczna 

i szkolenia

Polityka przedsiębiorstw
 Nacisk na przed-

siębiorstwa
 Tworzenie narodowych 

okrętów fl agowych

Lata 70.

Polityka naukowa
 Rezygnacja z badań podsta-

wowych
 Wspieranie badań nauko-

wych o charakterze selek-
tywnym
 Spadek znaczenia uniwersy-

tetów

Polityka przemysłowa
 Tworzenie zalążków poli-

tyki innowacyjnej (granty 
na innowacje, rządowe 
zakupy stymulujące inno-
wacje)
 Wspieranie przez rządy 

badań nad nowymi pro-
duktami 

Polityka przedsiębiorstw
 Rosnący nacisk na 

rozwój małych przed-
siębiorstw

Lata 80.

Strategiczna polityka innowacyjna
Polityka naukowa (i tech-

niczna)
 Tworzenie podstaw 

w zakresie polityki techno-
logicznej
 Wzrost znaczenia nauki
 Wzrost znaczenia uczelni 

wyższych
 Odejście od stosowania 

badań podstawowych 
i stosowanych

Polityka przemysłowa
 Tworzenie podstaw 

w zakresie polityki 
technologicznej
 Rozwój produktów 

wysokich technologii
 Współpraca między-

narodowa

Polityka przedsiębiorstw
 Nacisk na nowe fi rmy 

wykorzystujące wysoką 
technikę
 Nacisk na współpracę 

między przedsiębiorstwami

Lata 90.

Polityka innowacyjna
Polityka naukowa
 Wzrost znaczenia komercja-

lizacji nauki 
 Wzrost znaczenia roli kształ-

cenia ustawicznego
 Wzrost znaczenia regio-

nalnej polityki innowacji 
(informacji, zarządzania 
itp.) na rzecz podnoszenia 
konkurencyjności regionów
 Rozwój społeczeństwa 

opartego na wiedzy

Polityka przemysłowa
 Współpraca z insty-

tucjami fi nansowymi 
w zakresie rozwoju 
innowacyjnego
  Polityka technolo-

giczna
 Rozwój oparty na 

ponadnarodowych 
strukturach

Polityka przedsiębiorstw
 Małe, średnie przedsię-

biorstwa tworzą różnego 
rodzaju powiązania part-
nerskie
 Modyfi kacja regulacji 

prawnych mających na 
celu zwiększenie innowa-
cyjności gospodarki
 Umiędzynarodowianie 

przedsiębiorstw (interna-
cjonalizacja) 

Pierwsza 
dekada 
XXI wieku

Międzynarodowa polityka innowacyjna
Polityka naukowa
 Duży nacisk na komercjali-

zację nauki
 Nacisk na dyfuzję wiedzy 

w otoczeniu
 Nacisk na nauki stosowane 

(techniczne)
 Nacisk na tworzenie konsor-

cjów naukowych 
z różnych krajów
 Internacjonalizacja nauki

Polityka przemysłowa
 Wzrost znaczenia UE 

w promowaniu innowa-
cyjności
 Dalszy rozwój nowych 

technologii
 Powstawanie innowacyj-

nych przemysłów
 Wzrost roli polityki regio-

nalnej
 Transfer wiedzy 

do przemysłu

Polityka przedsiębiorstw
 Dyfuzja innowacji 
 Tworzenie sieci współ-

pracy o charakterze 
międzynarodowym
 Umiejętne zarządzanie 

wiedzą
 Technologia informa-

cyjna i komunikacyjna

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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W następnym etapie rozwoju polityki innowacyjnej większą wagę przy-
wiązuje się do podnoszenia konkurencyjności gospodarek krajów europejskich 
wobec rosnącej przewagi USA i państw azjatyckich. Znaczenia nabiera nie tylko 
wiedza, ale również aspekty praktyczne, takie jak umiejętności i kwalifi kacje. 
Ponadto w otoczeniu rozbudowuje się instytucje mające za zadanie wspierać 
w sposób bezpośredni lub pośredni rozwój przedsiębiorczości (szczególnie małej 
i średniej) i innowacyjności, takie jak: centra transferu technologii, parki (tech-
nologiczne, przemysłowe), inkubatory przedsiębiorczości i inne. Coraz więk-
szego znaczenia nabiera rozwój sektora MSP i tworzenie w jego ramach coraz to 
nowych przedsiębiorstw. Rządy państw europejskich widzą w nich możliwości 
redukcji rosnącego bezrobocia, poprawy innowacyjności gospodarki i wzrostu 
ekonomicznego. Widoczne jest w polityce przechodzenie od typowego zarzą-
dzania do przedsiębiorczości, od polityki przemysłowej do gospodarki opartej 
na wiedzy, od produkcji do usług oraz to, co najważniejsze – od dużych fi rm 
do małych18. Jednocześnie, aby zrealizować powyższe zamierzenia, szczegól-
nie w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, zwraca się uwagę na prowadzenie 
badań w ramach nawet nie pojedynczych jednostek badawczych, uczelni wyż-
szych, lecz w ramach sieci, klastrów czy konsorcjów. W tym celu przeznacza się 
na badania środki pomocowe (np. w ramach poszczególnych programów ramo-
wych). Wiedza odzyskuje swoje znaczenie, jednak warunkiem jej wspierania jest 
użyteczność mierzona możliwością w zakresie konkretnych wdrożeń.

W pierwszej dekadzie XXI wieku jeszcze większy nacisk kładziony jest na 
transfer wiedzy do przemysłu. Duże znaczenie w tym procesie zaczynają odgry-
wać technologie informacyjne i komunikacyjne. Coraz większą rolę przywiązuje 
się do zarządzania wiedzą, której nośnikiem jest człowiek, mający odpowiednie 
zdolności w zakresie jej wykorzystania. Oznaczają one umiejętności obejmujące 
możliwość właściwego interpretowania informacji, nadawania im określonego 
znaczenia, określonych treści, co wymaga odpowiednich kwalifi kacji i systemu 
motywowania19. Obok pojęcia transferu w odniesieniu do wiedzy jako podsta-
wowego źródła innowacji (o charakterze pierwotnym) znaczenia nabiera pojęcie 
dyfuzji stanowiące zarówno czynnik niezbędny do rozprzestrzeniania się nowych 
rozwiązań w gospodarce, jak i źródło (o charakterze wtórnym) tych rozwiązań. 
Warunkiem niezbędnym do popularyzacji dyfuzji jako źródła rozwiązań inno-

18  D.B. Audretsch, I. Grilo, A.R. Thurik, Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, 
Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton 2007.

19  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą…, op. cit.
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wacyjnych jest niewątpliwie istnienie innowacji (nowego produktu, rozwiąza-
nia technologicznego) oraz tworzenie związków partnerskich (kooperacyjnych) 
pomiędzy przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami a jednostkami B+R czy też 
przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu uczestniczącymi w proce-
sie dyfuzji wiedzy i rozwiązań innowacyjnych. Należy podkreślić, że specyfi ką 
pierwszej dekady XXI wieku stają się procesy związane z transferem i dyfuzją 
wiedzy za pomocą tworzonych poziomych lub pionowych powiązań gospodar-
czych. W wyniku coraz większego otwarcia się krajów na zewnątrz, szczególnie 
w odniesieniu do członków UE (m.in. będącego efektem pogłębiania się rynku 
wewnętrznego i założeń kolejnych programów strategicznych), procesy te stają 
się międzynarodowe i podlegają internacjonalizacji.   

1.3. Cele i kierunki rozwoju polityki innowacyjnej w ogólnym znaczeniu

Zasadniczym celem polityki innowacyjnej jest podnoszenie poziomu inno-
wacyjności państwa jako całości, jak i poszczególnych jego regionów. Ma to 
służyć poprawie poziomu życia mieszkańców oraz zwiększeniu konkurencyjno-
ści gospodarki. Realizacja tego celu możliwa jest poprzez: promowanie wiedzy 
jak najważniejszego kapitałowego czynnika wzrostu gospodarczego (stąd sfor-
mułowania społeczeństwo informacyjne czy też gospodarka oparta na wiedzy), 
stworzenie systemu instytucjonalnego rozwoju innowacji (instytucji otoczenia 
biznesu, jednostek badawczych, naukowych, edukacyjnych) oraz zapewnienie 
właściwej i doskonale skoordynowanej współpracy wszystkich jego elemen-
tów składowych i to, co jest najważniejsze, czyli zwiększanie zainteresowania 
innowacyjnością jako „sposobem na życie” przedsiębiorstw (szczególnie sektora 
MSP) jako głównych odbiorców i jednocześnie twórców nowych rozwiązań 
w gospodarce. Dla prawidłowego funkcjonowania tego sytemu konieczne jest 
zaangażowanie administracji państwowej i samorządowej, które (będąc jedno-
cześnie składnikami tego systemu) powinny pełnić funkcję inicjatora rozwoju 
innowacyjnego na szczeblu krajowym lub regionalnym (rys. 1).
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Rys. 1. Podmiotowe uwarunkowania rozwoju innowacji

Źródło: A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2001.

 
Państwo w procesie kreowania systemu innowacji może mieć swoje miejsce 

zarówno po stronie popytu (zainteresowania nowymi rozwiązaniami zgłaszanymi 
przez przemysł), jak i po stronie podaży (oznaczającymi zdolność technologiczną 
gospodarki). W pierwszym przypadku rząd może w sposób pośredni lub bezpo-
średni kształtować rynki krajowe lub zagraniczne, zwiększając zainteresowanie 
nowymi rozwiązaniami zarówno wśród benefi cjentów (przedsiębiorstw), jak 
i fi nalnych odbiorców (konsumentów). Natomiast w drugim przypadku (podażo-
wym) zaangażowanie państwa może przejawiać się bezpośrednim lub pośrednim 
oddziaływaniem. Bezpośrednio rząd może wpływać na poziom innowacyjności 
gospodarki poprzez prowadzenie działalności B + R lub wspieranie (partycy-
pacja w kosztach) działalności innowacyjnej i tworzenie (np. instytucji otocze-
nia biznesu). Pośrednie oddziaływanie w ramach systemu innowacji obejmuje 
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kształtowanie klimatu zewnętrznego poprzez grupę takich instrumentów, jak: 
ekonomiczne, prawne, polityczne i inne20.

Cele szczegółowe odnoszące się do polityki innowacyjnej państwa najczę-
ściej przedstawiane są następująco: podniesienie konkurencyjności przemysłu 
poprzez zastosowanie osiągnięć nauki, logistyki oraz nowoczesnych technologii 
i wzornictwa (w produktach i usługach), wzmocnienie rangi sektora nauki 
poprzez wdrażanie jego osiągnięć do przemysłu, tworzenie przyjaznego kli-
matu dla zatrudniania naukowców, technologów i projektantów w przemyśle 
i niezależnych jednostkach badawczo-rozwojowych. Realizacja powyższych 
celów (zarówno głównego, jak i szczegółowych) związana jest nierozerwalnie 
z postępującym procesem globalizacji w skali świata, jak i Europy. Dla starego 
kontynentu jest to o tyle ważne, że stanowi szansę dalszego rozwoju społeczno-
-ekonomicznego i dogonienia USA oraz krajów azjatyckich. 

W polityce innowacyjnej dominują obecnie dwa nurty. Z jednej strony 
jest to globalizacja, z drugiej wzrost znaczenia polityki regionalnej. Pierwszy 
z nich charakteryzuje się wzrostem znaczenia rynków światowych, w tym zarzą-
dzania globalnego przedsiębiorstwem, i spadkiem znaczenia rynków krajowych. 
Globalne podejście do sektora MSP stwarza dla niego szanse rozwoju, ale też 
pewne zagrożenia. Szanse wynikają z możliwości, jakie stwarza liberalizacja 
i deregulacja gospodarki w skali świata, szczególnie dla tych podmiotów, które 
z racji prowadzenia ekspansywnej działalności gospodarczej wykorzystują otocze-
nie dla swoich potrzeb. W tym wypadku oznacza ono otwartość przedsiębiorstw 
na wszelkiego rodzaju nowinki (nowe technologie) pozwalające na zdobycie 
przewagi konkurencyjnej, a tym samym wzrost ich wartości na rynku. Najwięk-
sze szanse mają podmioty inwestujące w branżach o wysokim potencjale wzrostu, 
najmniejsze natomiast te, które zajmują się działalnością w branżach „typowych”, 
co jest szczególnie charakterystyczne dla sektora MSP. W dłuższej perspekty-
wie oznacza to brak tworzenia przez nie wartości dodanej, czego następstwem 
na rynku jest naturalna selekcja, poprzez którą rozumie się ich likwidację lub 
w najlepszym przypadku fuzje lub przejęcia. Jednakże jak podkreśla A. Pomy-
kalski, proces wzajemnego wchłaniania nie jest następstwem tylko i wyłącznie 
braku restrukturyzacji przedsiębiorstw i oznacza być albo nie być, często dzieje 

20  S. Ciok, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, 
(w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim 
w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, (red.) H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
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się w wyniku chęci zwiększenia wydatków na B+R i wprowadzania nowych pro-
duktów i procesów na rynek21. Globalizacja w kontekście zagrożeń dla przedsię-
biorców w sektorze MSP oznaczać może nieustający proces podnoszenia swojej 
konkurencyjności i zdobywania jej w wyniku rozwoju innowacyjnego.

Globalizacja przyczynia się do umiędzynarodowienia zarówno przedsię-
biorstw, jak i technologii. Internacjonalizacja przedsiębiorstw odgrywa coraz 
większą rolę, co przejawia się podejmowaniem działalności gospodarczej przez 
podmioty w różnych częściach Europy, a nawet świata. Związane jest to z poję-
ciem tzw. przedsiębiorstwa międzynarodowego. Niestety, w większości przypad-
ków odnosi się ono do podmiotów dużych. To one dostarczają większość licencji 
sprzedawanych w obrocie światowym (ok. 80–90%). Mikro i małe przedsiębior-
stwa ze względu na swoje ograniczenia (głównie kapitałowe) nie są w stanie 
podejmować działalności międzynarodowej na szeroką skalę w innych krajach. 
Prawdą jest jednak to, że mogą one uczestniczyć w wymianie międzynarodo-
wej i być (najczęściej) biorcami nowych rozwiązań technologicznych, czerpiąc 
w bezpośredni sposób korzyści z procesu umiędzynarodowienia zasobów wie-
dzy. Ponadto globalizacja ma wpływ na eliminowanie istniejących dotychczas 
barier w przepływie określonych czynników produkcji. Przykładem może być 
wprowadzenie w UE zasad jednolitego rynku europejskiego. 

W ogólnym ujęciu można mówić o globalizacji polityki innowacyjnej, 
w wyniku czego następuje jej umiędzynarodowienie (jak wspomniano m.in. 
w poprzednim podrozdziale). Dotyczy to takich elementów, jak: rozwój sfery 
badawczo-rozwojowej, komercjalizacja i transfer wiedzy, tworzenie nowych 
technologii, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, kształtowanie 
warunków współpracy między sobą i z otoczeniem oraz formowanie instrumen-
tów (o różnym charakterze, sile i zakresie działania) sprzyjających działalności 
w ujęciu międzynarodowym. 

Zaangażowanie elementów polityki regionalnej w rozwój innowacyjny 
kraju powinno przejawiać się wzrostem zaangażowania poszczególnych regio-
nów (państw) na rzecz innowacyjności i wzrostu gospodarczego. Stąd też można 
mówić o rosnącej roli władz rządowych i lokalnych w tym procesie. Odwołując 
się ponownie do A. Pomykalskiego i J. Baruka, należy podkreślić ich słuszne spo-
strzeżenia, że w polityce innowacyjnej występuje korelacja pomiędzy innowacjami 
a czynnikami przestrzennymi. Innowacje mogą bowiem stanowić z jednej strony 

21  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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stymulator rozwoju danego regionu, a drugiej region powinien stwarzać warunki 
i ramy dla swojego innowacyjnego rozwoju22 oraz że polityka innowacyjna ozna-
cza wdrożenia nowości na różnych poziomach, w tym również regionalnym23. 
Stąd też zarządzanie innowacjami można rozpatrywać na szczeblu kraju, regionu 
czy przedsiębiorstwa. Istotny w tym podziale jest szczebel regionalny (używa się 
wówczas pojęcia Regionalny System Innowacji – RSI – stanowiący integralną 
część Krajowego Systemu Innowacji – KSI). Komplementarny charakter tych 
dwóch systemów oznacza wspieranie RSI przez KSI. Jednakże w praktyce oka-
zuje się, że założenia i cele opracowywane w ramach KSI nie są do końca zgodne 
z założeniami RSI. W ramach RSI tworzona jest spójna sieć różnego rodzaju 
instytucji, takich jak: ośrodki naukowo-badawcze, ośrodki transferu technolo-
gii, fi rmy konsultingowe, instytucje fi nansowe i inne, które przy współudziale 
władz regionalnych podejmują działania na rzecz podnoszenia innowacyjności 
regionu i funkcjonujących tam przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich). 
Brak zgodności realizacji założeń polityki innowacyjnej może wynikać z opty-
malizowania krajowych zasobów innowacyjnych, nie uwzględniając interesów 
regionalnych. Przykładem może być tutaj lokowanie jednostek badawczych 
i rozwojowych w regionach, które są już dobrze rozwinięte gospodarczo (a nie 
w tych, które z racji swojego zacofania najbardziej tego potrzebują, tego typu 
inwestycje byłyby impulsem do rozwoju regionu) i mają odpowiednio przystoso-
waną bazę do prowadzenia takiej działalności24. 

Celem polityki regionalnej jest niwelowanie różnic w rozwoju społeczno-
-ekonomicznym poszczególnych regionów w porównaniu ze średnią krajową. 
Jego realizacja wymaga lokowania często pokaźnych środków fi nansowych 
w postaci grantów inwestycyjnych lub innych dostępnych form, co powinno 
prowadzić do ożywienia gospodarczego i wzrostu liczby regionalnych inwe-
stycji (budowa infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej 
itd.) w krótkim czasie. Jednakże długookresowo mogą one wcale nie powodo-
wać zanikania istniejących różnic. Szansą na utrwalenie efektów poniesionych 
inwestycji jest regionalna polityka technologiczna oparta na tworzeniu właści-
wej dla regionu infrastruktury innowacyjnej. Konieczne jest włączenie do niej 
innowacyjnych przedsiębiorstw, centrów i parków technologicznych, jednostek 

22  Ibidem.
23  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą…, op. cit.
24  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty…, op. cit.
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badawczych oraz stworzenie mechanizmu i podstaw wzajemnej współpracy. 
W literaturze można spotkać pojęcie zbiorowej odpowiedzialności za region 
(w sensie jego rozwoju technologicznego). W tym znaczeniu wzrasta właśnie 
rola władz regionalnych odpowiedzialnych za rozwój małych ojczyzn. Ich zada-
niem musi być tworzenie takich strategii regionalnych, które będą uwzględniały 
założenia polityki innowacji w regionie na miarę swoich możliwości i potrzeb. 
Strategie te mogą przykładowo obejmować takie działania, jak: zachęcanie 
przedsiębiorców do podejmowania działalności innowacyjnej (szczególnie 
w sektorze MSP), tworzenie warunków do powstawania spin-off niezwiązanych 
z jednostkami naukowymi, ułatwienia o charakterze lokalizacyjnym (warunki 
lokalowe), zapewnianie w regionie dostępności usług informacyjnych, fi nan-
sowych, doradczych, szkoleniowych itp. Ponadto władze regionalne powinny 
uwzględnić uwarunkowania środowiska naturalnego z punktu widzenia przewi-
dywanych inwestycji w rozwój innowacyjny.

Również w taki sam sposób postrzegany jest cel polityki regionalnej w rozu-
mieniu UE. Jedyna różnica dotyczy punktu odniesienia, którym w tym przypadku 
nie jest kraj, lecz UE (dotyczy to średniego poziomu UE). Przyłączenie Polski 
do UE stworzyło dla naszego kraju ogromne szanse rozwoju, wskutek m.in. 
przyznanych środków fi nansowych w ramach funduszy strukturalnych przezna-
czonych na niwelowanie różnic rozwojowych (strukturalnych, w tym w zakresie 
polityki innowacyjnej) w poszczególnych regionach kraju. Akcesja do UE miała 
jeszcze jeden rezultat, mianowicie uświadomiła poszczególnym rządom zakres 
zacofania gospodarczego, czego wymuszonym efektem stało się przygotowanie 
własnych strategii polityki innowacyjnej. Część założeń tej polityki jest obecnie 
realizowana na szczeblach regionów, czego przykładem są regionalne programy 
operacyjne. Warto zaznaczyć jeszcze, że członkostwo w UE nie oznacza dla 
Polski narzucenia i przejęcia instrumentów i rozwiązań w polityce innowacyjnej 
stosowanych w UE. Polska jako region UE ma za zadanie formować własne zało-
żenia tej polityki z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, aby w przyszłości 
stać się wartościowym partnerem we współpracy naukowo-technicznej25.  

25  Ibidem.
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1.4. Instrumenty polityki innowacyjnej 

Warunkiem realizacji założonych w polityce innowacyjnej celów jest opra-
cowanie odpowiednich instrumentów mających usprawnić funkcjonowanie 
całego sytemu zapewniającego rozwój innowacyjny przedsiębiorstw26. Zdecydo-
waną rolę w tym procesie odgrywa rząd (władze krajowe, lokalne), którego dzia-
łania mogą być prowadzone w trzech podstawowych obszarach: regulacyjnym, 
wspierającym oraz partycypacyjnym. Pierwszy z nich obejmuje wprowadzanie 
do gospodarki aktów prawnych kształtujących kierunki polityki innowacyjnej, 
a tym samym wpływających na podejmowane przez podmioty gospodarcze 
decyzje. Drugi związany jest z tworzeniem systemu wsparcia o charakterze 
bezpośrednim (fi nansowym) oraz pośrednim (tworzenie ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości). Ostatni ze sposobów dotyczy takich działań państwa, 
w wyniku których angażuje się ono bezpośrednio w poprawę innowacyjności 
swojej gospodarki. Przykładem mogą być inicjatywy przygotowywane i jedno-
cześnie fi nansowane przez rząd typu: tworzenie jednostek badawczych i zwięk-
szanie ich udziału w transferze wiedzy do przemysłu. 

Inny podział instrumentów obejmuje następujące grupy27: prawne, fi nan-
sowe, infrastrukturalne (organizacyjne), strukturalne oraz handlowe. Prawne 
obejmują ustawodawstwo w różnych obszarach na rzecz tworzenia sprzyjających 
warunków rozwoju innowacyjności, w tym ochronę własności intelektualnej, 
praw rynku, zapewnienia dostępu do nowych technologii poprzez ułatwienia 
w zakresie ich transferu itd. Finansowe dotyczą zapewnienia przez państwo 
wsparcia w postaci grantów, dotacji, preferencyjnych kredytów, gwarancji 
i poręczeń rządowych. Organizacyjne związane są z tworzeniem infrastruktury 
odpowiedzialnej za realizację założeń polityki innowacyjnej, na którą składają 
się przykładowo: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra 
transferu technologii i innowacji, sieci współpracy (klastry) itd. Ich zadaniem 
jest świadczenie zróżnicowanych usług w zakresie doradztwa, informacji, szko-
leń itd. Instrumenty strukturalne służą dokonaniu w gospodarce zmian utrwala-
jących powszechność stosowania innowacji jako sposobu zdobywania przewagi 

26  W tej części opracowania skoncentrowano się na przedstawieniu ogólnego podziału i ewo-
lucji instrumentów polityki innowacyjnej w Polsce i w Europie. Szczegółowa ich charakterystyka 
w odniesieniu do Polski została dokonana w czwartym rozdziale (drugiej części) niniejszego opra-
cowania. 

27  H. Dobrowolska-Kaniewska, Potencjał innowacyjny i jego wykorzystanie w wybranych sek-
torach Dolnego Śląska, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008. 



28 Robert Stanisławski

konkurencyjnej. Wśród tej grupy można wyszczególnić: programy badawcze 
o charakterze krajowym i międzynarodowym, kształcenie będące ucieleśnieniem 
idei społeczeństwa opartego na wiedzy, propagowanie zachowań przedsiębior-
czych szczególnie wśród ludzi młodych (absolwentów wyższych uczelni) itd. 
Ostatnią grupę tworzą instrumenty handlowe, których zadaniem jest ułatwianie 
(lub utrudnianie) transferu nowych rozwiązań pomiędzy krajami. Przykładami 
mogą tutaj być umowy międzynarodowe, eliminacja (lub nakładanie) instrumen-
tów polityki handlowej (subsydia, kontyngenty, cła itd.). Powyższy podział jest 
spójny z wcześniejszym, jednakże jego zaletą jest niewątpliwie znacznie większa 
szczegółowość i podział na konkretne grupy. Oczywiście, część z wymienionych 
instrumentów ma charakter pośredniego i bezpośredniego oddziaływania. Jed-
nakże z punktu widzenia użyteczności tych narzędzi ważniejsza jest ich skutecz-
ność w realizacji zasadniczych celów polityki innowacyjnej państwa.  

Wykorzystywanie poszczególnych instrumentów w Polsce zależało od 
okresu, w którym wdrażane były założenia polityki innowacyjnej. Skoro zmie-
niały się te ostatnie, konieczne było również dostosowywanie do nich odpowied-
nich instrumentów. Stąd zasadne jest twierdzenie, że każdy z okresów stworzył 
inny zestaw, dopasowany do swoich potrzeb. W poprzednim systemie gospo-
darczym nie przewidywano wspierania rozwoju innowacyjnego polskiej gospo-
darki, wychodząc z założenia, że proces ten będzie kształtował się samoistnie 
w zależności od potrzeb. Dopiero lata 80. uświadomiły konieczność wprowa-
dzenia instrumentów stymulujących. Zaczęto myśleć o wprowadzeniu dużych 
programów naukowo-badawczych, zachęt fi nansowych oraz podatkowych (zwol-
nień podatkowych, gratyfi kacji dla wynalazców itd.). W kolejnym okresie, tj. już 
na początku lat 90., zaczęły wchodzić w życie formy regulacyjne w postaci aktów 
prawnych, dokumentów strategicznych, programów wspierających rozwój inno-
wacyjny, w ramach których przewidziano wiele kolejnych instrumentów, głów-
nie o charakterze fi nansowym. Zupełnie nowym wyzwaniem dla Polski stała się 
akcesja do UE w 2004 roku i opracowana w związku z tym ustawa28 mająca 
na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki (dostosowanie do zało-
żeń strategii lizbońskiej), zakładająca wykorzystanie nowych narzędzi, takich 
jak: kredyt technologiczny, ulgi podatkowe czy nadanie przedsiębiorstwom 
statusu centrum badawczo-rozwojowego (ulgi i zwolnienia podatkowe). Okres 
poakcesyjny obejmuje instrumenty przewidziane w ramach funduszy struktural-

28  Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 2005 roku (DzU 
nr 107, poz. 1484) – szczegółowe omówienie ustawy ma miejsce w kolejnych rozdziałach.
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nych, szczególnie takie, jak: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkuren-
cyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) oraz Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka. Związane są one z pomocą o charakterze doradczym, fi nansowym, 
szkoleniowym i informacyjnym. Akcesja umożliwia również korzystanie z innych 
instrumentów, jak: 7. Program Ramowy UE oraz np. CIP czy Jeremmy. Wydaje 
się, że ten ostatni okres dostarczył największą liczbę instrumentów polityki inno-
wacyjnej wynikających bezpośrednio z członkostwa Polski w UE. Należy jednak 
podkreślić, że istota obecnego systemu nie wynika bezpośrednio z liczby dostęp-
nych rozwiązań, ale z efektywności ich oddziaływania i skłonności podmiotów 
do wykorzystywania ich w celu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności 
na europejskim (globalnym) rynku29. 

W krajach zachodnich podział instrumentów polityki wydaje się znacznie 
bardziej uproszczony. W ogólnym ujęciu system ten obejmuje trzy podstawowe 
grupy30: 

• pośrednie, w skład których przykładowo wchodzą: zmiany w regula-
cjach prawnych, podatki, imigracja, edukacja;

• bezpośrednie, obejmujące takie instrumenty, jak: dostęp do środków 
fi nansowych czy też szkolenia; 

• otoczenie tworzone przez instytucje służące rozwojowi przedsiębior-
czości w kraju lub regionie. 

Inna klasyfi kacja instrumentów zaproponowana przez I. Verheula w 2001 
ro -ku obejmuje pięć podstawowych grup wpływających na aktywność przedsię-
biorstw31. Pierwsza z nich związana jest z oddziaływaniem państwa na popyt 
po stronie przedsiębiorstw (kształtowanie ich możliwości rozwojowych i zapo-
trzebowania na nowe rozwiązania). Druga grupa obejmuje instrumenty po stronie 
podaży, wśród których można przykładowo wymienić: politykę migracyjną pań-
stwa oraz politykę regionalną wpływającą na rozwój przedsiębiorczości. Trzecią 

29  Szerzej na ten temat m.in.: R. Stanisławski, M. Greta, European Union support as a prerequi-
site for innovation development of polish small and medium-sized enterprises in terms of in-house 
R&D activities, (w:) Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness 
of SMEs in Poland and the Lodz region in the perspective of experiences of Polish regions, ed. 
R. Stanisławski, J. Otto, A. Maciaszczyk, Technical University of Lodz, Lodz 2008. 

30  D.B. Audretsch, I. Grilo, A.R. Thurik, Handbook of Research…, op. cit.; A. Lundstrom, 
L.A. Stevenson, Enterpreneurship Policy, Theory and Practice, Springer, Baltimore (Maryland) 
& Bloominngton (Indiana) 2005. 

31  I. Verheul, S. Wennekers, D. Audretsch, R. Thurik, An eclectic theory of entrepreneurship: 
policies, institutions and culture, EIM Business & Policy Research, Research Report 0012/E, 
Zoetermeer 2001.
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grupę tworzą instrumenty wpływające na transfer wiedzy i przyczyniające się 
do podejmowania działalności gospodarczej (w tym innowacyjnej) przez pod-
mioty. Można w niej wskazać m.in. doradztwo, bezpośrednie wsparcie fi nansowe, 
edukację itd. Czwarta grupa związana jest z kształtowaniem postaw przedsiębior-
czych w społeczeństwie (traktowanie własnego biznesu jako sposobu na życie). 
Wśród niej wymienia się najczęściej system edukacji i media. Ostatnia grupa 
instrumentów dotyczy bezpośredniego wpływu państwa na podejmowane przez 
przedsiębiorców decyzje zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i całościowym 
(dotyczącym przykładowo całego sektora MSP). Obejmują one system podat-
kowy, system opieki społecznej czy też politykę zatrudnienia.  

Mimo że zakres wykorzystywanych narzędzi jest zróżnicowany w odnie-
sieniu do poszczególnych krajów europejskich (zależy to od specyfi ki każdego 
państwa), uniwersalny wydaje się ich charakter. Mają one niezmiennie przyczy-
niać się do trwałego rozwoju innowacyjnego podmiotów objętych wsparciem. 
Również podział tych instrumentów w znacznym stopniu zależy od założonych 
przez dane państwo zadań w ramach przyjętej do realizacji polityki innowacyj-
nej. Niezmienny pozostaje jedynie cel końcowy zgodny z przyjętymi założeniami 
w ramach długookresowej strategii rozwoju dla wszystkich państw europejskich, 
którym niezmiennie pozostaje podniesienie konkurencyjności starego kontynentu 
poprzez innowacyjność w stosunku do potęg gospodarczych, jakimi niewątpliwie 
są kraje azjatyckie oraz USA. 

1.5. Determinanty rozwoju polityki innowacyjnej w Polsce i UE 

Mówiąc o ewaluacji polityki innowacyjnej w Polsce można wyszczegól-
nić dwa okresy, w których była kształtowana. Pierwszy z nich zaczynał się 
w momencie odzyskania przez nasz kraj wolności politycznej i gospodarczej, 
czyli na początku lat 90., aż do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 roku. Charakterystyczne jest to, że rozwój tej polityki był wówczas znacz-
nie ograniczony. Wynikało to z większego zaangażowania państwa w sprawy 
transformacji systemu gospodarczego (zamiana gospodarki centralnie plano-
wanej na rynkową). Dotyczyło to w szczególności pierwszych lat omawianego 
okresu, do 1995 roku. Dowodem niskiego zaangażowania się kraju w proces 
unowocześniania był zdecydowany spadek udziału nowych i zmodernizowanych 
produktów w produkcji przemysłowej (z 5,3% w 1989 roku do 3,4% 1992 roku), 
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udziału produktów zaawansowanych technologicznie w produkcji przemysłowej 
(z 10,3% w 1989 roku do 7,8% w 1992 roku), jak również liczby opatentowa-
nych polskich wynalazków za granicą (z 190 w 1989 roku do 43 w 1996 roku). 
Następstwem braku patentów było zwiększenie importu nowych rozwiązań 
do Polski, szczególnie w odniesieniu do wyrobów high-tech (z 8,7% w 1992 roku 
do 12,3% w 2000 roku)32. 

Impulsem do tworzenia polityki innowacyjnej w Polsce stały się zarówno 
czynniki wewnętrzne w postaci konkretnych efektów zmian gospodarczych, 
do których niewątpliwie należy zaliczyć konieczności podnoszenia konku-
rencyjności przedsiębiorstw na rodzimym rynku, jak i zewnętrzne wynikające 
ze stopniowego otwierania się Polski na inne kraje, w tym wspólnotowe. Niewąt-
pliwą determinantą stało się włączenie naszego kraju do struktury europejskiej 
w 1991 roku w wyniku podpisania Układu Europejskiego, dzięki czemu Polska 
uzyskała status kraju stowarzyszonego. Oczywiste stało się, że dążąc do Europy, 
należy z jednej strony dostosować się do kierunków rozwoju przyjętych w całej 
wspólnocie, z drugiej zaś kierunki te wymusiły konieczność podnoszenia konku-
rencyjności całej krajowej gospodarki – nie tylko w wymiarze regionalnym, kra-
jowym, ale również europejskim, a z czasem także światowym. Władze zaczęły 
zdawać sobie sprawę z wagi znaczenia innowacyjności dla dalszego rozwoju. 
Stąd też już w połowie lat 90. pojawiły się dokumenty strategiczne i programy 
wspierające rozwój innowacyjny polskiej gospodarki o charakterze długookre-
sowym, proponujące konkretne rozwiązania. Jednakże, patrząc z perspektywy 
czasu, ich skuteczność była stosunkowo niewielka z uwagi, jak już wcześniej 
zaznaczono, na koncentrowanie się rządu na bieżących sprawach gospodar-
czych i brak spojrzenia na gospodarkę w sposób perspektywiczny. Jak zaznacza 
A. Jasiński, charakterystyczne dla tego okresu były: brak właściwej strategii 
i koordynacji pomiędzy agendami rządowymi, niedostateczne nakłady na B+R, 
zbyt silna centralizacja polityk gospodarczych i brak regionalnego podejścia 
do kreowania polityki innowacyjnej, zbyt małe wsparcie dla działalności badaw-
czej (także fi nansowe), nacisk na ogólnie rozumianą naukę, a nie innowacje oraz 
braki w zakresie transferu i dyfuzji innowacji33. 

Rozwój formowania założeń polityki innowacyjnej nabrał tempa na przeło-
mie XX i XXI wieku w związku ze zbliżającym się członkostwem Polski w Unii 

32  S. Ciok, Polityka rządu…, op. cit.
33  A. Jasiński, Innowacje i transfer…, op. cit. 
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Europejskiej i koniecznością dostosowania się do założeń strategii lizbońskiej. 
Tworzone były kolejne programy w zakresie polityki innowacyjnej, w których 
formułowano cele, brakowało jednak konkretnych instrumentów ich realizacji. 
Zdecydowanie większego znaczenia innowacyjność nabrała w drugim okresie, 
tj. po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Pozytywny wpływ tego faktu polega 
na konieczności podporządkowania się europejskim tendencjom zakładającym, 
w myśl przyjętych strategii, uczynienie z Unii Europejskiej najprężniej rozwi-
jającej się gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zakładającej spójność spo-
łeczną i gospodarczą z większą liczbą lepszych miejsc pracy. Narzędziem tego 
ogólnie sformułowanego celu miała stać się innowacyjność dotycząca wszystkich 
krajów członkowskich34. Jej rozwój traktowano jako priorytetowy i konieczny, 
stanowiący klucz do sukcesu. Założenia ujęte w strategii lizbońskiej35 przewidy-
wały realizację powyższego celu w ciągu dziesięciu najbliższych lat. Jednakże 
z perspektywy czasu można stwierdzić, że to się nie udało. Kontynuacją strate-
gii stał się dokument Europa 2020, precyzujący zadania na kolejne lata, aż do 
2020 roku. Jego główne cele są bardzo zbliżone do poprzednich, lecz większy 
nacisk położono na aspekty ekologiczne. Wśród zasadniczych założeń tego 
programu można wskazać: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób w wieku 
produkcyjnym (20–65 lat), zwiększenie wydatków na sferę B+R do 3% PKB, 
poprawę poziomu wykształcenia społeczeństwa (budowanie gospodarki opartej 
na wiedzy), walkę z wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Cele ekolo-
giczne uwzględniały natomiast: redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, 
zwiększenie produkcji energii z tzw. źródeł odnawialnych o 20% oraz zwiększe-
nie efektywności energetycznej o 20%36. 

Przyczyn niepowodzenia w realizowaniu założeń do roku 2010 należy upa-
trywać, jak zaznaczają ekonomiści, w kilku istotnych kwestiach37: po pierwsze 
w zbyt obszernym programie, słabej koordynacji, sprzecznych celach, braku 

34  Komunikat Komisji Europejskiej, Innovation Policy: updating the Union’s approach In the 
context of the Lisbon Strategy, COM (112) 2003, Bruksela 2003.

35  Założenia te zastały szczegółowo opisane w rozdziale trzecim dotyczącym polityki innowa-
cyjnej Unii Europejskiej niniejszego opracowania. 

36  Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, European Commission, Brussels 2010.

37  Nawiązuje do tego również rozdział dotyczący polityki innowacyjnej Unii Europejskiej ni-
niejszego opracowania Polityka innowacyjna Unii Europejskiej – cele i instrumenty.



33Założenia polityki innowacyjnej państwa

determinacji ze strony państw członkowskich38; po drugie wskazują oni na zbyt 
rozbudowane przywileje socjalne, które zapewniając poparcie polityczne, powo-
dują zbyt duże koszty i ograniczają konkurencję39. Niezrealizowane cele zawarte 
w strategii oceniane są jako całkowita i bezsprzeczna porażka40. Bez względu 
jednak na stopień realizacji przyjętych przez UE założeń, w tym dotyczących 
pośrednio lub bezpośrednio polityki innowacyjnej, należy wskazać, że stały 
się one dla Polski determinantą rozwoju w obszarze rozwiązań innowacyjnych 
i motorem działań w zakresie tworzenia własnej polityki na różnych szczeblach 
władzy: krajowym, regionalnym i lokalnym. Należy jednak zaznaczyć, że człon-
kowstwo naszego kraju w strukturze europejskiej nie oznacza bezkrytycznego 
przejmowania rozwiązań i wymagań unijnych, ale wypracowanie własnych, 
uwzględniających polską specyfi kę i spuściznę po poprzednim systemie poli-
tyczno-gospodarczym, jak również trwającą transformację, która ma uczynić 
z Polski silnego partnera we współpracy naukowej i technicznej, pozwalającej 
na zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej w wymiarze przynajmniej wspól-
nego rynku41. 
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THE DEVELOPMENT CONDITIONS 
OF THE INNOVATION STATE POLICY

Summary

The innovation policy consists of three elements: scientifi c policy, scientifi c – tech-
nique policy and industrial policy. Each of these policies contents of the specifi c instru-
ments which are able to infl uence on the development of the enterprises. The main purpose 
of the innovation policy is increase the innovation development of the all European coun-
tries and their economic elements (enterprises). The innovation policy may be considered 
in the global and regional contexts. The main determinants of the development innovation 
policy are the results of the internal and external conditions.   

Translated by Robert Stanisławski  
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2. POLITYKA INNOWACYJNA WOBEC MSP 

2.1. Zróżnicowanie i potrzeby MSP w dziedzinie innowacji

Innowacje i innowacyjność, czyli zmiany, nowości oraz zdolność i goto-
wość do ich poszukiwania, tworzenia, absorpcji i wprowadzania w praktyce 
gospodarczej odgrywają niekwestionowaną rolę w rozwoju podmiotów gospo-
darczych, regionów i całych gospodarek, coraz istotniejszą na globalnym rynku, 
w warunkach wzrastającej konkurencji i przechodzenia do gospodarki opartej 
na wiedzy1.

W niniejszym opracowaniu innowacje ujmuje się jako pomyślną eko-
nomicznie eksploatację nowych pomysłów, których efektem są: a) nowe lub 
istotnie ulepszone wyroby (lub usługi), b) nowe lub istotnie ulepszone procesy, 
c) nowe metody marketingu lub nowe metody w zakresie praktyk biznesowych, 
organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym2. Realiza-
cja innowacji związana jest z wieloma czynnościami naukowymi, technologicz-
nymi, organizacyjnymi, fi nansowymi i handlowymi. Z jednej strony innowacje 
są traktowane jako kontinuum zmian, obejmujące istotne modyfi kacje istnieją-

1  Zob. E. Stawasz, Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, (w:) Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, (red.) W. Błaszczyk, I. Bednarska-
-Wnuk, P. Kuźbik, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Łódź 2010, s. 123.

2  Zob. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, (red.) K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 
2008, s. 141–142.
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cych produktów, procesów i praktyk, które mogą być nowe dla przedsiębior-
stwa, ale niekoniecznie dla przemysłu, z drugiej strony dotyczą fundamentalnie 
nowych produktów i procesów z drugiej, które są nowe tak dla przemysłu, jak i dla 
przedsiębiorstwa. Pozwala to na przyjęcie założenia, że innowacyjność przedsię-
biorstw jest także stopniowalna, w miejsce uproszczonego podziału na przedsię-
biorstwa innowacyjne i nieinnowacyjne, umożliwiając rozważanie jej stopnia lub 
natężenia dla przedsiębiorstw o różnej skali, rodzaju działalności, lokalizacji itp. 
Innowacyjność przedsiębiorstw określana jest najogólniej jako skłonność (moty-
wacja) i zdolność do poszukiwania, tworzenia, jak również absorpcji i komer-
cyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wyników badań naukowych, nowych 
koncepcji, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu nowo-
czesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw czy realizacji 
ambicji technicznych przedsiębiorcy3. W tym kontekście innowacje – rozumiane 
jako proces uczenia się zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
– są traktowane jako podstawowe źródło kumulowania specyfi cznych, unikal-
nych i wyróżniających umiejętności przedsiębiorstw.

Najskuteczniejszym sposobem przekształcenia innowacji w trwałą przewagę 
konkurencyjną wydaje się jej połączenie z inną/innymi wyróżniającymi zdolno-
ściami przedsiębiorstw. Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych wymaga 
zatem budowy wewnętrznej i zewnętrznej zdolności innowacyjnej4. Kształtowa-
nie wewnętrznej zdolności innowacyjnej odnosi się do rozwoju umiejętności kadr 
menedżerskich, jak i pozostałych pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań, formułowania strategii innowacyjnych oraz struktur 
i kultury organizacyjnej sprzyjających tworzeniu i absorpcji innowacji, a także 
budowania potencjału fi nansowego dla realizacji innowacji, w tym wydatków 
na B+R. Budowa zewnętrznej zdolności innowacyjnej obejmuje monitoring ten-
dencji w zakresie techniki, rynku i zmian społecznych, tworzenie zewnętrznej 
sieci współpracy i kooperacji z rozlicznymi zewnętrznymi partnerami w dziedzi-
nie innowacji, jak i korzystanie z publicznego wsparcia innowacji. Wewnętrzna 
zdolność innowacyjna przedsiębiorstw i zdolność do absorpcji innowacji nie 

3  Ibidem, s. 150–151.
4  Zob. J. Baldwin, G. Gelletly, Innovation Strategies and Performance in Small Firms, Edward 

Elgar, Cheltenham 2003, s. 112; O. Branzei, I. Vertinsky, Strategic pathways to product innovation 
capabilities in SMEs, „Journal of Business Venturing”, No. 21/2006; J. Bogdanienko, Możliwości 
zwiększania innowacyjności małych przedsiębiorstw w warunkach globalnej konkurencji, „Proble-
my Zarządzania”, nr 4/2007.
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muszą być wyłącznie alternatywnymi sposobami osiągnięcia pożądanego 
poziomu innowacyjnego przedsiębiorstw. Liczne studia innowacyjne wskazują 
na występowanie pozytywnego sprzężenia między obiema stronami zdolności 
innowacyjnej przedsiębiorstw5. Szybkość dostępu i absorpcji oraz następnie 
wykorzystania uzyskanej wiedzy jest jednym z ważniejszych warunków lepszego 
wykorzystania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i w efekcie osiągnię-
cia sukcesu innowacyjnego. Z kolei przedsiębiorstwa wkładające więcej samo-
dzielnego wysiłku w innowacje mają wyższą zdolność do kooperacji z różnymi 
partnerami i adaptacji wiedzy wytwarzanej poza przedsiębiorstwem. 

 Podejmowanie własnych prac badawczych, projektowanie i wdrażanie 
nowej produkcji wymaga właściwych kompetencji technicznych, menedżerskich 
oraz zdolności uczenia się. Wymóg ten spełnić mogą zasadniczo jedynie duże 
przedsiębiorstwa mające zasoby ludzkie, fi nansowe, rzeczowe i informacyjne 
o odpowiedniej skali, jakości i komplementarności. Jednak nawet duże przedsię-
biorstwa nie mogą polegać wyłącznie na własnych zasobach i umiejętnościach. 
Powyższa sytuacja stymuluje przedsiębiorstwa do otwierania procesu innowacyj-
nego (openness innovation process), tj. podejmowania i rozwoju różnego rodzaju 
form współpracy z zewnętrznymi partnerami, mającej na celu uzyskanie dostępu 
do źródeł nowej wiedzy i umiejętności oraz komplementarnych zasobów6. 
Dostęp do zewnętrznej wiedzy i innych zasobów i usług oraz ich absorpcja staje 
się ważnym czynnikiem skutecznej innowacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza 
o mniejszej skali działania7. 

5  A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnicywo AE w Kra-
kowie, Kraków 2003, s. 83–84, 146; T. Poot, D. Faems, W. Vanhaverbeke, Towards a dynamic 
perspective on open innovation: a longitudinal assessment oft he adoption of internal and exter-
nal innovation strategies in the Netherlands, „International Journal of Innovation Management”, 
Vol. 13, No. 2/2009; Technology, Productivity and Job Creation. Best policy practices, The OECD 
Jobs Strategy, OECD, Paris 1998, s. 220–221.

6  A. Kozarkiewicz, Współczesne trendy w innowacyjności – w kierunku otwartych innowacji, 
„Przegląd Organizacji”, 5/2010; V. Lazzarotti, R. Manzini, Different modes of open innovation: 
a theoretical framework and an empirical study, „International Journal of Innovation Manage-
ment”, No. 4/2009.

7  Zob. K. Mellahi, A. Wilkinson, A study of the association between downsizing and innova-
tion determinants, „International Journal of Innovation Management”, No. 4/2008; T. Edwards, 
R. Delbridge, M. Munday, Understanding innovation in small and medium-sized entreprises: 
a process manifest, „Technovation”, No. 25/2005; W. Popławski, Zewnętrzne uwarunkowania in-
nowacyjności przedsiębiorstw, (w:) J. Bogdanienko, M. Haffner, W. Popławski, Innowacyjność 
przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 88. 
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Procesy innowacyjne w MSP przebiegają inaczej niż w dużych przedsię-
biorstwach. I chociaż wszystkie podmioty muszą mieć wewnętrzną zdolność 
do tworzenia nowych produktów, technologii lub metod organizacji, jak również 
zdolność do absorpcji i zastosowania wiedzy wytworzonej poza przedsiębior-
stwami, to aby czerpać korzyści z jej efektów, MSP mają:

– większe problemy z wewnętrzną zdolnością innowacyjną niż duże 
przedsiębiorstwa (choć są takie dziedziny – nisze, gdzie specyfi czne 
cechy MSP pozwalają zdobyć im przewagę techniczną i rynkową),

– większe problemy niż duże przedsiębiorstwa w wyszukiwaniu i oce-
nie różnorodnych zasobów zewnętrznych, ich asymilacji, transformacji 
i zastosowaniu, są bardziej wrażliwe na jakość i otwartość otoczenia 
(choć i tutaj specyfi czne cechy MSP pozwalają złagodzić wspomniane 
ograniczenia).

Z drugiej strony prosta struktura organizacyjna, doskonała znajomość rynku 
i ścisłe, często nieformalne relacje z klientami pozwalają podmiotom o małej 
skali na szybsze uczenie się i rozpoznanie potrzeb klientów oraz wprowadzanie 
innowacji. 

Przyspieszenie zmian w technice i organizacji oraz problemy z niedostat-
kiem wewnętrznej zdolności innowacyjnej zmuszają MSP do energicznego poszu-
kiwania w otoczeniu niezbędnych zasobów wiedzy, fi nansowych, technicznych 
i innych pod groźbą stagnacji lub wręcz wypadnięcia z rynku w wielu dziedzinach 
gospodarki. Kluczowym czynnikiem innowacyjności MSP staje zatem dostęp 
do zewnętrznych usług na rzecz innowacji oraz rozwój zdolności przedsiębiorstw 
do absorpcji innowacji i ich zastosowania. Ograniczony dostęp przedsiębiorstw 
do usług zewnętrznych, niska zdolność do absorpcji i zastosowań mogą rzutować 
na charakter wprowadzanych w przedsiębiorstwach innowacji – są to z reguły 
drobne usprawnienia i modyfi kacje oparte na własnych zasobach i pomysłach. 
Wyjątkiem mogą być przedsiębiorstwa założone i/lub prowadzone przez wyna-
lazców, mistrzów techniki, zdolnych do samodzielnego tworzenia oryginalnych 
rozwiązań.

Innowacje stają się w coraz większym stopniu procesem sieciowym, w któ-
rym występuje coraz większa liczba uczestników o bardzo wyspecjalizowanych 
umiejętnościach i zasobach, różniących się specyfi ką i motywami działania. 
Współczesne przedsiębiorstwo, a szczególnie innowacyjne, potrzebuje dla swo-
jego rozwoju lokalnego otoczenia, dziś rozpatrywanego nie tylko jako miejsce 
lokalizacji, lecz jako system, na który składają się: sieć przedsiębiorstw, wie-
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lowymiarowe relacje między nimi, siła robocza, infrastruktura i jakość życia. 
Istotną rolę mają tu do odegrania władze lokalne, instytucje publiczne i pry-
watne oraz duże przedsiębiorstwa, lokalne systemy wspierania badań, kształce-
nia, fi nansowania przedsięwzięć innowacyjnych. MSP muszą współpracować 
z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami. Działanie za pośrednictwem sieci 
ułatwia przezwyciężenie tych ograniczeń, pomaga mniejszym przedsiębiorstwom 
angażować się we wspólne rozwiązywanie problemów8. Środowisko podmiotów 
sieci, istniejące jako struktura o wyraźnie określonym zasięgu lokalnym czy 
regionalnym, pełni tu funkcję inkubatora procesów innowacyjnych9.

MSP jako całość są ważnym aktorem w procesach innowacyjnych 
w gospodarce, ale role, które odgrywają poszczególne przedsiębiorstwa, są bar-
dzo zróżnicowane. Z punktu widzenia innowacyjności jest to sektor wysoce hete-
rogeniczny10. Każde z przedsiębiorstw (lub ich wyodrębnione grupy) mają swoje 
własne specyfi czne zachowania innowacyjne – od prostych imitacji do innowacji 
radykalnych, od stosunkowo wyizolowanej działalności innowacyjnej do bar-
dzo skomplikowanych powiązań z innymi podmiotami. Rzutuje to na rolę, jaką 
odgrywają poszczególne przedsiębiorstwa lub ich grupy w gospodarce i technice, 
na atrakcyjność małych i średnich przedsiębiorstw dla ich partnerów w procesie 
innowacyjnym, ich ocenę znaczenia dla gospodarki dokonywaną przez politykę 
gospodarczą. 

Dla większości MSP innowacyjność jest procesem wielowymiarowym, 
będącym częścią strategii opartej przede wszystkim na popycie, a dokładniej 
rzecz biorąc, na rozpoznaniu potrzeb rynkowych przedsiębiorstwa w celu wyko-
rzystania potencjału innowacyjnego i wejścia na rynek z nowymi produktami11. 
Analiza potrzeb innowacyjnych MSP nie ogranicza się jednak do prostego powią-

8  K. Poznańska, Sieci innowacyjne a małe i średnie przedsiębiorstwa, (w:) Przedsiębiorczość 
i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, (red.) A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

9  A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 151.

10  P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2006, s. 95 i dalsze; J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing innovation. Integrat-
ing technological, market and organizational change, J. Wiley & Sons, Ltd., New York 2005, s. 196 
i dalsze.

11  Wyjątkiem są małe fi rmy innowacyjne, określane jako technologiczne, badawcze, których 
strategie polegają na tworzeniu i wykorzystywaniu okazji technicznych do tworzenia nowego ryn-
ku. 
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zania między zdolnością innowacyjną a popytem przedsiębiorstw na innowacje, 
lecz obejmuje wszystkie fazy procesu innowacyjnego12: 

– identyfi kację potrzeb rynkowych;
– identyfi kację potrzeb innowacyjnych (technologicznych);
– organizowanie innowacji zgodnie ze strategią funkcjonowania całej 
fi rmy;

– marketing produktów i integrację z nowymi rynkami.
Każdy z tych etapów wymaga zastosowania praktycznych instrumentów 

do wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach13.
Zapotrzebowanie MSP na różnego rodzaju usługi (techniczne, doradcze, 

fi nansowe itp.) i kontakty z otoczeniem (inne przedsiębiorstwa, jednostki B+R, 
instytucje wsparcia) będzie się znacząco różnić w zależności od charakterystyki 
sektora, w którym operują przedsiębiorstwa, skali działalności, środowiska, 
w którym przedsiębiorstwa są zlokalizowane i w którym działają, technologii, 
które są tworzone i eksploatowane, oraz ogólnej strategii przedsiębiorstw i ich 
zdolności do korzystania z efektów zewnętrznych14. 

Istotną rolę w dostępie do zewnętrznych usług na rzecz innowacji odgrywa 
wsparcie publiczne MSP, może bowiem rzutować na ich zdolność do nawiązy-
wania współpracy, także na zdolność do absorpcji i wprowadzania innowacji, 
a w rezultacie na uzyskany poziom innowacyjności. Polityka wspierania dzia-
łań innowacyjnych MSP staje jednak wobec ogromnej różnorodności zachowań 
innowacyjnych MSP15. Generalnie wyróżnia się tutaj dwie grupy przedsiębiorstw: 
(i) aktywne innowacyjnie (i technologicznie) oraz (ii) słabe (bierne) innowacyj-
nie16. Obie grupy mają odmienne kompetencje i potrzeby w dziedzinie innowacji. 
Stosownie do tego podziału dobierane są instrumenty polityki innowacyjnej. 

12  M. Quevit, Main Instruments for Suporting Technological Innovation on the Context of Re-
structuring the Polish Economy: Priorities and Assesment Tests for Existing Instruments, RIDER, 
Louvain, March 1997, s. 20. 

13  Ibidem, s. 20 i dalsze.
14  E. Stawasz, Innowacje a mała fi rma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, 

s. 96.
15  H. Forsman, Improving innovation capabilities of small enterprises: cluster strategy as 

a tool, „International Journal of Innovation Management”, No. 2/2009; J.P. de Jong, O. Marsili, The 
fruit fl ies of innovations: a taxonomy of innovative small fi rms, „Research Policy”, No. 35/2006.

16  E. Stawasz, Innowacje a mała fi rma, op. cit., s. 96–98; B. Dankbaar, Patterns of Technology 
Management in European Firms: An Overview, (w:) Technology Management and Public Policy 
in the European Union, (ed.) W. Cannell, B. Dankbaar, Offi ce for Offi cial Publications of the Eu-
rropean Communieties, Oxford University Press, Oxford, New York 1996, s. 35 i dalsze.
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Głównym problemem małych przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 
o wysokich kompetencjach technologicznych jest ograniczona zdolność do 
absorpcji coraz bardziej złożonych i sprzężonych technologii. Mają one trudno-
ści z ciągłym monitorowaniem i oceną pojawiających się okazji technicznych 
i rynkowych, nabycia i eksploatacji nowych technologii. Problemy te pogłę-
biają się w przypadku wystąpienia trudności z nawiązaniem współpracy z insty-
tucjami naukowymi, będącymi dla nich źródłami najnowszej wiedzy, a także 
z fi nansowaniem nowych przedsięwzięć. W tych warunkach publiczne wsparcie 
zorientowane jest na zmniejszanie ryzyka technicznego i fi nansowego innowacji. 
W literaturze innowacyjnej wskazuje się na konieczność sformułowania zinte-
growanej polityki innowacyjnej będącej odpowiedzią na specyfi czne potrzeby 
małych przedsiębiorstw innowacyjnych o wysokiej technologii (FONT)17. Chodzi 
tutaj o wypracowanie zestawu działań obejmujących węzłowe punkty powstawa-
nia innowacji, a następnie ich absorpcję przez przedsiębiorstwa. Można wymienić 
takie działania, jak: zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do prognoz rozwoju 
nauki i techniki, informacji o planach rozwoju gospodarczego, upowszechnianie 
informacji o najnowszych osiągnięciach naukowo-technicznych i ich możliwych 
zastosowaniach, wspieranie kooperacji małych przedsiębiorstw z publicznymi 
instytucjami naukowymi itp. Powyższe cele mogą być osiągane poprzez wspo-
maganie rozwoju infrastruktury pośrednictwa i transferu technologii (zwłaszcza 
centrów technologii, parków naukowych), rozwoju instytucji wysokiego ryzyka, 
w tym fazy zalążkowej, pomoc w dostępie małych przedsiębiorstw do usług dorad-
czych i szkoleniowych o najwyższym poziomie naukowym i technicznym18.

Małe przedsiębiorstwa o niskiej innowacyjności, słabe technologicznie, 
stanowią najliczniejszą część sektora MSP. Mają one problemy z monitorowa-
niem postępu technicznego, szybką reakcją na zmiany oraz regularną odnową 
produktów i procesów. Wpływa na to m.in. słabość zarządzania, niekompletna 
wiedza techniczna, konserwatyzm właścicieli lub menedżerów, brak środków 
fi nansowych. Trudności w dziedzinie innowacji rzutują na ich konkurencyjność 
i dynamikę gospodarczą. Stąd najważniejszym wyzwaniem dla tej grupy przed-
siębiorstw jest podniesienie kompetencji technicznych, a głównym środkiem 

17  J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing innovation. Integrating technological, market and 
organizational change, J. Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2005, s. 228–229; M. Matejun, Barriers 
to development of high-technology small and medium enterprises, A Serie of Monographs, Techni-
cal University of Lodz, Łódź 2008, s. 59 i dalsze.

18  A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy, op. cit., s. 240 i dalsze.
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– wzrost zdolności do absorpcji wiedzy technicznej personelu przedsiębiorstw. 
W praktyce oznacza to konieczność pozyskiwania wykwalifi kowanych pracow-
ników oraz podnoszenia ich umiejętności poprzez edukację i szkolenia. Są to jed-
nak przedsięwzięcia kosztowne, często utrudniające podejmowanie innowacji19.

2.2. Integracja polityki innowacyjnej, przedsiębiorczości i wsparcia MSP 

Współczesna polityka gospodarcza w krajach wysoko rozwiniętych 
w odniesieniu do innowacji i przedsiębiorczości staje przed ważnym wyzwaniem 
dokonania integracji i spójności celów oraz działań w tych dziedzinach. Wynika 
to ze ścisłych więzi między innowacjami i przedsiębiorczością w nowoczesnej 
gospodarce, a innowacyjny i przedsiębiorczy dynamizm staje się podstawowym 
instrumentem gospodarczej odnowy i wzrostu gospodarek. W polityce gospodar-
czej przekładać się to powinno m.in. na stymulowanie innowacyjnej przedsię-
biorczości oraz oddziaływanie równocześnie na przedsięwzięcia o charakterze 
innowacyjnym i przedsiębiorczym itp. 

Polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych przeszła w ciągu 
ostatniego półwiecza wyraźną ewolucję od polityki stricte naukowej i technicznej 
do wspierania całego procesu innowacyjnego20. Aktualnie jest ona nakierowana 
na wspieranie innowacyjności gospodarki, to znaczy niesienie pomocy we wpro-
wadzaniu nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarzą-
dzania. Koncentruje się na publicznym wspieraniu procesów tworzenia nowej 
wiedzy i podwyższania efektywności innowacji, udoskonalaniu powiązań między 
głównymi aktorami systemu innowacyjnego (szkołami wyższymi, jednostkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami) w celu stymulowania transferu, komercjali-
zacji i dyfuzji nowej wiedzy do gospodarki21. Jej cechą charakterystyczną jest 
promocja szeroko pojętych innowacji i dyfuzji technologii, traktowanie innowa-
cji jako procesu sieciowego, będącego udziałem wielu współzależnych aktorów 

19  E. Stawasz, Potrzeby innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 195/2005.

20  B.-A. Lundvall, S. Borras, Science, technology and innovation policy, (w:) The Oxford Hand-
book of Innovation, (eds) J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R Nelson, Oxford University Press, New 
York 2005, s. 604 i dalsze.

21  Comparative Innovation Performance: Countries and Policies for Review, DSTI/IND, 
OECD, Paris 2002.
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(instytucji, przedsiębiorstw i osób)22. Zauważalne jest odchodzenie od bezpośred-
niego fi nansowania procesów tworzenia i transferu technologii na rzecz „mięk-
kiego” wsparcia użytkowników technologii, obejmującego wspieranie usług 
konsultingowych, szkoleniowych, informacyjnych i promocji, przepływu ludzi 
między przedsiębiorstwami a różnymi instytucjami współpracującymi z nimi itp. 
Ważną rolę mają tutaj do odegrania instytucje innowacyjnego otoczenia biznesu, 
pośredniczące w dziedzinie innowacji. Państwo działa bardziej jako koordynator 
i czynnik ułatwiający, tworzący instytucjonalne ramy dla samoregulacji prze-
biegu i dyfuzji innowacji. 

Współczesna polityka innowacyjna jest w coraz szerszym stopniu polityką 
horyzontalną, ponadsektorową, w miejsce wcześniej dominującego podejścia 
koncentrującego się na zagadnieniach sektorowych (np. sektory problemowe, 
infrastruktura techniczna, sfera nauki i techniki) oraz wsparciu przedsiębiorstw 
i instytucji uczestniczących w procesach innowacyjnych. Ważnym celem stało 
się zdobywanie akceptacji społecznej dla nauki i techniki oraz innowacji. 

Głównym przedmiotem oddziaływania polityki innowacyjnej stają się 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które ponoszą ryzyko podejmowania 
innowacji. Służy temu tworzenie klimatu sprzyjającego innowacjom, wspiera-
nie kultury innowacyjnej przedsiębiorstw, rozwijanie usług na rzecz innowacji 
oraz wspieranie wprowadzania innowacji i wzrostu konkurencyjności przedsię-
biorstw23. Współczesna polityka innowacyjna jest coraz silniej skoncentrowana 
na wspieraniu małych przedsiębiorstw słabszych innowacyjnie, dominujących 
w gospodarce. Poprawa zdolności innowacyjnej tak licznej grupy przedsiębiorstw 
może wzmocnić pozycję konkurencyjną całego sektora MSP, a tym samym przy-
czynić się do wzrostu zatrudnienia, eksportu itd. Do najważniejszych instru-
mentów państwa należy wspomaganie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej 
transferu technologii (agencje transferu technologii, centra innowacji, inkubatory 
przedsiębiorczości itp.), a także upowszechnianie informacji, subwencjonowanie 
edukacji i szkoleń, opłacanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach pracowników 
o wysokich kwalifi kacjach, ułatwianie wchodzenia przedsiębiorstw do przedsię-
wzięć kooperacyjnych. Wraz z ułatwieniem dostępu przedsiębiorstw do infor-
macji technicznej i rynkowej okazuje się, że istotnym problemem dla tej grupy 

22  W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 95 i dalsze. 

23  M. Weresa, Ewolucja polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej w Niemczech w kontekście 
integracji, Prace i Materiały nr 277, Instytut Gospodarki Światowej SGH 2007.
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fi rm nie jest już uzyskanie niezbędnej informacji, ale często niechęć przedsię-
biorstw do systematycznego monitowania i poszukiwania informacji wynikająca 
w znacznej mierze z braku wiedzy i rozumienia specyfi ki procesów innowacyj-
nych oraz niedoceniania korzyści z innowacji i podjęcia niezbędnych wysiłków.

Nacisk położony na publiczne wsparcie działalności innowacyjnej sektora 
MSP jest uzasadniony jego rosnącą rolą we wprowadzaniu i dyfuzji innowacji 
w gospodarce, a z drugiej strony występowaniem wielu niedoskonałości: rynko-
wych, systemowych i regulacyjnych stwarzających problemy w jej funkcjono-
waniu. Oczekują one wsparcia ze strony państwa w dostępie do zewnętrznych 
usług na rzecz innowacji (zmniejszenie kosztów dostępu, ułatwienia w nawią-
zaniu współpracy z instytucjami badawczymi, fi nansowymi i doradczymi), 
upowszechniania nowych rozwiązań technicznych oraz pomocy w realizowaniu 
przedsięwzięć innowacyjnych. Polityka wsparcia innowacyjności MSP, dotycząca 
głównie podmiotów ustabilizowanych, staje wobec ogromnej różnorodności 
zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw. Wyróżnia się tutaj dwie grupy przed-
siębiorstw: (i) aktywne innowacyjnie, działające w dziedzinach wysoko zaawan-
sowanych technicznie, o dużej dynamice oraz (ii) słabe (bierne) innowacyjnie, 
działające w tradycyjnych dziedzinach gospodarki, o małej dynamice wzrostu 
i zmian. Obie grupy przedsiębiorstw mają odmienne kompetencje i potrzeby 
w dziedzinie innowacji. Stosownie do tego podziału dobierane są instrumenty 
polityki innowacyjnej. 

W literaturze przedmiotu coraz częściej zauważyć można postulat, aby poli-
tyka innowacyjna uwzględniała ścisły związek innowacji z przedsiębiorczością 
i przedsiębiorcą24. Ma to związek zarówno z opisaną wyżej ewolucją polityki 
innowacyjnej, jak również z przejściem od modelu gospodarki menedżerskiej 
(managed economy) do modelu gospodarki przedsiębiorczej (entrepreneurial 
economy)25. W pierwszym, z dominującą pozycją gospodarczą dużych przed-
siębiorstw, polityka innowacyjna skoncentrowana była na wspieraniu potrzeb 
innowacyjnych tej części gospodarki, m.in. na stymulowaniu prac B+R w sek-

24  A. Lundström, M. Almerud, L. Stevenson, Entrepreneurship and Innovation Policies. Analy-
sies measuring in European cuntries, Swedish Foundation For Small Business Research, Orebro 
2008, s. 18; Z. Acs, S. Desal, J. Hessels, Entrepreneurship, economic development and institutions, 
„Small Business Economics”, Vol. 31/2008; K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem 
w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Ofi cyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 89. 

25  SME’s, entrepreneurship and innovation, OECD Studies on SME’s and Entrepreneurship, 
OECD, Paris 2010, s. 17.
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torze publicznym i rynkowym, podczas gdy w modelu przedsiębiorczej gospo-
darki akcent kładzie się na zachowania przedsiębiorcze. Priorytetem polityki 
innowacyjnej stają się innowacje, przedsiębiorczość i MSP. Nowa wiedza jest 
narzędziem przedsiębiorcy, okazją do działań przedsiębiorczych, a za jeden 
z jej głównych rezultatów uznaje się innowacje. Z kolei to właśnie przedsiębiorca 
jest podstawowym aktorem procesu innowacyjnego, czynnikiem sprawczym 
innowacji, agentem transferu wiedzy i innowacji w gospodarce26. Kluczową 
rolę w procesie innowacyjnym odgrywa jedno z najnowszych ujęć innowacji, 
tzw. cykliczny model innowacji27. W modelu tym innowacje bazują na wyko-
rzystywaniu wzajemnie ze sobą powiązanych i cyklicznie realizowanych zmian 
w nauce i przemyśle oraz w technologii i rynkach tworzących system społeczno-
-techniczny. Innowacje mogą być zapoczątkowane w każdym miejscu systemu, 
inspirując powstanie kolejnych. Przedsiębiorczość ma w tym modelu centralną 
funkcję – dotyczącą identyfi kacji i wykorzystywania sposobności będących 
wynikiem zmian w jakimkolwiek miejscu systemu i zamieniania ich w inno-
wacje. Bez przedsiębiorczości nie ma zatem innowacji, a bez innowacji nie ma 
nowych biznesów. Kombinacja zmiany i przedsiębiorczości jest podstawą two-
rzenia nowych biznesów.

Komercjalizacja nowej wiedzy i wprowadzenie jej do praktyki gospodarczej 
odbywa się dzięki aktywności przedsiębiorczej jednostki lub organizacji28. Doty-
czy to zwłaszcza aktywności przedsiębiorczej nowo powstałych i/lub będących 
we wczesnych fazach rozwoju podmiotów gospodarczych. Wspieranie tworzenia 
i rozwoju tych podmiotów czy też kształtowanie postaw przedsiębiorczych jest 
głównym zadaniem polityki przedsiębiorczości29. Natomiast wspieranie pod-
miotów gospodarczych znajdujących się w dalszych fazach rozwoju jest przed-
miotem polityki wsparcia MSP. W tym kontekście postuluje się, aby polityka 
innowacyjna uwzględniała specyfi kę, potrzeby i wyzwania różnych faz rozwoju, 

26  D.F. Kuratko, D.B. Audretsch, Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspective 
of an Emerging Concept, „Entrepreneurship Theory and Practice”, January 2009.

27  G. Berkhout, D. Hartmann, P. Trott, Connecting technological capabilities with market needs 
using a cyclic innovation model, „R&D Management”, No. 40/2010.

28  J. Verloop, Insight in Innovation. Managing Innovation by Understanding the Laws of In-
novation, ELSEVIER, Amsterdam–Boston 2004, s. 90; R. Agarwal, D.B. Audretsch, B. Sarkar, 
The process of creative construction: knowledge spillovers, entrepreneurship, and economic 
growth, „Strategic Entrepreneurship Journal”, Vol. 1/2008. 

29  K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i insty-
tucje, Instytut Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom–Łódź 2006, s. 139.
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w jakich znajdują się przedsiębiorstwa. Stąd zasadny wydaje się postulat podno-
szenia spójności i integracji polityki innowacyjnej z polityką przedsiębiorczo-
ści i polityką wsparcia sektora MSP (rys. 1). Ich wspólnym mianownikiem jest 
bowiem wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości (np. nowe przedsiębiorstwa 
innowacyjne, spin-offs, przedsiębiorczość akademicka itp.), a także dojrzałych 
przedsiębiorstw innowacyjnych, zarówno szybko rosnących, jak i działających 
w dziedzinach zaawansowanych technologii, oraz przedsiębiorstw o niskiej 
aktywności innowacyjnej, działających w dziedzinach tradycyjnych. 

Nowe przedsi biorstwa 
Przedsi biorcy 
innowacyjni 
Spin-offs 
Przedsi biorczo

 akademicka 

Przedsi biorstwa aktywne 
innowacyjnie 
Przedsi biorstwa bierne 
innowacyjnie 
Przedsi biorstwa szybko 
rosn ce

POLITYKA INNOWACYJNA

POLITYKA 
PRZEDSI BIORCZO CI

Faza przedza o ycielska Start-up   Wczesny wzrost  Utrzymanie wzrostu 

Fazy rozwoju przedsi biorstw 

POLITYKA MSP

Rys. 1. Polityka innowacyjna a polityka przedsiębiorczości i polityka wsparcia MSP: 
przedmiot działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Lundström, M. Almerud, L. Stevenson, 
Entrepreneurship and Innovation Policies. Analysies measuring in European 
countries, Swedish Foundation For Small Business Research, Orebro 2008, 
s. 11.

Rekomendacje najnowszego raportu OECD z 2010 roku na temat polityki 
innowacyjnej kładą nacisk na umacnianie przedsiębiorczości i wzrost zdolności 
innowacyjnej MSP30. W tym celu proponuje się działania w czterech głównych 
obszarach:

30  SME’s, entrepreneurship and innovation…, op. cit., s. 38–40.
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 promowanie kultury przedsiębiorczej;
 zwiększenie udziału nowych przedsiębiorstw i MSP w przepływach 

wiedzy,
 wzmacnianie kapitału ludzkiego;
 kreowanie środowiska sprzyjającego społecznej przedsiębiorczości 

i innowacjom społecznym.
Zakres i skala integracji polityki innowacyjnej z polityką przedsiębiorczo-

ści i polityką wsparcia sektora MSP związane są ze stopniem rozwoju gospo-
darczego i rolą innowacji w gospodarce. Wymóg rosnącej spójności i integracji 
działań w dziedzinie innowacji, przedsiębiorczości i MSP jest szczególnie ważny 
w gospodarkach wysoko rozwiniętych, w których motorem rozwoju są inno-
wacje (innovation-driven stage), z uwagi na rosnącą rolę przedsiębiorczości 
innowacyjnej, przedsiębiorczości dynamicznej, ambitnej w tworzeniu innowacji 
i rozwoju gospodarczym31. W gospodarkach słabiej rozwiniętych, zorientowa-
nych na wzrost przez wydajność (effciency-driven stage) warunkiem niezbędnym 
do dalszego rozwoju, tj. przejścia do fazy rozwoju przez innowacje, jest przede 
wszystkim stworzenie środowiskowych i instytucjonalnych stymulatorów sprzy-
jających szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w tym innowacyjnej. W tej 
ostatniej grupie gospodarek (do których należy także gospodarka Polski), wspar-
cie przedsiębiorczości i MSP powinno zmierzać do budowy zdolności przedsię-
biorczych, m.in. przez edukację, szkolenia i promocję postaw przedsiębiorczych, 
ułatwienie dostępu do źródeł fi nansowania nowych przedsiębiorstw, zachęty dla 
przedsiębiorców do absorpcji wiedzy i transferu technologii.

Współczesna polityka innowacyjna, jak również polityka przedsiębiorczości 
i wsparcia MSP, jest w większości krajów wysoko rozwiniętych domeną polityki 
regionalnej. Wynika to z przede wszystkim regionalnego charakteru struktur inno-
wacyjnych. Na tym poziomie występują więc najbardziej odpowiednie warunki 
i czynniki do tworzenia klimatu dla przedsiębiorczości i innowacyjności. Bliskość 
regionalnej administracji, lepsza znajomość lokalnych problemów i uwarunko-
wań sprawia, że więzi między aktorami systemu innowacyjnego pochodzącymi 
z różnych dziedzin działalności, współpraca między przemysłem, instytucjami 
naukowymi i administracją są o wiele łatwiej rozwijane na poziomie regionalnym 
czy lokalnym niż ogólnokrajowym. Oczywiście nie oznacza to, że administracja 

31  Z. Acs, S. Desal, J. Hessels, Entrepreneurship, economic development, op. cit.; J. Cieślik, 
Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2008, s. 42.
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centralna ma niewiele lub nie ma nic do zaoferowania polityce innowacyjnej. 
Do zadań instytucji rządowych należy przede wszystkim kształtowanie ogólnych 
ram ekonomicznych, prawnych i instytucjonalnych sprzyjających podejmowaniu 
działalności innowacyjnej w gospodarce oraz bezpośrednie wspieranie rozwoju 
potencjału badawczo-rozwojowego i naukowego kraju.

2.3. Dziedziny polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości

Ocena realizacji polityki innowacyjnej wobec MSP dokonywana jest 
na poziomie ogólnym i szczegółowym. Ogólna ocena – według metodologii 
IPREG – dotyczy infrastruktury instytucjonalnej polityki innowacyjnej, ogól-
nych jej ram (cele i zasady, rola w ogólnej polityce gospodarczej) oraz pomiaru 
jej efektów32. Z kolei ocena szczegółowa obejmuje ocenę realizacji polityki inno-
wacyjnej w jej poszczególnych dziedzinach (subpolityki), do których można zali-
czyć siedem poniższych subpolityk:

– promocja;
– edukacja;
– bariery administracyjne;
– fi nansowanie;
– badania;
– doradztwo;
– docelowe grupy wsparcia.
Analogicznie może być dokonana ocena polityki przedsiębiorczości.
Z ogólnej oceny polityki innowacyjnej w Polsce dokonanej w 2007 roku 

według metodologii IPREG wynika, że odznacza się ona dobrze rozwiniętą infra-
strukturą w zakresie innowacji (100 pkt na 100 możliwych), podczas gdy jej ramy 
ogólne (cele i zasady, rola w ogólnej polityce gospodarczej – 33 pkt), jak i kwe-
stie pomiaru efektów polityki innowacyjnej (mechanizmy oceny i pomiaru kli-
matu innowacyjnego, monitoringu działania instrumentów polityki innowacyjnej 

32  Projekt sieci IPREG – Innovative Policy Research for Innovative Growth – dotyczy iden-
tyfi kacji najważniejszych aktorów sieci i strategicznych dokumentów polityki innowacyjnej 
w 12 krajach Unii Europejskiej (w tym Polski). Powstał, by nakreślić cele polityki innowacyjnej 
i podstawowe wskaźniki jej oceny. Podstawą dokonania oceny wszechstronności polityki innowa-
cyjnej jest analiza szerokiej listy 103 czynników, zob. A. Lundström, M. Almerud, L. Stevenson, 
Entrepreneurship and Innovation Policies…, op. cit., s. 103.
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– 16 pkt) są znaczenie słabiej rozwinięte33. Łączna ocena wyniosła 149 pkt 
(na 300 możliwych) i była niższa w porównaniu z ogólną oceną polityki przed-
siębiorczości – 173 pkt. Polityka przedsiębiorczości cechuje się dobrze rozwi-
niętą infrastrukturą instytucjonalną (100 pkt na 100 możliwych), jednak słabsza 
jest sama realizacja (33 pkt). Słabo rozwinięte są także kwestie pomiaru efek-
tów polityki przedsiębiorczości (mechanizmy oceny i pomiaru klimatu przed-
siębiorczego, monitoringu działania instrumentów polityki przedsiębiorczości 
– 40 pkt).

Bardziej szczegółowa analiza i ocena polityki innowacyjnej i przedsiębior-
czości w Polsce, dotycząca oceny zakresu i wszechstronności polityk według 
metodologii IPREG, jest niejednoznaczna34 (zob. rys. 2). Dość silną stroną polityki 
innowacyjnej jest wsparcie innowacyjnego biznesu (71 pkt na 100 możliwych), 
fi nansowanie nowych innowacyjnych przedsięwzięć (54 pkt) oraz edukacja 
i podnoszenie świadomości przedsiębiorczości (50 pkt). Najsłabsze oceny uzys-
kały natomiast takie obszary, jak: ukierunkowanie na grupy docelowe (10 pkt, 
np. inicjatywy skierowane do kobiet, ludzi młodych, mniejszości etnicznych, 
bezrobotnych, ludzi starszych, imigrantów itd.), promocja innowacji i nowych 
przedsięwzięć (12 pkt), dokonywanie przeglądu skuteczności prowadzonej 
polityki, badania skuteczności polityki innowacyjnej (44 pkt), a także usuwanie 
barier w podejmowaniu i realizacji działalności innowacyjnej (38 pkt). Z kolei 
silną stroną polityki przedsiębiorczości są działania podejmowane w zakresie 
promocji (86 pkt) i wsparcia nowego biznesu (85 pkt). Najsłabsze oceny uzys-
kały natomiast takie obszary, jak: ukierunkowanie na grupy docelowe (33 pkt) 
oraz badania skuteczności polityki przedsiębiorczości (37 pkt).

Generalnie polityka innowacyjna jest słabiej rozwinięta w porównaniu 
z polityką przedsiębiorczości: łączna ocena polityki innowacyjnej według sied-
miu subpolityk wyniosła 279 pkt (na 700 możliwych) i była niższa w porównaniu 
z polityką przedsiębiorczości (381 pkt), co wskazywać może na niedopasowanie 
obu polityk, a w konsekwencji na niższą skuteczność postulowanej integracji 
innowacji i przedsiębiorczości w polityce gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza 
działań promocyjnych, oddziaływania na grupy docelowe, wsparcia czy likwida-
cji barier dla nowych biznesów. 

33  Ibidem, s. 79–83.
34  E. Stawasz, J. Kornecki, R. Lisowska, J. Ropęga, Entrepreneurship and Innovation Policy 

in European Countries. The Case of Poland. Report, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Ło-
dzi, Łódź, sierpień 2007.
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Rys. 2. Ocena polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości w Polsce w układzie sub-
polityk

Źródło: Entrepreneurship and Innovation in Poland. Report, (red.) E. Stawasz, Funda-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź, lipiec 2007.

2.4. System transferu i komercjalizacji technologii

Swoistym instrumentem polityki innowacyjnej wobec MSP jest system 
transferu i komercjalizacji technologii (STiKT). Wykształcił się on w ujęciu 
funkcjonalnym na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji35. 
W tym obszarze koncentrują się działania prowadzące do przekształcania wiedzy 
w nowe wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketingowe 
oraz instrumenty wsparcia fazy komercjalizacji innowacyjnego pomysłu. Podsta-
wowym celem systemu transferu i komercjalizacji technologii jest więc działanie 
na rzecz zaspokojenia potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, zaś podstawowe 
funkcje STiKT dotyczą następujących kwestii (zob. rys. 3):

35  System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, 
(red.) K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010, s. 11. 
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(i) zasilania przedsiębiorstw innowatorów w nowe rozwiązania (techno-
logie, pomysły) przydatne w prowadzonej lub planowanej działalności 
innowacyjnej;

(ii) dostarczania usług związanych z zasilaniem przedsiębiorstw innowato-
rów w nowe rozwiązania;

(iii) dostarczania usług dla przedsiębiorstw innowatorów w celu komercja-
lizacji technologii;

(iv) dostarczania usług dla źródeł innowacji przydatnych dla przedsię-
biorstw innowatorów.

Zgodnie z fi lozofi ą nowoczesnej polityki innowacyjnej głównym aktorem 
tego systemu jest przedsiębiorca (innowator) podejmujący innowacyjne pomy-
sły w istniejącym lub tworzonym do tego celu przedsiębiorstwie. Luka między 
zdolnością innowacyjną a zamierzeniami przedsiębiorstwa jest uważana za 
istotną przyczynę korzystania przez przedsiębiorstwo z usług proinnowacyjnych 
oferowanych zarówno przez instytucje innowacyjnego otoczenia biznesu, jak 
i komercyjnych oferentów. Potrzeby przedsiębiorstw mogą zaistnieć w różnych 
fazach procesu innowacyjnego, tj. na etapie tworzenia pomysłu, jego ewaluacji 
i komercjalizacji oraz w ramach różnych problemów związanych z samą reali-
zacją innowacji. Funkcjonalne zadania i procesy w ramach systemu obejmują 
tworzenie efektywnej platformy współpracy podmiotów wytwarzających popyt 
i podaż na wiedzę oraz nowe pomysły biznesowe. Jednocześnie poszukiwanie 
sposobów zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw w zakresie nowych rozwiązań 
(technologie, pomysły), przydatnych w zamierzonej lub prowadzonej działalno-
ści innowacyjnej oraz przy wsparciu procesu komercjalizacji, wymaga specyfi cz-
nych usług proinnowacyjnych. Tego typu zadania obejmują wyspecjalizowane 
formy pomocy aktywizującej działania innowacyjne w sektorze MSP, które 
umożliwiają przedsiębiorstwom efektywne i skuteczne zarządzanie rozwojem 
nowych usług, produktów, technologii, modeli marketingowych i rozwiązań 
organizacyjnych. 
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Rys. 3. Ujęcie funkcjonalne systemu transferu i komercjalizacji technologii

Źródło: opracowanie własne na podstawie: System transferu technologii i komercjaliza-
cji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, (red.) K.B. Matusiak, J. Guliń-
ski, PARP, Warszawa 2010, s. 11.

Polski system transferu i komercjalizacji technologii pod względem insty-
tucjonalnym jest dość dobrze rozwinięty. Ilościowo sfera nauki i B+R przedsta-
wia się dobrze, również sfera ośrodków innowacji zanotowała w ostatnich latach 
szybki rozwój ilościowy. Znacznie słabiej wygląda potencjał i przedsiębior-
czość omawianych instytucji warunkujących ich zdolność do świadczenia usług 
na rzecz innowacji, zwłaszcza tych wysoko specjalistycznych odpowiadających 
standardom światowym. System ten jest mało spójny, działa mało skutecznie. 
Jest on fragmentaryczny, poszczególne jego części słabo ze sobą współpra-
cują, dotyczy to zwłaszcza więzi między sferą nauki i B+R z gospodarką. Sfera 
ośrodków innowacji jest słabo zintegrowana z gospodarką, nie stanowi skutecz-
nego pomostu między nauką i gospodarką. Omawiany system jest także słabo 
przygotowany na wyzwania globalizacji i integracji europejskiej. Jego dotych-
czasowe priorytety, rozwiązania, kompetencje mają charakter lokalny, niski sto-
pień umiędzynarodowienia. Dotyczy to zwłaszcza sfery ośrodków innowacji, 
ale również nauki. 
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INNOVATION POLICY TOWARDS SMES

Summary 

The current economic policy in the developed countries in relation to innovation 
and entrepreneurship is concentrated on integrating and stimulating of innovative entre-
preneurship and supporting the innovation of SMEs. Transfer and commercialization of 
technology is an important policy instrument towards SMEs. It spans specialized forms of 
innovation stimulating help in the SMEs sector, which make it possible for the enterprises 
to manage effectively the development of new services, products, technologies, marke-
ting models and organizational solutions. 

Translated by Edward Stawasz
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3. POLITYKA INNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ 
– CELE I INSTRUMENTY

Szeroko rozumiana innowacyjność ma zasadnicze znaczenie w planowaniu 
rozwoju Unii Europejskiej, jak również jako wyzwanie dla instytucji funkcjonują-
cych w jej ramach na wszystkich poziomach. W roku 2000 UE wyznaczyła sobie 
wiele ambitnych celów związanych z innowacjami, które miały być osiągnięte 
w nadchodzącym dziesięcioleciu. Zrealizowanie tego planu miało odblokować 
konkurencyjność gospodarki Unii na rynkach globalnych. Obecnie innowacyj-
ność jest uważana za kluczowy czynnik, który pozwoli na odbudowanie konku-
rencyjności i pozycji gospodarczej UE po kryzysie z lat 2008–2009. Również 
nowa strategia „Europa 2020”, wyznaczająca kierunki działań w najbliższych 
dziesięciu latach, zakłada innowacyjność jako najważniejszy element rozwoju 
konkurencyjności UE. 

Polityka UE w zakresie innowacyjności jest złożona i wieloaspektowa. 
Jej wdrażanie i sterowanie nią są zadaniami kompleksowymi, wymagającymi 
jasnej specyfi kacji celów oraz przygotowania wielu instrumentów służących 
realizacji w złożonym otoczeniu instytucjonalnym. Zadaniem niniejszego arty-
kułu jest zwięzła analiza celów polityki innowacyjnej UE w ostatnim dziesięcio-
leciu oraz zestawienie instrumentów związanych z jej realizacją.
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3.1. Innowacyjność UE

Pod względem poziomu innowacyjności Unia Europejska należy do ści-
słej czołówki światowej. Jednocześnie analizy wskazują, że znajduje się ona 
pod ciągłą presją dwóch największych konkurentów gospodarczych – Stanów 
Zjednoczonych oraz Japonii. Porównanie tych podmiotów z wykorzystaniem 
metodologii zastosowanej przy tworzeniu Innovation Union Scoreboard wyka-
zuje znaczące różnice dzielące Unię Europejską i oba wskazane wyżej państwa 
(rys. 1). Dodatkowym, niepokojącym z punktu widzenia przyszłej konkurencyj-
ności UE, elementem jest zauważalna tendencja do stopniowego pogłębiania się 
różnic pomiędzy oboma liderami oraz Unią. Jest to niepokojący sygnał, wskazu-
jący na konieczność intensyfi kacji wysiłku nie tylko w celu dogonienia głównych 
konkurentów pod względem efektywności innowacyjnej, ale nawet po to, aby 
przynajmniej uzyskać podobne tempo rozwoju.
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Rys. 1. Porównanie wyników UE w zakresie innowacyjności w odniesieniu do Stanów 
Zjednoczonych oraz Japonii

Uwaga: Wynik jest liczony jako 100*(X/UE-1), gdzie X to wynik bezwzględny danego 
kraju, a UE to wyniki liczony dla 27 krajów Unii Europejskiej.

Źródło: opracowanie na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2010. The Innova-
tion Union’s performance scoreboard for Research and Innovation, 1 luty 2011, 
<http://www.proinno-europe.eu/metrics> (08.03.2011).

Poziom innowacyjności UE jest zdecydowanie wyższy niż wynik innych 
dużych gospodarek. Na rysunku 2 pokazano porównanie Unii Europejskiej 
z Brazylią, Chinami oraz Rosją. Wskaźniki wszystkich trzech konkurentów są 
na poziomach znacząco niższych od wskaźników UE. Wskaźniki Brazylii i Chin 
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pozostają na bardzo niskim poziomie – pomiędzy –60 a –55, przy czym efek-
tywność innowacyjna gospodarki chińskiej w ostatnich pięciu latach stopniowo 
poprawia się. Wskaźniki dla gospodarki rosyjskiej są na wyższym poziomie 
(od –31 do –37), jednak widoczne jest wyraźne obniżanie się poziomu inno-
wacyjności tego kraju w latach 2006–2008. Podsumowując, można stwierdzić, 
że pod względem innowacyjności UE nie jest poddana presji konkurencyjnej 
ze strony państw rozwijających się. 
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Rys. 2. Porównanie wyników innowacyjności w odniesieniu do Brazylii, Chin i Rosji
Uwaga: Wynik jest liczony jako 100*(X/UE-1), gdzie X to wynik bezwzględny danego 

kraju, a UE to wyniki liczony dla 27 krajów Unii Europejskiej.

Źródło: opracowanie na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2010. The Innova-
tion Union’s performance scoreboard for Research and Innovation, 1 luty 2011, 
<http://www.proinno-europe.eu/metrics> (08.03.2011).

Istotnym czynnikiem kształtującym wskaźniki innowacyjności dla całej 
Unii Europejskiej jest jej wewnętrzne zróżnicowanie. Poziom innowacyjności 
poszczególnych krajów różni się zasadniczo. Do grupy najbardziej innowacyj-
nych gospodarek Unii należą kraje skandynawskie oraz Niemcy (rys. 3). Określa-
jąc to według wspomnianej wcześniej metodologii Innovation Union Scoreboard 
stanowią one grupę liderów innowacyjności. Z drugiej strony zestawienia znaj-
dują się kraje określane jako tzw. skromni innowatorzy (modest innovators). 
Należą do nich: Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia. Wskaźniki osiągane przez 
te kraje w znaczącym stopniu odbiegają nie tylko od wskaźników grupy liderów, 
ale również od średniej dla wszystkich 27 krajów.
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Rys. 3. Poziom innowacyjności państw członkowskich Unii Europejskiej według Inno-
vative Union Scoreboard

Uwaga: Wskaźnik może przybrać wartości od 0 do 1. Wartość oznaczona jako EU jest 
wartością średnią dla całej Unii Europejskiej (27 krajów)

Źródło: opracowanie na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation 
Union’s performance scoreboard for Research and Innovation, 1 luty 2011, s. 9, 
71 <http://www.proinno-europe.eu/metrics> (08.03.2011).
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Tak zróżnicowana pod względem poziomu innowacyjności struktura kra-
jów należących do Unii Europejskiej stanowi dodatkowe wyzwanie dla polityki 
innowacyjnej. Można stwierdzić, że do czynników kształtujących jej cele zalicza 
się nie tylko elementy odnoszące się do otoczenia Unii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem konieczności nadrabiania pewnych niedostatków w odniesieniu do lide-
rów (Stany Zjednoczone i Japonia), ale również wyzwania związane z procesem 
wyrównywania czy raczej zmniejszania olbrzymiego zróżnicowania potencjałów 
innowacyjnych poszczególnych członków UE.

3.2. Strategia lizbońska – założenia i efekty

Plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską 
na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000 został nazwany od miejsca jego uchwale-
nia strategią lizbońską. Został on zaprojektowany na dziesięć lat, a jego zasadni-
czym celem było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym 
regionem gospodarczym na świecie. Strategia zakładała, że gospodarka krajów 
europejskich musi w znaczącym stopniu wykorzystać swój potencjał innowa-
cyjności oparty na szeroko zakrojonych badaniach naukowych. Innowacyjność 
została więc uznana za fi lar rozwoju gospodarczego. Jako trzy inne zasadnicze 
obszary wskazano: (i) liberalizację rynków – telekomunikacji, energii, transportu 
oraz rynków fi nansowych, (ii) przedsiębiorczość, w tym zakładanie fi rm oraz 
prowadzenie działalności gospodarczej oraz (iii) spójność społeczną osiąganą 
poprzez kształtowanie nowego, aktywnego państwa obywatelskiego1. 
Aby zrealizować cel główny strategii, założono, że do 2010 roku należy w skali 
całej Unii Europejskiej osiągnąć następujące cele szczegółowe:

• inwestycje na badania i rozwój (B+R) osiągną poziom 3% PKB;
• zredukowanie biurokracji i utrudnień dla przedsiębiorczości;
• wzrost zatrudnienia do 70% dla mężczyzn i 60% dla kobiet.
W trakcie realizacji strategii dokonywano jej sukcesywnych przeglądów 

i analiz procesu wdrożenia oraz efektów. Pierwotna strategia stopniowo stała się 
programem nadmiernie skomplikowanym z niejasnym podziałem odpowiedzial-
ności i zadań, szczególnie między UE a państwa członkowskie. W świetle takiej 
diagnozy po dokonaniu przeglądu strategii lizbońskiej w 2005 roku odnowiono 

1  Strategia lizbońska. Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekono-
micznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
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jej założenia. Aby łatwiej było trzymać się priorytetów odnowionej strategii, 
ukierunkowano ją na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Zasadniczo zmodyfi -
kowano strukturę zarządzania w kierunku zwiększenia partnerstwa między pań-
stwami członkowskimi a instytucjami UE2.

Zmiany te nie zapewniły realizacji zakładanych celów. Ogólna diagnoza 
realizacji strategii zatwierdzona przez Komisję Europejską wskazała, że naj-
ważniejsze założenia (tj. 70% stopa zatrudnienia oraz przeznaczenie 3% PKB 
na badania i rozwój) nie zostały osiągnięte. W 2008 roku stopa zatrudnienia 
w UE osiągnęła 66% (co oznacza wzrost z poziomu 62% w 2000 roku), zanim 
ponownie spadła w 2009 roku w wyniku kryzysu fi nansowego. UE nie udało się 
jednak osiągnąć poziomu wzrostu produktywności krajów najbardziej uprzemy-
słowionych: całkowite wydatki na badania i rozwój wyrażone jako procent PKB 
wykazały jedynie marginalny wzrost (z 1,82% w 2000 do 1,9% w 2008 roku)3. 
Do czynników odpowiedzialnych za brak sukcesu strategii lizbońskiej zaliczo-
no słabość zarządzania procesem jej realizacji. W szczególności krytykowany 
był nieczytelny oraz zmieniający się w trakcie system odpowiedzialności. Kon-
sekwencją było rozproszenie odpowiedzialności i słabość w sterowaniu nawet 
na poziomie koordynacji celów strategii krajowych ze strategią lizbońską. Brak 
jasnych wspólnych zobowiązań przyczynił się do nasilenia problemów związa-
nych z odpowiedzialnością za cały proces. W efekcie wyniki osiągnięte przez 
niektóre państwa członkowskie relatywnie wcześnie przekroczyły zamierzone 
cele, podczas gdy dla innych państw określono cele tak odległe, że ich osiągnię-
cie do 2010 roku okazało się nierealne4.

Zostały jednak również podkreślone pozytywne efekty strategii, do któ-
rych komisja zaliczyła m.in.: osiągnięcie szerokiego porozumienia w sprawie 
koniecznych reform w UE, zwiększenie odporności gospodarki UE na wahania 
koniunktury osiągnięte dzięki zrealizowanym reformom (fi nanse publiczne oraz 
rynek pracy), intensyfi kację wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi.

2  Ocena strategii lizbońskiej, Komisja Europejska, dokument roboczy służb komisji, Bruksela, 
2.2.2010 SEK(2010) 114.

3  Ibidem.
4  Ibidem.
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3.3. Instytucje i uwarunkowania zarządzania polityką innowacyjną

Wydatki Unii Europejskiej na politykę innowacji są znaczące. Ich całkowity 
udział w budżecie wspólnoty na okres 2007–2013 szacowany jest na 16,5%5. 
Są one wydatkowane w ramach licznych programów o różnym stopniu nakie-
rowania na cele związane z innowacjami oraz o różnej formie wpływu Komisji 
Europejskiej na ich funkcjonowanie. Należą do nich:

• cztery centralnie zarządzane programy UE wspierające różne formy 
innowacyjności: 
o 7. Program Ramowy (FP7);
o Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP);
o Lifelong Learning Programme (LLP);
o LIFE+;

• cztery programy, w których zarządzanie jest współdzielone i których 
innowacyjność jest jednym z celów:
o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
o Europejski Fundusz Społeczny;
o Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
o Europejski Fundusz Rybacki;

• trzy programy wspomagające innowacyjność w sposób pośredni:
o Program Sieci Transeuropejskich (TEN) w zakresie wspierania roz-

budowy i modernizacji sieci europejskiej infrastruktury głównych 
linii spinających kontynent europejski – projekty realizowane przez 
instytucje publiczne,

o Marco Polo dotyczący komercyjnych projektów transportowych, 
o IDABC/ISA dotyczący administracji elektronicznej.

Struktura zarządzania działaniami związanymi z polityką innowacyjną jest 
w Unii Europejskiej skomplikowana. W jej skład wchodzą6:

• cztery różne agencje wykonawcze wspierające wdrożenie scentrali-
zowanych programów badań, rozwoju technicznego oraz innowacji 
(RTD&I), jak również Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Finansowy 
Instrument Podziału Ryzyka funkcjonujący w ramach FP7;

5  M. Anvret, M. Granieri, A. Renda, A New Approach to Innovation Policy in the European 
Union, The Centre for European Policy Studies Task Force Report, Bruksela 2010.

6  Ibidem.
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• 24 komitety, w tym 19 działa w ramach FP7 (komitety oraz tematyczne 
konfi guracje komitetów), w ramach programu CIP działają trzy komi-
tety oraz po jednym w ramach Lifelong Learning Programme i LIFE+.

• komponent innowacyjny ma również 386 programów operacyjnych, 
które działają w poszczególnych krajach członkowskich w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 
Programu Socjalnego. Należy podkreślić, że w ramach każdego z nich 
działają instytucje zarządzające i monitorujące, w których pracują głow-
nie osoby z lokalnych instytucji i administracji różnych stopni;

• siedem dyrektoriatów generalnych i komisarzy działających w ramach 
programów zcentralizowanych (RTD, ENTR, INFSO, TREN, ENV, 
ECFIN, EAC) (rys. 4). Ponadto do tej grupy można zaliczyć również 
pięciu komisarzy, którzy zajmują się programami pośrednio wspierają-
cymi innowacje oraz funduszami, które są przez nich współzarządzane 
(REGIO, EMPL, AGRI, FISH, DIGIT);

• dodatkowo sześć dyrektoriatów/komisarzy zajmuje się programami 
i po lityką pośrednio odnoszącymi się do innowacyjności. Są to COMP 
(pomocy publiczna), MARKT (prawa własności intelektualnej i zamó-
wień publicznych), SANCO (regulacje dotyczące zdrowia i bezpieczeń-
stwa), TAXUD (instrumenty (zachęty) podatkowe), ESTAT (statystyki 
innowacji i badań) oraz JLS (mobilność pracowników naukowo-badaw-
czych oraz wysoko wykwalifi kowanej kadry pracowniczej pochodzą-
cych z krajów trzecich).

Można stwierdzić, że dość często pojawiają się nowe inicjatywy dodat-
kowo komplikujące system związany z polityką innowacyjności na poziomie 
UE. Do takich inicjatyw zaliczyć można utworzenie w końcu ostatniej dekady 
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii7. Pierwotnie miał to być pre-
stiżowy ośrodek akademicki, odpowiednik (i w jakimś stopniu przeciwwaga) 
amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology. W związku z kontrower-
sjami co do tej koncepcji oraz przetargami dotyczącymi jego lokalizacji Komi-
sja Europejska zdecydowała, aby instytut zbudować jako sieć współpracujących 
ze sobą tzw. wspólnot wiedzy i innowacji (WWI). W ich skład weszły ostatecznie 
ośrodki akademickie, badawcze oraz przedsiębiorstwa z wielu krajów UE, w tym 
z Polski.

7  Decyzja o jego utworzeniu zapadła w drugiej połowie 2007 roku.



67Polityka innowacyjna Unii Europejskiej – cele i instrumenty

RADA EUROPEJSKASprawy 
zagraniczne, 

migracja, 
statystyka, 
fundusze 

strukturalne
…

RADA UE DS. KONKURENCYJNO CI
rynek wewn trzny, przemys , badania

ECOFIN – RADA
DS. GOSP. I FINANS.
bud et, podatki

HLWG – GRUPY

WYSOK. SZCZEBLA

WG FINANSE

COREPER 2
Komitet Sta ych Przedstawicieli 2

Zatrudnienie, 
sprawy 

spo eczne, 
zdrowie, 
ochrona 

konsumentów, 
rolnictwo, 
edukacja, 
energia  

HLG KONKU

RENCYJNO

WG KONKUR.
INNOWACJE, CIP,

REGULACJI

Standaryzacja

COREPER 1
Komitet Sta ych Przedstawicieli 1

WG
BADANIA

IPR

Us ugi

Zamów.
publ.

Pomoc
publiczna

KOMISJA

EUROPEJSKA (DYREKTORIATY GENERALNE)

SecGen DG Ecfin DG ENTR DG RTD Comp Makt DG EMPL DG EAC

Kom
itet

Zatrudnienia

CREST
K. Bad.
Nauk.
Techn.

EPC
Kom. Pol.
Gospod.

ENV, TREN, INFSO,
SANCO

REGIO, JLS,
TAXUD, ESTAT

Grupa komisarzy
ds. strategii
lizbo skiej

Grupa komisarzy
ds.

konkurencyjno ci

Rys. 4. Ujęcie całościowe systemu decyzyjnego dotyczącego instrumentów polityki 
innowacyjnej UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Reppel, Governance Issues in the New 
European Innovation Plan, materiały z wystąpienia na INNO-Views workshop 
on Improving Governance in European Innovation Policy, Bruksela 29 Listo-
pada 2009, <www.proinno-europe.eu/sites/default/fi les/1_1_Reppel8150.pdf> 
(29.03.2011).

3.4. Polityka w zakresie ochrony własności intelektualnej

Zagadnienie ochrony własności intelektualnej jest ujęte w wielu konwen-
cjach międzynarodowych, które w skali globalnej są wdrażane przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i Światową Organizację Handlu 
(WTO). Dla Unii Europejskiej jednolity system ochrony praw własności inte-
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lektualnej, począwszy od kwestii własności przemysłowej po prawo autorskie, 
stanowi podstawę budowania jej kreatywności i innowacyjności. Przestrzeganie 
podstawowych zasad rynku wewnętrznego (swobodny przepływ towarów i usług 
oraz wolna konkurencja) opiera się na daleko posuniętej standaryzacji reguł doty-
czących własności intelektualnej na poziomie europejskim. 

W zakresie prawa autorskiego wyrazem dążenia do zachowania spójności 
regulacji jest dyrektywa 2001/29/EC z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie har-
monizacji określonych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społe-
czeństwie informacyjnym. Jej uchwalenie wynikało z konieczności zachowania 
jednolitych regulacji dotyczących nowych obszarów życia społecznego objętych 
prawem autorskim. 

Drugim obszarem dotyczącym własności intelektualnej jest własność prze-
mysłowa. Tu szczególną rolę odgrywają zagadnienia odnoszące się do patentu, 
procesu jego uzyskiwania oraz egzekwowania praw właściciela patentu. Są one 
istotne dla innowacyjności gospodarki. Ich łatwe stosowanie oraz niski koszt 
korzystania z nich są niezbędnymi składnikami sprawnie funkcjonującego rynku 
innowacji. 

W ramach Unii Europejskiej nie funkcjonuje spójny system patentowy. 
Przedsiębiorstwa, osoby fi zyczne oraz instytucje mogą uzyskiwać ochronę 
patentową swoich wynalazków, korzystając zarówno z procedur i instytucji naro-
dowych, jak i z usług Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Funkcjonowa-
nie Europejskiego Urzędu Patentowego nie jest związane z istnieniem jednego 
„europejskiego” patentu. Stworzył on zunifi kowaną procedurę aplikacyjną, która 
jest akceptowana przez wszystkie państwa członkowskie, czyli 37 krajów (stan 
na 2010 rok), w tym wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej. 

W analizach podkreślana jest potrzeba dalszych prac nad unifi kacją regula-
cji patentowych i ich stosowania. Jako ważne obszary prac nad ich ulepszaniem 
wskazać można m.in.8:

• poprawę jakości ochrony patentowej oraz spójności w tym zakresie 
pomiędzy krajami członkowskimi;

• obniżenie kosztów ochrony patentowej oraz obniżenie kosztów proce-
dur prawnych związanych z egzekwowaniem praw z patentu;

• brak jednolitych unijnych procedur dotyczących ochrony przed łama-
niem praw z patentu.

8  M. Anvret, M. Granieri, A. Renda, A New Approach…, op. cit.
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Komisja Europejska jest zaangażowana w prace nad powstaniem jednoli-
tego patentu europejskiego oraz unifi kacją procedur. W 2004 roku zaproponowała 
wprowadzenie rozwiązań związanych z ustanowieniem jednolitej jurysdykcji 
w zakresie prawa patentowego. Rozwiązania te jednak nie uzyskały aprobaty 
Rady Europy. Od roku 2009 trwają prace nad wprowadzeniem zunifi kowanego 
systemu ochrony przed łamaniem praw patentowych (United Patent Litigation 
System – UPLS). 

Przejawem aktywności i konsekwencji UE dotyczącej poprawiania efek-
tywności stosowania istniejących już regulacji ochrony własności intelektualnej 
jest dyrektywa 2004/48/EC z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie egzekwowania 
praw własności intelektualnej i przemysłowej. 

3.5. Strategia „Europa 2020”9

W roku 2010 przez Komisję Europejską została przedstawiona strategia 
Unii do 2020 roku pod nazwą „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Zakłada ona 
osiągnięcie pięciu zasadniczych celów, które określają, gdzie UE powinna się 
znaleźć przed 2020 rokiem. Cele są jednocześnie wskaźnikami, które posłużą 
do oceny postępów w realizacji strategii10. Są to:

1) wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;
2) na inwestycje w badania i rozwój oraz innowacje należy przeznaczać 

3% PKB Unii – łącznie ze środków publicznych i prywatnych;
3) należy osiągnąć cele „20/20/20” dotyczące klimatu i energii, co ozna-

cza, że:
– należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w stosunku 

do poziomu z 1990 roku (lub nawet o 30%, jeśli warunki będą 
sprzyjające);

– 20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych;
– efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%;

9  Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020.

10  Europa 2020, <http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm> (07.03.2011).
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4) liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograni-
czyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia (w wieku 
30–34) powinno mieć wyższe wykształcenie;

5) liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym należy 
zmniejszyć o 20 milionów.

Aby zrealizować założone cele strategii „Europa 2020”, Komisja Europej-
ska założyła wykorzystanie siedmiu inicjatyw przewodnich. Zostały one pogru-
powane w trzy obszary:

1) Inteligentny wzrost gospodarczy;
2) Trwały wzrost gospodarczy;
3) Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu gospodarczemu. 
Obszar Inteligentny wzrost gospodarczy obejmuje trzy inicjatywy prze- 

wodnie:
1) Unię innowacji – odnosi się do (i) wykorzystania działalności badawczo-

-rozwojowej oraz innowacji do rozwiązywania problemów społecznych; 
(ii) wzmocnienia każdego elementu procesu innowacji, począwszy 
od wstępnych projektów badawczych aż po komercyjne wykorzystanie 
ich wyników; 

2) Europejską agendę cyfrową – zakłada osiągnięcie trwałych korzyści 
gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego opartego 
na bardzo szybkim internecie. Do 2013 roku wszyscy mieszkańcy 
Europy powinni mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego;

3) Młodzież w drodze – zakłada poprawę jakości i atrakcyjności euro-
pejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej poprzez 
wspieranie mobilności studentów i młodych specjalistów. Jednym 
z jego przejawów powinna być większa dostępność stanowisk w pań-
stwach członkowskich dla kandydatów z całej Europy oraz właściwe 
uznawanie kwalifi kacji i doświadczenia zawodowego.

Obszar Trwały wzrost gospodarczy obejmuje dwie inicjatywy przewodnie:
1) Europę efektywnie korzystającą z zasobów – zakłada wsparcie zmiany 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej 
z zasobów. Europa powinna trzymać się celów wyznaczonych w strate-
gii 2020 w odniesieniu do produkcji energii, efektywności i konsumpcji; 
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jednym z efektów byłoby zmniejszenie wartości importu ropy naftowej 
i gazu o 60 mld euro do 2020 roku11;

2) Politykę przemysłową w erze globalizacji – zakłada zwiększanie konku-
rencyjności przemysłu Unii Europejskiej w warunkach pokryzysowych, 
wsparcie przedsiębiorczości i rozwój nowych umiejętności.

Obszar Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu gospodarczemu obej-
muje dwie inicjatywy przewodnie:

1) Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – zakłada stwo-
rzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy w celu zwiększe-
nia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości obecnych modeli 
społecznych w szczególności w obliczu odchodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demografi cznego;

2) Europejski program walki z ubóstwem – zakłada działania na rzecz 
zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez 
pomoc osobom biednym i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie 
im aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

∗ ∗ ∗

Polityka innowacyjna jest jednym z najważniejszych obszarów aktywno-
ści Unii Europejskiej. Obejmuje wiele celów, których realizacja powierzona jest 
instytucjom unijnym oraz jest egzekwowana przy wykorzystaniu poszczególnych 
środków związanych z realizacją programów UE. Podkreślić można, że ogromna 
liczba realizowanych działań i ich złożoność w znaczącym stopniu ogranicza ich 
przejrzystość i możliwość sprawnego zarządzania nimi. Zarządzanie i koordy-
nacja działań (tak w ramach działań UE, jak i koordynacji z politykami krajo-
wymi) były uważane za jeden z głównych czynników utrudniających osiągnięcie 
sukcesu w ramach strategii lizbońskiej. Wydaje się więc, że to właśnie kwestia 
poprawy struktur zarządzania i ich efektywności powinna być kluczowym zada-
niem, na którym powinny się skoncentrować działania Komisji Europejskiej. 
Od tego elementu zależeć może pomyślna realizacja celów założonych w strate-
gii „Europa 2020”. 

11  Europa 2020: nowa strategia gospodarcza dla Europy, <http://www.euractiv.pl/innowa-
cyjnosc-i-kreatywnosc/artykul/europa-2020-nowa-strategia-gospodarcza-dla-europy-001660> 
(07.03.2011).
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EUROPEAN UNION INNOVATION POLICY 
– GOALS AND INSTRUMENTS

Summary

Innovation policy plays a crucial role in European Union activity. In the paper, 
the main goals and challenges of the EU innovation policy has been highlighted, in the 
context of former EU strategy (Lisbon Strategy) as well as current „Europa 2020” docu-
ment. The overall structure of institutional issues has been described, with particular 
attention to management and coordination challenges. Since the management activities 
of such complex issue as EU innovation policy can be mentioned as one of the obstacles 
in the achieving success of the Lisbon Strategy, it is worth to consider this problem as 
a crucial issue for Europa 2020 success. 

Translated by Paweł Głodek
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4. INSTRUMENTY POLITYKI INNOWACYJNEJ 
SKIEROWANE DO MSP

4.1. Podział instrumentów polityki innowacyjnej

W Polsce, podobnież jak w Unii Europejskiej, istnieje wiele instrumen-
tów wspierających rozwój innowacyjny MSP. Ich klasyfi kacji można dokonać 
z różnego punktu widzenia. Dla potrzeb niniejszego opracowania wyróżniono 
instrumenty: regulacyjne (prawne), programowe (wsparcie rządowe i unijne) 
oraz instytucjonalne (wsparcie o charakterze fi nansowym i pozafi nansowym)1. 
Podział ten jest umowny, gdyż w praktyce większość instrumentów można zali-
czyć do każdej z wymienionych grup, co jest następstwem ich komplementarnego 
charakteru, przejawiającego się m.in. wzajemnym przenikaniem i uzupełnianiem 
się. Przykładem jest fakt, że funkcjonowanie systemu instytucjonalnego nie jest 
możliwe bez odpowiednich regulacji prawnych, a programy rządowego (krajo-
wego) wsparcia (fi nansowego i niefi nansowego) w wielu przypadkach oparte są 
na dostępnych środkach unijnych w ramach poszczególnych funduszy struktu-
ralnych. 

Pierwsza grupa obejmuje akty prawne wydane przez państwo mające na celu 
motywowanie przedsiębiorstw do innowacyjnego zachowania. Drugą stanowią 

1  W ogólnym ujęciu instrumenty te zostały już zaprezentowane w rozdziale pierwszym niniej-
szego opracowania pt.: „Założenia polityki innowacyjnej państwa”.
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programy wprowadzające politykę innowacyjną realizowaną przez rząd, służącą 
ukierunkowaniu właściwych, jego zdaniem, działań wspierających (zazwyczaj 
w sposób bezpośredni) rozwój innowacji na różnych szczeblach zarządza-
nia: krajowym, regionalnym lub lokalnym. Zadaniem władzy krajowej w tym 
wypadku jest aktywne włączenie do tych działań samorządów lokalnych, które 
w swoim interesie powinny wspierać rozwój przedsiębiorczości (w tym innowa-
cji) na danym terytorium. Trzecią grupę stanowią instytucje powołane na pozio-
mie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ich zadaniem jest doradzanie oraz 
udzielanie wsparcia szkoleniowego, informacyjnego oraz często fi nansowego 
(w ramach pomocy publicznej) w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań. Okre-
ślona pomoc może być bezzwrotna lub częściowo odpłatna. Wśród tej grupy 
znajdują się ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Wzajemne powiązanie ze 
sobą tych trzech typów instrumentów określane jest mianem systemu wspierania 
rozwoju innowacyjności2.

4.2. Instrumenty regulacyjne 

Jednym z pierwszych aktów prawnych zachęcających do podejmowania 
działalności innowacyjnej była ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej 
z 2005 roku. Koncentrowała się na stworzeniu zachęt do prowadzenia działal-
ności B+R. Wśród jej ważniejszych założeń można wymienić możliwość3: uzy-
skania przez prywatne fi rmy statusu centrów badawczo-rozwojowych (CBR), co 
dawało im przywileje podatkowe (zarówno dla nich, jak i ich kontrahentów); 
zaciągnięcia kredytu technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) na zakup lub wytworzenie nowej technologii (50% kredytu pod pewnymi 
warunkami mogło być umorzone); odliczeń kosztów prowadzonej działalności 
badawczej od podstawy opodatkowania, niezależnie od osiągniętych wyników; 
dokonania odpisu od podstawy również w przypadku zakupu nowej technologii 
(od instytutu badawczego, uczelni wyższej lub CBR) nawet do 50% kosztów 
tego zakupu (małe przedsiębiorstwa). Ustawa ta była dużą rewolucją i zdecydo-

2  W tej części opracowania dokonano charakterystyki wybranych instrumentów bez ich oceny 
i wpływu  na poziom innowacyjności podmiotów w sektorze MSP. Oceny tych programów doko-
nano w rozdziale piątym opracowania Wykorzystanie i wpływ wybranych instrumentów polityki 
innowacyjnej na rozwój MSP w Polsce. Analiza na podstawie badań wtórnych niniejszego opra-
cowania.

3  Z. Domaszewicz, Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu innowacji, eGazeta, 2005, <www.
gospodarka.gazeta.pl/gospodarka>.
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wanym krokiem naprzód, jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju innowacyjnego. 
Jednakże zarzuca się jej zbyt biurokratyczny charakter i dosyć wyśrubowane 
warunki. Zmodyfi kowała ona również zakres działalności Polskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego. Celem tych zmian miało być zwiększenie zainteresowania 
przedsiębiorców innowacyjnością. Wśród zasadniczych zadań znalazły się kwe-
stie dotyczące promowania działań innowacyjnych, rozwój sieci instytucji oto-
czenia biznesu, tworzenie baz danych w zakresie zapotrzebowania na innowacje 
i inne4. 

Kolejnym aktem prawnym o dużym znaczeniu jest ustawa z 30 maja 
2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej5. Jej 
głównym celem jest: wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawa efektywności 
gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój. Realizację tego celu 
wspierać miały trzy elementy: kontynuacja możliwości udzielania kredytu techno-
logicznego (z pewnymi zmianami), utrzymanie statusu CBR wraz z korzyściami 
oraz ulga podatkowa związana z nabyciem nowych technologii (możliwość 
korzystania z ulg podatkowych zapewniają ustawy podatkowe od 2006 roku). 
Według najnowszych badań najbardziej rozpowszechnionym i najlepiej ocenia-
nym instrumentem tej ustawy jest kredyt technologiczny. Do końca 2008 roku 
skorzystały z niego 72 podmioty, przyczyniając się do poprawy swojej konku-
rencyjności. Gorszą ocenę mają dwa pozostałe elementy, czyli CBR oraz ulgi 
podatkowe. Oznacza to w praktyce znacznie mniejsze zainteresowanie podmio-
tów wykorzystywaniem CBR jako instrumentu na rzecz rozwoju swojej innowa-
cyjności, co jest następstwem zbyt restrykcyjnych warunków początkowych przy 
tworzeniu tych centrów (dlatego też obniżono poziom przychodów ze sprzedaży 
usług badawczo-rozwojowych z 50 do 20%) oraz zbyt małych zachęt podatko-
wych dla uczestników wymiany usług w ramach CBR. Jeżeli chodzi o ostatni 
element, to mała popularność jest następstwem niskiego poziomu dyfuzji inno-
wacji wśród polskich przedsiębiorstw oraz niedostateczna promocja tego instru-
mentu wśród potencjalnych zainteresowanych6. Ulga innowacyjna obejmuje 
nabycie nowych technologii. W myśl tej ustawy są nimi wartości niematerialne 
(wyniki badań i prace rozwojowe), które umożliwią wytwarzanie nowych lub 

4  Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej, DzU nr 179, poz. 1484.
5  Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyj-

nej, DzU 2008 nr 116, poz. 730.
6  G. Henclewska, Instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, 

materiały konferencyjne, Konstancin–Jeziorna 2010. 
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znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie są stosowane na świe-
cie dłużej niż pięć lat7. 

4.3. Instrumenty programowe

4.3.1. Programy na rzecz rozwoju MSP w Polsce 

W polskiej historii po 1989 roku powstało wiele programów gospodar-
czych, które miały wspomóc ogólny rozwój całej gospodarki. Jednakże w wielu 
zabrakło ujęcia mikroekonomicznego, które akcentowałoby znaczenie przed-
siębiorstwa jako zasadniczego elementu całej gospodarki. Przykładem takiego 
programu był niewątpliwie plan Balcerowicza. Należy jednak pamiętać, że 
na początku polskiej transformacji jej najważniejszym elementem stała się zmiana 
systemu gospodarczego z centralnie sterowanego na taki, którego funkcjonowanie 
oparte zostało na zasadach liberalnej gospodarki i wolnej konkurencji. Potrzebę 
wprowadzenia mechanizmu wspierającego przemiany w tworzącym się biznesie 
dostrzeżono za rządów Hanny Suchockiej. Stworzono pakiet o nazwie „Polityka 
przemysłowa”, w którym zaprezentowano instrumenty pomocowe oraz podjęto 
próbę powołania pierwszych instytucji na rzecz przedsiębiorstw, takich jak: 
Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Agencja Techniki i Techno-
logii.

Jednakże dopiero przyjęcie w 1995 roku dokumentu o nazwie: Małe i śred-
nie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. Polityka wobec małych i średnich 
przedsiębiorstw8 było zdecydowanym krok naprzód. Do najważniejszych zało-
żeń tego dokumentu zaliczono: ułatwienia rozwoju MSP, zwiększenie konku-
rencyjności MSP, rozwój usług fi nansowych, zharmonizowanie prawa polskiego 
z prawem obowiązującym w UE. Miały one być dokonane w trzech zasadni-
czych obszarach: prawnym, organizacyjnym oraz informacyjno-szkoleniowym. 
W pierwszej grupie założono, że koncentracja działań obejmie: nowelizację 
prawa, zdefi niowanie sektora MSP, stworzenie zasad funkcjonowania instytu-

7  Ustawa z 30 maja 2008 roku o niektórych formach…, op. cit.
8  Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. Polityka wobec małych i średnich 

przedsiębiorstw, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, dokument rządowy przyjęty przez Radę Mini-
strów 6 czerwca 1995 roku, nr 9 (51), Warszawa 1995.
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cji kredytowych, stworzenie ustaw rejestracji przedsiębiorstw i funkcjonowania 
giełd towarowych, przygotowanie ordynacji podatkowej. Z tej dosyć bogatej 
listy podjęto kilka inicjatyw legislacyjnych w zakresie: ordynacji podatkowej, 
prawa bankowego, prawa działalności gospodarczej. Doprowadzono do: utwo-
rzenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(instytucji zajmującej się koordynacją pomocy zagranicznej – będącej prekurso-
rem  Krajowego Systemu Usług – KSU), utworzenia w 1997 Krajowego Fundu-
szu Poręczeń Kredytowych (udzielający poręczeń dla MSP), utworzenia Agencji 
Techniki i Technologii (ATT) (jej zadaniem jest wspieranie transferu technolo-
gii do MSP). Do innych sukcesów tego programu należy zaliczyć inicjatywy 
w zakresie tworzenia pierwszych centrów wspierania biznesu, sieci informacji 
gospodarczej, ośrodków wspierania biznesu, funduszy rozwoju przedsiębior-
czości czy też inkubatorów przedsiębiorczości. Ostatnia grupa założeń informa-
cyjno-szkoleniowych tego programu koncentrowała się na: dostępie do nowych 
technologii, programach nauczania propagujących przedsiębiorczość, tworzeniu 
systemu monitorującego stan rozwoju MSP. 

Kolejnym ważnym dokumentem było przyjęcie przez rząd programu 
o nazwie: „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw 
do 2002 roku” Jego priorytetowe działania obejmowały kilka ważnych kwestii 
z punktu widzenia przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Po 
pierwsze założono konieczność dokonania zmian na rzecz zwiększenia konku-
rencyjności MSP (zmiany legislacyjne, wsparcie fi nansowe, wdrożenia innowa-
cyjne, stworzenie sieci doradztwa gospodarczego). Po drugie położono nacisk 
na aktywizację eksportu MSP (dofi nansowanie zagranicznych targów, wiedza na 
temat rynku wewnętrznego, współpraca transgraniczna, ułatwienia w zakresie 
ubezpieczeń gospodarczych). Po trzecie zamierzano zwiększyć nakłady na MSP 
poprzez poprawę systemu podatkowego, rozwój systemu poręczeń kredytowych, 
rozwój pozabankowych instytucji kredytowych. Ponadto wprowadzono po raz 
pierwszy pomoc bezpośrednią, w ramach której refundowano koszty związane 
z uczestnictwem w szkoleniach i działalności doradczej oraz wprowadzeniem 
przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych9.

W przygotowanych przez rząd programach duży nacisk położono również 
na aktywizację rynku pracy. Przykładem jest niewątpliwie program „Przedsię-

9  Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku, Ministerstwo 
Gospodarki, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 1999 roku, Warszawa 
1999.
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biorczość – Rozwój – Praca”. Został on oparty na trzech strategiach cząstkowych: 
strategii fi nansów publicznych, strategii wzrostu gospodarczego oraz strategii 
integracji europejskiej. Składał się z dwóch komponentów: „Przede wszystkim 
przedsiębiorczość” oraz „Pierwsza praca”. Pierwsza część tego programu obej-
mowała następujące działania10: 

– zmiany prawa;
– uproszczenie systemu podatkowego;
– obniżenie kosztów pracy;
– usunięcie barier w kontaktach urząd – przedsiębiorca;
– zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł fi nansowania;
– uproszczenie systemu rejestracji przedsiębiorców;
– zmniejszenie liczby inspekcji działalności gospodarczej;
– wprowadzenie nowych zasad amortyzacji.
Druga część („Pierwsza praca”) przeznaczona była dla absolwentów szkół 

wyższych. Miała na celu pomoc w zdobyciu pierwszej pracy i doświadczenia 
zawodowego młodym ludziom kończącym szkoły. Jej główne założenia koncen-
trowały się na:

– refi nansowaniu przedsiębiorcom (przez urząd pracy) kosztów zatrud-
nienia absolwenta; 

– uzyskaniu preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej; 

– refundowaniu i/lub zwolnieniu z płacenia ubezpieczenia społecznego 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą; 

– propagowaniu formy stażu i umów absolwenckich. 
Niestety program ten nie odniósł zbyt dużego sukcesu. Z powyższych dzia-

łań największym zainteresowaniem cieszyły się staże i umowy absolwenckie, 
a w mniejszym stopniu podejmowanie własnej działalności gospodarczej, która 
była zasadniczym elementem tego programu. Stąd też trudno mówić o jego dużej 
skuteczności. 

W 2003 roku przez Radę Ministrów przyjęty został kolejny dokument 
o nazwie Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw 

10  Plan działań prowzrostowych w latach 2003–2004 „Przedsiębiorczość – rozwój – praca”, 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
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od 2003 do 200611. Koncentrował się on na pobudzaniu aktywności gospodarczej 
w sektorze MSP bez względu na miejsce działania, formę prawną czy rodzaj 
prowadzonej działalności. Jego założenia były zgodne z ogólnymi wytycznymi 
zawartymi w Karcie małych przedsiębiorstw, którą Polska podpisała w 2002 ro ku. 
Ponadto program ten zakładał:

– propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, kobiet i osób nie-
pełnosprawnych;

– pomoc instytucji wsparcia biznesu (wsparcie poprzez fundusze struktu-
ralne, z funduszy prywatnych oraz międzynarodowych kredytów ban-
kowych);

– promowanie przedsięwzięć regionalnych.
Program obejmował cztery podstawowe typy działań:
– wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorstw [lepsze 

wykorzystanie zasobów ludzkich i kapitałowych, podnoszenie kwalifi -
kacji kadry menedżerskiej, wykorzystanie nowych technik i technologii 
(logistyka, certyfi katy jakości)];

– poprawę otoczenia prawnego i administracyjnego (likwidacja uciążli-
wych obciążeń i barier biurokratycznych, poprawa systemu prawnego);

– rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP [rozwój PARP, instytucji 
pośredniczących (usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne), insty-
tucji fi nansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych), 
instytucji propagujących wiedzę o UE, instytucji promujące eksport, 
ośrodków innowacji przedsiębiorczości];

– wspieranie integracji fi rm i działalności na forum międzynarodowym 
(tworzenie grup producenckich – współpraca między przedsiębior-
stwami, tworzenie związków kapitałowych prowadzących podobną 
działalność gospodarczą, zachęcanie producentów do udziału w branżo-
wych organizacjach międzynarodowych).

Wśród innych dokumentów programowych należy wymienić zwłaszcza 
te, które bezpośrednio dotyczyły podejmowania działalności innowacyjnej. 
Formowanie podstawowych założeń polityki innowacyjnej w Polsce widoczne 
było w dwóch pierwszych dokumentach rządowych z roku 1993 (Założenia 

11  Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006, Minister-
stwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, dokument rządowy przyjęty 4 lutego 2003, Warsza-
wa 2003. 
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polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa12) oraz z roku 1994 (Założe-
nia polityki proinnowacyjnej państwa13). Oba stanowiły ramy przyszłych opra-
cowań dotyczących rozwoju założeń polityki innowacyjnej. Zwrócono w nich 
uwagę na znaczenie innowacji w kontekście kształtowania polityki gospodarczej 
oraz podkreślono, że jej celem powinno być zintensyfi kowanie wdrożeń nowych 
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w sferze produkcji materialnej 
i usług. Duże znaczenie w realizacji tego celu przypisano właśnie państwu, 
które wykorzystując określone instrumenty (prawno-organizacyjne i fi nan-
sowe), powinno wspierać proces unowocześniania gospodarki. Podkreślono, że 
założeniem podejmowanych działań jest osiągnięcie standardów rozwojowych, 
które są warunkiem pełnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej i zapew-
nienie jej odpowiedniej pozycji. Osiągnięcie rozwoju innowacyjnego państwa 
powinno być efektem powiązania polityki naukowej, naukowo-technicznej, edu-
kacyjnej z polityką gospodarczą. Wśród działań bieżących zamierzano skoncen-
trować się na: 

1) ukierunkowaniu systemu fi nansowo-podatkowego na wspieranie inno-
wacyjności gospodarki; 

2) kształtowaniu polityki handlu zagranicznego pod kątem umocnienia 
konkurencyjnej pozycji krajowych towarów i usług na rynkach zagra-
nicznych, sprzyjających rozwojowi nauki i techniki; 

3) rozwoju systemów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania infor-
macji o innowacjach. 

W dłuższym okresie zamierzano natomiast: zwiększyć nakłady na naukę, 
podnieść poziom badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych, zwięk-
szyć zaangażowanie sektorów gospodarki, które dzięki wysokiej technice 
i zaawansowaniu technologicznemu mają szczególne znaczenie dla postępu 
technicznego, rozbudować infrastrukturę wspomagającą działania innowacyjne 
oraz sferę badawczo-rozwojową, kreować powiązania na styku nauka – biznes 
oraz poprawić współpracę naukową z zagranicą poprzez stwarzanie warunków 
politycznych, prawnych, ekonomicznych sprzyjających napływowi kapitału 
zagranicznego oraz importowi i eksportowi technologii. Z całą pewnością można 
stwierdzić, że pomimo dosyć ogólnego ujęcia założeń polityki innowacyjnej 

12  Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, dokument rządowy przyjęty 
przez Radę Ministrów 20 lipca 1993 roku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1993. 

13  Założenia polityki proinnowacyjnej państwa, dokument rządowy przyjęty przez Radę Mini-
strów 22 listopada 1994 roku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1994. 
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dokumenty te (w szczególności ten drugi) stały się ramami formułowania przy-
szłych (kolejnych) strategii (programów) kształtowania polityki innowacyjnej 
w Polsce. 

W tej grupie można również wymienić Program wspierania rozwoju 
instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw14, którego zasadniczym celem było tworzenie 
regionalnych systemów innowacji. Wśród jego ogólnych założeń można wymie-
nić: motywowanie przedsiębiorców do zwiększania swojego zapotrzebowania 
na rozwiązania innowacyjne (większy transfer wiedzy), wsparcie fi nansowe przy 
podejmowaniu działań innowacyjnych, wsparcie doradcze w kwestii zarządzania 
ryzykiem przy podejmowaniu działalności innowacyjnej, tworzenie instytucjo-
nalnego wsparcia na szczeblach regionalnych. 

Kolejnym krokiem było przyjęcie przez rząd w grudniu 1999 roku dokumentu 
o nazwie Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku15. Następnym 
– przygotowanie i przyjęcie w dniu 11 lipca 2000 roku programu „Zwiększanie 
innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku”. Jego realizacja obejmowała 
dosyć długi i trudny dla Polski okres związany z przygotowaniem do członko-
stwa w Unii Europejskiej, jak i pierwsze lata po akcesji. Z wytyczonych 21 celów 
szczegółowych osiągnięto 19, co było możliwe dzięki środkom pochodzącym 
z funduszy strukturalnych, do których mieliśmy dostęp jak członkowie UE 
(programy: SPO WKP, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, ZPORR i inne). 
W dokumencie tym zawarto zobowiązanie rządu do opracowania i wdroże-
nia ustawy o działalności badawczo-rozwojowej, co zostało zresztą dokonane 
(w 2005 roku) w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowa-
cyjnej.

Kontynuacją programu z 2000 roku było opracowanie obowiązującego 
do dziś programu o nazwie „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki 
na lata 2007–2013”16. Zawiera on ocenę innowacyjności polskiej gospodarki 
w pierwszych latach XXI wieku oraz rekomendację na kolejne lata, które, 

14  Program wspierania rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu techno-
logii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, dokument rządowy 
przyjęty przez Radę Ministrów 4 marca 1997 roku, Warszawa 1997.

15  Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku, dokument rządowy przyjęty przez 
Radę Ministrów 6 grudnia 1999 roku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1999.

16  Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, dokument rządowy 
przyjęty przez Radę Ministrów 4 września 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Departament Roz-
woju Gospodarki, Warszawa 2006.
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jak wiadomo, mogą stać się (lub też nie) przełomowe, jeżeli chodzi o dyfuzje 
nowych rozwiązań w gospodarce, ze względu na duży poziom zagwaranto-
wanych przez UE środków fi nansowych. Cel tego dokumentu został zdefi nio-
wany jako: „wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki 
na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy”17. 
W dokumencie przewidziano wiele instrumentów służących realizacji powyż-
szego celu. Zostały one ujęte w pięciu zasadniczych zagadnieniach: 

1) kadra dla nowoczesnej gospodarki; 
2) badania na rzecz gospodarki; 
3) własność intelektualna dla innowacji; 
4) kapitał na innowacje; 
5) infrastruktura. 
Pierwszy z wymienionych punktów podkreśla znaczenie czynnika ludz-

kiego dla gospodarki opartej na wiedzy. Czynnik ludzki traktowany jest jako 
zasadniczy element rozwoju organizacji gospodarczej. Podniesienie jego jakości 
oznacza prowadzenie działań, takich jak: kształcenie, szkolenie, transfer wiedzy. 
Drugi z wymienionych obszarów obejmuje te przedsięwzięcia, których zada-
niem jest „zwiększenie wykorzystania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach 
oraz dostosowanie możliwości jednostek naukowych do zaspokojenia potrzeb 
unowocześniającej się gospodarki i tworzenia podaży nowych rozwiązań dla 
gospodarki”18. Doceniając znaczenie czynnika innowacyjności dla podnosze-
nia konkurencyjności polskich MSP, zwraca się uwagę na potrzebę zachęcania 
przedsiębiorców do prowadzenia własnej działalności B+R. Sprzyjać temu mają: 
ułatwienia w dostępie do środków fi nansowych (w tym publicznych) na B+R, 
określenie „polskich specjalizacji” w sektorze B+R, znoszenie barier prawnych 
dla działalności badawczo-rozwojowej, koncentracja środków fi nansowych 
na najlepszych jednostkach badawczych oraz maksymalna promocja możliwo-
ści wynikających z funduszy strukturalnych. Kolejne z wymienionych działań 
dotyczy usprawnienia zarządzania własnością intelektualną (ochronę prawa 
własności przemysłowej). Wsparcie obejmować ma te podmioty, które chcą zgła-
szać patenty za granicą. Czwarte z wymienionych działań obejmuje pozyskiwanie 
funduszy na działalność innowacyjną. Zwrócono uwagę szczególnie na rolę środ-
ków unijnych, w tym funduszy strukturalnych, programu ramowego, jak i źródeł 

17  Ibidem.
18  Ibidem.
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własnych, wykorzystujących w szerszym zakresie środki prywatne typu: Private 
Equity/Venture Capital (również tzw. aniołów biznesu). Ostatnim z wymienio-
nych w programie zagadnień są przewidywalne zmiany infrastrukturalne. Zwraca 
się uwagę na konieczność tworzenia powiązań sieciowych (klastry, platformy 
technologiczne), rozwoju współpracy przedsiębiorstw ze sferą badawczo-rozwo-
jową (tworzenie niepublicznej sfery badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacja 
badań), upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (bardziej 
skuteczny system przepływu informacji) oraz stworzenie skutecznego systemu 
wsparcia fi nansowego. Według tego dokumentu proponuje się trójwymiarowe 
zarządzanie procesem wdrożeń innowacyjnych19:

1) ustanowienie rady do spraw innowacyjności przy Prezesie Rady 
Ministrów (koordynowanie prac dotyczących wdrożeń pomiędzy 
poszczególnymi resortami gospodarki);

2) powołanie agencji prowadzącej działalność informacyjną, doradczą, 
szkoleniową oraz fi nansującej dyfuzje innowacji w gospodarce z fundu-
szy strukturalnych;

3) powołanie Narodowego Centrum Badań Naukowych i Rozwoju (kiero-
wanie środków do jednostek badawczych).

Jednakże, jak pokazują już bieżące doświadczenia, pomimo słuszności 
założeń tego dokumentu realizacja poszczególnych etapów przebiega z pewnymi 
oporami. 

4.3.2. Realizacja rządowych programów wsparcia rozwoju innowacyjnego 
MSP 

W okresie poakcesyjnym uruchomiono w Polsce programy (inicjatywy) 
fi nansowane (lub współfi nansowane) przez rząd, a służące poprawie innowa-
cyjności polskiego sektora MSP. Są one realizowane przez trzy (dwa dodat-
kowo w związku z funduszami europejskimi)20 z siedemnastu funkcjonujących 
ministerstw. Do ich obsługi powołano około 350 instytucji państwowych i pry-

19  R. Stanisławski, Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przed-
siębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej, (w:) Mechanizmy i obszary 
przeobrażeń w organizacjach, (red.) A. Potocki, Difi n, Warszawa 2007.

20  Jest to Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej.
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watnych. W większości są one przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców 
(agencje, centra transferu technologii, parki, inkubatory itd.), jednakże należy 
stwierdzić, że w bezpośredni lub pośredni sposób kształtują one politykę pomocy 
kierowanej do MSP. Programy te charakteryzują się dużą różnorodnością ofero-
wanego wsparcia. Wsparcie to można podzielić na sześć typów działań: pomoc 
fi nansową, szkoleniową, doradczą, marketingową, infrastrukturalną (zaplecze 
teleinformatyczne, laboratoria) oraz pomoc w promowaniu działalności B+R 
(tabela 1). Wśród nich można wyróżnić:

– „Paszport do eksportu”, 
– „Program wsparcia dla technostarterów”, 
– „Patent plus”, 
– „Bon na innowacje”, 
– „Kreator innowacyjności”, 
– „Fundusze poręczeń kredytowych”,
– „Fundusz poręczeń unijnych”,
– „Kredyt technologiczny”,  
– „Mikropożyczki”, 
– „Fundusze pożyczkowe”.
Poniżej scharakteryzowane zostaną wybrane programy inicjowane (zarzą-

dzane) i współfi nansowane przez rząd, które są istotne dla dalszej analizy prze-
prowadzonej w niniejszym opracowaniu.

Program „Droga do Polski przedsiębiorczej” zainicjowany został w 2007 ro-
 ku w ramach projektów mających na celu stworzenie na skalę europejską zin-
tegrowanego systemu kierowania przedsiębiorczością akademicką. Kierowany 
był do osób zainteresowanych rozpoczynaniem działalności gospodarczej 
w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości (studenci, absolwenci, dokto-
ranci oraz młodzi pracownicy naukowi szkół wyższych), młodych fi rm technolo-
gicznych (mogących wejść w fazę inkubacji) oraz uczelni wyższych pragnących 
uruchomić działalność na rzecz przedsiębiorczości akademickiej (własne inku-
batory przedsiębiorczości). Składał się z sześciu etapów: edukacja, preinkubacja, 
legislacja, inkubacja, fi nanse, innowacja. We wczesnych jego fazach (na pozio-
mie 2009 ro ku) przewidywano do realizacji następujące zadania21:

– przygotowanie inkubatorów na uczelniach wyższych, odpowiednio 
wyposażonych w sprzęt niezbędny do świadczenia usług proinnowa-
cyjnych oraz dysponujących odpowiednim kapitałem ludzkim w tym 
zakresie;

21  <www.inkubatory.pl>.



89Instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do MSP

– opracowanie pakietu usług o charakterze pomocowym, jak: prawne, 
fi nansowe, księgowe, doradcze, szkoleniowe, marketingowe itd.;

– możliwość udostępnienia biura, organizacji telekonferencji z potencjal-
nymi klientami z całej Polski; 

– pomoc w pozyskaniu kapitału i funduszy europejskich.

Tabela 1 

Wybrane programy/instytucje rządowe wspierające sektor MSP

Programy/instytucje
/inicjatywy

Pomoc 
fi nansowa Szkolenia Usługi 

doradcze Marketing Infrastruktura B+R

Ministerstwo Gospodarki
Program rozwoju 
inkubatorów (Droga 
do Polski przedsiębiorczej)

x x

PARP
Paszport do eksportu x x x
Mikropożyczki x
Fundusz poręczeń 
kredytowych x

Kredyt technologiczny x
Program wsparcia 
dla technostarterów x x x

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Patent plus x x
Kreator innowacyjności x x x
Cambridge PYTHON x x
Przedsiębiorczość 
akademicka x x

Ministerstwo Skarbu
BGK (wspieranie 
przedsiębiorczości 
z wykorzystaniem poręczeń 
i gwarancji BGK)

x x

Fundusz poręczeń 
kredytowych x

Kredyt technologiczny x
Pierwsza fi rma x

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP 
w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka fi nansowa, Ernst & Young Polska, 
Warszawa 2009.
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Docelowo w ramach tego programu przewidziano wspieranie transferu 
technologii poprzez stworzenie laboratoriów kreatywnych i multimedialnych, 
które miały pomóc zainteresowanym podmiotom stworzyć wizję innowacyjnego 
produktu i jednocześnie wdrożyć tę wizję w życie, dostosowując ją do wymagań 
rynku. Obecnie program ten jest realizowany z wykorzystaniem środków unij-
nych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.2).

Program „Paszport do eksportu” przewidziany jest na lata 2007–2013. Jest 
współfi nansowany z środków unijnych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. 
Przeznaczony jest dla podmiotów mających już określone doświadczenie i poten-
cjał eksportowy w wymianie międzynarodowej. Ma za zadanie stworzyć dogodne 
warunki do handlu towarami i usługami o charakterze innowacyjnym. W ramach 
tego programu przedsiębiorca ma do dyspozycji dwie grupy instrumentów. 
W pierwszej otrzymuje bezpłatnie 30 godzin konsultacji w zakresie planowanego 
rozwoju eksportu. W drugiej grupie znajdują się propozycje, z których może 
wybrać trzy najbardziej dopasowane do swoich potrzeb:

– szkolenia z dziedzin niezbędnych dla prawidłowego rozwoju eksportu 
(dostępnych form wspierania eksportu, zagadnień fi nansowo-ubezpie-
czeniowych lub/i warunków prawnych w kraju docelowym); 

– przeprowadzenie badań docelowych rynków zagranicznych; 
– refi nansowanie udziału w targach międzynarodowych; 
– pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych; 
– pomoc w opracowaniu ofert handlowych i materiałów promocyjnych;
– wsparcie techniczno-wdrożeniowe obejmujące spełnienie określonych 

procedur i pozyskiwanie wymaganych dokumentów warunkujących 
dopuszczenie towarów do obrotu zagranicznego (certyfi katy zgodności 
oraz świadectwa dopuszczalności do obrotu, np. atesty, badania wetery-
naryjne, patenty).

Za realizację tego programu odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki. 
Opracowało ono trzyelementową procedurę składania wniosków. Pierwszy 
z elementów dotyczy dostarczania formularza zgłoszeniowego podlegają-
cego wstępnej weryfi kacji. Drugi obejmuje przeprowadzenie wizyty studyjnej 
w zakwalifi kowanym przedsiębiorstwie w celu określenia jego słabych i sil-
nych stron rozwoju działalności eksportowej. Specjalni doradcy przeprowadzają 
analizę szans powodzenia badanego przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. 
Ich zadaniem jest wybór właściwych (ich zdaniem) instrumentów wsparcia. 
Ostatni (trzeci) etap związany jest ze złożeniem przez zainteresowany podmiot 
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wniosku końcowego i zatwierdzeniem go przez zespół ekspertów. Maksymalna 
kwota wsparcia uzależniona została od etapu realizacji programu. W pierwszym 
etapie przedsiębiorca może uzyskać dofi nansowanie w wysokości 80% wydat-
ków kwalifi kowanych, nie więcej jednak niż 10 tys. zł. W drugim etapie realiza-
cji programu podmiot gospodarczy może uzyskać bezpośrednie dofi nansowanie 
na wybrane przez siebie możliwości do kwoty nieprzekraczającej 200 tys. zł, 
przy założeniu że stanowi to nie więcej niż 50% kwalifi kowanych kosztów 
podejmowanych działań. Przejście etapu pierwszego nie oznacza automatycz-
nej kwalifi kacji do etapu drugiego. Nie można też składać wniosków o przyzna-
nie dofi nansowania w ramach etapu drugiego, jeżeli przedsiębiorstwo nie brało 
udziału w działaniach przewidzianych w pierwszym etapie. Zdaniem minister-
stwa, ta dosyć złożona procedura nie może trwać dłużej niż 90 dni. Na działania 
ujęte w ramach tego programu przewidziano kwotę ok. 90 mln euro, co może dać 
wsparcie dla kilku tysięcy perspektywicznie rozwijających się przedsiębiorstw 
eksportowych. 

Program „Kreator innowacyjności” jest skierowany do takich instytucji 
otoczenia biznesu, jak: uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 
centra transferu technologii, jednostki naukowe, parki technologiczne, konsorcja 
badawczo-rozwojowe, podmioty działające na rzecz nauki. Jego zadaniem jest 
tworzenie pomostu łączącego sferę nauki (pracowników nauki) i biznesu poprzez 
wspieranie inicjatyw innowacyjnych. Stąd też wsparcie z tego programu prze-
znaczone jest dla tych instytucji, które działają na rzecz transferu technologii 
i służą zapewnieniu lepszego systemu komunikacji pomiędzy tymi odmiennymi 
obszarami w gospodarce. Fundusze tego programu zostały przeznaczone na 
komercjalizację badań, podnoszenie kwalifi kacji kadr akademickich i studentów 
w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz przedsiębiorczości. Pro-
gram realizuje następujące zadania22:

– wdrażanie systemu komercjalizacji nowoczesnych technologii na uczel-
niach wyższych;

– przygotowywanie i wdrażanie procedur zarządzania własnością intelek-
tualną na uczelniach;

– tworzenie bazy danych o wynikach badań naukowych; 
– fi nansowanie usług doradczych i szkoleniowych; 

22  Podane za Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, <www.nauka.gov.pl/nauka/nauka-
dla-kazdego/raporty-i-publikacje>.
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– fi nansowanie udziału w wystawach i targach dotyczących współpracy 
jednostek naukowych z przedsiębiorstwami; 

– wspieranie działalności informacyjno-promocyjno-edukacyjnej doty-
czącej komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, przedsiębiorczo-
ści, wśród studentów i kadry naukowej;

– fi nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji 
powyższych zadań.

Program jest zarządzany i fi nansowany przez ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Funkcjonuje on od 2008 roku23. 

„Patent plus” to kolejny program wdrożony przez MNiSW. Jego naczel-
nym zadaniem jest pomoc w zakresie komercjalizacji badań i transferu wiedzy 
z jednostek naukowych do przemysłu poprzez fi nansowanie procedur zwią-
zanych z ochroną patentową. Jego zakres obejmuje wszystkie typy zgłoszeń 
patentowych, począwszy od krajowych, poprzez europejskie, a skończywszy 
na międzynarodowych. Program ten jest skierowany do szkół wyższych oraz takich 
instytucji otoczenia biznesu, które chciałyby dokonać zgłoszenia patentowego 
w związku z nowymi odkryciami i wynalazkami. Wśród benefi cjentów programu, 
oprócz wspominanych szkół wyższych, mogą znaleźć się: uczelnie, akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, jednostki naukowe, 
parki technologiczne, konsorcja badawczo-rozwojowe, podmioty działające 
na rzecz nauki, centra doskonałości oraz fundacje wspierające transfer techno-
logii i przedsiębiorczości, mające siedzibę w RP. Program umożliwia pokrycie 
kosztów związanych z przygotowaniem do zgłoszenia patentowego zarówno 
w Urzędzie Patentowym RP, jak i urzędach patentowych innych państw (w tym 
również pokrycie kosztów czynności rzecznika patentowego). Oprócz powyż-
szego „Patent plus” fi nansuje działania związane z pozyskiwaniem partnerów 
do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz szkolenia na temat wiedzy 
o ochronie patentowej24. Program jest fi nansowany i zarządzany przez ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonuje on od 2008 roku25. Na jego realizację 

23  Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie programu „Kreator inno-
wacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej z dnia 28 maja 2008 roku, 
DzU 2008 nr 98, poz. 639.

24  Podane za Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, <www.nauka.gov.pl/ministerstwo/
inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/patent-plus>.

25  Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie programu „Patent Plus” 
– wsparcie patentowania wynalazków z dnia 12 sierpnia 2008 roku (DzU nr 156, poz. 971).
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przeznacza się 5 mln zł rocznie. Maksymalna kwota dofi nansowania z budżetu 
państwa nie może przekroczyć 90% planowanych kosztów realizacji projektu 
(konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających wkład własny benefi -
cjenta w wysokości 10%). Program ten, oprócz wymiernych korzyści dla poten-
cjalnych benefi cjentów, ma również odgrywać rolę motywatora mobilizującego 
do zwiększenia wysiłków na rzecz wdrożeń w biznesie i większej liczby paten-
tów. 

Program wsparcia dla technostarterów funkcjonał w Polsce w latach 2007
–2008. Jego celem było zwiększenie zaangażowania środowisk naukowych 
w komercjalizację wiedzy (w ramach przedsiębiorczości akademickiej) oraz 
wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych. Koncentrował się on na wspiera-
niu tzw. techostarterów (w początkowym stadium rozwoju), którymi byli przed-
siębiorcy spełniające następujące warunki26: 

– wykonywali działalność gospodarczą na terenie parku technologicznego 
lub inkubatora przedsiębiorczości; 

– prowadzili działalność innowacyjną zgodnie z opracowanym przez 
ośrodek KSU biznesplanem;

– zobowiązali się, w odniesieniu do działań nieobjętych bezpośrednim 
wsparciem tego programu, do fi nansowania ich z innych źródeł.

Warunkiem uzyskania pomocy przez przedsiębiorcę było prowadzenie 
działalności innowacyjnej poprzez wdrożenia nowych rozwiązań procesowych 
i technicznych, do których miał on prawa własności. Program był wdrażany dwu-
etapowo. W trakcie etapu pierwszego wsparcie było adresowane do ośrodków 
KSU, które w zamian za przyznane środki fi nansowe świadczyły usługi dorad-
cze lub informacyjne. W ich ramach przygotowywały one analizę uwarunkowań 
rozwoju biznesu, na którą składały się: badania prawa ochrony przemysłowej, 
pomoc w opracowaniu biznesplanu, analiza rynku i możliwości komercjalizacji 
nowego pomysłu, doradztwo dotyczące lokalizacji przyszłego przedsiębiorstwa 
oraz pomoc w rejestracji przedsiębiorstwa. Kwota dofi nansowania we wstępnych 
fazach etapu pierwszego obejmowała 16,5 tys. zł. Na etap drugi składały się dwa 
elementy: pomoc inwestycyjna i merytoryczna (rys. 1). 
W ramach pomocy inwestycyjnej przyznano dla każdego przedsiębiorcy maksy-
malną kwotę 180 tys. zł, w ramach której mógł on pokryć 90% kosztów kwalifi -
kowanych przewidywanej inwestycji. Środki te mogły być przeznaczone na: 

26  <www.parp.gov.pl/index>.
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– zakup usług specjalistycznych (zaprojektowanie produktu lub usługi; 
zaprojektowanie technologii wykonania produktu lub usługi; przygo-
towanie komercyjnego prototypu, w tym badania, ekspertyzy, wzory 
użytkowe; wyprodukowanie serii próbnej; spełnienie wymagań paten-
towych; uzyskanie wymaganych certyfi katów; serwis zakupionych 
urządzeń; transport maszyn i urządzeń oraz sprzętu; instalacja maszyn 
i urządzeń oraz sprzętu);

– zakup dóbr inwestycyjnych (prawa własności, w tym patentu lub licen-
cji, od współwłaścicieli rozwiązania; nowych urządzeń i maszyn oraz 
sprzętu, w tym z oprzyrządowaniem wraz z ich transportem i instalacją; 
nowego sprzętu komputerowego; wartości niematerialnych i prawnych, 
w tym oprogramowania komputerowego).

5 tys. z
na projekt 

180 tys. z
na projekt 

15 tys. z  na projekt 

Poszukiwanie, 
nabór i wst pna
ocena
pomys ów
dokonywana 
przez
poszczególne
KSI

Ocena
PARP
(kwartalna) 
– kryteria 
formalne 
T/N

Opracowanie
pakietu
dokumentów 
(prawo w asno ci
przemys owej,
potencja
rynkowy, 
biznesplan)

Umowa 
lokalizacji
(park/inkub.), 
rejestracja 
dzia alno ci
gospodarczej

Wybór projektu, 
dotacja
inwestycyjna + 
us ugi specjalist. 
dotacja
merytoryczna 
pó roczna opieka 
(coaching) 

Analiza wst pna I Etap I Etap II Etap 

Analiza projektów Dzia anie
pomostowe 

Inkubacja 

11,5 tys. z
na projekt 

Rys. 1. Etapy wdrażania w życie „Programu wsparcia dla technostarterów”

Źródło: E. Skrzypkowska, Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w zakresie wspierania innowacyjności, prezentacja Zespołu Innowacji i Techno-
logii, Piła, 19 maja 2006 r.

W ramach przyznanego wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonej 
przez technostartera bieżącej działalności gospodarczej (tzw. coaching), sięgają-
cego kwoty 15 tys. zł na projekt, przedsiębiorca w ciągu sześciu miesięcy miał 
możliwość uzyskania:
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– pomocy doradczej obejmującej: działania marketingowe (badania 
rynku), ochronę praw związanych z własnością przemysłową, księgo-
wość, aspekty prawne, fi nanse przedsiębiorstwa (w tym poszukiwanie 
źródeł zewnętrznego fi nansowania przedsiębiorstwa), jakość oraz logi-
stykę;

– pomocy szkoleniowej związanej z bieżącym prowadzeniem przedsię-
biorstwa.

Podmiot korzystający z tego programu był zobowiązany wnieść kapitał 
początkowy w wysokości 500 zł. W ramach drugiego etapu złożono 29 wnio-
sków, z czego rekomendację otrzymało 16 projektów na kwotę 2,7 mln zł.

Bon na innowacje to program rządowy (pilotażowy) przewidziany na lata 
2008–2010. Jego zakres dotyczy inicjowania wzajemnych kontaktów pomię-
dzy małymi i mikrofi rmami a jednostkami badawczymi. Obejmuje te podmioty 
gospodarcze, które w ciągu trzech ostatnich lat od momentu złożenia wniosku 
nie korzystały z usług żadnej jednostki B+R. Przewidziana maksymalna wartość 
wsparcia nie przekracza 15 tys. zł. Jego wysokość może pokryć 100% wartości 
inwestycji. W ramach tego programu przedsiębiorca może otrzymać środki fi nan-
sowe tylko raz, co oznacza, że nie ma on możliwości powtórnego ubiegania się 
o taką pomoc. Otrzymane środki powinny zostać przeznaczone na rozwój pro-
duktu lub technologii (w zakresie jej wdrożenia lub opracowania) albo ulepszenie 
już istniejących rozwiązań mających na celu udoskonalenie wyrobów przedsię-
biorstwa. 

Fundusze mikropożyczkowe funkcjonują w Polsce już od wielu lat. Pierw-
szą tego typu inicjatywę (Fundusz Mikro) podjął już w 1994 roku Polsko-
-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Jego zadaniem stało się wspieranie 
różnych form prywatnej przedsiębiorczości w Polsce, szczególnie najmniejszych 
podmiotów (jednoosobowych lub rodzinnych), które miały problemy z uzyska-
niem kredytu bankowego z racji braku odpowiednich zabezpieczeń. Pierwszy 
rok funkcjonowania Funduszu Mikro (o początkowym kapitale 20 mln dola-
rów) dowiódł zasadności tworzenia tego rodzaju inicjatyw mikropożyczkowych 
w Polsce. Obecnie za pomocą sieci przedstawicielstw fundusz ten udziela dwóch 
typów pożyczek: indywidualnych (zabezpieczonych poręczeniem trzech osób) 
i grupowych (wzajemnie poręczanych w grupie złożonej z co najmniej czte-
rech przedsiębiorców) z bardziej preferencyjnymi warunkami oprocentowania 
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w stosunku do pożyczek grupowych. Od marca 2008 roku właścicielem Fun-
duszu Mikro jest fundusz private equity FM Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luk-
semburgu. Według danych do 2010 roku fundusz ten udzielił 130 651 pożyczek 
na kwotę powyżej 1 mld zł ponad 13,5 tys. klientów. Pozwala to stwierdzić, że 
fundusz realizuje swój i cel i misję, którymi są: „(…) komercyjne wspieranie 
możliwie dużej ilości najmniejszych przedsiębiorstw, które mogą zapewniać naj-
bardziej efektywne wykorzystanie oferowanych środków oraz zbudowanie i roz-
wój samowystarczalnej fi nansowo, rynkowej instytucji, stanowiącej użyteczny 
przykład i udostępniającej swoje doświadczenia” 27.

Ideą funduszy mikropożyczkowych jest udzielanie wsparcia w wysokości 
kilku lub najwyżej kilkunastu tysięcy złotych. Obejmują one zazwyczaj fi rmy 
działające już na rynku przez pewien czas. Oprocentowanie tego typu pożyczek 
jest na poziomie kredytów bankowych lub niższe. Zabezpieczeniem są poręczy-
ciele lub zazwyczaj weksle in blanco. Jednakże istotą funkcjonowania takich 
funduszy jest zaufanie i wypracowanie relacji partnerskich pomiędzy pożycz-
kobiorcą a pożyczkodawcą. Cechą tego typu inicjatyw jest elastyczność polega-
jąca na dopasowaniu warunków udzielanej pożyczki do konkretnego podmiotu 
i sytuacji. Obecnie w Polsce działają cztery główne fundusze mikropożyczkowe: 
Inicjatywa Mikro (aktualny program pożyczkowy jest współfi nansowany z środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), wspomniany powyżej 
Fundusz Mikro, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Fundacja 
Wspomagania Wsi („Program aktywizacji obszarów wiejskich”).

Fundusz Poręczeń Unijnych funkcjonował w strukturach Banku Gospodar-
stwa Krajowego (BGK) do 31.05.2009 roku. Jego głównym celem było udziela-
nie gwarancji i regwarancji na kredyty stanowiące wkłady własne przedsięwzięć 
współfi nansowanych z środków unijnych. Jego zasadnicze założenie obejmo-
wało pomoc dla podmiotów, które z uwagi na zakres realizowanych inwestycji 
nie mogły wyasygnować funduszy potrzebnych na pokrycie wkładu własnego. 
Fundusz udzielał także gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Do końca 
2008 roku udzielił wsparcia w wysokości 322 mln zł. Stan funduszu na koniec 
2008 wynosił 989,1 mln zł, a suma bilansowa – 1050,6 mln zł. W momencie 
likwidacji aktywa funduszu przeznaczone zostały na powiększenie funduszu sta-
tutowego BGK.  

27  <www.funduszmikro.com.pl>.
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Działalność funduszy poręczeń kredytowych datuje się w zasadzie na po łowę 
1994 roku. Do tego czasu wyraźnie brakowało przedsięwzięć tego typu podej-
mowanych na rzecz rozwoju MSP. Poręczenia udzielane były zazwyczaj przez 
Skarb Państwa podmiotom dużym i zazwyczaj na rzecz dużych zagranicznych 
kredytów. Fundusze poręczeniowe powstające po 1994 roku miały charakter 
regionalny, co również jest znamienne dzisiaj (mogą one działać w formie spółki 
akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, fundacji, stowa-
rzyszenia lub jednostki organizacyjnej administracji publicznej)28. Były one ini-
cjowane w wyniku działań podejmowanych przez władze lokalne lub lokalnych 
przedsiębiorców. W 1994 roku powołany został Fundusz Poręczeń Kredytowych 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 1997 roku przemianowany został 
na Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK29. Udziela on poręczenia 
na terytorium całego kraju za pomocą sieci współpracujących ze sobą banków. 
Jego benefi cjentami mogą być gminy oraz podmioty gospodarcze bez względu 
na skalę obrotów i zatrudnienie (w tym poręczenia portfelowe skierowane 
tylko dla MSP). Poręczać może tylko kredyty bankowe, wyłączeniu podlegają 
pożyczki udzielane przez instytucje niebędące bankami oraz kredyty kupieckie. 

Rozszerzenie działalności BGK na rzecz gwarancji i poręczeń na rzecz MSP 
następuje w wyniku przyjęcia programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczo-
ści z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”30, 
którego celem jest poprawa dostępu MSP do zewnętrznych źródeł fi nansowania 
z wykorzystaniem przejrzystego i zgodnego ze standardami systemu poręczeń 
i gwarancji. Przewiduje on wiele instrumentów: portfelową linię poręczenio-
wą I, portfelową linię poręczeniową II, indywidualne poręczenia/gwarancje 
Banku Gospodarstwa Krajowego, poręczenia dla fi rm faktoringowych, linię 
poręczeniową dla fi rm leasingowych, reporęczenia, inwestycje kapitałowe w fun-
dusze poręczeniowe oraz  poręczenia kredytów studenckich31. Program jest kiero-
wany do podmiotów realizujących projekty w ramach środków unijnych, w tym 

28  M. Gajewski, T. Kiliański, J. Szczucki, Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy porę-
czeń kredytowych, Krajowe Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, Ministerstwo Gospodarki, 
BGK, Radom 2000.

29  Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne (DzU 2003 nr 174, poz. 1689, z późn. zm.). 

30  Program rządowy „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji 
Banku Gospodarstwa Krajowego” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 maja 2009 roku.

31  Szerzej na ten temat: Informatory, poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne, Ministerstwo Finansów, <www.mf.gov.pl>.
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przez sektor MSP. Benefi cjentami mogą być banki (instytucje fi nansowe i wdra-
żające) udzielające kredytów na inwestycje współfi nansowane przez programy 
operacyjne i regionalne oraz lokalne i regionalne fundusze poręczeniowe.

Instytucja kredytu technologicznego powołana została na mocy ustawy 
z 2005 roku32 (zaczęła funkcjonować z początkiem stycznia 2006 roku). Jej 
ogólnym założeniem było podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu 
(w tym MSP) poprzez inwestycje w innowacje. Początkowo kredyt był udzie-
lany przez BGK (obecnie mogą to czynić banki komercyjne wytypowane przez 
BGK) na zakup nowej technologii (tzn. takiej, która nie jest stosowana na świecie 
dłużej niż pięć lat). W pierwszych latach funkcjonowania źródłem udzielanych 
kredytów był powołany specjalnie w tym celu Fundusz Kredytu Technolo-
gicznego (FKT). Fundusz do 2008 roku udzielił 72 kredytów na łączną kwotę 
195 mln zł. W momencie wejścia w życie ustawy z 2008 roku33 FKT otrzymał 
status funduszu celowego, a instytucją zarządzającą zostało Ministerstwo Gospo-
darki. W chwili obecnej fundusz został włączony do fi nansowania w ramach środ-
ków strukturalnych (PO IG, działanie 4.3). Jego celem jest wspieranie inwestycji 
dotyczących wdrożenia nowych technologii, z możliwością częściowej spłaty 
w formie premii technologicznej. Benefi cjentami mogą być tylko i wyłącznie 
MSP, z zastrzeżeniem że wkład własny przedsiębiorcy nie może być mniejszy 
niż 25% wydatków kwalifi kujących się do objęcia premią technologiczną. War-
tość udzielonego wsparcia (premii technologicznej) nie może być wyższa niż 
4 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji objętych pomocą publiczną może nastąpić 
po okresie przyznania przez BGK promesy technologicznej. Jej wysokość kształ-
towana jest w zależności od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorstwo (w zależności od województwa, w którym jest ona pro-
wadzona – wynosi od 50% do 70% wartości kosztów kwalifi kowanych) oraz 
wielkości przedsiębiorstwa (średnim podmiotom rzadziej przyznawana jest 
premia technologiczna)34. Kredyt będzie funkcjonował do 2013 roku (dotyczy 
to podpisywanych umów), natomiast środki będą wypłacane w postaci premii 
technologicznej do końca 2015 roku. 

32  Ustawa o wspieraniu…, op. cit (DzU nr 179, poz. 1484).
33  Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku…, op. cit.
34  P. Świętosławski, Nowy kredyt technologiczny – premia dla innowacji, Departament Progra-

mów Europejskich, prezentacja, BGK, Warszawa 2010. 
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4.3.3. Programy realizowane w ramach bezpośredniego unijnego wsparcia 

Bardzo ważne dla rozwoju sektora MSP w Polsce jest bezpośrednie wspar-
cie oferowane w ramach funduszy strukturalnych. Ich znaczenie wynika z moż-
liwości fi nansowania wielu istotnych działań ukierunkowanych na modernizację 
procesu produkcji, zwiększenie zakresu i nowoczesności świadczonych usług, 
rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych i ich komercjali-
zację, zakup usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych oraz poprawę 
warunków środowiska naturalnego i infrastruktury transportowej (pośredni 
wpływ na rozwój biznesu). W ramach poprzedniego okresu alokacji środków, 
tj. w latach 2004–2006, do dyspozycji przedsiębiorców tego sektora były nastę-
pujące programy: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), 
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 

Celem SPO WKP było poprawienie konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw działających w nowej rzeczywistości gospodarczej, po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej i wprowadzeniu zasad jednolitego rynku europej-
skiego. Ujęte w ramach tego programu działania można było podzielić na dwie 
grupy. Pierwszą z nich tworzy wsparcie przeznaczone do bezpośredniego wyko-
rzystania przez przedsiębiorstwa małe i średnie, drugą zaś stanowiła pomoc 
pośrednia skierowania do instytucji wsparcia biznesu świadczących usługi 
na rzecz tego sektora. W ramach tej pierwszej szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się działania 2.2 (Wsparcie konkurencyjności produktowej i technolo-
gicznej przedsiębiorstw) i 2.3 (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przed-
siębiorstw w poprzez inwestycje). Z kolei działanie 2.4 polegało na podnoszeniu 
konkurencyjności sektora MSP poprzez inwestycje proekologiczne. Obejmowało 
ono te podmioty, które musiały dostosować swoją infrastrukturę do wymagań 
unijnych dotyczących ochrony środowiska.

W odniesieniu do SPO RZL wsparcie przeznaczone bezpośrednio dla przed-
siębiorców ujęte zostało w działaniu 2.3. (Rozwój kadr nowoczesnej gospo-
darki). Skierowane zostało do tych podmiotów, które chciały zwiększyć swoją 
konkurencyjność poprzez inwestycje w pracowników. Podejmowane przedsię-
wzięcia miały na celu podniesienie kwalifi kacji pracowników poprzez szkolenia 
i kursy zawodowe. W ramach tego samego programu (I priorytetu) przedsiębiorcy 
(w pośredni sposób) korzystali z możliwości, jakie dawał rozwój publicznych 
służb zatrudnienia. Ponadto priorytet ten obejmował walkę z bezrobociem i dys-
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kryminacją na rynku pracy oraz wpływał na rozwój systemu instytucjonalnego 
tego rynku.

Jednym z najważniejszych programów realizowanych w ramach środków 
unijnych był ZPORR. Z bezpośrednich działań kierowanych do przedsiębiorstw 
należy wymienić: 2.5 (Promocja przedsiębiorczości) oraz 3.4 (Mikroprzedsię-
biorstwa). Pierwszy z nich obejmował świadczenie usług doradczych w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, rozpowszechniania dobrych praktyk 
i metod rozwoju oraz sposobów ubiegania się o pomoc fi nansową. Z kolei dru-
gie działanie polegało na dofi nansowaniu projektów inwestycyjnych do kwoty 
260 tys. zł oraz na usługach doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane 
fi rmy konsultingowe (do kwoty 20 tys. zł).

Fundusze przewidziane dla Polski na lata 2007–2013 są wydatkowane 
w ramach dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 
(NSRO). Główny jego cel jest spójny z założeniami strategii lizbońskiej, mówią-
cej o podnoszeniu konkurencyjności gospodarki, jej rozwoju opartym na wiedzy, 
zakładającej wzrost zatrudnienia i zapewniającej większą spójność społeczną, 
gospodarczą i przestrzenną Polski. Dokument obejmuje swoim zasięgiem 
poszczególne elementy składowe gospodarki, w tym szczególnie ma wzmacniać 
innowacyjny rozwój podmiotów sektora MSP. Jego instrumentami są programy 
operacyjne (PO).

Programy operacyjne są koordynowane (zarządzane lub pośredniczą 
w systemie dystrybuowania) w Polsce przez kilka ministerstw (tab. 2). Dla roz-
woju przedsiębiorczości najważniejszym z programów jest PO Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG). Jego główny cel dotyczy podnoszenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez podnoszenie ich poziomu innowacyjności. Łączna 
wielkość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych założeń (rozwój 
sfery B+R, wdrożenia innowacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne) 
wynosi ponad 9,7 mld euro, z czego z funduszy europejskich ma pochodzić 
8,3 mld euro. Na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców przeznaczono 
ok. 40% tych środków. Benefi cjentami tego programu są: instytucje otoczenia 
biznesu, jednostki B+R, jednostki administracji państwowej i inni. Zadania reali-
zowane w ramach tego programu obejmują:

– przedsiębiorców (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę 
– poza pewnymi wyjątkami), którzy zamierzają wdrażać przedsięwzię-
cia o wysokim stopniu innowacyjności;

– projekty, których wartość przekracza 2 mln euro;
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– projekty związane z przedsięwzięciami gospodarki elektronicznej, 
w tym rozwój sieci B2B, zgłaszane zwłaszcza przez przedsiębiorstwa 
małe i średnie, rozpoczynające działalność; 

– przedsięwzięcia związane z wdrożeniami nowych pomysłów, będących 
efektem prac B+R;

– rozwój inwestycji związanych z działalnością B+R;
– tworzenie przedsiębiorstw o wysokim poziomie innowacyjności;
– wspieranie przedsięwzięć sieciowych i współpracy partnerskiej w regio-

nach;
– pomoc w zakresie wchodzenia podmiotów na nowe rynki, szczególnie 

w obszarze JRW.
PO IG należy do programów jednofunduszowych (środki pochodzą tylko 

z EFRR) wspierających różne rodzaje innowacyjności (procesowej, produkto-
wej, organizacyjnej i marketingowej), przy założeniu że ma ona charakter co 
najmniej krajowy (najlepiej gdy międzynarodowy). Instytucją zarządzającą (IZ) 
dla tego programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Instytucjami 
pośredniczącymi w realizacji programu są też poszczególne ministerstwa, w tym: 
Ministerstwo Gospodarki (MG), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 

Innym programem unijnym przyczyniającym się do rozwoju przedsię-
biorczości jest PO Kapitał Ludzki (PO KL). Jego zadaniem jest promowanie 
przedsięwzięć mających na celu wzrost zatrudnienia i zwiększenie spójności 
społecznej, a przez to oddziaływanie na organizacje gospodarcze, jakimi są 
przedsiębiorstwa w zakresie ich polityki personalnej. Wpływ na kadrę ma miej-
sce szczególnie poprzez wspieranie działalności szkoleniowo-doradczej, prowa-
dzonej przez wysoko wyspecjalizowane fi rmy otoczenia biznesu. Łączna suma 
środków fi nansowych przewidzianych na realizację założeń tego programu 
wynosi prawie 11,5 mld euro, z czego ok. 85% pochodzi z dofi nansowania unij-
nego (9,7 mld euro).

W jego ramach na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstwa przewidziano 
2,4 mld euro, co stanowi 28% alokacji całego programu. Wśród celów szczegó-
łowych można wymienić:

– zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych (w tym szcze-
gólnie biernych zawodowo);

– poprawę możliwości adaptacyjnych pracowników do nowych warun-
ków otoczenia;
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Tabela 2

Najważniejsze programy unijne wspierające sektor MSP 
w ramach programów operacyjnych

Programy Pomoc 
fi nansowa Szkolenia Usługi 

doradcze Marketing Infrastruktura B+R

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – instytucja zarządzająca (IZ)
 PO IG x x x
 PO KL x x
 PO RWP x x x x
 PO I i Ś Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Gospodarki (instytucja pośrednicząca)
 PARP
 PO KL x x
 PO IG x x x x
 PO RWP x x x x
 PO I i Ś Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (instytucja pośrednicząca)
 PO KL x x
 PO IG x x x x
 PO KL
 PO I i Ś Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (instytucja pośrednicząca)
 PO KL x x
 PO IG x x x x
 PO KL x x

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (instytucja pośrednicząca) 
 PO IG Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Edukacji Narodowej (instytucja pośrednicząca)
 PO KL x
 PO IiŚ Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Środowiska (instytucja pośrednicząca)
 PO IiŚ Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Infrastruktury (instytucja pośrednicząca)
 PO IiŚ Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (instytucja pośrednicząca)
 PO IiŚ Pośrednie wsparcie

Ministerstwo Zdrowia (instytucja pośrednicząca)
 PO IiŚ Pośrednie wsparcie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP 
w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka fi nansowa, Ernst & Young Polska, 
Warszawa 2009.
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– zwiększenie liczby osób kształcących się;
– poprawę jakości usług edukacyjnych zgodnie z wymaganiami gospo-

darki opartej na wiedzy;
– zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie świadczenia 

usług wysokiej jakości i wzmocnienia mechanizmów partnerstwa;
– walkę z wykluczeniem społecznym dotykającym niektóre grupy spo-

łeczne;
– wzrost spójności terytorialnej.
Program należy do grupy programów jednofunduszowych fi nansowanych 

z EFS. Jest on realizowany w dwóch trybach: systemowym i konkursowym. 
W pierwszym z nich instytucje zostały bezpośrednio i imiennie wskazane w tym 
programie lub w dokumentach będących jego uszczegółowieniem. W drugim 
trybie benefi cjentami środków mogą być następujące podmioty: instytucje rynku 
pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytu-
cje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, inne podmioty.

Kolejnym programem unijnym wspierającym dostosowanie MSP do wymo-
gów ochrony środowiska jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
(PO IiŚ). Główny jego cel związany jest z ulepszeniem infrastruktury technicznej 
w Polsce, ochroną zdrowia, zachowaniem tożsamości kulturowej i rozwijaniem 
spójności terytorialnej. Jest on realizowany poprzez inwestycje w dziedzinie 
środowiska, transportu i energetyki, w tym duży nacisk położono na projekty 
związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz rozwojem szkolnictwa wyż-
szego. Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych prioryte-
tów tego programu (instytucjami pośredniczącymi) są: Ministerstwo Środowiska 
(priorytety I–V), Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI–VIII), Ministerstwo 
Gospodarki (priorytety IX–X), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego (priorytet XI), Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII), Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII). Instytucją zarządzającą, podobnie jak 
w przypadku pozostałych programów, jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Dofi nansowanie w ramach projektu przewiduje wsparcie dużych inwestycji, 
tzn. takich, których koszt realizacji przekracza 25 mln euro (w przypadku środo-
wiska naturalnego ich wartość powinna wynosić powyżej 50 mln euro). Należy 
podkreślić, że zasadniczym założeniem PO IiŚ jest realizacja celów strategii 
lizbońskiej, stąd też należy on do największych programów unijnych. Na realiza-
cję jego celów przeznaczono 37,6 mld euro, co daje 42% całości środków przy-
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znanych Polsce na lata 2007–2013, z czego 27,9 mld euro stanowi wkład unijny 
i 9,7 mld wkład krajowy. Podział środków z punktu widzenia gospodarki wygląda 
następująco: transport – 71%, ochrona środowiska – 18%, energetyka – 6%, 
kultura – 2%, zdrowie – 1%, szkolnictwo wyższe – 2%. Konieczne jest jednak 
zwrócenie uwagi na fakt, że bezpośrednimi benefi cjentami tego programu nie są 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie sektora MSP ma charakter pośredni, 
co w praktyce oznacza, że sektor MSP ma możliwość korzystania z efektów tego 
programu (np. w postaci lepszej infrastruktury transportowej) z jednej strony, 
z drugiej zaś rozwój tego sektora umożliwiony zostaje poprzez udział przed-
siębiorstw jako wykonawców zadań w projektach składanych przez głównych 
benefi cjentów.  

Ważne z punktu widzenia sektora MSP są regionalne programy operacyjne 
(RPO). Ustanowione zostały one na szczeblach regionalnych (wojewódzkich). 
W ramach poszczególnych regionów wskazano do wykonania cele mające 
zapewnić ich rozwój i poprawić ich konkurencyjność. Przedsięwzięciami najczę-
ściej wymienianymi w ramach tych projektów są: wspieranie przedsiębiorczości, 
ochrona środowiska, zapewnienie większej spójności społeczno-ekonomicznej, 
rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i turystycznej oraz poprawa 
poziomu jakości życia swoich mieszkańców. Instytucją koordynującą RPO jest 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji i Wdraża-
nia Programów Regionalnych). Rolę instytucji zarządzających (IZ) odgrywają 
zarządy województw (urzędy marszałkowskie). Odpowiadają one za selekcję 
i ocenę projektów składanych przez benefi cjentów w ramach poszczególnych 
priorytetów oraz w dalszym etapie za kontrolę i monitorowanie ich wykonania. 
Część zadań określonych w RPO (np. w odniesieniu do wybranej osi priory-
tetowej) instytucje zarządzające mogą powierzyć instytucjom pośredniczącym, 
którymi są regionalne Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Benefi cjentami 
tego programu są m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa, które pozyskane środki 
mogą przeznaczać na inwestycje w badania i rozwój, innowacje technologiczne, 
udział w targach i wystawach krajowych i zagranicznych. Udział 16 RPO 
w całkowitej alokacji przyznanych funduszy europejskich wynosi 24,9% 
(tj. 16,6 mld euro), natomiast bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw stanowi 
23,9% tych środków, co daję kwotę ok. 4 mld euro. Jest to niewątpliwie bogate 
źródło pomocy publicznej dla sektora MSP o charakterze lokalnym i regional-
nym.
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Wśród programów wspierających regiony słabo rozwinięte, w których kładzie 
się nacisk m.in. na przedsiębiorczość jako jeden z czynników służących popra-
wie spójności z pozostałymi częściami kraju, należy wymienić Program Opera-
cyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Dotyczy on takich województw, 
jak: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. 
W programie tym zakłada się realizację kilku celów szczegółowych, do których 
należą35: 

– podniesienie konkurencyjności regionów objętych wsparciem (pięć 
województw);

– zapewnienie w tych regionach lepszego dostępu do internetu szeroko-
pasmowego;

– zwiększenie znaczenia metropolitalnego miast wojewódzkich;
– poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej;
– rozwój turystyki w ujęciu makroregionów;
– optymalizacja procesu wdrażania PO RPW.
Z punktu widzenia przedsiębiorstw największe znaczenie ma priorytet I 

(Nowoczesna gospodarka), w ramach którego podejmowane inwestycje mogą 
obejmować: budowę i rozbudowę parków przemysłowych i technologicznych 
oraz inkubatorów przedsiębiorczości, przygotowanie terenów pod budowę 
przedsiębiorstw produkcyjnych, sferę nowych rozwiązań technicznych i techno-
logicznych, budowę infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą 
oraz tworzenie powiązań partnerskich, szczególnie tych, które mają sprzyjać 
dyfuzji innowacji (np. tworzenie klastrów). Niezwykle przydatne dla podmio-
tów gospodarczych jest działanie 1.2 (Instrumenty inżynierii fi nansowej) oraz 
1.3 (Wspieranie innowacji). Pierwsze z nich obejmuje przedsięwzięcia związane 
z poprawą dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł fi nansowania 
(poprzez kreowanie systemu poręczeniowego) na wczesnym etapie działalno-
ści fi rmy oraz z poprawą gotowości inwestycyjnej MSP. Drugie związane są 
z tworzeniem infrastruktury niezbędnej do wdrożeń innowacyjnych (wyposaże-
nie w sprzęt jednostek naukowych, tworzenie zaplecza naukowo-rozwojowego 
w przedsiębiorstwach, zatrudnianie wykwalifi kowanej kadry itd.). Bezpośred-
nimi benefi cjentami tego programu są m.in.: szkoły wyższe, jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki naukowe (w tym związane ze szkołami wyższymi, jed-
nostki badawczo-rozwojowe, PAN, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, 

35  Na podstawie: Portal Funduszy Europejskich, PO RPW, <www.polskawschodnia.gov.pl>.
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, urzędy statystyczne, organi-
zacje turystyczne, instytucje otoczenia biznesu oraz organy administracji rządo-
wej. Tak jak w przypadku poprzednich programów, również istnieje właściwa 
struktura odpowiedzialna za wdrożenie programu. Instytucją zarządzającą jest 
minister rozwoju regionalnego (jednostką odpowiedzialną jest Departament 
Programów Ponadregionalnych). Odpowiada on za skuteczność, efektywność 
i prawidłowość funkcjonowania programu. Natomiast rolę instytucji pośred-
niczącej odgrywa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która 
odpowiada za: monitorowanie przygotowania projektów indywidualnych, prze-
prowadzenie naboru wniosków o dofi nansowanie, podpisanie umów o dofi nanso-
wanie, weryfi kację wniosków o płatność, kontrolę realizacji projektów, działania 
informacyjne i promocyjne oraz monitorowanie i ewaluację realizacji osi priory-
tetowych. Dodatkowo w ostatnim etapie uczestniczą także instytucje certyfi ku-
jące (Departament Instytucji Certyfi kującej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) 
i instytucja audytowa (sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów). W latach 2007–1013 ogólna kwota funduszy przeznaczonych na realiza-
cję celów tego programu wynosi 2,27 mld euro z EFRR oraz 401,26 mln euro 
z publicznych środków krajowych. 

4.4. Instytucjonalne wsparcie

Instytucje otoczenia sektora MSP działają w trzech płaszczyznach. Pierw-
sza z nich obejmuje system krajowy, w którym działa Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). Druga płaszczyzna związana jest z funkcjonowaniem 
instytucji w poszczególnych województwach (regionalne instytucje fi nansujące). 
Trzecia dotyczy tzw. bezpośrednich usługodawców, czyli tych instytucji, które 
świadczą usługi na rzecz sektora MSP. Wśród nich można wymienić: Krajowy 
System Usług (Krajową Sieć Innowacji, punkty konsultacyjne, fundusze porę-
czeń kredytowych, fundusze pożyczkowe), ośrodki Enterprise Europe Network, 
parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości i inne. Między tymi insty-
tucjami często istnieją powiązania kompetencyjne, organizacyjne, czego nie tak 
łatwo uniknąć w przypadku tak dużego, rozbudowanego tego systemu. 

PARP jest to agencja rządowa podlegająca właściwemu ministrowi 
ds. gospodarki. Powstała ona w 2000 roku w miejsce swojej poprzedniczki, którą 
była Fundacja Promocji i Rozwoju MSP funkcjonująca od 1995 roku. Zadaniami 
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tej ostatniej były: rozwój środowiska instytucjonalnego MSP, wspieranie prywat-
nej przedsiębiorczości w Polsce, upowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości, 
tworzenie klimatu dla jej rozwoju, pomoc dla rządu w zakresie kształtowania 
polityki MSP oraz prowadzenie działań przygotowawczych do integracji z UE. 
Agencja przejęła obowiązki i zadania fundacji, poszerzone o zadania nowo 
wyznaczane przez rządy, w tym związane z polskim członkostwem w UE 
i możliwością korzystania z funduszy europejskich. W kolejnych latach agen-
cja bardzo rozrastała się, przejmując coraz to nowe działania, co doprowadziło 
do znacznego zwiększenia liczby zatrudnionych. W 1996 roku (w ramach fun-
dacji) zatrudnionych było 51 osób, a w 2007 roku we wrześniu liczba ta wzrosła 
do 345 w ramach 328,38 etatów36. Tak duży przyrost zatrudnionych spowodował 
wzrost biurokracji w agencji.

Agencja realizuje programy służące rozwojowi gospodarki w takich obsza-
rach, jak: innowacyjność MSP, prowadzenie działalności badawczej wśród MSP, 
rozwój regionalny, wzrost eksportu i rozwój zasobów ludzkich. Do ich realizacji 
wykorzystuje obecnie programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał 
Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. Podstawową misją agencji jest tworze-
nie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki 
oraz promowanie postaw innowacyjnych w otoczeniu (szczególnie wśród MSP) 
poprzez zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i produktowych, mogących podnieść ich konkurencyjność 
na rynkach europejskich (międzynarodowych). Wśród swoich strategicznych 
priorytetów agencja wymienia37:

1) tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu innowacyjności przed-
siębiorstw; 

2) wzrost znaczenia agencji jako podmiotu służącego tworzeniu sprzyjają-
cych warunków rozwoju przedsiębiorczości; 

3) zapewnienie koniecznych warunków otoczenia dla rozwoju wzorców 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji; 

4) podnoszenie jakości oraz efektywności podejmowanych działań na rzecz 
podnoszenia innowacyjności sektora MSP, rozwoju zasobów ludzkich 
i zapewnienia spójnej informacji dotyczących dostępnych instrumentów 
wsparcia.

36  Plan audytu wewnętrznego na rok 2007, PARP, Warszawa 2007. 
37  <www.parp.gov.pl>.
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Jednym z zadań, które wykonuje agencja, jest ciągłe monitorowanie rze-
czywistości gospodarczej poprzez prowadzenie i zlecanie badań rynku w odnie-
sieniu do przedsiębiorstw MSP, zmian w poziomie ich innowacyjności, rozwoju 
zasobów ludzkich oraz oceny sprawności działania instytucji otoczenia biznesu. 
W wyniku tych badań agencja przygotowuje wnioski i rekomendacje dla Mini-
sterstwa Gospodarki i dla rządu. Ponadto realizacja niektórych celów wymaga 
od PARP współpracy z samorządami i urzędami marszałkowskimi. Obejmuje 
ona m.in. wymianę informacji o stanie rozwoju przedsiębiorczości w poszczegól-
nych województwach i podejmowanych inicjatywach w tym zakresie. 
Na szczeblach regionalnych funkcjonują Regionalne Instytucje Finansujące 
(RIF). Są one partnerem PARP we wdrażaniu programów wsparcia dla sektora 
MSP. Pełnią również funkcję łącznika pomiędzy agencją (reprezentującą rząd) 
a władzami lokalnymi (regionalnymi) realizującymi zadania rozwoju przedsię-
biorczości w poszczególnych gminach (województwach) oraz koordynatora tej 
polityki na szczeblu krajowym i regionalnym. Do podstawowych zadań RIF na-
leży zaliczyć38:

1) udzielanie informacji o realizowanych programach wsparcia i warun-
kach uczestnictwa;

2) pomoc administracyjną przy obsłudze tych programów (pomoc przed-
siębiorcom w procesie ubiegania się o fundusze, zbieranie i ocena wnio-
sków oraz podpisywanie umów z benefi cjentami);

3) merytoryczną współpracę z PARP w zakresie wdrożenia poszczegól-
nych programów;

4) pomoc dla PARP w odniesieniu do monitoringu wdrażanych progra-
mów;

5) prowadzenie baz danych o uczestnikach projektów realizowanych 
w poszczególnych regionach;

6) opracowywanie raportów merytorycznych i fi nansowych. 
Najliczniejszą grupą w systemie instytucji otoczenia biznesu są podmioty 

skupione w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU). Zaczął on funkcjonować 
w 1996 roku. Zasadniczym celem jego powołania była potrzeba stworzenia spój-
nego systemu wspierania rozwoju MSP opierającego się na instytucjach funkcjo-
nujących na trzech poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym (bezpośredni 
usługodawcy) (rys. 2). 

38  B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, 
Instytut Technologii Eksploatacji – BIP, Łódź–Toruń 2006.
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POZIOM REGIONALNY 
Regionalne Instytucje Finansuj ce (RIF) 

POZIOM BEZPO REDNICH US UGODAWCÓW 
(us ugi doradcze, informacyjne, szkoleniowe, pomoc finansowa) 

INSTYTUCJE KOMERCYJNE 
akredytowane przez PARP 
nieakredytowane przez PARP,  
ale maj ce uprawnienia do wiadczenia 
us ug

INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE 
instytucje wsparcia biznesu 
fundacje i stowarzyszenia 
o rodki stowarzyszone w KSU  

POZIOM CENTRALNY 
Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci

Rys. 2. Budowa sytemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju sektora MSP 
w Polsce

Źródło: B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka 
i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji – BIP, Łódź–Toruń 2006.

W KSU obecnie skupionych jest 214 różnych instytucji, które są zlokalizo-
wane w 238 miejscach na terenie całego kraju. Świadczą one usługi okołobizne-
sowe dla przedsiębiorców oraz osób pragnących prowadzić własną działalność 
gospodarczą. Budowa KSU w ujęciu regionalnym odpowiada podziałowi admi-
nistracyjnemu kraju (16 struktur regionalnych). Z każdego regionu są wybierani 
reprezentanci organizujący pracę w poszczególnych województwach oraz repre-
zentujący je w Radzie Koordynacyjnej KSU. W skład rady wchodzi również 
po jednym przedstawicielu rad tematycznych, których działanie rozpoczęło się 
w 2008 roku. Ich układ odpowiada czterem typom usługodawców (rady tema-
tyczne): Radzie Punktów Konsultacyjnych, Radzie Krajowej Sieci Innowacji, 
Radzie Funduszy Pożyczkowych oraz Radzie Funduszy Poręczeniowych. Rada 
Koordynacyjna KSU pełni funkcję reprezentacyjną systemu, natomiast działal-
ność rad tematycznych związana jest z wypełnianiem zadań roboczych i świad-
czeniem usług doradczych. Do ich zadań należy m.in. opiniowanie projektów dla 
danej grupy usługodawców. W 2008 roku KSU otrzymał pozytywną rekomen-
dację Komisji Europejskiej jako dobra praktyka w zakresie wspierania rozwoju 
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MSP i niwelowania barier o charakterze administracyjnym. Koordynatorem KSU 
jest PARP.

Punkty konsultacyjne są elementem KSU. Świadczą one bezpłatne usługi 
informacyjne dla podmiotów, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą 
i otrzymać wsparcie na ten cel. Obecnie funkcjonuje 111 punktów konsultacyj-
nych (PK). Dodatkowo w 154 innych punktach na terenie całego kraju dyżurują 
konsultanci, którzy udzielają potrzebnych informacji. Ich zakres obejmuje nastę-
pujące obszary39:

– prawno-administracyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodar-
czej (rozpoczynania działalności, jej kontynuowania i zamykania);

– pomocy publicznej w zakresie sposobów i warunków jej uzyskania oraz 
innych zewnętrznych źródeł fi nansowania działalności gospodarczej;

– usług specjalistycznych systemu wsparcia dotyczących szkoleń, doradz-
twa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.;

– danych teleadresowych instytucji, przydatnych dla rozwoju fi rmy.
Kolejnymi instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu KSU są fun-

dusze poręczeń kredytowych. Działają one na zasadach non profi t. Ich zada-
niem jest ułatwienie przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają działalność, dostępu 
do źródeł zewnętrznego fi nansowania w postaci kredytów bankowych. Fundusz 
udziela poręczenia tym podmiotom, które nie mają odpowiednich zabezpieczeń 
pod kredyt.

Następnymi instytucjami w ramach KSU są fundusze pożyczkowe. Stano-
wią one jedno ze źródeł zewnętrznego fi nansowania. Przeznaczone są dla naj-
mniejszych podmiotów, których możliwości w zakresie pozyskania np. kredytu 
bankowego są niewielkie z powodu braku wymaganych zabezpieczeń lub historii 
kredytowej. Obejmują one tylko osoby rozpoczynające lub kontynuujące działal-
ność gospodarczą. 

Krajowa Sieć Innowacji obejmuje usługodawców, którzy ukierunkowani 
są na dostarczanie usług doradczych zorientowanych na wdrożenia innowacyjne 
dla przedsiębiorstw, a w szczególności w odniesieniu do tzw. luki innowacyj-
nej. W ramach tych usług można uzyskać: przeprowadzenie audytu oraz pomoc 
we wdrożeniu technologii (przygotowanie oferty lub zapytania o nowe roz-
wiązanie, kojarzenie ze sobą dostawcy i odbiorcy nowego rozwiązania, pomoc 
w negocjacjach i podpisaniu kontraktu, monitorowanie wdrażania umowy 

39  A. Forin, A. Szwoch, Partner przedsiębiorcy, ogólnopolski informator Krajowego Systemu 
Usług (KSU), PARP, Instytut Technologii Eksploatacji – BIP, Warszawa 2009.
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w życie). Świadczenie powyższych usług odbywa się w formie bezpłatnej 
dla przedsiębiorstw z uwagi na ich fi nansowanie z środków unijnych w ramach 
PO Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.2 – Rozwój usług doradczych o cha-
rakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Inno-
wacji (KSI). Wsparcie uzyskały 22 ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU 
z 13 województw (dolnośląskie – 1 ośrodek, kujawsko-pomorskie – 2, lubelskie 
– 1, łódzkie – 1, małopolskie – 2, mazowieckie – 3, podkarpackie – 3, podlaskie 
– 1, pomorskie – 1, śląskie – 2, świętokrzyskie – 1, warmińsko-mazurskie – 1, 
wielkopolskie – 3). Usługodawcami mogą zostać tylko te ośrodki, które spełniają 
kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, są one zarejestrowane w KSU dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Po drugie, dysponują bazą techniczną umoż-
liwiającą wykonywanie tego typu usług (wydzielone pomieszczenie, wyposaże-
nie biurowe, niezbędne urządzenia techniczne, w tym zapewniające łączność, 
zatrudnienie co najmniej dwóch specjalistów na pełnym etacie, współpraca 
z jednostką naukową). Po trzecie, spełniają wymagania o charakterze ekonomicz-
nym (wielkość przychodów pochodzących z PARP nie może przekraczać 80%, 
realizowane wcześniej usługi dla KSU, z czego przynajmniej 20% ogólnej liczby 
zrealizowanych usług danego rodzaju). Po czwarte, system zarządzania jakością 
obejmuje usługi doradcze (współpraca pomiędzy ośrodkami, poufność informa-
cji). Po piąte, w dotychczasowej swojej działalności przestrzegały zasad etyki 
zawodowej (poufność informacji, zasady wolnej konkurencji, unikanie konfl ik-
tów i polubowne rozwiązywanie sporów itd.). Kolejnym elementem jest warunek 
świadczenia usług proinnowacyjnych oraz realizacja planu rozwoju kompetencji 
konsultantów KSI40. 

W ramach KSI funkcjonuje obecnie ponad 40 różnych ośrodków innowacji, 
wśród których są: uczelniane centra transferu technologii, samodzielne instytuty 
badawcze, agencje rozwoju regionalnego, ośrodki innowacji Naczelnej Organi-
zacji Technicznej, parki przemysłowo-technologiczne, akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości i inne. W większości współpracują one z jednostkami nauko-
wymi (lub stanowią ich część), co zapewnia możliwości dostępu do najnowszych 
rozwiązań innowacyjnych. Stąd też rolą KSI jest pośrednictwo w transferze tech-
nologii i technologii pomiędzy sferą nauki i biznesu. 

40  Pełny zakres tych warunków przedstawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (DzU nr 27, poz. 221).
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Enterprise Europe Network jest nowym pomysłem na wspieranie rozwoju 
innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to sieć ośrodków mają-
cych promować i pomagać w transferze innowacji w Unii Europejskiej. Ponadto 
dostarczają one informacji na temat potrzeb sektora MSP zainteresowanym insty-
tucjom unijnym. Sieć ta została utworzona w styczniu 2008 roku na miejsce ist-
niejących wcześniej sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Ośrodki 
te działają przy instytucjach wspierających rozwój biznesu, takich jak: izby prze-
mysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsię-
biorczości itp. Ich działalność fi nansowana jest z środków unijnych oraz środków 
budżetu państwa. Obecnie w Europie funkcjonuje ok. 600 takich ośrodków, które 
dzięki systemowi informatycznemu wzajemnie się komunikują i współpracują 
między sobą na rzecz świadczenia usług dla MSP. W ich ramach przedsiębiorcy 
mogą uzyskać:

– dostęp do informacji o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej 
w poszczególnych krajach UE (również w Polsce);

– informację o warunkach (prawnych regulacjach, procedurach zakłada-
nia i likwidowania działalności, systemie fi skalnym itd.) prowadzeniu 
biznesu w Polsce (dotyczy przedsiębiorców spoza Polski); 

– pomoc doradczą w zakresie regulacji unijnych, dostępu do proponowa-
nych przez UE programów fi nansowego i pozafi nansowego wspierania 
MSP;

– pomoc w zakresie transferu technologii realizowaną poprzez kojarzenie 
ze sobą potencjalnych partnerów z różnych krajów Europy;

– udział w organizowanych przez Komisję Europejską imprezach hand-
lowych (np. targi, wystawy, spotkania przedsiębiorców), służących 
nawiązaniu współpracy na szczeblu regionalnym i krajowym; 

– możliwość udziału w organizowanych przez Komisję Europejską dzia-
łaniach na rzecz podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, jak: szkolenia, 
warsztaty i seminaria;

– usługi z zakresu transferu technologii, w tym pomoc w nawiązaniu kon-
taktów pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi;

– pomoc w uzyskaniu wsparcia MSP w 7. Programie Ramowym na rzecz 
badań i rozwoju technologicznego.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 30 ośrodków w czterech konsorcjach41:

41  Na podstawie strony: <www.een.org.pl/index.php/o-nas.html>.
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1) CP-BSN (Central Poland-Business Support Network) – 6 ośrodków 
na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, 
pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

2) BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) 
– 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-
-ma zurskie, lubelskie), koordynator: Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego);

3)  B2Europe West Poland – 9 ośrodków na terenie 5 województw 
(zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), 
koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Wrocławskiej;

4) BSN South Poland – 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, 
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Centrum 
Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. 

Ważną grupą instytucji w systemie wspierania biznesu są Centra Transferu 
Technologii (CTT). Stanowią one grupę zróżnicowanych pod względem organi-
zacyjnym jednostek zajmujących się przekazywaniem badań i prac rozwojowych 
do gospodarki. Proces ten może następować poprzez ich komercjalizację (czyli 
odpłatne przekazanie) lub dostarczenie ich na zasadach nieodpłatnych. Często 
ich działalność określa się mianem pomostu łączącego świat nauki i biznesu, gdyż 
działając na styku tych dwóch obszarów, mają na uwadze łączenie ze sobą teorii 
i praktyki dla obopólnego dobra. Ważne jest bowiem, aby odkrycia powstające 
w zakamarkach laboratoriów ujrzały światło dzienne, tzn. zostały wykorzystane 
przez przedsiębiorstwa w celu podniesienia własnej konkurencyjności. Pierwsze 
CTT zaczęły powstawać w USA i Wielkiej Brytanii już pod koniec lat 60. jako 
odrębne jednostki w ramach uczelni. W Polsce ten proces rozpoczął się dopiero 
na początku lat 90., a właściwie dopiero po 1996 roku, do czego impulsem było 
uruchomienie programu fi nansującego innowacje technologiczne o nazwie 
„Income”. Jego zasadnicze zadanie polegało na współfi nansowaniu dyfuzji 
nowych rozwiązań wśród sektora MSP. W procesie tym uczestniczyły dwa typy 
instytucji: fi nansowa (Polski Bank Rozwoju SA, potem BRE) i jednostki akre-
dytowane przy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Akredytacja odbywała się na 
zasadach otwartego konkursu, w wyniku którego wyłaniane były podmioty CTT. 
Udzielano jej na jeden rok z możliwością przedłużenia. Pierwszymi akredyto-
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wanymi jednostkami CTT były42: Centrum Transferu Technologii przy Fundacji 
„Inkubator” w Łodzi oraz Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy Politech-
nice Warszawskiej. W późniejszym okresie akredytację otrzymały: Wrocław-
skie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej, Centrum 
Transferu Technologii przy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu, 
Centrum Transferu Technologii w Gdańsku, Centrum Transferu Technologii przy 
Fundacji „Progress & Business” w Krakowie oraz Centrum Transferu Technolo-
gii przy Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych 
w Poznaniu. Zakres prac akredytowanych CTT obejmował selekcję wniosków 
o dofi nansowanie wdrożeń innowacyjnych w gospodarce i w następnym eta-
pie przygotowanie niezbędnej dokumentacji do współfi nansowania przez bank, 
jak i fundację wniosków związanych z przejmowaniem (wdrażaniem) nowych 
rozwiązań. Dalszy rozwój CTT połączony był z realizacją Programu „Projekt 
Wspierania Przedsiębiorczości – Firma 2000” fi nansowanego przez USAID43 
oraz włączeniem Polski do 5. Ramowego Programu Technologicznego Unii 
Europejskiej. 

CTT najczęściej przybierają formę: uczelnianą, spółki lub fundacji44. 
W pierwszym przypadku ich działalność oparta jest na zasadach określonych 
przez senat uczelni, bazując na kontaktach uczelni lub, w szerszym znaczeniu, 
zawiązując współpracę z działającymi w danym regionie przedsiębiorstwami. 
Rozwój tego typu jednostek w ramach uczelni stanowi dla szkoły wyższej ważny 
czynnik umożliwiający otwarcie się jej na otoczenie i uczestniczenie w tworze-
niu w regionie przedsiębiorczości akademickiej (inkubatorów przedsiębiorczości 
lub parków technologicznych). Mogą więc one z jednej strony stanowić impuls 
dla inicjowania przedsięwzięć dynamizujących lokalne społeczności, z drugiej 
zaś stwarzają uczelni możliwości pozyskania na rynku dodatkowych środków 
fi nansowych, których źródłem jest komercjalizacja własnych osiągnięć nauko-
wych. Pozwala to w znacznym stopniu uniezależnić się od funduszy publicz-
nych. Wśród zasadniczych celów CTT należy wymienić: tworzenie baz danych 
o popycie na nowe rozwiązania, prowadzenie audytu pozwalającego na szacowa-
nie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, prowadzenie analiz służących ocenie 

42  Na podstawie strony: <www.fnp.org.pl>.
43  United States Agency for International Development (USAID) to agenda fi nansująca przed-

sięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji gospodarczej w krajach rozwijających się na terenie 
całego świata.

44  B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia…, op. cit.
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przydatności rynkowej nowinek technicznych i technologicznych, w tym poten-
cjału rynku, kosztów produkcji i dystrybucji oraz nakładów inwestycyjnych. 

Z uwagi na małą niekiedy elastyczność administracji uczelnianej i często 
wysokie koszty szkoły wyższe próbują znaleźć inne rozwiązania dotyczące 
transferu technologii do biznesu. Jedną z możliwości jest wykorzystywanie 
do tego celu organizacji typu non profi t, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz spółek 
(działających na klasycznych zasadach komercyjnych). Ich zaletą jest możliwość 
łączenia ze sobą różnych partnerów biznesu, administracji publicznej czy też 
organizacji społecznych. Wadą tego typu rozwiązań jest natomiast to, że w par-
tycypacji dochodów z wdrożeń innowacyjnych w przemyśle uczestniczy wiele 
podmiotów, co jednak może zapewnić komercjalizację badań w większej skali.  

Inną formą transferu technologii jest tworzenie CTT przy instytucjach 
biznesu oraz podmiotach publicznych. Mogą one występować jako wyodrębnione 
jednostki przy stowarzyszeniach gospodarczych, towarzystwach rozwoju regio-
nalnego, związkach zawodowych i instytucjach samorządowych. Istnieją między 
nimi różnice dotyczące realizowanych zadań. W większości przypadków kon-
centrują się one na działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej, rzadziej 
wdrożeniowej. Organizują m.in. spotykania z doświadczonymi przedsiębiorcami, 
którzy etap transferu nowych rozwiązań mają już za sobą (i przeprowadzili go 
z powodzeniem), kadrą naukową, która przekonuje do stosowania własnych 
nowatorskich rozwiązań. Są również one doradcami w zakresie prawa patento-
wego, zakupu licencji, znaków towarowych itp. Działania jednostek CTT skupio-
nych wokół administracji samorządowej mają nieco inny zakres. Koncentrują się 
na promowaniu innowacyjności jako sposobu poprawy swojej konkurencyjności, 
pomocy w nawiązywaniu zależności partnerskich, wspieraniu wdrożeń ze środ-
ków publicznych (w tym unijnych) oraz tworzeniu lokalnego popytu na innowa-
cje poprzez organizowanie targów i spotkań przedsiębiorców zainteresowanych 
nowinkami technicznymi. Nie należy zapominać o roli samorządów w tworzeniu 
agencji rozwoju regionalnego. Wszystkie bowiem powyższe zadania podejmo-
wane przez administrację lokalną powinny służyć rozwojowi gospodarczemu 
regionów oraz społeczności lokalnych, które reprezentują. 

Coraz częściej porusza się problem tworzenia w Polsce uniwersytetów tzw. 
trzeciej generacji, związanych nierozerwalnie z rozwojem przedsiębiorczości 
akademickiej. Ich ideą jest zaangażowanie szkół wyższych w działalność gospo-
darczą, charakteryzującą się tworzeniem podmiotów gospodarczych wykorzy-
stujących zasoby uczelni (tworzone w ten sposób przedsiębiorstwa określane 
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są mianem spin-out lub spin-off). Oznacza to dla uczelni odejście od tradycyjnego 
modelu dydaktyczno-naukowego, w którym decydujące znaczenie w działalności 
uczelni wyższej ma przekazywanie wiedzy studentom oraz prowadzenie badań 
„do szufl ady”. W nowym modelu szkoły wyższej zdecydowany nacisk kładzie 
się na otwarcie uczelni na otoczenie i realizowanie zadań wyznaczanych przez 
nową rzeczywistość gospodarczą, która jest kształtowana m.in. przez globali-
zację gospodarczą w Europie i na świecie, rozwój systemów informatycznych 
(w tym informacyjnych) umożliwiających szybki przepływ informacji na odle-
głość, konieczność tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy oraz związany 
z nim ogromny postęp cywilizacyjny. Otoczenie to jest więc traktowane w dwóch 
aspektach. W ujęciu pierwszym uważane jest za główny czynnik determinujący 
zmiany w systemie edukacji (urealnienie i urynkowienie tego systemu) oraz 
w ujęciu drugim oznacza korzyści wynikające dla otoczenia z otwarcia się uczelni 
(wskutek transferu wiedzy do biznesu – komercjalizacja wiedzy). 

Komercjalizacja wyników badań prowadzonych na wyższych uczel-
niach może być realizowana na wiele sposobów. Jednym z nich jest „sprze-
daż” wiedzy na wolnym rynku za określoną kwotę, pod warunkiem że będzie 
na nią określony popyt. Należy zaznaczyć, że ten rodzaj dyfuzji nie jest zbyt 
łatwy ze względu na to, że przemysł pod tym względem jest dosyć ostrożny, co 
oznacza, że nie jest skłonny do „pochopnych” decyzji w zakresie ryzyka zwią-
zanego z implementowaniem innowacji, które do tej pory nie zostały jeszcze 
do końca sprawdzone z punktu widzenia użyteczności i zapotrzebowania na 
rynku. Drugim sposobem jest rozwój tzw. przedsiębiorczości akademickiej 
oznaczającej tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowe roz-
wiązania, wypracowane przez pracowników uczelni w wyniku prowadzonych 
badań i chcących te rozwiązania uczynić źródłem swojego dochodu. W realizacji 
przedsięwzięć tego typu czynny udział mogą mieć sami studenci, którzy przy 
współpracy z kadrą naukową lub całkowicie na własny rachunek wdrażają swoje 
pomysły w życie (w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, centrów i klastrów 
akademickich). Jednakże zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku ozna-
cza to zmuszenie uczelni do działań na rzecz rynku, co może z jednej strony 
poprawić poziom kształcenia, z drugiej zaś przyczynić się do rozwoju wspomina-
nej przedsiębiorczości akademickiej. Pierwsze tego typu rozwiązania stosowane 
były już w Stanach Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej, kiedy to tak 
poważne instytucje, jak: Massachusetts Instytute of Technology czy Uniwersy-
tet Stanforda podjęły współpracę z biznesem, rozpoczynając w ten sposób nową 
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erę działalności szkół wyższych45. Proces stopniowego urynkowienia się uczelni 
widoczny jest już w krajach zachodniej Europy, natomiast w Polsce przebiega 
w umiarkowanym stopniu z racji zaszłości mentalnościowych charakteryzu-
jących się niechęcią do jakichkolwiek zmian i nieprzychylnym nastawieniem 
władz wielu uczelni wyższych46. Jak pokazały doświadczenia innych państw, 
przedsiębiorczość ta przynosi określone korzyści. Można je posegregować ze 
względu na skalę: 

– makroekonomiczną – dla całej gospodarki;
– mikroekonomiczną – dla bezpośrednio zaangażowanych w przedsię-

biorczość akademicką podmiotów. 
W ujęciu pierwszym przedsiębiorczość akademicka (PA) przyczynia się 

do podniesienia konkurencyjności gospodarki kraju na arenie międzynarodowej, 
co jest bezpośrednim efektem wdrożeń innowacyjnych. Ponadto przyczynia się 
ona do redukcji poziomu bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, któ-
rzy kończąc studia, mają małe szanse na znalezienie pracy w krótkim czasie. 
Następstwem tego jest mniejsza migracja tych osób do krajów europejskich, 
co przyczynia się do mniejszego eksportu wiedzy na zewnątrz, a tym samym 
do mniejszego zubożania polskiej gospodarki i społeczeństwa. Zadowolone 
społeczeństwo to takie, które nie szuka swojego miejsca do życia w innych 
regionach świata (Europy), pozostając w miejscach dotychczasowego zamiesz-
kania lub kształcenia. Konieczne jest tutaj oczywiście stworzenie dogodnych 
warunków do samorealizacji i rozwoju ludzi młodych. W skali mikroekono-
micznej (z punktu widzenia podmiotów uczestniczących w PA) do korzyści 
należy zaliczyć te, które wynikają bezpośrednio dla podmiotów gospodarczych 
oraz uczelni biorących udział w rozwoju PA. W pierwszym przypadku należy 
wskazać na: bliskość źródła informacji o nowych pomysłach, które mogą w spo-
sób praktyczny zostać wdrożone w życie, pomoc uczelni w pierwszym okresie 
funkcjonowania (doradcza, informacyjna, organizacyjna i fi nansowa) oraz zapew-
nienie dostępu do najnowszych rozwiązań oferowanych przez uczelnie wyższe. 
Z punktu widzenia szkół wyższych PA stwarza warunki do: krótkiej i w miarę 
szybkiej drogi nowych rozwiązań do wprowadzenia ich w praktyce, czerpania 

45  G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akade-
micka – raport z badania, PARP, Warszawa 2009.

46  R. Stanisławski, Rola szkolnictwa wyższego w procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce, 
(w:) Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, (red.) I. Staniec, Monografi e Politechniki 
Łódzkiej, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010.
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z tego tytułu dochodów, dyfuzji swoich rozwiązań w szerokim zakresie w bliż-
szym lub dalszym otoczeniu, uzyskania większej renomy w ujęciu naukowym 
(również dydaktycznym), co może przełożyć się również na wymierne efekty 
w postaci większego zainteresowania uczelnią wśród potencjalnych studentów 
oraz, co jest szczególnie istotne, przyciąganie tych, którzy są zdolni i mają duży 
potencjał intelektualny47. Ujęcie makroekonomiczne stanowi przedmiot założeń 
strategii lizbońskiej48 – dokumentu strategicznego przedstawionego przez Komi-
sję Europejską, której kontynuacją jest program „Europa 2020”49.

W ramach istniejącego systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej 
w Polsce tworzone są akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP), nazy-
wane często preinkubatorami ze względu na charakter akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości realizowanych zadań. Ze względu na specyfi kę organizacyjną 
oraz podmiot inicjujący mogą one funkcjonować w trzech podstawowych posta-
ciach:

– inkubatory utworzone przez fundację Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości lub Studenckie Forum Business Centre Club; 

– inkubatory akademickie powiązane bezpośrednio ze szkołami wyż-
szymi;

– inkubatory powstające z inicjatywy organizacji studenckich.
Inkubatory działające w ramach fundacji realizują następujące zadania: roz-

budowa sieci preinkubatorów w Polsce (docelowo ma ich być 50), zwiększenie 
mocy przerobowych w zakresie analizy nowych pomysłów biznesowych, roz-
wój współpracy z instytucjami fi nansowymi (typu venture capital), powołanie 
Funduszu Seed Capitał i Funduszu Inwestycyjnego oraz rozbudowa Centrum 
Młodej Przedsiębiorczości, w którym podejmowane będą projekty badawcze. 
Świadczą one usługi w zakresie: księgowości, doradztwa (prawnego, ekonomicz-
nego). Oferują zainteresowanym m.in. dostęp do komputera, dostęp do internetu 
oraz innych urządzeń multimedialnych. W ramach oferowanego wsparcia 
fi rmy inkubowane zwolnione są z opłat związanych z zakładaniem działalno-
ści i opłacaniem podatków. Ponadto powstające w ramach inkubatora przed-
siębiorstwa nie mają osobowości prawnej, korzystają natomiast z subkonta 

47  Ibidem.
48  Komunikat Komisji Europejskiej, Innovation Policy: updating the Union’s approach In the 

context of the Lizbon strategy, COM (112) 2003, Bruksela 2003.
49  Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, European Commission, Bruksela 2010. 
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stworzonego przez fundację. Koszty wygenerowane przez inkubator dzielone są 
solidarnie pomiędzy inkubowane fi rmy na poczet ich przyszłych dochodów (tylko 
w pewnym przedziale). Zwiększanie obciążeń fi nansowych podmiotów funkcjo-
nujących w ramach inkubatora odbywa się stopniowo aż do okresu uzyskania 
przez przedsiębiorstwo samodzielności (nie dłużej niż trzy lata). Po wyjściu 
z inkubatora fi rma zobowiązana jest do dzielenia się dochodem przez taki czas, 
jak długo trwała jej inkubacja. Nabór do tego typu inkubatorów odbywa się 
w drodze konkursów i indywidualnych rozmów ze studentami, którzy prezentują 
swoje pomysły na biznes. Celem dokonywanej weryfi kacji jest ocena możliwości 
urealnienia tych pomysłów. Drugi typ stanowią inkubatory akademickie, które 
mogą funkcjonować na dwa sposoby. Pierwszy z nich oznacza bezpośrednie 
wpisanie inkubatora w strukturę uczelni, określając w jej ramach zakres jego 
zadań statutowych. Bezpośrednim efektem funkcjonowania takich inkubato-
rów powinno być tworzenie podmiotów typu spin-out, a z czasem również 
spin-off. Powiązanie poszczególnych podmiotów biorących udział w przed-
sięwzięciach realizowanych w ramach takiego inkubatora mogą mieć charak-
ter: ortodoksyjny, hybrydowy oraz technologiczny50. W pierwszym przypadku 
powstający podmiot gospodarczy całkowicie bazuje na transferze technologii 
z rodzimej uczelni. W drugim przypadku powstający podmiot bazuje na wiedzy 
uczelni, w którym udziałowcy są w części pracownikami uczelni, a w przed-
siębiorstwie pełnią funkcje doradcze lub kontrolne. W trzecim przypadku funk-
cjonowanie podmiotu oparte jest na dostarczonej przez uczelnię technologii, 
a wynalazca (pracownik naukowy) nie ma kontaktu z przedsiębiorstwem wyko-
rzystującym jego osiągnięcia naukowe. Korzysta on jedynie z części generowa-
nego przez przedsiębiorstwo zysku poprzez przydzielone mu udziały w nowo 
utworzonym podmiocie. Jednakże, jak pokazują ostatnie badania, ten rodzaj 
przedsiębiorczości akademickiej z uwagi na brak zaangażowania ze strony 
nauki (brak możliwości infrastrukturalnych) najczęściej sprowadza się do świad-
czenia usług szkoleniowych i doradczych. Natomiast generalnym zadaniem 
inkubatorów staje się obecnie propagowanie przedsiębiorczości w środowisku 
akademickim. Drugi rodzaj inkubatorów akademickich, które są powiązane 
z uczelnią, polega na kreowaniu inkubatorów w ramach funkcjonujących ośrod-
ków transferu technologii przy uczelniach. 

50  G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka…, op. cit.
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THE INSTRUMENTS OF THE INNOVATION POLICY TOWARDS 
TO SME SECTOR

Summary

In Poland and European Union there are many instruments which are able to sup-
port the development of the SME – law instruments, programs instruments, fi nance 
instruments and institution instruments. Many of them can be realised due to EU sup-
port, Polish government support and the local authorities support. The commercialization 
of the researches is important aspect of the development of SME sector. The most impor-
tant role (of this process) is connected to the development of the academic entrepreneur-
ship and the universities of third generation.

   Translated  by Robert Stanisławski  
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5. WYKORZYSTANIE I WPŁYW WYBRANYCH INSTRUMENTÓW 
POLITYKI INNOWACYJNEJ NA ROZWÓJ MSP W POLSCE. 

ANALIZA NA PODSTAWIE BADAŃ WTÓRNYCH

5.1. Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjnego 
przedsiębiorstwa

5. 1.1. Ocena sytuacji w zakresie ochrony własności intelektualnej w Polsce 

Innowacyjność nabiera coraz większego znaczenia dla rozwoju gospodar-
czego krajów Unii Europejskiej. Skuteczność jej wdrożeń w znacznym stopniu 
uzależniona jest od potencjału intelektualnego, stającego się „siłą elektromo-
toryczną” całej europejskiej gospodarki, w tym również gospodarki polskiej. 
Akcesja naszego kraju do struktur unijnych wymusza przeprowadzanie jej głębo-
kiej restrukturyzacji opartej na nowych rozwiązaniach, które stają się „orężem” 
w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wdrożenia innowacyjne mogą mieć cha-
rakter odtwórczy, bazujący na rozwiązaniach już sprawdzonych przez inne pod-
mioty gospodarcze lub branże. Jednak, jak pokazują badania, coraz większego 
znaczenia nabierają zupełnie nowe (nieznane dotychczas) produkty i usługi. Jest 

*   Autorka punktu 5.5.2.
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to oczywiście związane z problemem ochrony praw własności intelektualnej. 
Brak takiej ochrony może skutkować kopiowaniem tych rozwiązań przez różne 
przedsiębiorstwa i to zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozbawi prawdzi-
wych innowatorów nie tylko zysków, ale nawet zwrotu kosztów poniesionych 
na działalność badawczą i rozwojową. Efektem takich zachowań rynkowych 
w dłuższej perspektywie będzie zapewne (w najlepszym wypadku) zaniechanie 
przez przedsiębiorstwo prowadzenia działalności rozwojowej i powrót do trady-
cyjnych metod wytwarzania, oferowanie na rynku produktów nieznacznie odbie-
gających od dostępnych substytutów lub (w najgorszym przypadku) bankructwo, 
gdy podmiot taki zbyt dużo zainwestuje w nowe przedsięwzięcia. W praktyce 
często zdarza się, że przedsiębiorcy sami rezygnują z ochrony praw intelektu-
alnych, co jest następstwem zbyt słabej świadomości zagrożenia wynikającego 
z kopiowania nowych rozwiązań przez konkurentów lub też braku wiary w to, 
że może ono dotyczyć ich pomysłów i zastosowań. W skrajnych przypadkach 
znane są również sytuacje, w których nieuczciwi przedsiębiorcy nie tylko wdra-
żają obce rozwiązania, ale zgłaszają je jako swoje do urzędów patentowych. Dla-
tego warto zaznaczyć, że koszt opatentowania nowych rozwiązań jest relatywnie 
niski w porównaniu z utratą (całkowitą lub częściową) rynku, koniecznością 
wycofania swoich produktów lub też dochodzenia swoich praw na drodze sądo-
wej. W ujęciu międzynarodowym brak świadomej i celowej polityki patentowej 
w kraju prowadzi do eksportu rozwiązań polegającego na przywłaszczaniu sobie 
innowacji przez zagraniczne instytucje badawcze, które po lekkiej modyfi kacji 
polskich rozwiązań zgłaszają wynalazki w zagranicznych urzędach patentowych 
jako swoje1. 

Z ostatnich statystyk podanych (przez Europejski Urząd Patentowy) wynika, 
że Polska w 2009 roku złożyła 172 wnioski patentowe. Jest to nieco więcej niż 
w latach poprzednich, ale zdecydowanie mniej niż zgłaszają liderzy rozwiązań 
innowacyjnych w Europie. Na pierwszym miejscy są Niemcy (25,1 tys.), potem 
Francuzi (8,9 tys.), Szwajcarzy (5,8 tys.) oraz Holendrzy (6,7 tys.)2. Tendencją 

1  H. Wróblewska, Ochrona własności intelektualnej – aspekty praktyczne, Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Łódź 2007.

2  J. Pieńczykowska, Paszporty dla patentów, Biuletyn Programu Operacyjnego „Innowacyjna 
Gospodarka”, nr 4(10)/2010.
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w tym zakresie jest raczej opatentowywanie w kraju niż za granicą. Głównymi 
przyczynami tego stanu rzeczy są3:

– niewystarczająca wiedza (kadr menedżerskich) na temat warunków 
dokonywania zgłoszeń patentowych (również o charakterze międzyna-
rodowym);

– niewystarczający poziom współpracy na styku biznesu i nauki, co utrud-
nia proces komercjalizacji nowych rozwiązań;

– brak właściwej motywacji do komercjalizacji badań;
– niska świadomość na temat korzyści lub strat związanych z opatentowa-

niem nowości;
– brak funduszy na szkolenie rzeczników patentowych;
– brak środków fi nansowych na prowadzenie prac związanych z dokony-

waniem prawidłowego zgłoszenia patentowego.
Poza wymienionymi przyczynami można wskazać jeszcze inne, wśród 

których na pierwszym miejscu jest za małe zaangażowanie się zarówno przed-
siębiorstw, jak i uczelni wyższych w prowadzenie prac rozwojowych, w tym 
badań. Jest to konsekwencja wciąż za niskich nakładów na działalność badawczą 
w porównaniu z innymi państwami w Europie, nie mówiąc już o krajach azjatyc-
kich czy USA. W 2007 największy poziom wydatków na B+R (mierzony udzia-
łem w PKB) był w takich krajach, jak: Szwecja (3,6%), Finlandia (3,47%), USA 
(2,67%), Niemcy (2,54%) czy Austria (2,65%). Najmniejszy – w krajach nowo 
przyjętych do Unii Europejskiej: Polsce (0,57%), na Litwie (0,82%), Łotwie 
(0,59%), Cyprze (0,45%)4.  

Badania zlecone przez PARP w 2009 roku wskazują na kilka problemów. 
Po pierwsze, liczba patentów pozostaje w korelacji z prowadzoną przez przed-
siębiorstwa działalnością badawczą. Najczęściej (76%) zgłaszały patenty te pod-
mioty, które prowadziły własne działy B+R, współpracowały z krajową instytucją 
badawczą (57%) lub zagraniczną jednostką B+R (24%). Po drugie, głównymi 
motywami ubiegania się przedsiębiorstw o ochronę patentową są: zapobieganie 
kopiowaniu, chęć nowych wdrożeń, zdobywanie nowych rynków (rys. 1).

3  Ewaluacja działania 5.4 PO IG „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie 
ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG Zarządzanie 
własnością intelektualną”, PARP, Warszawa 2008.

4  „Europe in Figures, Science and Technology”, Eurostat Yearbook, nr 12/2010.
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Rys. 1. Najczęściej wymieniane motywy ubiegania się przedsiębiorstw o ochronę paten-
tową 

Źródło: Ewaluacja działania 5.4 PO IG „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora 
MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia 
działania 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną”, PARP, Warszawa 
2008.

Dosyć ciekawe wydają się wskazania typu „tworzenie tożsamości fi rmy” 
czy też „zwiększenie wartości rynkowej fi rmy”. Świadczy to o tym, że oprócz 
„twardych” korzyści związanych z ochroną własności intelektualnej badane pod-
mioty dostrzegają inne („miękkie”), które w czasie mogą wpłynąć na pozycję 
danego przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym oddziaływać na jej konkuren-
cyjność. Dowodzi to, że podmioty sektora MSP zaczynają dostrzegać koniecz-
ność opatentowania swoich wynalazków nie tylko z powodu ich ochrony przed 
nieuczciwą konkurencją (otoczeniem). Z drugiej zaś strony ogólne zniechęcenie 
do opatentowania może wynikać z małej skuteczności egzekwowania ochrony 
własności intelektualnej, co jest następstwem długich, żmudnych i przede 
wszystkim drogich postępowań sądowych w sprawach spornych o naruszenie 
dóbr przemysłowych i osobistych. Mali przedsiębiorcy słusznie zauważają, że 
na wyjaśnianie i dochodzenie przed sądem prawa do własnych wynalazków 
mogą pozwolić sobie w zasadzie tylko podmioty duże, które stać na poniesienie 
kosztów sądowych (lub innych). Małe, a nawet średnie przedsiębiorstwa nie są 
w stanie poradzić sobie z tym problemem. Do innych najczęściej wskazywanych 
barier można zaliczyć: skomplikowane procedury administracyjne, brak wykwa-
lifi kowanych specjalistów w fi rmie itd. (rys. 2). 
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Rys. 2. Najczęściej wymieniane bariery w ubieganiu się przedsiębiorstw o ochronę 
patentową wynalazków

Źródło: Ewaluacja działania 5.4 PO IG „Plany i potrzeby przedsiębiorców...”, op. cit.

Wydaje się, że również państwo w ramach polityki innowacyjnej ma dużo 
do zrobienia. Dotyczy to przede wszystkim skrócenia procesu opatentowania, 
uproszczenia procedur administracyjnych, zwiększenia liczby rzeczników paten-
towych, poprawy prawa patentowego itd. Przedsiębiorstwa powinny natomiast, 
pomimo ograniczonych zasobów i środków fi nansowych, koncentrować się 
na rozwijaniu własnej bazy badawczo-rozwojowej (stać się czynnymi uczestni-
kami procesu dyfuzji innowacji przynajmniej w swoim najbliższym otoczeniu), 
zatrudnić specjalistów patentowych lub szkolić w tym zakresie swoich pracow-
ników oraz zacząć postrzegać patent w kategoriach korzyści i pewnego rodzaju 
inwestycji na przyszłość.

Roli państwa nie można kwestionować szczególnie w takim obszarze, jak 
pomoc publiczna. Badania te dowodzą, że wsparcie w zakresie ochrony włas-
ności intelektualnej (zdaniem przedsiębiorców) jest niezwykle istotne z punktu 
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widzenia podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw5. Ponad 60% badanych 
oceniło ją jako bardzo ważną lub ważną dla poprawy swojej pozycji na rynku. 
Podobne wyniki osiągnięto w odniesieniu do oceny pomocy publicznej na rzecz 
opatentowania wynalazków. 46% respondentów wskazało, że jej wpływ na liczbę 
patentów może mieć znaczenie dla sektora MSP. Potwierdza to tezę (powyższy 
rysunek), że jedną z podstawowych barier jest brak środków fi nansowych, a two-
rzenie programów wspierających (np. „Patent plus”) jest całkowicie zasadne.

5.1.2. „Patent plus” – przykład programu wspierającego ochronę własności 
intelektualnej w Polsce

Program rządowy „Patent plus” ma na celu zainicjowanie działań przedsię-
biorców na rzecz zwiększenia liczby krajowych i międzynarodowych zgłoszeń 
patentowych poprzez dofi nansowanie lub refi nansowanie kosztów związanych 
z przygotowaniem zgłoszenia patentowego. Wielkość środków przyznanych 
poszczególnym podmiotom w ramach tego programu jest niebagatelna, bo 
wynosi 90% planowanych kosztów realizacji. W tym miejscu należy określić 
skuteczność tego programu w Polsce. Według badań przyprowadzonych na zle-
cenie MNiSW ocena programu wypadła średnio6. Na 100 złożonych wniosków 
rekomendacji udzielono ok. 50 podmiotom. Najwięcej (w latach 2007–2009) 
uczelniom wyższym (57 jednostek) oraz instytutom badawczym (31 jednostek). 
Zdecydowanie mniej parkom technologicznym (2 jednostki) oraz centrom trans-
feru technologii (1 jednostka). W podziale na województwa najwięcej wnio-
sków złożono w województwie mazowieckim (24), a najmniej w podlaskim 
i świętokrzyskim (po 1) (rys. 3).

5  Ewaluacja działania 5.4 PO IG…, op. cit.
6  Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie patentowania 

wynalazków” oraz „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akade-
mickiej”, MNiSW, raport końcowy, Warszawa 2009.
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Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie 
patentowania wynalazków” oraz „Kreator innowacyjności – wsparcie innowa-
cyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, MNiSW, Raport końcowy, Warszawa 
2009.

 
Najwięcej umów podpisano w województwie mazowieckim, wielkopolskim 

oraz śląskim. W tym ostatnim przypadku efektywność w pozyskiwaniu funduszy 
na działalność innowacyjną była największa, według liczby złożonych wniosków 
w stosunku do liczby podpisanych umów wynosiła 100%. Efektywność ta była 
znacznie niższa w odniesieniu do województwa mazowieckiego (wynosiła ona 
ok. 62%), a najmniejsza w województwie dolnośląskim (ok. 23%). Niepokojące 
jest natomiast to, że część województw w ogóle nie złożyła wniosków o dofi nan-
sowanie. Dotyczy to województw: lubuskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-
-mazurskiego. Oznaczać to może, że w tych regionach najsłabiej przebiega pro-
ces unowocześnienia przedsiębiorstw związany z działalnością B+R. 

Ewaluacja dokonana na zlecenie MNiSW wskazuje na kilka kwestii. 
Po pierwsze nastąpił wzrost liczby podmiotów (o ok. 24%), które skomercja-
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lizowały swoje wynalazki. Jedna trzecia przedsiębiorstw stwierdzała, że liczba 
skomercjalizowanych wynalazków nie przekroczyła pięciu sztuk, blisko jedna 
czwarta (ok. 26%) stwierdziła, że liczba ta sięgała nawet 10 wynalazków, najmniej 
(bo ok. 5%) badanych wskazało na komercjalizację powyższej 10 nowych rozwią-
zań. Najczęściej wymienianymi działaniami ukierunkowanymi na urynkowienie 
własnych osiągnięć wskazywanymi przez respondentów były: prezentacje na tar-
gach branżowych, prezentowanie własnych osiągnięć w internecie, poszukiwanie 
podmiotów zainteresowanych nabyciem licencji lub takich, które zainteresowane 
są kontynuowaniem prac B+R nad rozwojem wynalazku. Ogólnie na podstawie 
tej części badań można stwierdzić, że nastąpił nieznaczny wzrost komercjalizo-
wanych osiągnięć (wynalazków) wśród przedsiębiorstw. Jednakże nie można go 
określić jako przyrost, chociażby ze względu na krótki okres trwania programu. 
Po drugie, według przeprowadzonych badań wzrosła liczba podpisywanych 
umów o współpracy z fi rmami zainteresowanymi wdrażaniem wynalazków 
(w tym umów licencyjnych). Ponad 40% respondentów stwierdziło, że dzięki 
dofi nansowaniu przewidzianemu w ramach tego programu zwiększyło liczbę 
zawartych umów (związanych z zakupem nowych rozwiązań w otoczeniu) 
(rys. 4). Jednakże, jak zaznaczono, wartość tych umów była stosunkowo nie-
wielka, co wynika z faktu, że obejmowały one podmioty małe i średnie. 
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Rys. 4. Wzrost liczby umów o współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi a przed-
siębiorstwami 

Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie pa-
tentowania wynalazków”, raport końcowy, Warszawa 2009.
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Autorzy tego badania wskazują, że nie dowodzi to jednoznacznie bez-
pośredniego wpływu programu na wzrost liczby komercjalizowanych badań. 
Wynika to z faktu, że wzrost mógł być efektem wcześniej podjętych przez te 
instytucje działań mających upowszechnić i skomercjalizować ich osiągnięcia 
naukowe. Ponadto trudno jest określić efektywność programu mierzoną liczbą 
wdrożeń, gdyż wzrost liczby umów nie musi wcale oznaczać wzrostu komer-
cjalizacji opatentowanych wynalazków. Co więcej, można tutaj powiedzieć, że 
liczba efektywnych wdrożeń nie jest bezpośrednio związana z liczbą podpisanych 
umów (nie podlega więc bezpośredniemu wsparciu), lecz zależy od skuteczno-
ści przyjętej strategii komercjalizacji oraz atrakcyjności rynkowej zakupionych 
efektów badań naukowych (jakości i atrakcyjności wynalazku). Powszechnie 
wiadome jest, że nie wszystkie odkrycia znajdują zastosowanie w praktyce i tym 
samym oddziałują na poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Trudno 
więc jednoznacznie wskazać w tym przypadku, że wzrost liczby umów (licencji) 
wpłynął na poprawę sytuacji w zakresie komercjalizowanych badań i jakie zna-
czenie w tym procesie mógł mieć analizowany program. Po trzecie, dosyć istotna 
z punktu widzenia celu programu „Patent plus” jest liczba składanych wniosków 
o uzyskanie patentu. Jak wykazały badania, miał on znaczący wpływ na przyrost 
zgłaszanych patentów (rys. 5), szczególnie o charakterze międzynarodowym. 
Respondenci wskazywali na fakt, że środki z tego projektu traktują jako dodat-
kowe dofi nansowanie pozwalające im na wyjście ze swoim wynalazkiem poza 
Polskę. W przypadku braku dodatkowych funduszy ich wysiłek zostałby skon-
centrowany na uzyskaniu patentu krajowego, a nie międzynarodowego. 

4,8%

52,4%

23,8%

19,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Zmniejszy a si

Nie zmieni a si

Zwiekszy a si

Trudno powiedzie

Rys. 5. Zmiana liczby zgłoszeń patentowych w trakcie trwania projektu 

Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie pa-
tentowania...”, op. cit.
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Z powyższych danych wyraźnie wynika, że ponad połowa badanych oceniała 
program pod względem wpływu na liczbę zgłoszeń patentowych jako obojętny. 
Jednakże jedna czwarta (jest to niewątpliwy sukces tego programu) stwierdziła, 
że pozwolił on na zwiększenie liczby zgłoszonych patentów. Po czwarte, badanie 
dowodzi, że program ma niewielki wpływ na liczbę rzeczników patentowych. 
Wynika to m.in. z tego, że ich kształcenie jest procesem długotrwałym (kilku-
letnim, najczęściej czteroletnim). Biorąc pod uwagę fakt, że część projektów 
realizowanych w ramach tego programu dotyczy uzyskania aplikacji rzecznika 
patentowego, można sądzić, że pozwoli on na odmłodzenie kadry rzeczników 
patentowych w przyszłości. Po piąte, kolejnym aspektem programu „Patent 
plus” jest jego ocena z punktu widzenia realizowanych celów. Również w tym 
przypadku była ona pozytywna. Respondenci w zdecydowanej większości, bo 
w ponad 70%, stwierdzili, że program spełnia ich wymagania dotyczące wsparcia 
ochrony włas ności intelektualnej (rys. 6). 
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Rys. 6. Ocena programu przez benefi cjentów 

Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie pa-
tentowania...”, op. cit.

Jednostki niezadowolone wśród najczęściej wymienianych zarzutów poda-
wały7: 

– długi i nieprzewidywalny czas oceny złożonych wniosków, co może 
wpłynąć na dezaktualizację stworzonych wynalazków;

– brak możliwości zmiany (lub zbyt długi jej czas) wnioskowanych dzia-
łań w ramach tego samego projektu w przypadku stwierdzenia niedużej 

7  Ibidem.
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użyteczności wynalazku („nie nadaje się on jeszcze do opatentowania 
lub nie warto go opatentować”);

– brak możliwości dofi nansowania procesu komercjalizacji opatentowa-
nych w ramach programu wynalazków;

– brak szczegółowego uzasadnienia odmowy realizacji projektów, co 
uniemożliwiało ich poprawę i powtórne złożenie.

Wymienione braki wpłynęły na ocenę negatywną z punktu widzenia założeń 
programu (tak stwierdziło 14% badanych), sposobu jego realizacji (również 14% 
respondentów wskazało na ten czynnik) oraz oceny składanych wniosków na eta-
pie aplikacyjnym. Wśród pierwszej grupy wskazywano jeszcze takie elementy, 
jak: brak listy wydatków kwalifi kowanych, brak szczegółowych kryteriów oceny 
projektów oraz brak kryteriów mierzalnych (mierników) oceny projektów. Wąt-
pliwości wzbudzała przede wszystkim procedura oceny merytorycznej. Szcze-
gólnie dotyczy to braku właściwego regulaminu wewnętrznego precyzującego 
sposób postępowania od momentu przyjęcia wniosku, poprzez procedury oceny 
formalnej i merytorycznej, aż do podpisania umowy. Według tych badań aż 
ok. 41% respondentów kwestionuje zasady przyznawania wsparcia w ramach 
tego programu, twierdząc, że nie są oni w stanie określić, jakie wymagania mery-
toryczne są brane pod uwagę przy ocenie wniosku. W drugiej grupie, oprócz 
wymienionych powyżej, wskazywano m.in. na dużą biurokrację oraz niezbyt 
czytelne sposoby przekazywania informacji związanych ze zmianą sposobu 
realizacji programu (w tym informowanie o konieczności złożenia nowego wnio-
sku). Dosyć ciekawym faktem odnotowanym w badaniu jest to, że w grupie nega-
tywnie oceniającej program ok. 72% badanych nie potrafi ło wskazać przyczyn 
takiej oceny. Po szóste, należy zwrócić uwagę, że program „Patent plus” nie jest 
masowy, czyli przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Jego adresatami 
są tylko takie jednostki, które zamierzają opatentować swoje wynalazki w ramach 
prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Świadczą o tym dane przed-
stawiające główne źródła informacji o programie. W większości przypadków 
(ok. 61% badanych) ogólne informacje były pozyskane na stronach interneto-
wych instytucji odpowiedzialnych za nabór wniosków (informacja trafi ała tylko 
do wyselekcjonowanych jednostek, co dowodzi coraz większego zainteresowania 
możliwościami oferowanego wsparcia), natomiast media publiczne typu reklama 
w prasie czy ulotki informacyjne miały marginalne znaczenie (rys. 7). 
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Rys. 7. Główne źródła informacji o programie 

Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie pa-
tentowania...”, op. cit.

Ostatnim elementem tej oceny są sugestie respondentów na przyszłość. 
Znaczna część, bo prawie dwie trzecie, uważa, że warunki oferowane w ramach 
programu są przystępne (ok. 58% badanych) i to w stopniu znacznie większym 
niż oferowane w funduszach strukturalnych. Jest to niewątpliwie ogromna zaleta 
programu, zachęcająca do szerszego wykorzystania wśród jednostek zamierza-
jących kształtować swoją politykę patentową w świadomy i celowy sposób. 
Jednakże w odniesieniu do negatywnych opinii część respondentów (ok. 44%) 
poprawy sytuacji upatruje w skróceniu czasu oceny wniosków i zdecydowanie 
lepszej informacji (w tym poprawa kanałów przepływu informacji) (ok. 20% 
badanych) (rys. 8).

Reasumując, program jest względnie dobrze oceniany przez benefi cjentów. 
Jednakże wnioskodawcy wskazali wiele niedoskonałości, które mogą zostać usu-
nięte w wyniku określonej modyfi kacji. Ponadto konieczne jest jeszcze dopra-
cowanie szczegółów w taki sposób, aby zapewnić jego większą kompatybilność 
z innymi programami wspierającymi komercjalizację badań. Do najważniejszych 
rekomendacji wynikających z tego badania należy zaliczyć8: 

– opracowanie procedury oceny wniosków, w tym przedstawienie czytel-
nych kryteriów, na podstawie których dokonuje się selekcji i wyłonienia 
wniosków przedstawianych do wsparcia (np. opracowanie szczegółowej 

8  Ibidem.
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listy kosztów kwalifi kowanych, poprawa sposobu oceny merytorycznej 
składanych wniosków);

– podniesienie znaczenia elementu procesu komercjalizacji do jednego 
z głównych założeń programu (celów). Oznaczałoby to dofi nansowywa-
nie tych wniosków patentowych o charakterze międzynarodowym, które 
miałyby realną szansę na urynkowienie w przyszłości (związane byłoby 
to z przedstawieniem wiarygodnego planu komercjalizacji wynalazku).
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Rys. 8. Proponowane zmiany w programie przez respondentów
Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie pa-

tentowania...”, op. cit. 

W sensie technicznym najczęściej wymienia się następujące czynniki:
– umożliwienie rejestracji i składnia wniosków w formie elektronicznej. 

Ma to na celu poprawę skuteczności obsługi (potencjalnych) benefi cjen-
tów programu (skrócenie czasu oceny wniosków, poprawa procedury 
rozliczania wydatków itd.);

– wprowadzanie jednolitych baz danych umożliwiających archiwizację 
danych;

– wprowadzenie korespondencji elektronicznej z wnioskodawcami, co 
znacznie uprościłoby sam proces informacyjno-decyzyjny pomiędzy 
uczestnikami programu (ministerstwem i benefi cjentami).
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5.2. Warunki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce

5.2.1. Stan rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce

Zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce wymuszają konieczność doko-
nania istotnych modyfi kacji w szkolnictwie wyższym. Oznacza to powolne 
odchodzenie szkół wyższych od tradycyjnego modelu opartego na działalności 
naukowo-dydaktycznej. System uczelniany przez wiele ostatnich dziesięcioleci 
ukierunkowany był na przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu w sposób 
dość bierny, kładł znacznie większy nacisk na rozwiązania teoretyczne, w wielu 
przypadkach często w oderwaniu od rzeczywistości. Obecnie w dobie budowa-
nia gospodarki opartej na wiedzy konieczne staje się niezbędne zaangażowanie 
uczelni wyższych w proces komercjalizacji swoich osiągnięć naukowych, co 
z jednej strony pozwoli na ich większe usamodzielnienie się, z drugiej zaś udo-
wodni przydatność prowadzonych badań w przemyśle. Natomiast ta otwartość 
w odniesieniu do dydaktyki powinna owocować zmianami w systemie naucza-
nia, przynosząc konkretne efekty w postaci wprowadzania nowszych metod 
przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim dostosowania programów do 
nowej rzeczywistości. Ten ostatni element kształtowany jest przez wiele zjawisk 
zachodzących w otoczeniu. Należy do nich m.in. zaliczyć wzrost znaczenia zja-
wisk integracyjnych i globalizacyjnych nie tylko w skali regionu, kontynentu, 
ale również świata, a co za tym idzie, konieczność zmian poziomu konkurencyj-
ności poszczególnych elementów składowych gospodarek narodowych. Doty-
czy to również całego systemu szkolnictwa wyższego, którego orientacja tylko 
i wyłącznie naukowo-dydaktyczna we współczesnym świecie to zdecydowanie 
za mało. Kończy się powoli okres „leniwego” podejścia uczelni do otaczającej 
ją rzeczywistości, przejawiającego się dosyć obojętną postawą wobec otoczenia 
i brakiem uwzględniania czynników konkurencyjności. Zaczyna się natomiast 
era, w której uczelnia staje się podmiotem gry rynkowej nastawionej na kon-
kretne, wymierne efekty końcowe w postaci osiągnięć praktycznych. Jest to 
związane z komercjalizacją badań i większą liczbą wdrożeń, co oznacza, że ich 
dotychczasowy porządek funkcjonowania zostaje całkowicie zmieniony poprzez 
zmianę charakteru działania (z jednostek dydaktyczno-naukowych) na np. mię-
dzynarodowe centra transferu technologii. Niekwestionowaną formą wspierania 
i rozwoju biznesu w ramach uczelni wyższych staną się niewątpliwie inkubatory 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Wzajemne powiązanie elementów 
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biznesu i nauki w szkolnictwie wyższym określane jest często mianem uniwersy-
tetów trzeciej generacji9. 

W krajach Europy Zachodniej zjawisko przedsiębiorczości akademickiej jest 
dosyć powszechne. W Polsce jest ono dopiero wdrażane w niektórych ośrodkach 
akademickich, z różnymi efektami. W większości przypadków w inkubatorach 
(preinkubatorach) realizowane są działania „miękkie” nastawione na świadcze-
nie usług szkoleniowych (rzadziej doradczych) niż związane z inkubowaniem 
przedsiębiorczości. W tym miejscu należy koniecznie zaznaczyć, że inicjatywy 
w postaci inkubatorów przedsiębiorczości przynoszą tak gospodarce, jak i uczel-
niom konkretne korzyści. Po pierwsze, redukują one bezrobocie szczególnie 
wśród ludzi młodych (absolwentów), którzy, pełni energii i zapału, są w stanie 
realizować własne pomysły na życie, wdrażając je przy współudziale i pomocy 
jednostki, jaką jest szkoła wyższa. Po drugie, biorąc pod uwagę fakt, że szansę 
na realizację mają rozwiązania jak najbardziej innowacyjne, ich wdrożenia będą 
przyczyniać się do podnoszenia innowacyjności przemysłu w ujęciu lokalnym, 
regionalnym lub nawet europejskim. Analizując bezpośrednie lub pośred-
nie korzyści dla uczelni, należy stwierdzić, że dzięki tego typu rozwiązaniom 
zyskuje ona dosyć prostą drogę do komercjalizowania osiągnięć naukowych 
i zwiększania poprzez to swoich dochodów, uczestniczenia w procesie ich dyfu-
zji, co kształtuje jej renomę w bliższym, a nawet dalszym otoczeniu. W przyszło-
ści może to mieć przełożenie na liczbę osób, które będą chciały rozpocząć studia 
na danej uczelni, jak również na liczbę pracowników naukowych skłonnych 
do podjęcia pracy w danej jednostce naukowej, o dużych możliwościach rozwojo-
wych. Przyciąganie osób zdolnych, ambitnych i mających potencjał oraz wiedzę 
staje się w ostatnim czasie warunkiem prawidłowego rozwoju każdej organizacji 
gospodarczej. Wiedza staje się kapitałem na sprzedaż, a człowiek wykształcony, 
będący jej nośnikiem i umiejący właściwie ją wykorzystać – zasadniczym skład-
nikiem (zarówno przedmiotem, jak i podmiotem) zainteresowań współczesnego 
zarządzania przedsiębiorstwem i całą gospodarką.

Ideą przedsiębiorczości akademickiej jest powiązanie ze sobą świata biz-
nesu i świata nauki. Jego efektem są wdrożenia praktyczne nowych rozwiązań, 
które z uwagi na istniejące bariery (głównie fi nansowe) mogłyby nigdy nie ujrzeć 

9  R. Stanisławski, Rola szkolnictwa wyższego w procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce, 
(w:) Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, (red.) I. Staniec, Monografi e Politechniki 
Łódzkiej, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010.
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światła dziennego. Z punktu widzenia rozwoju innowacji przedsiębiorczość ta 
jest o tyle ważna, że10:

– umożliwia tworzenie krótkich powiązań nauka–biznes, co oznacza 
w praktyce szybką realizację generowanych pomysłów;

– umożliwia komercjalizację badań prowadzonych w ramach uczelni 
wyższych;

– utrudnia przejmowanie wartościowych rozwiązań (w wyniku powszech-
nej komercjalizacji) przez zagraniczny przemysł;

– tworzy młodym ludziom warunki do rozwoju, usamodzielnienia się 
i zarabiania „dużych pieniędzy”, co stanowi swoistego rodzaju moty-
wator dalszego wysiłku na rzecz poszukiwania nowych pożytecznych 
rozwiązań;

– pomaga potencjalnym biznesmenom w początkowym stadium funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa, poprzez co zachęca osoby do podejmowania 
wysiłku związanego z założeniem własnej działalności gospodarczej;

– „udziałowcami” podejmowanych w jej ramach przedsięwzięć są pra-
cownicy naukowi, co z jednej strony umożliwia bezpośredni transfer 
wiedzy do praktyki, z drugiej zaś tworzy korzystne warunki uzyskania 
przez nich dodatkowych źródeł zarobkowania, odgrywając również rolę 
motywatora na rzecz rozwoju innowacyjnego (tworzenia użytecznych 
rozwiązań) i współpracy z biznesem.

Należy odpowiedzieć na pytanie o rodzaj modelu przedsiębiorczości akade-
mickiej (w tym stopień zaangażowania uczelni w jej rozwój), który po uwzględ-
nieniu polskiej rzeczywistości gospodarczej jest możliwy do wdrożenia w życie. 
Czy ma to być model oparty w większym stopniu na inkubowaniu nowych pod-
miotów, czy też tylko ukierunkowany na tworzenie nowych rozwiązań technicz-
nych i technologicznych oraz nowych koncepcji biznesowych, które podlegają 
w środowisku komercjalizacji. Wygodniejszym rozwiązaniem jest niewątpliwie 
drugie z wymienionych, chociażby z punkty widzenia niechęci pracowników 
wyższych uczelni do prowadzenia własnego biznesu (których przyczyną są 
m.in. ograniczenia czasowe i niechęć do podejmowania ryzyka gospodar-
czego). Drugi zaproponowany powyżej model oznacza z kolei większe zaan-
gażowanie się uczelni w działalność organizacyjną, do której często nie są one 
przygotowane (brak odpowiedniej infrastruktury). Obecnie optymalnym roz-
wiązaniem wydaje się wypracowanie rozwiązania pośredniego, które oznaczać 

10  M. Matusiak, K. Zasiadły, Rekomendacje dla Polski, (w:) Innowacyjna przedsiębiorczość 
akademicka – światowe doświadczenia, (red.) J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005. 
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może tworzenie większej liczby przedsiębiorstw typu spin-off (niezależnych 
od uczelni macierzystej, ale korzystających z jej dokonań – forma przeznaczona 
dla bardziej doświadczonych przedsiębiorców) lub spin-out (zależnych od pod-
miotu, jakim jest uczelnia, w sposób kapitałowy lub inny – forma przeznaczona 
bardziej dla początkujących przedsiębiorców)11. 

Z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez PARP wynika, że przedsię-
biorczość akademicka (w postaci wymienionych form spin-off lub spin-out) nie 
jest zbyt powszechnym sposobem na prowadzenie biznesu w Polsce (rys. 9). 
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Rys. 9. Skala zainteresowania prowadzeniem własnego biznesu (spin-off i spin-out) 
wśród studentów i pracowników naukowych (N = 427)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Ma-
żewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, PARP, 
Warszawa 2009.

Dane z rysunku dowodzą, że większą niechęć do podejmowania własnej 
działalności gospodarczej wyrażają pracownicy (42%) niż studenci (25%). 
Również mniej pracowników jest zainteresowanych podjęciem takiej działalno-
ści (odpowiednio 31% i 51%). Z czego wynika względnie niski poziom zaan-
gażowania i zainteresowania się przedsiębiorczością akademicką w Polsce? 
Na pewno z istnienia pewnych barier (rys. 10), których charakter może wyni-

11  Szerzej na ten temat: R. Stanisławski, Rola szkolnictwa wyższego…, op. cit.
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kać z subiektywnych i obiektywnych uwarunkowań. Do pierwszej grupy należy 
zaliczyć: niską ocenę własnych umiejętności, wiedzy oraz umiejętność radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych. Duża rolę w ich przezwyciężaniu mogą odegrać 
uczelnie wyższe, wpływające, poprzez edukację, na poziom wiedzy, szczególnie 
ludzi młodych, w różnych dziedzinach, kształtując ich osobowość i determina-
cję w dążeniu do celu, którym niewątpliwie w większości przypadków jest chęć 
zarabiania „dużych pieniędzy”.
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Rys. 10. Najczęściej wymieniane bariery związane z założeniem własnego przedsiębior-
stwa (w badaniu udział wzięli pracownicy i studenci)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, 
M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość..., op. cit.

Ze strony uczelni konieczne jest również uświadomienie studentom zalet 
i wad prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wśród barier obiek-
tywnych (niezależnych od woli przyszłych przedsiębiorców) można wymienić 
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podażowe (instytucji B+R) i makroekonomiczne (będące następstwem polityki 
innowacyjnej państwa). Do pierwszej grupy można zaliczyć: brak oferty (nie-
chęć do współpracy ze strony jednostek naukowych, badawczych), niewłaści-
wie dopasowanie oferty (niezbyt zachęcająca do podejmowania działalności 
akademickiej), zbyt długie procedury itd. Drugą grupę (w odniesieniu do władz 
państwowych) tworzą przykładowo: konieczność tworzenia zachęt fi nansowych, 
budowa systemu informacyjnego, skuteczniejszy mechanizm ochrony własno-
ści intelektualnej itd. Wniosek, jaki nasuwa się po ich analizie, jest następujący: 
dla rozwoju małej przedsiębiorczości akademickiej konieczne jest współdziała-
nie ze sobą wielu uczestników, tj. władzy centralnej, władz lokalnych i samorzą-
dowych oraz uczelni działających w różnych regionach Polski. 

Z rysunku 10 wynika, że najbardziej prawdopodobnymi barierami obiek-
tywnymi rozwoju przedsiębiorczości akademickiej są: duża biurokracja (76%), 
wysokie koszty prowadzenia biznesu (70%) czy też zła sytuacja w Polsce (68%). 
Subiektywne bariery to: brak wiedzy o biznesie (50%), brak pomysłu na biznes 
(40%) oraz brak dostatecznych funduszy na uruchomienie działalności gospodar-
czej (65%). Paradoksalnie to ostatnia grupa osób może stanowić źródło rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej, której zadaniem jest usuwanie wymienionych 
przeszkód. 

Z badań przeprowadzonych w 2009 roku w ramach PARP wynika, że 
w Polsce w połowie tego roku funkcjonowało 717 ośrodków innowacji i przedsię-
biorczości (OIIP), z czego 114 stanowiły inkubatory i preinkubatory (rys. 11). 

Inkubatory 
technologiczne 

liczba: 17
(15%)

Inkubatory 
przedsi biorczo ci

liczba: 46
(40%)

Preinkubatory
liczba: 51

(45%)

Rys. 11. Liczba (udział) aktywnych inkubatorów/preinkubatorów w Polsce w 2009 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości 

w Polsce. Raport 2009, (red.) K. Matusiak, PARP, Łódź–Warszawa 2009.
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Najwięcej, bo 45% wszystkich funkcjonujących inkubatorów, stanowią 
preinkubatory akademickie. Można zadać sobie pytanie, czy to dużo, czy też 
mało i czy rzeczywiście przedsiębiorczość akademicka, rozwijana przy wyż-
szych uczelniach, jest niezbyt popularną formą wspierania rozwoju MSP w Pol-
sce? Odpowiedź na to pytanie zawarto na rysunku 12.

Spó ki
publiczno-
-prywatne
(33,8%)

Stowarzyszenia 
i fundacje
 (33,1%)

Jednostki adm. 
publicznej

 (7,2%)

Jednostki szkó
wy szych, 

instytucji B+R
(9,7%)

Instytucje 
przedstawicielskie

 (16,1%)

Rys. 12. Rozkład instytucji wspierających z podziałem na formę prawną

Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport..., op. cit.

Tylko 9,7% instytucji wsparcia jest powiązanych ze szkołami wyższymi. 
Zdecydowaną większość stanowią spółki publiczno-prywatne (33,8%) oraz 
stowarzyszenia i fundacje (33,1%), stąd też teza o niewielkim zaangażowaniu 
uczelni w proces rozwijania przedsiębiorczości (akademickiej) w Polsce jest 
w pełni uzasadniona. Prawdą jest, że nie wszystkie formy inkubatorów muszą 
być związane z uczelniami (mogą one działać w ramach Fundacji Akademic-
kie Inkubatory Przedsiębiorczości lub też w parkach). Najwięcej w 2009 roku, 
bo aż 31 inkubatorów (61% wszystkich), funkcjonowało w ramach fundacji, 
17 w ramach uczelni i 3 w parkach naukowo-technologicznych. Ich działalność 
koncentruje się na kilku istotnych kwestiach, takich jak: usługi doradcze, szko-
leniowe i informacyjne. Ponadto oferują one dosyć szeroki zakres programów 
wspierania w takich obszarach jak: dostęp do infrastruktury, obsługa księgowa, 
obsługa prawna, pomoc w przygotowaniu biznesplanu itd. (rys. 13).
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Rys. 13. Zakres najczęściej oferowanych usług w ramach inkubatorów (preinkubatorów) 
akademickich

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości 
w Polsce. Raport..., op. cit.

Poprzednio wysuniętą tezę o mniejszym zaangażowaniu uczelni wyż-
szych w proces inkubowania przedsiębiorstw potwierdzają również powyższe 
dane. Praktycznie wartości wszystkich wymienionych kategorii (w odniesieniu 
do uczelni) są niższe niż w porównaniu z inkubatorami działającymi w ramach 
fundacji. Jedną z przyczyn, jak wcześniej zaznaczono, są ograniczone możliwości 
uczelni w zakresie infrastruktury (100% fundacja, 69% uczelnie wyższe), kolejną 
zaś wciąż zbyt skostniały system szkolnictwa wyższego, gdzie przedsiębiorczość 
nadal traktuje się jak działanie zbyteczne. 

Jak w takim razie wygląda przyszłość tej formy wspierania rozwoju przed-
siębiorczości w Polsce? W ostatnich kilku latach obserwuje się wzrost zaintereso-
wania tą formą aktywowania działalności, niestety w znacznie większym stopniu 
po stronie potencjalnych przedsiębiorców (studentów) niż uczelni wyższych. 
Te ostatnie w większości przypadków próbują rozwijać inkubatory, jednakże 
nie z przyczyn rynkowych, lecz z powodu dostępu do funduszy unijnych. Same 
zresztą przyznają, że ich inicjatywy są następstwem pozyskania europejskich 
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źródeł fi nansowych, przy czym po ich wyczerpaniu inkubatory przechodzą w stan 
uśpienia12. Jest to niewątpliwie stan patologiczny, nieprzynoszący jednostkom 
naukowym chwały ani korzyści dla gospodarki. Dlatego też tego typu fałszywe 
inicjatywy powinny podlegać negatywnej społecznej ocenie. Być może nie uda 
się całkowicie wyeliminować takich praktyk, ale można próbować przynajmniej 
je ograniczać. 

Z drugiej strony, należy zachować zdrowy rozsądek przy kreowaniu działal-
ności studenckiej. Polską cechą jest bowiem przesada, co oznacza w wielu przy-
padkach wpadanie w pewnego rodzaju skrajności. Otwarcie się uczelni wyższych 
na przedsiębiorczość nie powinno oznaczać, że efekty pracy naukowców będą 
wyrażane np. liczbą otwartych przedsiębiorstw w ramach uczelni, gdyż istotą 
szkolnictwa wyższego nie jest działanie rynkowe oparte tylko i wyłącznie na 
kryteriach zysków i strat. Reforma systemu szkolnictwa powinna uwzględniać 
przede wszystkim zmiany o charakterze strukturalnym (motywować do podej-
mowania działalności wykraczającej poza określony, dotychczasowy kanon 
dydaktyczno-naukowy) oraz (co jest trudniejsze) umożliwiać dokonywanie 
zmian mentalnościowych wśród kadry zarządzającej, która dostrzegając moż-
liwości rozwoju swoich jednostek poprzez współpracę z otoczeniem (w tym 
z biznesem), powinna stwarzać dogodne warunki do podejmowania działań 
przedsiębiorczych (zarówno przez pracowników, jak i studentów) w ramach 
uczelni. Przedsiębiorczość akademicka jest przecież, jak pokazały doświadcze-
nia zachodnie, skuteczną formą wspierania MSP.

5.2.2. Ocena programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej”

Programem rządowym będącym przedmiotem oceny w tej części niniej-
szego opracowania jest „Kreator innowacyjności” (obecnie „Kreator innowa-
cyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”). Ma on na 
celu promowanie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej poprzez: tworzenie 
jednostek organizacyjnych wspierających rozwój współpracy pomiędzy sferą 
nauki a praktyką gospodarczą, zachęcanie studentów i pracowników nauki do 
podejmowania działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym (spin-off, 

12  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, (red.) K. Matusiak, PARP, 
Łódź–Warszawa 2009.
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spin-out), zwiększenie wysiłków na rzecz większej komercjalizacji badań, pod-
noszenie kwalifi kacji kadry naukowej w zakresie przedsiębiorczości, ukierunko-
wanie uczelni wyższych na współpracę z otoczeniem, szczególnie z biznesem 
(w ramach tzw. uniwersytetów trzeciej generacji). Liczba złożonych wniosków 
i zawartych umów (w podziale na województwa) do połowy 2008 roku („Kreator 
innowacyjności”) przedstawiona została na rysunku 14.
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Rys. 14. Liczba złożonych wniosków i podpisanych umów w programie „Kreator inno-
wacyjności” do połowy 2008 roku w województwach, w których składano 
wnioski o dofi nansowanie (13).

Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie 
patentowania wynalazków” oraz „Kreator innowacyjności – wsparcie innowa-
cyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, raport końcowy, MNiSW, Warszawa 
2009.



146 Robert Stanisławski, Ewelina Kiełek

Najwięcej umów zostało podpisanych w województwie mazowieckim (15). 
Z kolei największą efektywnością w pozyskiwaniu środków w 2007 roku wyka-
zały się województwa: dolnośląskie, lubelskie, podlaskie i świętokrzyskie. Naj-
bardziej aktywne były: mazowieckie, małopolskie i wielkopolskie. 

Badanie ewaluacyjne13 przeprowadzone zostało z uwzględnieniem kilku 
podstawowych elementów. Po pierwsze, miało ono odpowiedzieć na pytanie 
o zmiany liczby jednostek, inicjatyw studenckich czy liczby skomercjalizowa-
nych technologii. Po drugie, uwagą objęte zostały w większym stopniu jako-
ściowe, a nie ilościowe elementy, takie jak: ocena zasad przydzielania wsparcia, 
ocena mechanizmu interwencji publicznej czy intensyfi kacji współpracy ze śro-
dowiskiem gospodarczym. W badaniu tym uczestniczyło 108 podmiotów: uczel-
nie wyższe, jednostki badawcze, stowarzyszenia naukowe itd. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez PARP w 2009 roku wycią-
gnięto kilka istotnych wniosków dotyczących liczby ośrodków innowacji 
i przedsiębiorczości w Polsce14. Okazuje się bowiem, że w myśl przedstawio-
nych w raporcie danych liczba ta w latach 2008–2009 nie zmieniła się, a nawet 
można powiedzieć, że się ustabilizowała. W 2008 roku wynosiła 710, a w 2009 
wzrosła tylko do 717, w tym akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Zda-
niem autorów tego raportu, przyczyn umiarkowanego oddziaływania programu 
na wzrost liczby jednostek innowacji należy upatrywać w dwóch podstawowych 
czynnikach: udziału w tym programie jednostek już istniejących, które przy-
znane środki fi nansowe przeznaczają na rozwijanie swojej dalszej działalności, 
oraz krótkim okresie jego oddziaływania (funkcjonuje od 2008 roku). Należy 
jednak zauważyć, że skoro głównymi benefi cjentami tego programu są już funk-
cjonujące jednostki, oznacza to, że przy tym założeniu nawet w dłuższym czasie 
trudno byłoby oczekiwać przyrostu liczby ośrodków innowacji. Konieczne jest 
skierowanie funduszy do potencjalnych jednostek organizacyjnych, które zdolne 
byłyby wypełniać funkcje wspierania rozwoju innowacyjności. W tym też kon-
tekście nieodzowne jest promowanie programu zarówno w skali kraju, jak i regio-
nów. Z drugiej zaś strony, zgodnie ze stwierdzeniem, że siła leży nie w ilości, ale 
w jakości, może lepszym wyjściem jest poprawianie jakości oferowanych w tych 
ośrodkach usług, a nie tworzenie nowych, o dość wątpliwej reputacji.

13  Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus…”, op. cit.
14  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, (red.) K. Matusiak, PARP, 

Łódź–Warszawa 2009.
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Cele, jakimi są: podnoszenie kwalifi kacji kadr akademickich w zakresie 
małej i średniej przedsiębiorczości, zarządzanie własnością intelektualną oraz 
komercjalizacją wiedzy – w ocenie niniejszego badania – są w pełni realne. 
Ich realizacja odbywa się w tym przypadku poprzez prowadzenie szkoleń. 
Według oceny autorów badania, szkolenia te cieszą się dużym zainteresowa-
niem (szczególnie dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości), zwłaszcza 
w odniesieniu do uczelni technicznych, w których stanowią sposób uzupełnienia 
standardowego programu nauczania. Na podstawie badań jakościowych można 
również stwierdzić, że poziom oferowanych szkoleń jest oceniany dobrze lub 
nawet bardzo dobrze. Autorzy tego badania podkreślają, że ten typ działań mógł 
mieć wpływ na podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia własnych przedsię-
biorstw poprzez tworzenie właściwej dla tego celu bazy. Jednakże nie określono, 
w jakim zakresie to zjawisko może następować i czy rzeczywiście ma to wpływ 
na liczbę nowo otwartych podmiotów gospodarczych. Ponadto należy zaznaczyć, 
że pomimo wysokiej oceny prowadzonych szkoleń nie były to najwyższe wska-
zania dotyczące efektów prowadzonej działalności na rzecz MSP (rys. 15).
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Źródło: Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus – wsparcie pa-
tentowania wynalazków” oraz „Kreator innowacyjności...”, op. cit.
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Jednym z najczęściej wymienianych (jako bezpośredni) efektów realizacji 
programu były kampanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy wśród grupy 
przedsiębiorców o innowacyjnych rozwiązaniach. Jednak po dokonaniu dogłęb-
nej analizy składanych w ramach tego programu projektów okazuje się, że nie 
wszystkie zakładały prowadzenie tego typu działań. Sugestią w ramach ewaluacji 
jest więc włączenie do programu tego elementu jako obligatoryjnego, dopasowy-
wanego oczywiście do specyfi ki każdego projektu. 

Najistotniejsza, z uwagi na cel programu, wydaje się ocena jego wpływu 
na podejmowanie współpracy uczelni i jednostek badawczych ze środowi-
skiem gospodarczym. Dokonano jej z uwzględnieniem dwóch zasadniczych 
kryteriów, tzn. z podaniem liczby podmiotów, które taką współpracę nawiązały 
po raz pierwszy, oraz tych, w których program przyczynił się do wzrostu skali 
współpracy ze środowiskiem gospodarczym. Zarówno w jednym, jak i drugim 
przypadku co najmniej jedna na dziesięć fi rm przyznała się do nawiązania lub 
kontynuacji działań kooperacyjnych mających na celu intensyfi kację wdrożeń 
innowacyjnych w sektorze MSP. Można zadać sobie pytanie, czy jest to dużo, 
czy też mało? Biorąc pod uwagę fakt, że inicjatywy zmierzające do zaangażo-
wania środowiska gospodarczego w działania podejmowane przez środowisko 
akademickie nie są w Polsce wdrażane łatwo, można stwierdzić częściowy suk-
ces programu. Jednakże autorzy badania podkreślają potrzebę jeszcze większego 
zintensyfi kowania działań na rzecz takiej współpracy, co można osiągnąć poprzez 
bezpośrednie włączenie przedsiębiorców w realizowane projekty w ramach tego 
programu. Jednym z realnych pomysłów jest ukierunkowanie wysiłków na rzecz 
tworzenia fi rm odpryskowych, które byłyby zainteresowane konkretnymi wdro-
żeniami innowacyjnymi. Ponadto uważają oni, że z uwagi na zakres omawianego 
programu nie należy liczyć na intensyfi kację współpracy pomiędzy sferą biznesu 
i akademicką na szeroką skalę.

W najmniejszym stopniu efektami działań podejmowanych w ramach 
omawianego programu były: poprawa warunków tworzenia przedsiębiorstw 
i komercjalizacji badań. W pierwszym przypadku oznacza to, że niewielkiej 
liczbie studentów i pracowników naukowych udało się otworzyć nową działal-
ność gospodarczą w ramach programu. Przyczyną jest tutaj niewątpliwie fakt, 
że program nie przewiduje bezpośredniej pomocy na ten cel. Sam ma charakter 
pośredniego wspierania rozwoju MSP, nie zakłada więc bezpośredniego usuwa-
nia barier rozwoju sektora, w tym np. fi nansowych. Przewiduje natomiast niwe-
lowanie (lub częściowe zmniejszanie) ograniczeń w otoczeniu poprzez tworzenie 
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odpowiednich warunków do przepływu środków fi nansowych do nowo powsta-
jących podmiotów. Ponadto do kolejnych przyczyn tak niskiego zaangażowania 
programu w proces kreowania działalności gospodarczej należy zaliczyć brak 
jego upowszechnienia, a przez to ograniczony zasięg. Z kolei w odniesieniu 
do komercjalizacji badań należy stwierdzić, że jest to jeden z najtrudniej osiąga-
nych rezultatów i na jego realizację potrzeba znacznie dłuższego czasu niż okres 
pomiędzy 2007 i 2009 rokiem. 

Należy również przyjrzeć się poprawności ustawienia fi nansowego mecha-
nizmu wsparcia. Autorzy raportu15 wskazują na dopasowanie założonych w pro-
gramie celów do potrzeb benefi cjentów. Dowodzi tego równomierne rozłożenie 
realizowanych zadań zgodnie z zainteresowaniem zgłaszanym przez podmioty 
występujące o dofi nansowanie w ramach przyznanych na ich realizację środków 
fi nansowych. Wśród innych najczęściej wskazywanych zalet tego programu 
jest elastyczność mechanizmu fi nansowania, co przejawia się pewną swobodą 
dopuszczalnych działań w ramach przewidzianych do realizacji zadań. Z dru-
giej strony ta elastyczność może być w niektórych przypadkach traktowana jako 
wada. Po pierwsze, rodzi to problem z interpretacją zasad programu, szczególnie 
w zakresie kwalifi kalności wydatków oraz niezbyt jasnego kryterium odrzucania 
wniosków na etapie aplikacyjnym. Po drugie, dotyczy to sytuacji podejmowania 
działań „miękkich”, obejmujących m.in. prowadzenie różnego rodzaju szkoleń. 
Ich łatwa dostępność i jednocześnie elastyczny sposób doboru do potrzeb rynku 
prowadzi często do przewagi w stosunku do innych możliwości omawianego pro-
gramu. Ma to miejsce głównie w przypadku „twardych” efektów, wśród których 
znajdują się wskaźniki dotyczące np. przyrostu liczby małych przedsiębiorstw 
o charakterze innowacyjnym. Z drugiej zaś strony obrońcy funkcjonowania tego 
programu w obecnej formie argumentują, że nie jest to program unijny (gdzie 
zakłada się dokładne ramy prowadzonych działań), lecz towarzyszący, znakomi-
cie wypełniający lukę na styku nauki i biznesu i końcowe efekty (twarde) będą 
prawdopodobnie widoczne w przyszłości (program działa na zasadzie pewnej 
bezwładności w czasie). Ponadto wskazuje się, że w tak krótkim okresie istnie-
nia tego programu trudno jest na podstawie jedynie raportów końcowych (nie 
ma raportów częściowej ewaluacji, gdyż takiej nie przewidziano) dokonywać 
dokładnej oceny jego efektów. Jest całkiem możliwe, że pośrednie oddziaływa-
nie programu przyczynia się do wzrostu liczby funkcjonujących przedsiębiorstw. 

15  Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra „Patent plus…”, op. cit.
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Pod rozwagę bierze się możliwość dokonania zmian zakresu zadaniowego (jego 
większego uściślenia) oraz częściowego raportowania mającego dostarczać częst-
szych informacji o programie (o realizacji poszczególnych jego elementów).

Benefi cjentami tego programu mogą być podmioty działające w otoczeniu 
przedsiębiorstw i związane z tzw. przedsiębiorczością akademicką. Uczestniczą 
w nim uczelnie wyższe, centra transferu technologii, jednostki badawczo-rozwo-
jowe, fundacje, stowarzyszenia, instytut PAN itd. Brakuje jednak zaangażowania 
ze strony przedsiębiorców, którzy byliby w bezpośredni sposób zainteresowani 
współpracą w ramach tego programu. Stąd też konieczne jest dotarcie do tej 
grupy z informacją o programie i możliwościach włączenia się do realizowanych 
w jego ramach zadań. 

5.3. Wspieranie rozwoju eksportu w sektorze MSP 

5.3.1. Potrzeby polskich przedsiębiorców w sektorze MSP w zakresie rozwoju 
eksportu

Zakłada się, że rozwój eksportu jest jednym z czynników wpływających 
na poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Jest to efekt wzajemnej wymiany 
doświadczeń (produktów, technologii, metod zarządzania itd.) pomiędzy pod-
miotami z różnych krajów. Mimo że w polityce innowacyjnej nie ma instrumentu 
o nazwie eksport, to jego wpływ na kształtowanie polityki przedsiębiorstw 
w tym zakresie jest niezaprzeczalny (szczególnie w kontekście pogłębiania 
się zjawisk globalizacyjnych w Europie i na świecie). Pojawianie się na rynku 
nowatorskich rozwiązań (przykładowo nowości produktowych) pochodzących 
z zagranicy będzie zmuszało polskich przedsiębiorców (chcących zachować 
przewagę konkurencyjną) do określonych zachowań (rozwoju sfery B+R lub 
w najgorszym wypadku naśladownictwa16, co też wymaga określonych inwesty-
cji). Stąd też należy przyjąć, że wsparcie eksportu17 i jego rozwój (a tym samym 

16  Istnieje zdecydowana różnica pomiędzy naśladownictwem a kopiowaniem – szerzej na 
ten temat: R. Stanisławski, R. Lisowska, The Polish SME innovativeness against a background 
of European union countries, (w:) Knowledge Base for Management – Theory and Practice, (ed.) 
S. Hittmar, Scentifi c Monograph Collection, University of Zilina 2010.

17  Oceny wsparcia rozwoju eksportu dokonano na przykładzie programu „Paszport do ekspor-
tu” w punkcie 5.3.2.
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wzajemna wymiana doświadczeń) stanowić mogą determinantę postępu i nowych 
wdrożeń w sektorze MSP w Polsce.

Jak pokazują najnowsze badania, w sektorze MSP w latach 2005–2008 
działalność eksportową prowadziło średnio 9–12% przedsiębiorstw. Najwięcej, 
bo aż 58% podmiotów średniej wielkości zajmowało się eksportem (rys. 16). 
Generalnie skłonność do ekspansji na rynki obce w badanym sektorze w więk-
szym stopniu dotyczy podmiotów większych, wskaźnik ten wynosi 30% i wię-
cej. Dla porównania tylko 5–8% mikroprzedsiębiorstw podejmuje działania 
eksportowe. Zdecydowana większość MSP koncentruje swoje wysiłki ekspor-
towe w krajach Unii Europejskiej (ok. 90% eksportu), zdecydowanie mniej, 
bo ok. 30–50% przypada na pozostałe państwa starego kontynentu, w tym byłego 
ZSRR (rys. 17). Takie ukierunkowanie eksportu jest wynikiem funkcjonowania 
jednolitego rynku europejskiego i eliminacją w jego ramach barier w przepływie 
towarów, osób, usług i kapitału. 
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Rys. 16. Udział podmiotów prowadzących działalność eksportową w ogólnej liczbie 
MSP w latach 2006–2010

Źródło: opracowanie na podstawie: Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsię-
biorców, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 
2006–2010. 
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Rys. 17. Podstawowe kierunki eksportu polskich MSP 

Źródło: Trendy rozwojowe sektora MSP..., op. cit.

Zdecydowana większość MSP kieruje swój eksport do kilku krajów naraz. 
W przypadku eksporterów niewyspecjalizowanych średnio jest to sześć państw, 
natomiast w grupie wyspecjalizowanej ok. ośmiu krajów stanowiących cel 
wymiany międzynarodowej. Odpowiednio 46% i 29% mikroprzedsiębiorstw 
eksportuje średnio do jednego–dwóch państw, w przypadku podmiotów śred-
nich wartości te wynoszą 18% i 3%. Dane te dowodzą, że specjalizacja w tym 
przypadku ma duże znaczenie dla sektora i im jest ona większa, tym wolumen 
wymiany jest też większy, wpływając bezpośrednio na liczbę odbiorców w róż-
nych krajach i wzrost przychodów uzyskiwanych z tej wymiany. 

Z powyższych danych wynika, że istnieje ogromna dysproporcja pomię-
dzy podmiotami średnimi i pozostałymi. Wynikać to może z większych w tym 
zakresie możliwości dotarcia do zagranicznych klientów przez te podmioty, 
które dysponują znacznie bardziej rozbudowanym potencjałem i doświadcze-
niem. Wynika stąd wniosek, że trudniej jest nowym przedsiębiorstwom wejść 
na zagraniczne rynki, chociaż i te ostatnie deklarują w zdecydowanej większo-
ści takie chęci i potrzeby. Dowodzą tego badania przeprowadzone przez PARP 
w 2009 roku (rys. 18). Dane te wskazują na rosnące zainteresowanie podję-
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ciem działalności eksportowej do nowych państw proporcjonalnie do wielkości 
badanych podmiotów. Ponadto zdecydowanie większą potrzebę w tym zakresie 
wyrażają przedsiębiorstwa, w których udział przychodów z eksportu jest większy 
niż 30% (30%>), a mniejszy w grupie poniżej tej wartości. Również tendencję 
spadkową mają te podmioty, które nie zdecydowały się (w przyszłych planach) 
na zdobywanie nowych rynków. Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa, gdyż 
one w kategorii mniej zaangażowanych eksportowo (<30%) wyrażają większe 
zainteresowanie podjęciem działań eksportowych niż grupa bardziej zaawan-
sowana (30%>) w tej materii. Z punktu widzenia logicznego jest zrozumiałe, 
że to właśnie oni dążą do poprawy swojej sytuacji w tym zakresie, natomiast 
niezgodne z tendencją zaobserwowaną w odniesieniu do grupy małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Niemniej jednak należy sądzić, że świadomość dotycząca 
wychodzenia ze swoją ofertą produktową (usługową) na zewnątrz jest konieczna 
w dalszym rozwoju i że staje się ona coraz silniejsza, szczególnie wśród podmio-
tów mikro.
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Rys. 18. Odsetek MSP planujących w 2009 roku rozpoczęcie działalności eksportowej 
do nowych krajów 

Źródło: Ewaluacja działania 6.1 PO IG pt. „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora 
MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i part-
nerami handlowymi, w kontekście uruchomienia działania 6.1 PO IG Paszport 
do eksportu”, PARP, Warszawa 2009.
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Deklaracje dotyczące przyszłych działań nie muszą oznaczać, że zostaną 
one w rzeczywistości spełnione. Najlepiej stopień wdrażania podjętych w tym 
zakresie zobowiązań charakteryzuje skłonność przedsiębiorców do podejmowa-
nia działalności eksportowej wyrażona za pomocą dwóch wskaźników: udziału 
eksporterów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udziału eksportu w przycho-
dach ogółem eksporterów (rys. 19).
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Rys. 19. Skłonność do eksportu MSP z uwzględnieniem dwóch kryteriów w 2009 roku

Źródło: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008
–2009, PARP, Warszawa 2010.

Dane te dowodzą, że skłonność do podejmowania wyzwań związanych 
z eksportem wzrasta (również jak w pozostałych przypadkach) wraz ze wzro-
stem przedsiębiorstw. Porównując dane uzyskane niezależnie w dwóch bada-
niach (przeprowadzonych przez PARP), widać wyraźnie różnice pomiędzy 
deklaracjami składanymi przez przedsiębiorców a ich skłonnością do tego typu 
działań. Rozbieżność ta sugeruje, że większość składanych obietnic dotyczą-
cych podejmowania w przyszłości działań eksportowych nie ma pokrycia, tzn. 
że istnieją one bardziej w sferze oczekiwań i chęci niż rzeczywistej realizacji. 
Potwierdzeniem tej tezy ma być odpowiedź na pytanie, czy deklarowane pod-
jęcie działalności eksportowej jest faktycznie jednym z nieprzemyślanych eta-
pów rozwoju przedsiębiorstwa (czy w związku z tym brakuje planów rozwoju 
strategicznego) i czy w związku z tym planowany rozwój eksportu ma charak-
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ter spontaniczny? Niniejsze badania zdecydowanie pokazują znaczną przewagę 
po stronie życzeniowej (nieuporządkowanej) niż usystematyzowanej, tzn. ujętej 
w założeniach strategicznych (odpowiednio 50 i 37%)18. Tę tezę potwierdzają 
dane dowodzące niewielkiego zapotrzebowania na uwzględnianie swoich planów 
rozwoju eksportu w opracowywanych strategiach na przyszłość. Dowodzą one, 
że średnio tylko od 8 do 24% przedsiębiorstw (w zależności od grupy) wzięło 
pod uwagę opracowanie założeń eksportowych na najbliższe pięć lat (począwszy 
od 2009 roku) (rys. 20). Brak opracowania wyraźnej strategii sugeruje bowiem, 
że deklaracje przedsiębiorców nie są poważnie brane pod uwagę, bardziej rozwa-
żają oni taką możliwość w bliżej nieokreślonej przyszłości. 
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Rys. 20. Odsetek MSP planujących opracowanie własnej strategii rozwoju eksportu 

Źródło: Ewaluacja działania 6.1 PO IG pt. „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora 
MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i part-
nerami handlowymi, w kontekście uruchomienia działania 6.1 PO IG Paszport 
do eksportu”, PARP, Warszawa 2009.

Tutaj znowu sprawdza się teza, w myśl której w każdej z analizowanych 
grup przedsiębiorstw rozwój eksportu planuje w ramach przemyślanych dzia-
łań więcej tych podmiotów, które mają już znaczne doświadczenie, prowadząc 
działalność eksportową na dosyć szeroką skalę (mierzone udziałem przychodu 
z eksportu powyżej granicznych 30%). 

18  Ewaluacja działania 6.1 PO IG pt. „Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie 
rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście 
uruchomienia działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu”, PARP, Warszawa 2009.
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Charakterystyczne jest to, że świadoma i długookresowa polityka przed-
siębiorstw dotyczy w większym stopniu podmiotów bardziej innowacyjnych, 
a w mniejszym mniej innowacyjnych (rys. 21).

Rys. 21. Najczęściej wymieniane działania wśród MSP związane z planowanymi przed-
sięwzięciami w dziedzinie eksportu

Źródło: Ewaluacja działania 6.1 PO IG pt. „Plany i potrzeby przedsiębiorców...”, 
op. cit. 

Dowodzi to, że te pierwsze, chcąc zdobyć przewagę na rynkach obcych, 
świadomie uwzględniają czynniki, które mogą im taką przewagę zapewnić. 
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Niewątpliwie należy do nich zaliczyć poziom innowacyjności, co w niniejszym 
badaniu może być rozumiane jako „ulepszenie jakości oferowanych produk-
tów/usług” lub też „poszerzanie oferty produktów/usług” kierowanych na rynki 
zagraniczne.

Najczęściej wymienianymi działaniami mającymi na celu rozwój eksportu 
są: pozyskiwanie partnerów zewnętrznych, ulepszanie jakości produktów oraz 
poszerzanie oferty produktów i usług. Dotyczy to w znacznie większym stopniu 
podmiotów średnich niż małych lub mikro. Wzrost znaczenia czynników jako-
ściowych branych pod uwagę przy planowaniu dalszej działalności eksportowej 
świadczy o spadku znaczenia przewagi cenowej w walce o klienta. Jak zazna-
czają autorzy badania, jest ona nadal istotna dla eksporterów nisko wyspecjali-
zowanych. Wysoko wyspecjalizowane podmioty uwagę przywiązują do jakości 
i nowości swoich produktów/usług (rys. 22).  
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Źródło: Ewaluacja działania 6.1 PO IG pt. „Plany i potrzeby przedsiębiorców...”, 
op. cit.
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Strategie cenowe najmniejsze znaczenie mają dla przedsiębiorstw średnich 
i wysoko wyspecjalizowanych, w których przychody z eksportu znajdują się 
w przedziale powyżej 30%. Jest to zgodne z ogólnie przyjętymi założeniami, 
pozwalającymi na zdobywanie przewagi konkurencyjnej na rynkach (w tym 
obcych), szczególnie w odniesieniu do tzw. nisz rynkowych, które korzy-
ści przynoszą głównie liderom, czyli fi rmom wyspecjalizowanym19. Zauwa-
żalne jest, że tylko ok. 10% badanych podmiotów widzi swoją przewagę 
konkurencyjną w rozwiązaniach nowych. Specyfi ką polskiego rynku jest brak 
motywatorów (w postaci, przykładowo, popytu na nowe produkty i usługi 
ze strony potencjalnych konsumentów)20 do podnoszenia innowacyjności, co 
skutkuje m.in. tym, że większość producentów oferuje na rynkach zagranicznych 
to, co ma dostępne w danej chwili. Nie dostrzega w ten sposób możliwości, jakie 
daje wysoka specjalizacja w zakresie nowych rozwiązań produktowych, tech-
nologicznych i innych. Jest to m.in., jak wcześniej zaznaczono, skutkiem braku 
podejścia strategicznego do rozwoju eksportu MSP.  

5.3.2. Ocena wsparcia polskiego eksportu wśród MSP w kontekście programu 
„Paszport do eksportu” (działania 6.1. PO IG)

Zdecydowana większość przedsiębiorców sektora MSP uważa, że konieczne 
jest wsparcie rozwoju polskiego eksportu. Jednocześnie, ich zdaniem, powinno 
ono przybierać formy bezpośredniego, a nie pośredniego oddziaływania. 
Na pierwszym miejscu wymieniają oni fi nansowe formy pomocy, takie jak: fi nan-
sowanie udziału w targach, pozyskiwanie kapitału na realizację przedsięwzięć 
eksportowych. W drugiej grupie klasyfi kują inne instrumenty bezpośrednie, 
wśród których można wymienić: pomoc w nawiązywaniu współpracy handlowej, 
pozyskiwanie zagranicznych klientów (marketing), budowanie wizerunku fi rmy 
(reklama), badanie rynków zagranicznych czy też pozyskiwanie koniecznych 
certyfi katów, atestów i licencji. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem 
cieszą się instrumenty pośrednie przewidziane w ramach programu, takie jak: 
pomoc w przygotowaniu planu lub strategii rozwoju eksportu czy też szkolenia 
i doradztwo (rys. 23). 

19  P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005. 
20  R. Stanisławski, Innowacyjność jako produkt docelowy działania małego i średniego przed-

siębiorstwa, Wydawnictwo PŁ [w druku].
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Rys. 23. Preferencje w zakresie konkretnych instrumentów dostępnych w ramach pro-
gramu „Paszport do eksportu”

Źródło: Ewaluacja działania 6.1 PO IG pt. „Plany i potrzeby przedsiębiorców...”, 
op. cit.

Niechęć do tych ostatnich instrumentów wsparcia, zdaniem autorów bada-
nia, wynika z czynników mentalnościowych, tzn. kojarzone są one z doradztwem 
księgowym (szczególnie w grupie starszych przedsiębiorców), w grupie młod-
szych natomiast – ze szkoleniami i doradztwem związanym z pozyskiwaniem 
środków unijnych. Przekłada się to na niski poziom kultury planowania, co 
w perspektywie długookresowej raczej nie przyniesie oczekiwanych efektów lub 
ich poziom może być niezadowalający w stosunku do poniesionych nakładów. 
Można tutaj oczywiście dodać inne przyczyny braku zainteresowania „mięk-
kimi” działaniami wśród MSP. Po pierwsze, duże zniecierpliwienie w grupie 
przedsiębiorców przejawiające się chęcią osiągnięcia natychmiastowego rezul-
tatu podejmowanych działań. Niestety, usługi doradcze i szkoleniowe procentują 
w długim, a nie krótkim okresie i często trudno jest dokonać ewaluacji ich wpływu 
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na wypracowane przez fi rmę efekty. Po drugie, znaczna część przedsiębiorców 
funkcjonuje na zasadzie „przeczucia szefa”, który kierując swoim przedsiębior-
stwem, nie posługuje się dostępnymi narzędziami, lecz działa najczęściej w spo-
sób spontaniczny (często nawet chaotyczny, wydając sprzeczne decyzje). Stąd 
też zachowanie niektórych kierowników (szefów) przypomina działania osoby 
wszystkowiedzącej, czyli takiej, która niechętnie przyjmuje krytykę, a tym bar-
dziej formy pomocy, jakimi są szkolenia i doradztwo. Brak akceptacji tych form 
w analizowanym programie jest niewątpliwie brakiem zrozumienia istoty samego 
programu, w którym poszczególne elementy składowe stanowią spójną i niepod-
ważalną całość. Po trzecie, przygotowywanie planów ekspansji na rynki obce 
traktowane jest przez niektórych jako strata czasu, co w konsekwencji (według 
nich) przekłada się na mniejsze efekty końcowe. Z badań jednak jednoznacznie 
wynika, że przewidziane w ramach tego programu działania (w tym „miękkie”) 
są w największym stopniu doceniane przez podmioty wyspecjalizowane i takie, 
które mają już pewne doświadczenie w eksporcie. W mniejszym stopniu pozy-
tywna ocena pojawia się wśród podmiotów mających dotychczas nikłe związki 
z działaniami eksportowymi. Ci pierwsi, nauczeni poprzednim doświadczeniem, 
zdają sobie już obecnie sprawę, że zdobywanie nowych obszarów wymaga wcześ-
niejszego starannego przygotowania, w trakcie którego kluczowe znaczenie może 
mieć doradztwo, szczególnie w odniesieniu do takich kwestii, jak przygotowanie 
strategii eksportowych.  

Z powyższych rozważań wynika, że program „Paszport do eksportu” został 
przez MSP przyjęty pozytywnie, ale w stopniu umiarkowanym. Najwięcej kon-
trowersji budzi część pierwsza, a mianowicie pomoc doradcza i przygotowanie 
planu rozwoju działalności na wybranych rynkach. Po przejściu pierwszego 
etapu przedsiębiorca może starać się pomoc o charakterze bezpośrednim, jakim 
jest np. dofi nansowanie konkretnych działań eksportowych. Istniejący warunek 
dotyczący etapowego przejścia całego programu jest najczęściej krytykowanym 
elementem. Dlatego też tylko 60% badanych podmiotów wyraziło chęć uczest-
niczenia w nim, z czego 12% w sposób zdecydowany21. Do innych najczęściej 
zgłaszanych uwag dotyczących funkcjonowania tego programu należy zaliczyć: 
wysokość wkładu własnego (min. 20% wydatków kwalifi kowanych w pierwszym 
etapie podejmowanych działań oraz 50% w drugim etapie, gdyż wielkość dofi -
nansowania nie może przekroczyć ich 60%) oraz jakość świadczenia usług przez 

21  Ewaluacja działania 6.1 PO IG…, op. cit.
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fi rmy doradcze. Program, zakładając kwotę 90 mln euro, przewiduje wsparcie 
dla ok. 1–2 tys. fi rm. Uwzględniając lata 2009–2010, w programie uczestniczyło 
ok. 1400 podmiotów, z czego większość tylko w pierwszym etapie (rys. 12). 
Poniżej dokonano porównania liczby podmiotów zaopiniowanych pozytywnie 
i tych, które podpisały umowy (rys. 24). 
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Rys. 24. Liczba wniosków zatwierdzonych i podpisanych umów w ramach programu 
„Paszport do eksportu” w pierwszym etapie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w archiwum działa-
nia 6.1 <www.parp.gov.pl>.

Powyższe dane wskazują, że skuteczność podpisywanych umów jest bardzo 
wysoka, bo powyżej 90%. Wyjątkiem jest II runda w 2010 roku, w której uczest-
niczyło ponad 400 podmiotów (306 występowało o wsparcie w pierwszym etapie 
programu, 129 w drugim etapie), a efektywność spadła do poziomu ok. 50%.

Szczególnie istotny jest fakt, że wzrasta liczba zainteresowanych uczest-
niczeniem w programie. Jednak taki wzrost nie musi oznaczać lepszego i sta-
ranniejszego przygotowania wniosków. W praktyce oznaczać to może, że nie 
wszystkie wnioski, które przeszły weryfi kację na poziomie zasadniczym, zastały 
potem w wyniku oceny merytorycznej zarekomendowane do dofi nansowania 
w ramach tego programu. Niepokojące jest również to, że zdecydowana więk-
szość podmiotów ubiega się (jak zaznaczono powyżej) tylko o pierwszy etap 
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(i w większości przypadków jest to ich ostatni etap uczestniczenia w programie) 
(rys. 25).  
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Rys. 25. Liczba przedsiębiorstw, które ubiegały się o wsparcie w ramach pierwszego lub 
drugiego etapu w programie „Paszport do eksportu” (wyrażone liczbą podpisa-
nych umów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w archiwum działa-
nia 6.1 <www.parp.gov.pl>.

Powyższe dane dowodzą, że następuje wzrost zainteresowania przedsię-
biorstw drugim etapem, jednak w stopniu nieproporcjonalnym. W latach 2009
–2010 liczba wniosków zakwalifi kowanych do fi nansowania wyniosła 1517, 
z czego tylko 259 zakwalifi kowało się do drugiego etapu. Wynika to w znacz-
nej mierze z mniejszego zainteresowania tym etapem wśród przedsiębiorców, 
którzy po przejściu etapu pierwszego w zdecydowanej większości rezygnują 
z etapu drugiego. Dotyczy to szczególnie podmiotów małych lub bardzo małych, 
które nie mają na tyle determinacji, aby uczestniczyć w cały programie. Wydaje 
się więc słuszne twierdzenie, że propozycja rządowa w postaci tego programu 
(niewątpliwie pożyteczna) jest jednak zbyt skomplikowana dla najmniejszych 
podmiotów chcących eksportować. Oczekują oni bowiem mniej ambitnych roz-
wiązań, łatwo dostępnych i na efekty których nie trzeba długo czekać. Spośród 
1220 przedsiębiorców, z którymi podpisano umowę w pierwszym etapie, tylko 
177 uzyskało wsparcie w drugim etapie (rys. 26). 
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Rys. 26. Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w pierwszym i drugim etapie 
programu „Paszport do eksportu” (wyrażona liczbą podpisanych umów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w archiwum działa-
nia 6.1 <www.parp.gov.pl>.

Spadek zainteresowania drugim etapem i zmniejszenie liczby podpisanych 
umów są niewątpliwie zjawiskami negatywnymi z kilku przyczyn. Po pierw-
sze, przedsiębiorcy nie korzystając z drugiego etapu, odcinają się od głównego 
elementu tego programu, który poprzez konkretne „twarde” działania ma przy-
czynić się do wzrostu ich eksportu. Po drugie, czy w takim razie można mówić 
o efektywności tego programu z punktu widzenia przedsiębiorstw? Może jednak 
konieczne jest zmodyfi kowanie zawartych w nim instrumentów w taki sposób, 
aby przenieść ciężar wsparcia z etapu pierwszego na drugi, ograniczając automa-
tycznie liczbę kwalifi kowanych przedsiębiorców w pierwszym etapie? Po trzecie, 
można się poważnie zastanawiać, czy tak duża liczba podmiotów uczestniczą-
cych w początkowych elementach programu, z punktu widzenia ekonomicznego, 
nie jest marnowaniem pieniędzy? Możliwe jest jednak, że uczestnictwo w pierw-
szym etapie pozwoliło wśród przedsiębiorców podnieść świadomość na temat 
wagi problemów dotyczących wysyłki swoich towarów/usług za granicę, w tym 
konieczności podnoszenia swojej konkurencyjności na rynkach obcych m.in. 
poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań. 
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5.4. Ocena programu rządowego „Bon na innowacje” w kontekście źródeł 
transferu innowacji

5.4.1. Współpraca MSP z jednostkami badawczymi i naukowymi

Warunkiem rozwoju innowacyjnego MSP jest pozyskanie źródła innowacji. 
Podział tych źródeł w literaturze przedmiotu jest bardzo różnorodny. Z punktu 
widzenia niniejszego opracowania najbardziej przydatny wydaje się podział na 
źródła wewnętrzne i zewnętrzne22. Pierwsze z nich obejmują zdolności przed-
siębiorstwa do generowania rozwiązań w nim samym, z wykorzystaniem włas-
nych zasobów rozwojowych. Zachodzi wówczas zjawisko dyfuzji innowacji 
o charakterze wewnątrzorganizacyjnym. Zmiany mogą być efektem: prowadzenia 
własnej pracy badawczo-rozwojowej (własne laboratoria), własnych pomysłów 
wdrożeniowych opracowanych przez kadrę kierowniczą, zespoły zadaniowe lub 
komórki wewnątrzorganizacyjne (marketingowe, produkcyjne itd.). Niebagatelną 
rolę w tym typie dyfuzji odgrywa czynnik ludzki, a w zasadzie kapitał, w jaki jest 
on wyposażony, czyli wiedza. W drugim przypadku następuje zjawisko transferu 
wiedzy (celowego jej zakupu np. w postaci licencji) od zewnętrznych podmio-
tów organizacyjnych, lub w wyniku dyfuzji (rozpowszechniania w otoczeniu) 
o charakterze międzyorganizacyjnym w tym samym kraju lub międzypaństwo-
wym, gdy jej rozprzestrzenianie następuje między podmiotami znajdującymi 
się w różnych państwach. Do źródeł zewnętrznych można zaliczyć: współpracę 
z innymi przedsiębiorstwami w ramach sieci współpracy (np. w ramach kla-
strów). Mogą to być inne podmioty biznesowe (kontrahenci, konsumenci, fi rmy 
doradcze, dostawcy itp.), jednostki badawcze, rozwojowe, edukacyjne (wyższe 
uczelnie, urzędy patentowe, laboratoria, instytuty naukowo-badawcze itp.) oraz 
inne źródła, takie jak: konferencje, wystawy, publikacje naukowe, internet23.

Z badań przeprowadzonych przez PARP w 2007 roku wynika, że nie wię-
cej niż 10% podmiotów funkcjonujących w sektorze MSP w latach 2004–2006 
prowadziło własną działalność badawczo-rozwojową24. Jednakże, jak pokazują 
najnowsze dane, spada zainteresowanie tego typu działalnością i to nie tylko 
w odniesieniu do sektora MSP, ale również dużych przedsiębiorstw (tab. 1). 

22  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
23  Ibidem.
24  A. Żołnierski, Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspie-

rania, społeczne determinanty. Raport,  PARP, Warszawa 2008. 
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Charakterystyczne jest natomiast to, że im większy podmiot gospodarczy, tym 
skłonność do prowadzenia własnej B+R zdecydowanie większa. Niepokoi nato-
miast, że w grupie przedsiębiorstw małych po fazie pewnego ożywienia (wzrost 
o 0,6%) w dwóch okresach 2002–2004 i 2005–2006 nastąpił dosyć drastyczny 
spadek do poziomu 3,7% w latach 2006–2008. Jest to o tyle zastanawiające, że 
pomimo wzrostu dotacji publicznych na działalność innowacyjną (w 2006 roku 
11,5% podmiotów średnich, 4% małych i 14% dużych otrzymało taką pomoc, 
natomiast w 2008 odpowiednio: 27, 19 i 21%) tendencja ta nie jest wzrostowa, 
lecz malejąca.

Tabela1

Udział MSP w działalności B+R w latach 2002–2008

Małe Średnie Duże

2002–2004 5,0% 14,0% 34,0%

2005–2006 5,6% 13,3% 31,3%

2006–2008 3,7% 12,2% 30,5%

Źródło: opracowanie na podstawie Źródła pochodzenia innowacji, Innowacyjność 2010, 
(red.) A. Wilmańska, J. Łapiński, PARP, Warszawa 2010.

Może to wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, z nieprzewidywalności 
podejmowanej działalności badawczo-rozwojowej z punktu widzenia efektu 
końcowego oraz, po drugie, z konieczności inwestowania dużych środków fi nan-
sowych. Pomocne miały okazać się fundusze strukturalne, jednakże, jak poka-
zują badania, dostęp do nich jest w znacznym stopniu utrudniony, szczególnie dla 
najmniejszych podmiotów. Świadczą o tym dane obrazujące wielkość wsparcia 
publicznego przeznaczonego na działalność innowacyjną, w tym pochodzącą 
z środków unijnych w latach 2006–2008 (rys. 27). Małe przedsiębiorstwa tylko 
w 9% korzystały z środków unijnych, a średnie w 14%. Wydaje się, że poziom 
ten (pomimo wzrostu w porównaniu z poprzednim okresem) nie jest zbyt duży 
i to w odniesieniu do wszystkich grup wsparcia: lokalnego, centralnego i unij-
nego.
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Rys. 27. Odsetek przedsiębiorstw, które otrzymały publiczne wsparcie na działalność 
innowacyjną

Źródło: Źródła pochodzenia innowacji. Innowacyjność 2010, (red.) A. Wilmańska, 
J. Łapiński, PARP, Warszawa 2010.

Brak większego zaangażowania środków publicznych raczej nie będzie 
owocował w przyszłości rozpoczynaniem własnej działalności badawczej. 
Konieczne staje się więc ułatwienie do nich dostępu w taki sposób, aby zaczęły 
działać jak pewien rodzaj motywatora, zachęcającego do podejmowania wysiłku 
na rzecz B+R. Niedostatek motywatorów fi nansowych przekłada się realnie 
na plany dotyczące inwestycji w poszczególne działania na rzecz innowacji 
(rys. 28).

Z danych na rysunku 27 wynika, że plany pozyskania rozwiązań innowa-
cyjnych zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych nie były zbyt 
ambitne. W pierwszym przypadku (własne B+R) tylko 5% fi rm zadeklarowało 
do 2011 roku wprowadzenie własnych badań na rzecz rozwoju innowacyjnego 
(najwięcej średnie przedsiębiorstwa – 7%); w odniesieniu do źródeł zewnętrz-
nych sytuacja jest podobna (zakup B+R, zakup licencji i technologii). Wyjątkiem 
jest zakup maszyn i urządzeń, gdzie ponad 57% małych podmiotów zadeklaro-
wało podjęcie tego typu działania. O czym to świadczy? Przedsiębiorstwa nie są 
nastawione na prowadzenie działalności „wysiłkowej”, polegającej na dokony-
waniu odkryć i tym bardziej na wdrażaniu ich w życie, co, jak wcześniej zazna-
czono, jest obarczone pewnym poziomem ryzyka. Wolą one zakupić gotowe 
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rozwiązanie w postaci sprawdzonych już maszyn i urządzeń, uzyskując w ten 
sposób efekt w krótkim czasie. Oczywiście jest to spojrzenie krótkowzroczne, 
pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną na niezbyt długi okres (zazwyczaj 
do momentu, gdy nie pojawią się naśladowcy w wyniku dyfuzji nowych rozwią-
zań). W wypadku działania jego popularność maleje wraz z wielkością przedsię-
biorstwa. Najlepszym (najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem) byłby udział 
50% na 50% zarówno źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych (szczególnie 
tych, które są rzeczywistym transferem wiedzy, a nie gotowych rozwiązań), gdyż 
mogłoby to zapewnić w miarę stabilny i strategiczny rozwój innowacyjny tego 
sektora25. 
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Źródło: M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, Kierunki inwestowania w nowo-

czesne technologie w przedsiębiorstwach MSP. Raport z badania ankietowego, 
PARP, Warszawa 2007.

25  R. Stanisławski, European Union support as a prerequisite for innovation development 
of Polish small and medium-sized enterprises in terms of in-house R&D activities. Monographs, 
Wydawnictwo PŁ, Łódź 2008.
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Z powyższych danych wynika, że współpraca MSP z otoczeniem (w tym 
z jednostkami badawczymi i naukowymi) w kontekście rozwoju innowacyjnego 
nie należy do priorytetów omawianego sektora. Stąd można powiedzieć, że nie 
stanowią one zasadniczego źródła pozyskiwania wiedzy dotyczącej nowych 
zastosowań. Potwierdzają to poszczególne raporty. Na postawie badań unijnych 
stwierdzono, że w krajach członkowskich tylko 12% małych podmiotów (śred-
nich 19%) przyznało się do nawiązania wzajemnych relacji ze sferą B+R w latach 
2006–2009. Uczelni było odpowiednio 20 i 29%26. Uwzględniając cały sektor 
MSP, polskie przedsiębiorstwa klasyfi kują się na środkowej pozycji (rys. 29).  
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Źródło: opracowanie na podstawie Innbarometer 2009. Analitical report, Flash Euroba-
rometer nr 267, report, European Commission 2009.

Dane te wskazują, że bardziej popularne niż niezależne instytuty czy jed-
nostki badawcze są szkoły wyższe. Może to dowodzić, że te pierwsze są zde-
cydowanie łatwiejszym i jednocześnie bogatszym źródłem nowych pomysłów 
dla sektora MSP w Europie, szczególnie w krajach będących liderami innowa-

26  Innbarometer 2009. Analitical report, Flash Eurobarometer nr 267, report, European Com-
mission 2009.
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cyjności27. Dotyczy to w największym stopniu uczelni technicznych, które są 
w stanie w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej dostarczyć 
użyteczne rozwiązania dla przemysłu.  

Według innych badań przeprowadzonych przez PARP, do najważniejszych 
instytucji w zakresie dostarczania informacji o nowych rozwiązaniach należy 
zaliczyć następujące: Agencję Rozwoju Regionalnego (43,5%), izby handlowe 
41,2% oraz PARP (38,4%). Na czwartym miejscu znalazły się fi rmy badawcze 
(37,3%), na siódmym instytucje naukowo-dydaktyczne (24,1%)28. Oznacza to, 
że te ostatnie nie są cenione przez MSP jako źródło transferu wiedzy i nowości 
dla przedsiębiorstw badanego sektora. Potwierdza to względnie niski poziom 
zaangażowania małych i średnich podmiotów we współpracę z jednostkami B+R 
(rys. 30).
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Rys. 30. Odsetek przedsiębiorstw, które współpracowały z jednostkami badawczo-
-naukowymi

Źródło: Źródła pochodzenia innowacji. Innowacyjność 2010..., op. cit.

Powyższe dane są mniej optymistyczne niż przytoczone wcześniej dane 
unijne. Można wręcz powiedzieć, że ich wartości są o połowę niższe, co 
w rozrachunku końcowym stawia polski sektor MSP w jeszcze gorszym świe-
tle. Warto w tym miejscu zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy 
(rys. 31). Do najczęściej wymienianych należy zaliczyć wysokie koszty współ-

27  R. Stanisławski, Rola „otoczenia” w procesie dyfuzji innowacji w sektorze MSP w Polsce, 
(w:) Ekonomiczne Problemy Usług, (red.) P. Niedzielski, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 642, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011. 

28  R. Maik, A. Gołoś, K. Szczerbacz, P. Walkiewicz, Strategiczne źródła informacji w działal-
ności przedsiębiorstw. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
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pracy oraz brak odpowiednich partnerów. Pierwszy z nich sugeruje, że przeszkodą 
są środki fi nansowe, a w zasadzie ich brak. Stąd też powinny być tworzone pro-
gramy umożliwiające współpracę na styku biznes – nauka (przykładem jest nie-
wątpliwie „Bon na innowacje”). Oczywisty jest fakt, że komercjalizacja wiedzy 
i nowych rozwiązań kosztuje i dla rozwoju tego obszaru (szczególnie jeśli chodzi 
o MSP, które z racji dużego zróżnicowania są słabe ekonomicznie) konieczne jest 
wsparcie w postaci pomocy publicznej, pochodzącej z różnych źródeł.
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Rys. 31. Najczęściej wymieniane przyczyny braku współpracy MSP z jednostkami 
badawczo-rozwojowymi

Źródło: M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, Kierunki inwestowania w nowo-
czesne technologie..., op. cit.

Na uwagę zasługuje wskazanie przez badanych braku takiej potrzeby, 
co sugeruje, że część podmiotów nie jest zainteresowana wdrożeniami inno-
wacyjnych rozwiązań. Jest to najprawdopodobniej efekt niskiej świadomości 
przedsiębiorców co do roli, jaką może odegrać innowacyjność w walce o klienta 
i podnoszeniu własnej konkurencyjności na rynkach nie tylko regionalnych 
(europejskich), ale nawet światowych.
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5.4.2. Ocena skuteczności programu „Bon na innowacje”

Program „Bon na innowacje” zaczął funkcjonować w 2008 roku. Po raz 
pierwszy (i na razie ostatni) ewaluacji tego programu dokonano w 2010 roku 
na zlecenie PARP z uwzględnieniem dwóch pierwszych edycji (2008 i 2009 
roku)29. Pierwsza (nabór wniosków) miała miejsce we wrześniu i w jej ramach 
wpłynęły 193 wnioski o wsparcie. Ogólnie w latach 2008–2009 złożonych 
zostało 778 wniosków, w tym w drugiej edycji 585. Rekomendowano do pomocy 
593 projekty, z czego po ostatecznej weryfi kacji oraz własnej rezygnacji części 
z nich sfi nansowano działania objęte programem w 525 przypadkach (82 w pierw-
szej i 443 w drugiej edycji). Najwięcej wniosków o dofi nansowanie wpłynęło 
w województwie mazowieckim (ok. 25%), a najmniej w opolskim. Paradoksalnie 
w tym ostatnim jest największy odsetek wniosków zakończonych realizacją pro-
jektu (ponad 85% wszystkich złożonych wniosków) (rys. 32).
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Źródło: Ocena efektywności i skuteczności programu „Bon na innowacje”, PARP, War-
szawa 2010 (materiały niepublikowane). 

29  Ocena efektywności i skuteczności programu „Bon na innowacje”, PARP, Warszawa 2010 
(materiały niepublikowane).
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Najwięcej negatywnie ocenionych projektów jest w województwach: 
pomorskim (aż 45%) i lubelskim (37%). Największy sukces w postaci zakoń-
czonych wniosków odnotowano w województwach: opolskim (85%), łódzkim 
(77%) oraz mazowieckim (70%). Lepszej pod tym względem charakterystyki 
regionów i podmiotów biorących udział w tym programie dostarcza tzw. gęstość 
wyrażona liczbą przedsiębiorstw starających się o wsparcie w przeliczeniu 
na 100 tys. małych podmiotów. Najwięcej starań o pozyskanie środków poczy-
niły przedsiębiorstwa z województw: podkarpackiego (87,5%), mazowieckiego 
(69,1%) oraz dolnośląskiego (57,3%). W najmniejszym stopniu zaangażowane 
w zdobywanie funduszy na współpracę z jednostkami badawczymi zaintereso-
wane są województwa: łódzkie (28,1%), opolskie (17,8%), pomorskie (17,1%) 
oraz świętokrzyskie (16,3%). Źródeł takiego stanu rzeczy można znaleźć kilka. 
Po pierwsze, może to być uzależnione od liczby jednostek w regionie (w woje-
wództwie), wówczas powód niskiego zaangażowania znajduje się po stronie 
podaży, po drugie zaś, może to być niewielkie bezpośrednie zainteresowanie 
podmiotów gospodarczych pozyskaniem (a tym samym współpracą) środków 
na realizację założonego w programie celu (przyczyna znajduje się po stronie 
popytu). Najbardziej wiarygodne wyjaśnienie to takie, które bierze pod uwagę 
specyfi kę regionu. Przykładowo w województwie łódzkim dobrze rozwinięta jest 
baza naukowa i badawcza, natomiast charakter regionu, przez wiele dziesięcio-
leci nastawionego na przemysł lekki, nie sprzyjał tworzeniu rozwiązań innowa-
cyjnych (tendencja ta ulega w ostatnim czasie pewnym zmianom), a tym samym 
współpracy nauki (badań) i biznesu30. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że 
benefi cjentami tego programu aż w 70% są przedsiębiorstwa mikro (według 
liczby zatrudnionych osób). Pozostały grupy (małe i średnie) wykazywały zde-
cydowanie mniejsze zainteresowanie dofi nansowaniem w ramach tego programu 
(odpowiednio: 27% i 3%), co jest zgodne z jego założeniami. Kwota 15 tys. 
na współpracę biznesu i jednostek badawczych jest relatywnie niewielka i może 
mieć większe znaczenie tylko w odniesieniu do podmiotów mikro. Ponadto 
należy zauważyć, że kwalifi kowane do wsparcia były wyłącznie podmioty mikro 
i małe, a niewielki udział średnich wynika bezpośrednio z przekwalifi kowania się 
małych w średnie. 

30  Szerzej na ten temat: R. Stanisławski, Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako przy-
kład wsparcia rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce, (w:) Ekonomiczne problemy usług, (red.) 
P. Niedzielski, J. Guliński, K. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 579, Uniwersytet Szczeciński, Szcze-
cin 2010. 
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Ogólna ocena programu jest znaczenie bardziej pozytywna niż w poprzed-
nich przypadkach (wcześniejszych programów). Niewątpliwą jego zaletą jest 
nieskomplikowany charakter i prostota składania wniosków i ich realizacji. 
Dowodzi tego fakt, że większość benefi cjentów tego programu wcześniej nie 
korzystała z żadnego wsparcia przeznaczonego na wdrożenia lub rozwój pro-
duktu w ramach dostępnych instrumentów fi nansowych. Brak wieloetapowo-
ści i uproszczona procedura aplikacyjna były w tym przypadku niewątpliwymi 
atutami zachęcającymi do podjęcia wysiłku na rzecz pozyskania środków 
w ramach tego programu. Tylko 13,3% uczestników przyznało się do korzystania 
wcześniej ze środków wsparcia pochodzących z innych programów o podob-
nym charakterze. Oznacza to, że 83,2% jego benefi cjentów (reszta badanych nie 
była w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie związane z pozyskiwa-
niem zewnętrznych środków fi nansowych) nie miało żadnego doświadczenia 
(w momencie składania wniosków). Z nielicznej grupy 13,3% zdecydowaną 
większość stanowiły podmioty korzystające z unijnej pomocy w formie dotacji 
(aż 80% badanych)31. Dowodzi to faktu, że pozostałe formy wsparcia, takie jak: 
kredyty bankowe, fi nansowanie zalążkowe, aniołowie biznesu mają w zasadzie 
marginalne znaczenie, co jest konsekwencją utrudnionego dostępu do zewnętrz-
nych źródeł fi nansowania – wciąż jednej z zasadniczych barier rozwoju innowacji 
w Polsce. Ciekawe wydają się niektóre wypowiedzi przedsiębiorców uzyskane 
w ramach tego badania, z których wynika, że inne formy fi nansowania (np. ofero-
wane przez tzw. aniołów biznesu) są w dużej mierze fi kcją, co jest spowodowane 
warunkami, jakie stawiają oni swoim potencjalnym partnerom biznesowym. 
Żądają za sfi nansowanie określonych przedsięwzięć gospodarczych 80% zysku 
z inwestycji, przy założeniu, że całe ryzyko związane z ich realizacją spoczywa 
na barkach przedsiębiorcy. Stawianie takich warunków wydaje się sprzeczne 
z etyką w biznesie i nie przyczyni się do rozwoju innowacyjnego polskich MSP, 
a na pewno nie usunie istniejących barier fi nansowych ich rozwoju. Najczęściej 
środki fi nansowe w ramach tego programu wykorzystywane były na nowe wdro-
żenia produktowe (ok. 34%) i technologiczne (19,5%) (program dopuszczał 
dofi nansowanie różnych zadań). Znacznie mniej, bo tylko 7% benefi cjentów 
przeznaczyło fundusze na rozwój dotychczasowej technologii (rys. 33). 

Dane te mogą sugerować dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, innowa-
cyjność zaczyna odgrywać coraz większą rolę w zdobywaniu przewagi konkuren-

31  Ocena efektywności i skuteczności programu „Bon…”, op. cit.



174 Robert Stanisławski, Ewelina Kiełek

cyjnej i wydaje się, że świadomość przedsiębiorców powoli wzrasta32. Dowodzi 
tej tezy również duże zainteresowanie programem wśród grupy mikro i małych 
przedsiębiorstw.
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Rys. 33. Najczęściej fi nansowane przez benefi cjentów zadania w ramach programu „Bon 
na innowacje”

Źródło: Ocena efektywności i skuteczności programu „Bon na innowacje”..., op. cit. 

Jest to oczywiście pozytywne zjawisko świadczące o tym, że transfer 
wiedzy z jednostek badawczych do przemysłu jest możliwy i może przynosić 
obopólne korzyści. Możliwe jest również, że na styku benefi cjent – program 
zachodzi sprzężenie zwrotne polegające na tym, iż o dofi nansowanie starają się 
nie tylko fi rmy zainteresowane bezpośrednim rozwojem swojej innowacyjności, 
ale również sam program, poprzez motywator fi nansowy, zachęca przedsiębior-
ców do transferu wiedzy z jednostek badawczych i naukowych. Po drugie, dane 
te potwierdzają niski poziom zainteresowania podmiotów mikro i małych two-
rzeniem własnych strategii rozwojowych (było to poruszone we wcześniejszych 
punktach tego rozdziału). Może to zdecydowanie utrudniać rozwój innowacyjny 
przedsiębiorstw MSP i wymaga również podniesienia poziomu świadomości 
oraz zachęcania do opracowywania założeń na przyszłość. 

Jednakże z przeprowadzonych przez PARP badań wynika, że największym 
problemem była sama współpraca przedsiębiorców z jednostkami badawczymi. 

32  R. Stanisławski, R. Lisowska, The Polish SME innovativeness against…, op. cit.
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Dotyczyło to szczególnie uczelni wyższych, które w większości przypadków 
nie są zainteresowane nawiązywaniem współpracy, co jest skutkiem ich dużej 
biurokratyzacji oraz nadal zbyt skostniałego systemu33. Prawdą jest, że w ok. 
20% inicjatorami ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu byli usługo-
dawcy (jednostki badawcze), ponieważ w końcowym rozrachunku to właśnie oni 
otrzymywali do ręki pieniądze (raport opisuje sytuacje, w których to oni na stro-
nach internetowych poszukiwali partnerów w biznesie skłonnych o ubiegania się 
o wsparcie). Takie zjawisko z jednej strony jest pożyteczne, gdyż powinno przy-
czyniać się do wzrostu liczby komercjalizowanych rozwiązań, z drugiej może 
być negatywne, bo napędza sztuczny popyt na usługi, na które w przemyśle 
w zasadzie nie ma zapotrzebowania34. 

Tak jak wcześniej zaznaczono, program „Bon na innowacje” był oceniany 
względnie pozytywnie w porównaniu z innymi programami rządowymi. Dowo-
dzą tego dane uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania do raportu Ocena 
efektywności i skuteczności programu „Bon na innowacje”. Benefi cjenci tylko 
w 16% wskazali na pojawienie się problemów w trakcie występowania o dofi nan-
sowanie i niespełna tyle samo (15,2%) przedsiębiorców wskazało na ten problem 
w fazie realizacji programu. W pierwszym przypadku do najczęściej wskaza-
nych należy zaliczyć: krótki okres realizacji projektu (17,1%), wątpliwości 
interpretacyjne (14,6%), długi okres rozpatrywania wniosków (7,3%). W drugim 
przypadku na pierwszym miejscu pojawiła się trudna współpraca z jednostkami 
naukowymi (28,2%). Potwierdza to jeszcze raz tezę o braku otwarcia się uczelni 
wyższych na otoczenie. Przedsiębiorcy podkreślają, że kwota proponowana 
w ramach programu jest zbyt niska, aby w wielu przypadkach stanowić sku-
teczny instrument zachęcający jednostki naukowe do współpracy z przemysłem. 
Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. następujące bariery: krótki okres 
realizacji projektu (25,6%), biurokracja (10,3%), niekompetencja PARP (5,1%). 
Na szczególną uwagę zasługuje względnie niski poziom wskazań dotyczących 
braku kompetencji urzędników instytucji wdrażającej (PARP). Miało to swoje 
przełożenie na końcową ocenę współpracy pomiędzy PARP a benefi cjentami 
programu. Ci ostatni w ponad 95% ocenili ją na poziomie bardzo dobrym oraz 
dobrym. Konsekwencją tego jest oczywiście wysoki odsetek podmiotów, które 

33  Szerzej na ten temat: R. Stanisławski, Rola szkolnictwa wyższego…, op. cit. 
34  Ocena efektywności i skuteczności…, op. cit.
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poleciłyby ten program innym przedsiębiorcom o podobnym profi lu działalności 
(w 83%). Odpowiedzi negatywne nie przekraczają 5%. 

Finalnym podsumowaniem oceny tego programu jest niewątpliwie analiza 
jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ponad połowa benefi cjentów 
programu (ok. 57%) stwierdza, że taki korzystny wpływ istnieje. Przejawia się 
to pozytywnymi zmianami w zakresie: wizerunku przedsiębiorstw, konkurencyj-
ności na rynku itd. (rys. 34).

W największym stopniu program wpłynął (według benefi cjentów) na jakość 
oferowanych produktów i usług (69,7%), wizerunek przedsiębiorstwa (60,6%) 
oraz konkurencyjność (57,3%). Badanie to potwierdza rolę rozwiązań innowa-
cyjnych w procesie zdobywania i umacniania pozycji konkurencyjnej na rynku. 
Należy mieć nadzieję, że wpłynie to na zmianę postaw przedsiębiorców, któ-
rzy nie będą swojej przewagi upatrywali tylko i wyłącznie w konkurencyjności 
cenowej35. 
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Rys. 34. Wpływ programu na poszczególne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa

Źródło: Ocena efektywności i skuteczności programu „Bon na innowacje”..., op. cit.

35  R. Stanisławski, The infl uence of external factors on the increasing the competitiveness 
of Polish Small and Medium Enterprises within the context of the Common European Market, 
(w:) Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, (ed.) P. Zwiech, Wydaw-
nictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
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Ostatni analizowany element to skłonność benefi cjentów do dalszej współ-
pracy z jednostkami badawczo-naukowymi. Pomimo wielu zastrzeżeń pod ich 
adresem w większości przypadków przedsiębiorstwa są skłonne do dalszej 
współpracy: z obecnym wykonawcą usługi (30%), z inną jednostką (17%). Brak 
chęci takiej współpracy wyraziło ok. 60% badanych przedsiębiorstw. W grupie 
47% chętnych do współpracy aż 33% chce pracować nad przedmiotem realizo-
wanym w ramach projektu (kontynuować go), ok. 36% rozszerzyć przedmiot 
realizowanego programu i ok. 54% wdrożyć zupełnie nowy. Są to oczywiście 
pozytywne aspekty oddziaływania „Bonu na innowacje” w otoczeniu. Szcze-
gólnie istotny jest jego wpływ mierzony w kategoriach wymiernych (liczbą 
wdrożeń) i niewymiernych (podnoszenia świadomości przedsiębiorców co do 
znaczenia innowacyjności w walce o klienta w ujęciu strategicznym). Jednakże 
istnieją pewne negatywne aspekty: to przede wszystkim zbyt ograniczony zasięg 
programu (objętych nim ma być ok. 2000 przedsiębiorstw), zbyt niski poziom 
dotacji (do 15 tys. zł) oraz brak możliwości kontynuacji (z tego programu można 
skorzystać tylko jeden raz). Oczywiście można tutaj postawić pytanie o zasad-
ność tego ostatniego ograniczenia. Czy lepiej, aby korzystało z programu wię-
cej podmiotów, czy też umożliwić to tym, które zdobyły już doświadczenie i są 
gotowe prowadzić dalsze prace na wdrożeniami już rozpoczętymi?

5.5. Ocena wykorzystania instrumentów fi nansowych 

5.5.1. Fundusze pożyczkowe w Polsce dla MSP

System funduszy pożyczkowych w Polsce rozwija się dosyć dobrze, chociaż 
w kilku ostatnich latach zaobserwowano znaczne spowolnienie przyrostu kapi-
tału pożyczkowego, przejawiające się likwidacją niektórych funduszy pożyczko-
wych i zastępowania ich nowymi. Za przyczynę tego stanu rzeczy należy uważać 
ich niedokapitalizowanie w wyniku opóźnień wdrażania niektórych programów 
operacyjnych, w tym regionalnych. O zdecydowanym spadku dynamiki fundu-
szy na rzecz MSP świadczą dane przedstawiające liczbę udzielonych pożyczek, 
wartość udzielonych pożyczek oraz przeciętną wartość udzielonej pożyczki 
(rys. 35).



178 Robert Stanisławski, Ewelina Kiełek

112,2
131,1

152,1
171,7

90,2
82,9

180,8

16,616,515,715,114,414,314,1

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liczba udzielonych po yczek (w tys. sztuk)
Przeci tna wysoko  udzielonych po yczek (w tys. z )

Rys. 35. Charakterystyka funduszy pożyczkowych w latach 2003–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Bartkowiak, M. Korol, Fundusze pożycz-
kowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według sta-
nu na 30 czerwca 2009 roku, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, 
Raport nr 12, Szczecin 2009. 

W Polsce 30 czerwca 2009 roku funkcjonowało 70 funduszy pożyczko-
wych prowadzonych przez 64 instytucje. Najwięcej, bo 37,5%, stanowią te, 
które funkcjonują ok. 13–15 lat. One to należą do liderów pod względem liczby 
wypłaconych pożyczek (79 %) i ich wartości (ok. 50%). Najwięcej funduszy 
funkcjonowało w województwach mazowieckim (8) i śląskim (7), najmniej 
w opolskim (2), świętokrzyskim (2) oraz lubelskim (1). Najwięcej pożyczek 
udzielono w województwie mazowieckim (ponad 80% wszystkich pożyczek 
udzielonych w ramach funduszy pożyczkowych), co daje ponad 44% ich wartości 
w 2009 roku36. Dosyć istotne z punktu widzenia tego opracowania jest dokona-
nie charakterystyki funduszy z punktu widzenia wysokości udzielonej pożyczki 
i podziału grup pożyczkobiorców (rys. 36). 

Najwięcej pożyczek udzielono do wysokości 10 tys. zł. Świadczy to, że 
ich głównymi benefi cjentami (aż w 96% przypadków) były podmioty mikro. 
Potwierdzają to poniższe dane (rys. 37). Znaczenie tego instrumentu jest więc 

36  B. Bartkowiak, M. Korol, Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2009 roku, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Po-
życzkowych, Raport nr 12, Szczecin 2009. 
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ogromne, szczególnie dla tych najmniejszych podmiotów i należy mieć nadzieję, 
że nastąpi rozwój tej formy wsparcia, tym bardziej że środki aż w 62% są prze-
znaczane na cele inwestycyjne.
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Rys. 36. Struktura pożyczek według wysokości w latach 2003–2009

Źródło: B. Bartkowiak, M. Korol, Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro..., 
op. cit. 
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Rys. 37. Struktura podmiotów sektora MSP korzystających z pożyczek w latach 2003
–2009

Źródło: B. Bartkowiak, M. Korol, Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro..., 
op. cit. 
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Duże znaczenie dla wzrostu ich znaczenia będą miały założenia polityki 
innowacyjnej państwa dotyczące ich dalszego dokapitalizowania. Dotychczas 
największym źródłem pozyskiwania środków fi nansowych na swoją działalność 
fundusze pożyczkowe uczyniły wsparcie otrzymane z SPO WKP (rys. 38).
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Rys. 38. Źródła zasilania w środki fi nansowe funduszy pożyczkowych

Źródło: B. Bartkowiak, M. Korol, Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro..., 
op. cit. 

Konieczne wydaje się współdziałanie państwa i samorządów w zakresie 
intensyfi kacji działań na rzecz rozwoju funduszy pożyczkowych. Ich rola wzra-
sta szczególnie wówczas, gdy podstawową barierą wdrożeń innowacyjnych jest 
dostęp do zewnętrznego fi nansowania. To właśnie ten element jest najczęściej 
wymieniany w sektorze MSP jako hamulec inwestycji rozwojowych. 
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5.5.2. Kredyt technologiczny 

5.5.2.1. Ewaluacja kredytu technologicznego

Ustawa z 2005 roku wprowadziła kredyt technologiczny jako jeden z instru-
mentów zachęcających do innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw37. Przyczyną, 
dla której powstał, była konieczność uregulowania kwestii dotyczących m.in. 
wdrażania nowych technologii oraz rozwój sfery B+R. Z przeprowadzonych 
wówczas przez Departament Innowacyjności MGiP analiz wynikało, że Pol-
ska należała do krajów o najbardziej niekorzystnym, najwyższym indeksie B 
(wskaźnik nazywany indeksem hojności podatkowej B stosowany przez OECD 
do porównania przyjazności fi skalnej poszczególnych krajów), co było spowodo-
wane niekorzystnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad rozliczania prac 
badawczo-rozwojowych38. W pracach nad założeniami do omawianej ustawy, 
która na początku nosiła nazwę ustawy o działalności badawczo-rozwojowej 
i wzroście innowacyjności gospodarki, istotna była kwestia organizacyjna doty-
cząca działalności badawczo-rozwojowej B+R oraz określenie zakresu pod-
stawowej działalności i zasad wsparcia ze środków publicznych w odniesieniu 
do parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych, inkubatorów 
przemysłowych i technologicznych oraz jednostek transferu technologii. W pro-
jekcie założeń do ustawy przewidywano, że głównym jej celem powinno być stwo-
rzenie warunków organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych do zwiększenia 
efektywności działalności innowacyjnej, zwiększenia innowacyjności polskiej 
gospodarki poprzez transfer nowych technologii ze sfery nauki do gospodarki. 
W styczniu 2004 roku w założeniach do ustawy pojawiły się propozycje instru-
mentów podatkowych do zastosowania w Polsce, w tym m.in. technologiczny 
kredyt podatkowy. Instrument ten wówczas miał polegać na tym, że przedsię-
biorstwo zaciąga w banku kredyt na fi nansowanie technologii wdrożeniowej 
(inwestycji technologicznej) pod warunkiem osiągnięcia przyrostu wpływów 
podatkowych równego przynajmniej wartości zaciągniętego kredytu. Spłata kre-
dytu następowałaby z osiągniętych dodatkowo przez Skarb Państwa wpływów 
podatkowych. Jeżeli przedsiębiorstwo nie osiągnęłoby zakładanego w biznes-

37  Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 2005 roku, DzU 
nr 179 poz. 1484.

38  Uzasadnienie projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, <www.sooipp.org.
pl/pliki>.
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planie przyrostu wpływów podatkowych, różnicę spłacałby Skarb Państwa 
z własnych środków. W wersji ostatecznej założeń kredyt nadal związany był 
z podatkiem VAT, ale udzielał go Bank Gospodarstwa Krajowego. Dopiero na 
etapie pisania ustawy nastąpił zwrot i kredyt technologiczny opisany został jako 
instrument zaciągany i spłacany z Funduszu Kredytu Technologicznego. Według 
ustawy z roku 2005 kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny, udzielany 
na warunkach rynkowych na inwestycję technologiczną, który mógł zostać 
częściowo umorzony. Umorzenie dokonywane było po zakończeniu inwestycji 
technologicznej i uruchomieniu przez kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług 
powstałych w wyniku jej realizacji. Ważnym dokumentem, jaki należało do -
łączyć do wniosku, była opinia sporządzona przez jednostkę naukową, centrum 
badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne potwierdzająca, 
że technologia, na którą udzielany zostanie kredyt, jest nowa39. Kredyt techno-
logiczny to instrument, który poprzez swoją konstrukcję miał wspierać aktyw-
ność przedsiębiorcy oraz efekt danej inwestycji, dlatego umorzenie uzależnione 
zostało od wielkości sprzedaży powstałej w wyniku realizacji inwestycji. Kre-
dyt technologiczny oddzielono od podatku VAT, ponieważ taka konstrukcja nie 
działałaby w przypadku fi rm o dużym eksporcie, gdyż podatek VAT od towarów 
eksportowanych miał stawkę zerową i nie byłoby z czego spłacać tego kredytu. 

5.5.2.2. Wykorzystanie funduszu kredytu technologicznego

Fundusz rozpoczął działalność operacyjną, polegającą na udzielaniu kre-
dytów technologicznych, na początku stycznia 2006 roku. Ze środków funduszu 
fi nansowaniu podlegały kredyty technologiczne udzielane przedsiębiorcom wdra-
żającym innowacyjne technologie40. W latach 2005–2008 Bank Gospodarstwa 
Krajowego na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 udzielił 72 kredytów na łączną 
kwotę ponad 195 mln zł (tab. 2). Pierwszych kredytów, ze względu na procedury, 
udzielono w 2006 roku z wniosków złożonych w 2005 roku. Pierwsze umorzenia 
kredytu nastąpiły w 2007 roku w kwocie 1,5 mln zł. 17 lipca 2008 roku w życie 
weszła ustawa z 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalno-
ści innowacyjnej, na mocy której Fundusz Kredytu Technologicznego otrzymał 

39  Ustawa o niektórych formach…, op. cit.
40  Raport roczny BGK 2006, s. 17.
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status państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest minister wła-
ściwy do spraw gospodarki41. 

Tabela 2

Wykorzystanie kredytu technologicznego w latach 2005–2008

Rok Liczba podpisanych 
umów kredytowych

Wartość 
podpisanych umów 

(mln)
Liczba 

umorzeń
Wartość 
umorzeń 

(mln)

2005   0 0 0 0

2006 48 125,7 0 0

2007   7 21,1 11   1,5

2008 17 48,2 30   9,1

2009 * * 40 14,3

Ogółem 72 195 81 24,9

* Kredyt technologiczny na mocy ustawy z 2005 roku udzielany był w latach 2005–2008, umo-
rzenia są sukcesywnie wypłacane aż do pełnego rozliczenia kredytu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych BGK za lata 2005–2009.

Udzielone kredyty zostały przeznaczone na fi nansowanie wdrożenia nowych 
technologii związanych przykładowo z42: teleinformatyką (budowa światłowodo-
wej sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu technologii GPON, wdrożenie 
usługi telefonii cyfrowej), informatyką i elektroniką (wdrożenie: systemu projek-
towania obwodów elektronicznych, systemu zdalnego sterowania sprężarkami, 
produkcji rejestratorów cyfrowych audio-wideo i paneli akustycznych), energe-
tyką (uruchomienie produkcji innowacyjnych: kotłów modułowych oraz spalają-
cych biomasę, wymienników ciepła, rozdzielnic średniego napięcia), medycyną 
(budowa i uruchomienie produkcji nowego tomografu komputerowego do bada-
nia oka), recyklingiem odpadów (budowa linii termokatalitycznego przetwórstwa 
odpadów z tworzyw sztucznych).

41  Raport roczny BGK 2008, s. 31.
42  Materiały BGK, badania własne.
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Technologie, na które został udzielony kredyt technologiczny, są różne 
zarówno pod względem wielkości inwestycji, jak i zaawansowania technologicz-
nego. W większości kredyty udzielane były na działalność produkcyjną, domi-
nowały inwestycje związane z recyklingiem i biopaliwami, produkcją maszyn 
i urządzeń oraz branżą energetyczną. Wśród sektora usługowego domino-
wały technologie informatyczne. Realizacja inwestycji technologicznej obję-
tej kredytem technologicznym w poszczególnych przedsiębiorstwach jest 
na różnych etapach. Są oczywiście inwestycje już zrealizowane, a kredyty w cało-
ści spłacone lub umorzone, także inwestycje jeszcze nieuruchomione. Przyczyny, 
dla których część inwestycji nie została jeszcze uruchomiona, wynikają zarówno 
z problemów wewnętrznych przedsiębiorstw, głównie technologicznych i fi nan-
sowych, oraz zewnętrznych w postaci zmieniających się przepisów prawa.  

5.5.2.3. Ewaluacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowa-
cyjnej

Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki dokonuje oceny skuteczności 
stosowania przepisów zawartych w ustawie o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej z dnia 29 lipca 2005 roku oraz w możliwym zakresie 
w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 
30 maja 2008 roku oraz uzyskania planowanych przez ustawodawcę efektów 
ich obowiązywania43. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorcy 
(zarówno duże, jak i małe podmioty), którzy skorzystali z kredytu technolo-
gicznego, realizowali swoje inwestycje w różnych regionach kraju. Efektem 
wdrożenia innowacyjnej technologii były nowe produkty, usługi lub technolo-
gie, przy czym większość badanych (80%) wprowadziła do działalności nowe 
produkty. Powstałe rozwiązania w 50% przypadków mają szerokie zastosowanie 
i mogą być oferowane na rynku jako odrębny produkt/usługa/technologia lub 
jako część składowa innego produktu/usługi/technologii. Badani przedsiębiorcy 
deklarują, że udział sprzedaży nowego rozwiązania wynosi od ok. 2% do 100% 
w całości sprzedaży, przy czym 50% badanych deklaruje jego dalszy wzrost. 
W przypadku około 40% badanych przedsiębiorców udział sprzedaży nowego 
rozwiązania w całości sprzedaży wyniesie docelowo powyżej 50%. Wyniki bada-
nia wskazują na duże znaczenie inwestycji dla wzrostu innowacyjności przedsię-

43  Ewaluacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa 2009, s. 2.
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biorców. Dla około 40% z nich produkcja innowacyjnego rozwiązania stano-
wić będzie docelowo główne źródło przychodów. W przypadku 50% badanych 
w ciągu najbliższych lat zakładany jest wzrost udziału innowacyjnej działalno-
ści w całości działalności spółki. Wyniki badania wskazują równocześnie, że 
w wyniku wdrożenia innowacyjnych technologii polepszy się sytuacja fi nansowa 
przedsiębiorstw. Badani deklarują wzrost zysków, obrotów, przychodów. Wzrost 
obrotów oraz przychodów wynikający z wdrożenia innowacyjnej technologii 
wynosi wśród badanych przedsiębiorstw od 2 do 100% w stosunku do okresu 
sprzed wdrożenia inwestycji. 99% badanych przedsiębiorstw (z 75% przedsię-
biorstw, które podały takie dane) oceniło wzrost swoich obrotów i przychodów 
na poniżej 50%. Tylko jedno zadeklarowało spadek obrotów i przychodów, 
mimo wdrożenia innowacyjnej inwestycji, około 40% badanych przedsiębiorców 
zadeklarowało możliwość wzrostu obrotów i przychodów w przyszłości, a 83% 
zadeklarowało wzrost lub możliwość wzrostu zysku. Inwestycje ponadto wyma-
gały u niektórych przedsiębiorców poniesienia dodatkowych kosztów w postaci 
zatrudnienia nowych pracowników. Większość badanych, bo aż 44%, zatrudniła 
lub zamierza zatrudnić do 10 nowych pracowników. 11% deklaruje zatrudnie-
nie na poziomie 11–20 pracowników, a 17% zgłasza zapotrzebowanie na więcej 
niż 20 pracowników. Pomimo dodatkowych kosztów związanych z zatrudnie-
niem sytuacja fi nansowa w większości przedsiębiorstw poprawiła się. Istotny 
jest także wpływ kredytu na możliwość dokonania inwestycji. W 44% badanych 
przedsiębiorstw istnieje możliwość realizacji projektu w niezmienionym zakresie 
pomimo braku środków z kredytu, 28% nie zrealizowałoby inwestycji w ogóle 
w przypadku nieotrzymania kredytu, a kolejne 28% zrealizowałoby projekt, ale 
w zmienionym zakresie. Zmiana projektu polegałaby na rzeczowym/fi nansowym 
ograniczeniu jego zasięgu lub też wydłużeniu czasu realizacji. Brak realizacji 
projektu lub wymienione zmiany byłyby niekorzystne dla badanych przedsię-
biorstw, ponieważ utraciłyby one lub ograniczyły szanse na zwiększenie swojej 
innowacyjności, a zarazem konkurencyjności na rynku. Realizacja inwestycji 
przy wykorzystaniu środków dostępnych w ramach kredytu technologicznego 
była jedyną szansą na zwiększenie stopnia innowacyjności i konkurencyjności 
działalności objętej projektem dla 56% badanych przedsiębiorstw. 44% przedsię-
biorstw prawdopodobnie poradziłoby sobie bez środków z kredytu44.

44  Ibidem.
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Analizie poddano zarówno benefi cjentów kredytu technologicznego, jak 
i organizacje pracodawców (przebadano siedem organizacji, w tym zrzeszające 
pracodawców z całej Polski lub z różnych regionów kraju, m.in. z Mazow-
sza, Małopolski, Polski Zachodniej). W 57% badane organizacje stwierdziły, 
że słyszały wcześniej o możliwości pozyskania kredytu technologicznego przez 
przedsiębiorstwa. Wśród tych organizacji 60% deklaruje, że przedsiębiorcy, któ-
rzy wiedzą o kredycie, raczej z niego nie korzystają. Natomiast 20% potwier-
dza, że przedsiębiorcy raczej z kredytu korzystają. Kolejne 20% stwierdza, że 
przedsiębiorcy zdecydowanie z kredytu nie korzystają. Połowa organizacji pra-
codawców uważa, że przedsiębiorcy są zdecydowanie lub raczej zadowoleni 
z faktu skorzystania z kredytu technologicznego, natomiast druga połowa sądzi, 
że przedsiębiorstwa są raczej niezadowolone ze skorzystania z kredytu. Bada-
niem objęto również opinie organizacji pracodawców na temat wprowadzonych 
nowych zasad udzielania kredytu technologicznego. Wszystkie organizacje, 
które udzieliły odpowiedzi w tym zakresie, uważają, że wprowadzenie zmiany 
w postaci udzielania kredytu bezpośrednio przez bank komercyjny jest korzystne 
dla przedsiębiorców. Według badanych poszerza to znacznie możliwość uzyska-
nia kredytu przez przedsiębiorstwa. Zwiększa się dostępność instrumentu oraz 
jakość przebiegu procedur. 86% badanych organizacji wyraziło opinię, że brak 
możliwości skorzystania z kredytu technologicznego przez duże przedsiębior-
stwa jest gorszym rozwiązaniem w stosunku do starych zasad udzielania kredytu. 
Jedynie 14% badanych wyraziło pozytywną opinię co do omawianej zmiany45. 
Organizacje pracodawców wyraziły również swoją opinię w stosunku do zmiany 
w zakresie maksymalnej kwoty kredytu przez bank komercyjny. 66% uważa, że 
jest to zmiana korzystna. Organizacje podkreśliły, że brak odgórnej maksymalnej 
kwoty kredytu uelastycznia możliwości fi rm. Zaletą jest również możliwość lep-
szego szacunku kwoty kredytu, w zależności od oceny ryzyka, kondycji przed-
siębiorcy oraz możliwości spłaty46. 

Kredyt technologiczny z FKT udzielany był przez BGK w latach 2005
–2008. W pracach na ustawą zakładano, że wprowadzony wówczas instrument 
będzie realizowany także w nowych programach operacyjnych w latach 2007
–2013. Według Ustawy z 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej kredyt technologiczny stał się dostępny jako Działanie 

45  Ibidem. 
46  Ibidem.
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4.3 Kredyt technologiczny w PO IG. Działanie to skierowane jest obecnie tylko 
do przedsiębiorców z sektora MSP. Zaczęło ono funkcjonować od lipca 2009 
roku. Według danych na styczeń 2011 roku łącznie do tej pory złożono 165 wnio-
sków, 59 projektów otrzymało promesy premii technologicznej oraz podpisano 
44 umowy kredytowe na łączną kwotę ponad 80 mln zł. Dla bardziej efektyw-
nego wykorzystania instrumentu w postaci Działania 4.3 Kredyt technologiczny 
wprowadzono korzystne zapisy dla przedsiębiorców w nowej ustawie o niektó-
rych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 3 lutego 2011 roku47. 

5.5.2.4. Wiedza o kredycie technologicznym wśród innowacyjnych MSP

Badaniem objęto 57 przedsiębiorstw innowacyjnych na terenie całego kraju. 
Wynika z niego, że w większości wiedzą one o oferowanym rządowym/unijnym 
wsparciu publicznym (fi nansowym). Aż 33% ocenia swoją wiedzę na ten temat 
na poziomie dobrym, a 32% na średnim. Kolejne 12% wie bardzo dużo o instru-
mentach fi nansowych dostępnych dla fi rm, 12% zna je słabo, a 2% badanych 
przedsiębiorstw nie wie o nich nic (rys. 39). 

Rys. 39. Wiedza na temat oferowanego rządowego/unijnego wsparcia publicznego 
(fi nansowego) na temat innowacji

Źródło: opracowanie własne.

47 Ustawa z 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej, DzU 2011 nr 85, poz. 457.
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Żadne z badanych przedsiębiorstw nie korzystało z kredytu technologicz-
nego udzielanego przez BGK w latach 2005–2008 oraz z Działania 4.3 Kredyt 
technologiczny poprzez banki komercyjne. Dostępność oferowanej rządowej/
unijnej pomocy publicznej w ocenie 28% badanych przedsiębiorstw jest śred-
nia, dla 23% dobra, zaś dla 19% bardzo słaba lub słaba. 2% przedsiębiorstw nie 
ma problemu z dostępnością pomocy oferowanej fi rmom (rys. 40). Ponadto 26% 
ocenia bardzo słabo dopasowanie fi nansowych instrumentów wsparcia do potrzeb 
wysoko innowacyjnej fi rmy w momencie jej rozwoju innowacyjnego. Dla 14% 
przedsiębiorstw jest ono dobre, zaś 5% nie ma zdania na ten temat, co może się 
wiązać z brakiem wiedzy ogólnej o ich istnieniu.

Rys. 40. Dostępność rządowej/unijnej pomocy publicznej

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa, które oceniły słabo lub bardzo słabo dopasowanie fi nan-
sowych instrumentów do potrzeb wysoko innowacyjnych fi rm (rys. 41), wska-
zały, że instrumenty te nie uwzględniają bieżących i przyszłych potrzeb wysoko 
innowacyjnych przedsiębiorstw, a więc są nieelastyczne. Ponadto źle dobrane są 
cele wsparcia oraz brakuje wyczerpującej informacji o ich istnieniu. 
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Rys. 41. Dopasowanie fi nansowych instrumentów wsparcia do potrzeb wysoko innowa-
cyjnej fi rmy

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, należy stwierdzić, że Kredyt technologiczny to narzę-
dzie skierowane na efekty wynikające z realizacji inwestycji technologicznej. 
Po pierwsze, należy do nich zaliczyć wolumen sprzedaży nowych, udoskonalo-
nych produktów/usług na rynku, będących następstwem wdrożonych w wyniku 
tego kredytu technologii. Następuje więc przestawienie priorytetów przedsię-
biorcy. Jego uwaga koncentruje się nie na tym, aby w jak największym stopniu 
wykorzystać dostępne wsparcie, lecz na tym, by zapewnić sobie w ten sposób 
przewagę konkurencyjną. Drugim ważnym aspektem tego narzędzia jest opinia 
o nowości technologii wymuszająca współpracę przedsiębiorcy z uczelniami 
wyższymi lub jednostkami badawczo-rozwojowymi. Te dwa założenia wyróż-
niają instrument, który jest przeznaczony do wdrażania nowych technologii. 
Konstrukcja tego kredytu przeniesiona w realia programów operacyjnych spowo-
dowała, że instrument ten nie cieszy się uznaniem wśród przedsiębiorców, którzy 
wybierają chętniej np. Działanie 4.4. PO IG. W ewaluacji ustawy przeprowadzo-
nej przez MG zaproponowane zostały takie zmiany, aby Działanie 4.3. Kredyt 
technologiczny zostało w pełni wykorzystane. Zapisy te widoczne są w zmia-
nach dokonanych przez Ministerstwo Gospodarki w ustawie o zmianie ustawy 
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej48. Najważniejsze 
z nich to: 

48  Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 
3 lutego 2011 r., DzU Nr 85, poz. 457.
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– suma kosztów kwalifi kowanych podstawą wyliczania premii – premia 
technologiczna wyliczana będzie od całości wydatków kwalifi kowa-
nych, a nie tylko sfi nansowanych kredytem technologicznym;

– wypłata premii od razu po zakończeniu inwestycji – uniezależnienie 
wypłaty premii technologicznej od udokumentowania sprzedaży towa-
rów i usług wyprodukowanych z udziałem nowej technologii;

– możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji po złożeniu wniosku 
o dofi nansowanie do BGK, obecnie – po przyznaniu promesy premii;

– możliwość wdrażania technologii w formie nieopatentowanej wiedzy 
technicznej, w tym także własnych nieopatentowanych technologii;

– katalog kosztów kwalifi kowanych obejmie zakup gruntu (do 10% 
kwoty wszystkich kosztów kwalifi kowanych) oraz postawienie budyn-
ków;

– możliwość refundacji 50% kosztów usług doradczych związanych 
z realizacją inwestycji (poniesionych po złożeniu wniosku); 

– możliwość skorzystania ze zmian wprowadzanych nowelizacją zagwa-
rantowana benefi cjentom realizującym projekty według obecnie obo-
wiązującej ustawy.

Zmiany te, uwzględniając terminy zawarte w ustawie, pozwolą wykorzystać 
środki przeznaczone na ten instrument. Nadal ważnym dokumentem będzie opi-
nia o nowości technologii sporządzona przez podmioty zewnętrzne, uprawnione 
do jej wystawiania. 

5.5.3. Rola i miejsce funduszy poręczeniowych w systemie fi nansowego 
wsparcia

Fundusze odgrywają ważną rolę w systemie wspierania rozwoju innowacyj-
nego przedsiębiorstw w Polsce. Kierowane są do różnych grup klientów, mając 
na uwadze pomoc w uzyskaniu zewnętrznego fi nansowania poprzez poręczenie. 
Wśród tych klientów najczęściej znajdują się: małe fi rmy o dużym potencjale 
wzrostu (55%), fi rmy zatrudniające osoby bezrobotne (50%), fi rmy kluczowe 
dla rozwoju regionu (39%) czy też fi rmy wdrażające nowe produkty i technolo-
gie (39%). Do 2009 roku działały w Polsce 54 fundusze, z czego znaczną część 
(ok. 26%) stanowiły fundusze drobne, tj. do 1 mln zł. Ich działalność oparta 
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jest na następujących źródłach: odsetki od kapitału (57%), opłaty za poręczenia 
(31%), subwencje, dotacje i darowizny (7%) oraz wkłady własne (5%). Najczę-
ściej dokonują one poręczeń: kredytów bankowych (93%), pożyczek z innych 
instytucji fi nansowych (67%), pożyczek z urzędów pracy (26%) oraz umów 
leasingowych (4%). Oprócz typowej dla nich działalności fi nansowej świadczą 
usługi o charakterze doradczym (46%) i szkoleniowym (21%)49. 

Pomimo dosyć dużej aktywności funduszy poręczeniowych (wyrażonej 
liczbą udzielonych poręczeń), szczególnie w latach 2005–2006 (rys. 42), ich 
wpływ na wzrost innowacyjności polskiego sektora MSP nie jest zbyt duży.
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Rys. 42. Liczba poręczeń (dynamika) w latach 2001–2008 

Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, Krajowe Stowarzy-
szenie Funduszy Poręczeniowych, PAG Uniconsult, Warszawa 2008. 

W roku 2008 udzielono poręczeń w liczbie 5684 na kwotę 745 mln zł, 
z czego tylko 739 przypadało na kredyty inwestycyjne50, a bezpośrednio na 
przedsięwzięcia innowacyjne tylko 59 przypadków. Stąd też teza o ograniczonym 
wsparciu działań innowacyjnych, chociaż w 99% obejmują one swym zasięgiem 
omawiany sektor (rys. 43).

49  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości…, op. cit.; M. Mażewska, E. Koprowska-Skalska, 
Fundusze poręczeń kredytowych. Raport 2009, PARP, Warszawa 2009.

50  Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy 
Poręczeniowych, PAG Uniconsult, Warszawa 2008.
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Rys. 43. Struktura przedsiębiorstw, którym udzielono poręczeń w 2008 roku

Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, Krajowe Stowarzy-
szenie Funduszy..., op. cit.

Z danych zamieszczonych na powyższych rysunkach wynikają dwa zasad-
nicze wnioski. Po pierwsze, największy przyrost liczby udzielonych poręczeń 
przypada na okres początków członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zwią-
zanego z tym dostępu do środków unijnych. Związane to było z możliwościami 
dokapitalizowania istniejących i tworzenia nowych funduszy. Okres 2008–2009 
był znacznie trudniejszy z uwagi na rosnący w gospodarce kryzys i pogarsza-
jącą się koniunkturę. Tezy tej dowodzi fakt, że zdecydowana większość podmio-
tów sektora za cel stawia sobie bieżące przetrwanie, a nie rozwój, co widoczne 
jest w strukturze zaciąganych kredytów i udzielanych poręczeń (75% poręczeń 
obejmuje kredyty obrotowe, przeznaczane na zachowanie bieżącej płynności 
fi nansowej). Po drugie, duży udział podmiotów mikro w strukturze udzielonych 
poręczeń w 2008 roku wynika z trudności tej grupy w dostępie do zewnętrznego 
fi nansowania, gdyż instytucje fi nansowe ze względu na duży poziom ryzyka 
niechętnie udzielają kredytów bez właściwego zabezpieczenia. Tutaj należy 
powiedzieć, że fundusze spełnią swoją funkcję. Jednakże, jak pokazują badania, 
powoli następuje zmiana struktury udzielanych poręczeń ze względu na wzrost 
znaczenia funduszy dużych, które dysponując sporymi środkami, wolą udzie-
lać mniejszej liczby poręczeń, ale na większe kwoty, wychodząc z założenia, że 
jest to dla nich bardziej opłacalne oraz że poziom niebezpieczeństwa dotyczący 
spłaty zaciągniętych kredytów jest mniejszy. Warto jeszcze zastanowić się nad 
przyczyną tak nikłego wpływu tych funduszy na innowacyjność MSP. Leży ona 
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w braku współpracy tych funduszy z innymi instytucjami otoczenia biznesu. Dane 
z 2008 roku wskazują, że w 82% nie nawiązało żadnych relacji z inkubatorami 
i parkami technologicznymi, fi rmami konsultingowymi (75%) czy też z jednost-
kami badawczymi oraz szkołami wyższymi (71%). Pewnym niepokojem napawa 
fakt, że w najbliższej przyszłości fundusze nie wymieniają w swoich założeniach 
rozszerzenia współpracy na szeroko pojęte otoczenie, jedynie na instytucje fi nan-
sowe. Niemniej jednak fundusze poręczeniowe zgromadziły odpowiedni kapitał, 
uzyskując w ten sposób dosyć stabilną pozycję, a ich zadaniem na najbliższą 
przyszłość jest zwiększenie oddziaływania zarówno w ujęciu przestrzennym, jak 
i ofertowym. 

5.5.4. Rola funduszy strukturalnych w rozwoju MSP w Polsce

Analizując znaczenie funduszy strukturalnych na rzecz podnoszenia inno-
wacyjności polskiego sektora MSP, należy stwierdzić, że do tej pory nie odegrały 
one istotnej roli. Wynika to stąd, że w większości przypadków fundusze te sta-
nowią nadal niewielki odsetek środków przeznaczanych na wdrażanie nowych 
rozwiązań. Większość inwestycji pochodzi ze źródeł własnych (rys. 44). 

Porównując ze sobą dwa lata, należy stwierdzić, że sytuacja nie zmieniła 
się. Poziom wykorzystania środków unijnych pozostaje bez zmian. Zachodzą 
tutaj oczywiście pewne prawidłowości polegające na tym, że im większy podmiot 
gospodarczy, tym mniejsze wykorzystanie środków własnych i większe środków 
zewnętrznych i na odwrót: mniejszy podmiot oznacza mniejsze wykorzysta-
nie źródeł zewnętrznych (rys. 45). Wynika to z dużo większego doświadczenia 
przedsiębiorstw większych (małych i średnich) w pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków (a tym samym ubieganiu się o nie) (dotyczy to zarówno przedsiębiorstw 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych) i możliwości w zakresie zabezpieczenia 
(np. kredytów bankowych), a tym samym większej ich wiarygodności. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, 
Kierunki inwestowania..., op. cit. oraz Źródła pochodzenia innowacji. Innowa-
cyjność 2010..., op. cit.
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Źródło: W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i stra-
tegie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Raport z badań, PARP, Warszawa 
2010.
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Można stwierdzić, że bardziej przyszłościowe pod względem rozwojowym 
są podmioty większe (małe i średnie) niż mikro. Stąd też te pierwsze (o znacznie 
lepszym poziomie innowacyjności) są w stanie częściej ubiegać się o dofi nanso-
wanie, w szczególności o pomoc publiczną. Niewątpliwie taki stan rzeczy wpływa 
zniechęcająco na mikroprzedsiębiorstwa, które realnie oceniają swoje szanse 
na niewielkim poziomie, co wpływa na nie destrukcyjnie (mały stan innowa-
cyjności i małe szanse na jego zmianę). Stąd też bierze się niski poziom zainte-
resowania najmniejszych podmiotów dostępnymi instrumentami fi nansowanymi 
w ramach np. funduszy strukturalnych. 87% przedsiębiorstw badanego sektora 
nie starało się uzyskać wsparcia w ramach środków unijnych. Z tych, które 
występowały o nie największy odsetek stanowią właśnie podmioty średnie (19%) 
i małe (13%). W grupie mikro niespełna 5% wyraziło chęć pozyskania wsparcia 
w ramach tych funduszy. Stąd też najbardziej pozytywnie wsparcie unijne oce-
niają przedsiębiorstwa średnie, których 67–76% twierdzi, że realizacja zamie-
rzonych przez nich celów nie byłaby możliwa, gdyby nie dostęp do tej formy 
pomocy publicznej51. 

Jedną z przyczyn niskiego poziomu zainteresowania środkami unijnymi 
jest trudny do nich dostęp. Ponad połowa badanych podmiotów tego sektora 
jednogłośnie oceniła, że pozyskanie tego źródła jest zbyt dla nich zbyt trudne. 
Relatywnie niewiele, bo 1–10% ocenia dostępność do funduszy jako łatwą lub 
bardzo łatwą. Oczywiście na największe problemy wskazują podmioty najmniej-
sze (mikroprzedsiębiorstwa) (rys. 46).

Mała dostępność dla tej grupy jest następstwem kilku czynników. Po pierw-
sze, ograniczonej wiedzy i to zarówno w kwestii znajomości poszczególnych 
funduszy (programów operacyjnych), jak i warunków ubiegania się. Potwierdzą 
to badania przeprowadzone w grudniu 2009 roku52 (rys. 47).

51  M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, Kierunki inwestowania w nowoczesne technolo-
gie w przedsiębiorstwach MSP. Raport z badania ankietowego, PARP, Warszawa 2007.

52  W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsię-
biorstw w czasach kryzysu. Raport z badań, PARP, Warszawa 2010.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szu-

bert, Procesy inwestycyjne i strategie..., op. cit.

Tylko 30% mikroprzedsiębiorstw zna fundusze strukturalne i zasady ich 
przyznawania. Im większy podmiot, tym ta znajomość jest lepsza. Po drugie, 
duże znaczenie w procesie podejmowania decyzji o ubieganiu się o środki unijne 
mają czynniki fi nansowe związane z koniecznością dołożenia do inwestycji 
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średnio ok. 25% kosztów jako wkładu własnego. Niestety, część podmiotów, 
szczególnie tych najmniejszych, ma ograniczone możliwości fi nansowe. Trzecim 
(ograniczającym) elementem decydującym o słabej dostępności jest mentalność 
niektórych przedsiębiorców, którzy nie są skłonni do podjęcia wysiłku na rzecz 
pozyskania środków z uwagi na wiele istniejących barier, np.: biurokrację, nie-
korzystne warunki prawne, długi czas oczekiwania na decyzje, duży nakład pracy 
związany z przygotowaniem wniosku. 

Porównując dostępność pomocy publicznej (funduszy strukturalnych) 
dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce na tle podmiotów funkcjonu-
jących w Unii Europejskiej należy stwierdzić, że nasz kraj nie należy do ści-
słej czołówki. Tylko 3% przedsiębiorstw otrzymało wsparcie. Najwięcej, bo 
aż 25–27% z ogólnej liczby otrzymujących pomoc, pochodzi z takich krajów, 
jak: Niemcy i Włochy, z czego znaczna część pochodzi z środków unijnych 
(rys. 48). 
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Rys. 48. Udział przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia publicznego w 2008 roku 
w różnych krajach UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat Statistics Datebase [Inn_cis6_pub] 
<www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_
database>.
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Powyższe dane wskazują, że Polska, będąc na czwartym miejscu pod wzglę-
dem wykorzystania środków unijnych, należy jednocześnie do krajów, które naj-
słabiej wspierają rozwój innowacyjny poprzez dostępne instrumenty fi nansowe 
pochodzące z innych źródeł niż środki unijne, takich jak budżety samorządowe 
czy budżet centralny. Jest to charakterystyczne dla całej grupy państw przyjętych 
do Unii w 2004 roku. Wynika to z jednej strony ze słabej kondycji fi nansów 
publicznych i ich ograniczonych możliwości w zakresie wpierania podmiotów 
gospodarczych, z drugiej zaś z braku takiej praktyki i zbyt młodej polityki inno-
wacyjnej, która w przypadku Polski zapoczątkowana została dopiero w wyniku 
przemian społeczno-gospodarczych w latach 90. ubiegłego stulecia. I tak, biorąc 
pod uwagę krótki okres jej funkcjonowania, udało się wypracować wiele poży-
tecznych rozwiązań pomagających nadrobić zaległości w porównaniu z innymi 
krajami starego kontynentu. Wydaje się, że liczba instrumentów zaangażowa-
nych w rozwój innowacyjności polskich MSP jest wystarczająca, jedynie należy 
skoncentrować się na poprawie ich efektywności i lepszym wykorzystaniu. 
Ich zdecydowany rozwój w kilku ostatnich latach jest niewątpliwie następstwem 
polskiego członkostwa w strukturach europejskich. To od niej pochodzi lwia 
część środków przeznaczanych na przedsiębiorczość i rozwój regionalny. Należy 
mieć tylko nadzieję, że udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw korzystających 
ze wsparcia UE będzie rósł w następnych latach (do 2013 roku), przyczyniając 
się do poprawy ich konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych, jak 
również wzrosną możliwości po stronie rządu oraz władz regionalnych i lokal-
nych. Ich wkład do rozwoju przedsiębiorstw MSP jest nie do przecenienia. Bez 
ich zaangażowania trudno będzie liczyć na poprawę sytuacji w zakresie funkcjo-
nowania małego i średniego biznesu w Polsce. 
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THE ROLE OF THE SELECTED INSTRUMENTS 
OF THE INNOVATION POLICY TOWARDS TO SME SECTOR IN POLAND. 

ANALYZE BASED ON THE DESK RESEARCH 

Summary

The role of the programs support are essential for the development of the innova-
tion Polish enterprises (specially SME). The most important are the following: Patent 
Plus, Creator of the innovation (support for the academic entrepreneurship), Passport for 
the export development, Bon for the innovation development and creation of the lent’s 
funds and techniques’ credit. In spite of these, the role of the structural funds is the next 
important instrument for the innovation implementation among the SME. In this chapter 
there are some characteristics of the support instruments and its role in the development 
of Polish SME sector.

Translated by Robert Stanisławski 
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6. ROLA I MIEJSCE INSTYTUCJI WSPARCIA 
W REALIZACJI POLITYKI INNOWACYJNEJ

Rozwój gospodarczy i osiągnięcie przewag konkurencyjnych we współcze-
snym świecie przez poszczególne państwa i regiony są w coraz większym stop-
niu uzależnione od szybkości pojawiania się na rynku nowych, innowacyjnych 
podmiotów gospodarujących i dynamiki ich rozwoju. W rezultacie wysiłki władz 
publicznych skierowane są na rozwój przedsiębiorczości oraz intensyfi kację pro-
cesów innowacyjnych. Wykorzystanie wiedzy do tworzenia nowych produktów, 
usług, technologii czy rozwiązań organizacyjnych wymaga specyfi cznej infra-
struktury wsparcia obejmującej różnego typu parki i inkubatory technologiczne, 
preinkubatory, centra transferu technologii, fundusze zalążkowe, pożyczkowe, 
poręczeniowe, aniołów biznesu, klastry itp. W postrzeganiu innowacji i procesu 
innowacyjnego odchodzimy od pojedynczego zdarzenia na rzecz kompleksu zja-
wisk i zdarzeń tworzących nowe produkty, wzorce, technologie i usługi. Procesy 
innowacyjne przebiegają w specyfi cznym układzie powiązań obejmującym sieci 
przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze i pozarządowe oraz rząd, admi-
nistrację publiczną i inicjatywy obywatelskie. Rośnie rola relacji sieciowych 
i inicjatyw obywatelskich ułatwiających przenikanie idei i wymianę informacji. 

Wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych obejmuje dostar-
czanie specyfi cznych usług oraz kształtowanie przychylnego przedsiębiorcy 
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i podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej środowiska ekono-
miczno-społecznego. Działania w tym zakresie obejmują bardzo wiele instru-
mentów – od stymulatorów wkomponowanych w system ekonomiczno-społeczny 
i ład prawny, poprzez programy i zadania podejmowane bezpośrednio przez 
administrację publiczną różnych szczebli, po wyspecjalizowane instytucje sek-
tora obywatelskiego. Coraz szersze zainteresowanie rozwojem systemów wspar-
cia dostrzegamy na wszystkich poziomach – od decydentów lokalnych, przez 
władze rządowe, na organizacjach międzynarodowych kończąc. Należy pod-
kreślić duże zróżnicowanie strategii i potencjalnych instrumentów aktywizacji 
przedsiębiorczości wypracowanych w różnych państwach i regionach1. Lokalne 
i regionalne programy rozwoju potrzebują obudowy instytucjonalnej, w swojej 
logice bliskiej sfery ekonomii społecznej. Kluczowe funkcje ośrodków innowacji 
i przedsiębiorczości dotyczą działań aktywizujących tkwiącą w ludziach przed-
siębiorczość i ich zdolności innowacyjne, tym samym aktywizacji wewnętrznych 
(endogenicznych) zasobów, prowadzącej do efektywniejszego wykorzystania 
lokalnych czynników wzrostu. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia 
przed instytucjami wsparcia jakościowo nowe wyzwania i możliwości.

Celem prezentowanego opracowania jest próba oceny warunków funkcjono-
wania instytucji wsparcia transferu technologii i innowacyjnej przedsiębiorczości 
w Polsce. Opracowanie zawiera analizę kierunków rozwoju systemu wsparcia oraz 
dostępności usług proinnowacyjnych. Przesłanki dla instytucjonalizacji wsparcia 
procesów innowacyjnych i przedsiębiorczości w Polsce zostały stworzone wraz 
z reformami systemowymi po 1989 roku. Liczba ośrodków innowacji i przedsię-
biorczości od 1990 roku systematycznie rośnie, osiągając na początku 2011 roku 
wielkość około 750 podmiotów. Perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej 
i dostępu do funduszy strukturalnych w szczególny sposób zdynamizowały rozwój 
instytucji wsparcia. Sukcesywnie pojawiały się nowe koncepcje organizacyjne, 
tworząc obecną różnorodność rozwiązań instytucjonalnych oraz lokalizacyjną 
na terenie kraju. Przeprowadzone badania wskazują jednak na wiele mechani-
zmów utrudniających efektywne funkcjonowanie infrastruktury wsparcia. 

1  K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytu-
cje, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom–Łódź 2006, s. 144–145.
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6.1. Dynamika i etapy rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce

Podstawowe przesłanki do instytucjonalizacji wsparcia przedsiębiorczości, 
innowacji i rozwoju lokalnego w Polsce zostały stworzone wraz z reformami 
systemowymi po 1989 roku. W połowie lat 80. na Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu podjęto prace studyjne nad adaptacją instytucji parku technologicz-
nego w socjalistycznej jeszcze, gospodarce polskiej2. Działania te zaowocowały 
utworzeniem przy Politechnice Poznańskiej w styczniu 1990 roku Wielkopol-
skiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – pierwszego ośrodka o cechach 
inkubatora technologicznego. W krótkim czasie pojawiły się kolejne inicjatywy: 
Centrum Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, Fundacja Progress 
& Business w Krakowie, Warszawskie Centrum Wysokich Technologii (CETE). 
Wymienione inicjatywy miały charakter lokalny i były wspierane przez władze 
samorządowe oraz uczelnie i instytuty naukowe. Na uwagę zasługują działania 
Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych o ogólnokrajowym zasięgu, które 
prowadzą do rozwoju sieci agencji lokalnych, pierwszych ośrodków szkoleniowo-
-doradczych, oferujących pomoc dla przedsiębiorców i samorządów lokalnych. 
Omawiane inicjatywy zostały dostrzeżone przez instytucje rządowe i znalazły 
zwolenników wśród urzędników państwowych. W 1991 roku powołana zostaje 
Rada Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Ministrze Przemysłu i Handlu, a dwa 
lata później Grupa Zadaniowa ds. Komercjalizacji Technologii przy Ministrze 
ds. Promocji Przedsiębiorczości. Obydwa ciała miały charakter społeczny, ale 
odegrały kluczową rolę w popularyzacji idei i nowego podejścia do rozwoju 
gospodarczego. Duże znaczenie dla dalszego rozwoju systemu wsparcia miał roz-
wój sieci około 40 agencji rozwoju regionalnego, podjęty z inicjatywy publicz-
nej, koordynowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. 

Od 1990 roku liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości systematycz-
nie rosła, osiągając na początku 2011 roku liczbę 748 podmiotów, w tym3: 

– 24 parki technologiczne i 22 inicjatywy parkowe;
– 21 inkubatorów technologicznych;
– 62 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości;

2  Należy podkreślić, że poszukiwanie inspiracji do analizowanych działań było skierowane 
na zachód (Stanford, Krzemowa Dolina), ale i na wschód (Naucznyj gorodok), gdzie obserwowano 
działalność radzieckich kompleksów naukowo-przemysłowych. 

3  Na podstawie bazy danych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsię-
biorczości. 
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– 45 inkubatorów przedsiębiorczości;
– 98 centrów transferu technologii;
– 13 funduszy kapitału zalążkowego;
– 9 sieci aniołów biznesu;
– 83 lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe; 
– 54 fundusze poręczeń kredytowych;
– 317 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji.
Perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej i dostępu do funduszy struk-

turalnych w szczególny sposób zdynamizowały rozwój instytucji wsparcia. Suk-
cesywnie pojawiały się nowe koncepcje organizacyjne, tworząc dzisiejszą sieć 
terytorialną i różnorodność rozwiązań instytucjonalnych. Rozwój infrastruktury 
wsparcia w Polsce można podzielić na pięć okresów (tabela 1). 

Tabela 1 

Okresy rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce

Okres Lata

Okres pionierski 1990–1993

Rozwiązywanie problemów rynku pracy 1993–1996

Stabilizacja systemu wsparcia i nowe pomysły 1998–2000

Okres przedakcesyjny 2001–2003

Doświadczenia unijne 2004–2010

Konsolidacja regionalnych systemów innowacji od 2008

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze inicjatywy z początku lat 90. były podejmowane przez pasjona-
tów, którzy mieli okazję zapoznać się z zachodnimi doświadczeniami i chcieli 
przenieść je na rodzinny teren. Nie było to łatwe – musieli na każdym kroku 
przekonywać decydentów, czemu mają służyć tego typu ośrodki. Tworzenie 
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości było sygnałem powstawania społeczeń-
stwa obywatelskiego, zaangażowanego poprzez lokalne elity lub pojedyncze 
osoby w budowę infrastruktury wsparcia procesów rozwojowych. Na początku 
podchodzono z dużą rezerwą do wszystkich tego typu pomysłów, a inicjatywy 
organizacyjne podejmowano często z myślą o łatwiejszym dostępie do środków 
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pomocowych4. Na rysunku 1 przedstawiono dynamikę rozwoju ośrodków inno-
wacji i przedsiębiorczości w Polsce do 2010 roku (rys. 1).
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Rys. 1. Dynamika rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w latach 
1990–2011

Źródło: opracowanie własne.

Duży wpływ na wzrost zainteresowania ośrodkami innowacji i przedsię-
biorczości miały: realizacja różnego typu programów pomocowych5, przyjazdy 
ekspertów i konsultantów oraz wyjazdy zagraniczne działaczy gospodarczych 
i przedstawicieli administracji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
projekty inkubatorów przedsiębiorczości, centrów i parków technologicznych. 
Rozwój ośrodków bazował głównie na nowo tworzonych instytucjach pozarzą-
dowych. Dominowały koncepcje wypracowane na wzorach i przy pomocy eks-
pertów zachodnich. Główny nacisk próbowano położyć na: transfer technologii, 
współpracę z nauką i pomoc innowacyjnym fi rmom. Wiele przedsięwzięć upadło 
na początku realizacji oraz praktycznie żadna z koncepcji nie została zakończona 
zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami. Okres pionierski zaowocował spójnymi 
organizacyjnie i dopasowanymi do polskich realiów koncepcjami ośrodków 

4  K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, (w:) Przedsiębiorczość i transfer 
technologii. Polska perspektywa, (red.) K.B. Matusiak, E. Stawasz, Łódź–Żyrardów, s. 123–124. 

5  Szczególną rolę odegrały programy Brytyjskiego Funduszu Know-How i Amerykańskiej 
Agencji Rozwoju Międzynarodowego oraz Program Inicjatyw Lokalnych PHARE.
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szkoleniowo-doradczych, funduszy poręczeniowych, inkubatorów przedsiębior-
czości i parków technologicznych. 

Wzrost zainteresowania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości przy-
niosła połowa lat 90. (szczególnie lata 1994–1997). W okresie tym dominowały 
przedsięwzięcia pod hasłem „pomoc w samozatrudnieniu” realizowane w ramach 
instytucji pozarządowych, obejmujących tradycyjne inkubatory obudowane 
ośrodkami szkoleniowo-doradczymi i funduszami pożyczkowymi. Ówczesne 
inicjatywy zostały zdominowane przez mecenat Ministerstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej oraz Krajowego Urzędu Pracy i były szeroko popularyzowane i wspie-
rane na terenie całego kraju, a szczególnie w rejonach zagrożonych wysokim bez-
robociem oraz objętych programami restrukturyzacji. Za przełom należy uznać 
realizację dziesiątego komponentu programu rządowego „Promocja zatrudnienia 
i rozwój służb zatrudnienia” realizowanego z pożyczki Banku Światowego 
w latach 1993–1998 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, którym był 
„Projekt rozwoju małej przedsiębiorczości” zwany popularnie TOR#10. Celem 
projektu było stworzenie w Polsce systemu instytucji aktywnie wspierających 
przedsiębiorczość, ukierunkowanego na organizację pomocy osobom bezrobot-
nym lub zagrożonym utratą pracy w próbach samozatrudnienia. Dzięki projek-
towi adaptowano nowe rozwiązania organizacyjne, wykształcono profesjonalne 
kadry i na konkretnych przykładach pokazano efektywność omawianych działań. 
Co piąty obecnie działający ośrodek był objęty projektem TOR#10. 

W dalszym ciągu ważną rolę w zakresie przenoszenia zachodnich doświad-
czeń (szkolenie kadr, wsparcie fi nansowe przedsięwzięć, wyjazdy studyjne), 
odgrywały projekty ze środków pomocowych Unii Europejskiej, Brytyjskiego 
Funduszu Know-How, Banku Światowego, Amerykańskiej Agencji Rozwoju 
Międzynarodowego (USAID) i innych. Wyraźnie wykształcał się polski model 
systemu wsparcia oraz rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Pol-
skie doświadczenia zostały bardzo wysoko ocenione przez organizacje między-
narodowe6, co zaowocowało międzynarodową promocją i przyjazdami delegacji 
studyjnych celem zaznajomienia się z osiągnięciami. Polska przestała być tylko 
odbiorcą doświadczeń zachodnich, a krajowe ośrodki stały się wzorem dla Turcji, 
Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i innych państw, gdzie wieloma realizowanymi 
tam przedsięwzięciami kierowali polscy koordynatorzy lub eksperci. 

6  Eksperci amerykańscy zakładali, że instytucje utworzone w Projekcie TOR#10 przetrwają 
najwyżej 3–4 lata po zakończeniu programu. Upłynęło już 10 lat i zdecydowana większość ośrod-
ków (ponad 95%) radzi sobie na rynku bardzo dobrze. 



209Rola i miejsce instytucji wsparcia... 

Druga połowa lat 90. (lata 1998–2000) była dla większości działających 
podmiotów okresem walki o przetrwanie. Wygasła większość programów pomo-
cowych oraz pojawiły się problemy z zasilaniem fi nansowym od instytucji samo-
rządowych w wyniku dyrektywy ministra fi nansów ograniczającej możliwości 
pomocy fi nansowej dla instytucji pozarządowych. Pojawiło się również wiele 
problemów z interpretacją przepisów prawnych oraz kompetencyjnych w ramach 
struktur terytorialnych po reformie administracyjnej. Liczba ośrodków zmalała 
o 8%, a na rynku pozostały instytucje silne organizacyjnie i fi nansowo, obu-
dowane różnymi formami aktywności. Nastąpiła również znaczna komercyjna 
orientacja dużej części ośrodków i poszukiwanie biznesowych obszarów świad-
czenia usług przynoszących stały dochód. W tych latach wzrosły społeczna 
i polityczna akceptacja omawianych instytucji jako instrumentu wspierającego 
rozwój lokalny, restrukturyzację i modernizację gospodarki oraz zainteresowanie 
nimi. Pojawiło się wiele nowych pomysłów budowy ośrodków przystosowanych 
do potrzeb lokalnych strategii rozwoju lub restrukturyzacji regionów zagrożo-
nych kryzysem strukturalnym (tereny wiejskie, tradycyjne regiony przemysłowe). 
Największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze doręczeniowe; nastąpił 
ponowny wzrost zainteresowania innowacjami i transferem technologii, który 
zaowocował rozwojem sieci centrów transferu technologii i kolejnych parków 
technologicznych. Rozwój instytucji proinnowacyjnych miał związek z realizacją 
kilku projektów dotyczących infrastruktury transferu technologii (Incom przez 
Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Sci-Tech ze środków PHARE oraz Fabrykat 
2000 fi nansowany przez USAID) oraz przygotowywaniem systemu informacyj-
nego (punkty kontaktowe) dla potrzeb udziału Polski w 5. Programie Ramowym 
UE. Szczególną rolę w tworzącym się systemie wsparcia przedsiębiorczości 
zaczyna odgrywać rozwijany od 1996 roku przez Polską Fundację Promocji 
i Rozwoju MSP (od 2000 roku Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) 
Krajowy System Usług. 

Od początku XXI wieku aż do 1 maja 2004 roku można było zaobserwować 
przybierający na sile wzrost zainteresowania ośrodkami innowacji i przedsiębior-
czości. Na uwagę zasługują nowe zadania i możliwości fi nansowania działalno-
ści z funduszy przedakcesyjnych, jak i środków krajowych. Przedsiębiorczość 
zyskuje znaczenie w ramach polityki gospodarczej, co zaowocowało powstaniem 
wielu programów rządowych: „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, „Kierunki 
działania rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku”, 
„Pierwsza praca”, „Kapitał dla przedsiębiorczych” itp. Pojawiły się również nowe 
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inicjatywy wspólnotowe i programy fi nansowane ze środków PHARE: „Inicja-
tywa I i II”, „Spójność społeczno-gospodarcza”, „Krajowy program rozwoju 
MSP” itp. oraz działania związane z uczestnictwem fi rm i instytucji B+R w 5. i 6. 
Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE. Wzrosła 
tym samym liczba zadań i środków na ich fi nansowanie, adresowanych do insty-
tucji wsparcia. Duża część pomocy publicznej dla małych i średnich fi rm została 
skierowana poprzez instytucje otoczenia biznesu. Polityka przedsiębiorczości 
po latach deklaracji zaczęła mieć pokrycie w programach i środkach fi nansowych. 
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości otrzymały nowe możliwości rozwoju 
w różnej formie:

– bezpośredniej – podmiotowe dofi nansowanie działalności w ramach 
punktów konsultacyjno-doradczych, gminnych centrów informacji, 
centrów Euro Info, Innovation Relay Centres, sieci punktów informa-
cyjnych;

– dotacji celowych na fi nansowanie usług szkoleniowych, doradczych 
i informacyjnych dla MSP;

– dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. 
W konsekwencji od 2000 do 2004 roku nastąpił wzrost liczby ośrodków 

o 91%. Rozwój nowych podmiotów następuje głównie przez rozwój usług wspar-
cia w ramach ustabilizowanych rynkowo instytucji, często o długiej historii: izb 
przemysłowo-handlowych, cechów rzemieślniczych, szkół wyższych i placó-
wek B+R oraz samorządów lokalnych. Do rzadkości należy tworzenie nowych 
instytucji, a jeśli już, to dotyczy raczej dużych projektów infrastrukturalnych 
(np. parków technologicznych). Wiele silnych instytucji próbuje budować regio-
nalne sieci punktów konsultacyjno-doradczych. 

Od 2001 roku nastąpiło również silne wzmocnienie organizacyjne, kadrowe 
i merytoryczne większości ośrodków. Największy postęp należy wskazać 
w odniesieniu do centrów transferu technologii i ośrodków szkoleniowo-dorad-
czych, regres natomiast dotyczy tradycyjnych inkubatorów przedsiębiorczości. 
Dynamicznie rośnie zaangażowanie w działania proinnowacyjne odpowiadające 
na strategiczne wyzwania, przed którymi stoi polska gospodarka: podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności, realizacja założeń strategii lizbońskiej. Waż-
nym elementem wsparcia rozwoju infrastruktury transferu technologii były dzia-
łania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obejmujące: (1) opracowanie 
studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko i biznesplanów 
dla 13 parków przemysłowych i przemysłowo-technologicznych (zadanie zre-
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alizowane wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu) oraz (2) pomoc w zakresie 
zarządzania i tworzenia 23 centrów transferu technologii, parków i inkubatorów 
technologicznych. W rezultacie powstały ambitne projekty parków technologicz-
nych i przemysłowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i akade-
mickich. Ważnym działaniem konsolidującym środowiska instytucji wsparcia 
w poszczególnych województwach są prace nad regionalnymi strategiami inno-
wacji. Sukcesywnie poprawiają się warunki współpracy z samorządami lokal-
nymi, powiatowymi i wojewódzkimi. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nową jakość w funk-
cjonowaniu i perspektywach rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. 
Pojawiła się niespotykana dotychczas dostępność do funduszy europejskich, 
gdzie spośród wielu możliwości fi nansowania instytucje wsparcia są formal-
nie wskazanymi benefi cjentami środków unijnych. Z drugiej strony był to czas 
próby, na ile instytucje są zdolne do przygotowania profesjonalnych wniosków, 
realizacji programów oraz rozliczenia otrzymanego dofi nansowania. Pierwsze 
miesiące pokazały przede wszystkim brak przygotowania rządowej i regional-
nej administracji do obsługi unijnych procedur konkursowych. Nagminne były 
braki w przepisach prawnych, błędy w kreatorach wniosków, niedoinformowanie 
i urzędnicza obstrukcja. Brak przejrzystych reguł jest zastępowany formalizacją 
procedur grantowych, w rezultacie dających najobszerniejsze w Europie wnioski 
dotacyjne oraz frustracje związane z odrzuceniem wniosku ze względu na brak 
parafki lub oświadczenia, które nie było wymienione w dokumentacji konkur-
sowej itp. Otrzymanie grantu okazywało się zapowiedzią problemów przy rozli-
czeniu dofi nansowania – różne interpretacje, częste korekty, opóźnione płatności 
itp. W tych warunkach nastąpiła silna polaryzacja instytucji na składające wnio-
ski, bogate, zdolne do samodzielnego fi nansowania zadań niezależnie od otrzy-
manych środków, dysponujące dużym zapleczem administracyjnym oraz małe 
stowarzyszenia i fundacje, „wystraszone” formalnymi wymogami, występujące 
raczej jako podwykonawcy zadań. 

W dostępie do środków unijnych z jednej strony wysoko postawiona została 
sformalizowana procedura konkursowa, a z drugiej – widoczny był brak pomy-
słów na: 

– trwałość realizacji programów wsparcia po zakończeniu fi nansowania; 
– prorynkową orientację i efekty rozwojowe uwzględniające lokalną spe-

cyfi kę; 
– komplementarność i powiązanie różnych programów wsparcia.
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Jednocześnie przy obsłudze projektów unijnych rosła biurokracja u krajo-
wych koordynatorów oraz u samych benefi cjentów. Na rynku pojawiła się grupa 
ekspertów i prywatnych fi rm nastawionych na konsumpcję środków unijnych, 
bez uwzględnienia potrzeb czy potencjalnych efektów rozwojowych gospodarki. 
Ich siłą była znajomość procedur aplikacyjnych oraz wymogów formalnych 
realizacji wniosków i ich rozliczeń. Często dostarczycielami takich pomysłów 
byli eksperci i instytucje z państw starej Unii Europejskiej. W konsekwencji 
spotykamy np. parki technologiczne tworzone przez prywatnych deweloperów 
nieruchomości, którzy nie ukrywają, że nie będą kontynuować działań po zakoń-
czeniu fi nansowania i formalnej sprawozdawczości unijnej. 

Pierwszy okres europejskiego programowania stanowił próbę zdolno-
ści przystosowawczych polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości 
do wyzwań wspólnego rynku. Pozytywny wpływ na identyfi kację potrzeb, kon-
solidację instytucji oraz opracowanie ciekawych programów wsparcia miała 
realizacja prac nad regionalnymi strategiami innowacji. W przyjętej koncepcji 
metodologicznej system wsparcia jest jednym z trzech, obok sektora MSP i insty-
tucji B+R, kluczowych elementów aktywizacji ekonomicznej regionów. Jedno-
cześnie w wielu regionach środki fi nansowe w ramach działania 2.6. ZPORR, 
a przede wszystkich dobór projektów wpłynęły na rozwój struktur sieciowych 
oraz pogłębienie współpracy między ośrodkami. Procesy sieciowej konsolida-
cji instytucji wsparcia w Regionalne Systemy Innowacji powinny przyspieszyć 
po 2010 roku.

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości odnajdujemy na terenie całego kraju, 
jednak ich oddziaływanie jest ciągle ograniczone. Na terenach wiejskich działa 
tylko sześć ośrodków, co drugi powiat i ponad 3/4 gmin (głównie wiejskich) 
ciągle nie ma instytucji wspierania rozwoju. Obserwujemy wzrost koncentracji 
instytucji wsparcia w aglomeracjach oraz dużych i średnich miastach (75,2%). 
Na terenach wiejskich i w małych miastach (do 50 tys. mieszkańców) znajduje 
się jedynie co czwarty ośrodek. Najsilniejsza koncentracja ma miejsce wokół 
aglomeracji (Katowice, Warszawa, Trójmiasto, Kraków) i dużych miast. Coraz 
częściej obserwujemy rozwój sieci punktów konsultacyjnych/informacyjnych 
renomowanych ośrodków w miastach i gminach niezdolnych do samodzielnej 
organizacji własnej instytucji wsparcia. Największe nasycenie ośrodkami inno-
wacji i przedsiębiorczości występuje w województwach: śląskim (91), mazo-
wieckim i wielkopolskim (po 67), a najmniejsze w województwach: opolskim 
(18), lubuskim (22) i świętokrzyskim (25) (tab. 2).
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Tabela 2

Nasycenie polskich regionów ośrodkami innowacji

Województwo Instytucje 
wsparcia

Ośrodki 
innowacji

Udział ośrodków 
innowacji 

(w %)

Śląskie 91 28 30,8

Mazowieckie 67 28 41,8

Wielkopolskie 67    24 35,8

Dolnośląskie 56 21 37,5

Małopolskie 55 24 43,6

Lubelskie 52 15 28,8

Zachodniopomorskie 49 17 34,7

Pomorskie 45 12 26,7

Łódzkie 44 16 36,4

Podkarpackie 44 11 25,0

Kujawsko-pomorskie 39 13 33,3

Warmińsko-mazurskie 38 10 26,3

Podlaskie 36 11 30,6

Świętokrzyskie 25 6 24,0

Lubuskie 22 6 27,2

Opolskie 18 6 33,3

Łącznie 748 248 33,2

Źródło: opracowanie własne.

Tym samym dominuje koncentracja działalności wsparcia w regionach 
o dużym potencjale gospodarczym i silnym rynku. Jednocześnie podmioty 
w regionach peryferyjnych dysponują z reguły znacznie słabszym zapleczem 
kadrowym i technicznym. Zatem rozwijany w Polsce system wsparcia aktywi-
zuje obszary, które są już dynamiczne, prowadząc tym samym do dalszego pogłę-
bienia dysproporcji rozwojowych w ujęciu przestrzennym. 
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6.2. Ośrodki innowacji w systemie wsparcia

Od 2004 roku sukcesywnie rośnie liczba podmiotów rozwijających swoje 
kompetencje w zakresie innowacji i transferu technologii (do tej podgrupy 
instytucji wsparcia zaliczono: parki i inkubatory technologiczne, preinkubatory 
i inkubatory akademickie, centra transferu technologii, fundusze kapitału zaląż-
kowego, sieci aniołów biznesu – łącznie 248 podmiotów) (rys. 2). Stanowią one 
obecnie jedną trzecią wszystkich podmiotów. 
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Rys. 2. Udział ośrodków innowacji wśród instytucji wsparcia w latach 1995–2011 
(w %)

Źródło: opracowanie własne. 

Działalność ośrodków innowacji wymaga wielopłaszczyznowej współpracy 
z instytucjami naukowymi i środowiskiem akademickim. Owocuje to różnymi 
formami powiązań instytucjonalnych lub osobowych o formalnym (umowa, 
porozumienie) i nieformalnym charakterze. Świat nauki w różnej formie może 
uczestniczyć w tworzeniu ośrodków oraz angażować się w ich bieżącą działal-
ność. Efektywna działalność ośrodków innowacji wymaga także partnerstwa 
i sieciowej współpracy z administracją publiczną i innymi jednostkami wspar-
cia. Transfer i komercjalizacja technologii oraz rola powiązań nauki i biznesu są 
coraz bardziej widoczne w wymiarze regionalnym. 

Efektywne funkcjonowanie ośrodków innowacji wymaga partnerstwa i sie-
ciowej współpracy z instytucjami naukowymi, administracją publiczną i innymi 
jednostkami wsparcia. Przeciętny ośrodek współpracuje z 18 podmiotami. Naj-
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bardziej rozbudowana sieć kontaktów dotyczy centrów transferu technologii 
(26,4 podmiotów) i parków technologicznych (26,2), a najmniejsza sieci aniołów 
biznesu (4,1). Należy wskazać na relatywnie niski poziom intensywności współ-
pracy i kontaktów (2,1 pkt w skali pięciopunktowej). Najwyższą intensywność 
współpracy ośrodki innowacji deklarują w odniesieniu do7:

– szkół wyższych       3,5 pkt
– Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   3,1 pkt
– parków technologicznych     3,0 pkt
– akademickich inkubatorów przedsiębiorczości   2,8 pkt
– ministerstwa i instytucji rządowych    2,7 pkt
– fi rm konsultingowych      2,7 pkt
– samorządów regionalnych i jego jednostek  2,6 pkt 
– samorządu lokalnego      2,5 pkt. 
Identyfi kujemy nieznaczną przewagę partnerstwa z administracją publiczną 

(36,1%), gdzie dominują instytucje centralne (43,1%). Świadczy to o dużym uza-
leżnieniu instytucji od środków publicznych. W tym systemie szczególną rolę 
odgrywa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego i Ministerstwo Gospodarki. Powiązania z administracją dotyczą 
realizacji projektów w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” 
oraz programu operacyjnego „Kapitał ludzki” z funduszy europejskich. Instytucje 
występują zasadniczo jako petenci pozyskujący fundusze na swoją działalność. 
O szczególnej roli kontaktów z administracją świadczy wysoka ocena inten-
sywności (2,6 pkt na 5 możliwych) oraz użyteczności (2,8 pkt). Taka sytuacja 
istotnie wpływa na działalność ośrodków, które upodabniają się do administracji 
i podporządkowują swoje zachowania regułom biurokratycznym. W konsekwen-
cji w działalności ośrodków innowacji rzadko widzimy poszukiwanie innowa-
cyjnych, ale ryzykownych obszarów aktywności czy rozwijanie nowych usług 
proinnowacyjnych. Koncentracja wysiłku jest skupiona na wydawaniu funduszy 
europejskich i przestrzeganiu procedur. Jest to działanie zasadniczo antyinnowa-
cyjne, wynikające z możliwości kształtowanych przez mechanizmy programów 
wspierania rozwoju gospodarczego. 

7  K.B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola 
i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010, s. 242–246. 
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Analizowane ośrodki najlepiej oceniają użyteczność współpracy w odnie-
sieniu do:

– Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   3,4 pkt
– szkół wyższych       3,2 pkt
– ministerstw i instytucji rządowych    3,1 pkt
– parków technologicznych     3,0 pkt
– fi rm konsultingowych      3,0 pkt
– akademickich inkubatorów przedsiębiorczości   2,9 pkt
– aniołów biznesu i funduszy zalążkowych   2,9 pkt
– samorządów regionalnych i jego jednostek   2,8 pkt
– inkubatorów technologicznych     2,8 pkt
– samorządów lokalnych     2,6 pkt. 
W związku ze specyfi cznym charakterem procesów innowacyjnych trudno 

je realizować bez powiązań z sektorem B+R. Spośród instytucji naukowo-
badawczych współpraca z ośrodkami innowacji dotyczy szkół wyższych. Są one 
co szóstym partnerem w działalności merytorycznej. Współpraca ze szkołami 
wyższymi otrzymała najwyższą ocenę spośród wszystkich ocen partnerów ze 
względu na intensywność (3,5 pkt) i użyteczność (3,2 pkt). Wskazuje się różne 
ograniczenia tej współpracy: 

– instytucje akademickie są skoncentrowane na działalności dydaktycz-
nej, a aktywność naukowo-badawcza ma raczej deklaratywny i coraz 
bardziej marginalny charakter;

– brak informacji, problemy komunikacyjne oraz niedopasowanie do 
potrzeb małych fi rm i niski poziom komercyjny oferty technologicznej; 

– niechęć władz instytucji akademickich do podejmowania współpracy, 
brak procedur oraz przywiązanie do tradycyjnych form transferu tech-
nologii; 

– niska motywacja pracowników naukowych do działań rynkowych. 
Prowadzone badania wskazują na niską aktywność większości ośrodków 

innowacji w zakresie monitorowania oraz oceny jakości i efektów swojej działal-
ności. Aktywność ośrodków dotyczy bardzo trudnego obszaru rynków przyszłych 
i inicjowania zmian w lokalnym i regionalnym otoczeniu oraz ośrodkach aka-
demickich. Należy więc promować wypracowanie skutecznych metod pomiaru 
działalności ośrodków innowacji adekwatnych do ich specyfi ki i zakresu działa-
nia. Mierzenie skuteczności jest też niezbędne ze względu na cele działalności 
i konieczność udoskonalania metod pracy, jak i stosowane narzędzia monitoro-
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wania zapotrzebowania na dany rodzaj wsparcia wśród jego odbiorców. Dane 
do takiej oceny powinny być rzetelne, a jednocześnie ich pozyskanie nie powinno 
być zbyt uciążliwe dla ośrodków ani zbyt drogie (zbieranie i przetwarzanie 
danych). Również dla zapewnienia możliwości wyciągania konstruktywnych 
wniosków o skuteczności czy zasadności danego działania niezbędna jest moż-
liwość porównywania informacji pomiędzy różnymi ośrodkami. Konieczne jest 
zwiększenie zainteresowania ośrodków badaniem efektywności prowadzonych 
przez siebie działań, gdyż dalsze zaniechania w tym zakresie spowodują trudno-
ści z dostosowaniem tych instytucji do zmieniających się warunków funkcjono-
wania systemu wsparcia.

6.3. Polityka innowacyjna a rozwój systemu wsparcia 

Innowacyjność polskiej gospodarki jest ciągle niska i utrzymuje się na nie-
zadowalającym poziomie przez 20 lat transformacji kraju, co zagraża aspiracjom 
rozwijającego się społeczeństwa. Celem strategicznym Polski powinno być uzys-
kanie miejsca w grupie krajów najwyżej rozwiniętych, o nowoczesnej gospo-
darce opartej na wiedzy. Transformacyjne siły napędowe rozwoju gospodarczego 
wyczerpują się i potrzebujemy nowego projektu cywilizacyjnego tworzącego 
warunki sprawnego działania mechanizmów gospodarki wiedzy: kreatywności 
– innowacji – przedsiębiorczości (driving force). Budowa zdolności innowacyj-
nych okazuje się w praktyce niezmiernie trudna. Wymaga bowiem koordynacji 
wielu elementów istotnych dla procesów innowacyjnych8:

1) sformułowania dojrzałej i na wskroś nowoczesnej polityki innowacyjnej, 
integrującej cele i działania w odniesieniu do innowacji i przedsiębior-
czości, konsekwentnie realizowanej na poziomach krajowym i regional-
nym;

2) rozwoju nowoczesnego i spójnego systemu wsparcia, na który składają 
się instytucje i usługi wspomagające przekształcanie wiedzy w nowe 
wyroby, usługi, technologie, rozwiązania organizacyjne i marketin-
gowe; 

8  Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, 
(red.) K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010, s. 155–161. 
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3) kształtowania proinnowacyjnej świadomości i proaktywnego nastawie-
nia społeczeństwa, świadomości innowacyjnej kształtowanej przez sys-
tem edukacji, media, polityków.

Polityka innowacyjna, marginalizowana przez długie lata, stała się obecnie 
jądrem strategii ekonomiczno-społecznych. Odgrywa szczególną rolę w przemia-
nie krajów industrialnych w kreatywne społeczeństwa wiedzy. Staje się w tych 
warunkach niezbędnym składnikiem otoczenia (sieci) partnerów małych fi rm 
w dziedzinie innowacji. Jej rolą jest pomoc w budowaniu zdolności absorpcyj-
nej i innowacyjnej fi rm oraz ułatwianie fi rmom dostępu do zewnętrznych usług 
na rzecz innowacji. Innymi słowy, celem polityki innowacyjnej jest obniżanie 
progu trudności podejmowania i realizacji innowacji, zmniejszenie stopnia 
ryzyka i niepewności oraz pomoc w dokonaniu optymalnego wyboru dla przed-
siębiorstw wprowadzających innowacje. Kładzie się również szczególny nacisk 
na środowisko, w którym działają innowacyjne fi rmy, będące ważnym źródłem 
informacji technicznych oraz zasobów niezbędnych dla innowacji. Nowoczesna 
polityka innowacyjna musi tym samym obejmować9:

1) potrzebę przełamywania barier i luki komunikacyjnej między nauką 
a biznesem, łączenia transferu technologii z tworzeniem przedsię-
biorstw; 

2) nacisk na promocję kreatywności, szeroko pojętych innowacji i dyfuzji 
technologii oraz potrzebę zdobywania społecznej akceptacji dla zmian 
innowacyjnych i „twórczej destrukcji”;

3) sieciowe ujęcie procesu innowacyjnego z udziałem wielu współzależ-
nych aktorów; rosnącą rolę środowiska innowacyjnego i perspektywy 
regionalnej;

4) priorytety dla „miękkiego” wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych, 
które obejmuje usługi proinnowacyjne, szkoleniowe, informacyjne 
i promocyjne; 

5) internacjonalizację i globalną perspektywę nauki, transferu technologii 
i biznesu.

Jednocześnie efektywne wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, trans-
feru technologii i komercjalizacji wiedzy musi mieć zintegrowany i komplek-
sowy charakter. Wszelka pomoc dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych ma na 
celu z jednej strony stymulowanie tworzenia nowych fi rm technologicznych oraz 

9  K.B. Matusiak, Budowa powiązań…, op. cit., s. 93–100. 
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pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w ich dążeniu do technologicznej 
restrukturyzacji, z drugiej zaś – stymulowanie badań i uruchamianie mechani-
zmów transferu ich wyników do gospodarki. Obecny polski system wsparcia 
jest mało spójny, przez co działa nieskutecznie. Jest fragmentaryczny, a poszcze-
gólne jego części słabo ze sobą współpracują, dotyczy to zwłaszcza więzi między 
sferą nauki i B+R z gospodarką. Sfera ośrodków innowacji i przedsiębiorczości 
jest słabo zintegrowana z gospodarką, nie stanowi skutecznego pomostu mię-
dzy nauką i gospodarką. Na niską sprawność rzutują liczne bariery o trwałym 
charakterze, a siły motoryczne są ciągle zbyt słabe, aby nadać znaczący impuls 
rozwojowi systemu. 

Fundamentalne znaczenie dla każdego systemu mają mechanizmy współ-
pracy i relacje pomiędzy jego ogniwami. Przeprowadzone badania wskazują 
w tym obszarze na główne mankamenty polskiego systemu wsparcia. Rozwój 
ilościowy podmiotów należy uznać za wystarczający, a mankamentem jest zdol-
ność do współpracy, tworzenia aliansów strategicznych itp. Poszczególne ogniwa 
systemu: innowacyjne przedsiębiorstwa, sfera B+R, administracja rządowa i re-
gionalna oraz ośrodki innowacji w bardzo małym stopniu dostrzegają siebie jako 
komplementarnych partnerów w bardzo skomplikowanych procesach. Niski jest 
poziom zaufania, jak i oceny kompetencji potencjalnych pozostałych partnerów. 
Główni aktorzy patrzą przez pryzmat własnych, najczęściej bieżących proble-
mów, które uważają za najważniejsze. Niski jest także poziom wiedzy o moż-
liwościach, potencjale i roli pozostałych uczestników systemu. Stan ten wynika 
w dużej mierze ze specyfi cznych cech polskiego społeczeństwa, uwarunkowań 
historycznych, słabości krajowego i regionalnych systemów innowacji oraz 
niskiej kultury współpracy i zaufania. System wsparcia nie zadziała efektywnie 
bez przełamania tych ograniczeń. W ramach wizji i kierunków polityki innowa-
cyjnej główny nacisk należy położyć na synergię i współdziałanie poszczególnych 
elementów systemu wsparcia w dwóch wymiarach – krajowym i regionalnym. 

Na poziomie krajowym należy wypracować sieciową platformę współpracy, 
umożliwiającą przede wszystkim: 

1) reprezentację ośrodków innowacji na poziomie krajowym jako partnera 
administracji aktywnie uczestniczącego w tworzeniu polityki, prawa, 
instrumentów, oceniającego różne propozycje pod kątem rozwoju inno-
wacyjnej gospodarki;
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2) wymianę doświadczeń, budowę systemu monitoringu, wspólne działa-
nia edukacyjne, testowanie nowych rozwiązań i kreowanie usług proin-
nowacyjnych, tworzenie baz danych, gromadzenie i upowszechnianie 
dobrych praktyk itp.; 

3) współpracę z administracją przy konstruowaniu nowych instrumen-
tów, ale również przy ocenie efektywności już istniejących. Cele wielu 
mechanizmów ulegają rozmyciu, co jest powszechnie dostrzegane, ale 
formalne procedury są spełniane, a środki rozdysponowywane zgodnie 
z nimi. W interesie administracji, ale i instytucji jest efektywne zarzą-
dzanie programami wsparcia i reagowanie na negatywne mechanizmy;

4) rozwój współpracy międzynarodowej, podejmowanie działań strategicz-
nych dla kraju, np. w zakresie tworzenia polskich globalnych marek. 
Obserwowanie doświadczeń międzynarodowych i gromadzenie świato-
wych, dobrych praktyk; 

5) stworzenie systemu weryfi kacji ośrodków innowacji na podstawie kla-
rownych kryteriów, eliminujący podszywanie się pod modne hasła, 
które umożliwiają dostęp do środków publicznych.

Poprzez mechanizm środowiskowej reprezentacji ośrodki innowacji 
powinny być partnerami dla administracji, skutecznie lobbować za budową pod-
staw innowacyjnej gospodarki. Dotychczasowe działania (głównie KSI) raczej 
są przykładem, jak tego nie robić. Sformalizowane procedury i postawione spe-
cyfi czne wymogi spowodowały, że poza systemem pozostają uznane instytucje 
wsparcia. 

Na poziomie regionalnym należy dążyć do konsolidacji, koncentracji sił 
oraz środków do pełnej i profesjonalnej obsługi innowacyjnej przedsiębiorczo-
ści (od ilości do jakości). Nadmiar podmiotów jest powodem konkurowania 
o środki i rozproszenia potencjału. Proces konsolidacji rozpoczęły prace nad 
regionalnymi strategiami innowacji, jednak został on zatrzymany w chwili przeję-
cia kontroli nad realizacją RIS przez Urzędy Marszałkowskie. Tworzenie silnych 
regionalnych instytucji (liderów systemu wsparcia) powinno zawierać wymóg 
szerokiego partnerstwa i wskazania realnych mechanizmów współpracy kluczo-
wych regionalnych partnerów ze strony nauki, biznesu, administracji i instytucji 
wsparcia. Taki model powinien pozwolić na wypracowanie palety kompetencji 
i usług kluczowych dla innowacyjnego biznesu. Instytucja taka powinna być 
autonomiczna, ale jednocześnie musi mieć realny wpływ na politykę innowa-
cyjną w regionie. Należy podkreślić rosnące znaczenie wymiaru regionalnego 
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dla budowy efektywnych powiązań nauki i biznesu oraz stymulacji innowacyjnej 
przedsiębiorczości. To na tym poziomie widoczna jest potrzeba wykazania się 
nowymi kompetencjami oraz niestandardowym myśleniem i postępowaniem. 

System wsparcia nie może efektywnie funkcjonować w oderwaniu od kie-
runków rozwoju gospodarczego, publicznej interwencji i środków, jakimi dys-
ponuje rząd na realizację zaplanowanych celów polityki. Dotyczy to zarówno 
poszczególnych regionów, jak i całego kraju. Dotychczasowe strategie i pro-
gramy rozwoju muszą zostać przełożone na politykę innowacyjną. Dopiero 
wówczas system wsparcia stanie się w pełni narzędziem służącym optymalizacji 
wydatkowania środków na przedsięwzięcia priorytetowe, których realizacja, przy 
skończonej kwocie dostępnych funduszy, będzie wynikiem efektywnej decyzji 
publicznej. Takie podejście pozwoli również na sprawne monitorowanie reali-
zowanych przedsięwzięć i wprowadzanie bieżących korekt, uwzględniających 
zmiany sytuacji zewnętrznej i dostępności środków. Dopiero w tych warunkach 
administracja centralna i regionalna, zamiast z reguły obecnego akceptowania 
prostego wydatkowania środków na projekty spełniające jedynie wymagania for-
malne, uzyskają sprawne narzędzie zarządzania rozwojem.

System innowacji w Polsce jest niewydolny oraz nie przyczynia się w nale-
żytym stopniu do wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Transfor-
macja systemowa, efektywna w wielu obszarach, w małym stopniu dotknęła sfery 
nauki. Naiwna wiara, że wzrost rynkowej konkurencji wywoła innowacyjność 
opartą na krajowych zasobach intelektualnych, w pełni zawiodła. W większości 
rankingów innowacyjności i podstaw gospodarki opartej na wiedzy plasujemy się 
znacznie poniżej ambicji i oczekiwań. Kosztowa przewaga konkurencyjna wraz 
z przystąpieniem do UE powoli się wyczerpuje. Mimo upodmiotowienia przed 
dziesięciu laty samorządów wojewódzkich działania w zakresie rozwoju zdolno-
ści innowacyjnych na poziomie regionalnym należy uznać za niewystarczające. 
Ciągle mamy do czynienia z bardzo słabo rozwiniętymi regionalnymi systemami 
innowacji. Ich niedorozwój dotyczy zwłaszcza wymiaru organizacyjno-instytu-
cjonalnego oraz mało dojrzałej krajowej i regionalnej polityki innowacyjnej. Stan 
ten w dobie gospodarki wiedzy zagraża międzynarodowej konkurencyjności 
przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.

Instytucje wsparcia stanowią współcześnie bardzo ważne ogniwo proce-
sów rozwojowych (tzw. infrastruktura gospodarki wiedzy), umożliwiając przede 
wszystkim zbliżenie nauki do biznesu oraz poprawę warunków innowacyjnej 
przedsiębiorczości i transferu technologii. Od początku transformacji systemowej 
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obserwujemy oddolne próby adaptacji omawianych instytucji w polskich warun-
kach. Efekty ich działania należy uznać za niewystarczające, przede wszystkim 
ze względu na ograniczenia systemowe. Pierwotnie był to obszar aktywności 
pasjonatów, którzy widzieli w wielu miejscach na świecie efektywność tego typu 
rozwiązań instytucjonalnych. Musieli jednak w Polsce borykać się z brakiem zro-
zumienia i przychylności. Mimo to rozwinęła się sieć ośrodków, której pojedyncze 
ogniwa są porównywalne z najlepszymi europejskim instytucjami. Szczególnie 
przystąpienie do Unii Europejskiej stworzyło nową jakość w funkcjonowaniu 
i perspektywach rozwoju ośrodków innowacji. Pojawia się niespotykana dotych-
czas dostępność funduszy europejskich – w wielu źródłach fi nansowania insty-
tucje wsparcia są formalnie wskazanymi benefi cjentami środków. Z marginalnej 
przez lata kategorii instytucjonalnej stają się one coraz bardziej rozpoznawalnym 
i docenianym elementem infrastruktury nowoczesnej gospodarki. Sukcesywnie 
wzrasta różnorodność instytucjonalnych form wsparcia, głównie w ostatnich 
latach, w zakresie działań proinnowacyjnych (preinkubatory, inkubatory i parki 
technologiczne czy fundusze kapitału zalążkowego). Otoczenie innowacyjnych 
fi rm wzbogaciło się również o kilka sieci aniołów biznesu, wzrosła także aktyw-
ność funduszy venture capital. Nastąpiła też dynamiczna poprawa praktycznie 
wszystkich parametrów oceny tych instytucji – od zasobów ludzkich, organiza-
cyjnych, po techniczne. Należy podkreślić, że stworzona już została nowoczesna 
i komplementarna baza instytucjonalna, ale otwarte pozostaje pytanie, czy potra-
fi my ją efektywnie wykorzystać. 

Wyzwaniem dla Polski i rozwijanego systemu wsparcia, zgodnie z zale-
ceniami strategii lizbońskiej i Europa 202010, jest rozwój przedsiębiorczości 
na styku nauki i gospodarki. To innowacyjne podmioty działające w sferze zaawan-
sowanych technologii są kluczem do poprawy konkurencyjności, restrukturyzacji 
i modernizacji gospodarki. Rewolucja informatyczna i biotechnologiczna ostat-
nich lat została zainicjowana przez młodych ludzi, często po raz pierwszy pró-
bujących swoich sił w biznesie. Istniejące ośrodki innowacji i przedsiębiorczości 
dużo mniejszymi środkami będzie można przestawić na nowe formy działania, 
zbliżające rynek do sfery nauki i badań. Instytucje z reguły są jednak meryto-
rycznie słabo przygotowane do podjęcia tego typu zadań. Widoczna jest tutaj 
potrzeba kompleksowych działań i stworzenia programów rządowych oraz regio-

10  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM (2010), Bruksela 3.03.2010.
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nalnych. Polsce potrzebny jest nowy projekt cywilizacyjny11, tworzący podstawę 
do budowy globalnej pozycji konkurencyjnej, adekwatnej do ambicji i możli-
wości kraju. Cele strategiczne i działania należy oprzeć na próbie uaktywnienia 
elementów napędowych nowoczesnej gospodarki: kreatywności – innowacji 
– przedsiębiorczości. Budowa nowoczesnej gospodarki wiedzy wymaga długo-
okresowych inwestycji w kluczowe technologie w połączeniu z proaktywnym, 
inteligentnym podejściem do zakładanych celów. Wymaga to jednak transfor-
macji instytucjonalnej w obszarze wolności gospodarczej, rynków pracy, nauki, 
edukacji i szkolnictwa wyższego. Globalne wyzwania rozwojowe i nadrabianie 
zaległości wymagają ofensywnego włączenia się państwa, struktur publicznych 
w strategiczne partnerstwo z przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i sek-
torem społecznym. 

Polska pozostaje ciągle krajem peryferyjnym technologicznie, którego 
wkład w globalny sektor nauki, badań i technologii jest znikomy. Nie można 
budować przewag konkurencyjnych na taniej sile roboczej, emigracji ludzi 
wykształconych czy fragmentarycznych korzyściach wynikających z nadrabia-
nia zaległości (efekty imitacyjne). Nowe otwarcie strategiczne wymaga kon-
centracji środków, zdecydowania i konsekwencji w podjęciu horyzontalnych 
celów prorozwojowych, budowanych na wiedzy, kreatywności, innowacyjności 
i przedsiębiorczości Polaków. Naszą ambicją powinna być próba włączenia się 
w cywilizacyjną transformację, kształtującą nowy układ sił w wymiarze global-
nym, opartą na innowacyjnych zdolnościach przekształcania wiedzy w nowe 
produkty, technologie i usługi oraz przezwyciężenie luki informacyjnej między 
nauką i biznesem. W tym kontekście na znaczeniu zyskuje problematyka trans-
feru technologii i komercjalizacji wiedzy oraz propagowanie w społeczeństwie 
postaw proaktywnych.

11  Autor odwołuje się do raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Urząd Rady Ministrów, 
Warszawa 2009, zgadzając się z tezą o zagrożeniu „dryfem rozwojowym”, który grozi nam w wyni-
ku braku odwagi podjęcia nowych wyzwań strukturalnych, modernizacyjnych i reformatorskich. 
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THE ROLE AND PLACE OF THE SUPPORT INSTITUTIONS 
IN REALISATION PROCESS OF THE INNOVATION POLICY

Summary

In this chapter, there are given characteristics deal with the support institutions 
in Poland. There are included same pieces of information and analyses towards to the 
technique and innovation transfer’s institutions and the perspectives of their development 
in the nearest future. The mentioned elements are following: stages of their development, 
innovation centers and the support system, innovation policy and the support system. 

Translated by Krzysztof B. Matusiak
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7. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK NAUKOWYCH 
NA RZECZ SEKTORA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

FINANSOWANA Z PROGRAMU BON NA INNOWACJE

7.1. Program „Bon na innowacje” – geneza i wdrażanie

7.1.1. Innowacyjność i efektywność działalności polskich fi rm sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 

Przeprowadzone w czerwcu 2009 roku przez Polską Konfederację Praco-
dawców Prywatnych „Lewiatan” badania fi rm, które wzięły udział w rankingu 
Kamerton Innowacyjności 2008, pokazały, jak inwestycje w innowacje wpły-
nęły na efektywność i konkurencyjności tych fi rm1. Większość z nich wskazała, 
że inwestycje w innowacje zrealizowane w latach 2007–2008 przyniosły pozy-
tywne efekty, przy czym na pierwszym miejscu była wymieniana poprawa pozy-
cji konkurencyjnej na rynku. Z badań wynika, że po wprowadzeniu innowacji 
89% fi rm pod względem jakości produktów poprawiło swoją konkurencyjność 
na polskim rynku, a na rynkach zewnętrznych poprawa dotyczyła 57% z nich. 
Analizowano także konkurencyjność fi rm na rynku krajowym i rynkach mię-
dzynarodowych w takich aspektach, jak: nowatorstwo (wzrost odpowiednio 

1  <http://www.pkpplewiatan.pl> (17.11.2009).
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o 82 i 51%), jakość obsługi klienta (71 i 39%), ceny (66 i 43%) oraz promocja 
i dystrybucja (57 i 37%). Inwestycje w innowacje nie pozostały też bez wpływu 
na efektywność badanych przedsiębiorstw: 13% obniżyło koszty działalności, 
aż 18% zwiększyło zyski, 15% poprawiło rentowność, a 11% wydajność pracy2.

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2006
–2008 innowacje produktowe i procesowe w sektorze małych fi rm wprowadziło 
ponad 14% przedsiębiorstw przemysłowych i ponad 12% usługowych. Wśród 
fi rm średnich odsetek ten był jeszcze większy i wynosił odpowiednio ponad 32 
i 25%3. Nieco mniejszy odsetek fi rm małych zainwestował w nowoczesne 
rozwiązania o charakterze organizacyjnym lub marketingowym (odpowiednio 
9 i 10,9% fi rm z sektora przemysłowego oraz 12 i 11,9% fi rm usługowych). 
Podobnie było w przypadku fi rm średnich, spośród których 19,8% przemysłowych 
i 24,1% usługowych zainwestowało w tych latach w innowacje o charakterze 
organizacyjnym oraz 17,4% przemysłowych i 20% usługowych w innowacyjne 
rozwiązania marketingowe. 

Przytoczone wyniki badań pokazują, jak ważny wpływ mogą mieć inwe-
stycje w innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Należy stwierdzić, 
że dla pozycji fi rmy na rynku ważne jest, by była ona prowadzona nowocześnie, 
co wiąże się między innymi z ciągłymi inwestycjami w innowacyjne rozwią-
zania. Takie działania skutkują bowiem wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej 
podmiotów gospodarczych na rynku. Nowatorskie rozwiązania mogą dotyczyć: 
jakości produktów, nowatorstwa technologii, obsługi klienta, kształtowania cen, 
sposobów promocji i dystrybucji czy też innych wpływających na efektywność 
działania fi rmy.

Z prowadzonych od lat 90. ubiegłego wieku badań poziomu innowacyjności 
polskich mikro i małych przedsiębiorstw wynika, że jest on wciąż dużo niższy 
w porównaniu z większością krajów tzw. starej Unii Europejskiej. Jednym 
z czynników wskazanych jako przyczyna takiego stanu jest niski poziom współ-
pracy przedsiębiorstw z sektorem naukowym. W celu zwiększenia intensywności 
tych kontaktów polski rząd wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) zainicjowali w 2008 roku realizację programu pilotażowego 2008–2010 
„Bon na innowacje” (BNI). Głównym celem, jaki przyświecał temu programowi, 
było nawiązanie nowych kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. 

2  M. Starczewska-Krzysztoszek, Innowacje chronią fi rmy przed skutkami kryzysu, „Rzeczpo-
spolita”, nr 297/2009, s. B10. 

3  <http://www.stat.gov.pl> (23.09.2009).
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Dotychczasowe badania prowadzone przez autora oraz kontakty z sektorem 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nawiązywane w ramach realizo-
wanych usług doradczych potwierdzają zarówno niski poziom innowacyjności, 
jak i znikomy kontakt sektora MSP z jednostkami naukowymi. W kontekście 
powyższych rozważań zainicjowany przez PARP pomysł takiego rodzaju wspar-
cia rozpoczęcia kontaktów wybranych przedsiębiorstw i jednostek naukowych 
autorzy oceniają jako niezwykle trafny i potrzebny.

7.1.2. Benefi cjenci programu

Ponieważ wyniki przywoływanych badań jednoznacznie wskazują na 
zna czne dysproporcje w grupie mikro, małych i średnich fi rm, gdzie te ostat-
nie mają dużo większy potencjał zarówno w aspekcie fi nansowym, jak i właś-
nie badawczo-rozwojowym, uznano, że o wsparcie w ramach programu „Bon 
na innowacje” mogą ubiegać się wyłącznie fi rmy mikro i małe. Podobnie jak 
w wielu innych programach współfi nansowanych ze środków budżetu państwa, 
fi rmy te muszą mieć siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 
w przypadku osób fi zycznych dodatkowo wymagane jest zamieszkiwanie na 
terenie Polski. Zawężenie w ten sposób grupy benefi cjentów, w ocenie autorów, 
jest bardzo trafną decyzją. Biorąc pod uwagę opisywane dalej koszty kwalifi ko-
wane i wysokość wsparcia w ramach programu „Bon na innowacje”, przedsię-
biorstwa średnie albo same nie byłyby nim zainteresowane, albo też stanowiłyby 
zbyt silną konkurencję dla mikro i małych fi rm. Dodatkowo wśród fi rm średnich 
intensywność kontaktów ze sferą naukową jest dużo większa i w wielu przypad-
kach nie spełniają one dodatkowego kryterium, jakie wpisano w wytycznych do 
programu. Mianowicie, w celu podkreślenia inicjacyjnego charakteru nawiązy-
wanych przez MSP kontaktów z jednostkami naukowymi, wytyczne do programu 
dopuszczają możliwość udzielenia wsparcia tylko tym przedsiębiorcom, którzy 
w roku złożenia wniosku oraz w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzają-
cych rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia nie korzystali z usług żadnej 
jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. 
Powyższe uwagi dotyczą przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej4. W tabeli 1 przed-

4  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2007 nr 155 poz. 1095 z późn. zm.)
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stawiono trzy główne kryteria, jakimi należy kierować się przy klasyfi kowaniu 
przedsiębiorstw do wybranych grup.

Tabela 1

Kryteria klasyfi kacji fi rm sektora MSP

Kryterium 
Rodzaj fi rmy

Zatrudnienie
[osoby] 

Przychody
[mln euro]

Suma aktywów bilansu
[mln euro]

Mikro <10 <2 <2
Mała <50 <10 <10
Średnia <250 <50 <43

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 roku.

Są to kryteria podstawowe, przy czym dla potrzeb właściwej klasyfi ka-
cji przedsiębiorstwa należy przyjąć, że przez mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę należy rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę lub małego 
przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu5 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 
z 09.08.2008 r.). 

7.1.3. Wysokość wsparcia i koszty kwalifi kowane 

Program „Bon na innowacje” pozwala na jednorazowe, w latach 2008–2010, 
wsparcie jednego przedsiębiorstwa w maksymalnej kwocie 15 tys. zł6. Katalog 
kosztów kwalifi kowanych jest zamknięty i obejmuje zakup usług dotyczących 
wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, mających na celu opracowa-
nie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego 
przedsiębiorstwa. Program był realizowany od 2008 do 2010 roku. Z założenia 
na te lata przewidziano całkowity budżet programu w wysokości maksymalnie 

5  Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.
6  Program pilotażowy Bon na innowacje – wytyczne dla wnioskodawców, PARP, Warszawa 

2008–2010.
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30 mln zł. Wielkość udzielonego wsparcia oraz liczbę rekomendowanych 
do wsparcia przez PARP wniosków przedsiębiorców w poszczególnych latach 
pokazano w tabeli 2.

Tabela 2

Realizacja programu w latach 2008–2010

Rok Liczba rekomendowanych 
wniosków [szt.]

Wartość rekomendowanych
wniosków [zł]

2008 110 1 637 345
2009 510 7 576 344

  2010* 627 9 382 538

* dane według stanu na dzień 19.10.2010.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lista rekomendowanych wniosków do dofi -
nansowania w III edycji Programu pilotażowego Bon na Innowacje, <http://
www.parp.gov.pl/index/index/1298> (19.10.2010).

W większości przypadków (1184 spośród 1247 rekomendowanych wnio-
sków), jednostki naukowe, realizując usługi na rzecz przedsiębiorstw, wyceniały 
je na kwotę równą maksymalnej wartości kosztów kwalifi kowanych. Dzięki 
temu z pewnością osiągnięto w większości przypadków maksymalnie efektywne 
wykorzystanie wsparcia. Pozostałe przypadki wskazują, że wsparcie stanowiło 
pomoc przy większych realizacjach wdrożeń, spośród których największe osiąg-
nęło wartość netto w wysokości blisko 70 tys. zł. Wykorzystanie tylko nieco 
więcej niż połowy budżetu w latach 2008–2010 oraz niewielka (110) liczba reko-
mendowanych wniosków w 2008 roku wskazują z jednej strony na pewne niedo-
ciągnięcia w procesie informowania o programie, z drugiej zaś na mały stopień 
gotowości przedsiębiorstw do ubiegania się o takie środki. Jest to niepokojące, 
bowiem PARP, jako instytucja wdrażająca ten program, uprościła do minimum 
procedury ubiegania się o wsparcie.
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7.1.4. Zasady i procedury udzielania wsparcia 

Program „Bon na innowacje” jest realizowany w cyklach rocznych, przy 
czym PARP przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia w trybie ciągłym do 
momentu wykorzystania budżetu programu na dany rok. Informacje dotyczące ter-
minu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków są ogłaszane na stronie 
internetowej PARP. Wnioskodawca, którym jest przedsiębiorca, dokonuje wyboru 
jednostki naukowej – wykonawcy, usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju pro-
duktu lub technologii. Następnie przygotowuje wniosek o udzielenie wsparcia 
w ramach programu zgodnie z wytycznymi. Wniosek musi być podpisany 
przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy i należy 
dołączyć do niego podstawowe dokumenty fi rmowe (kopię aktualnego odpisu 
z właściwego rejestru, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis, sprawozdania fi nansowe z trzech ostatnich lat obroto-
wych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeśli wnioskodawca 
jest zobowiązany do ich sporządzania, zaświadczenie o pomocy de minimis, 
którą wnioskodawca otrzymał w ciągu bieżącego roku kalendarzowego lub 
dwóch poprzednich lat kalendarzowych). Przedsiębiorca wypełnia wniosek, 
podpisuje go, potwierdza zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumen-
tów i dołącza wszystkie wymagane załączniki. Wniosek wraz z załącznikami 
jest składany osobiście lub przesyłany pocztą do PARP w jednym oryginalnym 
egzemplarzu oraz dwóch kopiach poświadczonych przez wnioskodawcę za zgod-
ność z oryginałem. PARP rozpatruje wnioski w trybie ciągłym według kolejności 
wpływu wniosków – dla każdego z trzech lat obowiązywania konkursu ustalane 
są osobne terminy ostatecznego składania wniosków. Po pozytywnym zweryfi -
kowaniu wniosku PARP przekazuje wnioskodawcy dwa egzemplarze umowy. 
Wnios kodawca podpisuje umowę i przekazuje obydwa podpisane egzemplarze 
do PARP. Przekazanie podpisanych egzemplarzy umowy przez przedsiębiorcę 
musi nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania umowy z PARP. 
Po złożeniu i rekomendacji wniosku możliwe jest wykonanie usługi dotyczącej 
wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii przez wykonawcę (jednostkę 
naukową) na rzecz benefi cjenta (przedsiębiorcy). Wykonawca wystawia bene-
fi cjentowi fakturę za wykonaną usługę na kwotę równą rzeczywistej wartości 
zrealizowanej usługi, a przedsiębiorca dokonuje płatności kosztów niekwalifi ko-
wanych na konto. Następnie benefi cjent dostarcza do PARP komplet dokumen-
tów potwierdzających wykonanie usługi (wniosek o wypłatę wsparcia, raport 
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wykonawcy z wykonanej usługi, poświadczenie zgodności z oryginałem, kopie 
faktur i dokumentów potwierdzających dokonanie płatności kosztów niekwalifi -
kowanych). PARP po pozytywnej weryfi kacji tych dokumentów w ciągu 30 dni 
dokonuje wypłaty wsparcia bezpośrednio na konto wykonawcy. W przypadku 
nieprawidłowości w działaniach przedsiębiorcy (błędy w dokumentach, nie-
terminowość) ponosi on odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich należności 
wobec wykonawcy usługi. Uproszczone do maksimum wymagania proceduralne 
i tak nie we wszystkich przypadkach zostały spełnione. Stąd spośród złożonych 
w latach 2008–2009 i 2010 roku wniosków odpowiednio 73 i 201 nie uzyskało 
rekomendacji do fi nansowania.

7.2. Współpraca jednostek B+R z przedsiębiorstwami

7.2.1. Jednostki naukowe – realizatorzy wdrożeń 

Zgodnie z przyjętymi w programie zasadami „Bon na innowacje” służyć ma 
on inicjowaniu kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami nauko-
wymi w celu wymiany wiedzy dotyczącej szeroko rozumianych innowacyjnych 
rozwiązań dla fi rm. Jednostka naukowa została zdefi niowana w rozumieniu 
art. 2 pkt 9 lit. a–f ustawy z dnia 8 października 2004 roku o zasadach fi nanso-
wania nauki7. Jednostka taka musi mieć siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Instytucja, która na zlecenie benefi cjenta wykonuje usługę dotyczącą 
wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, objętą wsparciem z programu 
„Bon na innowacje”, musi być wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia. 
W programie mogą brać udział jednostki naukowe z całego kraju i nie jest sto-
sowane kryterium podziału na województwa, to znaczy, że benefi cjent może 
wybrać wykonawcę z innego województwa niż siedziba jego własnej fi rmy. 
Wyborem powinny bowiem  kierować przesłanki merytoryczne, techniczne 
i potencjał badawczy jednostki naukowej, przy racjonalnym stosunku jakości 
do ceny. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać tego wyboru i udzielić zamó-
wienia, biorąc pod uwagę najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę oraz doło-
żyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfl iktu interesów (brak bezstronności 
i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w związku 

7  Ustawa z dnia 8 października o zasadach fi nansowania nauki, DzU 2008, nr 169, 
poz. 1049.
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z realizowanym zamówieniem). Wszystkie te działania powinny mieć formę 
pisemną, przy czym do dokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy 
dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks. Biorąc pod uwagę, że w większo-
ści jednostek naukowych występuje pionowa struktura decyzyjna, paradoksalnie 
to mniejsze jednostki stawały się bardziej konkurencyjne według składanych 
przedsiębiorcom odpowiedzi ofertowych na zapytania o możliwość realizacji 
usługi wdrożeniowej.

2.2. Uniwersytet Szczeciński na mapie jednostek naukowych w Polsce

Na mapie wykonawców wdrożeń w ramach programu „Bon na inno-
wacje” Uniwersytet Szczeciński (US) zajął bardzo dobrą pozycję w regionie 
województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego (odnosząc się do lokalizacji 
siedziby przedsiębiorstwa) oraz zaakcentował swoje działania w województwie 
pomorskim. Udział wszystkich regionów we wdrożeniach w latach 2008–2010 
w odniesieniu do szczegółowego udziału Uniwersytetu Szczecińskiego (tab. 3) 
oraz do całego kraju (tab. 4) pokazane zostały poniżej.

Tabela 3 

Procentowy udział Uniwersytetu Szczecińskiego we wdrożeniach w latach 2008–2010 
w ujęciu terytorialnym według siedziby przedsiębiorstwa 

– benefi cjenta programu „Bon na innowacje”

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Lata 2008 2009 2010

Charakter udziału Województwo nie reali-
zowano 
zleceń 

w 
ramach 

programu

Liczba 
wniosków

Wartość 
wniosków

Liczba 
wniosków

Wartość 
wniosków

Realizator wdroże-
nia – wykorzysta-
nie jako % w całym 
województwie

lubuskie – – 10,00% 10,07%
pomorskie – – 4,17% 4,17%
zachodniopo-
morskie 25,00% 25,27% 23,40% 23,49%

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4

Wdrożenia programu „Bon na innowacje” w całej Polsce w latach 2008–2010 
w ujęciu terytorialnym według siedziby przedsiębiorstwa – benefi cjenta

Lata 2008 2009 2010

Alokacja b.d. 7 650 000 zł 9 390 000 zł

Aplikacja
2 877 485 zł 8 775 000 zł 12 160 790 zł

193 szt. 585 szt. 813 szt.

Wykorzystanie w stosunku do alokacji
1 637 345 zł 7 576 344 zł 9 382 538 zł

b.d. 99,04% 99,92%

Wykorzystanie w stosunku do aplikacji
110 szt. 510 szt. 627 szt.

56,99% 86,34% 77,15%

Źródło: opracowanie własne.

Udział na poziomie 25% (tab. 3) w realizacji wniosków Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego jest dowodem na dużą 
aktywność i otwarcie jednostki na współpracę z przedsiębiorstwami, ale jest 
zdeterminowane także faktem, że większość przedsiębiorstw funkcjonujących 
w województwie zachodniopomorskim to przedsiębiorstwa MSP, w tym ponad 
90% to fi rmy mikro i małe. Dodatkowo należy podkreślić, że około 70% tych 
przedsiębiorstw działa w sektorze usług, który jest głównym obszarem działalno-
ści tej jednostki (badania naukowe, dydaktyka). 

Zarówno wyniki w województwie zachodniopomorskim, jak i lubuskim 
wskazują na wiodącą rolę Uniwersytetu Szczecińskiego (tab. 3 i 4) jako jed-
nostki naukowej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach 
tych regionów. Należy też podkreślić zwiększenie liczby zleceń zrealizowanych 
przez Uniwersytet Szczeciński w ramach wdrożeń w roku 2010 w stosunku 
do lat 2008–2009 zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i ogółem 
w Polsce (tab. 5). Kolejnym powodem do wysokiej oceny US jest zaistnienie 
na rynku wdrożeń w województwie lubuskim i pomorskim.
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Tabela 5

Wdrożenia programu „Bon na innowacje” w latach 2008–2010 w ujęciu terytorialnym 
według siedziby przedsiębiorstwa – benefi cjenta

Wykorzystanie w podziale na województwa
 Wartość wniosków w skali kraju (%)

Lata
Województwo Jednostka 2008 2009 2010

Dolnośląskie
zł

b.d.

873 850 zł 509 250 zł
% 12% 5%

Kujawsko-pomorskie
zł 288 208 zł 179 950 zł
% 4% 2%

Lubelskie
zł 180 000 zł 435 000 zł
% 2% 5%

Lubuskie
zł 206 549 zł 149 000 zł
% 3% 2%

Łódzkie
zł 427 400 zł 390 000 zł
% 6% 4%

Małopolskie
zł 672 000 zł 787 295 zł
% 9% 8%

Mazowieckie
zł 2 060 544 zł 2 887 000 zł
% 27% 31%

Opolskie
zł 60 000 zł 119 720 zł
% 1% 1%

Podkarpackie
zł 569 600 zł 900 000 zł
% 8% 10%

Podlaskie
zł 208 869 zł 420 000 zł
% 3% 4%

Pomorskie
zł 90 000 zł 359 400 zł
% 1% 4%

Śląskie
zł 509 200 zł 389 000 zł
% 7% 4%

Świętokrzyskie
zł 75 000 zł 135 000 zł
% 1% 1%

Warmińsko-mazurskie
zł 195 000 zł 285 000 zł
% 3% 3%

Wielkopolskie
zł 744 650 zł 734 550 zł
% 10% 8%

Zachodniopomorskie
zł 415 474 zł 702 373 zł
% 5% 7%

Źródło: opracowanie własne.
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Ocenie można także poddać aktywność mikro i małych fi rm w zakresie 
wykorzystania programu „Bon na innowacje”. Aktywność ta pokrywa się z oceną 
innowacyjności regionów. Może być także elementem informacji o potencjale 
innowacyjnym tej grupy fi rm w poszczególnych regionach oraz o aktywności
/chęci nawiązywania kontaktów pomiędzy stronami (nauka–praktyka). Duży 
udział przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego świadczy o aktywności 
przedsiębiorstw oraz o bogatej i zróżnicowanej ofercie jednostek naukowo-
-badawczych (koncentracja tych jednostek w województwie mazowieckim). 
Zastanawiający jest spadek z 12% w roku 2009 do 5% w roku 2010 udziału 
województwa dolnośląskiego (silny region, wysoka pozycja w ocenie innowa-
cyjności, silne i zróżnicowane jednostki naukowo-badawcze). Być może wpływ 
na to zjawisko ma struktura przedsiębiorstw (mniejszy odsetek niż w innych 
regionach) mikro i małych w ogóle przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie 
oraz zaktywizowanie się przedsiębiorstw – potencjalnych benefi cjentów 
– w innych regionach (np. lubelskie, zachodniopomorskie). Potwierdzeniem 
tego może być województwo małopolskie, które pomimo spadku udziału z 9% 
w roku 2009 do 8% w 2010 roku zwiększyło wartość alokacji z 672 tys. zł 
do 787,295 tys. zł w 2010 roku, co świadczy o zwiększonej liczbie projektów 
zrealizowanych w przedsiębiorstwach tej grupy funkcjonujących w woje-
wództwie. 

7.3. Mocne i słabe strony programu „Bon na innowacje” – ocena oparta 
na wybranych wdrożeniach

Duże zainteresowanie „Bonem na innowacje” wśród przedsiębiorców 
w całym kraju dowodzi trafności pomysłu na program inicjujący kontakty przed-
siębiorców ze światem nauki. Do mocnych stron programu można zaliczyć: 
czytelną i uproszczoną procedurę aplikacyjną, szeroki zakres możliwych do reali-
zacji usług, liczną grupę potencjalnych wykonawców – jednostek naukowych, 
wyłączenie z grupy MSP benefi cjentów o statusie średniego przedsiębiorstwa, 
sprawną obsługę benefi cjentów przez PARP. Wśród słabych stron tego programu 
należy wymienić: znikomą kampanię informacyjną, niską kwotę fi nansowa-
nia zmiany w dokumentacji konkursowej w trakcie trwania naboru wniosków. 
Jednak w porównaniu z zaletami, jakie ma ten program, słabe strony są jedynie 
drobnymi mankamentami, które nie mają, w ocenie autora, większego wpływu 
na ogólną bardzo dobrą ocenę, jaką należy wystawić tej inicjatywie.
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7.4. Podsumowanie: rzeczywiste i potencjalne korzyści z nawiązanych 
przez MSP kontaktów z sektorem B+R 

Korzyści, jakie uzyskano dzięki nawiązaniu kontaktów pomiędzy przed-
siębiorcami i Uniwersytetem Szczecińskim, okazały się obopólne. Firmy mogły 
pozyskać wiedzę na temat najnowszych rozwiązań naukowych możliwych 
do zastosowania w prowadzeniu biznesu, natomiast pracownicy naukowi zetknęli 
się z prawdziwymi problemami przedsiębiorców oraz mogli poznać zasady funk-
cjonowania fi rm w praktyce. Wdrożenia zrealizowane w 2009 roku pokazują zaś, 
że w większości przypadków zainicjowane kontakty nie były incydentalne. Wielu 
z benefi cjentów „Bonu na innowacje” zwraca się z mniej lub bardziej skompliko-
wanymi problemami biznesowymi do uniwersytetu jako wykonawcy wcześniej-
szych wdrożeń. W kilku przypadkach doszło nawet do realizacji kolejnych zleceń 
pomiędzy jednostką naukową a przedsiębiorstwem. Działania te przekonują 
przedsiębiorców (tego segmentu – bardzo trudnego do pozyskania do współpracy 
ze sferą naukowo-badawczą) o fakcie, że jednostki naukowo-badawcze mogą 
także skutecznie pomagać rozwiązywać problemy tych przedsiębiorstw, wdrażać 
innowacje (nawet jeżeli są one drobne) oraz pozwalają jednostkom naukowo-
-badawczym dostosowywać swoją ofertę współpracy do praktyki życia gospo-
darczego i do tego segmentu przedsiębiorstw (dotychczas większe ukierunko-
wanie na segment dużych i średnich przedsiębiorstw). Te rzeczywiste korzyści 
pozwalają na optymistyczne prognozy: kolejne problemy biznesowe mogą być 
przecież rozwiązywane przy użyciu zasobów kadrowych jednostek naukowych, 
bez potrzeby kształcenia i zatrudniania nowych pracowników w przedsiębior-
stwie (outsourcing). Firmy mogą uczestniczyć, jako przedstawiciele świata biz-
nesu, w panelach dyskusyjnych i konferencjach. Wreszcie pracownicy naukowi 
mogą testować swoje teorie naukowe na żywych organizmach, jakimi są MSP.
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8. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO SEKTORA MSP 
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

8.1. Cele i zakres badań

Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MSP) miały na celu rozszerzenie wiedzy o celach i uwa-
runkowaniach oraz potrzebach innowacji MSP w Polsce. Zadania badawcze 
obejmowały:

1) zbadanie uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw (stan innowa-
cyjności, uwarunkowania, zamierzenia i bariery);

2) zbadanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wsparcia zewnętrznego 
ich zdolności innowacyjnej oraz skłonności przedsiębiorstw do innowa-
cji (obszary potrzeb, współpracę z innymi fi rmami, sferą B+R, instytu-
cjami wsparcia);

3) ocenę zewnętrznych usług na rzecz innowacji (oferta, partnerzy).
Dla tak określonych celów przyjęto następujące hipotezy badawcze: 
(i) innowacyjność polskich MSP jest zróżnicowana, kształtuje się odmien-

nie według stopnia rozwoju zdolności innowacyjnej i skłonności 
do innowacji oraz wieku i skali przedsiębiorstw;

(ii) rozwój innowacyjności polskich MSP wymaga wsparcia ze strony oto-
czenia, w tym wsparcia publicznego, dla rozwoju zdolności innowacyj-
nej;
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(iii) zapotrzebowanie MSP na usługi innowacyjne, w tym na publiczne 
wsparcie, kształtuje się odmiennie według stopnia innowacyjności 
oraz skali przedsiębiorstw.

W badaniach przyjęto następujące założenia metodologiczne (rys. 1):
1) zapotrzebowanie przedsiębiorstw z sektora MSP na usługi na rzecz inno-

wacji kształtuje się bezpośrednio pod wpływem czynników związanych 
ze zdolnością innowacyjną przedsiębiorstw i czynników związanych 
ze skłonnością do innowacji oraz pośrednio pod wpływem polityki 
wsparcia innowacyjności MSP;

2) do czynników związanych zdolnością innowacyjną zaliczono:
a) charakterystyki wewnętrznej zdolności innowacyjnej przedsię-

biorstw, 
b) charakterystyki zewnętrznej zdolności innowacyjnej przedsię-

biorstw;
3) za czynniki charakteryzujące wewnętrzną zdolność innowacyjną przed-

siębiorstw uznano: potencjał fi nansowy (mierzony wydatkami na inno-
wacje), potencjał kadrowy (kierownictwo i pracownicy), potencjał tech-
niczny;

4) za czynniki charakteryzujące zewnętrzną zdolność innowacyjną przed-
siębiorstw uznano kontakty z: gospodarką (partnerzy rynkowi), sferą 
nauki i techniki, sferą ośrodków innowacji i przedsiębiorczości;

5) czynniki charakteryzujące skłonność innowacyjną przedsiębiorstwa 
obejmowały informacje z zakresu: orientacji rozwojowej (priorytety 
rozwojowe), planów rozwoju innowacji, świadomości innowacyjnej 
(rola innowacji);

6) Do czynników pośrednich zaliczono politykę innowacyjną państwa 
obejmującą: programy i fundusze pomocowe, instrumenty wsparcia 
nakierowane na wzmocnienie zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa 
(wewnętrznej i zewnętrznej) oraz skłonności przedsiębiorstw do inno-
wacji, a także wspierającej funkcjonowanie i potencjał zewnętrznych 
partnerów MSP w dziedzinie innowacji (partnerzy rynkowi, sfera nauki 
i techniki, sfera ośrodków innowacji i przedsiębiorczości);

7) zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi w zakresie innowacji doty-
czy analizy:
a) korzystania z usług w zakresie innowacji w latach 2007–2009,
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b) planowanego zapotrzebowania na usługi w zakresie innowacji w la-
tach 2011–2013.

Zgodnie z przyjętymi celami i porządkiem badawczym zakres tematyczny 
badań empirycznych (ankiety) objął następujące zagadnienia:

– podstawowe elementy charakterystyki fi rmy, w tym m.in. wielkość 
zatrudnienia, obroty, wiek, lokalizacja, sektor, rynki zbytu;

– innowacyjność przedsiębiorstw, w tym: miary innowacji, źródła inno-
wacji, efekty innowacji; 

– zdolność przedsiębiorstw do realizacji innowacji, w tym: fi nansowa, 
kadrowa, techniczna; 

– orientację strategiczną przedsiębiorstwa: priorytety rozwojowe, pozycja 
konkurencyjna, plany rozwoju innowacji;

– kontakty/współpraca na rzecz innowacji z partnerami rynkowymi, sferą 
nauki i techniki, sferą ośrodków innowacji i przedsiębiorczości;

– wiedzę, doświadczenie na temat oferowanego wsparcia publicznego 
w zakresie innowacji, wsparcia fi nansowego i pozafi nansowego;

– skalę i intensywność korzystania ze wsparcia publicznego dotyczącego 
innowacji;

– preferencje w zakresie wsparcia publicznego dotyczącego innowacji.
Diagnostyka będąca podstawą realizacji celów i hipotez badawczych pole-

gała na przeprowadzeniu wywiadów bezpośrednich z wybranymi przedsiębior-
stwami metodą CATI z wykorzystaniem formularza ankietowego. Rozmowy 
zostały przeprowadzone z właścicielami lub współwłaścicielami przedsiębiorstw 
bądź z ich głównymi kierownikami. Zebrane informacje poddano obróbce przy 
wykorzystaniu oprogramowania do zaawansowanej analizy statystycznej. Pod-
stawą badań ankietowych było narzędzie badawcze – kwestionariusz badania 
Badanie polityki wsparcia innowacyjności wśród MSP przygotowane przez auto-
rów opracowania (załączniki nr 1 i 2). 

Diagnostyką objęto podmioty gospodarcze spełniające jednocześnie nastę-
pujące warunki: 

(i) zatrudniające na dzień 31.12.2009 roku do 249 osób;
(ii) zlokalizowane w województwach mazowieckim, łódzkim, pomorskim, 

śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim;
(iii) niezależne w znaczeniu: przedsiębiorstwo jest samodzielnym podmio-

tem, nie zaś częścią większej organizacji i jednocześnie w co najmniej 
połowie należy do krajowych osób (podmiotów) prywatnych.
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Badania ankietowe przeprowadzono od maja do listopada 2010 roku. 
W metodologii badań przyjętej przez zespół badawczy założono, że badana próba 
liczyć będzie około 350 przedsiębiorstw z sektora MSP, z tego: 100 przedsię-
biorstw uznanych za nieinnowacyjne, a 250 przedsiębiorstw uznanych za inno-
wacyjne. Za przedsiębiorstwa innowacyjne uznano te, które w trzech kolejnych 
latach poprzedzających badanie, tj. w okresie 2007–2009 prowadziły działalność 
innowacyjną polegającą na wdrażaniu jakichkolwiek rozwiązań innowacyj-
nych dotyczących produktu/usługi, technologii i metod produkcyjnych, organi-
zacji, marketingu i zarządzania, będących nowością przynajmniej dla samego 
przedsiębiorstwa1. 

Przedsiębiorstwa zostały wybrane z baz danych REGON oraz innych 
dostępnych baz danych przedsiębiorstw („Panorama fi rm”, „YellowPages”) oraz 
z list fi rm współdziałających z instytucjami sfery innowacji i przedsiębiorczo-
ści (centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości itp.). Wstępnie 
z grupy przedsiębiorstw z sektora MSP wytypowano 710 krajowych podmio-
tów gospodarczych działających w pięciu sektorach (w tym: wytwórczości, 
usługach, handlu, transporcie i budownictwie). Ich dobór do badań ankietowych 
miał charakter losowo-celowy, ponieważ uprzednio wylosowane przedsiębior-
stwa zostały następnie zweryfi kowane przez ankieterów pod względem speł-
niania przez nie pozostałych kryteriów przyjętych w badaniach — prowadzenie 
(lub nieprowadzenie) działalności innowacyjnej w latach 2007–2009. 

Wywiad właściwy realizowano jedynie z przedsiębiorstwami spełniającymi 
wszystkie wymogi ramowe. Po przeprowadzeniu badania ankietowego utwo-
rzono bazę danych, do której wpisano 420 przedsiębiorstwa. Po analizie komplet-
ności uzyskanych danych i ich spójności przyjęto do dalszej analizy syntetycznej 
wyniki dotyczące 372 przedsiębiorstw, z tego: 109 przedsiębiorstw należało 
do grupy podmiotów nieinnowacyjnych (29,3% całości próby) oraz 263 przed-
siębiorstwa należały do grupy podmiotów innowacyjnych (70,7%).

1  Zob. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, (red.) K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 
2008, s. 291–292; zob. także Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczą-
cych innowacji, OECD, MNiSW, Warszawa 2008, s. 61.
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Rys. 1. Schemat badania relacji czynniki – zapotrzebowanie MSP na usługi innowa-
cyjne

Źródło opracowanie własne.

8.2. Ogólna charakterystyka badanej próby przedsiębiorstw

W badanej próbie występują małe i średnie przedsiębiorstwa z sześciu 
województw. Najwięcej przedsiębiorstw zlokalizowanych jest w województwie 
mazowieckim i pomorskim (ponad 19%), a w dalszej kolejności w wojewódz-
twie łódzkim (18%), wielkopolskim i śląskim (ponad 17%). Najmniej przedsię-
biorstw (8,3%) znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Z kolei 
według intensywności zaludnienia najwięcej przedsiębiorstw zlokalizowanych 
jest w obszarach słabo zurbanizowanych (44,4%) oraz w dużych aglomeracjach 
Warszawy, Łodzi, Poznania, Katowic, Gdańska, Szczecina i Olsztyna (38,3%), 
a najmniej w większych miastach (liczących powyżej 40 tys. mieszkańców) 
– 19,4% całości próby (tab. 1 i 2). 

Rozkład badanych przedsiębiorstw według ich lokalizacji i innowacyjno-
ści wykazuje pewne różnice w porównaniu do analizy całej próby. Im bardziej 
zurbanizowany obszar, tym wyższy udział przedsiębiorstw innowacyjnych. 
W dużych aglomeracjach udział przedsiębiorstw innowacyjnych wyniósł 75,6%, 
podczas gdy w obszarach słabo zurbanizowanych 64,2%.
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Tabela 1

Lokalizacja badanych przedsiębiorstw

Województwa Liczba przedsiębiorstw % przedsiębiorstw

Łódzkie 67 18,0

Mazowieckie 72 19,4

Pomorskie 71 19,1

Śląskie 65 17,5

Warmińsko-mazurskie 31 8,3

Wielkopolskie 66 17,7

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

Tabela 2

Lokalizacja badanych przedsiębiorstw według urbanizacji

Lokalizacja Liczba przedsiębiorstw % przedsiębiorstw

Aglomeracje 135 36,3

Większe miasta   72 19,3

Obszary słabo zurbanizowane 165 44,4

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

Przedsiębiorstwa w badanej próbie są zróżnicowane pod względem rodzaju 
prowadzonej działalności – przynależą do trzydziestu ośmiu działów według 
Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD) (tab. 3). Najliczniejsza grupa przed-
siębiorstw prowadzi działalność produkcyjną (65,7%). Znacznie mniejszy jest 
udział przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową (16,1%) i usługową 
(10,2%). Blisko połowa przedsiębiorstw produkcyjnych znajduje się w dużych 
aglomeracjach. 
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Tabela 3

Dziedziny działalności przedsiębiorstw

Dziedziny Liczba przedsiębiorstw % przedsiębiorstw

Produkcja 245 65,9

Handel   60 16,1

Usługi   38 10,2

Budownictwo   17   4,6

Transport   12   3,2

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

Oceniając rodzaj działalności, należy uwzględnić fakt, że w sektorze MSP 
często spotyka się prowadzenie działalności zdywersyfi kowanej, tj. łączącej 
np. produkcję z usługami i handlem. Rozkład badanych przedsiębiorstw według 
ich dziedziny działalności i innowacyjności wykazuje występowanie pewnych 
różnic w porównaniu do analizy całej próby. Przedsiębiorstwa innowacyjne mają 
największy udział w produkcji (75,9% przedsiębiorstw) oraz usługach (71,1%). 
Z kolei przedsiębiorstwa nieinnowacyjne mają stosunkowo wysoki udział w gru-
pie przedsiębiorstw budowlanych (52,9%) oraz handlowych (43,3%).

Badane przedsiębiorstwa można uznać za podmioty dojrzałe pod wzglę-
dem okresu działalności. Średnia ich wieku wynosi osiemnaście lat (mediana 
– szesnaście lat). Najmłodsze z przedsiębiorstw zostało założone w 2006 roku, 
a najstarsze w roku 1950. Ponad 3/4 z nich funkcjonuje na rynku ponad 10 lat, 
co wskazuje na ich dojrzałość rynkową. Niecałe 6% przedsiębiorstw można 
uznać za początkowe, tzn. o okresie działalności nieprzekraczającym trzech lat 
(tab. 4). Rozkład badanych przedsiębiorstw według ich wieku i innowacyjności 
nie wykazuje istotnych różnic w porównaniu do analizy całej próby.
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Tabela 4 

Wiek badanych przedsiębiorstw

Grupy przedsiębiorstw % przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa początkowe (poniżej 3 lat)   5,2

Przedsiębiorstwa niedojrzałe (poniżej 10 lat) 21,7

Przedsiębiorstwa dojrzałe (powyżej 10 lat) 78,3

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

W badanej grupie przedsiębiorstw średnia wielkość zatrudnienia wynosi 
36 osób, przy czym mediana branych pod uwagę wartości wynosi jedynie 15 
osób (typowe badane przedsiębiorstwo). Ta wyraźna dysproporcja średniej 
względem mediany wynika z przewagi przedsiębiorstw najmniejszych, kwa-
lifi kowanych ze względu na bardzo niską liczbę zatrudnianych pracowników 
jako mikroprzedsiębiorstwa (tab. 5) – tych jest 145, co stanowi 39% grupy. 
Należy podkreślić, że w grupie mikroprzedsiębiorstw przeważają podmioty 
najmniejsze, zatrudniające pięciu pracowników, które stanowią około 1/3 bada-
nej grupy (81 podmiotów). Przedsiębiorstwa małe o liczbie zatrudnionych 10
–49 osób stanowią 38,7% całości grupy (145 podmiotów). Przedsiębiorstwa śred-
nie zatrudniające 50–249 osób stanowią 22,3% badanej próby (83 podmioty). 
W tej grupie jest 47 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 osób, co stanowi 
12,6% całości próby.

W zestawieniu porównawczym sektorów największy udział mikroprzedsię-
biorstw jest notowany w grupie przedsiębiorstw handlowych i transportowych, 
gdzie wynosi on 50%, a w usługach i budownictwie odpowiednio 47,4% i 47,1%. 
Natomiast najniższy udział przedsiębiorstw mikro wystąpił wśród przedsię-
biorstw produkcyjnych (33,9%), gdzie złożoność procesów wytwórczych często 
warunkuje konieczność zatrudnienia więcej niż dziesięciu pracowników. Przed-
siębiorstwa małe przeważały z kolei w usługach (44,7%) i produkcji (38,4%). 
Przedsiębiorstwa średnie zaś przeważały w produkcji (27,8%) oraz budownic-
twie (17,6%). 
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Rozkład badanych przedsiębiorstw według ich skali i innowacyjności 
wykazuje występowanie pewnych różnic w porównaniu do analizy całej próby. 
Przedsiębiorstwa innowacyjne są przeciętnie blisko dwukrotnie większe niż 
przedsiębiorstwa nieinnowacyjne (odpowiednio: 40,5 osoby i 25,4 osoby). 
Różnice występują także w przypadku rozkładu poszczególnych klas wielkości 
przedsiębiorstw. W grupie przedsiębiorstw innowacyjnych przeważają przed-
siębiorstwa małe (40,3%), a w przypadku przedsiębiorstw nieinnowacyjnych 
– mikroprzedsiębiorstwa (47,75). Odmienny jest także udział przedsiębiorstw 
średnich w obu grupach: w przedsiębiorstwach innowacyjnych wynosi 24,3%, 
a nieinnowacyjnych – 17,4%. Różnice w wielkości badanych przedsiębiorstw 
rzutują zapewne na ich innowacyjność. Świadczą o tym następujące dane: udział 
przedsiębiorstw innowacyjnych wyniósł w grupie mikroprzedsiębiorstw 63,2%, 
podczas gdy w grupie przedsiębiorstw średnich 70,2%.

Tabela 5

Innowacyjność a wielkość zatrudnienia badanych przedsiębiorstw w 2009 roku

Kategoria 
przedsiębiorstw

Średnia wielkość 
zatrudnienia 
(liczba osób)

Klasa wielkości (w %)

0–9 osób 10–49 osób 50–249 osób

Innowacyjne 25,4 35,4 40,3 24,3

Nieinnowacyjne 40,5 47,7 34,9 17,4

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

Najważniejszym rynkiem zbytu dla badanych przedsiębiorstw jest rynek 
ogólnokrajowy regionalny/lokalny (tab. 6). Swoje produkty sprzedaje na nim 
ponad 3/4 podmiotów, a generuje on średnio 51,9% przychodów. Drugi co do 
znaczenia jest rynek regionalny, na którym funkcjonuje blisko połowa przed-
siębiorstw i który generuje średnio 30,6% przychodów operujących na nim 
przedsiębiorstw. 54,2% przedsiębiorstw działa na rynkach zagranicznych, jednak 
udział eksportu w ogólnym wolumenie sprzedaży przedsiębiorstw jest niewielki 
i nie przekracza 18%.
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Tabela 6

Struktura przestrzenna rynku zbytu badanych przedsiębiorstw

Rynek zbytu przedsiębiorstw % udział w sprzedaży ogółem

Regionalny 30,6

Ogólnokrajowy 51,9

Zagraniczne 17,5

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

Przedsiębiorstwa lokalne (z przewagą w obrotach rynku lokalnego lub regio-
nalnego) występują przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw małych (35,2% 
tych przedsiębiorstw), usługach (47,4%) oraz w mniejszych miejscowościach 
(54,2%). Natomiast przedsiębiorstwa z przewagą w obrotach rynku ogólnokrajo-
wego występują: (i) przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw małych (54,9%) 
i mikro (53,1%), (ii) w transporcie (66,7%), (iii) w aglomeracjach (56,3%). Z kolei 
przedsiębiorstwa eksportowe (z przewagą w obrotach rynków zagranicznych) 
występują: (i) przede wszystkim w grupie przedsiębiorstw średnich (44,6%), 
(ii) budownictwie (41,2%) oraz (iii) w aglomeracjach (18,5%).

Rozkład badanych przedsiębiorstw według ich struktury przestrzennej 
rynku i innowacyjności wykazuje występowanie pewnych różnic w porówna-
niu do analizy całej próby. We wszystkich grupach przedsiębiorstw według ich 
struktury przestrzennej rynku przeważają przedsiębiorstwa innowacyjne, jednak 
udział ten jest relatywnie największy w grupie przedsiębiorstw ogólnokrajo-
wych (75,6%), a najmniejszy w grupie przedsiębiorstw eksportowych (63,1%). 
Z kolei przedsiębiorstwa nieinnowacyjne mają stosunkowo wysoki udział w gru-
pie przedsiębiorstw lokalnych (33,3%) oraz eksportowych (36,9%). Ten ostatni 
przypadek wskazuje na fakt, że niewielka grupa przedsiębiorstw w ograniczo-
nym okresie (trzech lat) może utrzymywać działalność eksportową, nie podej-
mując innowacyjnych przedsięwzięć (dotyczyło to niespełna 8% ogółu badanych 
przedsiębiorstw). 
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8.3. Charakterystyka przedsiębiorstw innowacyjnych

8.3.1. Miary innowacyjności

W badanej próbie 263 przedsiębiorstwa (tj. 70,7% całości próby) prowadziły 
w latach 2007–2009 działalność innowacyjną polegającą na wdrażaniu jakich-
kolwiek rozwiązań innowacyjnych dotyczących produktu/usługi, technologii 
i metod produkcyjnych, organizacji, marketingu i zarządzania, będących nowo-
ścią przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Te właśnie przedsiębiorstwa 
uznano za innowacyjne w świetle przyjętej defi nicji. 

Biorąc pod uwagę przedmiot zmiany w działalności przedsiębiorstw (pięć 
obszarów) oraz stopień nowości (trzy stopnie nowości) łącznie wprowadzono 
zmiany w 881 aspektach działalności przedsiębiorstw. Średnio jedno badane 
przedsiębiorstwo wprowadziło zmiany innowacyjne w 3,3 aspektach swojej 
działalności. 6,8% przedsiębiorstw wprowadziło zmiany innowacyjne w tylko 
jednym aspekcie działalności, a 6,5% przedsiębiorstw wprowadziło zmiany we 
wszystkich aspektach działalności.

Jako podstawowy miernik innowacyjności badanych przedsiębiorstw przy-
jęto udział sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych 
w latach 2007–2009 w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw w 2009 roku. Średnia 
wartość tego miernika wśród badanych 263 przedsiębiorstw innowacyjnych była 
wysoka i wyniosła 26,3%, przy czym mediana wyniosła 20% (tab. 7).

Tabela 7

Udział % sprzedaży nowych lub zmodernizowanych produktów/usług wprowadzonych 
w latach 2007–2009 w całkowitej sprzedaży w 2009 roku

Wyszczególnienie Udział w %

Średni % udział w obrotach 26,3

Mediana udziału w % 20,0

Ranga 100,0

Min. % udział 0,0

Maks. % udział 100,0

Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).
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Średnia ta była wyższa w porównaniu z poziomem dla całego przemysłu 
polskiego (12,3%)2. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczną rozpiętość wskaź-
nika udziału sprzedaży nowych lub zmodernizowanych produktów/usług: od 0% 
(12,5% przedsiębiorstw) do 100% (2,3% przedsiębiorstw) świadczącą o dużym 
zróżnicowaniu innowacyjności badanych przedsiębiorstw, wynikającym z przed-
miotu wprowadzanych zmian. Wyższy wskaźnik udziału sprzedaży nowych lub 
zmodernizowanych produktów/usług odnotowano bowiem dla przedsiębiorstw 
wprowadzających równocześnie zmiany techniczne i organizacyjne (30%) 
w porównaniu z przedsiębiorstwami wprowadzających jedynie zmiany tech-
niczne (15,8%). 

Rozkład częstotliwości przedsiębiorstw według przyjętego wskaźnika inno-
wacyjności wskazuje, że dominują przedsiębiorstwa o niskiej innowacyjności 
– 3/4 przedsiębiorstw należy do przedziału 0–33% (rys. 2). 
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Rys. 2.  Innowacyjność badanych przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

2  Wskaźnik udziału sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych w la-
tach 2007–2009 w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw w 2009 roku dotyczy ogółu przedsiębiorstw, 
zarówno innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych, stąd też jego poziom dla przedsiębiorstw inno-
wacyjnych jest znacznie wyższy, porównywalny z poziomem dla przedsiębiorstw z badanej popu-
lacji. Zob. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Szczecin 2010, 
s. 15. 
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W opracowaniu przyjęto podział przedsiębiorstw według wskaźnika inno-
wacyjności na dwie grupy: (i) grupa o obniżonej i (ii) grupa o podwyższonej 
innowacyjności, przyjmując za podstawę podziału wartość średniej arytmetycznej 
wskaźnika innowacyjności, udziału sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizo-
wanych wprowadzonych w latach 2007–2009 w ogólnej sprzedaży przedsię-
biorstw w 2009 roku, wynoszącą 26,3%. 

Tabela 8

Klasy innowacyjności badanych przedsiębiorstw

Klasy innowacyjności % przedsiębiorstw Wskaźnik w %*

Grupa o obniżonej innowacyjności 58,9 10,3

Grupa o podwyższonej innowacyjności 41,1 49,1

* % Udział sprzedaży nowych lub zmodernizowanych produktów/usług wprowadzonych w latach 
2006–2009 w całkowitej sprzedaży w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

Z analizy tabeli 8 wynika, że w badanej próbie przeważają przedsiębiorstwa 
o obniżonej innowacyjności ze wskaźnikiem innowacyjności poniżej 26,3%. 
Do grupy tej należy 58,9% przedsiębiorstw. Z kolei do grupy o podwyższonej 
innowacyjności, tj. ze wskaźnikiem innowacyjności równym 26,3% lub wyższym, 
należy 41,1% przedsiębiorstw. Obie grupy przedsiębiorstw wyraźnie różnią się 
średnim wskaźnikiem innowacyjności. Wskaźnik ten dla grupy przedsiębiorstw 
o obniżonej innowacyjności wynosi 10,3%, natomiast dla grupy przedsiębiorstw 
o podwyższonej innowacyjności jest prawie pięciokrotnie wyższy i wynosi 
49,1%. Biorąc pod uwagę przedmiot wprowadzonych zmian innowacyjnych 
w latach 2007–2009, można stwierdzić, że przeważają wdrożenia nowych lub 
istotnie ulepszonych produktów oraz nowych lub udoskonalonych technolo-
gii (ponad 3/4 badanych przedsiębiorstw). Mniej powszechne są także zmiany 
w obszarze organizacyjnym – od 57,8% (w zarządzaniu) do 25,1% przed-
siębiorstw w strukturach organizacyjnych. Przedsiębiorstwa o podwyższo-
nej innowacyjności były bardziej aktywne we wprowadzaniu innowacji we 
wszystkich wymienionych obszarach w porównaniu z przedsiębiorstwami 
o obniżonej innowacyjności (rys. 3). Stosunkowo największe różnice miały 
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miejsce we wprowadzaniu zmian w produktach oraz w zarządzaniu i w obszarze 
marketingu. 

Jeśli chodzi o stopień nowości wprowadzonych zmian, przeważają zmiany 
będące nowością w skali krajowej (68,4% przedsiębiorstw). Nowości w skali 
samego przedsiębiorstwa odnotowało w 63,9% przedsiębiorstw. Najmniej 
(50,9%) było nowości w skali ponadkrajowej, porównywalnych z rozwią-
zaniami zagranicznymi (w krajach wysoko rozwiniętych). Przedsiębiorstwa 
o podwyższonej innowacyjności wprowadziły w analizowanym okresie zmiany 
innowacyjne o wyższym stopniu nowości w porównaniu z przedsiębiorstwami 
o obniżonej innowacyjności (rys. 4). W tej grupie przedsiębiorstw przeważały 
nowości w skali ogólnokrajowej (84,2%), a następnie nowości w skali ponad-
krajowej (66,7%). Natomiast przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności naj-
więcej nowości wprowadziły w skali samego przedsiębiorstwa (71%), a najmniej 
w skali ponadkrajowej (40%). 
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Źródło: opracowanie własne (dane dla 262 przedsiębiorstw).
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Źródło: opracowanie własne (dane dla 262 przedsiębiorstw).

Ponad 3/4 badanych przedsiębiorstw odniosło wymierne korzyści z podej-
mowanej działalności innowacyjnej w latach 2007–2009. Jednak aż co czwarte 
przedsiębiorstwo nie odnotowało żadnych wymiernych korzyści z tego tytułu. 
Warto zauważyć, że odnosi się to przede wszystkim do przedsiębiorstw o obniżo-
nej innowacyjności, wśród których 31% ocenia, iż nie odniosło żadnych korzyści 
z podejmowanej działalności innowacyjnej. W grupie o podwyższonej inno-
wacyjności odsetek przedsiębiorstw bez wymiernych korzyści z innowacji był 
ponaddwukrotnie niższy i wyniósł 14%.

 Do podstawowych wymiernych efektów wprowadzonych zmian innowa-
cyjnych zaliczono: zwiększenie asortymentu produktów/usług oraz poprawę 
jakości produktów (odpowiednio 31,5% i 25,5% odpowiedzi przedsiębiorstw). 
W dalszej kolejności zaś: wejście na nowe rynki zbytu lub umocnienie pozycji 
rynkowej oraz wzrost obrotów (odpowiednio 14,5% i 8,5% odpowiedzi). Są to 
efekty o charakterze rynkowym. Odpowiedzi o innym charakterze mają mniej-
sze znaczenie. Osiągnięte efekty z innowacji wykazują pewne zróżnicowanie, 
uwzględniając podział przedsiębiorstw według innowacyjności (rys. 5). Przed-
siębiorstwa o podwyższonej innowacyjności częściej wskazują na zwiększenie 
asortymentu produktów i usług oraz wzrost obrotów jako wynik innowacji, 
a przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności – na poprawę jakości produktów 
oraz obniżenie kosztów produkcji. Można przypuszczać, że te ostatnie efekty 
są mniej innowacyjne i – w związku z tym – wymagają mniejszego zaangażowa-
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nia przedsiębiorstw w ich realizację w porównaniu do działań mających na celu 
wzbogacenie portfela produktów/usług.
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Rys. 5. Stopień zmian innowacyjnych (% przedsiębiorstw)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 200 przedsiębiorstw).

8.3.2. Skłonność do innowacji 

W opracowaniu jako miarę skłonności (motywacji) do innowacji badanych 
przedsiębiorstw przyjęto ocenę roli innowacji w poprawie ich wyników (pozycja 
konkurencyjna na rynku, korzyści ekonomiczne). Świadczy to także o zrozumie-
niu pojęcia innowacji i jej znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw. 

W opinii 92,4% przedsiębiorstw wprowadzone zmiany innowacyjne 
w latach 2007–2009 poprawiły ich pozycję konkurencyjną, a zdaniem 77% 
z nich w stopniu dobrym lub bardzo dobrym (oceny te dotyczą przedsiębiorstw, 
które odnotowały jakiekolwiek efekty z innowacji). Średnia ocena tych zmian 
wyniosła 3,75 pkt. w skali 5-punktowej (tab. 9). 
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Tabela 9

Wpływ innowacji na poprawę pozycji konkurencyjnej w latach 2007–2009 
(% przedsiębiorstw)

Przedmiot zmian Grupa I Grupa II Razem

Średnia ocen*
Duży lub bardzo duży wpływ**
Rynki zagraniczne**
Skala działalności**:
 do 9 zatrudnionych
 10–49 zatrudnionych
 50–249 zatrudnionych

Wiek przedsiębiorstw**:
 do 3 lat
 do 10 lat
 powyżej 10 lat

  3,33
59,3
24,8

62,0
60,0
75,6

37,5
55,5
61,0

  4,35
90,7
32,4

75,0
93,8
90,2

83,7
97,6
91,2

  3,75
77,3
28,2

66,6
62,6
79,9

50,0
69,7
71,3

* Średnia ocen w skali 1–5; **Oceny 4–5 w skali 1–5.

Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw miała miejsce głównie 
na rynku krajowym (49,4%), a w dalszej kolejności na rynkach zagranicznych 
(28,2%) oraz regionalnym (22,4%). Wyniki te są zasadniczo zgodne ze stopniem 
nowości wprowadzanych w przedsiębiorstwach zmian – przewagą innowa-
cji będących nowością w skali rynku krajowego. Ocena wpływu wprowadzo-
nych innowacji na poprawę pozycji konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw 
wykazuje duże zróżnicowanie, uwzględniając podział przedsiębiorstw według 
innowacyjności. Wszystkie przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności 
poprawiły swoją pozycję konkurencyjną dzięki wprowadzonym innowacjom, 
a w opinii 90,7% z nich w stopniu dobrym lub bardzo dobrym. Poprawa pozy-
cji konkurencyjnej miała miejsce przede wszystkim na rynku ogólnokrajowym, 
a dla blisko 1/3 przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. W przypadku przed-
siębiorstw o obniżonej innowacyjności analizowane wskaźniki są odmienne: 
87,1% sygnalizuje poprawę swojej pozycji konkurencyjnej dzięki wprowadzo-
nym innowacjom, a w opinii jedynie 59,3% była to poprawa w stopniu dobrym 
lub bardzo dobrym. Poprawa pozycji konkurencyjnej dotyczyła przede wszyst-
kim rynku ogólnokrajowego i blisko 1/4 przedsiębiorstw na rynkach zagra-
nicznych. Wydaje się, że powyższa odmienność w ocenie wpływu innowacji 
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na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw wynika ze zróżnicowanego poziomu 
innowacyjności i oryginalności wprowadzanych zmian. Im wyższy poziom inno-
wacyjności i oryginalności wprowadzanych zmian, tym lepsza ocena roli inno-
wacji w poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Odpowiedzi badanych przedsiębiorstw według ich skali i wieku wykazują 
występowanie pewnych różnic w porównaniu do analizy całej próby. Im więk-
sze i starsze przedsiębiorstwo, tym wyższa ocena roli innowacji. Wprowadzone 
zmiany innowacyjne poprawiły pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, szcze-
gólnie średnich i dojrzałych (powyżej 10 lat funkcjonowania na rynku). Oceny 
dobre lub bardzo dobre odnotowały odpowiednio: 90,2% przedsiębiorstw o pod-
wyższonej innowacyjności i o średniej wielkości oraz 91,2% przedsiębiorstw 
o podwyższonej innowacyjności i dojrzałych.

Relację powyższą potwierdzają oceny przedsiębiorstw dotyczące adekwat-
ności korzyści osiągniętych z innowacji w stosunku do poniesionych nakładów 
w latach 2007–2009 (tab. 10). Prawie 3/4 przedsiębiorstw (72,2%) ocenia, że 
nakłady poniesione na wprowadzenie innowacji były adekwatne do osiągnię-
tych korzyści wynikających bezpośrednio z poprawy ich konkurencyjności. 
27,8% przedsiębiorstw uznało, że nie ma takiej pozytywnej relacji, co może 
oznaczać słabości w dziedzinie zarządzania innowacjami. Warto zauważyć, że 
odnosi się to przede wszystkim do przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjno-
ści, wśród których aż 34,8% ocenia, że nie odniosło żadnych korzyści z podej-
mowanej działalności innowacyjnej. Wskazuje to także na poważne problemy 
w zrozumieniu istoty i roli innowacji dla rozwoju w tej grupie przedsiębiorstw 
(dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw o najmniejszej skali działalności: aż 
62,5% z nich ocenia, że nie odniosło żadnych korzyści z podejmowanej dzia-
łalności innowacyjnej). W grupie o podwyższonej innowacyjności odsetek 
przedsiębiorstw bez wymiernych korzyści z innowacji był dwukrotnie niższy 
i wyniósł 17,6%.
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Tabela 10

Ocena adekwatności korzyści z innowacji w stosunku do poniesionych nakładów 
(% przedsiębiorstw)

Wyszczególnienie Grupa I Grupa II Razem

Ogółem 65,2 82,4 72,2
Skala działalności:
 do 9 zatrudnionych
 10–49 zatrudnionych
 50–249 zatrudnionych

62,0
60,0
75,6

79,1
78,6
95,7

69,4
67,9
82,8

Wiek przedsiębiorstw:
 do 3 lat
 do 10 lat
 powyżej 10 lat

37,5
59,3
64,7

75,0
81,3
82,9

50,0
67,4
74,0

Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

8.3.3. Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa raczej konkurują zdolnościami do rozwoju nowych pro-
duktów niż nowymi produktami. Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw okre-
ślona została w opracowaniu jako zdolność do ciągłej transformacji wiedzy i idei 
w nowe produkty, procesy i systemy dla korzyści przedsiębiorstw. Jest to kom-
binacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które są związane z realizacją 
ciągłych innowacji3. 

Z analizy źródeł innowacji wprowadzonych w latach 2007–2009 w bada-
nych przedsiębiorstwach wynika, że przeważają źródła wewnętrzne jako pod-
stawa tworzenia i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych, z których korzystało 
61% przedsiębiorstw (tab. 11). Oznacza to, że innowacyjne MSP polegają raczej 
na własnych zasobach i pomysłach niż na źródłach zewnętrznych obejmujących 
współpracę i kontakty z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami sfery nauki 
i techniki, innowacyjnym otoczeniem biznesu, ogólnodostępną wiedzą itp. 
Wewnętrzne źródła innowacji dotyczą przede wszystkim własnych pomysłów 
kierownictwa i/lub pracowników (27,1%) oraz pomysłów będących wynikiem 

3  H. Romijn, M. Albaladejo, Determinants of innovation capability in small electronics and 
software fi rms in southeast England, „Research Policy”, No. 31/2002; Y. Zheng, J. Liu, G. George, 
The dynamic impact of innovative capability and inter-fi rm network on fi rm valuation: a longitudi-
nal study of biotechnology start-ups, „Journal of Business Venturing”, No. 25/2010.
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pracy działu/stanowisk marketingowych (22,7%). Własne prace rozwojowe 
(w tym prace B+R) mają mniejsze znaczenie jako źródła innowacji (8,8% przed-
siębiorstw). Źródła zewnętrzne mają natomiast mniejsze znaczenie jako podstawa 
tworzenia i rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych: korzystało z nich łącznie 39% 
przedsiębiorstw. Podstawowe znaczenie mają zakupy rzeczowe (26,7% przedsię-
biorstw). Pozostałe źródła zewnętrzne nie są popularne: z kupna wyników prac 
B+R korzystało zaledwie 3,2% przedsiębiorstw, a z kupna patentów, licencji 
i know-how 1,2% przedsiębiorstw.

Tabela 11

Źródła wprowadzonych zmian innowacyjnych w latach 2007–2009

Źródła innowacji Grupa I Grupa II Razem

Źródła wewnętrzne, w tym:
– własne pomysły
– obserwacja rynku (marketing)
– prace rozwojowe

63,0
28,7
23,8
7,7

58,4
25,0
21,3
10,2

61,0
27,1
22,7
8,8

Źródła zewnętrzne, w tym:
– zakupy rzeczowe
– prace B+R 
– zakupy patentów, licencji, know-how
– instytucje otoczenia biznesu

37,0
25,2
2,8
0,7
0,0

43,5
28,7
3,7
1,9
0,9

39,0
26,7
3,2
1,2
0,4

Źródło: opracowanie własne (dane dla 251 przedsiębiorstw).

Znaczenie poszczególnych źródeł innowacji jest zróżnicowane, uwzględ-
niając podział przedsiębiorstw według innowacyjności. Obie grupy częściej 
korzystają ze źródeł wewnętrznych innowacji niż zewnętrznych, jednak przed-
siębiorstwa o obniżonej innowacyjności czynią to intensywniej w porównaniu 
do przedsiębiorstw o podwyższonej innowacyjności (odpowiednio 63% i 58,4%). 
Przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności w większym stopniu polegają 
na własnych pomysłach i zasobach w porównaniu do przedsiębiorstw o podwyż-
szonej innowacyjności (odpowiednio 28,7% i 25%). Odmienna sytuacja ma miej-
sce w przypadku korzystania z własnych prac rozwojowych jako źródła innowacji: 
z tego źródła częściej korzystają przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjno-
ści w porównaniu do przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności (odpowiednio 
10,2% i 7,7%). Wydaje się, że wskazuje to na większą intensywność badawczą 
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i techniczną działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach o podwyższonej 
innowacyjności. W przypadku źródeł zewnętrznych – bardziej powszechnych 
w grupie przedsiębiorstw o podwyższonej innowacyjności – podstawowe znacze-
nie mają zakupy rzeczowe jako źródło innowacji, częściej wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności w porównaniu do przedsię-
biorstw o obniżonej innowacyjności (odpowiednio 28,7% i 25,2%). Minimalne 
znaczenie dla obu przedsiębiorstw ma zakup wyników prac B+R oraz patentów, 
licencji i know-how. Wydaje się, że wskazuje to na bardzo słabo rozwinięte kon-
takty formalne innowacyjnych MSP ze sferą nauki i techniki. Podobnie bardzo 
słabo rozwinięte są kontakty z instytucjami innowacyjnego otoczenia biznesu 
oceniane z punktu widzenia ich użyteczności dla tworzenia i rozwoju innowacji.

Miernikiem stosowanym w literaturze przedmiotu do opisu zdolności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw jest udział % wydatków na innowacje (obejmujący 
wydatki na prace B+R, przygotowanie produkcji, przygotowanie personelu, 
dystrybucji itp.) w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw. Wprawdzie nie oddaje to 
w pełni zdolności MSP do innowacji, niemniej jednak jest powszechnie stoso-
wany z uwagi na swoją przydatność w analizach ilościowych4. 

Udział procentowy wydatków na innowacje w ogólnej sprzedaży przedsię-
biorstw w 2009 roku był wysoki i wyniósł 7,7%. Warto jednak zwrócić uwagę 
na znaczną rozpiętość wskaźnika – od 0% (29,3% przedsiębiorstw) do 80% 
(1,1% przedsiębiorstw) świadczącą o dużym zróżnicowaniu zdolności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw, wynikającym zapewne z przedmiotu wprowadzanych 
zmian. Wskaźnik udziału procentowego wydatków na innowacje w ogólnej 
sprzedaży przedsiębiorstw w 2009 roku był bardzo zróżnicowany w badanych 
przedsiębiorstwach, biorąc pod uwagę ich innowacyjność (tab. 12).

Tabela 12

Udział procentowy wydatków na innowacje w całkowitej sprzedaży w 2009 roku

Wyszczególnienie Grupa I Grupa II Razem

Średni % udział 5,2 11,9 7,7

Mediana udziału w % 2,0 10,0 4,0

Źródło: opracowanie własne (dane dla 181 przedsiębiorstw).

4  H. Forsman, Improving innovation capabilities of small enterprises: cluster strategy as 
a tool, „International Journal of Innovation Management”, No. 2/2009.
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W przedsiębiorstwach o podwyższonej innowacyjności wskaźnik ten 
wyniósł 11,2% i był dwukrotnie wyższy w porównaniu do przedsiębiorstw 
o obniżonej innowacyjności (5,2%). Wskazuje to na wyraźne różnice w zdolno-
ści innowacyjnej tych dwóch grup przedsiębiorstw. Wydaje się, że zależność jest 
w tym przypadku następująca: im wyższa zdolność innowacyjna (mierzona 
wskaźnikiem udziału procentowego wydatków na innowacje w ogólnej sprze-
daży), tym wyższa innowacyjność przedsiębiorstw. Powyższą zależność 
potwierdzają także oceny przedsiębiorstw dotyczące adekwatności osiągniętych 
korzyści z innowacji w stosunku do poniesionych nakładów w latach 2007–2009 
(tab. 10). Oceny te są wyraźnie wyższe w przypadku przedsiębiorstw o podwyż-
szonej innowacyjności w porównaniu do przedsiębiorstw o obniżonej innowacyj-
ności (odpowiednio 82,4% i 65,2%).

Wydatki na innowacje w badanych przedsiębiorstwach innowacyjnych 
fi nansowane były przede wszystkim ze źródeł własnych. Dotyczy to 91,6% 
przedsiębiorstw, a średni udział środków własnych w łącznym fi nansowaniu 
wyniósł 82,5%. Ze źródeł obcych fi nansowania wydatków na innowacje korzy-
stało 32,6% przedsiębiorstw, a średni udział obcych źródeł w łącznym fi nansowa-
niu wyniósł 17,5%, z tego 10,5% wydatków pochodziło ze źródeł publicznych, 
a 7% ze źródeł komercyjnych. Dla 19,6% przedsiębiorstw obce środki stano-
wiły ponad połowę wydatków na innowacje. Przedsiębiorstwa o podwyższonej 
innowacyjności korzystają w nieco szerszym stopniu ze źródeł zewnętrznych 
w porównaniu do przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności (tab. 13).

Tabela 13

Struktura źródeł fi nansowania wydatków na innowacje w całkowitej sprzedaży 
w 2009 roku

Źródła fi nansowania Grupa I Grupa II Razem

Źródła własne 84,5 79,8 82,5

Źródła obce komercyjne 10,8 10,1 10,5

Źródła obce publiczne  4,7 10,1  7,0

Źródło: opracowanie własne (dane dla 181 przedsiębiorstw).
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Dotyczy to zwłaszcza udziału wydatków fi nansowych ze źródeł obcych 
publicznych, co świadczyć może o większej skuteczności przedsiębiorstw o pod-
wyższonej innowacyjności w korzystaniu z środków pomocowych na innowacje. 
Programy pomocowe często stawiają wnioskodawcom wysokie wymagania pod 
względem poziomu nowoczesności i skali planowanych przedsięwzięć innowa-
cyjnych (odpowiednio: 10,1% i 4,7% całości fi nansowania).

8.3.4. Współpraca z otoczeniem innowacyjnego biznesu 

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw innowacyjnych w anali-
zowanym okresie (2007–2009) współpracowała z otoczeniem na rzecz innowacji 
(73,5%). W większym stopniu dotyczyło to raczej przedsiębiorstw o podwyższo-
nej innowacyjności, wśród których współpracę z otoczeniem odnotowało 79,4%, 
niż przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności (69,9%). Warto zauważyć zatem, 
że większej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw towarzyszy szersza współ-
praca z otoczeniem na rzecz innowacji. 

Lista partnerów współpracy obejmowała zarówno inne podmioty gospodar-
cze, jak i instytucje sfery nauki i techniki, doradztwa i szkoleń oraz instytucje 
wspierania innowacyjnego biznesu. W opinii badanych przedsiębiorstw najwięk-
szą użyteczność dla ich rozwoju innowacyjnego mają kontakty (formalne bądź 
nieformalne) z krajowymi przedsiębiorstwami oraz z przedsiębiorstwami zagra-
nicznymi (rys. 6). 

Kontakty z krajowymi (44,6% odpowiedzi) oraz zagranicznymi (33,8%) 
dostawcami, odbiorcami bądź konkurentami zostały uznane za najbardziej pożą-
dane dla rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw. Służą one MSP jako źródło 
innowacyjnych pomysłów i rozwiązań i mają zapewnić przedsiębiorstwom 
usługi niezbędne dla realizacji innowacji, m.in. wejście na rynek z nowym pro-
duktem lub usługą, dostęp do usług produkcyjnych, dystrybucyjnych. Znacznie 
niżej oceniono współpracę ze sferą nauki i techniki (NiT) – uczelniami lub cen-
trami badawczymi (11,3% odpowiedzi). Żadne z badanych przedsiębiorstw nie 
współpracowało z zagranicznymi uczelniami lub centrami B+R. Wydaje się, 
że świadczy to bądź o niskiej oryginalności realizowanych innowacji, bądź 
o ograniczonej użyteczności krajowych instytucji B+R. Brak zagranicznych 
instytucji B+R na liście pożądanych partnerów dla rozwoju innowacyjnego bada-
nych MSP świadczyć może o ich bardzo słabych kontaktach w zagranicznym 
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świecie nauki i badań. W opinii badanych przedsiębiorstw niską użyteczność dla 
ich rozwoju innowacyjnego mają kontakty z konsultantami (6%) oraz organiza-
cjami wspierania biznesu (3%). 

45,6

27,8

12,7
8,9

5,1
0

42,6 42,6

9,3

1,9 0
3,7

0

10

20

30

40

50

Przedsi biorstwa
krajowe

Przedsi biorstwa
zagraniczne

Krajowa sfera
NiT

Konsultanci Organizacje
wspierania

biznesu

Inne

Grupa I Grupa II

Rys. 6. Ocena przydatności partnerów zewnętrznych dla rozwoju innowacyjnego MSP

Źródło: opracowanie własne (dane dla 133 przedsiębiorstw).

Znaczenie poszczególnych partnerów dla podejmowanych innowacji wyka-
zuje pewne zróżnicowanie, uwzględniając podział przedsiębiorstw według inno-
wacyjności. Przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności podkreślają przede 
wszystkim użyteczność współpracy z krajowymi przedsiębiorstwami (45,2%), 
podczas gdy przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności jednako wysoko 
oceniają użyteczność współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębior-
stwami (po 42,6%). Wydaje się, że znamienna jest zwłaszcza wysoka ocena przy-
datności kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorstwami wskazująca na bardziej 
rozwiniętą współpracę wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw. Mają one wyż-
szy udział eksportu w swoich obrotach, podejmują przedsięwzięcia innowacyjne 
bardziej złożone i o wyższej oryginalności, co może wymagać szerszej współ-
pracy z partnerami zagranicznymi. Pozostali partnerzy badanych przedsiębiorstw 
są zasadniczo podobnie oceniani przez obie wyróżnione grupy, choć należy 
zauważyć, że przedsiębiorstwa o niższej innowacyjności nieznacznie wyżej oce-
niają użyteczność krajowych instytucji B+R w porównaniu do przedsiębiorstw 



265Innowacyjność polskiego sektora MSP... 

o podwyższonej innowacyjności. Być może wynika to z faktu oceny raczej po-
tencjalnej niż rzeczywistej przydatności krajowych instytucji B+R.

Współpraca badanych przedsiębiorstw innowacyjnych z otoczeniem w ana-
lizowanym okresie zasadniczo była korzystna dla ich rozwoju innowacyjnego. 
Blisko 3/4 przedsiębiorstw (73,7%), które współpracowały w zakresie innowacji, 
oceniło, że ich potrzeby zostały zaspokojone w wyniku nawiązanych różnorakich 
kontaktów z zewnętrznymi partnerami. Warto zauważyć jednak, że biorąc pod 
uwagę wszystkie badane przedsiębiorstwa, dotyczyło to zaledwie 54,4% z nich. 
A zatem blisko połowa badanych innowacyjnych MSP nie nawiązała współpracy 
z otoczeniem w celu realizowania innowacji (26,5%) bądź nie odniosła z tego 
tytułu żadnych wymiernych korzyści (19,3%). 

Korzyści odniesione ze współpracy z partnerami zewnętrznymi w zakre-
sie rozwoju innowacyjnego są wyraźnie zróżnicowane, uwzględniając podział 
przedsiębiorstw według innowacyjności. Jedynie połowa ogółu przedsiębiorstw 
o obniżonej innowacyjności uznała, że ich potrzeby innowacyjne zostały zaspo-
kojone w wyniku nawiązanych różnorakich kontaktów z zewnętrznymi part-
nerami (50,4%). Odsetek przedsiębiorstw, które w zakresie innowacji odniosły 
wymierne korzyści ze współpracy z otoczeniem, był znacznie wyższy w przy-
padku przedsiębiorstw o podwyższonej innowacyjności – 60,3% ogółu przedsię-
biorstw oceniło pozytywnie taką współpracę.

Ponad 1/4 przedsiębiorstw, które współpracowały z zewnętrznymi partne-
rami uznała, że nie odniosła z tego tytułu żadnych wymiernych korzyści, ich 
potrzeby w zakresie innowacji nie zostały zaspokojone. W ich opinii największą 
lukę w zaspokojeniu potrzeb rozwoju innowacyjnego odnotowano w przypadku 
informacji naukowej (42,9% odpowiedzi), a w dalszej kolejności w przypadku 
informacji rynkowej (22,9%) oraz szkoleń (14,3%). Pozostałe obszary potrzeb 
innowacyjnych mają niewielkie znaczenie. Warto zwrócić uwagę, iż jedynie 
2,9% przedsiębiorstw sygnalizuje niezaspokojony popyt na środki fi nansowe. 
Charakter tych luk wskazuje, że dotyczą one zagadnień zarówno naukowych, 
jak i rynkowych. Brak zaspokojonych potrzeb w zakresie informacji nauko-
wej dotyczy głównie przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności, co koreluje 
z ich stosunkowo dobrą oceną użyteczności instytucji B+R w podejmowanych 
innowacjach. Być może sygnalizuje to występowanie większych problemów 
z nawiązaniem kontaktów z instytucjami B+R w porównaniu do przedsiębiorstw 
o podwyższonej innowacyjności. Z kolei te ostatnie mają większe problemy 
z uzyskaniem informacji rynkowej, zwłaszcza dotyczącej rynków zagranicznych, 
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co znajduje odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej ocenie kontaktów z zagra-
nicznymi podmiotami gospodarczymi (rys. 7).
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wacyjnego (% przedsiębiorstw)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 35 przedsiębiorstw).

Według samooceny badanych przedsiębiorstw ich wewnętrzna zdolność 
innowacyjna jest niewystarczająca do samodzielnego rozwoju innowacji, biorąc 
pod uwagę trzyletnie zamierzenia w tej dziedzinie. Jedynie 1/4 przedsiębiorstw 
innowacyjnych jest w stanie całkowicie samodzielnie realizować zamierzenia 
innowacyjne. Zdecydowana większość (75,6%) nie jest w stanie samodzielnie 
rozwijać planowej działalności innowacyjnej, z tego 70,7% jest w stanie tylko 
częściowo samodzielnie realizować zamierzenia innowacyjne, a niecałe 5% 
odczuwa całkowity brak takich możliwości (tab. 14). 



267Innowacyjność polskiego sektora MSP... 

Tabela 14

Ogólna samoocena zdolności innowacyjnej dla realizacji zamierzeń innowacyjnych 
(% odpowiedzi)

Samoocena zdolności 
innowacyjnej Grupa I Grupa II Razem

Wystarczająca 26,3 21,5 24,4

Częściowo wystarczająca 68,7 73,8 70,7

Brak własnych możliwości   5,1   4,6   4,9

Źródło: opracowanie własne (dane dla 181 przedsiębiorstw).

Warto zwrócić uwagę, iż przedsiębiorstwa, które nie zamierzają rozwijać 
innowacji, mają wystarczające własne zdolności innowacyjne, co oznacza, że 
rozstrzygają tutaj czynniki motywacyjne. Im bardziej ambitny program rozwoju 
innowacji (stopień nowości innowacji), tym bardziej krytyczne oceny możliwo-
ści własnych dotyczących ich realizacji.

Nie ma większych różnic dotyczących oceny własnej zdolności innowacyj-
nej, jeśli chodzi o podział na przedsiębiorstwa według stopnia innowacyjności. 
Przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności bardziej optymistycznie oceniają 
swoje zdolności innowacyjne w porównaniu do przedsiębiorstw o podwyższonej 
innowacyjności (odpowiednio 26,3% i 21,5% przedsiębiorstw). 

8.3.5. Orientacja rozwojowa przedsiębiorstw

Wśród badanych przedsiębiorstw innowacyjnych 3/4 ocenia, że ma prze-
wagę konkurencyjną na swoich głównych rynkach. Dotyczy to bardziej przedsię-
biorstw o podwyższonej innowacyjności (84,3%) niż przedsiębiorstw o obniżonej 
innowacyjności (69%). Powyższe dane wskazują na wyraźny związek pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku z ich innowacyjnością i świadczą 
o znaczącej roli innowacyjności w działalności badanych fi rm. 

Do głównych przewag konkurencyjnych należały jakość produktów/usług 
(41,8% odpowiedzi) oraz przewaga cenowa (20,6%). W dalszej zaś kolejności 
standard techniczny/nowoczesność oraz innowacyjność (odpowiednio 13,9% 
i 12,4% odpowiedzi). 



268 Edward Stawasz

Układ przewag konkurencyjnych jest związany ze stopniem innowacyjności 
przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa o wyższej innowacyjności częściej akcentują 
przewagi w innowacyjności produktów i usług oraz ich nowoczesności w porów-
naniu do przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności, które częściej zaznaczają 
przewagi w jakości produktów lub usług oraz cenowe (rys. 9).
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Rys. 9. Główne przewagi konkurencyjne badanych przedsiębiorstw (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 194 przedsiębiorstw).

Duże znaczenie innowacyjności w działalności badanych przedsiębiorstw 
znajduje potwierdzenie w analizie priorytetów rozwojowych na najbliższe trzy 
lata. Prawie wszyscy właściciele (97%) zakładają wzrost skali swoich przed-
siębiorstw. Wskazuje to, iż wśród badanych przedsiębiorstw innowacyjnych 
zdecydowanie przeważa orientacja wzrostowa. Priorytetem badanych przed-
siębiorstw będzie rozwój nowego produktu lub technologii (35,7%). Po 20% 
przedsiębiorstw przewiduje inwestowanie w maszyny i urządzania oraz wejście 
na nowe rynki krajowe. Pozostałe wymienione priorytety nie mają większego 
znaczenia na liście odpowiedzi przedsiębiorstw (tab. 15). Z danych tych wynika, 
że rozwój przedsiębiorstw będzie miał charakter proinnowacyjny, odbywać się 
będzie poprzez innowacyjność produktów lub technologii, modernizację apa-
ratu wytwórczego oraz ekspansję na rynku krajowym. Rozkład odpowiedzi na 
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temat priorytetów rozwojowych przedsiębiorstw nie wykazuje wyraźnych różnic 
w układzie ich innowacyjności. Jedynie w przypadkach wejścia na nowe rynki 
zagraniczne podmioty o podwyższonej innowacyjności częściej wymieniają ten 
aspekt w porównaniu z podmiotami o obniżonej innowacyjności (odpowiednio 
11,1% i 5,2% odpowiedzi przedsiębiorstw), a podniesienie kwalifi kacji pracow-
ników częściej wymieniane jest przez podmioty o obniżonej innowacyjności 
(odpowiednio 11,6% i 1,9% odpowiedzi przedsiębiorstw).

Tabela 15

Priorytety rozwojowe badanych przedsiębiorstw w latach 2011–2013 (w %)

Priorytety Grupa I Grupa II Razem

Rozwój nowego produktu/technologii 33,5 38,4 35,7

Inwestowanie w maszyny i urządzenia 21,3 21,3 21,3

Wejście na nowe rynki krajowe 20,0 22,2 20,9

Wprowadzenie/rozwój eksportu 5,2 11,1 7,6

Podniesienie kwalifi kacji pracowników 11,6 1,9 7,6

Brak rozwoju  4,5 0,9 3,0

Inne  3,9 3,7  3,8

Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw należeć będzie do kate-
gorii podmiotów innowacyjnych w ciągu najbliższych trzech lat (2011–2013). 
Z wypowiedzi przedsiębiorców wynika bowiem, że 234 przedsiębiorstwa (90,9% 
całości próby) planują wprowadzanie zmian innowacyjnych w swojej działalno-
ści. Dotyczyć to będzie szczególnie przedsiębiorstw o podwyższonej innowa-
cyjności, wśród których aż 97,2% planuje wprowadzenie zmian innowacyjnych. 
Natomiast znacznie niższy odsetek przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności 
planuje przedsięwzięcia innowacyjne (85,2%). Można przypuszczać, że zakres 
i oryginalność planowanych przedsięwzięć rzutują na dalszy rozwój innowa-
cyjny, a tym samym na rozwój zdolności innowacyjnych i potrzeby innowacyjne 
badanych przedsiębiorstw. 
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Ponad połowa przedsiębiorstw planuje wdrożenie lub istotne ulepszenie 
produktu (53,4%). Wskazuje to na prorynkowy charakter działań innowacyjnych 
wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw. 1/4 przedsiębiorstw planuje wdrożenie 
lub istotne ulepszenie technologii. Nowości o charakterze organizacyjnym mają 
mniejsze znaczenie w planach przedsiębiorstw: 10,2% planuje wdrożenie lub 
istotne ulepszenie koncepcji marketingowej, a 8,9% chce wprowadzić nowości 
w systemie zarządzania. 

Plany dotyczące przedmiotu innowacji w badanych przedsiębiorstwach 
według ich innowacyjności nie różnią się istotnie w porównaniu z analizą całej 
próby. Przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności będą bardziej aktywne 
we wprowadzaniu innowacji we wszystkich wymienionych obszarach w porów-
naniu z przedsiębiorstwami o obniżonej innowacyjności, z wyjątkiem zmian 
o charakterze marketingowym (rys. 10). Stosunkowo największe różnice będą 
dotyczyły zmian w technologiach oraz w marketingu. Podstawowym sposo-
bem realizacji planowanego rozwoju innowacyjnego w latach 2011–2013 dla 
1/3 badanych przedsiębiorstw będzie lepsze wykorzystanie własnych zasobów, 
głównie kadrowych (kierownictwa i pracowników).
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Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).
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W dalszej kolejności rozważane są: zakupy środków trwałych (29,9%) oraz 
lepsza współpraca z otoczeniem (16,2%). Wskazuje na to poziom nowoczesności 
podejmowanych innowacji. Wydaje się, że będą to usprawnienia głównie istnie-
jących rozwiązań. 

Działania wymagające wysiłków nakierowanych na nowoczesne rozwią-
zania mają znacznie mniejsze znaczenie: zakupy nowych technologii i praw 
(9,4%) czy powiększanie własnych działów rozwojowych (5,1%). Pewne zna-
czenie przypisuje się deklarowanemu naśladownictwu obcych rozwiązań (6%) 
(tab. 16).

Tabela 16

Planowane strategie rozwoju innowacyjnego w latach 2011–2013 (w %)

Planowane strategie rozwoju innowacyjnego Grupa I Grupa II Razem

Lepsze wykorzystanie własnych zasobów 31,3 35,9 33,3

Zakup środków trwałych 35,1 23,3 29,9

Współpraca z otoczeniem 13,0 20,4 16,2

Zakup nowych technologii i praw 9,2 9,7 9,4

Naśladowanie obcych rozwiązań 6,10 5,8 6,0

Powiększenie własnych działów rozwojowych 5,3 4,9 5,1

Źródło: opracowanie własne (dane dla 234 przedsiębiorstw).

Planowane strategie innowacyjne bazować będą raczej na wykorzysta-
niu zasobów obcych (61,1% przedsiębiorstw) niż własnych (37,9%). Wynika 
to zapewne z niskiej oceny zdolności przedsiębiorstw do samodzielnego rozwoju 
innowacji (tab. 14). Badane przedsiębiorstwa są niejako zmuszone zarówno 
do współpracy z otoczeniem rynkowym i naukowo-technicznym, jak i do sta-
rań o publiczne wsparcie swoich wysiłków innowacyjnych. Dotyczy to tak samo 
przedsiębiorstw o obniżonej i podwyższonej innowacyjności – biorąc pod uwagę 
ich skalę i wiek (rys. 11).
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Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

8.3.6. Potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw 

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw (87,8% całości próby) 
sygnalizuje zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi niezbędne przy podej-
mowanych innowacjach w trakcie trzech najbliższych lat (2011–2013). Dotyczy 
to szczególnie przedsiębiorstw o podwyższonej innowacyjności, wśród których 
aż 95% potrzebuje takich usług. Niższy odsetek przedsiębiorstw o obniżonej 
innowacyjności zgłasza zapotrzebowanie na usługi w zakresie podejmowanych 
innowacji (81,3%). Można przypuszczać, że zakres i oryginalność planowa-
nych przedsięwzięć rzutują na rozwój zdolności innowacyjnej, a tym samym 
na potrzeby innowacyjne badanych przedsiębiorstw.

Zapotrzebowanie na usługi niezbędne przy podejmowanych innowacjach 
dotyczy głównie dostępu do kapitału (ponad połowa przedsiębiorstw) oraz 
nawiązania nowych kontaktów biznesowych ułatwiających realizację inno-
wacji (1/4 przedsiębiorstw). Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi fi nansowe 
dotyczy bądź skali podejmowanych inwestycji, bądź świadczy o występowaniu 
problemów ze zrozumieniem istoty i skali innowacji – charakterystycznych dla 
przedsiębiorstw słabo lub nieinnowacyjnych. Zagadnienie nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych świadczy o potrzebie współpracy z innymi przedsiębior-
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stwami w zakresie realizacji innowacji i dotyczy m.in. wejścia na rynek z nowym 
produktem lub usługą, dostępu do usług produkcyjnych, dystrybucyjnych. Jest to 
problem typowy dla przedsiębiorstw o wyższej aktywności innowacyjnej. Pewne 
znaczenie mają także dostęp do nowej wiedzy, a więc kontakty z uczelniami 
wyższymi i instytutami badawczymi (9,5% przedsiębiorstw), oraz wyspecjalizo-
wane usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące innowacji (7,4%). Obie te kwestie 
są charakterystyczne dla aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw i wskazują 
na potrzebę rozwoju wewnętrznej zdolności innowacyjnej o bardzo wyspecjali-
zowanym charakterze, wzmacniającej głównie potencjał techniczny i rozwojowy 
oraz kadrowy przedsiębiorstw. Minimalne znaczenie mają usługi szkoleniowe na 
temat innowacji, co może wskazywać na niski poziom i użyteczność ofert szko-
leniowych skierowanych do sektora innowacyjnych MSP bądź na niską ocenę 
własnych umiejętności dotyczących absorpcji świadczonych usług.

Znaczenie poszczególnych usług dla podejmowanych innowacji jest wyraź-
nie zróżnicowane, uwzględniając podział przedsiębiorstw według innowacyjno-
ści (rys. 12).
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Rys. 12. Zapotrzebowanie na usługi dotyczące realizacji innowacji w latach 2011–2013 
(% przedsiębiorstw)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

Przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności częściej wskazują na zapo-
trzebowanie na usługi fi nansowe (58,9%) niż przedsiębiorstwa o podwyższo-
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nej innowacyjności (48%). Odmienna sytuacja ma miejsce w ocenie znaczenia 
nawiązania nowych kontaktów biznesowych: przedsiębiorstwa o podwyższonej 
innowacyjności częściej sygnalizują potrzeby w tym zakresie w porównaniu 
z przedsiębiorstwami o obniżonej innowacyjności (odpowiednio 32,4% i 20,2%). 
Wydaje się, że wskazuje to na większe zaawansowanie działalności innowa-
cyjnej oraz bardziej ambitne plany innowacyjne i ich rolę w rozwoju przedsię-
biorstw. Zapotrzebowanie na usługi w zakresie dostępu do nowej wiedzy oraz 
wyspecjalizowane usługi doradcze i szkoleniowe nie różnią się istotnie dla obu 
wyróżnionych grup i świadczą o ich zamiarze rozwoju wewnętrznej zdolności 
innowacyjnej o bardzo wyspecjalizowanym charakterze.

8.4. Charakterystyka przedsiębiorstw nieinnowacyjnych

8.4.1. Przyczyny niepodejmowania działalności innowacyjnej 

W badanej próbie 109 przedsiębiorstw (tj. 29,3% całości próby) nie prowa-
dziło w latach 2007–2009 działalności innowacyjnej polegającej na wdrażaniu 
jakichkolwiek rozwiązań innowacyjnych w zakresie produktu/usługi, techno-
logii i metod produkcyjnych, organizacji, marketingu i zarządzania, będących 
nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Te właśnie przedsiębior-
stwa uznano za nieinnowacyjne w świetle przyjętej defi nicji. Wśród tych 109 
przedsiębiorstw 40,4% z nich do tej pory w ogóle nie prowadziło działalności 
innowacyjnej, ale 59,6% wcześniej podejmowało takie próby. Jednak w latach 
2007–2009 żadne z nich nie prowadziło działalności innowacyjnej polegającej 
na wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych. 

Główną przyczyną niepodejmowania działalności innowacyjnej w latach 
2007–2009 przez badane przedsiębiorstwa był niedostatek kapitału – dotyczyło 
to 38,5% przedsiębiorstw (rys. 13). Nie bez znaczenia były także brak rozwiązań 
gotowych do komercjalizacji (19,3%) oraz obawa przed ryzykiem (17,4%). 
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Źródło: opracowanie własne (dane dla 109 przedsiębiorstw).

Z analizy przyczyn niepodejmowania działalności w latach 2007–2009 
przez badane przedsiębiorstwa wynika, że źródłem tego były zarówno czynniki 
związane ze zdolnością innowacyjną, jak i skłonnością do innowacji, choć te 
pierwsze miały znaczenie podstawowe (tab. 17). Brak zdolności innowacyjnej 
był główną przyczyną niepodejmowania innowacji w przypadku 63,5% przedsię-
biorstw i dotyczył przede wszystkim niewystarczających środków fi nansowych 
na realizację innowacji (38,5%) oraz niezdolności do tworzenia lub zakupu roz-
wiązań gotowych do komercjalizacji (17,4%). Wydaje się, że w tym ostatnim 
przypadku badane przedsiębiorstwa nie miały także wystarczającej zdolności 
do monitoringu i absorpcji rozwiązań innowacyjnych. Niska skłonność do inno-
wacji była podstawową przyczyną niepodejmowania innowacji w 36,7% przed-
siębiorstw i dotyczyła głównie obawy przed ryzykiem (17,4%) oraz braku wiedzy 
o instrumentach wsparcia innowacji (11,9%) i braku presji rynkowej wymuszają-
cej podejmowanie innowacji (10,1%).
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Tabela 17

Dominujące przyczyny niewprowadzania zmian innowacyjnych (% przedsiębiorstw) 
w latach 2007–2009

Przyczyny % przedsiębiorstw

Niewystarczająca zdolność innowacyjna
1. Ograniczony dostęp do kapitału
2. Brak gotowych rozwiązań do komercjalizacji
3. Niskie kwalifi kacje pracowników
4. Brak ośrodków badawczych w regionie

63,5
38,5
19,3
4,6
0,9

Niska skłonność do innowacji
1. Obawa przed ryzykiem
2. Brak wiedzy o instrumentach wsparcia innowacji
3. Brak presji rynku

36,7
17,4
11,9
10,1

Źródło: opracowanie własne (dane dla 109 przedsiębiorstw).

8.4.2. Priorytety rozwojowe przedsiębiorstw 

Priorytetem rozwojowym badanych przedsiębiorstw nieinnowacyjnych 
w perspektywie najbliższych trzech lat (tj. okresie 2011–2013) jest poprawa 
aktualnej pozycji konkurencyjnej (rys. 14). Ogromna większość, bo 91,7% 
właścicieli fi rm, planuje podniesienie konkurencyjności swoich przedsiębiorstw. 
Cele ten wyprzedza drugi istotny priorytet, jakim jest wzrost/rozwój przedsię-
biorstw (57,8%). Kolejne miejsce zajmują: pozyskanie dostępu do zewnętrznego 
fi nansowania (50,6%) oraz podniesienie kwalifi kacji pracowników (39,4%) 
i pozyskanie zewnętrznego inwestora (29,4%). Minimalne znaczenie na liście 
priorytetów ma utworzenie własnej jednostki/stanowiska ds. rozwoju (4,6%). 

Z analizy priorytetów badanych przedsiębiorstw nieinnowacyjnych w per-
spektywie najbliższych trzech lat, tj. okresu 2011–2013, wynika, iż są one zorien-
towane raczej na przetrwanie niż na wzrost. Służyć temu mają: lepszy dostęp 
do zewnętrznego fi nansowania i szkoleń oraz pozyskanie zewnętrznego inwe-
stora. Wydaje się, że planowane przedsięwzięcia innowacyjne będą miały 
podobny charakter, tzn. będą związane z poprawą bieżącej pozycji konkurencyj-
nej i wyników przedsiębiorstw.
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Rys. 14. Priorytety rozwojowe badanych przedsiębiorstw w latach 2011–2013

Źródło: opracowanie własne (dane dla 109 przedsiębiorstw).

8.4.3. Planowane przedsięwzięcia innowacyjne

Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie przedsiębiorstwa planują 
podjęcie działań innowacyjnych w latach 2011–2013. Jeśli chodzi o przedmiot 
wprowadzonych zmian, to przeważają zmiany produktowe – blisko 78% przed-
siębiorstw wdroży zmiany w tym obszarze (rys. 15). Powszechne są także zmiany 
w technologach – dotyczą 71,6% przedsiębiorstw. Zmiany w obszarze organiza-
cyjnym będą mniej powszechne w porównaniu z obszarem technicznym. Wpro-
wadziło je od 22,9 do 43,1% przedsiębiorstw. Najliczniejsze z nich związane 
były z marketingiem i dystrybucją (43,1%). Mniej liczne będą zmiany związane 
ze strukturami organizacyjnymi (35,7%) oraz z zarządzaniem (22,9%).
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Rys. 15. Przedmiot planowanych zmian innowacyjnych (% przedsiębiorstw) 

Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

Udział sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych planowanych 
do wprowadzenia w latach 2011–2013 w ogólnej sprzedaży fi rm wyniesie 14,6% 
(tab. 18). Wartość tego wskaźnika będzie porównywalna z analogicznym wskaź-
nikiem dla całego polskiego przemysłu (12,3%), jednak blisko dwukrotnie niższa 
w porównaniu z analogicznym poziomem dla badanych przedsiębiorstw innowa-
cyjnych (26,3%). Warto zauważyć, że wartość tego wskaźnika będzie zbliżona 
do poziomu wskazanego przez przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności 
(10,3%). Zwraca uwagę znaczna rozpiętość wskaźnika udziału sprzedaży nowych 
lub zmodernizowanych produktów/usług: od 1% (4,3% przedsiębiorstw) do 50% 
(1,1% przedsiębiorstw), świadcząca o dużym zróżnicowaniu innowacyjnym 
przedsiębiorstw, wynikającym zapewne z przedmiotu planowanych zmian. 

W ocenie przeważającej części badanych przedsiębiorstw (89,9%) podjęcie 
działalności innowacyjnej będzie miało pozytywny wpływ na ich konkurencyj-
ność. Biorąc pod uwagę główne rynki zbytu przedsiębiorstw, poprawa ich pozy-
cji konkurencyjnej dzięki innowacjom będzie miała miejsce: 

1) na rynku regionalnym (dla 23,5% przedsiębiorstw),
2) na rynku krajowym (dla 43,7% przedsiębiorstw), 
3) na rynkach zagranicznych (dla 32,7% przedsiębiorstw).



279Innowacyjność polskiego sektora MSP... 

Tabela 18

Udział % sprzedaży nowych lub zmodernizowanych produktów/usług planowanych 
do wprowadzenia w latach 2011–2013 w całkowitej sprzedaży

Wyszczególnienie Udział %

Średni % udział w obrotach 14,6

Mediana udziału w % 10,0

Min. % udział   1,0

Maks. % udział 50,0

Źródło: opracowanie własne (dane dla 109 przedsiębiorstw).

Główne motywy planowanych zmian innowacyjnych w badanych przed-
siębiorstwach dotyczyć będą zwiększenia zysków (blisko 80% przedsiębiorstw), 
poprawy jakości (75,2%) i rozwoju przedsiębiorstw (70,6%). Relatywnie mniej 
ważne motywy związane stricte z działalnością innowacyjną to: lepsza wiedza 
o rozwiązaniach gotowych do komercjalizacji (23,9%) czy spadek kosztów 
wdrożeń (11,9%). Z analizy tabeli 19 wynika, że motywy podjęcia działalno-
ści innowacyjnej mają głównie charakter ekonomiczno-rynkowy, co wskazuje 
na poprawę skłonności do innowacji badanych przedsiębiorstw. Wydaje się, 
że poprawa zdolności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw będzie mieć 
mniejsze znaczenie jako motyw podjęcia działalności innowacyjnej.

Tabela 19

Motywy planowanych zmian innowacyjnych (% przedsiębiorstw)

Przedmiot zmian % przedsiębiorstw*

Zwiększenie zysków
Poprawa jakości
Rozwój przedsiębiorstwa
Wzrost wydajności
Lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnej
Presja konkurencyjna
Obniżka kosztów
Wzrost popytu
Lepsze fi nansowanie zewnętrzne
Lepsza wiedza
Spadek kosztów wdrożeń

79,9
75,2
70,6
58,7
56,9
56,0
42,2
42,2
28,4
23,9
11,9

* Przedsiębiorstwa mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).
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Podstawowym źródłem (sposobem) wprowadzenia planowanych zmian 
innowacyjnych będzie współpraca z otoczeniem (48,6% łącznych odpowie-
dzi przedsiębiorstw) oraz zakupy innowacji (rozwiązań, techniki itp. – 44%) 
(rys. 16). Pewne znaczenie będą miały również samodzielne poszukiwanie inno-
wacji poprzez analizę luk na rynku (32,1%) oraz naśladownictwo obcych rozwią-
zań (28,4%). 
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Rys. 16. Źródła wprowadzenia planowanych zmian innowacyjnych (% przedsiębiorstw)
Źródło: opracowanie własne (dane dla 263 przedsiębiorstw).

Z analizy źródeł wprowadzenia planowanych zmian innowacyjnych 
wynika, że strategie rozwoju innowacyjnego badanych przedsiębiorstw będą 
miały charakter zróżnicowany. Przeważają strategie bazujące na wykorzystaniu 
mieszanych źródeł innowacji (42,2% przedsiębiorstw). Na wyłącznie włas ne 
źródła wprowadzenia planowanych zmian innowacyjnych wskazuje 21,1%, 
a na wyłącznie obce źródła 36,7% przedsiębiorstw (tabela 20). Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że blisko 2/3  przedsiębiorstw wskazuje na źródła własne 
o charakterze rynkowym, przyrostowym, a 20,2% przedsiębiorstw wskazuje 
na źródła własne o charakterze badawczym.
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Tabela 20

Źródła wprowadzenia planowanych zmian innowacyjnych 
(% przedsiębiorstw)

Źródła zmian % przedsiębiorstw

Wyłącznie własne 21,1

Wyłącznie obce 36,7

Mieszane 42,2

Źródło: opracowanie własne (dane dla 109 przedsiębiorstw).

Wszystkie badane przedsiębiorstwa zgłaszają zapotrzebowanie na wyspe-
cjalizowane usługi niezbędne przy podejmowaniu innowacji w okresie trzech 
najbliższych lat (2011–2013). Z analizy rysunku 17 wynika, że dotyczyć 
to będzie przed wszystkim dostępu do kapitału (83,5% przedsiębiorstw), dostępu 
do nowych rynków zbytu (74,3%) oraz dostępu do źródeł innowacji (69,7%). 
Dalsze miejsca zajmuje dostęp do różnego rodzaju usług doradczych i szkolenio-
wych na rzecz innowacji (32,1%).
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Rys. 17. Zapotrzebowanie na usługi dotyczące realizacji innowacji w latach 2011–2013 
(% przedsiębiorstw)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 109 przedsiębiorstw).
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Z przeprowadzonej analizy można wysnuć wniosek, że ponad 2/3 bada-
nych przedsiębiorstw nieinnowacyjnych ma wprawdzie ograniczoną zdolność 
do absorpcji oraz samodzielnego wdrażania i komercjalizacji gotowych rozwią-
zań, jednak warunki tworzenia i realizacji tych rozwiązań mają zasadniczo cha-
rakter zewnętrzny i dotyczą lepszego fi nansowania zewnętrznego, występowania 
popytu na innowacyjne produkty bądź usługi oraz dostępu do źródeł innowacji. 
Ponadto oznaczać to może, że jedynie w ograniczonym zakresie mogą tworzyć 
rozwiązania innowacyjne. Aby zatem badane przedsiębiorstwa wprowadziły 
innowacyjne zmiany, potrzebują nowych rozwiązań z zewnątrz, na które muszą 
znaleźć zewnętrzne fi nansowanie oraz na które występuje popyt rynkowy, a także 
muszą pozyskać – w pewnym zakresie – umiejętności komercjalizacji innowacji. 
Badane przedsiębiorstwa zasadniczo nie prowadzą prac nad tworzeniem roz-
wiązań, zwłaszcza wymagających badań, natychmiast potrzebują pracowników 
o wymaganych umiejętnościach wdrożeniowych. Słabą stroną tych przedsię-
biorstw jest monitoring innowacji: 62,4% przedsiębiorstw potrzebuje wsparcia 
w tej dziedzinie. Niewielkie znaczenie ma zapotrzebowanie na wyspecjalizo-
wane usługi w zakresie innowacji, co może wskazywać bądź na niski poziom 
i użyteczność ofert szkoleniowych skierowanych do sektora innowacyjnych 
MSP, bądź na niską ocenę własnych umiejętności i kompetencji przedsiębiorstw 
dotyczących absorpcji świadczonych usług – podobnie jak w przypadku przed-
siębiorstw innowacyjnych.
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Rys. 18. Zapotrzebowanie na usługi dotyczące realizacji innowacji w latach 2011–2013 
według skali przedsiębiorstw (w %)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 109 przedsiębiorstw).
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Znaczenie poszczególnych usług dla zamierzonych innowacji wykazuje 
wyraźne zróżnicowanie, uwzględniając podział przedsiębiorstw według ich 
skali (rys. 18). Mikroprzedsiębiorstwa częściej podkreślają zapotrzebowanie na 
usługi fi nansowe (86,5%) oraz usługi w zakresie dostępu do nowych rynków 
zbytu (78,8%) niż przedsiębiorstwa większe. Z kolei przedsiębiorstwa o średniej 
wielkości częściej podkreślają znaczenie dostępu do wyspecjalizowanych usług 
w zakresie innowacji (42,1%), co wskazuje być może na ich większą zdolność 
do absorpcji świadczonych usług. 

8.5. Konkluzje 

Przeprowadzone badania i wyciągnięte na ich podstawie wnioski pozwoliły 
na osiągnięcie założonego celu i weryfi kację hipotez. Badane MSP (372 pod-
mioty) odznaczają się wysokim zróżnicowaniem pod względem innowacyjności, 
biorąc pod uwagę fakt wprowadzenia zmian innowacyjnych w latach 2007–2009 
i wskaźnik udziału sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych w ogólnej 
sprzedaży przedsiębiorstw w 2009 roku. Z badań wynika, że możliwe było wyod-
rębnienie trzech grup przedsiębiorstw z uwagi na ich stopień innowacyjności: 
(i) przedsiębiorstwa nieinnowacyjne (29,3% przedsiębiorstw), (ii) przedsiębior-
stwa o obniżonej innowacyjności (29%) oraz (iii) przedsiębiorstwa o podwyższo-
nej innowacyjności (41,7%). Przedsiębiorstwa nieinnowacyjne nie wprowadziły 
żadnych zmian innowacyjnych w badanym okresie. W grupie przedsiębiorstw 
innowacyjnych można zauważyć, że podmioty o wyższej innowacyjności były 
bardziej aktywne we wprowadzaniu innowacyjnych zmian we wszystkich obsza-
rach działalności w porównaniu z przedsiębiorstwami o niższej innowacyjno-
ści. Im bardziej innowacyjne były przedsiębiorstwa, tym częściej wprowadzały 
zmiany innowacyjne o wyższym stopniu nowości, częściej wskazywały także 
na wymierne korzyści z podejmowanej działalności innowacyjnej, głównie 
o charakterze rynkowym.

Badane MSP w sposób odmienny oceniają swoją skłonność (motywa-
cję) do innowacji, przyjmując jako jej miarę ocenę roli innowacji w poprawie 
wyników przedsiębiorstw (pozycja konkurencyjna na rynku, korzyści ekono-
miczne). Świadczy to o zróżnicowanym zrozumieniu pojęcia innowacji i jej 
znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Ocena roli innowacji jest zróż-
nicowana, uwzględniając podział przedsiębiorstw według innowacyjności. Im 
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wyższy poziom innowacyjności i oryginalności wprowadzanych zmian, tym 
wyższa ocena roli innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, także wyższa 
ocena osiągniętych korzyści z innowacji w stosunku do poniesionych nakładów 
(rys. 19). Warto zauważyć, że blisko 80% przedsiębiorstw nieinnowacyjnych 
nie stwierdziło występowania takiej pozytywnej relacji. W przypadku przed-
siębiorstw nisko innowacyjnych dotyczyło to blisko 1/3 z nich, a w przypadku 
przedsiębiorstw wysoko innowacyjnych jedynie 18%. Skłonność do innowacji 
jest zróżnicowana według skali i wieku przedsiębiorstw. Im większe i starsze 
przedsiębiorstwo, tym wyższa ocena roli innowacji. Można stwierdzić zatem, 
że najwyższą skłonność do innowacji (i najlepsze zrozumienie potrzeby ich 
wprowadzenia) wykazują przedsiębiorstwa o wyższej innowacyjności, zarazem 
większe i dojrzałe (powyżej 10 lat funkcjonowania na rynku).
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Rys. 19. Skłonność do innowacji według grup innowacyjności przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne (dane dla 290 przedsiębiorstw).

Zdolność innowacyjna MSP (mierzona udziałem procenta wydatków na 
innowacje w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw) była bardzo zróżnicowana 
w badanej próbie i wyraźnie skorelowana z poziomem innowacyjności przedsię-
biorstw (rys. 20). 
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Rys. 20. Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw według grup innowacyjności (udział % 
wydatków na innowacje w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw w 2009 roku)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 290 przedsiębiorstw).

Wydaje się, że zależność jest w tym przypadku następująca: im wyższa 
zdolność innowacyjna przedsiębiorstw, tym ich innowacyjność wyższa. Przed-
siębiorstwa nieinnowacyjne nie mają zdolności innowacyjnej, jeśli zastosu-
jemy powyższą miarę. Z analizy przyczyn niepodejmowania innowacji wynika, 
iż istotnym ograniczeniem zdolności innowacyjnej jest także niedostatek kapitału 
uniemożliwiający fi nansowanie innowacji. 

Generalnie należy stwierdzić, że zdolność innowacyjna badanych przed-
siębiorstw jest niewystarczająca do samodzielnego rozwoju innowacji, biorąc 
pod uwagę zamierzenia w zakresie innowacji w okresie 2011–2013. Jedynie 
1/4 innowacyjnych MSP jest w stanie całkowicie samodzielnie realizować swoje 
zamierzenia innowacyjne. Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa, które nie 
zamierzają rozwijać innowacji, mają wystarczające własne zdolności innowacyjne 
(dotyczy to w pierwszej kolejności przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności). 
Może oznaczać to, że rozstrzygające znaczenie mają tutaj czynniki motywacyjne. 
Im bardziej ambitny program rozwoju innowacji (planowany stopień nowo-
ści innowacji), tym bardziej krytyczne oceny możliwości własnych dotyczące 
ich realizacji.
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Duże znaczenie innowacji w działalności badanych MSP, zwłaszcza inno-
wacyjnych, znajduje potwierdzenie w analizie priorytetów rozwojowych właści-
cieli dotyczących ich przedsiębiorstw w perspektywie lat 2011–2013 (rys. 21). 
Prawie wszyscy właściciele badanych MSP wykazują orientację proinnowacyjną, 
zakładając wzrost skali swoich przedsiębiorstw oraz rozwój nowego produktu lub 
technologii. Oznacza to, że rozwój odbywać się będzie poprzez innowacyjność 
produktów lub technologii, modernizację aparatu wytwórczego oraz ekspansję 
na rynku krajowym. Dotyczyć to będzie szczególnie przedsiębiorstw o podwyż-
szonej innowacyjności, które są bardziej aktywne we wprowadzaniu innowa-
cji we wszystkich obszarach działalności w porównaniu z przedsiębiorstwami 
o obniżonej innowacyjności i przedsiębiorstwami nieinnowacyjnymi.

Można przypuszczać, że zakres i oryginalność planowanych przedsięwzięć 
rzutują na dalszy rozwój innowacyjny, a tym samym na rozwój zdolności inno-
wacyjnej i potrzeby innowacyjne badanych przedsiębiorstw. 
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Rys. 21. Planowany rozwój innowacji według grup innowacyjności w latach 2011–2013 
(% przedsiębiorstw)

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).

Wszystkie badane MSP (372 podmioty) zgłaszają zapotrzebowanie na 
usługi zewnętrzne niezbędne w planowanych innowacjach w okresie 2011
–2013. Ranking poszczególnych usług jest podobny w układzie innowacyjności 
MSP (rys. 22). Różnice mają miejsce w znaczeniu tych usług. Kwestię dostępu 
do kapitału na innowacyjne projekty w największym stopniu sygnalizują nieinno-
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wacyjne MSP, a relatywnie w najmniejszym wysoko innowacyjne MSP. Z kolei 
zapotrzebowanie na kontakty rynkowe jako źródło wiedzy o nowych rozwiąza-
niach najsilniej zgłaszają wysoko innowacyjne MSP, a najsłabiej nieinnowacyjne 
MSP. Z przeprowadzonej analizy można wnioskować, że wraz ze wzrostem 
innowacyjności MSP maleje znaczenie zapotrzebowania na dostęp do kapitału, 
a rośnie zapotrzebowanie na kontakty rynkowe. Wysoko innowacyjne MSP są 
w stanie skuteczniej pozyskiwać środki fi nansowe na innowacje w porównaniu 
do MSP słabiej innowacyjnych czy wręcz nieinnowacyjnych. Kwestia proble-
mów z fi nansowaniem innowacji może być także probierzem skłonności (moty-
wacji) innowacyjnej MSP – często służy jako główny – obok popytu rynkowego 
– powód niepodejmowania innowacji. Znaczenie kontaktów rynkowych z innymi 
przedsiębiorstwami jako źródła innowacji jest zrozumiałe, jeśli uwzględni się 
fakt, iż dotyczy to MSP, które przejawiają postawy innowacyjne, mających jed-
nak ograniczoną zdolność innowacyjną i dla których realnym problemem jest 
pozyskanie sprawdzonych źródeł innowacji z zewnątrz. 

65,1

18,3 15,6

0

58,9

20,2

10,9
6,2

48,0

32,4

7,8 9,8

0

20

40

60

80

Dost p do kapita u Nowe kontakty
biznesowe

Dost p do nowej
wiedzy

Us ugi
specjalistyczne

NI I1 I2

NI – przedsiębiorstwa nieinnowacyjne; I1 – przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności; 
I2 – przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności

Rys. 22. Zapotrzebowanie na usługi dotyczące realizacji innowacji w latach 2011–2013 
(% przedsiębiorstw) 

Źródło: opracowanie własne (dane dla 372 przedsiębiorstw).
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Zapotrzebowanie na usługi w zakresie dostępu do nowej wiedzy oraz wyspe-
cjalizowane usługi doradcze i szkoleniowe na temat innowacji nie różnią się 
istotnie w wyróżnionych grupach przedsiębiorstw innowacyjnych, co świadczy 
o pewnym rozwoju zdolności absorpcyjnej badanych MSP. Dotyczy to zwłaszcza 
przedsiębiorstw o wyższej innowacyjności. Przedsiębiorstwa nieinnowacyjne nie 
zgłaszają zapotrzebowania na wyspecjalizowane usługi na rzecz innowacji, co 
może wskazywać na brak rozwiniętej zdolności absorpcyjnej tej grupy MSP.

Z przeprowadzonych badań wynikają implikacje dla polityki innowacyjnej. 
Oferta publicznego wsparcia innowacyjności MSP powinna być zróżnicowana, 
gdyż należy uwzględnić zróżnicowanie MSP, jeśli chodzi o zakres i intensywność 
działalności innowacyjnej, współpracy z otoczeniem, a także odmienne zapotrze-
bowanie na usługi w dziedzinie innowacji. Oznacza to konieczność wypraco-
wania strategii różnicowania oferty usług publicznych dla różnych grup MSP, 
w szczególności dla podmiotów nieinnowacyjnych lub słabo innowacyjnych, 
także najmniejszych i najmłodszych, w tym:

1. Stworzenie systemu monitoringu sytuacji innowacyjnej MSP pod kątem 
oceny zdolności innowacyjnej, potrzeb i możliwości korzystania z usług 
zewnętrznych na rzecz innowacji.

2. Stymulowanie skłonności MSP do innowacji, zwłaszcza przedsiębiorstw 
nieinnowacyjnych (np. opracowanie i wdrożenie różnych preferencji 
w podejmowaniu innowacji w MSP, w tym dotyczących kosztów two-
rzenia i wdrożeń innowacji.

3. Zwiększenie wewnętrznej zdolności innowacyjnej MSP, szczególnie 
zdolności do absorpcji obcych rozwiązań pozyskanych od jednostek 
sfery nauki i techniki, partnerów rynkowych (dostawców, kooperantów, 
konkurentów). Problem ten dotyczy wszystkich badanych MSP, ale 
szczególnie przedsiębiorstw nieinnowacyjnych. 

4. Ułatwienia dostępu MSP do kapitału na innowacyjne projekty, zwłasz-
cza dla podmiotów nieinnowacyjnych lub słabo innowacyjnych, które 
w największym stopniu zgłaszają zapotrzebowanie na usługi fi nansowe. 
W przypadku podmiotów wysoko innowacyjnych zapotrzebowanie 
na usługi fi nansowe dotyczy fi nansowania współpracy z jednostkami 
sfery nauki i techniki oraz komercjalizacji technologii.

5. Ułatwienia dostępu MSP do źródeł nowej wiedzy oraz wysoko wyspe-
cjalizowanych usług na rzecz innowacji, które w największym stop-
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niu zgłaszają podmioty wysoko innowacyjne, ale także podmioty nie-
innowacyjne (dostęp do nowej wiedzy). W szczególności chodzi tutaj 
o dostarczanie specyfi cznych usług proinnowacyjnych w postaci szko-
leń, doradztwa i promocji innowacji, asysty przy wdrożeniach, pomocy 
w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Tego typu działania obejmują 
wyspecjalizowane formy pomocy aktywizującej działania innowacyjne 
w sektorze MSP, umożliwiające przedsiębiorstwom efektywne i sku-
teczne zarządzanie rozwojem nowych usług, produktów, technologii, 
modeli marketingowych i rozwiązań organizacyjnych. 

6. Wzmocnienie systemu instytucji innowacyjnego biznesu pośredniczą-
cych w kontaktach MSP z otoczeniem i wspierających głównie podmioty 
o bardzo małej skali, młodsze i niedysponujące dostateczną wiedzą 
o obcych źródłach innowacji ani o usługach na rzecz innowacji. Instytucje 
te odgrywają ważną rolę katalizatora przepływu wiedzy, ułatwiając 
wdrożenie nowych rozwiązań do praktyki gospodarczej. Stymulują one 
powstawanie nowych innowacyjnych podmiotów gospodarujących, 
współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami generującymi 
wiedzę, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczy-
niając się do powstawania korzyści stanowiących podstawę budowy 
gospodarki opartej na wiedzy. Funkcją ośrodków innowacji jest two-
rzenie specyfi cznych usług proinnowacyjnych, których z reguły nie ma 
na rynku5.
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POLISH SMES INNOVATION IN THE LIGHT OF OWN STUDY

Summary

The conducted research in the group of 372 SMEs has shown that they differ in 
regard to innovation, innovation propensity and innovation capability. It has conse-
quences for innovation policy. The offer of public support for MSEs’ innovation should 
be diversifi ed, as diversifi cation of SMEs in regard to range and intensity of innovation 
activity, cooperation with business environment, as well as different demand for services 
in the fi eld of innovation should be taken into consideration. It means that the strategy 
that diversifi es offers of public services for different groups of SMEs should be adapted. 
It refers, in particular, to low innovative entities, as well as the smallest and youngest 
entities.  

Translated by Edward Stawasz
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POLITYKI INNOWACYJNEJ (INSTRUMENTÓW WSPARCIA) 

WOBEC MSP W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

9.1. Założenia badawcze 

Zwiększenie innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP) jest jednym z istotnych celów polityki gospodarczej Unii Europejskiej, 
jak i poszczególnych państw członkowskich. Na cel ten przeznacza się coraz 
większe środki publiczne wspierające potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, 
prowadzenie przez nich działalności badawczo-rozwojowej, wdrażanie nowych 
technologii czy tworzenie innowacyjnych sieci. Zasadniczym celem badawczym 
projektu jest analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki wspierania inno-
wacyjności sektora małych i średnich fi rm w Polsce. Jednym z istotnych warun-
ków skuteczności każdej polityki gospodarczej (w tym polityki innowacyjnej), 
w szczególności w kontekście poprawności zakładanych celów i wykorzysty-
wanych instrumentów, jest znajomość podmiotów, których ta polityka dotyczy, 
ich cech oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań wpływających na 
skuteczność realizowanego wsparcia ze środków publicznych. Wiedza ta jest 
jednak ograniczona w przypadku polityki rozwoju innowacyjności MSP. Stra-
tegia, zasady i instrumenty polityki innowacyjnej skierowanej do sektora MSP 
wynikają z przyjętych celów gospodarczych i są formułowane głównie na pod-
stawie analizy poziomu innowacyjności oraz potencjału innowacyjnego małych 
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i średnich fi rm (głównie pod względem zgromadzonych zasobów). W praktyce 
skuteczność tej polityki ogranicza niewystarczające zainteresowanie przedsię-
biorstw w korzystaniu z pomocy publicznej przeznaczonej na cele innowacyjne. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Eurostat w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej w 2009 roku wskazują na niski ogólny poziom wykorzystania 
wsparcia publicznego do realizacji przez fi rmy działań innowacyjnych1. Tylko 
22% badanych fi rm skorzystało ze wsparcia, w tym wśród jednostek szcze-
bla lokalnego – 4%, a szczebla centralnego – 7%2. W odniesieniu do pomocy 
publicznej pochodzącej ze źródeł unijnych polscy przedsiębiorcy zajmują czwartą 
pozycję (ok. 9,2%) po Niemczech, Włoszech i Francji3. Jednakże daleko Polsce 
do tych liderów, których poziom absorpcji środków unijnych przez ich przedsię-
biorstwa osiąga 25–27%. Względnie niskie zaangażowanie pomocy publicznej 
uzasadnia postawienie pytań badawczych w następującej formie:

– z czego wynika tak małe wykorzystanie przez przedsiębiorstwa pomocy 
publicznej na działania innowacyjne;

– jakie uwarunkowania wpływają na poziom, sposób i skuteczność wyko-
rzystania instrumentów polityki innowacyjnej przedsiębiorstw, w szcze-
gólności sektora MSP.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników, który wpływa 
na poziom wykorzystania instrumentów wsparcia innowacyjności, a także sku-
teczność samej polityki, jest stopień dopasowania proponowanych form wsparcia 
do potrzeb przedsiębiorstw i poprawne określenie docelowej grupy, dla której 
instrumenty te są dostępne. Jednym z kluczowych pytań jest wyjściowy poziom 
innowacyjności fi rm korzystających ze wsparcia. Z obserwacji rynkowych 
wynika, że z pomocy korzystają chętniej przedsiębiorstwa już mające relatywnie 
wysoki poziom innowacyjności niż podmioty o mniejszym potencjale wzrostu 
innowacyjnego. Jeżeli badania potwierdzą większe zainteresowanie rodzajami 
wsparcia wśród przedsiębiorstw wysoko innowacyjnych, może to sugerować 

1  Eurostat Statistics Datebase [Inn_cis6_pub], <www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/statistics/search_database>.

2  J. Łapiński, Finansowanie działalności innowacyjnej, (w:) Źródła pochodzenia innowacji. 
Innowacyjność 2010, (red.) A. Wilmańska, J. Łapiński, PARP, Warszawa 2010.

3  Szerzej na ten temat w rozdziale 5 niniejszej publikacji „Wykorzystanie i wpływ wybranych 
instrumentów polityki innowacyjnej na rozwój MSP w Polsce. Analiza na podstawie badań wtór-
nych”.
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błędne (lub właściwe) założenia systemu wspierania w ramach realizowanej poli-
tyki innowacyjnej. 

W formułowaniu celów polityki innowacyjnej i jej instrumentów konieczne 
jest określenie docelowej grupy benefi cjentów różnych form i rodzajów wspar-
cia. Polityka państwa ma zasadniczo na celu zachęcanie do podejmowania przez 
przedsiębiorstwa różnych form działań innowacyjnych, w szczególności takich, 
których poziom realizacji jest w danym kraju niski, a skuteczność w podnoszeniu 
innowacyjności udowodniona, np. współpracy w działalności B+R czy tworze-
nie sieci innowacyjnych. Taka polityka może oczywiście przynieść zakładane 
rezultaty, jeśli będzie realizowana konsekwentnie w długim okresie. Większym 
zainteresowaniem cieszą się jednak te instrumenty wsparcia, które odpowiadają 
bieżącym potrzebom i realizowanym działaniom fi rm. Jeśli w danym kraju jakaś 
forma działania innowacyjnego nie jest stosowana przez fi rmy na zadowalającym 
poziomie, to koncentrowanie środków publicznych na wsparciu tego rodzaju 
instrumentów może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a środki pozostaną 
niewykorzystane. Ważne jest więc, aby proponować formy wsparcia dla MSP, 
uwzględniając ich potrzeby i możliwości, jednocześnie nie zapominając o długo-
okresowych celach polityki. Wyniki badań dowodzą, że podmioty gospodarcze 
najchętniej korzystają z działań o charakterze „miękkim”, takich jak: szkolenia 
pracowników czy doradztwo, rzadziej działań związanych z zakupem licen-
cji, wdrożeniami czy prowadzeniem własnej działalności B+R. Do najczęściej 
wymienianych przyczyn takiego stanu rzeczy należy zaliczyć: wysokie koszty, 
niedopasowanie oferty do bieżących potrzeb czy też brak odpowiednich partne-
rów4. Należy podkreślić, że w wynikach występowały znaczne różnice pomię-
dzy fi rmami w dawnych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Kolejnym istotnym aspektem skuteczności polityki proinnowacyjnej jest dopa-
sowanie form wsparcia do potrzeb różnej wielkości fi rm, gdyż w sektorze MSP, 
z defi nicji zatrudniającym do 250 pracowników, występują przedsiębiorstwa 
o różnym potencjale innowacyjnym i potrzebach wsparcia. Aby móc odpowie-
dzieć na wyżej postawione problemy i pytania badawcze, konieczne jest szczegó-
łowe poznanie samych benefi cjentów polityki proinnowacyjnej, a także uzyskanie 
ich opinii na temat wykorzystywanego wsparcia.

4  Ibidem.
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Niniejsze badania5 mają na celu dokonanie analizy wewnętrznych 
i zewnętrznych uwarunkowań wpływających na korzystanie przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa w Polsce ze wsparcia publicznego na rozwój innowacyjności. 
Uzyskane wyniki pośrednio pozwolą na ocenę skuteczności realizacji polskiej 
polityki proinnowacyjnej. Do realizacji głównego celu badawczego zostały 
określone następujące cele szczegółowe:

1) identyfi kacja i klasyfi kacja rodzajów wsparcia na rzecz zwiększenia 
innowacyjności MSP w Polsce oraz określenie stopnia ich wykorzysty-
wania, co pozwoli na ocenę, które z dostępnych form wsparcia są w jakim 
stopniu wykorzystywane przez MSP (badanie strony podażowej), 

2) analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań wpływających 
na korzystanie z pomocy publicznej przez MSP na działania innowa-
cyjne (badanie strony popytowej), a w tym: 
– charakterystyka i klasyfi kacja przedsiębiorstw korzystających z po-

mocy publicznej pod względem stopnia ich innowacyjności, poten-
cjału innowacyjnego (zasobów), rodzaju działań innowacyjnych, ja-
kie podejmują, oraz rodzaju (form) wsparcia, z których korzystają;

– identyfi kacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływają-
cych na korzystanie ze wsparcia publicznego na działania innowa-
cyjne przez MSP;

– identyfi kacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych powodują-
cych, że małe i średnie fi rmy nie korzystają ze wsparcia publicznego 
na działania innowacyjne;

– analiza potrzeb w zakresie pomocy publicznej na rzecz innowacyj-
ności (poszczególnych form wsparcia) dla określonych grup fi rm;

– ocena różnych form wsparcia publicznego na działania innowacyj-
ne przedsiębiorców (rezultaty i znaczenie otrzymanego wsparcia 
dla działalności fi rmy);

3) cena skuteczności realizacji polityki innowacyjnej na rzecz sektora 
MSP w Polsce, w kontekście dopasowania jej celów i zasadności wyko-
rzystanych instrumentów. Wnioski z badań pozwolą na identyfi kację 
wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na korzy-

5  Badania te są kontynuacją badań zaprezentowanych w części dotyczącej innowacyjności pol-
skiego sektora MSP w świetle badań własnych. Przedstawione cele i założenia w tej części doty-
czą oferowanego w Polsce wsparcia (poprzednia część obejmowała założenia badawcze związane 
z innowacyjnością przedsiębiorstw).
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stanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa ze wsparcia publicznego 
na rozwój innowacyjności oraz określenie zależności pomiędzy cechami 
tych fi rm a adekwatnością proponowanych form wsparcia w stosunku 
do potrzeb przedsiębiorstw.

Tak określone cele pozwoliły na sformułowanie hipotez badawczych, 
z których zasadnicza brzmi: Polska charakteryzuje się niskim poziomem 
wykorzystania środków publicznych, stąd też mała skuteczność oddziaływa-
nia polityki innowacyjnej jest następstwem niskiego poziomu korzystania 
przez MSP ze środków publicznych przeznaczonych na rzecz wspierania 
ich rozwoju innowacyjnego.

Natomiast hipotezy cząstkowe są następujące:
1) mała skuteczność polityki innowacyjnej w zakresie korzystania z fi nan-

sowych instrumentów pomocy publicznej jest uwarunkowana brakiem 
zainteresowania nią zarówno przedsiębiorstw innowacyjnych, jak 
i nieinnowacyjnych;

2) skuteczność wykorzystania fi nansowej polityki innowacyjnej jest uwa-
runkowana adekwatnością instrumentów wspierania innowacyjności 
do potrzeb przedsiębiorstw; 

3) skuteczność wykorzystania fi nansowej polityki innowacyjnej jest uwa-
runkowana poziomem wiedzy (zdobytych informacji) o istniejących 
w otoczeniu fi nansowych instrumentach wsparcia przez fi rmy innowa-
cyjne i nieinnowacyjne;

4) korzystanie z fi nansowej pomocy publicznej uzależnione jest od poziomu 
innowacyjnego przedsiębiorstwa;

5) znacznie bardziej istotny wpływ na niski poziom (lub brak) ubiegania 
się o fi nansową pomoc publiczną mają uwarunkowania wewnętrzne niż 
zewnętrzne;

6) wykorzystanie pomocy publicznej dotyczy tylko wybranych rodzajów 
wspierania innowacyjności wśród polskich MSP.

Powyższe hipotezy zostały zweryfi kowane oddzielnie dla wsparcia fi nan-
sowego i pozafi nansowego realizowanego we współpracy z instytucjami oto-
czenia biznesu (IOB) w Polsce. Dokonano tego, opierając się na wynikach 
badań, przeprowadzonych za pomocą analizy danych, jak i wybranych metod 
statystycznych. 
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9.2. Ogólna charakterystyka podmiotów objętych badaniem dotyczącym 
oceny wpływu polityki innowacyjnej na rozwój innowacyjności sektora 
MSP 

W badaniach własnych udział wzięły 263 podmioty z terenu całej Polski 
o różnym potencjale innowacyjnym oraz takie, które w chwili badania były 
nieinnowacyjne (109 podmiotów). Porównanie trzech grup przedsiębiorstw 
(o obniżonej, podwyższonej innowacyjności oraz nieinnowacyjnych) miało 
na celu zweryfi kowanie postawionych powyżej hipotez6. 

Dokonując charakterystyki badanych podmiotów, należy zwrócić uwagę 
na czas ich funkcjonowania na rynku. Zdecydowana większość działa powyżej 
12 lat (ok. 70% badanych). Najmniej jest przedsiębiorstw relatywnie młodych, 
tzn. istniejących nie dłużej niż trzy lata (rys. 1). 
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Rys. 1. Czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku 

Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).

W badaniu zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa star-
sze, czego konsekwencją było uzyskanie bardziej trafnych i przemyślanych, 
a tym samym znacznie bardziej wiarygodnych odpowiedzi na zadane pytania. 
Doświadczenie rynkowe przedsiębiorstw stało się w tym przypadku ważnym 

6  Założenia metodyczne tego badania określone zostały w rozdziale: „Innowacyjność polskie-
go sektora MSP w świetle badań własnych” w niniejszej publikacji.
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atutem wpływającym na jakość prowadzonych badań i obserwacji. Drugim 
istotnym elementem charakteryzującym badaną grupę podmiotów sektora MSP 
był ich zasięg terytorialny. Z uwagi na dłuższy czas ich funkcjonowania zde-
cydowana większość z nich ma zasięg międzynarodowy (zajmuje się wymianą 
na skalę międzynarodową) (rys. 2).
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Rys. 2. Zasięg terytorialny badanych przedsiębiorstw

Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).

Wyjątkiem są tutaj przedsiębiorstwa nieinnowacyjne, które nie mają cha-
rakteru innowacyjnego, nie są w stanie zapewnić sobie przewagi konkurencyjnej 
na rynkach obcych. Ponadto w tej grupie znacznie więcej jest podmiotów mikro 
(ok. 50% badanych). Z uwagi na swoją wielkość koncentrują się one głównie 
na rynku krajowym (ok. 57% mikroprzedsiębiorstw).

9.3. Ocena instrumentów wsparcia MSP o charakterze fi nansowym 

9.3.1. Ocena wykorzystania fi nansowych instrumentów

Pierwszym z elementów poddanych badaniu jest analiza źródeł fi nansowa-
nia działalności innowacyjnej w sektorze MSP. Okazuje się, że nadal najważniej-
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szym źródłem pozyskiwania środków fi nansowych wśród grupy innowacyjnych 
przedsiębiorstw pozostają wkłady własne (rys. 3). 
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Rys. 3. Podział źródeł fi nansowania działalności innowacyjnej wśród sektora MSP

Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).
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Rys. 4. Podział źródeł fi nansowania działalności innowacyjnej wśród sektora MSP 
z punktu widzenia udziałów pomocy publicznej

Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).



299Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej...

Zdecydowaną większość stanowią tylko środki własne, ok. 60%. Pozostałą 
część (ok. 40%) stanowią albo tylko źródła zewnętrzne, albo kombinacje źródeł 
własnych i zewnętrznych. Wśród tych ostatnich pomoc publiczna znajduje się 
na trzecim miejscu (rys. 4).

Z powyższych danych wynika, że w większym stopniu pomoc publiczna 
wykorzystywana jest przez podmioty o podwyższonej innowacyjności (30%) 
niż te, których poziom innowacyjności jest obniżony (19%). Pozwala to na posta-
wienie tezy, w myśl której ze środków publicznych częściej korzystają przed-
siębiorstwa o wyższym poziomie innowacyjnym niż niższym (jest to świadoma 
działalność mająca na celu wspieranie podmiotów wyżej innowacyjnych i należy 
sądzić, że polityka innowacyjna w najbliższej przyszłości będzie zmierzała 
w tym kierunku, co ma zapewnić wsparcie głównie tych podmiotów, które wyko-
rzystują środki w sposób jak najbardziej efektywny). Jednakże łatwiejszy dostęp 
do nieodpłatnych źródeł fi nansowania podmiotów o obniżonej innowacyjności 
może z jednej strony zapewnić ich dalszy i szybszy rozwój, a z drugiej mobili-
zować do podejmowania przez przedsiębiorców większych wysiłków na rzecz 
skutecznego wdrażania nowości o różnym rodzaju i zakresie. Warto zauważyć, 
że w porównaniu z danymi wtórnymi7 wzrost udziału zaangażowania pomocy 
publicznej z lat 2006–2008 nastąpił w nieznacznym stopniu, tj. ok. 1,4%. Bio-
rąc jednak pod uwagę krótki okres (pomiędzy badaniami wtórnymi a własnymi), 
tj. ok. dwa lata, można przyjąć, że jest on dostateczny (chociaż niewystarcza-
jący). Jednym z ważniejszych założeń tego badania jest odpowiedź na pytanie 
o przyczyny tak względnie niskiego poziomu wykorzystania środków publicz-
nych. Czy są to uwarunkowania wewnętrzne (brak zainteresowania przedsię-
biorców ich pozyskiwaniem), czy też zewnętrzne, będące efektem utrudnionego 
dostępu do nich, czy też może jest to wpływ zarówno jednych, jak i drugich. 
Miernikiem tych pierwszych uwarunkowań może być skłonność przedsiębiorców 
do ubiegania się o takie środki, wyrażona liczbą podmiotów, które kiedykolwiek 
próbowały je pozyskać (rys. 5).

7  J. Łapiński, Finansowanie działalności…, op. cit.
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Rys. 5. Udział MSP, które kiedykolwiek próbowały ubiegać się o fi nansową pomoc 
publiczną

Źródło: badania własne (Ni = 199; Nn = 96).

Bardziej skłonne do pozyskiwania środków publicznych są podmioty 
o obniżonej (43,2%) niż o podwyższonej innowacyjności (38,3%). Biorąc 
pod uwagę fakt, że te ostatnie w większym stopniu wykorzystywały źródła 
niekomercyjne (bezzwrotne), może to dowodzić, że są bardziej skuteczne 
w staraniach o pomoc publiczną. Potwierdza to porównanie danych z rysun-
ków 4 i 5, gdzie w przypadku podwyższonej innowacyjności starających było 
ok. 38% (otrzymało środki ok. 30%), a w odniesieniu do obniżonej inno-
wacyjności ubiegających się o dofi nansowanie było ok. 43% (otrzymało je 
ok. 19%). Tak znaczna różnica może wynikać z większego doświadczenia tych 
pierwszych w procesie składania wniosków i późniejszego wykorzystania środ-
ków fi nansowych na rzecz swojego innowacyjnego rozwoju (oznacza to, że 
w momencie składania wniosku o dofi nansowanie są bardziej zdecydowane 
i mają strategię wykorzystania środków, stąd i większe szanse na ich pozyska-
nie). Na podstawie powyższych danych można więc stwierdzić, że w tym przy-
padku, pomimo udowodnionej przewagi uwarunkowań zewnętrznych (trudności 
w pozyskaniu zewnętrznego fi nansowania), duże znaczenie mają też (lecz mniej 
wymierne i mniej widoczne) uwarunkowania wewnętrzne (brak doświadcze-
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nia w pozyskiwaniu i brak ogólnej wizji wykorzystania środków) utrudniające 
aktywny udział w partycypowaniu w fi nansowej pomocy publicznej. Relatyw-
nie niski poziom zainteresowania dostępnymi środkami publicznymi wykazują 
podmioty nieinnowacyjne, co może świadczyć o braku potrzeby ich rozwoju 
innowacyjnego. Oznacza to, że nie przywiązują znaczenia do innowacyjności 
i nie traktują jej (strategicznie) jako czynnika mogącego wpływać na poprawę 
sytuacji na rynku i tym samym zapewniać konkurencyjność ich produktom bądź 
usługom. Dowodzą tego poniższe dane, wśród których przedsiębiorstwa nieinno-
wacyjne w największym stopniu wskazały na element braku potrzeby starania się 
o zewnętrzne wsparcie fi nansowe (rys. 6). 
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Rys. 6. Przyczyny braku ubiegania się o fi nansową pomoc publiczną

Źródło: badania własne (Ni = 199; Nn = 96).

W przypadku podmiotów innowacyjnych wysoki udział odpowiedzi nega-
tywnych świadczy z jednej strony o nadal dość dużym wykorzystywaniu środ-
ków własnych przedsiębiorstw, z drugiej zaś o pewnej zdecydowanej niechęci do 
poniesienia nakładów i pokonania barier w związku z podjęciem działań aplika-
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cyjnych. Procedury są zbyt praco- i czasochłonne (12,6%) lub zbyt drogie (8,8%). 
Są to niewątpliwie uwarunkowania wewnętrzne. W grupie zewnętrznych należy 
wymienić chociażby: niski poziom dopasowania pomocy do potrzeb przedsię-
biorstwa (6,9%) czy brak informacji o istnieniu pomocy publicznej (6,9%).

Pomoc publiczna, zgodnie z przyjętą wcześniej klasyfi kacją, podzielona 
została w tym badaniu na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich tworzą pro-
gramy rządowe, w ramach których przedsiębiorstwa mogły uzyskać dofi nan-
sowanie (korzystały z niego lub – w przypadku podmiotów nieinnowacyjnych 
– podjęły próbę pozyskania go na działalność innowacyjną), drugą zaś programy 
bezpośrednio oferujące wsparcie z funduszy unijnych w ramach poszczególnych 
programów operacyjnych (PO). W pierwszym etapie analizie poddana zostanie 
grupa programów rządowych (rys. 7). 
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Rys. 7. Poziom wykorzystania poszczególnych programów rządowych przez MSP

Źródło: badania własne (Ni = 64; Nn = 13).
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Dane te wskazują, że wykorzystanie poszczególnych programów jest raczej 
niewielkie w skali całego kraju. Z programów rządowych korzystały tylko nie-
liczne podmioty. Średnio w grupie przedsiębiorstw objętych badaniem do udziału 
w tych programach przyznało się ok. 1–4 podmiotów. Niskie zainteresowanie 
programami rządowymi wynika z różnych uwarunkowań, zarówno wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych. Pierwsze z nich związane są z dosyć słabą oceną tych 
programów przez przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich wpływu na podnoszenie 
innowacyjności (rys. 8), drugie ze zbyt małym rozpowszechnieniem informacji 
o tego typu inicjatywach w środowisku przedsiębiorców (zostanie to omówione 
w następnym punkcie dotyczącym wiedzy na temat oferowanego wsparcia).
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Rys. 8. Ocena znaczenia programów rządowych wśród ogółu innowacyjnych przedsię-
biorstw 

Źródło: badania własne (Ni = 64).
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Część podmiotów sektora MSP korzystających ze wsparcia w ramach 
pomocy rządowej oceniła, że dostępne programy są średnio użyteczne (dotyczy 
to: Funduszu Poręczeń Kredytowych, Funduszu Poręczeń Unijnych oraz „Kre-
dytu technologicznego” i „Paszportu do eksportu”). Nieznaczna część, ok. 2%, 
stwierdziła, że mają one duże znaczenie dla ich rozwoju innowacyjnego. Żaden 
nie zadeklarował bardzo dużego wpływu na swój poziom innowacyjny. Można 
więc stwierdzić, że ocena przydatności tych programów wypadła słabo (a nawet 
bardzo słabo) i zdecydowanie odbiega od wyników otrzymanych w badaniu rzą-
dowym, przedstawionych w poprzedniej części tego opracowania8. Niewątpliwie 
jedną z przyczyn takiej oceny jest zbyt krótki okres funkcjonowania większości 
tych programów. 

Innymi formami pomocy rządowej, z których przedsiębiorstwa mogły 
korzystać, są pozaprogramowe instrumenty będące konsekwencją realizowanej 
polityki innowacyjnej państwa, takie jak: odliczenia od dochodu, preferencyjne 
podatki itd. Ich wykorzystanie również nie jest zbyt popularne wśród badanych 
podmiotów sektora MSP. Ok. 13% badanych podmiotów wykorzystało jedną 
z dostępnych form, z czego 20% skorzystało z odliczeń od dochodu, 11% z pre-
ferencyjnych podatków (w ramach SSE), ok. 3% z niższych opłat czynszowych 
oferowanych np. w ramach inkubatorów przedsiębiorczości. Do pozostałych 
najczęściej wymienianych wskazań można zaliczyć wszelkiego rodzaju ulgi (nie-
koniecznie związane z rozwojem innowacyjnym), takie jak: ulga na ZUS czy 
wynikająca z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Większość ulg podatkowych 
dla podmiotów wdrażających nowe rozwiązania jest zagwarantowana przez funk-
cjonującą od 2008 roku ustawę o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej9. Stąd też mały udział wykorzystania tak powszechnie dostępnych 
form dowodzi nikłego popytu na te instrumenty polityki innowacyjnej państwa. 
Konieczna jest nadal więc praca u podstaw mająca na celu zachęcanie i informo-
wanie o ich użyteczności w zakresie podnoszenia innowacyjności, a tym samym 
konkurencyjności sektora MSP na rynku. 

Drugą grupą wsparcia fi nansowego, z którego MSP mogły korzystać, są 
fundusze unijne. Zainteresowanie nimi jest zdecydowanie większe (realizowa-

8  Szerzej na ten temat w rozdziale „Wykorzystanie i wpływ wybranych instrumentów polityki 
innowacyjnej na rozwój MSP w Polsce. Analiza na podstawie badań wtórnych” w niniejszej publi-
kacji.

9  Ustawa z 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 
DzU 2008 nr 116, poz. 730.
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nymi bezpośrednio w ramach poszczególnych programów operacyjnych) niż 
programami rządowymi (rys. 9).
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Rys. 9. Poziom wykorzystania poszczególnych programów unijnych przez MSP

Źródło: badania własne (Ni = 199; Nn = 13).

Wśród podmiotów innowacyjnych największe znaczenie miały takie pro-
gramy, jak: PO IG oraz programy regionalne. W ocenie respondentów to właśnie 
one mają największy wpływ na kształtowanie poziomu innowacyjności przedsię-
biorstw. Nie bez znaczenia jest również SPO WKP, który został oceniony śred-
nio, na drugim miejscu ex aequo z RPO (rys. 10).

Z powyższych danych wynika, że w poprzednim okresie obowiązywania 
programów (do 2006 roku) w większym stopniu benefi cjentami środków unijnych 
były przedsiębiorstwa o niższym poziomie innowacyjności. Obecnie tendencja 
ta zmieniła się na korzyść przedsiębiorstw o wyższym poziomie innowacyjności. 
Jak wcześniej zaznaczono, przyczyn należy upatrywać w większym doświad-
czeniu tych ostatnich i przekonaniu, że warto ubiegać się o środki (bo widoczne 
są konkretne efekty), pomimo utrudnionego do nich dostępu (rys. 11). W odnie-
sieniu do podmiotów nieinnowacyjnych należy stwierdzić, że ich zainteresowanie 
środkami unijnymi na rzecz innowacyjności jest niewielkie, co może sugerować 
ich ograniczoną chęć zmiany statusu na innowacyjne. 
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Źródło: badania własne (Ni = 199).

29
,3%

15
,5%

26
,2%

16
,7%

24
,1%

34
,5%

33
,3%

58
,3%

33
,8%

16
,7%20

,7%20
,7%

20
,7%

0,0
%

8,3
%

4,6
%

2,8
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

16
,6% 17

,2%

0,0
%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Innowacyjne
ogó em

O podwy szonej
innowacyjno ci

O obni onej
innowacyjno ci

Nieinnowacyjne

Bardzo trudna Trudna rednia atwa Bardzo atwa Trudno powiedzie

Rys. 11. Dostępność poszczególnych programów unijnych dla MSP

Źródło: badania własne (Ni = 199; Nn = 13).



307Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej...

Porównując dwie grupy przedsiębiorstw innowacyjnych, można zauważyć, 
że zdecydowana większość (63,8%) wysoko innowacyjnych twierdzi, iż fundu-
sze są trudno lub bardzo trudno dostępne. W przypadku podmiotów o niższym 
poziomie innowacyjności uważa tak mniej niż 60% (57,8%). Jest to niewątpliwie 
efekt znacznie częściej podejmowanych wysiłków na rzecz pozyskania środków 
i stąd też lepsza znajomość trudności z tym związanych. 

Wśród tych ostatnich wymienia się wiele barier uniemożliwiających wyko-
rzystywanie poszczególnych instrumentów fi nansowego wsparcia w ramach 
polityki innowacyjnej. Najczęściej są to skomplikowane procedury składania 
wniosków i zbyt zbiurokratyzowany system administracyjny (rys. 12).
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Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).
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Powyższe dane wskazują, że w otoczeniu istnieje wiele uwarunkowań 
egzogenicznych utrudniających korzystanie z pomocy publicznej, najczęściej już 
na etapie składania wniosków. Przedsiębiorcy skarżą się m.in. na wysokie koszty, 
brak pomocy ze strony urzędników czy też, ich zdaniem, słaby poziom dopa-
sowania pomocy do istniejących potrzeb (znaczenie tego ostatniego jest mniejsze 
niż poprzednich). Pierwszy etap jest dla podmiotów najtrudniejszy (szczególnie 
tych, które po raz pierwszy starają się o wsparcie). Zbyt restrykcyjne warunki 
działają zniechęcająco i demotywująco (jak pokazują niniejsze badania) 
na przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie. 

3.2. Ocena znajomości dostępnych instrumentów wsparcia o charakterze fi nan-
sowym 

Wiedza na temat dostępnych instrumentów wsparcia w ramach polityki 
innowacyjnej jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój inno-
wacyjny sektora MSP. Jej poziom jest uzależniony od informacji dostępnych 
w otoczeniu oraz od chęci jej pozyskania przez funkcjonujące na rynku podmioty. 
Niestety, jak pokazują badania, sytuacja w omawianym sektorze pod tym wzglę-
dem nie jest najlepsza, gdyż tylko 34% przedsiębiorstw innowacyjnych ocenia 
swój poziom wiedzy jako średni i 17,2% jako dobry lub bardzo dobry (rys. 13). 

Z drugiej strony ogólny poziom wiedzy podmiotów z grupy o podwyższo-
nej innowacyjności jest słabszy niż z grupy o obniżonej innowacyjności. Nawią-
zując do powyższych wyników dotyczących podejmowania prób pozyskiwania 
wiedzy, należy powiedzieć, że pomimo mniejszej efektywności w pozyskiwaniu 
środków na działalności innowacyjną, to właśnie ta grupa podmiotów znacznie 
częściej starała się o pomoc fi nansową ze źródeł zewnętrznych o charakterze 
bezzwrotnym. Jej większe zainteresowanie dostępnymi możliwościami wspar-
cia przełożyło się niewątpliwie na większą wiedzę o dostępnych programach 
i ich rodzajach. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku przedsiębiorstw 
mniej innowacyjnych większy jest odsetek tych, które nie mają wiedzy w ogóle. 
Może to być efekt mniejszego zainteresowania podnoszeniem swojej innowa-
cyjności. Oznacza to prawdopodobnie, że 9,2% nie zdobyło wiedzy, gdyż nie 
interesuje się poprawą innowacyjności (nie uważa jej za główny czynnik służący 
poprawie konkurencyjności na rynku), a tym samym nie stara się o żadne środki 
zewnętrzne. Rozwijając tę tezę w odniesieniu do podmiotów nieinnowacyjnych, 
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należy stwierdzić, że znaczna ich część nie dąży do zmiany statusu na innowa-
cyjne, gdyż w ponad 50% oceniają swój poziom wiedzy jako słaby lub bardzo 
słaby, równocześnie ani razu nie określając go jako bardzo dobry w odniesieniu 
do oferowanej rządowej czy unijnej pomocy publicznej.
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Rys. 13. Ocena poziomu wiedzy w zakresie oferowanego rządowego/unijnego wsparcia

Źródło: badania własne (Ni = 262; Nn = 109).

Dokonując rozgraniczenia na dwa rodzaje fi nansowej pomocy publicznej 
(rządową i unijną), należy wyraźnie zaznaczyć, że pomoc rządowa jest znacz-
nie mniej znana w otoczeniu i rzadziej wykorzystywana przez przedsiębiorców 
we wspieraniu rozwoju innowacyjnego. Dowodzą tego dane, w świetle których 
prawie 43% badanych przedsiębiorstw nie ma żadnych informacji na temat funk-
cjonujących programów i możliwości skorzystania z nich (w przypadku środków 
unijnych jest to 11% i mniej). Wniosek w tym przypadku nasuwa się sam, a jest 
nim niewątpliwie mniejsze nagłośnienie (mniej informacji np. w mediach) pro-
gramów rządowych i tym samym mniejsze zainteresowanie nimi. Konsekwen-
cją takiego postępowania władz (organów zarządzających) jest mniejsza skala 
oddziaływania tych programów. Korzystają z nich tylko te przedsiębiorstwa, 
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które na własną rękę szukają informacji o ich istnieniu i wyraźnie potrzebują ich 
do własnego rozwoju. Można powiedzieć, że z jednej strony jest to właściwe, 
z drugiej zaś, że nie pełnią one funkcji szeroko rozumianego motywatora mają-
cego zachęcać do wzrostu podmioty słabiej rozwinięte innowacyjnie.

Poziom znajomości programów rządowych określony jako: „znam tylko 
niektóre” jest najwyższy w odniesieniu do przedsiębiorstw o niższej innowacyj-
ności. Świadczy to o wybiórczym traktowaniu pomocy rządowej przez badane 
podmioty. Z jednej strony oznacza to, że tylko część z nich jest zainteresowana 
pozyskiwaniem środków na innowacyjność, z drugiej zaś, że informacje docierają 
do nich w sposób szczątkowy, niepełny. Wybiórczy charakter może też oznaczać, 
że podmioty MSP wykorzystują tylko te programy, o których słyszały w otocze-
niu, dobierając je bardziej świadomie do swoich bieżących potrzeb. Relatywnie 
dosyć wysoki jest poziom wskazań znajomości programów rządowych wśród 
przedsiębiorstw nieinnowacyjnych. Aż 23% badanych w tej grupie stwierdziło, 
że zna wszystkie wymienione w badaniu programy, co nie musi oznaczać, że 
z nich korzystała. 30% przedsiębiorstw twierdzi, że zna tylko niektóre (rys. 14). 
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Rys. 14. Ocena znajomości (wiedzy) programów rządowych

Źródło: badania własne (Ni = 63; Nn = 109).
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Wiedza o funkcjonowaniu niektórych programów rządowych obejmuje 
w największym stopniu fundusze poręczeniowe, „Pierwszą fi rmę”, „Paszport 
do eksportu” oraz „Kredyt technologiczny”. W pozostałych przypadkach jest 
ona raczej fragmentaryczna i dotyczy ok. 10% badanych przedsiębiorstw. 
W najmniejszym stopniu o programach oferowanych przez rząd słyszały przed-
siębiorstwa nieinnowacyjne (tab. 1). W większości przypadków ich okres 
istnienia zamyka się w ramach jednego–dwóch lat, stąd też informacja o istnieniu 
tych programów w otoczeniu nie jest na tyle powszechna, aby mogła dotrzeć 
do wszystkich zainteresowanych.

Tabela1

Wiedza respondentów na temat niektórych programów rządowych

Poziom znajomości 
niektórych programów 

rządowych

Poziom innowacyjności MSP

ogólnie 
innowacyjne

o podwyższonej 
innowacyjności

o obniżonej 
innowacyjności nieinnowacyjne

Fundusz Poręczeń 
Kredytowych 12,50% 22,20% 6,67% 3%

Fundusz Poręczeń Unijnych 16,67% 33,30% 6,67% 6%

Kredyt technologiczny 12,50% 0,00% 20,00% 3%

Pierwsza fi rma 16,67% 22,20% 13,33% 0%
Paszport do eksportu 21,00% 0% 26,67% 0%
Kreator innowacyjności 4,17% 0% 6,67% 0%
Bon na innowacje 8,34% 11,10% 6,67% 0%
Mikropożyczki 4,17% 11,10% 0% 0%

Źródło: badania własne.

Na temat pomocy unijnej należy stwierdzić, że jest ona lepiej znana i roz-
poznawana w sektorze MSP. Dotyczy to w szczególności podmiotów innowa-
cyjnych, wśród których bez mała 70% badanych stwierdza, że wie o istnieniu 
takiej pomocy w otoczeniu. Jedynie 30% przedsiębiorstw twierdzi, że o środkach 
unijnych nie wie w zasadzie nic. W tym przypadku (podobnie jak w poprzednich) 
poziom wiedzy podmiotów, które częściej składają wnioski o pomoc, nie jest 
większy niż tych, które czynią to rzadziej (dotyczy to podmiotów mniej inno-
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wacyjnych). Jedynie w grupie przedsiębiorstw nieinnowacyjnych ponad 50% 
stwierdza, że wie o funduszach unijnych (rys. 15).
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Rys. 15. Ocena znajomości (wiedzy) programów unijnych

Źródło: badania własne (Ni = 63; Nn = 109).

Do grupy najlepiej znanych programów wśród badanych MSP należą dwa: 
PO IG oraz programy regionalne. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw innowa-
cyjnych, jak i nieinnowacyjnych. Mniejsza wiedza dotyczy tych programów, 
które funkcjonowały w poprzednim okresie, tj. do 2006 roku (tab. 2).

Na pytanie: czy brak wiedzy o pomocy publicznej mógł być poważną przy-
czyną braku wdrożeń innowacyjnych? w przedsiębiorstwach nieinnowacyjnych 
zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco (ok. 60%) (rys. 16). 
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Tabela 2

Wiedza respondentów na temat niektórych programów unijnych

Poziom 
znajomości 
niektórych

 programów 
unijnych

Poziom innowacyjności MSP

ogólnie 
innowacyjne

o podwyższonej 
innowacyjności

o obniżonej 
innowacyjności nieinnowacyjne

ZPORR 11,10% 7,14% 10% 9,09%

SPO WKP 11,10% 14,29% 10% 24,24%

PO IG 33,32% 28,58% 35% 27,27%

7 PR 11,10% 14,29% 10% 3,03%

RPO 14,80% 28,58% 15% 24,24%

PO KL 3,70% 7,14% 10% 3,03%

Źródło: badania własne.
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Źródło: badania własne (Nn = 67).



314 Robert Stanisławski

Jest to więc kolejny element wpływający na poziom wykorzystania dostęp-
nej pomocy publicznej w ramach polityki innowacyjnej państwa. Należy go 
w większym stopniu zaliczyć do zewnętrznych barier wynikających z dosyć utrud-
nionego dostępu do informacji o warunkach jej uzyskania przez MSP. Z drugiej 
zaś strony można stwierdzić, że brak wiedzy może też być efektem słabego zain-
teresowania potencjalnych benefi cjentów taką pomocą, stąd też nie zwracają oni 
zbytniej uwagi na informacje o jej istnieniu. Pomijając fakt względnie niskiego 
poziomu wiedzy (średnio tak twierdzi ok. 50% badanych), należy zwrócić uwagę 
na skutki nieupowszechnienia jej w otoczeniu. Po pierwsze, będzie to nadal ogra-
niczało dostęp do zewnętrznego fi nansowania (niekomercyjnego) grupie tych 
przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać się innowacyjnie, a brakuje im na ten cel 
środków fi nansowych. Po drugie, konieczne jest łączenie ze sobą dwóch elemen-
tów: pomocy publicznej i rozwoju innowacyjnego MSP; szczególnie w dobie 
kryzysu. Rozwój innowacyjny wymaga dużych nakładów fi nansowych, a własne 
zasoby w postaci dostępnych środków są w wielu przypadkach niewystarczające, 
co widoczne jest w badaniu dotyczącym barier w rozwoju innowacyjnym. Wśród 
nich do najczęściej wymienianych należy zaliczyć brak dostępu do zewnętrznego 
fi nansowania. Po trzecie, bogatym źródłem fi nansowania w ramach realizowanej 
obecnie polityki innowacyjnej państwa są fundusze strukturalne. Ich właściwe 
wykorzystanie powinno przynieść sektorowi MSP i gospodarce wymierne korzy-
ści, szczególnie biorąc pod uwagę ich wielkość (ponad 85 mld euro). Trudno 
jest bowiem przewidzieć, czy przyszłość będzie również tak optymistyczna 
i otrzymamy jako kraj członkowski w następnym okresie funkcjonowania progra-
mów środki na podobnym poziomie, pozwalające kontynuować wyrównywanie 
różnic regionalnych, w tym innowacyjnych, w ramach przyjętej i realizowanej 
wcześniej strategii lizbońskiej, a obecnie programu „Europa 2020”.  

9.3.3. Ocena dopasowania fi nansowych instrumentów polityki innowacyjnej 
do potrzeb przedsiębiorców 

Dokonując oceny wykorzystania pomocy fi nansowej, należy odpowiedzieć 
na pytanie o adekwatność (dopasowanie) instrumentów polityki innowacyjnej 
do potrzeb przedsiębiorców w badanym sektorze. Ponad połowa (56,9%) odpo-
wiedziała negatywnie na tak postawione pytanie (tab. 3).
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Tabela 3

Poziom dopasowania fi nansowych instrumentów polityki innowacyjnej 
do potrzeb przedsiębiorców

Poziom 
dopasowania 
do potrzeb

Poziom innowacyjności MSP

ogólnie 
innowacyjne

o podwyższonej 
innowacyjności

o obniżonej 
innowacyjności nieinnowacyjne

Dopasowane 
do potrzeb 43,10% 43% 43,17% 37,17%

Brak dopasowania 
do potrzeb 56,9% 57% 56,83% 62,83%

Źródło: badania własne.

W grupie przedsiębiorstw, które twierdzą, że instrumenty są dopasowane do 
ich potrzeb (43,1%) dokonano oceny stopnia tego dopasowania. Okazuje się, że 
w zdecydowanej większości ocena ta jest pozytywna, gdyż ponad 25% badanych 
potwierdza ich adekwatność, natomiast niespełna 19% ocenia ją słabo (rys. 17). 
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Rys. 17. Poziom dopasowania pomocy publicznej do potrzeb MSP 

Źródło: badania własne (Ni = 103; Nn = 29).
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Warty zauważenia jest fakt, że im wyższy poziom innowacyjności przed-
siębiorstw, tym ocena dopasowania jest bardziej pozytywna i mniej jest pod-
miotów niezadowolonych z efektów wykorzystania tej pomocy. Potwierdzają 
to wyniki określające przyczyny tego niezadowolenia. Do najpoważniejszych 
zarzutów należy zaliczyć: brak elastyczności instrumentów (ok. 30%) oraz 
złe dobranie celów wsparcia (ok. 19% wskazań) (rys. 18). 
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Rys. 18. Przyczyny braku dopasowania instrumentów polityki innowacyjnej do potrzeb 
MSP

Źródło: badania własne (Ni = 103; Nn = 29).

Te dwa elementy mogą stanowić poważny problem w dostępie do zewnętrz-
nej pomocy fi nansowej. Oznaczają one, że w procesie opracowywania założeń 
udzielania wsparcia popełniono błędy skutkujące słabym dopasowaniem progra-
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mów (rządowych lub unijnych) do potrzeb przedsiębiorców. Wyszczególnienie 
tych barier dowodzi, że po kilku latach wdrożeń pomocy publicznej jeszcze nadal 
pozostaje w tym obszarze dużo do zrobienia. Ponad 50% przedsiębiorców stwier-
dziło bowiem, że dostępne instrumenty nie są dopasowane do ich potrzeb i nie 
spełnią ich oczekiwań w stosunku do założonych i realizowanych celów. Może to 
jest odpowiedź na pytanie o stosunkowo niewielkie zainteresowanie dostępnymi 
programami pomocy. Taka dosyć negatywna ocena przedsiębiorców dotycząca 
dostosowania pomocy ich do potrzeb wymusza dokonanie bardziej szczegóło-
wej analizy innych istniejących zewnętrznych uwarunkowań ograniczających 
absorpcję funduszy w sektorze MSP (rys. 19). 
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Rys. 19. Przyczyny braku podejmowania prób ubiegania się o fi nansową pomoc unijną

Źródło: badania własne (Ni = 103; Nn = 29).
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Niekwestionowanie na pierwszym miejscu znalazł się zarzut dotyczący 
zbyt skomplikowanych procedur aplikacyjnych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa 
zainteresowane pozyskiwaniem środków muszą włożyć zbyt dużo wysiłku, aby 
otrzymać zwrot w postaci zachęty do uczestniczenia w dostępnych programach. 
Dotyczy to w szczególności pomocy unijnej, gdyż w większości funkcjonują-
cych obecnie krajowych instrumentów wsparcia procedury składania wniosków 
zostały ograniczone do minimum. Skargi przedsiębiorców dotyczą generalnie 
dwóch aspektów: czasu i kosztów opracowania wniosków. Żaden przedsiębiorca 
nie jest w stanie poświecić zbyt dużo czasu na przygotowanie dokumentów, gdyż 
prowadzenie własnego biznesu pochłania go mnóstwo, a jeżeli jeszcze wyznacza 
sobie za cel rozwój poprzez nowe wdrożenia, można powiedzieć, że zaczyna mu 
go brakować. Często przedsiębiorcy skarżą się, że dokumenty są na tyle złożone, 
że sami nie są oni w stanie ich wypełnić. W większości przypadków zatrudniają 
wyspecjalizowane jednostki, które robią to w ich imieniu, jednakże nie da się 
ukryć, że pociąga to za sobą dodatkowe spore koszty (16,4%) bez wyraźnej 
gwarancji na sukces. Stąd też można stwierdzić, że pretensje przedsiębiorców 
są w części uzasadnione, szczególnie wówczas, gdy brakuje im fachowej pomocy 
administracji odpowiedzialnej za wdrożenia poszczególnych programów. Jak 
się okazuje, w wielu przypadkach rola urzędników jest ograniczona do procesu 
weryfi kacji lub jeszcze częściej, jak podkreślają przedsiębiorcy, brakuje im 
właściwych kompetencji i wiedzy, co przejawia się nieudzielaniem odpowiedzi 
na zadawane pytania lub zgłaszane wątpliwości. Najwięcej negatywnych uwag 
(szczególnie na temat utrudnionego składania wniosków – 42,2%) zgłaszają 
podmioty nieinnowacyjne, z uwagi na słabe doświadczenie w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, należy stwierdzić, że dosyć dużo 
badanych przedsiębiorstw zamierza w najbliższej przyszłości (trzy lata) ubiegać 
się o pomoc publiczną z rządowych lub unijnych źródeł. Jest to dosyć optymi-
styczne, zważywszy na fakt, że na część omawianych uwarunkowań o charak-
terze negatywnym nie mają oni wpływu. Ten zamiar maleje wraz ze spadkiem 
poziomu innowacyjności podmiotów. W największym stopniu skłonne do dalszej 
ekspansji są te przedsiębiorstwa, które charakteryzują się podwyższonym pozio-
mem innowacyjności i na odwrót (rys. 20).
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Rys. 20. Plany wykorzystania dostępnych programów (rządowych/unijnych) do poprawy 
innowacyjności swoich przedsiębiorstw w trakcie następnych trzech lat

Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).

Jest to prawdopodobnie efekt, jak wcześniej zaznaczono, większego 
doświadczenia podmiotów innowacyjnych w procesie ubiegania się o środki 
fi nansowe. Zastanawiające jest natomiast to, że bez mała jedna trzecia przedsię-
biorstw nieinnowacyjnych w sektorze MSP nie zamierza startować w wyścigu 
o pomoc publiczną przeznaczoną na poprawę innowacyjności. Pytanie, które 
się nasuwa, brzmi: czy te przedsiębiorstwa wobec tego nie zamierzają zmieniać 
w najbliższych trzech latach swojego statusu i pozostawać nadal jako uczestnicy 
rynku pozbawieni możliwości konkurowania za pomocą nowych wdrożeń? Jakie 
są wobec tego przyczyny podejmowania takich decyzji? Może wpływ na świa-
dome pozbawianie siebie dostępu do dodatkowych źródeł fi nansowych (w tym 
podniesienia innowacyjności) mają inne uwarunkowania, o bardziej subiektyw-
nym niż obiektywnych charakterze? Wydaje się, że w znalezieniu odpowiedzi 
na tak postawione pytania pomóc mogą poniższe dane (rys. 21). Wynika z nich, 
że główną przyczyną niezainteresowania zewnętrznymi, bezzwrotnymi fundu-
szami pomocowymi jest brak wiary we własne siły, a konkretnie w możliwo-
ści pozyskania takiej pomocy (20,18%). Założenie jest tutaj bardzo przejrzyste: 
po co tracić środki i czas, skoro i tak nie uda się uzyskać wsparcia. Wśród innych 
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ograniczeń wpływających na negatywny stosunek do istniejących instrumentów 
fi nansowego wsparcia można zaliczyć: kryzys fi nansowy i duże ryzyko (14,68%), 
wysokie koszty pomocy i brak dopasowania do potrzeb oraz niepewność jutra 
(9,17%). Jak widać wyraźnie, większość przeszkód w zakresie wdrożeń inno-
wacyjnych z wykorzystaniem środków publicznych wynika z uwarunkowań 
wewnętrznych, w większości przypadków o subiektywnym charakterze, bo jak 
inaczej można ocenić decyzję o niestaraniu się o środki publiczne, z góry opartą 
na przeświadczeniu przegranej. Co więcej, po bliższym przyjrzeniu się temu pro-
blemowi, może się okazać, że w większości przypadków pogląd taki utrwalany 
jest w grupie tych przedsiębiorców, którzy nigdy nie próbowali otrzymać pomocy 
(nigdy nie składali wniosków o dofi nansowanie). 
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Rys. 21. Przyczyny braku zainteresowania wdrożeniami innowacyjnymi z wykorzysta-
niem dostępnych programów rządowych/unijnych (dotyczy przedsiębiorstw 
nieinnowacyjnych)

Źródło: badania własne (Nn = 71).
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Warto zwrócić jeszcze uwagę na dwie istotne rzeczy. Poziom wskazań 
odnoszących się do braku zainteresowania produktami innowacyjnymi na rynku 
jest relatywnie niski (6,4%) w porównaniu z innymi barierami. Świadczy to 
z jednej strony o dosyć wysokiej świadomości wagi czynnika nowatorskiego 
w walce o klienta, z drugiej zaś o zmianie specyfi ki polskiego rynku (co jest 
prawdopodobne) zdominowanego do tej pory przez konkurencję cenową. Ten-
dencja ta powinna się zmieniać wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa 
i nastawienia społecznego. Najtańszy zakup nie zawsze oznacza sukces ryn-
kowy dla konsumenta, liczą się bowiem takie cechy, jak: użyteczność i jakość 
(bezawaryjność) oraz wynikająca z nich dla klienta satysfakcja. Druga kwestia, 
na którą należy zwrócić uwagę, to malejąca skłonność do poszukiwania nieko-
rzystnych uwarunkowań wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw (rys. 21). 
W najmniejszym stopniu skarżą się podmioty średnie (wymieniając w zasadzie 
tylko wysokie koszty oraz kryzys fi nansowy). Najwięcej przeszkód widzą mikro-
podmioty, co może być efektem ich dużej niepewności rynkowej i ogólnie słabej 
pozycji ekonomicznej.

25,00

34,21

25,00

31,58

11
,01

10
,53

15
,79

7,6
9 10

,53

25,69

11
,93

5,2
6

15
,79

11
,54

25,69

15,79

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Mikro Ma e rednie Razem

Gwarancje (regwaracje) 
Odliczenia od dochodu 
Ni sze op aty czynszowe (w ramach np. inkubatorów przedsi biorczo ci)
Preferencyjne podatki (w ramach specjalnej strefy ekonomicznej) 

Rys. 22. Najczęściej wskazywane formy wsparcia, z których planują skorzystać 
przedsiębiorstwa w trakcie następnych trzech lat (dotyczy przedsiębiorstw 
nieinnowacyjnych)

Źródło: badania własne (Nn = 103).
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Oprócz typowych instrumentów polityki innowacyjnej państwa, dostępnych 
w ramach określonych programów (rządowych lub unijnych), przedsiębiorcy 
nieinnowacyjni zamierzają korzystać również z innych form pomocy (rys. 22). 

Mają oni na uwadze szczególnie te, które wynikają z ustawy z 2008 roku 
i dotyczą odliczeń o charakterze fi skalnym. Część przedsiębiorców zamierza 
również skorzystać z możliwości, jakie stwarzają specjalne strefy ekonomiczne 
oraz inkubatory przedsiębiorczości.

9.4. Ocena pozafi nansowych instrumentów polityki innowacyjnej państwa 
w sektorze MSP 

9.4.1. Ocena wykorzystania pozafi nansowych instrumentów wsparcia

W grupie instrumentów pozafi nansowych można wyróżnić: pomoc dorad-
czą, informacyjną, szkoleniową, pomoc w nawiązaniu kontaktów z otoczeniem, 
w dostępie do informacji badawczej czy też do nowych rynków zbytu. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że w 67,18% podmioty innowacyjne z takiej pomocy 
korzystały. Do najczęściej wskazywanych form pomocy należy zaliczyć szkole-
niową i doradczą (rys. 23).

Uzyskanie pomocy o charakterze pozafi nansowym jest najczęściej moż-
liwe dzięki współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu (IOB). 
Wśród badanych podmiotów średnio tylko 30% nawiązało z nimi współpracę 
w ostatnich pięciu latach (rys. 24). Wydaje się, że to niewiele, biorąc pod uwagę 
funkcję, jaką mają te instytucje do spełnienia w najbliższej przyszłości. 

Oczywiście, że większa jest liczba przedsiębiorstw innowacyjnych, które 
współpracowały z otoczeniem, niż nieinnowacyjnych. Te ostatnie z uwagi 
na swój charakter (brak innowacyjności) nie widziały korzyści z nawiązywania 
takiej współpracy, chyba że w swoich planach uwzględniały innowacyjność jako 
czynnik ważny dla ich rozwoju i potrzebowały którejś z wymienionych powy-
żej form pomocy. Udział tych podmiotów we współpracy z otoczeniem będzie 
się zmieniał wraz ze wzrostem świadomości co do znaczenia nowych rozwiązań 
i roli, jaką mogą odegrać instytucje otoczenia biznesu (IOB).
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Rys. 23. Najczęściej wskazywane formy wsparcia pozafi nansowego

Źródło: badania własne (Ni = 262).
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Źródło: badania własne (Ni = 262; Nn = 109).
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Warto przyjrzeć się zakresowi współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych 
z IOB. W największym stopniu obejmowała ona pomoc mającą na celu wdro-
żenia produktowe, w mniejszym stopniu procesowe, zarządcze i marketingowe. 
Jest to zgodne z ogólną tendencją w sektorze MSP, której przejawem są szybkie 
wdrożenia będące efektem dyfuzji innowacji, a nie własnych osiągnięć i wyna-
lazków generowanych w wyniku własnej działalności B+R. Samo zjawisko 
dyfuzji jest pozytywne, jednakże bazowanie tylko i wyłącznie na osiągnięciach 
czerpanych z zewnątrz nie zawsze jest korzystne, gdyż z jednej strony uzależnia 
przedsiębiorstwa od otoczenia, z drugiej uniemożliwia im osiągnięcie na rynku 
pozycji prawdziwego lidera, tzn. podmiotu, którego rozwiązania nie są jeszcze 
przez innych eksponowane i eksplorowane10. Jako kolejne wymieniane są nowe 
rozwiązania o charakterze procesowym (technologicznym). W większym stopniu 
współpraca w zakresie innowacyjnych wdrożeń produktowych i procesowych 
obejmowała podmioty mniej innowacyjne niż wysoko innowacyjne, co wynika 
z ich chęci dorównania liderom. W odniesieniu do innych rodzajów innowacji 
widać odwróconą tendencję – wysoko innowacyjni chcą nadrobić zaległości 
w takich dziedzinach, jak zarządzanie i marketing (rys. 25). 
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Rys. 25. Zakres współpracy innowacyjnych MSP z instytucjami otoczenia biznesu 
Źródło: badania własne (Ni = 178).

10  Szerzej na ten temat: R. Stanisławski, Innovativity as a target product of actions of small and 
medium enterprises, Monographs, Wydawnictwo PŁ [w druku].
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Wśród przedsiębiorstw innowacyjnych znaczna część (ok. 70%) w ostatnich 
pięciu latach nie współpracowała z instytucjami w swoim otoczeniu (rys. 25). 
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Jedną z nich jest brak takiej trady-
cji wśród polskich przedsiębiorców. Są oni przyzwyczajeni do liczenia w więk-
szości sytuacji tylko na siebie i na swoje umiejętności. Szukanie jakiejkolwiek 
pomocy w otoczeniu jest, według nich, marnowaniem czasu i pieniędzy. Stąd 
też ok. 50–60% badanych podmiotów stwierdziło, że nie widziało potrzeby 
nawiązywania stosunków partnerskich z instytucjami w otoczeniu (rys. 26). 
Innym wyjaśnieniem braku zainteresowania innowacyjnych przedsiębiorstw 
korzystaniem z pomocy tych instytucji może być fakt, że źródłem pozyskiwania 
nowych rozwiązań niekoniecznie są IOB, ale inne podmioty, jak np. przedsię-
biorstwa, dostawcy, klienci. 
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Rys. 26. Najczęściej wskazywane przyczyny braku nawiązania współpracy z instytu-
cjami otoczenia biznesu w ciągu ostatnich pięciu lat

Źródło: badania własne (Ni = 239; Nn = 29).
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Wśród grupy innowacyjnych podmiotów wymieniane były jeszcze następu-
jące bariery: brak informacji o funkcjonowaniu instytucji (6,7%), niechęć insty-
tucji do udzielenia pomocy (5,3%), niskie kompetencje instytucji (4,2%) oraz 
oferowanie przez nie rozwiązań o niskim stopniu przydatności rynkowej (4,2%). 
Po raz kolejny pojawia się czynnik dotyczący braku wystarczającej informacji 
na temat oferowanego wsparcia (tym razem w kontekście funkcjonujących insty-
tucji). Liczba przedsiębiorstw, do których informacja nie dotarła, rośnie wraz 
ze spadkiem poziomu innowacyjności (najgorzej jest w przypadku przedsiębiorstw 
nieinnowacyjnych – prawie 15%). Jest to o tyle dziwne, że w dobie szerokiego 
dostępu do elektronicznych nośników informacji okazuje się, że wciąż istnieją 
bariery komunikacyjne. Prawdopodobnie wina leży po stronie tych instytucji, 
które nie reklamują się w odpowiedni sposób w otoczeniu. Natomiast przedsię-
biorcy ze swojej strony nie kładą zbyt dużego nacisku na zdobywanie informa-
cji, co jest powodowane brakiem czasu i opisaną wcześniej charakterystyczną 
mentalnością opartą na zasadzie liczenia tylko i wyłącznie na własne siły (doty-
czy to w największym stopniu podmiotów nieinnowacyjnych). Niezwykle nie-
pokojące są jednak przeszkody mające właściwości egzogeniczne (wymienione 
powyżej). Misją tych instytucji jest przecież pomoc w szerokim znaczeniu, stąd 
też nie powinien pojawiać się w ogóle zarzut braku zainteresowania współpracą 
z podmiotami sektora MSP (dotyczy to również niskiej oceny kompetencji tych 
instytucji). Usprawiedliwieniem może być tutaj jedynie krótki czas ich funkcjo-
nowania (w niektórych przypadkach), a stąd też niezbyt duże doświadczenie oraz 
wciąż jeszcze niestabilne warunki gospodarcze (zbyt częste zmiany przepisów 
prawnych). Niepokojący jest również fakt, że instytucje te w ocenie przedsiębior-
ców oferują rozwiązania mało użyteczne z punktu widzenia rynkowego. Oznacza 
to proponowanie takich pomysłów wdrożeniowych, które być może są innowa-
cyjne, lecz mają niskie szanse znalezienia nabywców z uwagi na ich ograniczony 
(niemasowy) charakter. Uwagi takie zgłaszają przede wszystkim podmioty 
o podwyższonej innowacyjności, jako te, które w zakresie wdrożeń innowacyj-
nych mają już spore doświadczenie. 

Kolejną ważną kwestią poddaną badaniu były zasady współpracy podjętej 
przez podmioty innowacyjne. W odróżnieniu od pomocy fi nansowej, wsparcie 
udzielane przez instytucje na zasadach niekomercyjnych w największym stopniu 
dotyczyło podmiotów o obniżonej innowacyjności. Wynika to z charakteru tej 
pomocy ukierunkowanej głównie na działania szkoleniowe i doradcze (rys. 23). 
Taki rodzaj wsparcia jest wymagany przez przedsiębiorstwa mniej innowacyjne 
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(i mniej doświadczone), które w pierwszym etapie dążą właśnie do poprawy 
swoich zasobów poprzez wzbogacenie wiedzy na temat innowacji. Przejawia się 
to zainteresowaniem działaniami „miękkimi” – szkoleniami i doradztwem, z któ-
rych znaczna większość fi nansowana jest z zewnętrznych źródeł pomocowych. 
Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do wyżej innowacyjnych przedsiębiorstw, 
które oczekują już konkretnego wsparcia w zakresie wdrożeń i efektów podję-
tych decyzji. Niestety sam proces dyfuzji (transferu) wiedzy i pomoc oparte są 
w znacznej mierze na działalności komercyjnej, stąd większy udział współpracy 
w ramach fi nansowania mieszanego (nie tylko publicznego – 50%) (rys. 27).
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Rys. 27. Zasady współpracy MSP z instytucjami otoczenia biznesu
Źródło: badania własne (Ni = 80).

Zbyt duża liczba przedsiębiorstw mniej innowacyjnych współpracujących 
z instytucjami w otoczeniu na zasadach komercyjnych (48%) może świadczyć 
o utrudnionym dostępie do działań nieodpłatnych. Jest to niewątpliwie zjawi-
sko negatywne, zwłaszcza że dotyczy podmiotów o obniżonej innowacyjności, 
czyli biedniejszych, dla których pomoc (współpraca nieodpłatna) powinna być 
zasadniczo na wyciągnięcie ręki w przypadku, gdy zamierzają podnieść swoje 
znaczenie w otoczeniu. Jednakże, jak pokazują badania zaprezentowane w dal-
szej części, przyczyna leży nie tylko po stronie podaży, czyli instytucji, lecz także 
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po stronie przedsiębiorstw, które niekorzystanie z pomocy argumentują faktem, 
że nikt im tego nie zaproponował (rys. 28). Jest to postawa naganna, charakte-
ryzująca się biernym nastawieniem i niezgodna z podstawowym rozumieniem 
przedsiębiorczości jako cechy właściwej ludziom energicznym, wykształco-
nym, odważnym i gotowym do podejmowania ryzyka11. Postawa ta jest cha-
rakterystyczna dla przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności jako tych, które 
z założenia są mniej skłonne do podejmowania ryzyka, chociażby w odniesieniu 
do wdrożeń innowacyjnych. 
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Rys. 28. Najczęściej wymieniane przyczyny braku wykorzystania pomocy od instytucji 
otoczenia biznesu

Źródło: badania własne (Ni = 183).

Powyższe dane wskazują jeszcze na dwie ważne przyczyny niewykorzy-
stania przez MSP pomocy publicznej. Pierwsza z nich obejmuje przypadki, 
w których instytucje odmówiły z różnych przyczyn udzielenia pomocy. Niestety, 
w badaniu nie podjęto próby zidentyfi kowania tego zjawiska i nie wiadomo 
dokładnie, jakie były przesłanki jego występowania. Prawdopodobnie podmioty 
ubiegające się o taką pomoc nie spełniały pewnych wymagań formalnych. Wysu-

11  J. Supernat, Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
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wając tę tezę, abstrahuje się od twierdzenia, że po stronie instytucji zabrakło 
dobrej woli do udzielenia takiej pomocy. Pozytywne jest natomiast to, że liczba 
podmiotów, którym odmówiono wsparcia, nie jest zbyt duża, gdyż wynosi 
ok. 2,2% wszystkich objętych badaniem przedsiębiorstw. Można więc stwierdzić, 
że nie jest to zjawisko masowe.

Druga przyczyna związana jest z czynnikiem wcześniej już kilkakrotnie 
omawianym, tzn. brakiem informacji o istnieniu takiej pomocy ze strony insty-
tucji. Potwierdza to tezę o konieczności podjęcia konkretnych działań promu-
jących te instytucje w otoczeniu i poprawiających system informacji w celu 
skutecznego rozwoju całego systemu wsparcia MSP.

Analizując rozwój współpracy przedsiębiorców z otoczeniem, należy wska-
zać te instytucje, z którymi MSP najczęściej i najchętniej taką współpracę zawią-
zywały lub przynajmniej podjęły taką próbę. 

18
%

17
% 18

%

4%

8%

0%

20%

16%

0%

30%

23%

34%

0%
0%

3%
4%

6%
3%

6%

0%

9%

3%

5%

0%

6%

4%
6%

18%

0%

28%

30%

23%

17
%

0%

18%18
%

10
%

19%

6%
8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Innowacyjne ogó em O podwy szonej
innowacyjno ci

O obni onej
innowacyjno ci

Nieinnowacyjne

Parki technologiczne O rodki szkoleniowo-doradcze 

Krajowy System Innowacji Krajowy System Us ug

Inkubatory przedsi biorczo ci Centra transferu technologii

PARP Agencje rozwoju regionalnego 

Izby przemys owo-handlowe Business Center Club

Rys. 29. Najczęściej wymieniane instytucje wsparcia biznesu, z którymi przedsiębior-
stwa współpracowały (lub podjęły próbę – nieinnowacyjne)

Źródło: badania własne (Ni = 183; Nn = 80).
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Ze względu na charakter (jak wcześniej wskazano – rys. 23) wykorzystanego 
wsparcia (doradczy i szkoleniowy), do tych instytucji na pierwszym miejscu 
należy właśnie zaliczyć doradczo-szkoleniowe – 30%. Kolejne miejsce zajmują 
agencje rozwoju regionalnego (27,5%) oraz PARP (17,5%) i izby przemysłowo-
-handlowe (17,5%).  Pozostałe instytucje również uczestniczyły w procesie 
wspierania rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw, jednakże średnio nie więcej 
niż 10% badanych przedsiębiorstw z nimi współpracowało. Było to w znacznym 
stopniu uzależnione od poziomu innowacyjności (rys. 29), charakteru prowadzo-
nej działalności, czasu funkcjonowania podmiotów i etapu rozwoju, na którym 
przedsiębiorstwo się znajdowało. Współpraca (w zasadzie próby jej podjęcia) 
obejmowała podmioty nieinnowacyjne i w największym stopniu dotyczyła BCC 
(ok. 19%). 

Przedstawiając najczęściej wymieniane instytucje wspierania biznesu, 
z którymi przedsiębiorstwa współpracowały, koniecznie należy określić ich rolę 
w rozwoju innowacyjnym badanych przedsiębiorstw.

Według ich oceny najczęściej współpracowały z agencjami rozwoju regio-
nalnego, izbami przemysłowo-handlowymi oraz PARP (rys. 30).

Należy podkreślić, że współpraca ta najczęściej oceniana była na poziomie 
średnim. Nie było oceny bardzo dobrej, co dowodzi, że nie była to współpraca 
wzorcowa i nadal, jak pokazują badania, pozostaje dużo do zrobienia ze strony 
instytucji, aby podnieść poziom ich znaczenia dla rozwoju innowacyjności wśród 
polskich MSP. 
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Rys. 30. Ocena znaczenia poszczególnych instytucji w rozwoju innowacyjnego przed-
siębiorstwa

Źródło: badania własne (Ni = 183; Nn = 80).
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9.4.2. Ocena poziomu wiedzy MSP na temat wsparcia pozafi nansowego ze stro-
ny instytucji otoczenia biznesu

Ocena poziomu wiedzy wśród przedsiębiorców badanego sektora dotycząca 
możliwości pomocy ze strony IOB jest kolejnym ważnym uwarunkowaniem 
wpływającym na korzystanie z dobrodziejstw pozafi nansowego systemu wspie-
rania rozwoju innowacyjności MSP. Jak wcześniej zaznaczono, główną barierą 
w staraniu się przedsiębiorców o pomoc ze strony zewnętrznych instytucji 
(i korzystaniu z tej pomocy) był brak wśród nich informacji o istnieniu takiego 
wsparcia. Potwierdzają to badania mające ocenić poziom wiedzy na temat ofero-
wanego wsparcia pozafi nansowego, gdyż, według nich, ponad 40% podmiotów 
nie wie nic lub prawie nic na ten temat. Nieco lepszy poziom wiedzy prezentują 
przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności (25% określa go jako dobry 
lub bardzo dobry), mniej wiedzą te o obniżonej innowacyjności (tyko 21,8% 
przyznaje się do dobrej lub bardzo dobrej znajomości instytucji otoczenia biz-
nesu). Najniższy poziom wiedzy prezentują podmioty nieinnowacyjne (rys. 31). 
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Rys. 31. Ocena poziomu wiedzy na temat wsparcia publicznego oferowanego przez 
instytucje otoczenia biznesu

Źródło: badania własne (Ni = 262; Nn = 109).
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Jest to niewątpliwie efekt większego doświadczenia przedsiębiorstw bar-
dziej innowacyjnych we współpracy z instytucjami, które chcąc zmienić swój 
status na wyższy w hierarchii innowacyjnej, zmuszone zostały szukania infor-
macji na temat tych instytucji. Współpraca (lub pomoc) w tym przypadku oparta 
została więc na racjonalnych i celowych wyborach przedsiębiorców, którzy kie-
rując się swoimi założeniami i oczekiwaniami, dopasowywali rodzaj współpracy 
(pomocy) do swoich potrzeb. Z drugiej zaś strony nie każdy rodzaj instytucji 
mógł im dostarczyć potrzebną w danym momencie pomoc. Niemniej jednak 
w zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku zmuszeni oni zostali 
(poświęcając swój czas i/lub środki fi nansowe) do zdobycia wiedzy koniecznej 
do dokonania właściwego wyboru instytucji, do której mogli zgłosić się po 
wsparcie lub z którą mogli nawiązać współpracę na zasadach komercyjnych. 
Zadziwiająca jest jednak wysoka niewiedza (całkowity brak wiedzy lub wiedza 
bardzo słaba) tej grupy przedsiębiorców (13,9%). Nie da się tego stanu umoty-
wować brakiem dopasowania oferowanego wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw, 
gdyż w praktyce może to oznaczać, że podmioty o podwyższonej innowacyjności 
w ogóle nie korzystały z pomocy przeznaczonych do tego instytucji. Należy zadać 
sobie pytanie, z czego to może wynikać? Czy z braku chęci do szukania pomocy, 
braku wiary w jej uzyskanie, czy też w przerzucaniu odpowiedzialności (za „złą” 
ofertę) na instytucje zewnętrzne albo uznaniu wsparcia za niepotrzebne? Pytania 
te stanowić mogą przyczynek do dalszych badań i dociekań naukowych.

Poziom wiedzy na temat oferowanego wsparcia i samych instytucji najle-
piej przedstawiono na rys. 32, na którym wyraźnie widać zróżnicowanie znajo-
mości instytucji wśród grup przedsiębiorstw o różnym stopniu innowacyjności. 
Charakterystyczna jest tutaj zasada, w myśl której wraz ze wzrostem innowa-
cyjności przedsiębiorstwa wzrasta jego poziom wiedzy. W odniesieniu do naj-
bardziej innowacyjnych podmiotów znajomością instytucji wykazało się 80% 
badanych (twierdząc, że zna wszystkie lub niektóre instytucje w otoczeniu), 
w przypadku mniej innowacyjnych udział ten wynosi „jedynie” 76%, a w odnie-
sieniu do nieinnowacyjnych już „tylko” 75%. Nie należy zapominać, że bada-
nie wiedzy w tym przypadku oznacza jedynie jej powierzchowny charakter, 
w rozumieniu informacji o istnieniu instytucji w otoczeniu i rodzajach oferowa-
nego przez nie wsparcia. To powyższe wyjaśnienie jest o tyle istotne, że pozwala 
na uwzględnienie wyników badań przedstawionych na rysunku 31, które wska-
zują, że poziom wiedzy na temat współpracy z instytucjami nie jest tak wysoki, 
jak to pierwotnie deklarowano. 
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Rys. 32. Ocena zakresu znajomości instytucji otoczenia biznesu

Źródło: badania własne (Ni = 163; Nn = 80).

Lepsza znajomość instytucji wśród przedsiębiorstw o podwyższonej inno-
wacyjności jest następstwem korzystania z pomocy w znacznie większym stop-
niu przez tę grupę niż pozostałe. Do instytucji, które są najczęściej wskazywane 
jako znane w otoczeniu, należy zaliczyć: PARP, agencje rozwoju regionalnego 
czy parki technologiczne. Duża jest ponadto liczba podmiotów o podwyższonej 
innowacyjności, znających np. inkubatory przedsiębiorczości, niż o obniżonej 
innowacyjności. Może to sugerować, że część tych pierwszych podmiotów była 
z instytucjami pomocowymi związana wcześniej i że obecnie ich znaczenie nieco 
zmalało, co jest efektem mniejszego ich wykorzystania przez przedsiębiorców 
o obniżonej innowacyjności (tab. 4).
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Tabela 4

Wiedza respondentów na temat znajomości niektórych instytucji otoczenia biznesu

Poziom znajomości 
niektórych instytucji 

otoczenia biznesu

Poziom innowacyjności MSP

ogólnie 
innowacyjne

o podwyższonej 
innowacyjności

o obniżonej 
innowacyjności nieinnowacyjne

Parki technologiczne 14,72% 28,56% 15% 0%

PARP 17,66% 28,56% 10% 6%

ARR 20,6% 21,42% 35% 18%

Inkubatory 8,78% 42,86% 5% 18%

Izby 
przemysłowo-handlowe 5,88% 7,14% 5% 18%

Ośrodki rozwojowe 2,94% 7,14% 5% 0%

Ośrodki szkoleniowe 8,78% 7,14% 10% 18%

Ośrodki doradcze 5,88% 0% 5% 18%

Business Center Club 2,94& 7,14% 0% 0%

Źródło: badania własne.

W grupie nieinnowacyjnych dominują takie instytucje, jak: agencje rozwoju 
regionalnego, ośrodki szkoleniowe, PARP i inkubatory, co jest wynikiem podej-
mowanych przez niektóre podmioty prób zmiany statusu i przejścia do poziomu 
przedsiębiorstw innowacyjnych. To właśnie od tych instytucji można oczekiwać 
najbardziej pożądanego początkowego wsparcia. Podmioty nieinnowacyjne 
w prawie 60% stwierdziły, że brak wiedzy na temat istnienia i funkcjonowania 
instytucji w ich otoczeniu (w ich ocenie) był jedną z zasadniczych przeszkód we 
współpracy (udzielaniu pomocy) (rys. 33). 
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Rys. 33. Brak wiedzy jako bariera w otrzymaniu pomocy od instytucji otoczenia biznesu 
(dotyczy przedsiębiorstw nieinnowacyjnych)

Źródło: badania własne (Nn = 66).

Największy udział wśród podmiotów nieinnowacyjnych, które wskazały 
brak wiedzy jako poważną barierę w otrzymaniu pomocy od instytucji wspar-
cia biznesu, mają przedsiębiorstwa średnie (70%). Prawdopodobnie w tej grupie 
najwięcej przedsiębiorstw z sektora MSP podejmuje próby wdrożeń nowych roz-
wiązań, stąd w sposób bardziej obiektywny umie ocenić trudności w uzyskaniu 
pomocy lub nawiązaniu współpracy z otoczeniem. Najbardziej niezdecydowane 
w tej kwestii są podmioty małe.  

9.4.3. Ocena dopasowania pozafi nansowych instrumentów polityki innowa-
cyjnej do potrzeb przedsiębiorców (pomoc ze strony instytucji otoczenia 
biznesu)

Jednym z ostatnich uwarunkowań poddanych ocenie jest dostosowanie 
pomocy oferowanej przez instytucje w otoczeniu do potrzeb przedsiębiorców. 
W odniesieniu do innowacyjnych podmiotów można stwierdzić, że niewielka 
przewaga (ok. 6%) występuje po stronie przedsiębiorstw o obniżonej innowa-
cyjności w stosunku do grupy o podwyższonej innowacyjności, która uważa, 
że nie ma zastrzeżeń co do adekwatności dopasowania dostępnych instrumentów 
do istniejących potrzeb (rys. 34).
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Rys. 34. Ocena dostosowania pomocy oferowanej przez instytucje otoczenia biznesu 
do potrzeb przedsiębiorstw 

Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).

Z powyższych danych wynika, że wśród podmiotów innowacyjnych naj-
bardziej sceptyczne są te o podwyższonej innowacyjności (50% stwierdziło, 
że pomoc w tym zakresie nie jest dopasowana do ich potrzeb). Jedynie pod tym 
względem „przewyższają” je przedsiębiorstwa nieinnowacyjne (68,6%). Scep-
tycyzm tych ostatnich może wynikać głównie z mniejszej wiedzy dotyczącej 
funkcjonowania tych instytucji, a tym samym ze znacznie rzadszego korzystania 
z ich pomocy. Jednakże, biorąc pod uwagę niezbyt duże doświadczenie instytucji 
otoczeniu biznesu (spowodowane różnym czasem ich istnienia), można przyjąć, 
że ocena pozytywna (60%) wydaje się całkiem dobrym rezultatem. Z drugiej 
zaś strony, tego wyniku nie można nazwać ogromnym sukcesem, szczególnie 
z punktu widzenia przedsiębiorców. Poniższe dane prezentują poziom dostoso-
wania pomocy do istniejących potrzeb w ocenie MSP (rys. 35).
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Rys. 35. Ocena poziomu dostosowania pomocy oferowanej przez instytucje otoczenia 
biznesu do potrzeb przedsiębiorców

Źródło: badania własne (Ni = 80; Nn = 35).

Najbardziej ostrożne w ocenie są podmioty o podwyższonej innowacyjności 
(wskazania tylko na poziomie średnim i dobrym oraz brak oceny bardzo dobrej). 
Bardziej radykalną ocenę prezentują przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyj-
ności. Część z nich (15%) słabo ocenia dopasowanie pomocy do ich potrzeb, 
natomiast tylko ok. 6% twierdzi, że są one bardzo dobrze dopasowane i nie 
ma pod tym względem żadnych zastrzeżeń. Powyższe oceny są uśrednione, co 
przejawia się brakiem wskazań skrajnych. Na ich podstawie można wniosko-
wać z jednej strony o braku zdecydowanych zarzutów przedsiębiorców co do 
adekwatności oferowanej pomocy przez instytucje wsparcia biznesu (rys. 36) 
i z drugiej strony o zdecydowanie pozytywnym osądzie pozwalającym z całym 
przekonaniem stwierdzić, że rola tych instytucji (i oferowanego przez nie wspar-
cia) jest obecnie niepodważalna. 
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Rys. 36. Przyczyny braku dostosowania pomocy oferowanej przez instytucje otoczenia 
biznesu do potrzeb przedsiębiorców

Źródło: badania własne (Ni = 80 Nn = 35).

Takie uśrednienie oceny może pozwalać na różne jej interpretacje i z punktu 
widzenia samych instytucji zamazuje nieco skuteczność ich ewaluacji. Jednakże 
konieczne jest podjęcie przez te instytucje takich działań na przyszłość, aby nie 
było żadnych wątpliwości co do oceny i przydatności oferowanych przez nie 
rodzajów wsparcia.

O uśrednieniu oceny dotyczącej proponowanych działań wspierających 
świadczą kolejne dane, które związane są z planami na przyszłość. Praktycznie 
połowa badanych deklaruje potrzebę nawiązania takiej współpracy z instytu-
cjami w otoczeniu, a druga połowa twierdzi, że nie ma takiej potrzeby (rys. 37). 
Wśród przedsiębiorstw nieinnowacyjnych prawie 70% badanych jest przeciwni-
kami nawiązywania kontaktów z otoczeniem i czerpania z tego tytułu wymier-
nych korzyści. Wniosek, który się nasuwa, nie jest zbyt optymistyczny. Świadczy 
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Rys. 37. Potrzeba nawiązania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biz-
nesu w trakcie najbliższych trzech lat (do 2013 roku)

Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 109).

W grupie tych podmiotów, które zmierzają nawiązać współpracę, najwięk-
sze znaczenie będą miały działania ukierunkowane na konkretną pomoc wdroże-
niową i doradczą (i to zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw o podwyższonej, 
jak i obniżonej innowacyjności). Poniższe dane wyraźnie pokazują, na jakich 
przedsięwzięciach powinny się skoncentrować instytucje otoczenia biznesu 
w ciągu dwóch następnych lat (rys. 38).

Wśród tych podmiotów, które nie zamierzają nawiązywać relacji z oto-
czeniem (ok. 48% innowacyjnych i 70% nieinnowacyjnych), zidentyfi kowano 
główne przyczyny braku takiego zainteresowania. Do nich należy zaliczyć: brak 
wiary w możliwość pomocy ze strony instytucji wspierających biznes w proce-
sie unowocześnienia własnego przedsiębiorstwa (16,4%) oraz oferowanie roz-
wiązań, które są niemożliwe do zaadaptowania przez przedsiębiorstwo (18,3%) 
(rys. 39). 
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Rys 38. Zakres planowanej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biz-
nesu w trakcie najbliższych trzech lat (do 2013 roku)

Źródło: badania własne( Ni = 263; Nn = 109).

Pierwszy z wymienionych czynników jest potwierdzeniem omawianego 
powyżej uśrednienia. Brak wiary w skuteczność oferowanych przez te instytu-
cje rodzajów pomocy w połączeniu z ograniczonymi możliwościami własnego 
przedsiębiorstwa może skutkować tylko i wyłącznie brakiem wdrożeń i chęci 
podejmowania w tym zakresie jakichkolwiek wysiłków. Z przytoczonych danych 
wynika także, że najważniejszym elementem strategii rozwojowych przedsię-
biorstw na najbliższe lata jest podniesienie własnej konkurencyjności (91,8%) 
(rys. 40). Nasuwa się jednak pytanie, jak przedsiębiorstwa chcą ten cel osiągnąć, 
skoro nie poprzez innowacyjność?
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Rys. 39. Przyczyny braku potrzeby nawiązania współpracy w trakcie najbliższych trzech lat
Źródło: badania własne (Ni = 135; Nn = 74).
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Rys. 40. Priorytety rozwojowe przedsiębiorstw na najbliższe trzy lata
Źródło: badania własne (Ni = 263; Nn = 100).
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Powyższe dane wskazują, że innowacyjność nie jest celem rozwojowym 
przedsiębiorstw na najbliższe lata (mimo to, jak wcześniej zaznaczono, wzra-
sta wiedza przedsiębiorców na ten temat). Wolą one stosować półśrodki mające 
zapewnić przewagę w krótkim okresie (zwiększenie eksportu, zwiększenie 
szkoleń itd.) niż wypracować strategie oparte na trwałych fundamentach zmian 
innowacyjnych.

9.5. Badanie istniejących związków za pomocą metod statystycznych

Propozycja doboru metody badania i przeprowadzonych analiz miała 
na celu wydobycie interesujących z punktu widzenia tego projektu kwestii i szu-
kania odpowiedzi na pytania kluczowe zawarte w celach szczegółowych. Uzys-
kane wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Duża ilość szczegółowych 
informacji zawartych w materiale badawczym (empirycznym) zmusiła do syn-
tetycznego ich ujęcia, pozwalającego na wykrycie zasadniczych prawidłowości 
występujących w badanej zbiorowości. Dla porównania budowy różnych zbioro-
wości (populacji) zastosowano miary względne. Dla cech mierzalnych (ilościo-
wych) zastosowano podstawowe parametry statystyczne charakteryzujące istotne 
właściwości badanej zbiorowości oraz umożliwiające porównania z inną zbioro-
wością statystyczną. Podstawowym zadaniem parametrów opisowych było:

– określenie przeciętnego rozmiaru i rozmieszczenie wartości zmiennej 
– miary położenia;

– określenie granic obszaru zmienności wartości zmiennej – miary 
zmienności;

– określenie skupienia i spłaszczenia (w stosunku do kształtu rozkładu 
krzywej normalnej) oraz stopnia zmiany idealnej symetrii w stosunku 
do rozkładu normalnego – miary asymetrii i koncentracji.

Porównanie badanych cech zmiennych zostało oparte na testach parame-
trycznych i nieparametrycznych. W analizach wykorzystano test niezależności 
chi kwadrat (χ2), współczynnik T-Czuprowa oraz test weryfi kujący hipotezę 
o równości dwóch wskaźników struktury. 

Pierwszy z wymienionych testów stosowany jest w przypadku badania nie-
zależności cech niemierzalnych (jakościowych) lub w przypadku badania nieza-
leżności cechy jakościowej z ilościową12. Test ten przybiera następującą postać:

12  Statystyka w zarządzaniu, (red.) D. Witkowska, AND, Łodź 2004, s. 204–208.
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Duże znaczenie w ramach tego testu ma wartość p, czyli minimalna wartość 
poziomu istotności, dla którego może być odrzucona hipoteza zerowa h0, czyli:

– jeżeli  to odrzucamy hipotezę zerową H0 na rzecz hipotezy alternatywnej 
H1,

– jeżeli  to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H0.
Jeżeli stwierdzi się, że między dwiema rozpatrywanymi cechami istnieje zależ-
ność (wskazuje na to np. wysoka wartość χ2), to należy ustalić siłę tej zależno-
ści. Do wyznaczenia siły zależności służą współczynniki oparte na statystyce 
chi kwadrat, takie jak: Yule’a, V Cramera, C Pearsona oraz T-Czuprowa. W ba-
daniach wykorzystano współczynnik T-Czuprowa, którego wartość oblicza się 
ze wzoru:

2

T
N (r 1)(k 1)

Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału (0,1) T = 0, gdy cechy 
są stochastycznie niezależne. Im wartość tego miernika bliższa jedności, tym sil-
niejsza zależność między badanymi cechami.

Drugi wykorzystany w tym opracowaniu test (weryfi kujący hipotezę o rów-
ności dwóch wskaźników struktury) polega na postawieniu hipotezy zerowej 
zakładającej, że badane populacje mają równe wskaźniki struktury:

H0 : p1 = p2.
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Na podstawie wyników dwóch niezależnych i dużych prób o liczebnościach 
n1 i n2 wyznaczona zostaje wartość statystyki tego testu:
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 – wskaźniki struktury uzyskane z prób.

Duże znaczenie w ramach tego testu ma wartość p, czyli minimalna wartość 
poziomu istotności, dla którego może być odrzucona hipoteza zerowa h0, czyli13:

– jeżeli p < α to odrzucamy hipotezę zerową H0 na rzecz hipotezy alterna-
tywnej H1,

– jeżeli  p ≥ α to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H0.
Do wyznaczenia poziomu istotności (p) posłużono się w tym badaniu tabelą liczeb-
ności określającą powszechność i ważność danych cech. Czynnik powszechny 
to zatem taki, który uzyskał najwięcej wskazań. Aby oszacować ważność każ-
dego z czynników, obliczono miary przeciętne: medianę i dominantę, a w przy-
padku ich porównywalności – średnią arytmetyczną. Zatem z punktu widzenia 
badanych ważniejszy jest ten czynnik, który ma niższą średnią, medianę, domi-
nantę. Kolejnym krokiem w celu znalezienia zależności między poszczególnymi 
cechami było przedstawienie danych indywidualnych w postaci tabeli wielo-
dzielczej (kontyngencji). Tabela wielodzielcza przedstawia rozkład obserwacji 

13  Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners, (ed.) J.S. Arm-
strong, Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers 2001.
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ze względu na dwie cechy jednocześnie. Występowanie zależności między 
cechami weryfi kowano za pomocą (wspomnianego powyżej) testu (χ2)14.

9.5.1. Weryfi kacja hipotez badawczych

Przeprowadzone badania i wyciągnięte na ich podstawie wnioski pozwoliły 
na weryfi kację założonych hipotez. Punktem wyjścia jest założenie, że Polska 
należy do krajów o niskim poziomie zaangażowania publicznej pomocy na rzecz 
wspierania innowacyjnego rozwoju sektora MSP. Zostało to potwierdzone przez 
badania wtórne (desk research), według których polskie przedsiębiorstwa pod 
tym względem znajdują się w rankingu europejskim na 11. miejscu, jeżeli cho-
dzi o pomoc lokalną, i 17. miejscu pod względem pomocy centralnej. Znacz-
nie lepiej jest w odniesieniu do pomocy unijnej, gdyż zajmują w tej kategorii 
czwarte miejsce wśród krajów europejskiej. Również nie najgorzej wygląda sy -
tuacja w odniesieniu do środków pochodzących z programów ramowych. Według 
najnowszych opracowań Eurostatu15, pomimo nikłego udziału przedsiębiorstw 
w tej formie fi nansowego wsparcia (4%), Polska znajduje się na trzecim miej-
scu. Reasumując, wykorzystanie możliwości, jakie stwarza system wspierania 
rozwoju innowacyjności w Polsce dla podmiotów badanego sektora w ramach 
przyjętej polityki innowacyjnej, nie jest pełne. Pozwoliło to na sformułowanie 
zasadniczej hipotezy badawczej, która brzmi:

Polska charakteryzuje się niskim poziomem wykorzystania środków publicz-
nych, stąd też mała skuteczność oddziaływania polityki innowacyjnej jest 
następstwem niskiego poziomu korzystania przez MSP z środków publicz-
nych przeznaczonych na rzecz wspierania ich rozwoju innowacyjnego.

Hipoteza ta podkreśla fakt małej skuteczności dostępnych instrumentów 
w ramach polityki innowacyjnej państwa, co jest następstwem ograniczonego 
korzystania z tych instrumentów przez podmioty gospodarcze sektora MSP. 
Skuteczność tej polityki jest tym przypadku wyrażana liczbą przedsiębiorstw, 
które uzyskały wsparcie na rozwój innowacyjny. Pierwsza z hipotez cząstko-

14  M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
15  Eurostat Statistics Datebase [Inn_cis6_pub], <www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/

portal/statistics/search_database>.
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wych obejmuje uwarunkowanie wewnętrzne, jakim jest poziom zainteresowania 
pomocą publiczną wśród MSP. 

H0: Mała skuteczność polityki innowacyjnej dotyczącej korzystania z fi nanso-
wych instrumentów wsparcia nie jest uwarunkowana brakiem zainteresowania 
nimi zarówno przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych.

H1: Mała skuteczność polityki innowacyjnej dotyczącej korzystania z fi nan-
sowych instrumentów wsparcia jest uwarunkowana brakiem zainteresowania 
nimi zarówno przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych.

Z danych zamieszczonych na rysunku 5 wynika, że o środki publiczne wśród 
przedsiębiorstw innowacyjnych ubiega się ok. 41%, a wśród nieinnowacyjnych 
zaledwie 18,6% (liczba przedsiębiorstw, które kiedykolwiek próbowały pozyskać 
pomoc fi nansową). Zainteresowanie pomocą publiczną jest stosunkowo niewiel-
kie, można powiedzieć, że wręcz małe. Ma to swoje przełożenie na skuteczność 
polityki innowacyjnej, gdyż udział podmiotów uzyskujących takie wsparcie jest 
jeszcze mniejszy (część z nich mimo podejmowanych prób takiego wsparcia nie 
otrzymuje). W odniesieniu do przedsiębiorstw innowacyjnych jest to ok. 23% 
(dane takie podają również źródła wtórne – ok. 22%). Uzupełniając, można jesz-
cze stwierdzić, że zainteresowanie pomocą publiczną w najmniejszym stopniu 
obejmuje instrumenty o charakterze rządowego wsparcia (poziom wykorzystania 
dla przedsiębiorstw innowacyjnych wynosi od 2% do 10%, a nieinnowacyjnych 
– ok. 4%), a w relatywnie większym stopniu instrumenty unijnego wsparcia 
(dla fi rm innowacyjnych na poziomie ok. 29%, dla nieinnowacyjnych – ok. 6%). 
Na podstawie powyższych porównań można ocenić, że zarówno poziom skutecz-
ności, jak i zainteresowania pomocą publiczną jest niewielki.  

Weryfi kacji tej hipotezy dokonano, opierając się na teście chi kwadrat (χ2) 
(tab. 5). Na podstawie testu niezależności (χ2) należy stwierdzić, że korzysta-
nie z pomocy jest uzależnione od zainteresowania pomocą publiczną, zarówno 
w odniesieniu do przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych. 
Pozwala to na pozytywne zweryfi kowanie postawionej powyżej hipotezy. Jed-
nakże siła tej zależności mierzona współczynnikiem T-Czuprowa jest dosyć słaba 
i wynosi 0,24.
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Tabela 5

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy skutecznością fi nansowych 
instrumentów wsparcia a zainteresowaniem nimi

Stopień 
innowacyjności

Zainteresowanie wyrażone liczbą korzystających (niekorzystających) 
ze wsparcia

uzyskały 
wsparcie nie uzyskały wsparcia nie starały się 

o wsparcie razem

Innowacyjne 26 83 154 263

Nieinnowacyjne 17 62 30 109

Razem 43 145 184 372

χ2 = 29,853 p = 0,000000329

Źródło: opracowanie własne.

Kolejna hipoteza cząstkowa weryfi kuje wpływ dopasowania (adekwatno-
ści) fi nansowej pomocy publicznej państwa na skuteczność oferowanej pomocy 
dla przedsiębiorstw, zarówno innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych. 

H0: Skuteczność korzystania z fi nansowej polityki innowacyjnej nie jest uwa-
runkowana adekwatnością (dopasowaniem) instrumentów wspierania inno-
wacyjności do potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych i nieinnowacyjnych. 
Stopień dopasowania jest raczej gorszy niż lepszy.

H1: Skuteczność korzystania z fi nansowej polityki innowacyjnej jest uwarun-
kowana adekwatnością (dopasowaniem) instrumentów wspierania innowacyj-
ności do potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych i nieinnowacyjnych. Stopień 
dopasowania jest raczej gorszy niż lepszy.

Okazuje się, że mniej niż połowa badanych innowacyjnych podmiotów (ok. 
43%) (tab. 3) sektora MSP oceniła stopień adekwatności istniejących fi nanso-
wych instrumentów polityki innowacyjnej państwa jako dopasowany. Jednak 
większość, bo ok. 57%, uważa, że proponowane instrumenty wsparcia w ramach 
polityki innowacyjnej nie spełniają ich oczekiwań. Na podstawie tych danych 
można podkreślić dosyć słabą ocenę dopasowania (adekwatności) instrumentów 
do istniejących wymagań przedsiębiorców w tym zakresie. Biorąc pod uwagę 



349Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej...

fakt, że udział podmiotów korzystających ze wsparcia niekomercyjnego wynosi 
ok. 23% (rys. 4), może to sugerować istnienie korelacji pomiędzy skutecznością 
(wyrażoną liczbą korzystających ze wsparcia) instrumentów a adekwatnością 
oznaczającą większe zadowolenie i satysfakcję z oferowanego wsparcia. Jed-
nakże, aby zweryfi kować postawioną hipotezę, konieczne jest uzyskanie odpo-
wiedzi na pytanie, czy lepsze dopasowanie fi nansowych instrumentów wsparcia 
przełoży się na większą skuteczność wyrażoną większą liczbą podmiotów korzy-
stających z takiego wsparcia (pytanie to obejmuje również podmioty nieinno-
wacyjne). Przyjmując za uzasadnione istnienie wspomnianej powyżej korelacji, 
należy pamiętać, że usuwanie przyczyn braku dopasowania instrumentów fi nan-
sowego wsparcia ma największe znaczenie w odniesieniu do podmiotów już 
z tego wsparcia korzystających. Na etapie składania wniosków raczej nie zdarza 
się dokonywanie dogłębnej analizy adekwatności proponowanych instrumentów 
do potrzeb. Takiej oceny (jak pokazuje praktyka) dokonuje się zazwyczaj w trak-
cie korzystania z pomocy lub post factum. Stąd też adekwatność nie musi mieć 
bezpośredniego wpływu na większą liczbę podmiotów korzystających z pomocy. 
Jej charakter może przybierać raczej postać pośredniego oddziaływania (wyni-
kającego z pozytywnej opinii o określonym programie w otoczeniu i przekazy-
wania jej innym podmiotom). Weryfi kując tę hipotezę z wykorzystaniem metod 
statystycznych, okazuje się, że skuteczność fi nansowej polityki wsparcia nie jest 
uwarunkowana bezpośrednio dopasowaniem instrumentów wspierania innowa-
cyjności (tab. 6).

Tabela 6

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy skutecznością 
a adekwatnością fi nansowych instrumentów wsparcia

Stopień 
innowacyjności

Współpraca (liczba wskazań)

tak nie razem

Innowacyjne 12 12 24

Nieinnowacyjne 6 6 12

Razem 18 18 36

χ2 = 0 p = 1

Źródło: opracowanie własne.
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Powyższe dane wskazują, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0, co ozna-
cza, że zostaje ona przyjęta (odrzucona natomiast zostaje hipoteza H1). Oznacza 
to, że adekwatność dopasowania instrumentów wsparcia nie ma bezpośredniego 
wpływu na skuteczność wyrażoną liczbą podmiotów uzyskujących wsparcie.

Następna hipoteza zakłada weryfi kację związku pomiędzy poziomem wie-
dzy a skutecznością instrumentów wsparcia w odniesieniu do przedsiębiorstw 
innowacyjnych i nieinnowacyjnych.

H0: Skuteczność korzystania z fi nansowej polityki innowacyjnej nie jest 
uwarunkowana poziomem wiedzy (zdobytej informacji) o istniejących 
w otoczeniu fi nansowych instrumentach wsparcia przez fi rmy innowacyjne 
i nieinnowacyjne.

H1: Skuteczność korzystania z fi nansowej polityki innowacyjnej jest uwarunko-
wana poziomem wiedzy (zdobytej informacji) o istniejących w otoczeniu fi nan-
sowych instrumentach wsparcia przez fi rmy innowacyjne i nieinnowacyjne.

Wydaje się, że wiedza o fi nansowych instrumentach wsparcia w silny sposób 
oddziałuje na skuteczność korzystania z pomocy publicznej przez badany sektor. 
Wniosek ten wynika głownie z danych uzyskanych w niniejszym badaniu. Ponad 
20% respondentów wśród grupy innowacyjnych podmiotów wskazało, że nic nie 
wie na temat oferowanego wsparcia (lub wie bardzo mało) (rys. 13). Znacznie 
mniej wiadomo na temat programów rządowych niż unijnych, gdyż ponad 40% 
(rys. 14) badanych innowacyjnych podmiotów nie wie nic o oferowanym wspar-
ciu rządowym. Nieco lepsza sytuacja dotyczy pomocy unijnej (tylko ok. 30% nic 
nie wie na jej temat) (rys. 15). Również odpowiednio wysoka jest liczba przed-
siębiorstw nieinnowacyjnych, które przyznają się do braku takich wiadomości 
(prawie 30%). Co więcej, ok. 60% badanych nieinnowacyjnych przedsiębiorstw 
stwierdziło, że brak wiedzy był poważną przeszkodą we wdrożeniach innowa-
cyjnych. Można więc sądzić, że jest to jedna z głównych barier w korzystaniu 
z dostępnych w otoczeniu instrumentów. Powyższe dane nie pozwalają jednak na 
zweryfi kowanie tej hipotezy. Aby można było to zrobić, konieczne jest (podob-
nie jak w poprzednim przypadku) udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy lepszy 
dostęp do wiedzy i informacji o fi nansowych instrumentach wsparcia przełoży 
się na większą skuteczność wyrażoną większą liczbą podmiotów korzystających 
z takiego wsparcia. Na pewno przyczyni się do większego zainteresowania ist-
niejącymi fi nansowymi formami wsparcia, co powinno skutkować częstszymi 
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próbami pozyskania takiego wsparcia (rys. 5). Powinno to przyczyniać się 
do zwiększenia liczby podmiotów, które uzyskują pomoc publiczną. Nie można 
bowiem oczekiwać, że o pomoc będą starały się przedsiębiorstwa, które nie 
wiedzą o jej istnieniu. Na podstawie powyższych wniosków można pozytywnie 
zweryfi kować postawioną hipotezę, co również potwierdzają przeprowadzone 
poniżej analizy statystyczne wykorzystujące do tego celu test nieparametryczny 
χ2 (tab. 7).

Tabela 7

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy poziomem wiedzy 
na temat fi nansowej pomocy publicznej a korzystaniem z niej

Stopień 
innowacyjności

Poziom wiedzy (liczba wskazań)

brak bardzo 
słaby słaby średni dobry bardzo 

dobry razem

Innowacyjne 2 1 2 13 6 2 26

Nieinnowacyjne 0 5 6 5 1 0 17

Razem 2 6 8 18 7 2 43

χ2 = 12,965 p = 0,0237

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku weryfi kacji za pomocą metody (χ2) została odrzucona hipoteza H0 
na rzecz hipotezy H1. Można więc stwierdzić, że skuteczność polityki wsparcia 
jest uwarunkowana poziomem wiedzy wśród przedsiębiorstw innowacyjnych 
i nieinnowacyjnych (potwierdzenie weryfi kacji pozytywnej). Wykorzystując 
współczynnik T-Czuprowa, określono siłę tej zależności jako wysoką (wyno-
szącą 0,58).

Kolejna hipoteza dotyczy zależności pomiędzy stopniem innowacyjności 
a korzystaniem z fi nansowej pomocy publicznej. 

H0: Korzystanie z fi nansowej pomocy publicznej nie jest uzależnione 
od poziomu innowacyjnego przedsiębiorstwa.
H1: Korzystanie z fi nansowej pomocy publicznej jest uzależnione od poziomu 
innowacyjnego przedsiębiorstwa.
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Badania udowodniły, że benefi cjentami pomocy publicznej znacznie czę-
ściej są podmioty o wyższym poziomie rozwoju innowacyjnego (rys. 4), co nie 
oznacza, że to one częściej starały się o takie wsparcie (rys. 5). W przypadku 
przedsiębiorstw wysoko innowacyjnych w ponad 30% podejmowanych przez 
nie działań źródłem fi nansowana była pomoc publiczna (źródła niekomercyjne); 
w przedsiębiorstwach mniej innowacyjnych było to tylko ok. 19%. W odnie-
sieniu do podmiotów nieinnowacyjnych można stwierdzić, że rzadko wystę-
powały one o pomoc bezzwrotną (ok. 18%), stąd też i poziom wykorzystania 
pomocy publicznej był również niewielki. Pozwala to na pozytywne zweryfi -
kowanie hipotezy zakładającej zależność pomiędzy stopniem innowacyjności 
a korzystaniem z pomocy fi nansowej.

Powyższy wynik weryfi kacji potwierdza wykorzystana metoda chi kwadrat 
(χ2) (tab. 8). 

Tabela 8

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy stopniem innowacyjności 
a korzystaniem z fi nansowej pomocy publicznej

Stopień innowacyjności
Korzystanie z pomocy (liczba wskazań) 

tak nie razem

Nisko innowacyjne 21 184 205

Wysoko innowacyjne 5 53 58

Nieinnowacyjne 17 92 109

χ2 = 13,302 p = 0,0191

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie otrzymanych wyników odrzuceniu podlega hipoteza H0 na rzecz 
hipotezy H1. Można więc stwierdzić, że korzystanie z fi nansowej pomocy publicz-
nej jest uzależnione od poziomu innowacyjnego przedsiębiorstwa (potwierdzenie 
weryfi kacji pozytywnej). Jednakże, wykorzystując współczynnik T-Czuprowa, 
należy podkreślić, że zależność pomiędzy tymi wielkościami nie jest zbyt silna 
(jest wręcz słaba), gdyż wynosi 0,13.

Następna hipoteza badawcza dotyczy porównania ze sobą znaczenia 
poziomu istotności uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych związanych 
z korzystaniem z fi nansowej pomocy publicznej. 
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H0: Znacznie istotniejszy wpływ na niski poziom (lub brak) ubiegania się 
o fi nansową pomoc publiczną mają uwarunkowania wewnętrzne niż uwarun-
kowania zewnętrzne, zarówno w grupie przedsiębiorstw innowacyjnych, jak 
i nieinnowacyjnych.

H1: Znacznie istotniejszy wpływ na niski poziom (lub brak) ubiegania się 
o fi nansową pomoc publiczną mają uwarunkowania zewnętrzne niż uwarun-
kowania wewnętrzne, zarówno w grupie przedsiębiorstw innowacyjnych, jak 
i nieinnowacyjnych.

Weryfi kacja tej hipotezy jest utrudniona ze względu na przyjęte założenia. 
W przypadku uwzględniania kryteriów ilościowych większe znaczenie mają 
uwarunkowania zewnętrzne, z uwagi na zdecydowanie większą liczbę czynników 
wymienianych przez badanych (6). W odniesieniu do uwarunkowań wewnętrz-
nych respondenci wskazali ich mniej (tylko 2), tj.: brak potrzeby starania się o taką 
pomoc oraz zbyt praco- i czasochłonne procedury (rys. 6). W przypadku metody 
porównań wartościowych oceny tzn., takich, w których dokonuje się zderzenia 
ze sobą czynników wewnętrznych i zewnętrznych, zdecydowanie przeważają 
te pierwsze. O ile w odniesieniu do wskazanych powyżej dwóch uwarunko-
wań wewnętrznych wartości względne kształtują się odpowiednio na poziomie 
ok. 26% i ok. 12%, to w przypadku pozostałych wynoszą zdecydowanie poniżej 
10%. Można zatem stwierdzić, że w przypadku przedsiębiorstw innowacyjnych 
większe znaczenie mają uwarunkowania wewnętrzne. Stąd też, w odniesieniu 
do tej grupy, można stwierdzić, że hipoteza jest zweryfi kowana pozytywnie. 
W przypadku przedsiębiorstw nieinnowacyjnych różnice pomiędzy uwarunkowa-
niami wewnętrznymi i zewnętrznymi są znacznie mniejsze (chociaż generalnie 
liczba wskazań zarówno jednych, jak i drugich jest znacznie większa). Przewaga 
czynników wewnętrznych wynika z faktu, że żaden czynnik zewnętrzny nie ma 
wyższego poziomu istotności niż 33% (procedury praco- i czasochłonne). Dla-
tego i tu można stwierdzić przewagę uwarunkowań wewnętrznych nad zewnętrz-
nymi (pozytywna weryfi kacja). 

Ze względu na wykorzystanie w tym przypadku (w narzędziu badawczym) 
testu wielokrotnego wyboru hipoteza ta nie będzie podlegać statystycznej anali-
zie z wykorzystaniem określonych metod statystycznych. 
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Pomoc pozafi nansowa 

W podobny (jak powyżej) sposób dokonano weryfi kacji hipotez w odnie-
sieniu do instrumentów pomocy pozafi nansowej realizowanej we współpracy 
z instytucjami otoczenia biznesu (IOB).

H1: Mała skuteczność polityki innowacyjnej w zakresie korzystania z fi nanso-
wych instrumentów wsparcia nie jest uwarunkowana brakiem zainteresowania 
nimi zarówno przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych.

H1: Mała skuteczność polityki innowacyjnej w zakresie korzystania z fi nan-
sowych instrumentów wsparcia jest uwarunkowana brakiem zainteresowania 
nimi zarówno przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych.

Wyniki wskazują, że z dostępnej pomocy publicznej oferowanej przez IOB 
skorzystało 25% badanych przedsiębiorstw (rys. 25). Jest to zdecydowanie mniej 
niż w przypadku pomocy fi nansowej (ok. 30%). Najczęściej wymienianą przy-
czyną braku korzystania z tej pomocy (ok. 10%) (rys. 28) jest niezaproponowanie 
jej przez IOB. Świadczy to o niedostatecznym zainteresowaniu przedsiębiorców 
pozyskiwaniem takiego wsparcia i pasywną postawą związaną z pozyskiwaniem 
pomocy na cele związane z podnoszeniem swojej innowacyjności. Oznacza to, 
że hipoteza zostaje zweryfi kowana pozytywnie. Potwierdzają to zastosowane 
metody statystyczne (tab. 9).

Tabela 9 

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy zainteresowaniem fi nansową 
pomocą publiczną a korzystaniem z niej

Stopień innowacyjności
Korzystanie z pomocy (liczba wskazań)

tak nie razem

Innowacyjni 11 15 26

Nieinnowacyjni 10 73 83

Razem 21 88 109

χ2 =11,654 p = 0,00064

Źródło: opracowanie własne.
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Powyższe dane pozwalają odrzucić hipotezę h0 na rzecz hipotezy h1, co oznacza, 
że mała skuteczność jest uwarunkowana brakiem dostatecznego zainteresowa-
nia przedsiębiorstw innowacyjnych, jak i nieinnowacyjnych pomocą publiczną. 
Siła tej zależności mierzona współczynnikiem T-Czuprowa jest umiarkowana 
i wynosi 0,33.

Kolejna hipoteza cząstkowa weryfi kuje wpływ dopasowania pozafi nan-
sowej pomocy publicznej państwa do potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych 
i nieinnowacyjnych.

H1: Skuteczność pozafi nansowej polityki wsparcia (liczona udziałem innowa-
cyjnych przedsiębiorstw, które takie wsparcie uzyskały) jest uwarunkowana 
adekwatnością (dopasowaniem) instrumentów wspierania innowacyjności 
do potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych i nieinnowacyjnych.

H1: Skuteczność pozafi nansowej polityki wsparcia (liczona udziałem innowa-
cyjnych przedsiębiorstw, które takie wsparcie uzyskały) jest uwarunkowana 
adekwatnością (dopasowaniem) instrumentów wspierania innowacyjności 
do potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych i nieinnowacyjnych.

Ponad 56% przedsiębiorstw innowacyjnych stwierdziło, że oferowana przez 
IOB pomoc odpowiada ich oczekiwaniom (rys. 34), z czego ok. 35% ocenia 
poziom dostosowania do potrzeb jako dobry lub bardzo dobry. Z punktu widze-
nia biorców tych usług nie jest to wyniki rewelacyjny, który można uznać za 
sukces, choć jest on zdecydowanie lepszy niż w przypadku wsparcia fi nanso-
wego. Pomimo tak wysokiej oceny z pomocy publicznej w ramach współpracy 
z IOB korzystało jedynie 30% przedsiębiorstw innowacyjnych i ok. 14% pod-
miotów nieinnowacyjnych. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, 
że pomimo tak pozytywnej oceny niewiele podmiotów podjęło decyzję o roz-
poczęciu współpracy niekomercyjnej. Może to świadczyć o tym, że adekwat-
ność nie wpływa bezpośrednio na podjęcie decyzji o skorzystaniu ze wsparcia. 
Na podstawie tych rozważań można więc zweryfi kować hipotezę negatywnie. 

Dla potwierdzenia powyższej analizy dokonano weryfi kacji hipotezy 
za pomocą statystycznej metody chi kwadrat (χ2) (tab. 10). 



356 Robert Stanisławski

Tabela 10

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy skutecznością 
a adekwatnością fi nansowych instrumentów wsparcia

Stopień innowacyjności
Współpraca (liczba wskazań) 

tak nie razem

Innowacyjne 47 37 84

Nieinnowacyjne 7 9 16

Razem 54 46 100

χ2 = 0,805 p = 0,369

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe dane wskazują, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy h0. Wynika 
stąd wniosek, że skuteczność wsparcia nie zależy od adekwatności instrumentów 
pomocy publicznej oferowanych przez IOB. Hipoteza została zweryfi kowana 
negatywnie. Dla zweryfi kowania wpływu adekwatności na każdą z wymie-
nionych grup posłużono się testem o równości dwóch wskaźników struktury. 
Do tego celu przyjęto następującą hipotezę:
H0: wskaźniki skuteczności dla fi rm innowacyjnych i nieinnowacyjnych są 
identyczne.
H1: wskaźnik skuteczności dla fi rm innowacyjnych jest wyższy niż dla fi rm 
nieinnowacyjnych.
W wyniku zastosowania tego testu otrzymano następującą statystykę:
u = 0,897,
p = 0,815.
Z testu dla dwóch wskaźników struktury wynika, że nie ma podstaw do odrzu-
cenia hipotezy h0. Zatem nie można powiedzieć, że adekwatność nie ma wpływu 
na żadną z wymienionych powyżej grup (przedsiębiorstw innowacyjnych 
i nieinnowacyjnych).

Następna weryfi kowana hipoteza dotyczy oddziaływania zdobytej wiedzy 
na skuteczność pozafi nansowych instrumentów wsparcia oferowanych w ramach 
współpracy z IOB, wyrażonego liczbą podmiotów z nich korzystających.



357Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej...

H0: Skuteczność pozafi nansowej polityki wsparcia nie jest uwarunkowana 
poziomem wiedzy (zdobytej informacji) fi rm innowacyjnych i nieinnowacyj-
nych o istniejących w otoczeniu fi nansowych instrumentach wsparcia.

H1: Skuteczność pozafi nansowej polityki wsparcia jest uwarunkowana pozio-
mem wiedzy (zdobytej informacji) fi rmy innowacyjnych i nieinnowacyjnych 
o istniejących w otoczeniu fi nansowych instrumentach wsparcia.

Wiedza jest niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym wykorzystanie 
dostępnej pomocy oferowanej przez IOB. Jej brak jest zresztą najczęściej wymie-
nianym czynnikiem utrudniającym dostęp do instrumentów wsparcia. Wiedza 
w tym przypadku oznacza informacje o dostępnych formach wsparcia IOB i spo-
sobach ich wykorzystania. Do jej braku przyznaje się ponad 40% badanych (pod-
miotów innowacyjnych) (rys. 32). Jednocześnie tylko 25% uważa, że jej poziom 
jest zadowalający (rys. 31). Ponieważ nie ma zbyt dużych rozbieżności pomiędzy 
liczbą podmiotów, które ze wsparcia korzystały i tych, które zdobyły potrzebną 
do tego wiedzę, można stwierdzić, że zwiększenie jej poziomu (w kontekście 
pewnych informacji) wpłynie pozytywnie na zainteresowanie się oferowanymi 
formami wsparcia. Jednakże w tym rozważaniu nie uwzględnia się (jak to miało 
miejsce w przypadku wsparcia fi nansowego) czynnika odmowy udzielenia 
pomocy przez instytucje np. ze względów formalnych (chociaż takie przypadki 
też miały miejsce). Jednakże liczba tych, którzy takiej pomocy nie uzyskali, jest 
znacznie mniejsza niż w przypadku pomocy fi nansowej (na odmowę skarży się 
ogólnie ok. 5% badanych). Skoro tak, można stwierdzić, że liczba starających 
się i uzyskujących wsparcie jest zbliżona, co powinno skutkować, w przypadku 
lepiej dostępnej informacji, większą liczbą wspieranych przedsiębiorstw. Hipo-
teza została zweryfi kowana pozytywnie. W odniesieniu do podmiotów nieinno-
wacyjnych sytuacja wygląda podobnie, z tym że liczba współpracujących z IOB 
jest zdecydowanie mniejsza, bo nie przekracza poziomu 15% (rys. 24). Potwier-
dzeniem hipotezy w odniesieniu do przedsiębiorstw nieinnowacyjnych jest odpo-
wiedź na pytanie: czy brak wiedzy był przeszkodą w otrzymaniu pomocy? Około 
60% badanych odpowiedziało twierdząco. Potwierdza to także wynik uzyskany 
za pomocą metody (χ2) (tab. 11).
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Tabela 11

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy poziomem wiedzy 
a korzystaniem z fi nansowej pomocy publicznej

Stopień 
innowacyjności

Poziom wiedzy (liczba wskazań) 

brak bardzo 
słaby słaby średni dobry bardzo 

dobry razem

Innowacyjne 2 7 23 26 21 5 84

Nieinnowacyjne 0 0 2 13 0 1 16

Razem 2 7 25 3 21 6 100

χ2 = 15,625 p = 0,00800

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie testu niezależności (χ2) można odrzucić hipotezę h0 i przy-
jąć hipotezę h1. Zatem skuteczność pozafi nansowej pomocy publicznej jest 
uzależniona od poziomu wiedzy wśród przedsiębiorstw innowacyjnych i nie-
innowacyjnych. Siła tej zależności mierzona współczynnikiem T-Czuprowa jest 
umiarkowana i wynosi 0,3343.

Kolejna hipoteza dotyczy zależności pomiędzy stopniem innowacyjności 
przedsiębiorstw a korzystaniem z pozafi nansowej pomocy publicznej. 

H0: Korzystanie z pozafi nansowej pomocy publicznej nie jest uzależnione 
od poziomu innowacyjnego przedsiębiorstwa – chętniej korzystają z tej 
pomocy fi rmy innowacyjne o niższym poziomie innowacyjności niż fi rmy 
wysoko innowacyjne.

H1: Korzystanie z pozafi nansowej pomocy publicznej jest uzależnione 
od poziomu innowacyjnego przedsiębiorstwa – chętniej korzystają z tej 
pomocy fi rmy innowacyjne o niższym poziomie innowacyjności niż fi rmy 
wysoko innowacyjne.

Z pomocy pozafi nansowej oferowanej przez IOB korzystało ok. 25% bada-
nych przedsiębiorstw innowacyjnych i ok. 14,8% przedsiębiorstw nieinnowacyj-
nych. W grupie o podwyższonej innowacyjności tylko 16,7% zdecydowało się 
na wsparcie publiczne, natomiast wśród przedsiębiorstw o obniżonej innowacyj-
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ności ze wsparcia korzystało 30% badanych. Wynika z tego, że pomoc publiczna 
oferowana przez IOB jest wykorzystywana chętniej przez drugą z wymienionych 
grup (odwrotnie niż przy wsparciu fi nansowym). Hipoteza jest zatem zweryfi -
kowana pozytywnie zarówno w odniesieniu do jej pierwszego elementu (korzy-
stanie z pomocy publicznej jest uzależnione od poziomu innowacyjnego), jak 
również do drugiego elementu, gdyż z tego rodzaju pomocy chętniej korzystają 
podmioty o obniżonej innowacyjności. Potwierdza to weryfi kacja dokonana 
za pomocą metody (χ2) (tab. 12).

Tabela 12

Weryfi kacja hipotezy badającej zależność pomiędzy stopniem innowacyjności 
a korzystaniem z pozafi nansowej pomocy publicznej

Stopień innowacyjności
Korzystanie z pomocy (liczba wskazań) 

tak nie razem

Nisko innowacyjne 72 133 205

Wysoko innowacyjne 12 56 68

Nieinnowacyjne 84 189 273

χ2 = 9,976 p = 0,00681

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie testu niezależności (χ2) można odrzucić hipotezę h0 i przyjąć hipo-
tezę h1, czyli innowacyjność fi rmy ma wpływ na korzystanie z pozafi nansowej 
pomocy publicznej. Siła tej zależności mierzona współczynnikiem T-Czuprowa 
jest słaba i wynosi 0,16. Do zweryfi kowania zależności pomiędzy stopniem inno-
wacyjności a korzystaniem z pozafi nansowej pomocy publicznej posłużono się 
testem o równości dwóch wskaźników struktury. Do tego celu przyjęto następu-
jącą hipotezę:
H0: wskaźniki korzystania z pomocy publicznej dla fi rm mniej i wyżej innowa-
cyjnych są identyczne.
H1: wskaźniki korzystania z pomocy publicznej dla fi rm mniej i wyżej innowa-
cyjnych są różne (chętniej korzystają fi rmy mniej innowacyjne).
I (mniej innowacyjne) = 35,12%
I (wyżej innowacyjne) = 17,65%.
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W wyniku zastosowania tego testu otrzymano następującą statystykę:
u = 2,705,
p = 0,0034.
Z testu dla dwóch wskaźników struktury wynika, że zostaje odrzucona hipoteza 
h0. Zatem można powiedzieć, że chętniej z pozafi nansowej pomocy publicznej 
korzystają podmioty mniej innowacyjne.

Następna hipoteza badawcza dotyczy porównania ze sobą znaczenia 
poziomu istotności uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych związanych 
z korzystaniem z pozafi nansowej pomocy publicznej. 

H0: Znacznie istotniejszy wpływ na niski poziom (lub jego brak) ubiegania się 
o pozafi nansową pomoc publiczną mają uwarunkowania wewnętrzne niż uwa-
runkowania zewnętrzne, zarówno w grupie przedsiębiorstw innowacyjnych, 
jak i nieinnowacyjnych.

H1: Znacznie istotniejszy wpływ na niski poziom (lub jego brak) ubiegania się 
o pozafi nansową pomoc publiczną mają uwarunkowania zewnętrzne niż uwa-
runkowania wewnętrzne, zarówno w grupie przedsiębiorstw innowacyjnych, 
jak i nieinnowacyjnych.

Podobnie jak w odniesieniu do pomocy fi nansowej, tak samo i w tym przy-
padku w kontekście ilościowym zdecydowanie przeważają wskazania o cha-
rakterze zewnętrznym (7 czynników) niż wewnętrznym (3 czynniki). Jednakże 
biorąc pod uwagę ich „wartości”, ogromną przewagę w stosunku do pozostałych 
uwarunkowań (bez względu na charakter) ma wskazanie: przedsiębiorstwo nie 
widziało takiej potrzeby (57%) (rys. 26). Pozostałe wymienione czynniki nie prze-
kraczają poziomu 7% (wśród innowacyjnych) i 15% (wśród nieinnowacyjnych), 
są więc statystycznie mało istotne. Tak duża przewaga wymienionego czynnika 
(bez względu na przyczynę takiej odpowiedzi) dowodzi ogromnego wpływu 
uwarunkowań wewnętrznych na decyzję o składaniu wniosku i późniejszym 
korzystaniu z form pomocy oferowanej przez IOB. Dotyczy to w takim samym 
stopniu podmiotów nieinnowacyjnych (tutaj brak takiej potrzeby wskazało 67% 
i było to zdecydowanie częstsze niż w grupie przedsiębiorstw innowacyjnych). 
Stąd też hipoteza jest zweryfi kowana pozytywnie.
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Jednakże (podobnie jak powyżej) ze względu na wykorzystanie w tym 
przypadku (w narzędziu badawczym) testu wielokrotnego wyboru hipoteza ta 
nie będzie podlegać statystycznej analizie z wykorzystaniem określonych metod 
statystycznych. 

Ostatnia hipoteza podsumowująca wyniki badań dotyczy wykorzystywania 
wybranych form wsparcia.

H1: Wykorzystanie pomocy publicznej dotyczy tylko wybranych rodzajów 
wpierania innowacyjności wśród polskich MSP.

Na podstawie wyników prowadzonych badań można stwierdzić z całą 
stanowczością, że istnieje duże zróżnicowanie wykorzystywanego wsparcia 
publicznego przez MSP i co więcej – obejmuje ono tylko określone jego formy. 
Jednakże rodzaj najchętniej wykorzystywanej pomocy jest uzależniony najczę-
ściej od typów badanych przedsiębiorstw. I tak, wśród pomocy fi nansowej naj-
chętniej wykorzystywanym typem wsparcia przez MSP były fundusze unijne. 
Korzystało z nich średnio ok. 30% badanych, z czego w największym stopniu 
benefi cjentami były podmioty o podwyższonej innowacyjności (ok. 33–37%), 
w mniejszym stopniu przedsiębiorstwa o obniżonej innowacyjności (25–31%). 
Dotyczyło to najbardziej popularnych programów: PO IG oraz RPO (rys. 9). 
W znacznie mniejszym stopniu przedsiębiorstwa zainteresowane były pomocą 
rządową (mniej niż 10% badanych) (rys. 7). Na tym rodzaju pomocy koncentro-
wały się podmioty o obniżonej innowacyjności (większa liczba wykorzystywa-
nych programów). Zarówno w pierwszym, jak drugim przypadku (programów 
rządowych i unijnych) zainteresowanie przedsiębiorstw nieinnowacyjnych było 
raczej marginalne.

W odniesieniu do pomocy pozafi nansowej należy stwierdzić, że najchęt-
niej wykorzystywanymi rodzajami wsparcia oferowanego przez IOB były: 
pomoc szkoleniowa (19,5%) oraz doradcza (18,7%), przy czym w odniesieniu 
do podmiotów o podwyższonej innowacyjności charakterystyczne było większe 
zapotrzebowanie na pomoc doradczą, a w odniesieniu do podmiotów o obniżo-
nej innowacyjności dokładnie odwrotnie (rys. 23). W odniesieniu do działalności 
wdrożeniowej dominujące (w zasadzie dla wszystkich typów przedsiębiorstw) 
były innowacje produktowe i procesowe. Pozostałe formy wdrożeń innowacyj-
nych (marketingowe, organizacyjne i inne) wymieniało mniej niż 5% przedsię-
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biorstw (wyjątkiem jest innowacja organizacyjna w odniesieniu do podmiotów 
o wyższej innowacyjności – ok. 6,5%). Stąd też weryfi kacja hipotezy o wybra-
nych rodzajach wsparcia jest pozytywna. Przedsiębiorstwa korzystają tylko 
z wybranych form pomocy i to zarówno w odniesieniu do wsparcia fi nansowego, 
jak i pozafi nansowego. 
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ANALYZE OF THE CONDITIONS AND THE ESTIMATION 
OF THE REALIZATION INNOVATION POLICY TOWARDS 

TO SME SECTOR IN THE LIGHT OF THE OWN RESEARCH

Summary

In this chapter, the analyze deals with the internal and external condition of the reali-
zation of the Polish innovation Policy towards to the SME sector, on the base of the own 
research. It has been done by creation two essential groups: fi nancial support instrument 
and non fi nancial instruments (institution surround the business). In each of this group 
there are included such elements as: estimation of the using instruments by enterprises, 
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estimation of the knowledge of these instruments, estimation of the adaptation of these 
instruments and expectation of the entrepreneurs devoted to support policy in the nearest 
future. In spite of these, there is statistic analyze in the context of correlations between the 
internal an external development innovation conditions of the SME sector.  

Translated by Robert Stanisławski
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10. WNIOSKI I REKOMENDACJE NA RZECZ POLITYKI 
INNOWACYJNEJ SKIEROWANEJ DO MSP

Na podstawie wyników osiągniętych w ramach prowadzonych badań 
sformułowano liczne uogólnienia i wnioski dotyczące oceny realizacji polityki 
innowacyjnej w Polsce i uwarunkowań jej rozwoju w odniesieniu do sektora 
MSP. Przedstawione zostaną one w dwóch częściach. Pierwsza z nich obejmuje 
te wnioski, które wynikają z badania innowacyjności MSP, druga zaś dotyczy 
polityki innowacyjnej, a w zasadzie instrumentów wykorzystywanych w jej 
ramach na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności badanego sektora. 
Uogólnienia przedstawione w drugiej części (wraz z rekomendacjami) dotyczyć 
będą oddzielnie instrumentów fi nansowego wsparcia (programów rządowych 
i unijnych) oraz instrumentów pozafi nansowych (działalności doradczej, szkole-
niowej, wdrożeniowej i innej) oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu. 

Warto jeszcze przed dokonaniem podsumowania obejmującego wszystkie 
poprzednie części niniejszej publikacji zwrócić uwagę na fakt, że analizowane 
w jej ramach zagadnienia są nowe dla polskiej gospodarki, tzn. swoim zasię-
giem obejmują niezbyt długi okres (kilka ostatnich lat). Tak naprawdę o rozwoju 
polskiej polityki innowacyjnej zaczęto mówić na początku lat 90., a tworzyć jej 
podstawy (wraz z systemem wsparcia) na początku tego wieku. Ogromne zna-
czenie dla rozwoju miał fakt uzyskania przez Polskę statusu kraju członkow-

*   Autor punktu 10.1.
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skiego UE w 2004 roku i włączenie jej do strategii lizbońskiej zakładającej 
podnoszenie konkurencyjności gospodarek (przemysłu) poprzez innowacyjność. 
Samo badanie objęło jeszcze krótszy okres (kilka ostatnich lat – 2007–2009), 
przez co zarówno wnioski, jak i rekomendacje nie będą zapewne uwzględniały 
wszystkich aspektów nurtujących badaczy zajmujących się problematyką MSP 
w Polsce. Główny nacisk położony został na wybranych zagadnieniach z uwzględ-
nieniem uwarunkowań rozwoju innowacyjnego tego sektora wspieranego przez 
realizowane założenia polityki innowacyjnej państwa. 

10.1. Innowacyjność polskiego sektora MSP

1. Badaniami objęto 372 podmioty gospodarcze z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, z tego: 109 należało do grupy przedsiębiorstw nie-
innowacyjnych (29,3% całości próby), a 263 do grupy przedsiębiorstw 
innowacyjnych (70,7% całości próby). Proporcja ta wynikała z założeń 
metodologicznych badań. Próba przedsiębiorstw była wyraźnie zróż-
nicowana pod względem przestrzennym, branżowym i rynków zbytu, 
a także według skali i wieku przedsiębiorstw. Pozwala to na podjęcie 
próby formułowania wniosków i uogólnień co do stanu innowacyjności 
sektora MSP w Polsce w latach 2007–2009, uwarunkowań i problemów, 
potrzeb i zamierzeń dotyczących rozwoju innowacji w latach 2011–2013 
w różnych przekrojach przedsiębiorstw i zagadnień. 

2. Przedsiębiorstwa innowacyjne (263 podmioty) charakteryzują się 
wysoką innowacyjnością w porównaniu do ogółu MSP w Polsce, biorąc 
pod uwagę wskaźnik udziału sprzedaży wyrobów nowych i zmoderni-
zowanych w ogólnej sprzedaży. Równocześnie badane przedsiębior-
stwa były bardzo zróżnicowane, co pozwoliło na wyodrębnienie grupy 
o obniżonej innowacyjności oraz grupy o podwyższonej innowacyj-
ności. Przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności były bar-
dziej aktywne we wprowadzaniu innowacyjnych zmian we wszystkich 
obszarach działalności w porównaniu z przedsiębiorstwami o obniżo-
nej innowacyjności. Stosunkowo największe różnice występowały we 
wprowadzaniu zmian w produktach oraz w zarządzaniu i marketingu. 
Przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności wprowadziły zmiany 
innowacyjne o wyższym stopniu nowości, znacznie częściej wskazywały 
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także na wymierne korzyści z podejmowanej działalności innowacyjnej, 
głównie o charakterze rynkowym, w porównaniu z przedsiębiorstwami 
o obniżonej innowacyjności. 

3. Innowacyjne MSP odznaczają się wysoką skłonnością (motywacją) 
do innowacji, przyjmując jako miarę rolę innowacji w poprawie wyni-
ków przedsiębiorstw (pozycja konkurencyjna na rynku, korzyści eko-
nomiczne). Świadczy to także o dobrym zrozumieniu pojęcia innowacji 
i jej znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Duże znacze-
nie innowacji w działalności badanych MSP znajduje potwierdzenie 
w analizie priorytetów rozwojowych właścicieli dotyczące ich przedsię-
biorstw w perspektywie najbliższych trzech lat. Prawie wszyscy wyka-
zują orientację prowzrostową i proinnowacyjną, zakładając wzrost skali 
swoich przedsiębiorstw oraz rozwój nowego produktu lub technologii. 
Oznacza to, że rozwój przedsiębiorstw odbywać się będzie poprzez 
innowacyjność produktów lub technologii, modernizację aparatu 
wytwórczego oraz ekspansję na rynku krajowym. Ocena roli innowacji 
jest zróżnicowana, jeśli uwzględniony zostaje podział przedsiębiorstw 
według innowacyjności. Im wyższy poziom innowacyjności i ory-
ginalności wprowadzanych zmian, tym wyższa ocena roli innowacji 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, wyższa ocena korzyści osiągnię-
tych z innowacji w stosunku do poniesionych nakładów. Jednak warto 
zauważyć, że ponad 1/3 przedsiębiorstw nisko innowacyjnych nie 
stwierdziła takiej pozytywnej relacji, co może wskazywać na ich słabo-
ści w dziedzinie zarządzania innowacjami, w tym na problemy w zro-
zumieniu istoty i roli innowacji w rozwoju przedsiębiorstw (dotyczy to 
zwłaszcza przedsiębiorstw o najmniejszej skali działalności). Skłonność 
do innowacji jest zróżnicowana według skali i wieku przedsiębiorstw. 
Im większe i starsze przedsiębiorstwo, tym wyższa ocena roli innowacji. 
Można stwierdzić zatem, że najwyższą skłonność do innowacji (i naj-
lepsze ich zrozumienie) wykazują przedsiębiorstwa o wyższej innowa-
cyjności, zarazem większe i dojrzalsze (powyżej 10 lat funkcjonowania 
na rynku). Z kolei najniższą skłonność innowacyjną (i stosunkowo słab-
sze zrozumienie innowacji) wykazują przedsiębiorstwa nisko innowa-
cyjne, zarazem o mniejszej skali działania i młodsze. 
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4. Strategie innowacyjne MSP można określić jako mieszane, tzn. bazujące 
na wykorzystaniu własnych zasobów i pomysłów oraz źródeł zewnętrz-
nych obejmujących współpracę i kontakty z innymi przedsiębiorstwami, 
instytucjami sfery nauki i techniki, innowacyjnego otoczenia biznesu, 
ogólnodostępną wiedzę itp., jednak z przewagą źródeł wewnętrznych. 
Dotyczą one przede wszystkim własnych pomysłów kierownictwa 
i/lub pracowników oraz pomysłów będących wynikiem pracy działu
/stanowisk marketingowych. Marginalne znaczenie mają własne prace 
rozwojowe (w tym prace B+R). Spośród źródeł zewnętrznych pod-
stawowe znaczenie mają zakupy rzeczowe, a niewielką popularność 
zakupy wyników prac B+R, patentów, licencji i know-how. Znaczenie 
poszczególnych źródeł innowacji wykazuje niewielkie zróżnicowanie 
przy uwzględnieniu podziału przedsiębiorstw według innowacyjności. 

5. Wydatki na innowacje fi nansowane były przede wszystkim ze źródeł 
własnych przedsiębiorstw. Ze źródeł własnych korzystały wszystkie 
badane MSP, a ich średni udział wyniósł 82,5% łącznych wydatków 
na innowacje. Z obcych źródeł fi nansowania wydatków na prace 
innowacje korzystało 32,6% przedsiębiorstw, a średni udział źródeł 
obcych w łącznym fi nansowaniu wyniósł 17,5%, z tego 10,5% wydat-
ków pochodziło ze źródeł publicznych, a 7% ze źródeł komercyjnych. 
Im bardziej innowacyjne MSP, tym w szerszym stopniu korzysta 
z obcych źródeł fi nansowania. Dotyczy to zwłaszcza wydatków fi nanso-
wych ze źródeł obcych publicznych, co świadczyć może o większej sku-
teczności przedsiębiorstw o podwyższonej innowacyjności w korzysta-
niu ze środków pomocowych na innowacje. Programy pomocowe często 
stawiają wnioskodawcom wysokie wymagania pod względem poziomu 
nowoczesności i skali planowanych przedsięwzięć innowacyjnych. 

6. Współpraca z otoczeniem sprzyja podejmowaniu i realizacji innowacji 
oraz uzyskiwaniu wymiernych korzyści. Z badań wynika, że im bar-
dziej innowacyjne MSP, tym szerszy zakres współpracy z otoczeniem 
i skala uzyskanych korzyści. Wydaje się, że zależność jest w tym przy-
padku następująca: im szerszy zakres współpracy z otoczeniem, tym 
wyższa ich innowacyjność i lepsza ocena uzyskanych korzyści. Z badań 
wynika, że połowa słabo innowacyjnych MSP nie nawiązała współpracy 
z otoczeniem, by realizować innowacje bądź nie odniosła z tego tytułu 
żadnych wymiernych korzyści, podczas gdy w przypadku przedsię-
biorstw wysoko innowacyjnych wskaźnik ten wyniósł 39%. Świadczy 
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to o dużych problemach MSP w nawiązaniu współpracy z otoczeniem 
w dziedzinie innowacji, a zwłaszcza w osiągnięciu wymiernych korzy-
ści z tej współpracy. 

7. Stosunkowo największą użyteczność dla rozwoju innowacyjnego 
przedsiębiorstw mają kontakty (formalne bądź nieformalne) z przed-
siębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Służą one MSP jako 
źród ło innowacyjnych pomysłów i rozwiązań oraz zapewniają przed-
siębiorstwom niezbędne usługi do realizacji innowacji, m.in. wejście 
na rynek z nowym produktem lub usługą, dostęp do usług produkcyj-
nych, dystrybucyjnych. Znacznie niżej oceniono współpracę z uczel-
niami lub centrami badawczymi. Żadne z badanych MSP nie współpra-
cowało z zagranicznymi uczelniami lub centrami B+R. Wydaje się, że 
świadczy to bądź o małej oryginalności realizowanych innowacji, bądź 
o ograniczonej użyteczności krajowych instytucji B+R. Brak zagranicz-
nych instytucji B+R na liście pożądanych partnerów świadczyć może 
o ich bardzo słabych kontaktach zagranicznych w świecie nauki i badań. 
Mało użyteczne są kontakty z konsultantami oraz organizacjami wspie-
rania biznesu. 

8. Jeśli chodzi o problemy współpracy z otoczeniem w dziedzinie innowa-
cji, to największą lukę w zaspokojeniu potrzeb rozwoju innowacyjnego 
odnotowano w przypadku informacji naukowej i rynkowej oraz szkoleń. 
Problem niezaspokojonych potrzeb dotyczących informacji naukowej 
dotyka głównie przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności, co być 
może sygnalizuje występowanie większych problemów z nawiązaniem 
kontaktów z instytucjami B+R w porównaniu do przedsiębiorstw o pod-
wyższonej innowacyjności. Z kolei te ostatnie mają większe problemy 
z uzyskaniem informacji rynkowej, zwłaszcza dotyczącej rynków zagra-
nicznych, co znajduje odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej ocenie 
kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. 

9. Zdolność innowacyjna MSP (mierzona udziałem procentowym wydat-
ków na innowacje w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw) była bardzo 
zróżnicowana w badanej próbie i wyraźnie skorelowana z poziomem 
innowacyjności przedsiębiorstw. Wydaje się, że zależność jest w tym 
przypadku następująca: im wyższa zdolność innowacyjna przedsię-
biorstw, tym wyższa ich innowacyjność. Jednak generalnie zdolność 
innowacyjna przedsiębiorstw jest niewystarczająca dla samodzielnego 
rozwoju innowacji, biorąc pod uwagę okres trzech następnych lat. Jedynie 
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1/4 MSP jest w stanie całkowicie samodzielnie realizować swoje zamie-
rzenia innowacyjne. Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa, które 
nie zamierzają rozwijać innowacji, mają wystarczające własne zdol-
ności innowacyjne (dotyczy to w pierwszej kolejności przedsiębiorstw 
o obniżonej innowacyjności). Może to oznaczać, że rozstrzygające zna-
czenie mają tutaj czynniki motywacyjne. Im bardziej ambitny program 
rozwoju innowacji (planowany stopień nowości innowacji), tym bar-
dziej krytyczne oceny możliwości własnych dotyczących ich realizacji. 

10. Duże znaczenie innowacji w działalności innowacyjnych MSP znajduje 
potwierdzenie w analizie priorytetów rozwojowych właścicieli dotyczą-
cych ich przedsiębiorstw w perspektywie najbliższych trzech lat. Prawie 
wszyscy wykazują orientację prowzrostową i proinnowacyjną, zakłada-
jąc wzrost skali swoich przedsiębiorstw oraz rozwój nowego produktu 
lub technologii. Oznacza to, że rozwój przedsiębiorstw będzie miał 
charakter proinnowacyjny, odbywać się będzie poprzez innowacyjność 
produktów lub technologii, modernizację aparatu wytwórczego oraz 
ekspansję na rynku krajowym. Dotyczyć to będzie szczególnie przedsię-
biorstw o podwyższonej innowacyjności, które będą bardziej aktywne 
we wprowadzaniu innowacji we wszystkich obszarach działalności 
w porównaniu z przedsiębiorstwami o obniżonej innowacyjności. Można 
przypuszczać, że zakres i oryginalność planowanych przedsięwzięć rzu-
tują na dalszy rozwój innowacyjny, a tym samym na rozwój zdolności 
innowacyjnej i potrzeby innowacyjne badanych przedsiębiorstw. 

11. Planowane strategie innowacyjne badanych MSP w latach 2011–2013 
można określić jako mieszane, tzn. bazujące na wykorzystaniu własnych 
zasobów i pomysłów, jak również źródeł zewnętrznych, jednak prefero-
wane będzie wykorzystanie źródeł obcych. Wynika to zapewne z niskiej 
samooceny zdolności przedsiębiorstw do samodzielnego rozwoju inno-
wacji. Są one niejako zmuszone do współpracy z otoczeniem rynkowym 
i naukowo-technicznym i do starań o publiczne wsparcie swoich wysił-
ków innowacyjnych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw o obniżonej, 
jak i podwyższonej innowacyjności, niezależnie od ich skali i wieku. 
Jeśli chodzi o szczegółowe sposoby realizacji rozwoju innowacyjnego, 
to będzie to przede wszystkim lepsze wykorzystanie własnych zaso-
bów, głównie kadrowych (kierownictwa i pracowników), a w dalszej 
kolejności rozważane są: zakupy środków trwałych oraz lepsza współ-
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praca z otoczeniem. Są to sposoby wskazujące raczej na usprawnienia 
istniejących rozwiązań niż radykalne podnoszenie poziomu nowocze-
sności przedsiębiorstw. Działania wymagające wysiłków skierowanych 
na rozwiązania nowoczesne mają znacznie mniejsze znaczenie (doty-
czy to zakupów nowych technologii i praw czy powiększania własnych 
działów rozwojowych). Pewne znaczenie przypisuje się naśladownic-
twu obcych rozwiązań. 

12. Zdecydowana większość badanych MSP sygnalizuje zapotrzebowanie 
na wyspecjalizowane usługi niezbędne do podejmowanych innowacji 
w okresie trzech najbliższych lat (2011–2013). Dotyczy to szczególnie 
przedsiębiorstw o podwyższonej innowacyjności. Można przypuszczać, 
że zakres i oryginalność planowanych przedsięwzięć rzutują na rozwój 
zdolności innowacyjnej, a tym samym na potrzeby innowacyjne bada-
nych przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na usługi niezbędne do podej-
mowanych innowacji dotyczy głównie dostępu do kapitału oraz nawią-
zania nowych kontaktów biznesowych ułatwiających realizację inno-
wacji. Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi fi nansowe dotyczy bądź 
skali podejmowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa, bądź świadczy 
o występowaniu problemów ze zrozumieniem istoty i skali innowacji 
– charakterystycznych dla przedsiębiorstw słabo lub nieinnowacyjnych. 
Zagadnienie nawiązania nowych kontaktów biznesowych świadczy 
o potrzebie współpracy z innymi przedsiębiorstwami w zakresie reali-
zacji innowacji i dotyczy m.in. wejścia na rynek z nowym produktem 
lub usługą, dostępu do usług produkcyjnych, dystrybucyjnych. Jest to 
problem typowy dla przedsiębiorstw o wyższej aktywności innowacyj-
nej. Niewielkie znaczenie mają także dostęp do nowej wiedzy, a więc 
kontakty z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi oraz wyspe-
cjalizowane usługi doradcze, szkoleniowe w zakresie innowacji. Obie 
te kwestie są charakterystyczne dla aktywnych innowacyjnie przedsię-
biorstw i wskazują na potrzebę rozwoju wewnętrznej, wyspecjalizowanej 
zdolności innowacyjnej, wzmacniającej głównie potencjał techniczny 
i rozwojowy oraz kadrowy przedsiębiorstw. Minimalne znaczenie mają 
usługi szkoleniowe w zakresie innowacji, co może wskazywać bądź 
na niski poziom i użyteczność ofert szkoleniowych skierowanych do 
sektora innowacyjnych MSP, bądź na niską samoocenę własnych umie-
jętności absorpcji świadczonych usług.
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13. Znaczenie poszczególnych usług zewnętrznych dla podejmowanych 
innowacji jest wyraźnie zróżnicowanie, jeśli uwzględnimy podział 
przedsiębiorstw według innowacyjności. Przedsiębiorstwa o obniżonej 
innowacyjności częściej podkreślają zapotrzebowanie na usługi fi nan-
sowe niż przedsiębiorstwa o podwyższonej innowacyjności. Odmienna 
sytuacja występuje przy ocenie znaczenia nawiązania nowych kontaktów 
biznesowych w dziedzinie innowacji: przedsiębiorstwa o podwyższo-
nej innowacyjności częściej sygnalizują takie potrzeby w porównaniu 
do przedsiębiorstw o obniżonej innowacyjności. Wydaje się, że świad-
czy to o większym zaawansowaniu działalności innowacyjnej oraz bar-
dziej ambitnych planach dotyczących innowacji i ich roli w rozwoju 
przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na usługi umożliwiające zdobycie 
nowej wiedzy oraz wyspecjalizowane usługi doradcze i szkoleniowe 
dotyczące innowacji nie różni się istotnie dla obu grup przedsiębiorstw 
i świadczy o ich zamiarze rozwoju wewnętrznej zdolności innowacyjnej 
o bardzo wyspecjalizowanym charakterze. 

14. Główną przyczyną niepodejmowania działalności innowacyjnej w latach 
2007–2009 przez nieinnowacyjne MSP (109 podmiotów) był niedosta-
tek kapitału. Pewne znaczenie miała obawa przed ryzykiem oraz to, że 
nie było rozwiązań gotowych do komercjalizacji. Z pogłębionej analizy 
przyczyn niepodejmowania działalności innowacyjnej wynika, że były 
to zarówno czynniki związane ze zdolnością innowacyjną, jak i skłonno-
ścią do innowacji, choć te pierwsze miały znaczenie podstawowe. Brak 
zdolności innowacyjnej dotyczył przede wszystkim środków fi nanso-
wych niewystarczających na realizację innowacji oraz niezdolności do 
tworzenia lub zakupu rozwiązań gotowych do komercjalizacji. Wydaje 
się, że w tym ostatnim przypadku badane przedsiębiorstwa nie miały 
także wystarczającej zdolności do monitoringu i absorpcji rozwiązań 
innowacyjnych. Niska skłonność do innowacji dotyczyła głównie 
obawy przed ryzykiem i niskiej świadomości innowacyjnej, braku wie-
dzy o instrumentach wsparcia innowacji, a także braku presji rynkowej 
wymuszającej podejmowanie innowacji. 

15. Z analizy priorytetów nieinnowacyjnych MSP w okresie 2011–2013 
wynika, że są one zorientowane raczej na przetrwanie niż na wzrost. 
Służyć temu mają: lepszy dostęp do zewnętrznego fi nansowania i szko-
leń oraz pozyskanie zewnętrznego inwestora. Wydaje się, że planowane 
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przedsięwzięcia innowacyjne będą miały podobny charakter, tzn. będą 
związane z poprawą bieżącej pozycji konkurencyjnej i wyników przed-
siębiorstw. Wszystkie przedsiębiorstwa deklarują podjęcie działań inno-
wacyjnych (skłonność do innowacji), przede wszystkim produktowych 
i technologicznych. Motywy podjęcia działalności innowacyjnej mają 
głównie charakter ekonomiczno-rynkowy, co potwierdza podniesienie 
skłonności do innowacji badanych MSP. Są to: dążenie do zwiększenia 
zysków, poprawy jakości i wzrostu rozwoju przedsiębiorstw. Relatywnie 
mniej ważne motywy związane stricte z działalnością innowacyjną to: 
większa wiedza o rozwiązaniach gotowych do komercjalizacji czy spa-
dek kosztów wdrożeń. 

16. Strategie rozwoju innowacyjnego grupy nieinnowacyjnych MSP będą 
miały charakter zróżnicowany, z przewagą wykorzystania mieszanych 
źródeł innowacji. Podstawowym źródłem (sposobem) wprowadzenia 
planowanych zmian innowacyjnych będzie współpraca z otoczeniem 
oraz zakupy innowacji (rozwiązań, techniki itp.). Pewne znaczenie 
odgrywać będzie również samodzielne poszukiwanie innowacji poprzez 
analizę luk na rynku oraz naśladownictwo obcych rozwiązań. 

17. Wszystkie nieinnowacyjne MSP zgłaszają zapotrzebowanie na wyspe-
cjalizowane usługi niezbędne do innowacji podejmowanych w okresie 
2011–2013. Dotyczyć to będzie przed wszystkim dostępu do kapitału, 
nowych rynków zbytu oraz źródeł innowacji. Dalsze miejsca zajmuje 
dostęp do różnego rodzaju usług doradczych i szkoleniowych na rzecz 
innowacji. Z przeprowadzonych analiz można wysnuć wniosek, że 
przedsiębiorstwa nieinnowacyjne nie mają wystarczającej zdolności 
do samodzielnego rozwoju, wdrażania i komercjalizacji gotowych roz-
wiązań, jak również zdolności do absorpcji innowacji z zewnątrz. Mogą 
one jedynie w ograniczonym zakresie tworzyć rozwiązania innowa-
cyjne. Dlatego też warunki podjęcia i realizacji innowacji mają zasad-
niczo charakter zewnętrzny i dotyczą lepszego fi nansowania zewnętrz-
nego, występowania popytu na innowacyjne produkty bądź usługi oraz 
dostępu do źródeł innowacji. Aby zatem nieinnowacyjne MSP mogły 
wprowadzić innowacyjne zmiany, oprócz podniesienia skłonności 
do innowacji, potrzebują dostępu do nowych rozwiązań z zewnątrz, 
na które muszą znaleźć zewnętrzne fi nansowanie oraz na które istnieje 
popyt rynkowy, a także muszą zdobyć – w pewnym zakresie – umie-
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jętności komercjalizacji innowacji. Analizowane przedsiębiorstwa 
zasadniczo nie prowadzą prac nad tworzeniem rozwiązań, zwłaszcza 
wymagających badań, lecz potrzebują pracowników o wymaganych 
umiejętnościach wdrożeniowych. Słabą stroną tych przedsiębiorstw 
jest monitoring innowacji. Niewielkie znaczenie ma zapotrzebowanie 
na wyspecjalizowane usługi w zakresie innowacji, co może wskazywać 
bądź na niski poziom i użyteczność ofert szkoleniowych skierowanych 
do sektora MSP, bądź na niską samoocenę umiejętności i kompetencji 
przedsiębiorstw niezbędnych do absorpcji świadczonych usług – podob-
nie jak w przypadku przedsiębiorstw innowacyjnych. 

18. Znaczenie poszczególnych usług dla zamierzonych innowacji jest 
wyraźnie zróżnicowane, jeśli uwzględnimy podział nieinnowacyjnych 
MSP według ich skali. Mikroprzedsiębiorstwa częściej podkreślają 
zapotrzebowanie na usługi fi nansowe oraz dostęp do nowych rynków 
zbytu niż przedsiębiorstwa większe. Z kolei przedsiębiorstwa o średniej 
wielkości częściej podkreślają znaczenie dostępu do wyspecjalizowa-
nych usług w zakresie innowacji, co wskazuje być może na większą 
zdolność tych przedsiębiorstw do absorpcji świadczonych usług. 

19. Na podstawie analizy priorytetów rozwojowych w badanej próbie 
(372 podmioty) można wyciągnąć wniosek o występowaniu związku 
między orientacją MSP a ich innowacyjnością. Można tutaj wyróżnić 
dwie orientacje badanych MSP: rozwojową i ukierunkowaną na prze-
trwanie. W pierwszym przypadku występuje pozytywna zależność mię-
dzy orientacją rozwojową (innowacyjną) MSP a ich innowacyjnością: 
im bardziej prorozwojowa orientacja MSP, tym większa innowacyjność. 
Z kolei w drugim przypadku postawy MSP ukierunkowane na prze-
trwanie związane są z niższym stopniem innowacyjności. Oznacza to, 
że im bardziej wyraźna jest postawa MSP związana z przetrwaniem, 
tym niższy jest stopień innowacyjności. 

20. Wszystkie badane MSP (372 podmioty) zgłaszają zapotrzebowanie 
na wyspecjalizowane usługi niezbędne do planowanych innowacji 
w okresie 2011–2013. Ranking poszczególnych usług jest podobny 
w układzie innowacyjności MSP. Różnice występują w znaczeniu tych 
usług. Kwestię dostępu do kapitału w największym stopniu sygnalizują 
nieinnowacyjne MSP, a relatywnie w najmniejszym wysoko innowa-
cyjne MSP. Z kolei zapotrzebowanie na kontakty rynkowe jako źródło 
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wiedzy o nowych rozwiązaniach najczęściej zgłaszają wysoko innowa-
cyjne przedsiębiorstwa, a rzadziej nieinnowacyjne MSP. Z przeprowa-
dzonej analizy można wysnuć wniosek, że wraz ze wzrostem innowa-
cyjności MSP maleje znaczenie zapotrzebowania na dostęp do kapitału, 
a rośnie zapotrzebowanie na kontakty rynkowe. Wysoko innowacyjne 
MSP są w stanie skuteczniej pozyskiwać środki fi nansowe na innowacje 
w porównaniu do MSP słabiej innowacyjnych czy wręcz nieinnowacyj-
nych. Problemy z fi nansowaniem innowacji mogą być także probierzem 
skłonności (motywacji) innowacyjnej MSP, co często jest głównym 
– obok braku popytu rynkowego – powodem niepodejmowania innowa-
cji. Znaczenie kontaktów rynkowych z innymi przedsiębiorstwami jako 
źródła innowacji jest zrozumiałe, jeśli uwzględni się fakt, że dotyczy 
to innowacyjnych MSP, które przejawiają postawy innowacyjne, mają-
cych ograniczoną zdolność innowacyjną i dla których realnym proble-
mem jest pozyskanie sprawdzonych źródeł innowacji z zewnątrz. 

10.2. Polityka innowacyjna państwa – instrumenty fi nansowe

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie kilku istotnych wnio-
sków. Na ich podstawie opracowano zalecenia i uwagi w postaci rekomendacji. 
Zostały one przedstawione poniżej:

1. Nadal (pomimo kilku lat funkcjonowania różnych instrumentów wspie-
rania rozwoju innowacyjnego w Polsce) zasadniczym źródłem fi nanso-
wania działalności innowacyjnej wśród sektora MSP są wkłady własne 
(lub połączenie ze sobą źródeł własnych i zewnętrznych). W krajach 
wysoko innowacyjnych, takich jak Austria czy Finlandia, ze wsparcia 
publicznego korzysta ok. 50% podmiotów prowadzących działalność 
innowacyjną, w Polsce (jak wynika zarówno z badań wtórnych, jak 
i własnych tylko ok. 30%). Za małe jest w tym przypadku zaangażowa-
nie władz centralnych i lokalnych1. 
Ocena i rekomendacja: utrudniony dostęp do zewnętrznego fi nanso-
wania jest nadal najważniejszym problemem rozwoju innowacyjności 
w Polsce. Jednakże, jak pokazują badania (zarówno te, jak i wtórne), 

1  Por. J. Łapiński, Finansowanie działalności innowacyjnej, (w:) Źródła pochodzenia innowa-
cji. Innowacyjność 2010, (red.) A. Wilmańska, J. Łapiński, PARP, Warszawa 2010.
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wina znajduje się nie tylko po stronie uwarunkowań w otoczeniu, lecz 
także wśród samych przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn (np. 
niechęci do dużych nakładów – wysiłku) rezygnują ze starania się 
o dostępne środki w ramach zewnętrznego fi nansowania. Prawdą jest, 
że ograniczony dostęp do komercyjnych środków wynika (w znacz-
nej części) głównie z ich nieprzyjaznego nastawienia do działań inno-
wacyjnych (zbyt wysokie oprocentowanie, żądania zbyt wysokich 
udziałów w przyszłych zyskach itd.). Stąd też konieczność łączenia ze 
sobą różnych źródeł i form fi nansowania, w tym włączenia własnych 
środków. Opieranie działalności innowacyjnej na najłatwiej dostęp-
nych funduszach nie jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż w większości 
przypadków nie można liczyć na duże efekty. Innowacyjność wymaga 
bowiem sporych nakładów i współpracy na szerszą skalę. Jak pokazują 
doświadczenia innych państw europejskich, jest ona związana z zaan-
gażowaniem środków komercyjnych (łatwiejszym dostępem do kre-
dytów, współpracą ze strony aniołów biznesu itd.) oraz koniecznością 
dużej pomocy ze strony władz państwowych i lokalnych. Ograniczenia 
w dostępie do zewnętrznych źródeł są ogromną przeszkodą dla podmio-
tów mniejszych. Finansowanie np. działalności rozwojowej i badawczej 
w ramach własnych zasobów jest wręcz niemożliwe. Na takie wydatki 
mogą sobie pozwolić (i to w ograniczonym stopniu) właściwie tylko 
podmioty większe. Receptą na taki stan rzeczy może być modernizacja 
istniejącego systemu fi nansowania innowacyjnego MSP, w tym roz-
budowa tych form, które są bardziej przyjazne dla małych i średnich 
inwestorów. Mowa tutaj o mikropożyczkach, funduszach poręczenio-
wych i pożyczkowych. Nie bez znaczenia jest również wykorzystanie 
możliwości wynikających z środków publicznego wsparcia (głównie 
unijnego). Konieczna jest jednak zmiana nastawienia przedsiębior-
ców, aby uświadomili sobie, że to do nich należy poniesienie nakładów 
(wysiłku) związanych z pozyskaniem funduszy i że nikt im sam tego nie 
zaproponuje.

2. Wśród źródeł zewnętrznych pomoc publiczna nie jest kluczowym ele-
mentem wspierania rozwoju innowacyjnego MSP. Z badań (zarówno 
własnych, jak i wtórnych) wynika, że w Polsce jedynie co trzecie przed-
siębiorstwo wykorzystywało fi nansową pomoc publiczną. Jest to zde-
cydowanie za mało w porównaniu z innymi krajami europejskimi, gdyż 
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dostęp do takiej pomocy wpływa, jak pokazują doświadczenia liderów 
innowacyjności na naszym kontynencie, motywująco na wdrożenia 
nowych rozwiązań do przemysłu.
Ocena i rekomendacja: wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wpły-
wają negatywnie na wykorzystywanie pomocy publicznej. Jak pokazują 
badania wtórne2, Polska pod względem udziału przedsiębiorstw, które 
korzystały ze wsparcia publicznego, w jest Europie na 10. miejscu, po 
takich krajach, jak Austria i Finlandia, będących liderami innowacyj-
ności. W najmniejszym stopniu przedsiębiorstwa w Polsce korzystają 
z pomocy jednostek szczebla centralnego (17. pozycja) oraz lokalnego 
(11. pozycja). Najlepiej wykorzystujemy środki pomocowe pochodzące 
z Unii Europejskiej (czwarta pozycja). Do poprawy istniejącej sytuacji 
konieczne jest większe zaangażowanie przedsiębiorstw w staraniach 
o środki publiczne i zachęcanie ich do podejmowania działalności inno-
wacyjnej pomimo niezbyt korzystnych warunków otoczenia. Warto 
uświadomić przedsiębiorców, że nie mogą się zniechęcać, nawet jeżeli
do tej pory ich działania nie przynosiły efektów. Ze strony państwa 
istnieje potrzeba wyraźnego zaznaczenia faktu istnienia programów 
wsparcia (dotarcie z informacją do potencjalnych benefi cjentów). 
Chodzi m.in. o takie programy, jak: „Paszport do eksportu”, „Bon na 
innowacje”, „Patent plus” i inne. 

3. Niski poziom wykorzystania fi nansowej pomocy publicznej jest wyni-
kiem istnienia określonych uwarunkowań o charakterze wewnętrznym 
i zewnętrznym. Wśród tych pierwszych można wymienić m.in. brak 
skłonności przedsiębiorców do korzystania z dostępnych instrumen-
tów, brak doświadczenia w pozyskiwaniu środków fi nansowych, brak 
wizji wykorzystania środków. Drugą grupę tworzą uwarunkowania 
zewnętrzne, do których niewątpliwie można zaliczyć: zbyt skompli-
kowane procedury, biurokrację, małą liczbę instytucji wspierających 
w regionie, brak dopasowania pomocy do potrzeb fi rmy itd.
Ocena i rekomendacja: eliminacja zewnętrznych barier staje się obecnie 
najważniejszym wyzwaniem istniejącego systemu wsparcia. Z badań 
wynika, że główną przyczyną niepodejmowania prób ubiegania się 
o pomoc fi nansową są zbyt skomplikowane procedury. Wniosek nasuwa 

2  Ibidem.
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się tutaj sam: należy je koniecznie uprościć, przy zachowaniu kryte-
riów bezpieczeństwa. Utrudniony dostęp spowodowany skompliko-
wanymi procedurami pociąga za sobą inny ważny czynnik, jakim są 
koszty ubiegania się o taką pomoc. Ogólnie oznaczają one nakłady, 
jakie przedsiębiorca musi ponieść w związku z podejmowaną próbą 
pozyskania środków. Jest to z kolei następstwo zbyt biernego (pasyw-
nego) traktowania przedsiębiorców przez administrację, co w praktyce 
oznacza małe zaangażowanie instytucji w wymierną pomoc na rzecz 
podmiotów w procesie składania wniosków. Badani często zarzucali 
urzędnikom, że ich rola sprowadza się do oceny i krytykowania, a nie 
do udzielenia konkretnych porad, jak należy wypełnić wnioski, jakich 
unikać błędów, aby wzrosło prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia. 
Respondenci najlepiej ocenili liczbę instytucji w otoczeniu. Najmniejsza 
liczba wskazań sugeruje, że nie stanowi to przeszkody w ubieganiu się 
o zewnętrze środki fi nansowe, a liczba tych instytucji jest wystarczająca. 
Z drugiej strony poprawa zasad funkcjonowania systemu pomocy nie 
oznacza całkowitego wyeliminowania skarg ze strony przedsiębiorców. 
Jest to następstwo nastawienia Polaków do rzeczywistości, przejawia-
jącego się ciągłym niezadowoleniem i zgłaszaniem wiecznych pretensji 
na zasadzie: „jak nam jest ciągle źle”. Przejawem takiego zachowania 
jest wskazanie braku zaproponowania takiej pomocy przez instytucje 
w regionie (w dalszej części badania). Oznacza to, że według opinii 
przedsiębiorców, rolą systemu wsparcia powinno być nie tylko propono-
wanie użytecznych rozwiązań pomocowych, lecz również przedstawia-
nie przedsiębiorcom konkretnych rozwiązań w bezpośredniej formie. 
Takie podejście przedsiębiorców jest naganne i dowodzi nastawienia 
o charakterze roszczeniowym. Wynikać to może z faktu, że znaczna 
część przedsiębiorców biorących udział w badaniu prowadzi swoją dzia-
łalność powyżej 12 lat, co oznacza, że są przyzwyczajeni do opiekuńczej 
roli państwa i wynikających z tego następstw. Jedyne, co może zrobić 
w tej sytuacji rząd, to zapewnić lepszy system informacji o dostępnych 
programach. W gestii przedsiębiorców należy zostawić decyzję o ich 
wykorzystaniu lub nie. 

4. Bardziej skłonne do starania się o środki w ramach pomocy publicz-
nej są przedsiębiorstwa innowacyjne niż nieinnowacyjne, przy czym 
w pierwszej z tych grup bardziej zainteresowane są podmioty o niż-
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szej innowacyjności. Relatywnie niski poziom zainteresowania dostęp-
nymi środkami publicznymi wykazują podmioty nieinnowacyjne, 
co może świadczyć o braku potrzeby ich rozwoju innowacyjnego (wnio-
ski z badań). Oznacza to, że nie przywiązują znaczenia do innowacyj-
ności i nie traktują jej strategicznie jako czynnika mogącego wpływać 
na poprawę sytuacji na rynku i tym samym zapewniać konkurencyjność 
ich produktom bądź usługom. 
Ocena i rekomendacja: większe zainteresowanie ze strony podmiotów 
innowacyjnych jest następstwem większego doświadczenia tej grupy 
przedsiębiorstw zarówno w samym procesie składania wniosków, jak 
i w trakcie wykorzystywania otrzymanych środków (wynika to bezpo-
średnio z weryfi kacji hipotezy, że częstszymi benefi cjentami wsparcia 
są podmioty o podwyższonej innowacyjności niż obniżonej). Ponadto 
przedsiębiorcy, oceniając wymierne efekty wdrożeń innowacyjnych 
w ramach otrzymanej pomocy, raczej zgodnie twierdzą, że warto się 
o takie wsparcie starać. Większy udział podmiotów mniej innowacyj-
nych jest spowodowany próbami pozyskania dodatkowych środków 
na rzecz podnoszenia własnej innowacyjności z wykorzystaniem dostęp-
nych instrumentów wsparcia. Generalnie jest to zjawisko pozytywne. 
Konieczne jednak jest zaktywizowanie podmiotów nieinnowacyjnych, 
które (jak pokazują te badania) nie postrzegają innowacyjności jako 
sposobu na poprawę swojej pozycji rynkowej. W większości są to pod-
mioty starsze, które zostały przyzwyczajone do poszukiwania innych 
sposobów przetrwania na rynku niż wprowadzanie nowych rozwiązań 
i upatrywania w nich przewagi konkurencyjnej. Najczęściej wskazywa-
nymi przez tę grupę elementami są uwarunkowania cenowe i serwisowe. 
W nowych realiach gospodarczych, w których duży nacisk kładzie się 
na podnoszenie konkurencyjności poprzez konkretne rozwiązania inno-
wacyjne, w przyszłości (niedalekiej) podmioty te będą miały problemy 
z utrzymaniem się na rynku. Niezbędne jest więc uświadamianie im 
konieczności zmiany swojego statusu na innowacyjny.

5. Większą skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznej pomocy fi nanso-
wej wykazują przedsiębiorstwa o wyższym poziomie innowacyjności, 
co jest skutkiem większego doświadczenia nabytego w wyniku wcześ-
niejszych prób. Ponadto te przedsiębiorstwa są lepiej ukształtowane 
ekonomicznie, mają własne przemyślane strategie rozwoju, co daje 
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im niezaprzeczalną przewagę w staraniach o zewnętrzne niekomercyjne 
dofi nansowanie.
Ocena i rekomendacja: nie jest to powód, aby tej grupie przedsiębiorstw 
ograniczać dostęp do pomocy publicznej (na rzecz mniej innowacyj-
nych), gdyż mogą to potraktować jako rodzaj dyskryminacji za wysiłki 
podejmowane na rzecz nowatorskich wdrożeń. Jak pokazują założenia 
w zakresie polityki innowacyjnej państwa, będzie ona w przyszłości 
w jeszcze większym stopniu skierowana do tych podmiotów. Staranie 
się o zewnętrzne środki w ich przypadku skutkuje lepszym wykorzy-
staniem własnych zasobów i myśleniem o rozwoju w dłuższej per-
spektywie czasowej. Można więc stwierdzić, że podejmowanie przez 
nie działania, mające na celu pozyskanie pomocy z zewnątrz, prowa-
dzą do większego usystematyzowania założeń rozwojowych, zarówno 
w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Należy zachęcać również do 
większego zaangażowania się podmiotów o niższym poziomie inno-
wacyjnym do kreowania własnych strategii na przyszłość. Powinno 
to zwiększyć realnie szanse na pozyskanie środków pomocowych 
do 2013 roku. 

6. Jednym z zasadniczych uwarunkowań wewnętrznych wpływających 
negatywnie na zainteresowanie środkami pomocy publicznej jest nie-
chęć związana z ponoszeniem zbyt dużego wysiłku najpierw przy skła-
daniu wniosków, a potem podczas realizacji określonych w projekcie 
celów. Świadczy o tym wskazanie przez badanych takich czynników, 
jak: zbyt czasochłonne i pracochłonne procedury, brak potrzeby takiej 
pomocy.
Ocena i rekomendacja: prawdą jest, że przedsiębiorcy niechętnie podej-
mują wysiłki związane z pozyskiwaniem zewnętrznego fi nansowania. 
Generalną przyczyną jest zbyt złożony charakter procedur, co wymaga 
zbyt dużych nakładów w postaci konkretnej pracy, którą trzeba wykonać, 
fi nansów czy czasu na przygotowanie wniosków. Istnieją tutaj jeszcze 
bardziej wewnętrzne uwarunkowania zniechęcające do podejmowania 
wysiłków. Część przedsiębiorców żyje z dnia na dzień, tzn. uwzględnia 
tylko i wyłącznie bieżące problemy rozwojowe, bez planowania swo-
jej przyszłości. Z jednej strony jest to wina samych przedsiębiorców, 
którzy myśląc w ten sposób, nie mają skłonności do podejmowania 
ryzyka związanego z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Z drugiej 
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zaś strony, jak pokazuje życie, nie zawsze udaje się realizować wcześ-
niejsze założenia. W rozmowie z kilkoma innowacyjnymi przedsiębior-
stwami okazało się, że plany ich dalszego rozwoju nie powiodły się 
z powodu kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorcy ci zarzucają rzą-
dowi mówienie nieprawdy co do nasilania się tego zjawiska w Polsce. 
Ich założenia (plany) w zakresie nowych wdrożeń (a tym samym ubie-
gania się o pomoc zewnętrzną) nie wejdą w życie z uwagi na brak 
popytu na ich innowacyjne produkty na rynku dóbr inwestycyjnych3. 
Można więc stwierdzić, że skłonność do podejmowania ryzyka wdrożeń 
innowacyjnych (a tym samym skuteczność, będąca pochodną skłonno-
ści) uzależniona jest od koniunktury gospodarczej. Im jest ona lep-
sza, tym bardziej poprawiają się warunki do podejmowania wysiłków 
na rzecz podnoszenia innowacyjności i starania się na ten cel o środki 
zewnętrzne.

7. Wśród uwarunkowań zewnętrznych (barier) najczęściej przedsię-
biorcy wskazują takie czynniki, jak: niski poziom dopasowania pomo-
cy do potrzeb przedsiębiorstwa czy też brak informacji o istnieniu takiej 
pomocy.
Ocena i rekomendacja: wśród grupy najczęściej wymienianych barier 
zewnętrznych są wskazane powyżej dwa przypadki (niski poziom dopa-
sowania i brak wystarczającej informacji). Niski poziom dopasowania 
oznacza w ocenie przedsiębiorców złą alokację środków w ramach, 
przykładowo, dostępnych programów operacyjnych. Najchętniej wyko-
rzystywanymi środkami są takie, które można bezpośrednio przezna-
czyć na inwestycje w przedsiębiorstwie. Ich użyteczność maleje wraz 
ze zmniejszeniem się możliwości ich bezpośredniego wykorzystania 
oraz przeznaczaniem na działania „miękkie”. W przypadku informacji 
należy podkreślić, że na stronach internetowych poszczególnych insty-
tucji (ministerstw) można ją uzyskać, lecz z uwagi na formę i sposób 
jej zamieszczenia nie jest ona dostępna od razu. Przedsiębiorcy liczą 
raczej na to, że zostanie ona dostarczona bez większego wysiłku i zaan-
gażowania z ich strony. Może wyjściem z sytuacji byłoby stworzenie 
ogólnopolskiej strony internetowej, na której pojawiłyby się informacje 
o wszystkich dostępnych programach wsparcia (krajowych i unijnych) 

3  Por. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przed-
siębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.



382 Robert Stanisławski, Edward Stawasz

dla MSP oraz powiadomienia o tym fakcie (istnienia takiej strony) 
przedsiębiorców w formie elektronicznej. 

8. Z programów rządowych korzystało w sumie niewiele podmio-
tów ba danego sektora. Wpływ na to mają zarówno uwarunkowania 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wśród tych pierwszych można wskazać 
niski poziom zainteresowania nimi w grupie potencjalnych biorców 
wywołany dwoma podstawowymi przyczynami. Po pierwsze, słabą 
oceną tej pomocy z punktu widzenia jej wpływu na podnoszenie inno-
wacyjności, po drugie, brakiem adekwatności ujętych w tych progra-
mach celów wsparcia do oczekiwań przedsiębiorców. Do zewnętrznych 
uwarunkowań można zaliczyć zbyt słabe rozpowszechnienie informacji 
o istnieniu tego typu inicjatyw oraz niezbyt dużą skalę oddziaływania 
programów rządowych (wnioski z badań typu desk research).
Ocena i rekomendacja: o funkcjonowaniu programów rządowych rela-
tywnie mniej się mówi (publicznie) niż o innych formach wsparcia. Stąd 
też ich mniejsza popularność. Ponadto są one zbudowane z kilku eta-
pów, co oznacza, że zanim przedsiębiorca przejdzie do kolejnego etapu, 
musi przejść poprzednie, zazwyczaj oparte na działaniach „miękkich”, 
typu doradztwo czy szkolenia. Ma to zagwarantować trafność wyboru 
z punktu widzenia programu (środki fi nansowe trafi ą do właściwych 
podmiotów) oraz z punktu widzenia przedsiębiorstwa (uzyskane wspar-
cie zostanie w przyszłości właściwie wydatkowane). Taka konstrukcja 
programów jest uzasadniona i właściwa, jednakże, jak pokazują badania, 
w większości przypadków po przejściu początkowych etapów przed-
siębiorcy rezygnują ze starania się o zasadniczą część wsparcia. Stąd 
też pojawiające się zarzuty w odniesieniu do tej pomocy dotyczą sła-
bego jej dopasowania do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. W tym 
przypadku świadczy to o ich niecierpliwości i krótkookresowym spoj-
rzeniu na działalność swojego przedsiębiorstwa. Najlepiej byłoby, aby 
efekty były widoczne jak najszybciej. Z drugiej strony należy pamiętać, 
że charakter programów rządowych pozwala na objęcie wsparciem nie-
zbyt dużej liczby podmiotów (przy każdym z tych programów wymienia 
się zazwyczaj po kilka tysięcy) z uwagi na ograniczoność przeznacza-
nych na ten cel środków fi nansowych (stąd też mniejsza ich popular-
ność). Objęcie pomocą większej liczby podmiotów oznacza koniecz-
ność wyasygnowania znacznie większych funduszy.
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9. Zainteresowanie programami unijnymi jest zdecydowanie większe niż 
rządowymi, szczególnie takimi, jak: PO IG czy programy regionalne. 
W większym stopniu dotyczy to przedsiębiorstw o wyższym poziomie 
innowacyjności niż niższym, nie wspominając o nieinnowacyjnych, 
które w znikomym stopniu korzystały z oferowanego wsparcia na pod-
noszenie swojego poziomu innowacji.
Ocena i rekomendacja: zainteresowanie programami unijnymi wśród 
grupy podmiotów o wyższym poziomie innowacyjności jest efektem 
większego zaangażowania tych podmiotów w podnoszenie swojej inno-
wacyjności. Poza tym, w ramach tego typu wsparcia mogą one uzyskać 
znacznie większe środki w porównaniu z innymi programami w otocze-
niu (np. rządowymi). Dostęp do środków unijnych jest dla tych podmio-
tów ogromną szansą na dalszy rozwój, jednakże z drugiej strony należy 
zainteresować nimi również podmioty nieco mniej innowacyjne. Jest to 
konieczne, ponieważ wspieranie obecnie tylko wysoko innowacyjnych 
przedsiębiorstw w przyszłości doprowadzi do dużej luki rozwojowej 
w badanym sektorze MSP. Część przedsiębiorców zostanie liderami, 
natomiast pozostałe albo wypadną z rynku, albo (w najlepszym przy-
padku) staną się naśladowcami tych pierwszych. Zakładając, że to inno-
wacyjność będzie kluczowym czynnikiem w walce o klienta, można już 
dzisiaj stwierdzić z całym przekonaniem, że mniej innowacyjni skazani 
są na przegraną. Rolą dostępnych środków unijnych jest zachęcenie 
do aktywizacji na rzecz rozwoju. Jednakże, jak pokazują badania, cel ten 
nie jest na razie realizowany (lub jest realizowany w niewielkim zakre-
sie). Szansa wynikająca z możliwości fi nansowania unijnego w takim 
jak obecnie wymiarze nie będzie trwała zbyt długo (w następnej per-
spektywie, po 2013 roku, wsparcie zostanie prawdopodobnie poważnie 
ograniczone jeżeli chodzi o Polskę), dlatego aktywizacja sektora MSP 
jest konieczna, przynajmniej w odniesieniu do tych działań, na które 
środki jeszcze pozostały. Zakłada się, że w przyszłości większy nacisk 
położony zostanie na wspieranie podmiotów innowacyjnych. 

10. Dostępność programów unijnych jest oceniana jako trudna praktycznie 
we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Wpływ na to mają istniejące 
niekorzystne uwarunkowania w otoczeniu, takie jak: skomplikowane 
procedury składania wniosków oraz skomplikowane procedury admi-
nistracyjne i prawne. Często wymieniane też są inne czynniki: wysokie 
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koszty opracowania wniosków, brak dopasowania pomocy do potrzeb 
czy też brak kompetencji urzędników.
Ocena i rekomendacja: oprócz wskazywanych wielokrotnie uwarun-
kowań wewnętrznych (problem nie leży tylko i wyłącznie po stronie 
przedsiębiorców) istnieje wiele przeszkód utrudniających sprawne 
i krótkie ubieganie się o środki unijne. Najłatwiej można dokonać zmian 
poprawiających dostęp do pozostałych jeszcze środków chociażby 
poprzez podniesienie kompetencji urzędników i ich większą otwartość 
na potencjalnych petentów. Jeżeli chodzi o pozostałe czynniki, jak pro-
cedury administracyjne czy lepsze dopasowanie do istniejących potrzeb, 
należy realnie stwierdzić, że nie ma zbyt dużych szans na usunięcie 
(lub częściowe ograniczenie) tych przeszkód. Wynika to głównie ze 
zbyt krótkiego okresu do zakończenia realizacji obecnych programów 
operacyjnych (do 2013 roku), jak i znacznego już wydatkowania środ-
ków. Można jedynie stwierdzić, że doświadczenie zdobyte w tym okre-
sie fi nansowania (2006–2013) przyda się do poprawy systemu wsparcia 
w przyszłości.

11. Do grupy kolejnych uwarunkowań decydujących o korzystaniu 
z dostępnej pomocy publicznej należy zaliczyć nieduży poziom wiedzy 
na temat oferowanego wsparcia. Charakterystyczne jest to, że większą 
wiedzę mają podmioty mniej innowacyjne, gdyż w znacznie większym 
stopniu są zainteresowane pozyskaniem takiej pomocy (częściej się 
o nią starają). Jednakże w tej grupie większy jest udział tych, którzy 
w ogóle jej nie mają, co oznaczać może, że nie są zainteresowani pod-
noszeniem swojej innowacyjności. Dotyczy to również przedsiębiorstw 
nieinnowacyjnych. Ocena poziomu wiedzy (znajomości) o funkcjonu-
jącym wsparciu jest następstwem małego upowszechnienia informacji 
o ich istnieniu w otoczeniu. Informacji takiej poszukują głównie pod-
mioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia. Informacja o ich istnieniu 
nie dociera do tych, dla których pomoc mogłaby stać się motywatorem 
do poprawy innowacyjności. 
Ocena i rekomendacja: o istnieniu przeszkód w postaci braku dostępu 
do informacji o formach unijnego i krajowego wsparcia wspominano 
już kilkakrotnie. I to nie wymaga dłuższego komentarza. Ciekawe jest 
natomiast to, że informacja o istnieniu określonych form wsparcia jest 
bardziej dostępna dla mniej innowacyjnych podmiotów, jednakże nie 
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dla wszystkich. Znaczny udział mają te przedsiębiorstwa (dotyczy 
to w szczególności nieinnowacyjnych), które nie mają żadnych infor-
macji na temat funkcjonujących w otoczeniu form pomocy fi nansowej. 
Jak napisano powyżej, świadczyć to może jedynie o tym, że nie są one 
zainteresowane żadnymi wdrożeniami innowacyjnymi. Twierdzenie 
to jest oparte na tezie (udowodnionej również w tym badaniu), że 
w największym stopniu innowacyjne są większe podmioty (zatrudniające 
od 50 do 249 pracowników) i że stopień innowacyjności MSP maleje 
wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Skoro tak, to nie należy przypusz-
czać, aby MSP mogły rozwijać swój poziom innowacyjności, opiera-
jąc się tylko i wyłącznie na środkach własnych i nie uwzględniając roli 
zewnętrznego wsparcia, tym bardziej że wiedzą o nim niewiele. 

12. Brak wiedzy o istnieniu pomocy (zarówno rządowej, jak i unijnej) jest 
poważną barierą w procesie wdrożeń innowacyjnych. Istotne jest to, 
że czynnik ten traci swoje znaczenie wraz ze wzrostem wielkości przed-
siębiorstwa. Podmioty o średniej wielkości twierdzą, że brak informacji 
na ten temat nie wpływa na poziom ich innowacyjności (decyzji o jej 
rozwoju). Jest to efekt mniejszego stopnia zależności od czynników 
zewnętrznych, w tym od źródeł fi nansowania. 
Ocena i rekomendacja: konieczne jest wobec tego podejmowanie 
ustawicznych prób informowania podmiotów mniejszych (w tym 
zwłaszcza najmniejszych) o istniejących w otoczeniu możliwościach. 
Charakterystyczne jest jednak to, że pomimo największego zapotrze-
bowania na wsparcie publiczne wśród najsłabszych ekonomicznie pod-
miotów poziom absorpcji pomocy publicznej jest najmniejszy. Wynika 
to z faktu, że ich możliwości w tym zakresie są ograniczone. Oprócz 
informacji o oferowanej pomocy konieczne będzie stworzenie dla pod-
miotów najmniejszych specjalnych centrów, które oprócz udzielania 
informacji i doradztwa będą pomagały w składaniu wniosków o środki 
unijne. Jednakże nie może to oznaczać tworzenia nowych instytucji 
w obecnym systemie wsparcia, który jest już dostatecznie rozbudowany. 
Raczej musi to być przekwalifi kowanie istniejących struktur.

13. Większa część badanych przedsiębiorstw twierdzi, że instrumenty 
fi nansowe polityki innowacyjnej są źle dopasowane do potrzeb przed-
siębiorców. Do najczęściej wymienianych zarzutów należy zaliczyć ich 
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małą elastyczność w stosunku do bieżących i przyszłych potrzeb przed-
siębiorstw oraz niewłaściwie określone cele wsparcia.
Ocena i rekomendacja: jak wcześniej napisano, ze względów obiek-
tywnych zmiana obecnego systemu fi nansowego wsparcia w odnie-
sieniu szczególnie do środków unijnych jest już mało prawdopodobna 
i realna. Jednakże można będzie dokonywać modyfi kacji w tworzonych 
programach wsparcia o charakterze krajowym (część programów ma 
już taką możliwość). Elastyczność w ujęciu przedsiębiorców oznacza 
swobodne kształtowanie wydatków w zależności od potrzeb. Realnie 
może to oznaczać możliwość wyboru określonych (najbardziej przydat-
nych z punktu widzenia przedsiębiorstw) komponentów w momencie 
podpisywania umowy o fi nansowanie. Jest to bardzo dobre wyjście 
i niweluje argument o braku elastyczności, gdyż przedsiębiorcy mogą 
sami uwzględniać przyszłe potrzeby, określać kierunek rozwoju swo-
jego przedsiębiorstwa.

14. Najbardziej skłonne do występowania o środki zewnętrzne są przed-
siębiorstwa o podwyższonej innowacyjności. Pozostałe grupy przedsię-
biorstw wykazują znacznie mniejsze zainteresowanie, co jest skutkiem 
braku wiary we własne siły, a konkretnie w możliwość uzyskania takiej 
pomocy. Jest to uwarunkowanie wewnętrzne, ma charakter subiektywny, 
szczególnie popularne jest wśród tych, którzy do tej pory w ogóle nie 
próbowali uzyskać zewnętrznego wsparcia.
Ocena i rekomendacja: jest to typowa bariera wynikająca z negatywnego 
nastawienia do rzeczywistości, zgodnie z zasadą: „po co mam się wysi-
lać, skoro i tak nic się uda”. Postawa ta jest sprzeczna z zasadą przed-
siębiorczości, w myśl której nie powinna zarządzać przedsiębiorstwem 
osoba nieskłonna do podejmowania ryzyka, pozbawiona entuzjazmu 
i pomysłów na życie. W największym stopniu skłonni do krytyki są ci, 
którzy nie podejmowali żadnych prób zmiany aktualnego stanu rzeczy. 
Tak jest i w tym przypadku: „nie należy starać się o wsparcie, bo i tak 
nie mam szans na jego uzyskanie”. Zmiana takiej postawy jest kluczo-
wym założeniem na przyszłość, jednak, jak pokazuje doświadczenie, 
wymaga to długiego czasu. Niesprzyjające jest nasilanie się zjawisk 
kryzysowych w gospodarce powodujące spadek popytu na bardziej 
innowacyjne, a więc droższe produkty, chociaż z badania wynika, że 
ta bariera nie jest w ocenie przedsiębiorców najważniejsza.
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15. Powoli rośnie świadomość przedsiębiorców co do znaczenia innowacji 
jako kluczowego czynnika w walce o klienta. Nie ma to jednak bez-
pośredniego przełożenia na poprawę innowacyjności przedsiębiorstw, 
w tym na skłonności do korzystania w większym stopniu z dostępnych 
instrumentów fi nansowego wsparcia. Dominujące znaczenie w proce-
sie starania się o środki zewnętrzne mają bariery, czyli uwarunkowania 
zewnętrzne i wewnętrzne (wynikające z nastawienia, raczej negatyw-
nego, przedsiębiorców do otaczającej ich rzeczywistości).
Ocena i rekomendacja: Wzrost innowacyjnej świadomości przed-
siębiorców wzrasta, co oznacza, że zaczynają oni dostrzegać jej zna-
czenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Jednakże od kilku lat 
nie zwiększyła się liczba przedsiębiorstw innowacyjnych. Ważniejszą 
przyczyną, jak pokazują wyniki omawianych badań, jest występowanie 
zjawisk kryzysowych i niepewność jutra. Wraz z ustępowaniem kryzysu 
i zmiany specyfi ki rynku sytuacja powinna się poprawiać, jeżeli chodzi
o zainteresowanie produktami innowacyjnymi. Duże znaczenie ma 
tutaj zamożność społeczeństwa, gdyż wraz z jej wzrostem znaczenie 
stracą inne czynniki, m.in. cena, która w chwili obecnej odgrywa naj-
ważniejszą rolę w walce o klienta. Presja podnoszenia innowacyjności 
powinna wówczas również mieć swoje odzwierciedlenie w dążeniu do 
poszukiwań nowych źródeł wsparcia fi nansowego. Problem tkwi jednak 
w dostępie do środków unijnych. Kluczowe znaczenie ma odpowiedź 
na pytanie, czy w następnych latach zostanie utrzymany obecny poziom 
dofi nansowania unijnego? W znacznej części od niego są zależne rów-
nież programy krajowe. 

10.3. Polityka innowacyjna państwa – instrumenty pozafi nansowe (współ-
praca z instytucjami otoczenia innowacyjnego biznesu)

Oddziaływania państwa za pomocą instrumentów pozafi nansowych 
(w ramach współpracy z instytucjami otoczenia biznesu) na rozwój innowacyj-
ności sektora MSP można sformułować (na podstawie przeprowadzonych badań) 
następująco:

1. Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów pomocy (świadczonej 
przez instytucje otoczenia biznesu – IOB) w ramach instrumentów 
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pozafi nansowego wsparcia można zaliczyć działania „miękkie” o cha-
rakterze szkoleniowym i doradczym.
Ocena i rekomendacja: Tego typu działania („miękkie”) są popularną 
formą wsparcia oferowaną przez IOB. Jest to efekt ciągłego zapotrzebo-
wania na tego typu przedsięwzięcia (szczególnie doradcze) zgłaszanego 
przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest to przykład inicjatyw wyma-
gających relatywnie najmniejszych nakładów ze strony instytucji oto-
czenia biznesu, stąd też najczęściej znajdują się w ich ofercie. W ostat-
nim czasie radykalnie maleje zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju 
szkolenia, których rola uległa znacznej deprecjacji. Doradztwo stanowi 
nadal ważny i doceniany przez przedsiębiorców element działalności 
IOB służący opracowaniu założeń (strategii) rozwoju na rynku. Często 
zgłaszanymi uwagami w tym zakresie jest jakość świadczonych usług. 
Przedsiębiorcy najczęściej skarżą się na udzielanie porad mało przy-
datnych z ich punktu widzenia lub proponowanie rozwiązań, których 
nie mogą zaakceptować. Niemniej jednak zaznaczają, że poziom tej dzia-
łalności znacznie się poprawił w ciągu ostatnich trzech lat. Koniecznie 
należy jednak zaznaczyć, że wraz z postępującym kształtowaniem 
struktury innowacyjnej MSP będzie rosło zainteresowanie bardziej kon-
kretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym ze strony IOB (jest 
to już widoczne w tym badaniu). Takie zapotrzebowanie będzie zgła-
szane szczególnie przez te MSP, które będąc już na pewnym poziomie 
rozwoju innowacyjnego, będą poszukiwały coraz to nowszych rozwią-
zań o różnym charakterze (głównie technologicznym, organizacyjnym 
czy marketingowym). Należy więc zwrócić uwagę IOB na przygoto-
wanie odpowiednich ofert w tym zakresie. Ponadto misją IOB nie jest 
tylko i wyłącznie świadczenie usług doradczych czy szkoleniowych, 
lecz proponowanie konkretnych rozwiązań możliwych do zaakcepto-
wania przez przemysł. Może się to odbywać poprzez kojarzenie ze sobą 
odpowiednich partnerów, rozwój na szerszą skalę przedsiębiorczości 
akademickiej itd. Niemniej jednak propozycje wdrożeniowe i rozwój 
działań „twardych” (przekładających się w sposób wymierny i bezpo-
średni na efekty działania przedsiębiorstwa) muszą stać się priorytetem 
polskiego systemu IOB. Era szkoleń (prowadzonych przez IOB) prze-
chodzi powoli do historii. 
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2. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu nie jest powszechnie 
wykorzystywanym przez MSP w Polsce rodzajem wsparcia. Tylko 
co trzecie przedsiębiorstwo tego sektora w ciągu ostatnich pięciu lat 
nawiązało wzajemne relacje z tymi instytucjami. W najmniejszym stop-
niu dotyczy to podmiotów nieinnowacyjnych.
Ocena i rekomendacja: mały udział przedsiębiorstw współpracujących 
z IOB (a tym samym korzystających z pomocy przez nie oferowanej) 
jest efektem różnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
(przedstawiono je w poprzedniej części niniejszego opracowania pre-
zentującej wyniki badań). Konieczne staje się zachęcanie przedsię-
biorców do korzystania z ofert przygotowywanych przez IOB. Pomoc 
przez nie świadczona jest cennym sposobem wspierania rozwoju inno-
wacyjności w różnym zakresie: szkoleniowym, doradczym, informacyj-
nym czy wdrożeniowym i to zarówno dla tych podmiotów, które roz-
poczynają działalność i chcą ją ukierunkować na nowe wdrożenia, jak 
i tych, które potrzebują nowych zasobów do dalszego rozwoju. 

3. Wdrożenia produktowe stanowiły jeden z najczęściej wymienianych 
rodzajów współpracy MSP z instytucjami otoczenia biznesu. Innowacje 
procesowe dotyczące usprawnienia procesów produkcyjnych i wykorzy-
stania zawansowanych technologii zajęły kolejne miejsce pod względem 
liczby wskazań. Ta tendencja dotyczyła w większym stopniu przedsię-
biorstw o obniżonej niż podwyższonej innowacyjności. W przypadku 
tych ostatnich większy nacisk położony został na współpracę (pomoc 
ze strony tych instytucji) dotyczącą wdrożeń marketingu, zarządzania 
i nowych technik dystrybucji towarów.
Ocena i rekomendacja: wdrożenia tylko i wyłącznie produktowe nie są 
pozytywnym zjawiskiem, gdyż świadczą o naśladownictwie i są specy-
fi czne dla tych podmiotów, które chcą widzieć efekty wprowadzonych 
zmian w krótkim okresie. Wadą wprowadzenia tego typu innowacji jest 
m.in. to, że przedsiębiorstwa nie są rzeczywistymi liderami na rynku, 
czerpią tylko z tego, co im w danym momencie zaoferuje otoczenie. 
Prawdziwymi liderami są tylko te podmioty, których rozwój oparty 
jest na własnych badaniach i/lub wykorzystują nowoczesną technolo-
gię zapewniającą możliwości dokonywania zmian swoich wyrobów. 
Im przedsiębiorstwo jest lepiej rozwinięte innowacyjnie (w sposób 
trwały), tym znacznie częściej poszukuje nowych rozwiązań w otocze-
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niu, koncentrując się na wyższych rodzajach innowacyjności, tzn. myśli 
o usprawnieniach marketingowych lub/i organizacyjnych, zapewnia-
jących jeszcze lepszą skuteczność funkcjonowania lub większą sprze-
daż wprowadzonych już nowości. Powyższa teza nie jest sprawdzona 
w badaniach i oparta jest na przeświadczeniu budowania swoistego 
rodzaju piramidy nowoczesności przedsiębiorstwa, gdzie wychodzi się 
z założenia, że innowacje marketingowe czy organizacyjne stanowią 
wyższy poziom i podejmowane są przez te podmioty, które mają już 
wypracowane własne oferty produktowe. Teza ta nie wyklucza jednak 
współistnienia różnych rodzajów innowacji i podejmowania prób ich 
wdrożeń przez przedsiębiorstwa o zróżnicowanym poziomie rozwoju. 
Rolą IOB jest wówczas pomoc w dostępie do tego typu rozwiązań, m.in. 
poprzez kojarzenie ze sobą partnerów biznesowych.

4. Znaczna część podmiotów badanego sektora (ok. 60%) nie współpraco-
wała w ogóle z IOB, gdyż nie widziała takiej potrzeby. Jest to według 
badanych najważniejsza przyczyna braku takiej współpracy ze strony 
przedsiębiorców.
Ocena i rekomendacja: brak współpracy z IOB spowodowany jest 
kilkoma szczegółowymi przyczynami. Po pierwsze, wykorzystywaniem 
własnych zasobów do rozwoju innowacyjnego (dotyczy to w szcze-
gólności większych podmiotów, które takimi zasobami dysponują). 
Po drugie, czynnikami mentalnościowymi przejawiającymi się niechę-
cią do korzystania z pomocy oferowanej przez otoczenie, a tym samym 
(zdaniem przedsiębiorców) uzależnianiem się od niego. Po trzecie, 
brakiem planów rozwoju innowacyjnego, a tym samym konieczności 
korzystania z takiej pomocy. Po czwarte, przedsiębiorstwa, korzysta-
jąc do tej pory z pomocy IOB, zdobyły już potrzebne doświadczenie 
w pozyskiwaniu niezbędnych środków (i wiedzy) w zakresie wdrożeń 
innowacyjnych i obecnie na bazie tych doświadczeń działają samodziel-
nie, gdyż pomoc oferowana przez zewnętrzne instytucje (przynajmniej 
w obecnym zakresie) jest im całkowicie niepotrzebna. Bez względu 
na to, jaka jest przyczyna braku takiej współpracy ze strony przedsię-
biorstw, konieczne jest tworzenie przez IOB atmosfery sprzyjającej 
nawiązaniu wzajemnych relacji, wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców poprzez przygotowanie propozycji adekwatnej do ich 
potrzeb oraz poprawa systemu informacyjnego zapewniającego dotarcie 
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pełnej i rzetelnej informacji o ich funkcjonowaniu i rodzajach oferowanej 
pomocy. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tutaj na organach władzy 
rządowej, ale również lokalnej. Ta ostatnia powinna dążyć do zapewnie-
nia właściwych warunków rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie, 
m.in. poprzez inicjowanie spotkań przedsiębiorców (forów interneto-
wych, klubów branżowych itd.) czy też stworzenie odpowiedniej liczby 
dobrze funkcjonujących IOB i pomocy tym instytucjom w dotarciu 
z informacją do potencjalnych benefi cjentów. 

5. Współpraca z IOB odbywała się na zasadach komercyjnych, nieko-
mercyjnych (pomoc publiczna) i mieszanych. Pomoc publiczna w naj-
większym zakresie wykorzystywana była przez podmioty o obniżonym 
poziomie innowacyjności. Jest to tendencja odwrotna w porównaniu 
z pomocą fi nansową, gdzie jej benefi cjentami w największym stopniu 
były przedsiębiorstwa o wyższym potencjale innowacyjnym.
Ocena i rekomendacja: wykorzystanie pomocy oferowanej przez IOB 
przez podmioty o wyższym stopniu innowacyjności jest efektem więk-
szego doświadczenia w staraniach o takie wsparcie (większa częstotli-
wość ubiegania się o taką pomoc). Jednocześnie przedsiębiorstwa te 
w znacznym stopniu korzystają ze współpracy na zasadach komercyj-
nych, co może sugerować jeszcze większe zapotrzebowanie na współ-
pracę z tymi instytucjami i jednocześnie utrudniony dostęp w jej ramach 
do świadczeń o charakterze nieodpłatnym (pomocowym). Jest to zjawi-
sko negatywne, gdyż w przypadku tych podmiotów dostęp do pomocy 
powinien być ułatwiony. Oczywiście można tutaj rekomendować 
zapewnienie łatwiejszego dostępu do tej pomocy przedsiębiorstwom 
mniej innowacyjnym niż wyżej innowacyjnym z jednoczesnym zachę-
caniem tych pierwszych do podejmowania jeszcze większego wysiłku 
w tym zakresie (częstszego ubiegania się o takie wsparcie). Jednakże 
w praktyce byłoby to raczej trudne do przeprowadzenia, gdyż przed-
siębiorstwa wysoko innowacyjne mogłyby odebrać to jako karę za ich 
trud związany z dokonywaniem wdrożeń innowacyjnych, a tym samym 
działałoby to demobilizująco. Należy więc pozostawić to regulacjom 
rynkowym. Z drugiej zaś strony, większe korzystanie ze współpracy 
komercyjnej przez MSP może świadczyć o traktowaniu jej poważniej 
niż pomocy darmowej, w myśl zasady, że to, co jest odpłatne, jedno-
cześnie jest bardziej cenione i skoro się za to płaci, można wymagać 
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znacznie więcej. Przedsiębiorcy uważają, że skoro płacą za określone 
usługi, to ich poziom musi być znacznie wyższy i powinien on spełniać 
oczekiwania. Darmowe usługi traktowane są wówczas jako mało przy-
datne i tym samym nie zawsze są doceniane przez MSP.

6. Brak zaproponowania takiej pomocy ze strony IOB jest jednym z naj-
ważniejszych wewnętrznych uwarunkowań wpływających na ogranicze-
nia w korzystaniu przez MSP z oferowanej pomocy publicznej. Kolejną 
ważną barierą było wskazanie odmowy udzielenia takiej pomocy ze 
strony IOB oraz brak dostatecznej informacji w otoczeniu o funkcjono-
waniu tych instytucji i udzielanym przez nie wsparciu.
Ocena i rekomendacja: wśród przedsiębiorstw, które nie korzystały 
ze współpracy z IOB (w tym dostępnej pomocy) dominowała bierna 
postawa w kontekście ubiegania się o zewnętrzną pomoc. W gospodarce 
rynkowej inicjatywa spoczywa po stronie podmiotów gospodarczych 
i trudno im narzucać rozwiązania z zewnątrz, chociażby intencja była 
jak najbardziej słuszna. Bierna postawa jest również uwarunkowa-
niem mentalnościowym, w myśl którego państwo nie tylko powinno 
zadbać o zapewnienie pomocy publicznej, ale również poprosić o jej 
wykorzystanie. W największym stopniu taką postawę (co wynika 
z badań) prezentują podmioty o niższej innowacyjności (prawdopodob-
nie również dlatego są mniej innowacyjne). Jedynym rozwiązaniem 
jest w tym przypadku uświadamianie przedsiębiorców co do roli IOB 
i zapewnienie bardziej skutecznego systemu przekazywania informacji 
o istniejących instrumentach. W gestii przedsiębiorcy musi pozostać 
decyzja, czy z nich skorzysta, czy też nie. Odmowa udzielenia pomocy 
ze strony IOB spowodowana została prawdopodobnie przyczynami for-
malnymi, gdy podmioty nie spełniały określonych wymagań. Wymaga 
to ze strony przedsiębiorców znacznie lepszego poznania zasad otrzy-
mywania takiej pomocy, natomiast ze strony IOB przedstawiania peł-
niejszej informacji.

7. Do instytucji, z którymi przedsiębiorstwa najczęściej podejmowały 
współpracę (lub/i uzyskiwały pomoc), należy zaliczyć: ośrodki dorad-
czo-szkoleniowe, PARP, ARR oraz izby przemysłowo-handlowe. 
Również ocena wpływu (znaczenia) tych instytucji na rozwój inno-
wacyjności przedsiębiorstw w zasadzie pokrywała się ze wskazaniami 
dotyczącymi częstotliwości podejmowanej współpracy (otrzymywa-
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nej pomocy). W tej kwestii nie było żadnych niespodzianek. Ocena 
ta wypadła na średnim poziomie.
Ocena i rekomendacja: średnia ocena sugeruje konieczność poprawy 
oferowanych przez IOB usług. Jest to o tyle słuszne, że w badaniu 
brakowało wskazań bardzo dobrych. Główne zarzuty przedsiębiorców 
dotyczyły udzielania informacji niepełnych, często niekompetencji 
urzędników, braku konkretnej pomocy przy opracowywaniu niezbęd-
nej dokumentacji, zbytniej biurokracji itd. Jednakże należy zauważyć, 
że wszystkie te czynniki można wyeliminować w krótkim czasie. 
Problem w większości przypadków leży w bardziej sprawnym zarządza-
niu tymi instytucjami i pełnym wykorzystaniu potencjalnych możliwo-
ści. Jedyne, co można jeszcze zasugerować, to ograniczenie rozbudowy 
systemu instytucjonalnego. Nie ma konieczności tworzenia nowych 
form w systemie, gdyż wówczas zdecydowanie dojdzie do przewagi 
formy nad treścią. Możliwe jest jedynie tworzenie nowych instytucji 
w ramach istniejącej już struktury. Jest to niewątpliwie uwarunkowane 
potrzebami o charakterze lokalnym. Dotyczy to w szczególności inicja-
tyw związanych z przedsiębiorczością akademicką, klastrową (tworze-
nie sieci powiązań partnerskich) i zapewnienia większej efektywności 
funkcjonowania istniejących parków naukowo-przemysłowych. 

8. Poziom wiedzy wśród przedsiębiorstw na temat oferowanego wsparcia 
przez IOB oceniony został średnio. Charakterystyczne jest to, że wiedza 
na temat wsparcia jest większa w odniesieniu do podmiotów o wyż-
szej innowacyjności. Jest to niewątpliwie jedna z poważniejszych przy-
czyn braku partycypowania przedsiębiorstw w oferowanym wsparciu 
ze strony IOB. O tym świadczy też fakt, że ok. 60% badanych nie-
innowacyjnych podmiotów twierdzi, że niewiedza mogła być poważną 
przeszkodą w otrzymaniu jakiejkolwiek pomocy od IOB.
Ocena i rekomendacja: okazuje się, że brak wiedzy o IOB i rodzajach 
świadczonej przez nie pomocy jest poważnym ograniczeniem rozwoju 
innowacyjnego badanego sektora. Czynnik ten wielokrotnie wymie-
niany był (w różnym kontekście) jako poważna bariera we współpracy 
przedsiębiorstw z otoczeniem. Dosyć ciekawym spostrzeżeniem jest 
to, że niewiedza w największym stopniu dotyczy instytucji o charakte-
rze lokalnym (działających w najbliższym otoczeniu). Najlepiej znane 
są instytucje na szczeblu krajowym i regionalnym (PARP i ARR). 
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Rekomendacje dotyczą z jednej strony większej ich promocji, z drugiej 
zaś podjęcia przez przedsiębiorstwa wysiłku z poznania najbliższego 
otoczenia. 

9. Wśród badanych podmiotów (korzystających z oferowanej pomocy) 
zdecydowana większość (60%) twierdzi, że dostępne wsparcie jest ade-
kwatne do ich potrzeb. Najgorszą ocenę przedstawiły przedsiębiorstwa 
nieinnowacyjne, co jest następstwem mniejszego ich doświadczenia we 
współpracy z IOB oraz mniej skonkretyzowanych pod tym względem 
oczekiwań.
Ocena i rekomendacja: dyskusyjne jest oczywiście, czy 60% ocen 
pozytywnych w tym przypadku to poziom zadowalający. Zależy, z któ-
rego punktu widzenia spojrzy się na ten problem. Biorąc pod uwagę 
względnie krótki czas (ale niezwykle intensywny) budowania pol-
skiego systemu wsparcia, można stwierdzić, że jest to dobry rezultat. 
Uwzględniając natomiast jego bieżącą efektywność, zdecydowanie 
można ocenić go na średnim poziomie, twierdząc, że jeszcze jest bar-
dzo dużo do zrobienia ze strony IOB, aby satysfakcja przedsiębiorców 
była większa. Podejmowane działania powinny być prowadzone wie-
lotorowo. Po pierwsze, w ciągu kilku najbliższych lat sukcesywnie 
co pewien czas powinny być prowadzone krótkie badania ewaluacyjne 
mające na celu ocenę potrzeb przedsiębiorców, oddzielnie dla każdej 
grupy (innowacyjne o różnym poziomie i skali innowacyjności oraz 
nieinnowacyjne). Badanie to powinno być zasadniczo skoncentrowane 
na tych podmiotach, które współpracują (lub mają taki zamiar) z IOB. 
Pominięte powinny zostać natomiast te przedsiębiorstwa, które nie 
mają w tej materii żadnego doświadczenia. Ma to na celu osiągnięcie 
większego realizmu i obiektywizmu prowadzonych badań i tym samym 
opracowanie lepszych wniosków i rekomendacji na przyszłość. Po dru-
gie, ocena ta powinna być prowadzona na trzech poziomach: lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Po trzecie, badania powinny realnie wpły-
wać na kształtowanie oferty tych instytucji, a nie pozostawać tylko 
i wyłącznie na papierze i obowiązywać wszystkie funkcjonujące IOB. 
Radykalnym rozwiązaniem dla tych instytucji, które nie są w stanie 
spełniać oczekiwań przedsiębiorców i na bieżąco dostosowywać się 
do ich wymagań, powinno być ich zamykanie (nakazowo) lub – mniej 
radykalnie – eliminowanie z rynku w sposób naturalny. Jednakże, jak 
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pokazuje doświadczenie, drugi sposób jest mniej efektywny i bardziej 
rozłożony w czasie, co pociąga za sobą marnowanie części środków 
przeznaczonych na ich funkcjonowanie, szczególnie pochodzących 
z Unii Europejskiej. W trakcie prowadzenia badań (w formie wywiadów 
bezpośrednich) okazało się, że w ocenie przedsiębiorców część dzia-
łających IOB (na najniższych szczeblach) tworzona jest tylko w celu 
pozyskania środków unijnych, a ich działalność kończy się w momencie 
wyczerpania środków, nie wnosząc kompletnie nic do systemu wspie-
rania i rozwoju przedsiębiorczości. Są to oczywiście zjawiska patolo-
giczne i na szczęście nie występują na szeroką skalę.

10. Zaskakujący jest jednak fakt, że pomimo dosyć pozytywnej oceny 
w przyszłości (w trakcie trzech lat), tylko połowa badanych MSP (wśród 
innowacyjnych podmiotów) zamierza kontynuować lub nawiązać nowe 
relacje z IOB. Zakres tej przyszłej współpracy w przypadku podmio-
tów zarówno o podwyższonej, jak i obniżonej innowacyjności ma doty-
czyć działalności wdrożeniowej i doradczej. W przypadku pierwszych 
poziom istotności tych działań jest taki sam, dla drugich natomiast wię-
cej wskazań dotyczyło przedsięwzięć wdrożeniowych niż doradczych.
Ocena i rekomendacja: pomoc wdrożeniowa w największym stopniu 
dotyczy gotowych rozwiązań produktowych (gdzie efekt wdrożenia 
powinien być widoczny dosyć szybko). Te podmioty, które chcą stać się 
innowacyjne w krótkim czasie, wybierają taką właśnie drogę, stąd ich 
zainteresowanie tym typem działań. W przypadku wyżej innowacyjnych 
MSP powiązanie ze sobą tych dwóch czynników (doradztwa i wdro-
żeń) może świadczyć o tworzeniu strategii na przyszłość i świadomym 
podejmowaniu decyzji o rozwoju innowacyjnym. Jest to całkowicie 
zasadne, lecz wymaga ze strony IOB przygotowania ofert składających 
się z tych dwóch elementów. Do tej pory w ramach wsparcia fi nanso-
wego niektóre programy rządowe miały taką właśnie (lub podobną) 
strukturę, jednakże nie cieszyły się one zbyt dużym zainteresowaniem 
i nie zachęcały skutecznie przedsiębiorców do współpracy z IOB. Być 
może nadal oferta tych instytucji (IOB) znacznie odbiega od oczekiwań 
przedsiębiorców.

11. Badanie dostarczyło dowodów na istnienie uwarunkowań wewnętrznych 
wynikających z mentalności ludzkiej i biernej postawy przedsiębiorców 
w zakresie starania się o zewnętrzną pomoc i podnoszenia własnej inno-
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wacyjności. Charakterystyczne było podejście: „nie warto podejmo-
wać wysiłków na rzecz poprawy własnej sytuacji, bo i tak nie uda się 
zrealizować planowanych zamierzeń”. Było to szczególnie widoczne 
w tej części badania, która dotyczy przyszłości. Brak wiary przedsię-
biorców w skuteczność oferowanej pomocy w połączeniu z brakiem 
możliwości adaptacji proponowanych rozwiązań niewątpliwie skutko-
wać będzie stagnacją ich poziomu innowacyjności.  
Ocena i rekomendacja: postawa taka jest całkowicie negatywna 
i sprzeczna z duchem przedsiębiorczości. Niestety, uwarunkowania 
mentalnościowe są jednym z najtrudniejszych do pokonania czynni-
ków wpływających na trafność podejmowanych w biznesie decyzji. 
Najczęściej wyznaczają one określony sposób postępowania przedsię-
biorcy, niekoniecznie poparty racjonalnymi przesłankami. Składają się 
na nie subiektywne oceny, własne odczucia lub zaszłości historyczne, 
które w obecnych realiach gospodarczych odbiegają od rzeczywisto-
ści. Wyeliminowanie takich czynników z ludzkiej świadomości trwa 
zazwyczaj bardzo długo (często jest to zmiana pokoleniowa). Jednakże 
pomocne może być dopuszczenie do biznesu ludzi młodych, którzy 
nie mając zbyt dużego doświadczenia, mają za to ogromny zapał i entu-
zjazm do pracy. Może on wpłynąć pozytywnie na zmianę spojrzenia 
starszego pokolenia przedsiębiorców, którzy widząc wyraźne efekty, 
przekonają się, że nie zawsze mają rację. W wymiarze ekonomicznym 
powinno to prowadzić do zmiany nastawienia przedsiębiorstw na wdro-
żenia nowych rozwiązań (wykorzystywanie dostępnych instrumentów 
wsparcia), a tym samym traktowania ich jako ważnego czynnika podno-
szącego konkurencyjność na rynku. Należy jednak pamiętać, że zmiany 
mentalnościowe muszą obejmować nie tylko podmioty gospodarcze, 
ale również konsumentów, którzy poprzez wzrost zainteresowania 
nowinkami rynkowymi będą stanowili swoistego rodzaju stymulator 
rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw (ma na to wpływ zamożność 
społeczeństwa). Innym sposobem podnoszenia świadomości jest pro-
wadzenie intensywnych szkoleń i pokazywanie konkretnych efektów 
wdrożeń innowacyjnych. W ich trakcie konieczne jest ponadto zwró-
cenie uwagi na możliwości efektywnego wsparcia ze strony państwa, 
władz lokalnych czy Unii Europejskiej, podkreślając fakt, iż mimo 
koniecznych dużych nakładów (czasu i środków fi nansowych) warto 
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próbować zabiegać o takie wsparcie, gdyż wpłynie ono niewątpliwie 
na rozwój przedsiębiorstwa. Jednakże należy pamiętać, że nie ma dowo-
dów na to, iż prowadzenie akcji szkoleniowej przyniesie konkretne 
skutki. Dotychczas, mimo wielu lat wdrażania różnych działań w tym 
zakresie, efekty, jak pokazują niniejsze badania, nie są zbyt obiecujące. 
Oczywiście, w przypadku braku zainteresowania w kraju prawdziwi 
innowatorzy mogą podejmować próby wejścia ze swoimi produktami 
na rynki zagraniczne, co stanowić może dla nich rodzaj egzaminu 
z doskonałości dostarczanych produktów lub świadczonych usług. 
Jeżeli znajdą oni tam popyt, dowodzić to będzie ich wysokiej konku-
rencyjności osiągniętej w wyniku innowacyjnych wdrożeń. Należy 
jednak pamiętać, że sama innowacja nie gwarantuje również sukcesu 
w sprzedaży, konieczne jest bowiem przekonanie potencjalnych odbior-
ców o użyteczności nowych rozwiązań i zachęcenia do ich zakupu 
(podjęcia określonych działań marketingowych), szczególnie w przy-
padku całkowitych nowości. Trudność w dotarciu do klientów będzie 
tym większa, im większy jest udział w danym kraju przedsiębiorstw 
innowacyjnych (Austria, Niemcy, Dania czy Szwecja). Jednakże sukces 
rynkowy w krajach zachodnich dla polskiego przedsiębiorcy oznaczać 
może z jednej strony uniezależnienie się od „kaprysów” polskich kon-
sumentów, z drugiej może stanowić szansę rozwoju przedsiębiorstwa 
w przyszłości. Dlatego też obecnie nowo powstające podmioty gospo-
darcze w branżach wysoko innowacyjnych (np. IT) w Polsce od samego 
początku mają zamiar działać nie na rodzimym rynku, lecz w krajach 
Unii Europejskiej. 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
ON THE INNOVATION POLICY TOWARDS TO SME SECTOR 

Summary

In this chapter, there are given conclusions and recommendations for the SME sec-
tor which are the results of own research. These recommendations are divided into two 
groups. One group contents same elements devoted to estimation of the innovativeness 
of the Polish SME sector and second one is devoted to estimation of the innovation policy 
(instruments) towards to the SME sector. 

Translated by Robert Stanisławski and Edward Stawasz
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