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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena innowacyjności polskich przedsiębiorstw. 
Autorka wnioskuje, iż pomimo wzrostu liczby wprowadzonych innowacji w Polsce w ostat-
nich latach jej poziom na tle innych krajów Unii Europejskiej nadal jest bardzo niski. Polska 
w dalszym ciągu znajduje się w grupie najsłabiej rozwiniętych krajów pod względem 
innowacyjności.

Słowa kluczowe: innowacja, bariery innowacyjności, konkurencja

Wprowadzenie

Pozycja Polski pod względem innowacyjności na tle krajów Unii Europejskiej nie 
jest zbyt wysoka pomimo postępującego rozwoju gospodarczego kraju. Wartości te 
wzrosły w ostatnich latach, lecz nie jest to poprawa, która mogłaby wznieść kraj na 
wysoki poziom pod względem innowacyjności. Przeprowadzone analizy wskazują, 
iż Polska w ciągu ostatnich kilku lat rozwinęła się pod względem wprowadzania in-
nowacyjności w różnych dziedzinach i jest nadzieja, iż w przyszłych latach te wskaź-
niki będą jeszcze bardziej korzystne. Rozwój gospodarczy prowadzi do zwiększe-
nia świadomości przedsiębiorców o konieczności wprowadzania na rynek nowych, 
znacznie udoskonalonych produktów, procesów, usług, które zaspokoją rosnące 
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wymagania konsumentów. Istotne jest, aby przedsiębiorstwa miały świadomość 
rozwoju rynku i potrzeb społeczeństwa, co za tym idzie, inwestowały w sferę  
badawczo-rozwojową oraz nowoczesne technologie.

1. Istota innowacji 

Istotne jest wyjaśnienie, czym w literaturze jest innowacja i jakie ma znaczenie 
dla organizacji. Do tej pory nie określono jednolitej definicji innowacji. W litera-
turze można spotkać wiele wyjaśnień tego pojęcia. Jednym z nich jest postrzega-
nie in nowacji jako nowości, zmian, które są przedstawiane pod postacią nowych 
wyrobów, produktów, nowoczesnych technologii, nowatorskich usług czy udoskona-
lonych metod zarządzania. W dzisiejszym świecie przedsiębiorstwo, które śmie się 
nazywać innowacyjnym, jest uznawane za lepsze i zdecydowanie bardziej pożądane 
przez społeczeństwo. Wynika to z faktu, iż innowacje mają bardzo duży wpływ na 
rozwój gospodarczy kraju, budzą zainteresowanie nie tylko w sferze ekonomicznej, 
ale także społecznej i socjologicznej (Trzmiel-Grzybowska, 2011, s. 353).

Innowacje w przedsiębiorstwie oznaczają nie tylko wytworzenie i wprowa-
dzenie nowego, dotąd nieznanego produktu na rynek, ale są to także ulepszenia 
w procesie produkcji, zmiany w procedurach, poprawa efektywności wytwarzania, 
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także ulepszenia w przepisach 
bezpieczeństwa pracy oraz poprawa warunków pracy (Kotler, 2004, s. 34).

Kolejną definicję, którą warto przytoczyć, zaproponowali Schippers, West oraz 
Dawson (2012, s. 3). Traktują oni innowację jako przedstawienie i zastosowanie 
w miejscu pracy, zespole roboczym bądź instytucji procesów, pomysłów, procedur 
lub produktów, które są nowe dla danego miejsca pracy, zespołu pracowników lub 
organizacji, a które są stworzone w celu przynoszenia korzyści pracy, pracownikom 
lub całej organizacji.

Wdrożenie innowacji stanowi ważny czynnik rozwoju przedsiębiorstw i zdoby-
wania przewagi konkurencyjnej. Wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek 
prowadzi do osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Jest to dobry sposób na prze-
trwanie i przezwyciężenie niekorzystnej sytuacji dla przedsiębiorstwa. Umożliwia 
również finansowe wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, gdyż są również priorytetami 
wszelkiego rodzaju programów wspierania przedsiębiorczości ze środków Unii 
Europejskiej (Ferraresi, Quandt, dos Santos, Frega, 2012, s. 690).
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W dobie rozwoju techniki współczesne przedsiębiorstwa muszą wychodzić 
naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów. Niedostosowanie swojej oferty do pro-
duktów lub usług konkurencji w wielu przypadkach może doprowadzić do utraty 
dotychczasowych klientów, a także pozycji konkurencyjnej na rynku.

2. Innowacje we współczesnych organizacjach

Proces powstawania innowacji rozpoczyna się w dużej mierze od kreatywnych po-
mysłów. Pomysły te z biegiem czasu przekształcają się kolejno w innowacyjne pro-
dukty, procesy, usługi oraz wynalazki (Gallo, Jobs, 2011, s. 40). Jednakże brak pasji 
w tworzeniu i projektowaniu innowacji może doprowadzić do braku możliwości 
stworzenia przełomowej koncepcji na rynku. Każda organizacja mogąca się pochwa-
lić innowacyjnością w działaniach ma kreatywnych, pełnych pomysłów liderów. 
Innowacyjne działania kryją się w odpowiedniej wizji (Grego-Planer, Popławski, 
2011, s. 92).

We współczesnym świecie działalność przedsiębiorstw w coraz większym 
stopniu uzależniona jest od środków technologicznych, informatycznych, jak i od 
wartości intelektualnych oraz niematerialnych. Aby podmioty odpowiednio prospe-
rowały, wymaga się ciągłego doskonalenia działalności, rozwoju, co prowadzi do 
konieczności podjęcia odpowiednich działań prowadzących do podnoszenia przewa-
gi konkurencyjnej. Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w otoczeniu wyma-
gającym ciągłych zmian i weryfikacji. Aby dostosować się do otoczenia i przetrwać 
na rynku, istotne jest, aby podmioty realizowały rozwój zrównoważony i trwały 
(Adamczyk 2001).

Na sukces w zakresie innowacji składa się przede wszystkim (Thomas, 2009, 
s. 44):

 – zakres zastosowania nowych pomysłów,
 – otoczenie sprzyjające innowacjom w przedsiębiorstwie,
 – zorientowanie na klienta,
 – wykonalność,
 – podłoże ekonomiczne.
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3. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty innowacyjności 
przedsiębiorstw w Polsce

W rozwijającej się gospodarce czynnikami mającymi wpływ na rozwój przedsię-
biorstwa są przede wszystkim zasoby kapitału i pracy, zaś w dzisiejszych czasach na 
znaczeniu zyskuje również doskonała umiejętność gromadzenia oraz przetwarzania 
wiedzy, a także informacji. Istotnymi czynnikami stają się także: wiedza, przedsię-
biorczość, a przede wszystkim innowacyjność (Janasz, 2005, s. 23).

Innowacje w dużej mierze przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjno-
ści określonego przedsiębiorstwa względem podmiotów krajowych. Poprzez takie 
działanie firmy konkurencyjne są w pewnym sensie zmuszone do podejmowania 
ruchów innowacyjnych prowadzących z kolei do wzmocnienia pozycji konkurencyj-
nej państwa na arenie międzynarodowej (Janasz, Wiśniewska, 2012, s. 95).

Należy również nadmienić, iż przedsiębiorstwo innowacyjne oprócz doskona-
łego gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz wiedzy powinno się charak-
teryzować (Jasiński, 1992, s. 25):

 – prowadzeniem prac B+R,
 – ciągłym wdrażaniem innowacji na rynek, 
 – systematycznym inwestowaniem środków finansowych na prace 

badawczo-rozwojowe,
 – równomiernym wprowadzaniem nowych rozwiązań naukowych 

i technologicznych,
 – rosnącym udziałem w rynku.

W dzisiejszych czasach, aby przedsiębiorstwa osiągnęły przewagę konkuren-
cyjną, istotne jest systematyczne wprowadzanie do nich innowacji. Pomaga to zaspo-
koić rosnące wymagania klientów, a także podążać za zmieniającymi się potrzebami 
rynku. 

Do wewnętrznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 
zaliczyć należy przede wszystkim umiejętność odpowiedniego analizowania zapo-
trzebowania społeczności na innowacje. Analiza ta opiera się przede wszystkim na 
opinii klientów, wynikach poszczególnych prac badawczo-rozwojowych, a także róż-
norodnych strategiach przedsiębiorstw. Istotne w tej kwestii jest także odpowiednie 
wykorzystanie umiejętności i potencjału pracowników w zakresie innowacji. Ważne 
jest, aby przedsiębiorstwo szkoliło swoich specjalistów do spraw innowacji, jak i po-
zostałych członków zespołu w owym zakresie w celu eliminacji powstałych proble-
mów i barier prowadzących do utrudnienia wdrożenia poszczególnych innowacji. 
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Bardzo ważne w procesie wdrożenia innowacji jest przygotowanie odpowied-
niego planu przez osoby specjalizujące w tej dziedzinie. Kolejnym istotnym etapem 
jest szczegółowa kontrola wdrażania procesu na każdym jego etapie. Pozwoli to 
na szybkie analizowanie i powstających podczas wdrażania błędów i zapobiega-
nie im poprzez specjalistyczne programy komputerowe (Dworczyk, Szlasa, 2001, 
s. 177–180).

Do głównych uwarunkowań zaliczyć należy także:
 – podnoszenie potencjału w zakresie B+R,
 – odpowiednie gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na 

działalność innowacyjną,
 – odpowiedni system wynagrodzeń, motywacji oraz awansów.

Do głównych zewnętrznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw 
w Polsce należą przede wszystkim instytucje zajmujące się wdrażaniem innowa-
cji w Polsce. W grupie tej wymienić należy także instytucje naukowe zajmujące 
się wspieraniem działalności innowacyjnej. Istotne znaczenie ma tutaj również glo-
balizacja, dzięki której rośnie konkurencyjność przedsiębiorstw zaangażowanych 
w poszukiwanie odpowiednich działań innowacyjnych (Wiszniewski, 1999, s. 13).

4. Innowacje w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Analizując polską gospodarkę pod względem innowacyjności, należy podkreślić, 
iż jej poziom w ostatnich latach wzrósł, lecz nie na tyle, aby móc się poszczycić 
poprawą pozycji na tle innych krajów. Polska gospodarka nadal należy do grona 
najmniej innowacyjnych gospodarek w całej Unii Europejskiej. Zajmuje ona miejsce 
w ostatniej dziesiątce i wyprzedza jedynie takie kraje, jak: Rumunia, Bułgaria, 
Chorwacja, Litwa i Łotwa.

Należy nadmienić, iż Polska znajduje się zdecydowanie poniżej poziomu inno-
wacyjności Unii Europejskiej. Pomimo ciągłego wzrostu gospodarczego w Polsce 
nadal występują trudności we wspieraniu i rozwoju innowacyjności. Wynika to 
z faktu, iż proces wdrążania innowacji jest bardzo złożony i wymaga dużego zaan-
gażowania zarówno społecznego, jak i finansowego.

Dlaczego Polska tak słabo wypada na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej? 
Otóż w Polsce dominuje klimat niesprzyjający dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Głównym jego powodem jest nadmierna biurokracja, która odstrasza młodych pomy-
słodawców od dzielenia się swoimi rozwiązaniami. Zbyt rozległe procedury prowadzą 
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do strachu przedsiębiorców przed porażką i utratą zaangażowanych środków finanso-
wych. Jednak wielu ludzi nie wie, że innowacyjne rozwiązania są w znacznym stopniu 
finansowane z różnego rodzaju projektów organizowanych przez Unię Europejską. 

Rysunek 1. Innowacyjność Polski na tle krajów Unii Europejskiej w roku 2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation  
Scoreboard 2016. European Union, Belgium 2016.
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Kolejnym powodem, który ma bardzo duże znaczenie w rozwoju gospodar-
czym naszego kraju, jest niechęć przedsiębiorców do podejmowania ryzyka i prze-
prowadzania radykalnych zmian w organizacji. Nowatorskie pomysły są tłumione 
w przedsiębiorstwie. Ważne jest, aby analizować każdy nowy pomysł zaproponowa-
ny przez pracowników znajdujących się na wszystkich szczeblach struktury organi-
zacyjnej firmy. Zainteresowanie ze strony kierownictwa prowadzi do zwiększenia 
wydajności pracowników oraz ich zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa.

W Polsce brakuje innowacji radykalnych, przełomowych. Mają one znaczący 
wpływ na rynek światowy i wiążą się one zazwyczaj z dużym sukcesem, co prowa-
dzi do wybicia się przedsiębiorstwa pod względem konkurencyjności. Niestety nasz 
kraj skupia się w szczególności na innowacjach „bezpiecznych”, które nie wymagają 
zbyt dużego ryzyka ani nakładów finansowych. 

Wielu młodych, kreatywnych innowatorów ucieka poza granice kraju ze strachu 
przed odrzuceniem zaproponowanego rozwiązania oraz krytyką ze strony polskiego 
społeczeństwa. Przedsiębiorstwa powinny zaakceptować ryzyko wpisane w nowo-
czesną gospodarkę. Ważne jest, aby doceniać wybitnych pomysłodawców, zachęcać, 
a nie krytykować. 

Rysunek 2. Poziom innowacyjności w krajach Unii Europejskiej w latach 2011–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl.
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Chorwacja, Malta, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy są to kraje o wysokiej 
powszechności wdrażania innowacji, zaś Estonia, Holandia, Litwa, Szwecja, Węgry, 
Polska oraz Stany Zjednoczone są przedstawicielami krajów o względnie niskiej po-
wszechności wprowadzania innowacji na podstawie liczby badanych przedsiębiorstw 
w badanym okresie.

Wdrożeniem innowacji w zakresie usług najbardziej zajmowały się takie 
kraje, jak: Chorwacja, Portugalia oraz Malta. Najmniej innowacji w tej dziedzinie 
zostało wprowadzonych na Węgrzech oraz na Litwie. Polska zajmuje tutaj relatyw-
nie wysoką pozycję. Jeżeli chodzi o wprowadzenie innowacji w zakresie nowych 
wyrobów, największy wynik osiągnęły Włochy (49%) oraz na tym samym pozio-
mie Malta i Portugalia (48%). Najmniej innowacyjnych produktów zostało wpro-
wadzonych w Estonii (zaledwie 15%). Najwięcej innowacji wprowadzonych w stra-
tegii marketingowej zostało wdrożonych w Portugalii oraz Malcie i we Włoszech. 
Ostatnie miejsce w tej dziedzinie zajmują Węgry. Polska znajduje się na dość niskim 
poziomie (28%). Portugalia wprowadziła najwięcej innowacji w zakresie struktury 
organizacyjnej, osiągając poziom (47%). Najsłabszą pozycję miały Węgry (zaledwie 
8%). Ostatnim badanym wskaźnikiem był odsetek przedsiębiorstw wprowadzają-
cych innowacje w procesach. Tutaj także nie można przedstawić Polski w dobrym 
świetle, gdyż osiągnęła wynik 28% i do lidera Portugalii traci aż 16 p.p. 

5. Bariery wprowadzania innowacyjności w Polsce

Pomimo faktu, iż gospodarka ciągle się rozwija, to w polskich przedsiębiorstwach 
wdrożenie innowacji ograniczane jest przez wiele barier i przeszkód. Bariery wdroże-
nia innowacji są to czynniki, które znacznie utrudniają lub całkowicie blokują prze-
prowadzenie procesu innowacyjnego w organizacji (Mirow, Hoelzle, Gemuenden, 
2008).

Jedną z nich, na którą przedsiębiorcy bardzo często zwracają uwagę, jest 
bariera finansowa. Wiąże się to z kosztami ponoszonymi na działalność badawczo- 
-rozwojową, a także nowe programy informatyczne. Do omawianych kosztów 
należy także zaliczyć zatrudnianie odpowiedniej kadry kierowniczej zajmującej 
się wdrażaniem innowacji do danego przedsiębiorstwa. Większość pracodawców, 
przedsiębiorców wychodzi z założenia, iż wdrażanie innowacji jest bardzo kosztow-
nym procesem, lecz nie są świadomi, że istnieje wiele programów unijnych, które 
wspierają i dofinansowują innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Niewiedzę tę 
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można przedstawić jako istotną przeszkodę we wdrożeniu innowacyjnych procesów 
(Wójcik-Karpacz, Mazurkiewicz, 2015).

Kolejną, bardzo często występującą w Polsce przeszkodą jest strach przed po-
dejmowaniem ryzyka. Przedsiębiorcy boją się inwestować w innowacyjne produkty 
i procesy w obawie przed utratą nakładów poniesionych w tej dziedzinie. Wolą po-
zostać na dotychczasowej pozycji rynkowej, niż zaryzykować i wybić się na rynku 
(Wójcik-Karpacz, Mazurkiewicz, 2015).

Jako główną barierę należy uznać brak wykwalifikowanej kadry kierowniczej. 
Każda innowacja rozpoczyna się od ludzi i ich kreatywności. Kreatywne pomysły 
stanowią podstawę do rozpoczęcia innowacji. Następnie pomysły te przekładają się 
na powstawanie nowych produktów, usług, metod i produkcji. Brak odpowiednich 
pracowników wiąże się z popełnianiem wielu błędów w procesie wdrażania inno-
wacji. Ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za ten proces były biegłe w przepi-
sach, nowościach technologicznych, a przede wszystkim potrzebach rynku. Dlatego 
istotne jest regularne szkolenie pracowników, rozwijanie ich umiejętności, a także 
stwarzanie możliwości czynnego udziału w działalności przedsiębiorstwa (Wójcik-
-Karpacz, Mazurkiewicz, 2015).

Istnieją także bariery pochodzące z otoczenia. Do tej grupy należy zaliczyć 
brak popytu na innowacje. Konsumenci, stając przed wyborem produktu dotych-
czas przez nich użytkowanego i produktu nowego na rynku, w większości przy-
padków wybierają produkt znany. Wynika to ze strachu przed podejmowaniem 
ryzyka, a także z przekonania (w niektórych przypadkach błędnego), iż innowacyjne 
produkty posiadają zdecydowanie wyższą cenę od tych dostępnych na rynku od 
dłuższego czasu (Wójcik-Karpacz, Mazurkiewicz, 2015).

Do podstawowych barier zaliczyć należy także brak sprawnego przepływu in-
formacji na temat nowoczesnych technologii, nowych produktów i przedsiębiorstw 
(Wójcik-Karpacz, Mazurkiewicz, 2015) .

Podsumowanie

We współczesnym świecie rośnie znaczenie innowacji. Stają się one nieodzownym 
elementem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jednakże w Polsce poziom 
innowacji przedsiębiorstw nadal znajduje się na bardzo niskim poziomie pomimo 
znacznego rozwoju gospodarczego kraju. W ostatnich latach poziom w tej dzie-
dzinie nieco wzrósł, jednak do liderów na świecie w zakresie innowacji polskie 



160 ZarZądZanie

przedsiębiorstwa mają jeszcze bardzo długą drogę. Prezentowane powyżej wyniki 
pokazują, jak wygląda miejsce Polski na tle krajów Unii Europejskiej, co unaocznia, 
w jakich dziedzinach należałoby się poprawić i zaangażować w działania innowacyj-
ne. Jednakże poprawę swojej pozycji powinno się zacząć od zwiększania nakładów 
na działalność badawczo-rozwojową oraz technologię, co pozwoli znacznie lepiej 
zrozumieć potrzeby dzisiejszego rynku.
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POLISH INNOVATION IN THE BACKGROUND OF COUNTRIES  
THE EUROPEAN UNION 

Abstract

The aim of the article is to present and evaluate the innovativeness of Polish enterprises. 
The author concludes that despite the increase in the number of innovations introduced in 
Poland in recent years, its level compared to other European Union countries is still at a very 
low level. Poland is still in the group of the least developed countries in terms of innovation.
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