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DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA POLSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Streszczenie: Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach zmiennego otoczenia powinny się wyróżniać wysokim natężeniem innowacji i odpowiadać na potrzeby rynku nowymi
produktami i technologiami oraz innowacjami w sferze organizacyjnej i marketingowej. Dla
ich działalności innowacyjnej ważne są zarówno warunki otoczenia, jak i uwarunkowania
wewnętrzne stanowiące potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, pozwalający na kreowanie
i komercjalizację innowacji. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest oceniana na dość
niskim poziomie, a przyczyn tego należy upatrywać w ich trudnej sytuacji finansowej oraz
niechęci do ryzykownych przedsięwzięć, do których należy zakwalifikować działalność badawczo-rozwojową. Pokazano główne obszary działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie firm funkcjonujących w województwie łódzkim.
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna przedsiębiorstw, potencjał innowacyjny, polityka
innowacyjna, działalność badawczo-rozwojowa.

1. Wstęp
Innowacje wpływają na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w wielu
obszarach związanych z jednej strony z wielkością sprzedaży, udziałem w rynku,
z drugiej – z wydajnością i efektywnością, przyczyniając się w skali globalnej do
zmian konkurencyjności gospodarki. Na działalność innowacyjną przedsiębiorstw
ma wpływ wiele czynników, które najczęściej dzieli się na zewnętrzne wynikające z warunków otoczenia i wewnętrzne określające możliwości, jakimi dysponuje
przedsiębiorstwo, np. w zakresie sprawności i skuteczności zarządzania, posiadanych zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich i informacyjnych. To, czy wprowadzenie innowacji zakończy się powodzeniem, jest uzależnione m.in. od jakości
tej innowacji, stanu danego sektora, sytuacji regionu oraz systemu zarządzania wiedzą i innowacją w danej firmie.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych obszarów działalności
innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie firm funkcjonujących w województwie łódzkim.
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2. Innowacje i czynniki warunkujące potencjał innowacyjny
przedsiębiorstw
Innowacje są ważnym źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. Przedsiębiorstwa bowiem, wprowadzając innowacje w różnych obszarach swojej działalności, mogą reagować na
zmiany zachodzące w otoczeniu zarówno bliższym, jak i dalszym.
Do czynników warunkujących zachowania innowacyjne przedsiębiorstw, pochodzących z otoczenia bliższego zalicza się najczęściej1: (i) odbiorców, dostawców,
kooperantów, konkurencję oraz jednostki zajmujące się działalnością technologiczno-przemysłową, wdrożeniami i komercjalizacją nowych rozwiązań, (ii) instytucje sfery nauki i techniki, które zajmują się tworzeniem nowej wiedzy naukowej
i technicznej, (iii) instytucje wsparcia, takie jak: parki naukowe i technologiczne,
ośrodki doradztwa i szkoleń, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, centra
transferu technologii itp., (iv) środowisko lokalne i regionalne obejmujące dostępną
infrastrukturę społeczną i techniczną oraz lokalny klimat dla rozwoju innowacji.
Ważnym inspiratorem procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach jest rynek, który może ułatwić decyzję o konieczności zastosowania nowej technologii,
terminie wprowadzenia nowego produktu na rynek, przestrzennym zasięgu sprzedaży, sposobie wprowadzenia innowacji na rynek itd.
Obok rynku stymulatorem procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie są
uwarunkowania pochodzące z otoczenia dalszego obejmujące2: (i) rozwiązania instytucjonalne tworzące system innowacyjny danego państwa, (ii) politykę innowacyjną państwa, (iii) warunki instytucjonalno-rynkowe państwa oraz bazę zasobów,
takich jak: infrastruktura (siła robocza, dostępność kapitału itp.), usługi techniczne
(certyfikacja), jak również system prawny, (iv) system edukacyjny państwa, który
obejmuje zespół publicznych i prywatnych instytucji (placówki szkolnictwa) oraz
programy edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu wykształcenia
umiejętności i innowacyjnych zachowań pracowników.
Na innowacyjność przedsiębiorstw znaczny wpływ ma również innowacyjność
danej gospodarki określana jako zdolność i chęć podmiotów tej gospodarki do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników badań
naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia i rozwoju wykorzystywanych technologii produkcji materialnej
i niematerialnej (usługi), wprowadzania nowych metod i technik w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia i rozwijania infrastruktury oraz zasobów wiedzy.
Wyniki badań dotyczących innowacyjności krajów UE wskazują na poprawę stanu innowacyjności polskiej gospodarki, nadal jednak Polska musi nadrobić dystans
E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 39.
W. Jonasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 44.
1
2
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do krajów Unii Europejskiej. Polska zajmuje piąte miejsce od końca pod względem
wielkości Sumarycznego Wskaźnika Innowacji (SII), wyprzedzając Litwę, Rumunię, Bułgarię oraz Łotwę (por. rys. 1).
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Rys. 1. Poziom innowacyjności państw członkowskich Unii Europejskiej
według Innovative Union Scoreboard w 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation
Union Scoreboard, European Union, 2012, www. proinno-europe.eu/metrics (25.03.2012).

Poziom rozwoju innowacyjnego całej polskiej gospodarki zależy od rozwoju
jego elementów składowych, wśród których do najważniejszych należy niewątpliwie zaliczyć sektor MŚP – ze względu na wielkość generowanego PKB (ok. 50%
całego PKB) oraz liczbę zatrudnianych osób (ok. 60% czynnych zawodowo)3. Jak
pokazują statystyki UE, udział innowacyjnych przedsiębiorstw w całości funkcjonujących w tym sektorze podmiotów jest w Polsce nadal bardzo niski, wynosi poniżej
3

2011.

Por. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa
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20% (w odniesieniu do innowacji zarówno produktowych i procesowych, jak i marketingowych oraz organizacyjnych). Dowodzi to konieczności zmian priorytetów
w polskiej polityce innowacyjnej, na co istotny wpływ będzie miała nowa strategia
Unii Europejskiej „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu“, w której wiele miejsca poświęca się wsparciu innowacyjności. Jeden z obszarów strategii „Inteligentny wzrost
gospodarczy” obejmuje następujące inicjatywy odnoszące się do innowacyjności4:
–– Unię innowacji, która odnosi się do: (i) wykorzystywania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania problemów społecznych,
(ii) wzmocnienia każdego elementu procesu innowacji, począwszy od wstępnych projektów badawczych aż po komercyjne wykorzystanie ich wyników.
–– Mobilna młodzież – to ułatwianie studentom i stażystom studiowania za granicą,
lepsze przygotowanie młodych ludzi do startu na rynku pracy, poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności europejskich uczelni, doskonalenie wszystkich
szczebli kształcenia i szkolenia (wysoki poziom akademicki, równe szanse).
–– Europejska agenda cyfrowa – to stworzenie jednolitego rynku cyfrowego opartego na szybkim i bardzo szybkim Internecie: do roku 2013 wszyscy mieszkańcy
Europy powinni mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Działania podjęte w ramach tych inicjatyw uwolnią europejski potencjał innowacyjny, poprawią rezultaty procesu kształcenia oraz jakość i wyniki instytucji edukacyjnych, a także pozwolą wykorzystać gospodarcze i społeczne możliwości społeczeństwa cyfrowego. Ich realizacja powinna przebiegać na poziomie regionalnym,
krajowym i unijnym.
Na działalność innowacyjną przedsiębiorstw mają również znaczny wpływ
czynniki wewnętrzne związane m.in. z procesem zarządzania, strukturą organizacyjną, kwalifikacjami personelu i zarządzaniem wiedzą oraz kulturą organizacyjną.
Szczególnie ważna jest grupa czynników bezpośrednio związanych z osobą przedsiębiorcy (właściciela) lub osób zarządzających, które decydują o określaniu profilu
działalności, wyborze portfela produktowego, poziomu technicznego, wyborze kierunków ekspansji rynkowej itd. Inną grupą czynników wewnętrznych kształtującą
innowacyjność przedsiębiorstwa jest kultura organizacyjna i kwalifikacje pracowników oraz poziom ich zaangażowania w prace na rozwojem innowacji. Umiejętność
współpracy kierownictwa (właścicieli) przedsiębiorstwa z pracownikami polega na
włączaniu ich w proces podejmowania decyzji, współpracy z klientami oraz zapewnieniu wynagrodzenia, które umożliwi pełne zaangażowanie pracownika w działalność przedsiębiorstwa5.
4
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM (2010) 2020, Bruksela, 03.03.2010, http://ec.europa.
eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (10.03.2012).
5
Por. A. Sosnowska, S. Łobejko, Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw,
SGH, Warszawa 2008.
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Wymienione czynniki tworzą potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, czyli ich
zdolność do efektywnego wprowadzania innowacji. Według M. Haffera, potencjał
innowacyjny stanowią zasoby materialne i niematerialne (np. w przedsiębiorstwach
produkcyjnych wyposażenie w środki trwałe, ich poziom nowoczesności i sprawności oraz dostosowanie do możliwości zastosowania nowoczesnych technologii oraz
kultury organizacyjnej, która powinna zostać przekształcona z tradycyjnej w innowacyjną), którymi przedsiębiorstwa powinny dysponować, aby skutecznie kreować
i komercjalizować innowacje6. Tak określony potencjał innowacyjny z jednej strony
pokazuje wewnątrzorganizacyjną podstawę wyboru strategii innowacji, a z drugiej
strony – wewnętrzne warunki, w jakich następuje realizacja tej strategii7.

3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
w województwie łódzkim
Prowadzone cyklicznie przez GUS badania statystyczne działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw oparte są na międzynarodowej metodologii Oslo8. Badaniem objęte
są przedsiębiorstwa przemysłowe zatrudniające powyżej 49 osób oraz przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora usług zatrudniające od 10-49 osób.
Według definicji GUS9, działalność innowacyjna obejmuje wiele działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym
i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji. Za innowacje
uznaje się wdrożenie w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w zakresie stosunków z otoczeniem następujących działań:
–– nowego lub istotnie ulepszonego produktu,
–– nowego lub istotnie ulepszonego procesu,
–– nowej metody organizacyjnej,
–– nowej metody marketingowej.
Nowe produkty lub istotnie ulepszone zostają uznane za wdrożone z chwilą pojawienia się na rynku, natomiast nowe procesy, metody organizacyjne lub metody
marketingowe można uznać za wdrożone w momencie, gdy rozpoczyna się ich faktyczne stosowanie w działalności przedsiębiorstwa.
Najczęściej stosowanym wskaźnikiem oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw jest odsetek podmiotów wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe. W latach 2006-2008 spośród 32 tys. przedsiębiorstw przemysłowych objęPor. M. Haffer (red.), Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
7
Por. M. Zastępowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych
i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
8
Por. The Measurement of Scientific and Technological Activities, Guidelines for collecting and
interpreting technological innovation data, Third Edition, OECD, Eurostat, Oslo Manual 2005.
9
Por. Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007, s. 127-128.
6
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tych badaniem GUS tylko 21,3%10 z nich wprowadziło innowacje, w tym innowacje
produktowe 15,5% przedsiębiorstw, a innowacje procesowe 17,0% przedsiębiorstw
(por. tab. 1). Natomiast w latach 2008-2010 udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje wynosił zaledwie 17,1% i był niższy o 4,2 pkt proc. w porównaniu
z poprzednim okresem sprawozdawczym.
Na niski poziom omawianego wskaźnika niewątpliwie miał wpływ trwający od
2008 r. kryzy gospodarczy i finansowy. Ograniczony popyt na dobra przemysłowe, np. samochody, istotnie wpłynął na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw
przemysłowych, które zmuszone były ograniczyć również wydatki na działalność
innowacyjną.
Tabela 1. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle według rodzajów wprowadzanych innowacji
oraz województw w latach 2006-2008 i 2008-2010
Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje, jako % ogółu
przedsiębiorstw w latach 2006-2008 i 2008-2010
Wyszczególnienie

nowe lub istotnie
ulepszone produkty

ogółem

2006-2008 2008-2010 2006-2008
Polska

21,3

17,1

15,5

nowe lub istotnie
ulepszone procesy

2008-2010 2006-2008 2008-2010
12,1

17,0

12,9

Dolnośląskie

24,2

16,6

16,2

11,7

19,8

12,6

Kujawsko-pomorskie

20,7

17,9

16,1

12,9

16,0

13,1

Lubelskie

22,2

17,1

14,6

11,5

19,2

14,2

Lubuskie

14,4

15,9

9,5

11,2

11,2

11,6

Łódzkie

14,8

13,4

11,7

10,1

11,2

9,8

Małopolskie

22,2

16,3

16,4

11,9

18,1

11,8

Mazowieckie

25,3

17,3

17,8

12,1

20,9

12,8

Opolskie

22,9

19,3

18,4

13,5

18,4

14,7

Podkarpackie

23,5

20,7

18,5

14,7

17,4

15,6

Podlaskie

23,7

17,0

15,0

12,8

20,3

11,8

Pomorskie

25,1

15,3

18,0

10,6

19,8

11,5

Śląskie

22,4

20,3

17,3

14,7

17,4

15,2

Świętokrzyskie

20,2

16,5

16,1

11,3

16,0

13,7

Warmińsko-mazurskie

18,1

18,6

13,3

11,7

14,5

14,2

Wielkopolskie

18,5

16,2

13,3

11,7

15,0

12,3

Zachodniopomorskie

17,1

15,5

10,7

9,4

14,2

12,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2006-2008, GUS, Warszawa 2010, s. 89; Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012, Aneks, s. 27.
10

s. 89.

Por. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010,

MK_PN 245_Ekonomia_Sokołowski_cz 1.indb 308

2012-08-07 14:46:12

Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych...

309

Analizując odsetek przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność
innowacyjną w latach 2006-2008 i 2008-2010 według województw (por. tab.1),
można zaobserwować znaczne różnice w intensywności wprowadzanych innowacji
przez przedsiębiorstwa. Najwyższy udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach 2006-2008, zanotowano w województwach mazowieckim (25,3%),
pomorskim (25,1%) oraz dolnośląskim (24,2%), a najniższy w województwach lubuskim (14,4%) i łódzkim (14,8%). W latach 2008-2010 najbardziej innowacyjne
okazały się przedsiębiorstwa działające na terenie województw: podkarpackiego
(20,7%), śląskiego (20,3%) i opolskiego (19,3%). Najmniej innowacyjne okazały się
przedsiębiorstwa województwa łódzkiego, gdzie zaledwie 13,4% przedsiębiorstw
deklarowało wdrożenie innowacji procesowej lub produktowej.
W latach 2008-2009 badaniem z zakresu działalności innowacyjnej w przemyśle na terenie województwa łódzkiego objęte zostało ponad 2500 przedsiębiorstw.
W roku 2008 innowacje produktowe lub procesowe wdrożyło 14,9%, a innowacje organizacyjne lub marketingowe 16,9% ogółu badanych przedsiębiorstw (por.
rys. 2). W kolejnym badanym roku istotnie zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw
realizujących innowacje nietechnologiczne – do zaledwie 9,7%, natomiast innowacje technologiczne związane z procesem produkcyjnym i samym produktem wprowadziło ponad 14% przedsiębiorstw (por. rys. 3).

Rys. 2. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle według rodzajów wprowadzanych innowacji
w województwie łódzkim w 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych pochodzących z Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach
2007-2009, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011.

Biorąc pod uwagę wielkość badanych przedsiębiorstw, należy stwierdzić, że najczęściej innowacje wdrażane są przez przedsiębiorstwa duże. W regionie łódzkim
ponad połowa przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób wprowadziła in-
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Rys. 3. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle według rodzajów wprowadzanych innowacji
w województwie łódzkim w 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych niepublikowanych pochodzących z Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach
2007-2009, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011.

nowacje produktowe lub procesowe oraz organizacyjne i marketingowe. Potwierdza się zatem tezę, że im większe przedsiębiorstwo, tym częściej prowadzi działalność innowacyjną. Wynika to z faktu, iż co do zasady duże firmy dysponują większym potencjałem dla prowadzenia działalności innowacyjnej, mają lepszy dostęp
do wysoko wyspecjalizowanej kadry oraz źródeł finansowania. Ponadto duże firmy
działają najczęściej na bardziej wymagającym rynku z silną konkurencją w postaci
dużych korporacji międzynarodowych, co wymusza na tych podmiotach zachowania innowacyjne. Małe i średnie przedsiębiorstwa regionu z kolei charakteryzują
się mniejszym zakresem działalności innowacyjnej, rzadziej wprowadzają innowacje technologiczne, co związane jest z działalnością opartą najczęściej na mniejszej liczbie produktów w porównaniu z przedsiębiorstwami dużymi. Mają również
ograniczony potencjał innowacyjny w postaci materialnych i niematerialnych zasobów. Największym jednak problemem dla tej grupy przedsiębiorstw są ograniczone
środki finansowe na działalność innowacyjną. Przyczyn tego stanu rzeczy należy
upatrywać w niskim kapitale początkowym oraz trudnościach w pozyskaniu kapitału zewnętrznego ze względu na małą wiarygodność tych podmiotów dla instytucji
finansujących. Dobrym rozwiązaniem w kierunku obniżenia kosztów wprowadzenia
innowacji dla tej grupy przedsiębiorstw wydaje się podjęcie współpracy z innymi
podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej, takimi jak: inne przedsiębiorstwa, parki technologiczne, uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze itd. Jednak jak wskazują liczne badania11, skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do
11
Por. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Polityka innowacyjna państwa wobec sektora
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, Zeszyty Nauko-
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współpracy z innymi podmiotami w zakresie rozwoju działalności innowacyjnej jest
znikoma i obejmuje najczęściej działalność doradczą i wdrożeniową.
Ważnym miernikiem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw są nakłady na
tę działalność. W roku 2009 według danych GUS w Polsce nakłady na działalność
innowacyjną przypadające na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe prowadzące
taką działalność wyniosły 5,3 mln zł i wzrosły w stosunku do roku 2008 o 12,2%
(4,8 mln zł)12. Największe nakłady na działalność innowacyjną w 2008 r. przypadały na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe prowadzące działalność innowacyjną
w województwie łódzkim (8433,7 tys. zł), najniższe zaś – w województwie warmińsko-mazurskim (1602,1 tys. zł). Natomiast w 2010 r. największe nakłady na
działalność innowacyjną w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe
wystąpiły w województwie mazowieckim (12363,9 tys. zł), a najmniejsze w województwie warmińsko-mazurskim13. Wysoka pozycja (druga, z nakładami na poziomie 10837,7 tys. zł) województwa łódzkiego w tym rankingu może świadczyć
o dużej skali prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej, jeśli
wziąć pod uwagę, że województwo łódzkie w latach 2008-2010 według wcześniej
zaprezentowanych danych miało najmniejsza liczbę przedsiębiorstw prowadzających innowacje.

* szkolenia personelu, marketing, pozostałe
Rys. 4. Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw regionu łódzkiego w latach 2007-2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nauka, Technika, Innowacyjność w województwie łódzkim
w latach 2007-2009, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2011, s. 39.
we nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2011; R. Lisowska, R. Stanisławski, The Polish SME Innovativeness against a Background of European Union Countries, [w:] Knowledge Base for Management – Theory and Practice, S. Hittmar (red.),
Scentific Monograph Collection, University of Zilina 2010; A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawaw 2005.
12
Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2006-2008, GUS, Warszawa 2010, s. 23.
13
Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012 s. 59.
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Analizując poziom oraz strukturę nakładów na działalność innowacyjną wśród
przedsiębiorstw województwa łódzkiego, należy zwrócić uwagę na znaczne zmniejszenie się w 2009 r. poziomu nakładów ogółem – o ponad 14% w porównaniu z rokiem poprzednim14. Spowodowane było to zmniejszeniem nakładów na działalność
inwestycyjną w środki trwałe, a szczególnie w budynki i budowle. Z drugiej zaś
strony przedsiębiorstwa zwiększyły w swej strukturze udział nakładów na: działalność badawczą i rozwojową (z 3,5% w 2007 r. do 4% w roku 2009), zakup oprogramowania (z 0,4% w 2007 r. do 1,4 w 2009 r.) oraz na inne nakłady (np. szkolenia
personelu) do 4,4% na koniec 2009 r.

4. Podsumowanie
W województwie łódzkim udział przedsiębiorstw realizujących innowacje produktowe lub procesowe jest jednym z najniższych w kraju, natomiast w momencie
podjęcia się działalności innowacyjnej łódzkie przedsiębiorstwa angażują znacznie
większe nakłady, niż ma to miejsce w firmach z innych województw. Głównymi aktorami działalności innowacyjnej w województwie są duże przedsiębiorstwa, które
angażują znaczne środki finansowe w działalność B+R. W znacznie trudniejszej sytuacji są mniejsze podmioty gospodarcze, dla których barierą w prowadzeniu działalności innowacyjnej są niewystarczające środki finansowe. Dlatego dla rozwoju
działalności innowacyjnej współczesnych przedsiębiorstw szczególnie ważna jest
polityka innowacyjna państwa oraz sprawnie funkcjonujące otoczenie innowacyjne,
które powinno oferować wiele usług wspierających potencjał innowacyjny przedsiębiorstw uwzględniający potrzeby przedsiębiorstw. Oferowane usługi proinnowacyjne powinny pobudzać absorpcję innowacji w wyniku: (i) poprawy dostępu
do wiedzy przez inicjowanie kontaktów nauka-biznes, (ii) wypracowania strategii
wdrażania technologii, (iii) określenia rynku, jego potencjału i chłonności (iv) tworzenia sieci współpracy, (v) zapewnienia finansowania wdrożenia i dyfuzji innowacji, (vi) usprawnienia mechanizmów dotacyjnych i stworzenia dodatkowych zachęt
dla przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje.
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Innovation activity of Polish manufacturing
enterprises based on the example
of Łódź Voivodeship
Summary: Enterprises that operate in the changeable environment ought to be characterised by the high intensity of innovation and respond to market needs with new products and
technologies as well as organisational and marketing innovations. Both external conditions
connected with the environment as well as internal determinants constituting the innovation
potential of the enterprise which allows to create and commercialise innovations are important
for their innovation activity. Innovativeness of Polish enterprises, however, is at a relatively
low level resulting from a difficult financial situation and their aversion to risky ventures
such as research and development activity. The aim of the paper is to present the main areas
of innovation activity of Polish manufacturing enterprises illustrated with the example of the
companies that operate in Łódź Voivodeship.
Keywords: innovation activities of enterprises, innovation capacity, innovation policy, R&D.
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