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Wprowadzenie

Zainteresowanie procesami innowacyjnymi nie straciło na atrakcyjności od 

chwili, gdy J. Schumpeter wykazał ich znaczenie jak czynnika rozwoju i kon-

kurencyjności przedsiębiorstw. W walce konkurencyjnej wygrywa ten podmiot, 

który dąży do posiadania produktu lub usługi o lepszej jakości niż konkurencja. 

Lepszej – to znaczy lepiej zaspokajającej artykułowane i nieartykułowane potrzeby 

klientów. Stąd środkiem do lepszego zaspokajania potrzeb klientów są innowa-

cje. W praktyce gospodarczej innowacje stanowią siłę napędową prowadzącą do 

realizacji celów rozwojowych, umożliwiają odnawianie struktur organizacyjnych, 

sprzyjają wyłanianiu się nowych sektorów działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę, że odbiorcami i benefi cjentami innowacji są nie tylko 

tzw. klienci końcowi. Innowacje mogą bowiem dotyczyć także zarządzania fi rmą 

czy bardziej motywujących warunków pracy. Wypada podkreślić, że w odnie-

sieniu do tworzenia innowacji zaspokajającej konkretne potrzeby pracowników 

działających w strukturze przedsiębiorstwa, związane z określonymi technologia-

mi, sposobami sprzedaży lub działaniami logistycznymi, coraz częściej używa się 

określenia „klienci wewnętrzni”. Innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie 

mają najczęściej interdyscyplinarny charakter i stanowią rozwiązanie problemów 

innowacyjnych związanych z zagadnieniami technicznymi, socjotechnicznymi, 

z organizacją zarządzania, organizacją produkcji, marketingiem, ochroną śro-

dowiska itp.
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Należy także zwrócić uwagę na fakt, że o sile i konkurencyjności przedsię-

biorstw, a także całej gospodarki narodowej, decyduje w coraz większym stopniu 

jej innowacyjność. Dlatego innowacje obrazują nowe rozwiązanie problemu. Stąd 

działalność innowacyjna winna być częścią strategii fi rmy. Celem artykułu jest 

przedstawienie istoty innowacji, jej znaczenia dla przedsiębiorczości sektora ma-

łych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego.

1. Istota i znaczenie innowacji

Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw nierozłącznie wiąże się z inno-

wacjami, a ich sukcesy zależą coraz bardziej od podatności na innowacje1. Stąd 

istotnym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, 

rosnącej konkurencji, gospodarki opartej na wiedzy jest zdolność do systemowego 

tworzenia i wdrażania innowacji2.

Innowacja jest jedną z kluczowych cech zarówno konkurencyjności, jak i kom-

petencji przedsiębiorstwa. Jako kluczowa cecha konkurencyjności zajmuje pozycję 

jakości i ceny, które dotąd były podstawowymi punktami skupienia wartości. 

Z kolei jako kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa innowacje różnią się od 

pozostałych tym, że3:

występują tylko w przedsiębiorstwach, w których produkt jest ważny dla  –

klientów,

są unikatowe (szczególne) na tle innych przedsiębiorstw, –

cechują się dużym stopniem złożoności, –

są trudne do naśladowania, –

są wartością większą niż zwykłe kompetencje, –

są podstawą relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa, –

tworzą podstawę wiedzy organizacyjnej i umiejętności pracowników. –

Pojęcie innowacji jest w literaturze przedmiotu niejednoznacznie interpretowa-

ne, co wynika przede wszystkim z różnego rozłożenia akcentów, w zależności od 

przyjętej przez autorów koncepcji. Wszystkie jednak defi nicje można podsumować, 

stwierdzając, że wspólnymi atrybutami innowacji są zmiana i nowość. Innowacja 

1  E. Weiss, Zarządzanie a przedsiębiorczość, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2003, s. 145.
2  J. Johannessen, B. Olsen, G. Lumpkin, Innovation as newness: what is new, how new, and 

new to whom?, „European Journal of Innovation Management” 2001, nr 1, s. 22.
3  D. Campbell, G. Stonehouse, B. Houston, Business Strategy, Butterworth-Heinemann, 

2002, p. 39.



597
INNOWACJE JAKO ŹRÓDŁO KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

ELŻBIETA WEISS

jest to celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana dotycząca produktu, metod 

wytwarzania, organizacji pracy i produkcji lub metod zarządzania, zastosowana 

po raz pierwszy w danej społeczności (najmniejszą społecznością jest przedsię-

biorstwo) w celu osiągnięcia określonych korzyści społeczno-gospodarczych, 

spełniająca określone kryteria techniczne, ekonomiczne i społeczne4. Zjawisko 

innowacji obejmuje twórcze zmiany, które dokonywane są celowo i polegają na 

zastępowaniu dotychczasowych stanów innymi, ocenianymi pozytywnie w świetle 

kryteriów danej organizacji. Jest ona pojęciem używanym w szerokim znaczeniu 

zarówno rzeczowym, jak i czynnościowym. W pierwszym ujęciu określa rzecz 

nowo wprowadzaną w sensie wynalazku, nowej technologii, nowego sposobu 

działania czy nowej rzeczy pojawiającej się w organizacji, zaś w drugim czynności 

polegające na wprowadzeniu czegoś nowego. Innowacja bywa też traktowana jako 

zmiana w przyjętym sposobie postępowania5. Tak defi niowana innowacja jest 

równoznaczna z przedsiębiorczością.

Jedną z pierwszych, do dnia dzisiejszego aktualną, jest defi nicja innowacji 

J. Schumpetera6. W myśl tej defi nicji innowacją jest zużytkowanie do konkretnych 

celów produkcyjnych odkrycia i wynalazku, które są wyrazem inwencji.

Należy zwrócić uwagę, że wynalazki są dokonywane w sferze techniki, a w in-

nych sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich przykładowo, jak organiza-

cja zarządzania, organizacja produkcji, ekonomia, marketing itp., odkrycia mogą 

dotyczyć procedur, wzorców postępowania, sposobów prezentacji, pod warunkiem, 

że nie były one znane i stosowane w tym przedsiębiorstwie oraz w innych przed-

siębiorstwach tej samej branży. W myśl tej defi nicji, jeżeli odkrycia i wynalazki 

nie są znane w przedsiębiorstwie, to jest rzeczą oczywistą, że nie mogą być w nim 

wykorzystywane. Ponieważ jednak znamy cel, czyli problem (potrzebę), który 

poprzez innowację mamy szansę rozwiązać (zaspokoić), możemy podjąć próbę 

dokonania potrzebnego nam wynalazku (odkrycia). Przedstawione rozważania 

bardzo dobrze ilustruje znane przysłowie, że potrzeba jest matką wynalazku.

Zdaniem J. Schumpetera prawdziwe znaczenie dla rozwoju gospodarki ma 

konkurencja za pomocą innowacji, a nie konkurencja za pomocą cen i podaży7. 

Tradycyjne przedsiębiorstwa sterowane są przez sygnały rynkowe, które okre-

4  J. Baruk, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, 2002, 
nr 3, s. 55.

5  B. Gałęski, Innowacja a społeczność wiejska, KiW, Warszawa 1971 s. 26.
6  Tłumaczenie z wydania niemieckiego z 1912 r.: J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarcze-

go, PWN, Warszawa 1960.
7  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 160.
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ślają rodzaj wprowadzanych innowacji. Innowacja oznacza często przypadkową 

reakcję na potrzeby rynku (w tym konkurencji), co niesie ze sobą duże ryzyko 

niepowodzeń. Innowacja może jednak prowadzić do sukcesu, który zdaniem 

P. Druckera osiąga się dzięki właściwemu zarządzaniu. Wymaga ona specjalnego 

traktowania; zarządzanie nią odbiega od działań, pochłania czas i zmusza do 

systematyczności8.

Na specyfi czny rodzaj innowacji zwraca uwagę F. Krawiec, który wprowadza 

pojęcie innowacji wartości. Pod tym pojęciem rozumie innowację traktowaną 

jako wytwór zdolności kierownictwa fi rmy do identyfi kowania, oceny i wyboru 

nowych możliwości rynkowych stwarzanych przez strategiczne myślenie. In-

nowacja wartości skupia swoją uwagę na ponownym zdefi niowaniu problemów 

rodzących się u klientów. Jest to możliwe po dokładnym rozpoznaniu rynku, 

identyfi kacji ukrytego popytu lub po opracowaniu koncepcji wywołania zupełnie 

nowego popytu9.

Innowacje stają się wobec wzrastającej konkurencji czynnikiem decydującym 

o rozwoju i przetrwaniu przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że przedsiębior-

stwa działają w warunkach rosnącej niepewności i braku stabilizacji. Zmieniają 

się rynki zbytu, postępowanie nabywców, konsumentów i dystrybucji, powstają 

i aktywizują się konkurenci zagraniczni, następuje szybki rozwój nowych wyrobów 

i technologii wytwarzania, zmieniają się przepisy prawne i warunki uzyskiwa-

nia kredytów, ulega też zmianie klimat polityczny i rosną aspiracje ludzi pracy. 

W tych warunkach przedsiębiorstwo nie może liczyć na sukces i egzystencję, ani 

też sprostanie nowym wymaganiom, jeśli nie ma zdolności do innowacji, jeśli nie 

stosuje zarządzania innowacyjnego, które tworzy korzystny klimat dla mobilizacji 

całego personelu i pobudzania jego kreatywności. Zdaniem Druckera współczesne 

przedsiębiorstwo realizuje dwie funkcje: marketing i innowacje. Tylko marketing 

i innowacje przynoszą efekty, zaś wszystko pozostałe to koszty10. Wymagający 

rynek żąda dóbr i usług o coraz wyższych wartościach użytkowych, o większej 

niezawodności i funkcjonalności. Wzrasta znaczenie marketingu, a przybierająca 

na sile konkurencja (krajowa i zagraniczna) wymusza racjonalizację produkcji 

i handlu, rezygnację z nastawienia na zysk i przyjęcie orientacji na rynek (tzw. 

przedsiębiorczość rynkowa).

8  P.F. Drucker, Przedsiębiorczość i innowacja, PWE, Warszawa 1992, s. 40.
9  F. Krawiec, Strategia innowacji wartości w fi rmie, „Przegląd Organizacji” Warszawa 2002, 

nr 12, s. 16.
10  J. Schumpeter, Teoria rozwoju..., op. cit., s. 164.
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2. Innowacyjność w przedsiębiorstwach regionu opolskiego

Innowacyjność można zdefi niować jako istniejącą w danej fi rmie zdolność 

do tworzenia nowych produktów. Symptomem wprowadzania innowacyjności 

w fi rmie jest planowanie strategiczne oraz wyodrębnienie specjalnych środków 

przeznaczonych na cele badawczo-naukowe. O potencjale innowacyjności świad-

czy także współpraca z ośrodkiem naukowym, instytutem badawczym lub wyższą 

uczelnią. Jednak bezpośrednim wskaźnikiem poziomu innowacyjności w fi rmie 

są zgłaszane patenty.

Sytuacja regionu opolskiego oraz analiza jego konkurencyjności wskazują na 

niski poziom innowacyjności opolskiego sektora przedsiębiorstw. Potwierdzają to 

badania przeprowadzone przez Poznański Park Naukowo-Techniczny i Fundację 

Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu11, z których wyraźnie wynika, 

że przedsiębiorcy sektora MŚP widzą gospodarkę regionu jako zdecydowanie 

nieinnowacyjną (aż 62% przebadanych podmiotów odpowiedziało twierdząco). 

Zdania przedsiębiorców znajdują potwierdzenie np. w realizacji certyfi katów 

jakości. Bez względu na faktyczny powód ten wysoki stopień nieinnowacyjności 

gospodarki wynika przede wszystkim z braku dostępu do wiedzy oraz środków 

fi nansowych na wdrożenie nowych rozwiązań. Taki stan rzeczy pogłębia fakt 

słabego wykorzystania zasobów w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych 

oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Wykres 1. Stan innowacyjności gospodarki województwa opolskiego 
na tle wypowiedzi przedsiębiorców

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. Wyniki badań monitoringowych cz. II. 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Politechnika Opolska, Opole 2007.

11  Badania stanowią element całościowego projektu badawczego dotyczącego stopnia realiza-
cji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.

Czy P. zdaniem gospodarka wojewódzka jest innowacyjna?

38%

62%

tak
nie 
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Wśród badanych fi rm dominują przedsiębiorstwa przemysłowe (42%) o jed-

noosobowej działalności gospodarczej, prowadzone przez osoby fi zyczne (38% 

wszystkich fi rm funkcjonuje w takiej formie organizacyjno-prawnej). Podmioty te 

to mikroprzedsiębiorstwa o liczbie pracowników mieszczącej się w przedziale 5-9 

osób; przy czy 44,1% wszystkich podmiotów funkcjonuje w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej. Z kolei najliczniejszą kategorię (37,2%) stanowią te 

podmioty, w których przychód nie przekroczył 1 mln PLN (wykres 2).

Wykres 2. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.

Wśród podmiotów funkcjonujących w formie spółek najliczniej reprezentowane 

są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią 29% wszystkich bada-

nych przedsiębiorstw. 17% fi rm to spółki cywilne, natomiast kolejne warianty form 

prawnych przedsiębiorstw reprezentowane były już wyraźnie rzadziej: spółka jawna – 

7% badanych przedsiębiorstw, spółka akcyjna – 4%, spółka komandytowa – 1%.
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Dane prezentowane na wykresie 4 wskazują, że zdecydowana większość ba-

danych fi rm (91%) prowadzi działalność na rynku lokalnym. Jednocześnie nieco 

więcej niż połowa (56%) funkcjonuje na rynku regionalnym (tj. na terenie całego 

regionu śląskiego). Krajowy zasięg prowadzonej działalności cechuje mniej niż 

połowę przedsiębiorstw (41%), a jeszcze mniejszy udział w grupie badanych pod-

miotów mają te fi rmy, które funkcjonują na rynkach międzynarodowych (24% 

działa na rynku wspólnotowym, a 4% badanych fi rm wykracza w prowadzonej 

działalności poza obszar UE).

Wykres 3. Liczba fi rm posiadających certyfi kat zarządzania jakością

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.

Wykres 4. Zasięg działalności badanych przedsiębiorstw

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.
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Są różne formy realizowanych innowacji, które mogą być produktowe, proce-

sowe, organizacyjne i usługowe. Są to podstawowe rozróżnienia stosowane w prak-

tyce badawczej, przy czym przyjmuje się, że podstawowymi źródłami innowacji 

są nakłady na inwestycje w środki trwałe oraz działalność badawczo-rozwojowa. 

Prezentowane dane pozwalają na stwierdzenie, że w badanych fi rmach dominu-

jącą grupę stanowią innowacje usługowe (42%), następnie innowacje produktowe 

(24%), procesowe (23%) i organizacyjne (13%). Badania wskazują, że jedna trzecia 

fi rm nie wprowadziła w ciągu ostatnich 2 lat żadnych innowacji (wykres 5).

Wykres 5. Liczba fi rm, które wprowadziły innowacje

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.

Biorąc pod uwagę liczbę innowacji wdrożonych w przedsiębiorstwie, dominuje 

kategoria przedsiębiorstw wprowadzających jeden rodzaj innowacji (45% wszyst-

kich badanych podmiotów). 16% wdrożyło dwa rodzaje innowacji, 7% trzy rodzaje, 

a 1% cztery rodzaje innowacji (wykres 6). Wyniki badań potwierdzają, że branża 

przemysłowa jest najbardziej chłonna na stosowanie różnych form innowacji, 

następnie rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo oraz hotele i restauracje.
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Wykres 6. Wachlarz wprowadzonych innowacji

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.

Inny podział pokazuje, że największym źródłem innowacji są innowacje we-
wnętrzne, czyli oparte na własnych patentach i licencjach. Z danych zaprezen-
towanych w tabeli 1 wynika, że największe znaczenie mają źródła wewnętrzne 
(innowacja zostaje wytworzona przez pracownika), a w dalszej kolejności „inne 
źródła” (komputeryzacja, ochrona środowiska, certyfi kacja) oraz zakup licencji.

Tabela 1. Znaczenie poszczególnych źródeł innowacji

Wyszczególnienie Średnia

zakup technologii 0,48

zakup licencji 0,15

źródła wewnętrzne - pomysł pracownika 0,95

źródła wewnętrzne - własny dział B+R 0,03

zakup technologii od placówek naukowo-badawczych 0,03

zakup technologii od innej fi rmy 0,05

zakup wyników badań innych instytucji 0,00

inne 0,053

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.

Obok źródeł pochodzenia innowacji respondenci pytani byli o źródła ich 
fi nansowania, wśród których zdecydowanie najważniejszym okazały się środki 
własne.
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Tabela 2. Ważność źródeł fi nansowania innowacji

Wyszczególnienie Średnia

środki własne 1,87

kredyt bankowy 0,53

grant UE 0,12

pożyczka/dotacja ze środków krajowych 0,06

fundusze kapitałowe typu: seed, capital, venture capital 0,00

wprowadzone zmiany nie wiązały się z ponoszeniem wydatków 0,00

inne 0,09

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.

We współczesnej gospodarce, aby dotrzymać kroku konkurencji, organizacje 

muszą być zarówno twórcze, jak i innowacyjne. A jednak wielu z nich nie udaje 

się wprowadzić nowych produktów i usług, albo też wychodzą one ze swoimi 

innowacjami dopiero wtedy, gdy u innych osiągają już one zaawansowany etap 

dojrzałości. Główne bariery wprowadzania zmian w fi rmie prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Znaczenie poszczególnych barier wprowadzania zmian

 średnia

brak potrzeby wprowadzania zmian 0,09

wysokie koszty wprowadzania zmian 0,98

brak środków własnych na fi nansowanie zmian 0,23

trudny dostęp do fi nansowania zewnętrznego (kredyty) 0,07

brak informacji o możliwościach zewnętrznego fi nansowania zmian 0,00

brak odpowiednich instrumentów zewnętrznego fi nansowania zmian 0,00

zbyt niska zyskowność przedsięwzięcia 0,11

długi czas zwrotu nakładów inwestycyjnych 0,3

wysokie ryzyko przedsięwzięcia 0,05

brak umiejętności w przedsiębiorstwie 0,02
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średnia

utrudniony dostęp do technologii 0,03

niebezpieczeństwo łatwego naśladowania, powielania 0,02

brak zainteresowania klientów 0,01

niechęć do zmian w przedsiębiorstwie 0,06

niemożność znalezienia odpowiedniej technologii 0,02

brak informacji o innowacjach 0,06

inne 0,42

Źródło: Stan innowacyjności przedsiębiorstw Opolszczyzny. 
Wyniki badań monitoringowych cz. II. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Politechnika Opolska, Opole 2007.

Podsumowanie

Możemy wymienić trzy główne przyczyny niepowodzeń:

Niedostatek zasobów. Wprowadzenie strategii innowacyjnej może być 1. 

kosztowne w sensie środków fi nansowych, czasu i energii, zwłaszcza gdy 

fi rma nie dysponuje wystarczającymi funduszami na sfi nansowanie pro-

gramu innowacji albo nie zatrudnia twórczych jednostek, które są nie-

zbędnym elementem procesu innowacyjnego.

Niepowodzenie w rozpoznaniu możliwości. Ponieważ organizacje nie 2. 

mogą wykorzystać wszystkich innowacji, muszą sobie wyrobić zdolność 

starannej oceny pomysłów i wyboru tych, które obiecują największe zyski.

Opór wobec zmian. Wiele organizacji wykazuje opór wobec zmian. In-3. 

nowacja oznacza zrezygnowanie ze starych produktów i starych metod na 

korzyść nowych produktów i nowych sposobów wytwarzania i postępo-

wania.
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INNOVATIONS AS SOURCE OF COMPETITION IN COMPANIES

Summary

Th e interest of innovative processes hasn’t lost its attractiveness, since J. Shum-
peter showed them as a meaning of a factor in development and competi-
tiveness of an enterprise. Th at is why about power and competitiveness of 
companies, and also about whole national economy, decides in even greater 
degree its innovation. Innovation presents power of motivation in economic 
practice, leading to realization of development purposes, they enable upgrad-
ing of organizational structures and they promote showing new sectors in 
entrepreneurs activity. We might even say, that innovation shows new solution 
of this problem. Th at is why, innovation activity should be a part of company 
strategy. Th e point of this presentation is to show the essence of innovation, 
its meaning of enterprises.

Translated by Elżbieta Weiss


