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Synopsis. W artykule przestawiono zagadnienia dotyczące współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrz-
nymi w procesie powstawania innowacji i ich wdrażania. Omówiono zachowania innowacyjne przedsiębiorstw 
przemysłu mleczarskiego zlokaliz owanych w województwie wielkopolskim, w szczególności rezultaty i efekty 
działalności innowacyjnej z uwzględnieniem efektów produktowych, procesowych, środowiskowych i rynkowych. 
Zwrócono uwagę na wybrane czynniki zewnętrzne mające wpływ na innowacyjność, w tym na znaczenie powiązań 
z nauką oraz rolę instytucjonalnego wsparcia. Określono potrzeby badanych przedsiębiorstw w zakresie tworzenia 
i pogłębienia powiązań z podmiotami otoczenia zewnętrznego.

Wstęp
W dobie gospodarki opartej na nowej generacji czynników wzrostowych, innowacyjność odgrywa 

kluczową rolę w poprawie zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstw. W najbliższych latach przesądzi 
ona także o konkurencyjności poszczególnych regionów i sektorów gospodarki. Tymczasem statystyczne 
wskaźniki innowacyjności polskich przedsiębiorstw są niskie, co wynika m.in. z historycznych uwarun-
kowań rozwoju, niedostatecznej dynamiki procesów restrukturalizacji, a zwłaszcza z dotychczasowej 
strategii działalności innowacyjnej koncentrującej się na zakupie maszyn i urządzeń, a nie na wydatkach 
na prace badawczo-rozwojowe. Fundamentalnym błędem byłoby w przyszłości kontynuowanie przez 
większość przedsiębiorstw strategii polegającej na doganianiu uciekających liderów, a nie na podejmo-
waniu próby budowania pozycji liderów innowacji. W budowaniu tej pozycji ważną rolę odgrywają 
interakcje różnych podmiotów powiązanych ze sobą funkcjonalnie, sektorowo i przestrzennie. Dlatego 
za konieczny wymóg sprostania konkurencyjności międzynarodowej należy uznać przeorientowanie 
dotychczasowej strategii na poziomie przedsiębiorstwa, ściśle korespondującej z formułowaniem nowego 
modelu polityki innowacyjnej w wymiarze krajowym, regionalnym i sektorowym.

Innowacyjność jest ważnym elementem regionalnej i sektorowej polityki, która w wymiarze prze-
strzennym znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu sprzyjających warunków kreacji i transferu innowacji 
oraz wspierania przedsiębiorczości w regionie [Moszkowicz 1995]. Wzrost znaczenia tej polityki wynika 
zarówno z tego, że na poziomie regionu dokonuje się absorbcja innowacji, jak również ich dyfuzja. Także 
z tego powodu, że współcześnie innowacje powstają w rezultacie zbiorowego działania różnych podmio-
tów. Zastosowane w przedsiębiorstwie innowacje są efektem końcowym działania różnych podmiotów 
od władz publicznych poczynając, a na ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych kończąc. Te 
trzy podmioty, tj. władza publiczna, nauka i przedsiębiorstwa tworzą, tzw. „złoty trójkąt rozwoju”, na 
którym opierają się regionalne strategie innowacji [Okoń-Horodyńska 2000]. Powiązania między nimi, 
ich charakter, stopień drożności przepływu informacji, znajomość potrzeb i możliwości ich zaspokoje-
nia wpływają zarówno na „ssanie”, jak i na „pchanie” innowacji i dlatego są „kluczowym elementem 
struktury wspierającej innowacyjność i najważniejszym ogniwem polityki innowacyjności” [Gorzelak i 
in. 2006]. Istniejące między tymi podmiotami powiązania na poziomie regionu tworzą sieciowy system 
innowacji, integrujący wszystkich uczestników wzrostu innowacyjności.

W polityce innowacyjnej ważne znaczenie mają nie tylko regionalne systemy innowacji, ale także sektorowe 
systemy innowacji. Za tymi ostatnimi przemawia różny charakter wiedzy i kompetencji uczestników sieci i 
instytucji. O sektorowej specyfi ce innowacji świadczy różna dynamika i sprawność rozwoju technologicznego 
poszczególnych gałęzi gospodarki [Rogut, Piasecki 2010]. Dlatego zachodzi potrzeba formułowania sektoro-
wych systemów innowacji i ich trwałego umiejscowienia w polityce innowacyjnej kraju.



298 Władysława Łuczka-Bakuła

Materiał i metodyka badań
W celu identyfi kacji w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego aktywności innowacyjnej, a zwłasz-

cza efektów i źródeł innowacji, czynników ograniczających aktywność innowacyjną oraz zakresu powiązań z 
instytucjami wsparcia, w 2011 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe o charakterze pilotażowym. 
Stanowią one punkt wyjścia do dalszych badań sektorowo-regionalnych w tym zakresie obejmujących przed-
siębiorstwa o zróżnicowanym profi lu produkcji. Badania zostały przeprowadzone wśród 24 przedsiębiorstw 
przemysłu mleczarskiego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Ankieta składająca się 
z 21 pytań została skierowana do wszystkich aktywnych przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce. 
Spośród 31 przedsiębiorstw objętych ankietyzacją, 5 jednostek nie wyraziło zgody na udział w ankietyzacji, a 
2 zrezygnowały z powodu braku działań w zakresie innowacyjności w ostatnich trzech latach. Badane przed-
siębiorstwa stanowiły próbę nielosową, celową i spełniały dwa kryteria: prowadziły działalność w przemyśle 
mleczarskim oraz były zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Badanie przeprowadzono 
metodą wywiadu bezpośredniego z głównymi menedżerami lub przedstawicielami kadry kierowniczej. 

W badaniu za punkt wyjścia przyjęto klasyczną defi nicję innowacji Schumpetera, według której jest 
to: 1) wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas istniejących, 2) 
wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 3) otwarcie nowego rynku, 4) zastosowanie 
nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, 5) zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, 6) 
wprowadzenie nowej organizacji pracy [Schumpeter 1960]. Do defi nicji tej nawiązuje podręcznik OECD 
„Oslo Manual”, w którym wyróżnia się cztery typy innowacji: produktowe, procesowe, organizacyjne 
oraz marketingowe. Dwa pierwsze typy to innowacje technologiczne, a dwa następne to  innowacje poza-
technologiczne. Przedmiotem niniejszych badań są innowacje technologiczne. Minimalnym wymogiem 
zaistnienia innowacji jest to, aby była ona nowością dla fi rmy.

Wyniki badań
Spośród badanych przedsiębiorstw największy odsetek stanowiły jednostki średnie (45,8%) oraz duże 

(29,2%). Wszystkie fi rmy posiadały ponad 10-letni staż działalności, w trakcie którego dokonywały się 
w nich w różnym stopniu procesy konsolidacyjne, skutkujące ich organizacyjnym i kapitałowym (kapita-
łem zagranicznym) wzmocnieniem. Niemal połowa badanych fi rm (45,8%) ma zasięg międzynarodowy, 
41,7% krajowy, co czwarta regionalny, a co piąta zasięg lokalny. 

Biorąc pod uwagę szeroką defi nicję innowacji przyjętą w opracowaniu, jako wprowadzenie nowego 
produktu bądź zmodernizowanego produktu czy też nowej lub zmodernizowanej technologii w ostatnich 
trzech latach, większość badanych fi rm wykazywała aktywność innowacyjną. Dwie trzecie z tych fi rm 
wprowadziło zmiany przynajmniej w jednym z obszarów innowacyjności, tj. produktowej, procesowej, 
organizacyjnej lub też marketingowej. 

Większość innowacji miała zasięg krajowy lub regionalny (78%). Okazało się, że w przypadku 
uwzględnienia zasięgu międzynarodowego innowacji, tylko nieliczne z badanych przedsiębiorstw na-
leżałoby uznać za innowacyjne (co piąte przedsiębiorstwo). Z punktu widzenia zasięgu innowacji, naj-
bardziej miarodajnym kryterium oceny innowacyjności w warunkach globalizacji, powinien być zasięg 
międzynarodowy, ponieważ w większym stopniu obrazuje innowacyjność przedsiębiorstw w powiązaniu 
z ich konkurencyjnością na rynkach zagranicznych.

Określone typy innowacji skutkują efektami, które odpowiednio dzielą się na efekty dotyczące produk-
tów, procesów, organizacji i marketingu. Można ponadto wyróżnić efekty środowiskowe oraz rynkowe. W 
kwestionariuszu ankiety wyodrębniono kilka grup efektów innowacji, ale w artykule omówiono wyniki 
dotyczące efektów produktowych, procesowych, środowiskowych oraz rynkowych. 

Wśród efektów innowacji dotyczących produktów taki sam odsetek przedsiębiorstw wskazał na po-
prawę jakości (66,7%) i wzrost asortymentu (66,7%). Natomiast wśród efektów dotyczących procesów, 
przedsiębiorstwa wymieniły kolejno: wzrost zdolności produkcyjnych (54,2%), zgodność procesów z 
przepisami, normami i standardami (50%),  zmniejszenie kosztów pracy na jednostkę produktu (25%) 
oraz zwiększenie elastyczności produkcji (25%).

Z punktu widzenia uczestnictwa przedsiębiorstw w budowaniu zrównoważonej gospodarki ważne 
znaczenie mają efekty środowiskowe wprowadzanych innowacji. Na podstawie rozkładu odpowiedzi 
na pytanie o te efekty można wnioskować, że badane przedsiębiorstwa osiągnęły największe rezultaty 
w zmniejszeniu zanieczyszczenia wody (58,3%) oraz w spadku energochłonności (33,3%) i materiało-
chłonności na jednostkę produktu (25%). Niepokojący jest natomiast brak odnotowanych rezultatów w 
zakresie wtórnego wykorzystania odpadów i materiałów.

Rezultaty rynkowe wprowadzonych innowacji, to przede wszystkim wzrost sprzedaży na rynku kra-
jowym (75%) oraz zdobycie nowych klientów (62,5%). Stosunkowo niewielki odsetek przedsiębiorstw 
wskazał na wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych (33,3%). 
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Uzyskane wyniki badań pozwalają 
wnioskować, że ucieleśnione w produktach 
i procesach innowacje prowadzą przede 
wszystkim do wzrostu jakości produktu. 
Efekt ten osiągnięty wcześniej przed rywa-
lami, pozwala przedsiębiorstwom „uciec 
do przodu” i tym samym uzyskać wyższą 
pozycję konkurencyjną. Potwierdzeniem 
wyższej jakości osiągniętej dzięki innowacji, 
są jej rezultaty rynkowe w postaci wzrostu 
sprzedaży i pozyskania nowych klientów. 

Do najczęściej wymienianych źró-
deł pochodzenia nowych produktów i 
technologii, przedsiębiorstwa zaliczyły: 
samodzielnie opracowane rozwiązania 
(58,3%) oraz zakup nowych technologii 
(37,5%). W małym stopniu innowacje 
powstały w wyniku współpracy z fi rmami 
konsultingowymi oraz zewnętrznymi jed-
nostkami badawczo-rozwojowymi. Tylko 
jedna fi rma wprowadziła innowacje we 
współpracy z uczelnią. 

Za niepokojący należy uznać fakt, że w 
badanych przedsiębiorstwach dominowały 
innowacje powstałe w wyniku samodziel-
nego wykorzystania własnego potencjału, 
przy niewielkim znaczeniu innowacji 
powstałych we współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi. Można zatem przypuszczać, 
że przedsiębiorstwa te nie są włączone w 
sieciowe powiązania między uczestnikami 
systemu innowacji. Tymczasem w sytuacji 
rosnącej współcześnie złożoności procesu 
innowacyjnego, źródłem innowacji są coraz 
częściej sieciowe powiązania, a nie poje-
dyncze przedsiębiorstwo. Innowacyjność 
jest tym większa, im większe są interakcje 
z podmiotami generującymi wiedzę i 
innowacje [Wojnicka 2004]. Dlatego w 
podejściu systemowym i łańcuchowym 
modelu innowacji duży nacisk kładzie się 
na sieciowe powiązania między różnymi 
podmiotami, jako najbardziej istotny ob-
szar generowania i szerzenia działalności 

Tabela 1. Efekty innowacji dotyczące produktów, procesów, 
środowiska i rynku
Table 1. Effects of innovation on products, processes, 
environment and market
Efekty dotyczące produktów/Effects on 
products

Udział [%]/
Share [%]

Poprawa jakości/Quality improvement 66,7
Zwiększenie asortymentu/Assortment increase 66,7
Efekty dotyczące procesów/Effects on processes
Zwiększenie zdolności produkcyjnych/ 
Increase of production capacity 54,2

Spełnienie przepisów, norm lub standardów/
Compliance with regulations or standards 50,0

Zmniejszenie kosztów pracy/jednostkę/
Reduction of labour costs/unit 25,0

Zwiększenie elastyczności/Elasticity increase 25,0
Efekty środowiskowe/Effects on environment
Zmniejszenie energochłonności na jednostkę pro-
duktu/Reduction of energy consumption per unit 33,3

Zmniejszenie materiałochłonności na jednostkę 
produktu/Reduction of material consumption per 
unit

25,0

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia/ 
Reduction of pollution of

wody/water 58,3
powietrza/air 20,8
gleby/soil 8,3

Zmniejszenie hałasu/Reduction of noise 20,8

Powtórne wykorzystanie/
Reuse of

wody/water 16,7
materiałów/mate-
rial -

odpadów/waste -
Efekty rynkowe/Effects on market
Wzrost sprzedaży na rynku polskim/Increase in 
sales on the Polish market 75,0

Zdobycie nowych klientów/Gaining new customers 62,5
Poprawa obsługi klientów/Customer service 
improvement 50,0

Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych/
Increase in sales on the external markets 33,3

Wzrost rentowności sprzedaży/Increase in return 
on sales 25,0

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 1. Pochodzenie innowacji 
w przedsiębiorstwie
Figure 1. Source of innovation in 
an enterprise
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

We współpracy z zewnętrznymi ośrodkami (B+R)
/ In cooperation with external centres

We współpracy z firmami konsultingowymi / In
cooperation with consulting firms

Zakupiono nową technologię / A new technology
had been purchased

Opracowano samodzielnie w firmie / Developed
independently in an enterprise
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In cooperation with consulting fi rms

We współpracy z zewnętrznymi ośrodkami (B+R)/
In cooperation with external centres
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innowacyjnej. Interakcje te polegają zarówno na nieformalnych kontaktach i przepływie informacji, jak i na 
bardziej sformalizowanej współpracy zmierzającej do wprowadzenia innowacji. 

W stymulowaniu działalności innowacyjnej ważną rolę odgrywają czynniki zewnętrze takie, jak: 
wsparcie instytucjonalne, polityka państwa, powiązania jednostek badawczo-rozwojowych z gospodarką 
komercjalizacja nauki oraz instrumentarium fi nansowe. Większość badanych przedsiębiorstw (70,8%) 
oczekuje wsparcia w zakresie działalności innowacyjnej. Wśród preferowanych form wsparcia na 
pierwszym miejscu wskazane zostały dotacje (79,2%). Wymienione na kolejnych miejscach oczekiwa-
nia dotyczące wzrostu informacji o aktualnych trendach technologicznych (45,8%), wsparcia w postaci 
szkoleń w zakresie pozyskiwania nowych technologii (45,8%) oraz współpracy biznesu i nauki (41,7%), 
wskazują na istnienie dużych i niezaspokojonych potrzeb w tym obszarze. Potwierdza to także opinię o 
konieczności podjęcia działań systemowych ukierunkowanych na stymulowanie zwiększonej aktywności 
w tym zakresie instytucji zaliczanych do infrastruktury innowacyjnego biznesu.

Przedmiotem badań było również rozpoznanie czynników utrudniających działalność innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego. Na pierwszym miejscu wśród tych czynników wymieniono  
niepewny popyt na nowe produkty. Czynnik ten osiągnął w skali od 1 (najmniej istotny) do 5 (najbardziej  

25,0%

37,5%

41,7%

45,8%

45,8%

79,2%

Rysunek 2. Preferowane formy wsparcia w zakresie innowacji 
Figure 2. The preferred forms of support in the area of innovation
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study

Dotacje/Grants
Wzrost informacji o aktualnych trendach technologicznych/

Increase of information  on current technology trends
Szkolenia w zakresie pozyskiwania nowych technologii/

Training in the area of gaining new technologies
Wsparcie współpracy biznes-nauka/

Support of cooperation between business and science
Doradztwo w zakresie źródeł i sposobów pozyskiwania transferu technologii/
Advisory in the area of sources and methods of gaining new technologies

Subwencje/Subsidies

1,9

2,3

2,9

2,9

3,0

3,2

3,8

4,0

4,1

4,4

Rysunek 3. Czynniki utrudniające działalność innowacyjną 
Figure 3. Factors hampering the innovation activity
*wartość średnia ze skali 5-stopniowej, gdzie 1 – oznacza czynnik najmniej istotny, 5 – najbardziej istotny/the average 
value of the 5-point scale, where 1 – is the least important factor, 5 – most important
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study

Niepewny popyt na nowe produkty/Uncertain demand for new products

Wysokie koszty innowacji/High cost of innovation

Zbyt wysokie ryzyko związane z innowacjami/Too high risk of innovation

Brak własnych środków fi nansowych/Lack of own funds
Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w zakresie działalności 
innowacyjnej/Diffi culties in fi nding partners for cooperation in the area of 

innovation activity
Niewielkie zainteresowanie nauki współpracą z gospodarką/

Slight interest of science in cooperation with the business sphere
Słabo rozwinięta komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych/

Poorly-developed commercialisation of research and development
Brak informacji o nowych technologiach/
Lack of information on new technologies

Niski poziom wiedzy na temat innowacji/Low level of knowledge on innovation

Brak wykwalifi kowanego personelu/Lack of qualifi ed staff
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istotny) wartość 4,4. Drugą grupę ograniczeń w zakresie działalności innowacyjnej stanowią bariery 
fi nansowe: wysokie koszty innowacji (4,1), wysokie ryzyko związane z innowacjami (4,0) oraz brak 
własnych środków (3,8). Na kolejnych miejscach wymieniono trudności w znalezieniu partnerów do 
współpracy w zakresie działalności innowacyjnej (3,2), niewielkie zainteresowanie nauki współpracą 
z gospodarką (3,0) i słabo rozwiniętą komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych  (2,9).

Z badań wynika, że przedsiębiorstwa nie są w pełni świadome znaczenia ograniczeń związanych z niedo-
statecznie rozwiniętymi interakcjami między pozostałymi podmiotami tworzącymi innowacyjne środowisko. 
Niedostateczny poziom tych procesów jest spowodowany z jednej strony istnieniem stosunkowo niedużej 
liczby podmiotów o określonym potencjale innowacyjnym, a z drugiej samą postawą przedsiębiorstw, które 
nie dostrzegają i nie wykorzystują coraz większych możliwości, jakie stwarza w tym zakresie regionalny 
system innowacji i jego rozwijająca się instytucjonalna infrastruktura. Pilną kwestią jest akcentowanie 
zasadności istnienia sektorowych systemów innowacji ze względu na to, że procesy innowacyjne różnią 
się znaczenie w zależności od sektora pod względem poziomu rozwoju, tempa zmian technologicznych, 
powiązań, struktur organizacyjnych i czynników instytucjonalnych oraz dostępu do wiedzy. Niektóre sektory 
charakteryzują się przewagą gwałtownych zmian i radykalnych innowacji,  inne – przewagą mniejszych 
zmian i przyrostowych innowacji [Oslo Manual 2005]. Przemysł spożywczy cechuje się przyrostowymi 
innowacjami, dlatego w ramach sektorowego systemu innowacji zasadne jest zastosowanie odmiennego 
instrumentarium wsparcia polityki innowacyjnej niż w sektorach o radykalnych innowacjach.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że podejmowane przez przedsiębiorstwa 

innowacje przyczyniają się głównie do poprawy jakości produktów i wzrostu asortymentu, a co za tym idzie do 
wzrostu sprzedaży i udziału w rynku. W badanych przedsiębiorstwach dominują innowacje będące rezultatem 
samodzielnych działań podejmowanych w tym zakresie. Tymczasem współczesne innowacje powstają jako 
rezultat współpracy przedsiębiorstw z wieloma podmiotami zewnętrznymi o różnych zasobach i kompetencjach. 
Dlatego zachodzi potrzeba budowania zarówno na poziomie regionu, jaki i sektora gospodarki sieciowych 
powiązań pomiędzy trzema głównymi podmiotami, tj. władzą publiczną, nauką i przedsiębiorstwami. Jest to 
podyktowane nie tylko koniecznością efektywnego wykorzystania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, 
ale również osiągnięcia korzyści z innowacji powstałych jako rezultat zarządzania skumulowanymi zasobami.  
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Summary
The paper presents the issues of cooperation between enterprises and external stakeholders in process of creating 

and implementing innovation. The innovative behaviour of dairy industry enterprises located in wielkopolskie 
voivodship, in particular results and effects of innovative activity including product, process, environmental and 
market effects were discussed. The selected external factors infl uencing innovativeness, especially the signifi cance of 
the relationship with science as well as the role of institutional support were underlined. The needs of the investigated 
enterprises in the area of creating and deepening the relations with external environment were defi ned.
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