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1. Wstêp
Innowacje wprowadzane do przedsiêbiorstw s¹ jednym
z najwa¿niejszych czynników pozwalaj¹cych na ich roz-
wój. Dzia³alno�æ innowacyjna sta³a siê nie tylko wyzwa-
niem, ale wa¿n¹ podstaw¹ strategii przedsiêbiorstw. Uwa-
runkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne sprawiaj¹, ¿e rozwój
technologii staje siê istotnym elementem budowania kom-
petencji firm i konkurowania na rynku, a w³a�nie innowa-
cje s¹ wyznacznikiem tego rozwoju. Nowa technologia
(produkt lub proces wytwarzania) wdro¿ona na rynek u³a-
twia uzyskanie pozycji monopolisty. Wprowadzanie inno-
wacji sta³o siê domen¹ nie tylko du¿ych podmiotów, ale
równie¿ mikro, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (M�P).
Ocena innowacyjno�ci M�P to zagadnienie trudne do anali-
zy. Jest to spowodowane tym, ¿e ma³e i �rednie przedsiê-
biorstwa czê�ciej opieraj¹ siê na nieformalnych, trudno
mierzalnych dzia³aniach badawczo-rozwojowych. Mimo
to, przedsiêbiorstwa z tego sektora opracowuj¹ lub pozy-
skuj¹ innowacje i wykorzystuj¹ je jako element zdobywa-
nia stabilnej pozycji na rynku.
Przedstawione w artykule badania dotycz¹ zagadnieñ inno-
wacji w mikro, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwach z re-
gionu �wiêtokrzyskiego. Informacje o przedsiêbiorstwach
pozyskiwane by³y z rejestrów dzia³alno�ci gospodarczej,
baz danych, stron internetowych oraz bezpo�rednich wy-
wiadów. Badania nawi¹zuj¹ do zrealizowanych przez ze-
spó³ badawczy w 2012 roku badañ [3, 4], przy czym ukie-
runkowanie ich na poznanie �róde³ innowacji rozszerza
i uaktualnia wyniki.
2. Innowacje w przedsiêbiorstwie
Przedsiêbiorstwo innowacyjne to przedsiêbiorstwo, które
w badanym okresie (trzy lata zgodnie z definicj¹ podrêcz-
nika OSLO), wprowadzi³o przynajmniej jedn¹ innowacjê
technologiczn¹: nowy lub ulepszony produkt lub proces,
bêd¹cy nowo�ci¹ przynajmniej z punktu widzenia przed-
siêbiorstwa [4, 6]. G³ówn¹ si³¹ sprawcz¹ procesów innowa-
cyjnych w sektorze mikro, ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw jest wystêpuj¹ca na rynku silna konkurencja, spadek
popytu na oferowane produkty.
Innowacje w przedsiêbiorstwie mog¹ pochodziæ z trzech
�róde³: wewnêtrznych, zewnêtrznych oraz mieszanych, bê-
d¹cych po³¹czeniem dwóch pierwszych [1, 5].
Wewnêtrzne �ród³a innowacji s¹ pochodn¹ wiedzy, do-
�wiadczenia i kwalifikacji pracowników oraz wyników ba-
dañ prowadzonych w przedsiêbiorstwie. �ród³a te oparte s¹
na zasobach wewnêtrznych przedsiêbiorstwa. Aby sprawnie

i efektywnie wykorzystywaæ posiadan¹ wiedzê, podmioty
gospodarcze tworz¹ zespo³y lub jednostki naukowo-ba-
dawcze, w których in¿ynierowie i specjali�ci prowadz¹ ba-
dania nad innowacjami. Rozwi¹zanie to jest kosztowne,
wymaga systematycznych dzia³añ w d³ugim okresie czasu
i dotyczy zazwyczaj wiêkszych podmiotów.
Samodzielne opracowanie nowych rozwi¹zañ jest czaso-
ch³onne, obarczone du¿ym ryzykiem i wymaga anga¿owa-
nia du¿ych zasobów (ludzkich, technicznych, finanso-
wych). Stworzenie w³asnej technologii, oprócz wdro¿enia
nowo�ci w przedsiêbiorstwie, daje mo¿liwo�æ odp³atnego
transferu innowacji do innego podmiotu.
Sektor M�P korzysta czêsto ze �róde³ zewnêtrznych w po-
zyskiwaniu technologii. Przedsiêbiorstwa pozyskuj¹ce
nowe rozwi¹zania z zewnêtrznych �róde³ innowacji doko-
nuj¹ zakupu gotowych technologii od innych przedsiê-
biorstw, instytucji naukowo-badawczych, w tym wy¿szych
uczelni technicznych lub wynalazców. Innowacje pocho-
dz¹ce z zewnêtrznych �róde³ to szybki, mniej ryzykowny
i czêsto niewymagaj¹cy du¿ych nak³adów finansowych
sposób na pozyskanie innowacyjnych technologii.
Wa¿nym elementem zarz¹dzania innowacjami jest sta³e
badanie rynku i umiejêtne analizowanie informacji zwrot-
nych od klientów. Istotn¹ spraw¹ jest tak¿e konsekwentne
d¹¿enie do celu, gdy¿ nawet doskona³y pomys³ na innowa-
cjê nie przyniesie oczekiwanych efektów, je�li nie zostanie
odpowiednio rozwiniêty i wprowadzony na rynek. W³a�ciwe
zarz¹dzanie projektami badawczymi w fazie jego przed-
rynkowego ¿ycia lub procesem pozyskania innowacji z ze-
wn¹trz, skutecznie minimalizuje ryzyko b³êdnej decyzji
w kontek�cie inwestowania w rozwój badañ i wdra¿ania
nowych technologii.
Innowacje mog¹ byæ wprowadzane do przedsiêbiorstwa
z zewn¹trz, w wyniku ro¿nego rodzaju umów licencyjnych,
czyli upowa¿nienia do korzystania z przedmiotu tego pra-
wa w okre�lonym zakresie (w tym tak¿e przez okre�lony
czas). Jest to strategia, w której podmiot nabywaj¹cy ogra-
nicza ryzyko inwestycyjne.
Efektywny transfer technologii do przedsiêbiorstwa odbywa
siê równie¿ dziêki bezpo�redniemu zakupowi technologii. Ta
metoda pozyskania innowacji jest zbli¿ona do zakupu licen-
cji, z t¹ ró¿nic¹, ¿e kupuj¹cy nabywa wszelkie prawa do da-
nej innowacji, dziêki umowie kupna-sprzeda¿y i mo¿e j¹
wykorzystywaæ bez wzglêdu na czas. Sprzeda¿ mo¿e byæ
jednorazowa, bez dalszych relacji pomiêdzy sprzedaj¹cym
i nabywc¹, lub rozwijana w celu rozwoju technologii, uzu-
pe³niania wiedzy, wymiany technologii na nowsz¹ itd. [9].
Kolejn¹ strategi¹ pozyskania innowacji jest transfer tech-
nologii miêdzy firm¹ posiadaj¹c¹ innowacjê a przedsiê-
biorstwem, które jest ni¹ zainteresowane. W zamian za
aport w postaci w³asno�ci intelektualnej twórcy danej inno-
wacji uzyskuj¹ udzia³y lub akcje w spó³ce.
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Przy wyborze strategii pozyskania innowacji nale¿y zwró-
ciæ uwagê na formê prawn¹ podmiotu gospodarczego, który
udostêpnia rozwi¹zanie, jak i tego, który rozwi¹zanie pozy-
skuje. W³asno�æ intelektualna jest przedmiotem wk³adu
tylko do spó³ki kapita³owej (spó³ka z ograniczon¹ odpo-
wiedzialno�ci¹ i spó³ka akcyjna), poniewa¿ takie formy
prawne pozwalaj¹ na obejmowanie udzia³ów lub akcji
w zamian za aport. Transfer technologii w spó³kach osobo-
wych odbywa siê w formie zakupu rozwi¹zania lub licencji.
Poznanie �róde³ innowacji w M�P dostarcza wiedzy o obec-
nym stanie innowacyjno�ci i innowacji w przedsiêbior-
stwach, a tak¿e mo¿e byæ pomocne w przedstawieniu kon-
cepcji korzystnych dla przedsiêbiorstwa zmian.
3. Procedura badañ �róde³ innowacji w M�P
Podstawowym celem przeprowadzonych badañ by³o po-
znanie �róde³ innowacji w mikro, ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstwach zaliczanych do bran¿ okre�lanych jako bran-
¿e wysokiej techniki. Badania, których wyniki przedsta-
wiono w artykule, zrealizowano w pierwszym kwartale
2016 roku. Do gromadzenia danych zastosowano clipping,
jako technikê zbierania informacji z zasobów interneto-
wych, uzupe³niony technik¹ obserwacji i wywiadów bez-
po�rednich z przedstawicielami przedsiêbiorstw. Jako
szczegó³owe �ród³a, z których pozyskiwane by³y informa-
cje dotycz¹ce przedsiêbiorstw mo¿na wskazaæ:
- rejestr REGON,
- bazê Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alno�ci

Gospodarczej,
- bazê podmiotów gospodarczych,
- Krajowy Rejestr S¹dowy on-line,
- strony internetowe badanych przedsiêbiorstw,
- portale tematyczne, m.in. www.panoramafirm.pl,

www.firmy.net.
- inne �ród³a internetowe zwi¹zane po�rednio z badanymi

podmiotami.
Badaniom podlega³y przedsiêbiorstwa, których dzia³alno�æ
gospodarcza zosta³a zarejestrowana w województwie �wiê-
tokrzyskim oraz s¹ zaliczane do bran¿ okre�lanych jako
bran¿e wysokiej techniki. Jako bran¿e wysokiej techniki do
badañ przyjêto nastêpuj¹ce dzia³y: przetwórstwo przemy-
s³owe � C, informacja i komunikacja � J, dzia³alno�æ profe-
sjonalna, naukowa i techniczna � M oraz budownictwo � F.
Pominiêto natomiast podmioty przynale¿ne do pozosta³ych
bran¿, przyjmuj¹c, ¿e s¹ to przedsiêbiorstwa, w których
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia innowacyjnej technolo-
gii jest niewielkie.
Zgromadzone dane o przedsiêbiorstwach M�P wojewódz-
twa �wiêtokrzyskiego i ich innowacyjno�ci dotyczy³y:
- formy prawnej,
- wielko�ci przedsiêbiorstwa,
- lokalizacji,
- bran¿y,
- stanu innowacyjno�ci,
- �róde³ innowacji.
Dane pozyskiwane ze �róde³ internetowych obarczone s¹
b³êdem niepewno�ci wynikaj¹cym z subiektywnego wyboru
i oceny. Dla zmniejszenia stopnia niepewno�ci dane zbiera³a
jedna osoba, co zapewni³o wy¿szy poziom powtarzalno�ci.

3.1. Wybór przedsiêbiorstw
Ogólna liczba podmiotów � spó³ek i osób fizycznych pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ � zarejestrowanych
w rejestrze Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki
Narodowej REGON dla województwa �wiêtokrzyskiego
wynosi 110 650 (stan na 31.03.2016r.) [8]. Na potrzeby ba-
dañ z systemu REGON pobrano bazê z 1134 przedsiêbior-
stwami z województwa �wiêtokrzyskiego, które na etapie
uruchamiania dzia³alno�ci gospodarczej deklarowa³y wio-
d¹cy przedmiot dzia³alno�ci w bran¿ach wysokiej techniki
(sekcja C, J, M, F) oraz powsta³y w latach 2001-2012.
Wybran¹ na podstawie zapisów w rejestrze REGON grupê
1134 przedsiêbiorstw poddano selekcji ze wzglêdu na rze-
czywist¹ aktywno�æ. Efektem tego etapu jest zidentyfiko-
wanych 960 aktywnych gospodarczo podmiotów � aktual-
nie dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw. Wybrane w ten sposób
przedsiêbiorstwa powsta³y i zosta³y zarejestrowane w la-
tach 2001-2012, przesz³y ju¿ trudny okres inkubacji, nadal
dzia³aj¹ na rynku i podejmuj¹ ró¿ne wyzwania rozwojowe.
W�ród grupy 960 aktywnych przedsiêbiorstw, wykorzystu-
j¹c clipping i wywiady z przedstawicielami przedsiê-
biorstw, zidentyfikowano jedynie 201 podmiotów jako in-
nowacyjne (rys. 1).
Grupa 201 innowacyjnych przedsiêbiorstw by³a poddawa-
na dalszym badaniom, w ramach których okre�lono nastê-
puj¹ce zale¿no�ci:
- innowacyjno�æ a forma prawna przedsiêbiorstwa,
- innowacyjno�æ a wielko�æ przedsiêbiorstwa,
- innowacyjno�æ a lokalizacja przedsiêbiorstwa,
- innowacyjno�æ a bran¿a przedsiêbiorstwa,
oraz okre�lono �ród³a innowacyjno�ci jako:
- zewnêtrzne,
- wewnêtrzne,
- mieszane.
W analizach odnoszono siê tak¿e do pozosta³ej czê�ci ak-
tywnych przedsiêbiorstw, pokazuj¹c w ró¿nych katego-
riach udzia³y procentowe tych innowacyjnych.

Rys. 1. Wybór przedsiêbiorstw do badañ
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3.2. Analiza innowacyjno�ci przedsiêbiorstw
Na podstawie danych pobranych z rejestru REGON oraz
informacji o danym przedsiêbiorstwie zawartych w zaso-
bach sieci Internet, okre�lono formê prawn¹, wielko�æ, lo-
kalizacjê i bran¿ê. Pozwoli³o to przeprowadziæ analizê
w aspekcie zale¿no�ci pomiêdzy innowacyjno�ci¹ a wska-
zanymi cechami przedsiêbiorstwa.
3.2.1. Innowacyjno�æ a forma prawna przedsiêbiorstwa
Wyniki analizy w aspekcie zale¿no�ci innowacyjno�ci
przedsiêbiorstw od szczegó³owej formy prawnej prowadzo-
nej dzia³alno�ci gospodarczej przedstawiono na rysunku 2.
Najwiêkszy odsetek przedsiêbiorstw innowacyjnych wy-
stêpuje w grupie spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
� a¿ 43% (62 innowacyjne na 143 wszystkich) i spó³ek ak-
cyjnych � 31% (4 innowacyjne na 13 wszystkich). Osoby
fizyczne prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ stanowi¹
grupê, w której odsetek innowacyjnych firm jest najmniej-
szy � 16% (112 innowacyjnych na 714 wszystkich).
Zatem firmy, które posiadaj¹ bardziej stabiln¹ formê
prawn¹ czê�ciej podejmuj¹ siê prowadzenia innowacyjnej
dzia³alno�ci i wdra¿aj¹ innowacje.
3.2.2. Innowacyjno�æ a wielko�æ przedsiêbiorstwa
Kategoriê �wielko�æ przedsiêbiorstwa� podzielono wed³ug
liczby zatrudnionych w przedsiêbiorstwie osób, zgodnie
z ustaw¹ o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U.
2004 nr 173 poz. 1807). Do osób zatrudnionych zalicza siê:
pracowników, osoby pracuj¹ce na rzecz przedsiêbiorstwa,
podlegaj¹ce mu i uwa¿ane za pracowników na mocy prawa
krajowego, w³a�cicieli, kierowników, partnerów prowadz¹-
cych regularn¹ dzia³alno�æ w przedsiêbiorstwie i czerpi¹-
cych z niego korzy�ci finansowe.
Wielko�æ przedsiêbiorstw innowacyjnych województwa
�wiêtokrzyskie prezentuje tabela 1.

Wed³ug zebranych danych najwiêksz¹ grupê stanowi¹ mi-
kro przedsiêbiorstwa, zatrudniaj¹ce nie wiêcej ni¿ 10 osób
i s¹ to najczê�ciej niewielkie firmy rodzinne z ciekawym
pomys³em na biznes. Stanowi¹ one niemal po³owê bada-
nych podmiotów gospodarczych. �rednie firmy, w których
liczba zatrudnionych siêga 250 osób, podzielono dodatko-
wo wed³ug skali <100-150-200-250. Taki podzia³ zilustro-
wa³, ¿e przedsiêbiorstw innowacyjnych, w których zatrud-
nionych jest powy¿ej 200 osób jest znacznie mniej ni¿ tych,
licz¹cych do 150 pracowników.
3.2.2. Innowacyjno�æ a lokalizacja przedsiêbiorstwa
Rysunek 3. przedstawia mapê województwa �wiêtokrzy-
skiego z wyszczególnionymi powiatami. Dla ka¿dego po-
wiatu okre�lono liczbê wszystkich przedsiêbiorstw z bran¿
wysokiej techniki oraz liczbê podmiotów innowacyjnych
i ich odsetek w stosunku do wszystkich badanych z danego
powiatu. Liderami w tej kategorii s¹ bez w¹tpienia miasto
Kielce, bêd¹ce stolic¹ województwa (które zosta³o wyró¿-
nione i zaprezentowane osobno) � 71 przedsiêbiorstw inno-
wacyjnych na 365 badanych, oraz powiat kielecki � 21 inno-
wacyjnych na 91 badanych.
Miasto Kielce i powiat kielecki posiadaj¹ ³¹cznie 92 pod-
mioty gospodarcze, których dzia³alno�æ uznano za innowa-
cyjn¹, co stanowi blisko po³owê z 201 innowacyjnych
przedsiêbiorstw w województwie �wiêtokrzyskim. Roz-
k³ad udzia³u procentowego innowacyjnych podmiotów
w ca³ym województwie jest równomierny, jednak liczby
wskazuj¹, ¿e na obszarze pó³nocnej strefy (z miastem Kielce
i powiatem kieleckim) znajduje siê wiêcej przedsiêbiorstw
z bran¿ wysokiej techniki.
W celu weryfikacji zale¿no�ci innowacyjno�ci od lokalizacji,
w punkcie 4. zaprezentowano wyniki wnioskowania staty-
stycznego.

Rys. 2. Przedsiêbiorstwa innowacyjne i nieinnowacyjne z uwzglêdnieniem formy prawnej

Tab. 1. Liczba przedsiêbiorstw innowacyjnych w zale¿no�ci od wielko�ci przedsiêbiorstwa
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3.2.2. Innowacyjno�æ a bran¿a przedsiêbiorstwa
W tabeli 2 przedstawiono przedsiêbiorstwa innowacyjne,
podzielone wed³ug deklarowanego obszaru dzia³alno�ci
(PKD) na tle pozosta³ych jednostek badanej grupy, przypi-
sanych do danego PKD.
Najliczniejsz¹ grupê podmiotów gospodarczych, bior¹cych
udzia³ w badaniach, stanowi¹ podmioty prowadz¹ce dzia-
³alno�æ zwi¹zan¹ z oprogramowaniem i doradztwem w za-
kresie informatyki (PKD � 62) oraz dzia³alno�æ powi¹zan¹
z telekomunikacj¹ (PKD � 61) z sekcji J � Informacja i Ko-
munikacja. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e innowacyjne przed-
siêbiorstwa z tej grupy stanowi¹ najmniej liczn¹ grupê.
Najwiêkszy odsetek innowacyjnych przedsiêbiorstw z ca³ej
grupy dla danego PKD przynale¿y do sekcji C � Przetwór-
stwo Przemys³owe i wynosi 73%. S¹ to podmioty, które
jako swoj¹ dzia³alno�æ deklaruj¹ produkcjê maszyn i urz¹-
dzeñ z ró¿nych obszarów techniki, np. maszyn dla rolnictwa

i le�nictwa, maszyn stosowanych w przetwórstwie ¿ywno-
�ci, tytoniu i produkcji napojów, przemys³u tekstylnego,
produkcjê pieców, obróbkê metalu, sprzêtu hydrauliczne-
go, ³o¿ysk, górnictwo, wydobycie oraz budownictwo.
3.3. �ród³a innowacji w przedsiêbiorstwach
Okre�lenie �róde³ innowacji w przedsiêbiorstwie jest jed-
nym z elementów oceny innowacyjno�ci. W tym celu nale¿a-
³o dodatkowo pozyskaæ informacje poprzez bezpo�redni lub
telefoniczny wywiad z przedstawicielami kadry zarz¹dzaj¹-
cej. Wywiad przeprowadzono z wykorzystaniem formula-
rza, zawieraj¹cego zestawy zagadnieñ przygotowanych
w taki sposób, aby u³atwiæ weryfikacjê i analizê odpowiedzi.
�ród³a innowacji w przedsiêbiorstwie podzielone zosta³y
na trzy kategorie ze wzglêdu na sposób ich pozyskiwania,
a mianowicie: pozyskane z zewn¹trz, opracowane wewn¹trz
oraz mieszane. Na rysunku 4. zaprezentowano liczbê

Rys. 3. Liczba przedsiêbiorstw innowacyjnych w grupie wszystkich przedsiêbiorstw z podzia³em na powiaty
(na podstawie www.polskainfo.pl)

Tab. 2. Przedsiêbiorstwa innowacyjne i nieinnowacyjne w podziale na PKD
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przedsiêbiorstw innowacyjnych przyporz¹dkowanych do
poszczególnych grup.
Przedsiêbiorstwa samodzielnie opracowuj¹ce innowacje
stanowi¹ grupê o najmniejszej liczebno�ci. Wynika to st¹d,
¿e zdecydowanie ³atwiej jest pozyskaæ gotowe rozwi¹zanie
nowej technologii b¹d� produktu od twórców z zewnêtrz-
nego podmiotu ni¿ prowadziæ samodzielnie badania, two-
rzyæ nowe produkty i technologie, szczególnie wtedy, gdy
przedsiêbiorstwo nie posiada odpowiedniej wiedzy i in-
nych zasobów. Trzecia kolumna na wykresie obrazuje
przedsiêbiorstwa, które swoj¹ dzia³alno�æ opieraj¹ na inno-
wacjach pochodz¹cych z dwóch �róde³ � innowacjach po-
zyskanych z zewn¹trz oraz jednoczesnym (lub po pewnym
okresie czasu) wprowadzaniu w³asnych rozwi¹zañ, wytwo-
rzonych wewn¹trz podmiotu. Dzieje siê tak wówczas, gdy
podmiot poszerza swoj¹ dzia³alno�æ, inwestuj¹c w rozwój,
szkolenia, badania naukowe, a podczas bazowania na zaku-
pionej technologii pracownicy zdobywaj¹ now¹ wiedzê
techniczn¹, do�wiadczenie. Im wy¿szy poziom kapita³u
ludzkiego, tym wiêcej przedsiêbiorstw zaliczanych do sek-
tora M�P podejmuje siê dzia³añ o charakterze innowacyj-
nym: wprowadza nowy produkt lub us³ugê, znacz¹c¹ mo-
dyfikacjê istniej¹cej oferty, zmiany w organizacji, nowy
sposób obs³ugi klientów, zmiany technologiczne, sposób

produkowania towarów, a tak¿e zmiany w sposobie
dystrybucji.
Na rysunkach 5-6. zestawiono �ród³a innowacji z po-
dzia³em na bran¿e, w których dzia³aj¹ badane podmioty
gospodarcze, wed³ug numeru PKD (rys. 5a,b,c,d) oraz
z podzia³em na formê prawn¹ przedsiêbiorstw.
W regionie �wiêtokrzyskim najwiêcej podmiotów go-
spodarczych deklaruje swoj¹ dzia³alno�æ w sekcjach
C i J, a g³ównym �ród³em innowacji jest zakup nowej
technologii z zewnêtrznego otoczenia przedsiêbior-
stwa. W pozosta³ych sekcjach wystêpuje zbyt ma³a
liczba podmiotów, st¹d uzyskane dane s¹ ma³o miaro-

dajne, a wnioski trudno odnosiæ do szerszej populacji.
Ten sam problem wystêpuje w przypadku okre�lania �róde³
innowacji w odniesieniu do formy prawnej przedsiê-
biorstw. U osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ oraz spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
mo¿na wskazaæ, ¿e zewnêtrzne �ród³a innowacji równie¿
nale¿¹ do najczê�ciej wybieranych. Pozosta³e formy praw-
ne wystêpuj¹ sporadycznie, zatem trudno jest okre�liæ prze-
wa¿aj¹cy rodzaj �róde³ innowacji (rys. 6).
W przedstawionych analizach nie prezentowano udzia³ów
procentowych ze wzglêdu na bardzo ma³e liczebno�ci nie-
których grup przedsiêbiorstw.
4. Wyniki badañ � analiza statystyczna
W ujêciu statystycznym przebadano zale¿no�æ miêdzy �ró-
d³ami innowacji a ich form¹ prawn¹, lokalizacj¹, wielko-
�ci¹ i bran¿¹. Do analizy wykorzystano technikê testu nie-
zale¿no�ci stochastycznej chi-kwadrat (c2), która polega na
weryfikacji s³uszno�ci hipotezy zerowej zak³adaj¹cej, ¿e
badane dwie cechy s¹ niezale¿ne. W przeciwnym razie hi-
poteza ta zostaje odrzucona na rzecz hipotezy alternatyw-
nej, która dowodzi wystêpuj¹cej zale¿no�ci miêdzy ce-
chami [11].

Rys. 4. �ród³a innowacji w przedsiêbiorstwach
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Pierwszym etapem jest sformu³owanie hipotezy zerowej
i przeciwnej do niej hipotezy alternatywnej:

        H0: rozwa¿ane cechy s¹ niezale¿ne,
        H1: rozwa¿ane cechy s¹ zale¿ne.

Wyra¿ono przypuszczenie, ¿e istnieje zale¿no�æ pomiêdzy
innowacyjno�ci¹ badanych podmiotów gospodarczych
a ich form¹ prawn¹ i lokalizacj¹.
Wstêpne przypuszczenia zweryfikowano na poziomie ufno-
�ci 0,05. Dane dotycz¹ce zmiennych przedstawiono w ta-
blicach krzy¿owych (tabela 3 i 4).
Je¿eli H0 jest prawdziwa, to statystyka:

(1)
gdzie:                    s¹ tak zwanymi liczebno�ciami
teoretycznymi;
ma rozk³ad c2 o (w�1)´(k�1) stopniach swobody (w, k liczba
wierszy i kolumn tablicy krzy¿owej). Obszar krytyczny testu
jest przedzia³em K=(c21-a,     ), gdzie parametr c21-a odczytu-
je siê z tablic rozk³adu c2 dla okre�lonych stopni swobody

i dla zadanego poziomu ufno�ci a. W przypadku wyst¹pie-
nia zale¿no�ci miêdzy zmiennymi, okre�lenie si³y danej za-
le¿no�ci jest mo¿liwe dziêki obliczeniu warto�ci wspó³-
czynnika zbie¿no�ci V-Cramera:

Przyjmuje siê nastêpuj¹c¹ interpretacjê wspó³czynnika V:
V < 0,1 � zale¿no�æ nik³a,
0,1 £ V < 0,3 � zale¿no�æ s³aba,
0,3 £ V < 0,5 � zale¿no�æ przeciêtna,
0,5 £ V � zale¿no�æ silna.
Bliskie zera warto�ci V wskazuj¹ na brak wspó³zale¿no�ci
cech. Im warto�æ V jest bli¿sza 1, tym wspó³zale¿no�æ jest
silniejsza.
Forma prawna
Zmienna X przyjmuje w=2 natomiast zmienna Y przyjmuje
k=5 poziomów. Dane w tabeli odczytujemy przyk³adowo:
112 � tyle odnotowano osób fizycznych prowadz¹cych
dzia³alno�æ gospodarcz¹, które uznano za innowacyjne;

(2)

Tab. 4. Tablica krzy¿owa rozk³adu chi-kwadrat

Rys. 6. �ród³a innowacji � forma prawna

Tab. 3. Tablica krzy¿owa innowacyjno�ci przedsiêbiorstw w zale¿no�ci od formy prawnej

,

.
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13 � tyle odnotowano w sumie spó³ek akcyjnych (innowa-
cyjnych i nieinnowacyjnych).
Liczebno�ci teoretyczne (umieszczone w nawiasach) nale-
¿y interpretowaæ jako takie, które powinny wyst¹piæ przy
ca³kowitym braku zale¿no�ci zmiennych. Przyk³adowo dla
osób fizycznych:

Pozosta³e liczebno�ci obliczono analogicznie.
Obszar krytyczny: K=(9,5,    ).
Statystyka testowa: c2= 57,653 Î K (rys. 7).

Odrzucamy hipotezê zerow¹, uznaj¹c za prawdziw¹ hipote-
zê alternatywn¹. Mo¿na twierdziæ, ¿e zmienne s¹ zale¿ne.
Si³a zale¿no�ci wynosi: V=0,245.
Poprzez test niezale¿no�ci stochastycznej wykazano, ¿e
forma prawna podmiotów gospodarczych wp³ywa na inno-
wacyjno�æ, jednak zale¿no�æ ta jest do�æ s³aba.
Lokalizacja
Granicê obszaru krytycznego wyznaczono jako K= (22,3620,
...). Po wykonaniu obliczeñ uzyskano warto�æ c2 = 12,
która nie le¿y w obszarze K (rys. 8).
Uzyskana warto�æ statystyki jest typowa (nie le¿y w obsza-
rze krytycznym). Nie ma zatem podstaw do odrzucenia hi-
potezy zerowej. Nie wykazano zale¿no�ci innowacyjno�ci
przedsiêbiorstw od lokalizacji. Zale¿no�æ ta nie istnieje lub
okaza³a siê zbyt s³aba, aby ujawniæ siê w przeprowadzo-
nym te�cie.
Wyniki tej analizy wskazuj¹ na brak lub bardzo s³abe wza-
jemne zale¿no�ci. Dla pozosta³ych przypadków nie prze-
prowadzano analiz statystycznych ze wzglêdu na zbyt ma³e
ilo�ci danych.

5. Podsumowanie
Skuteczn¹ i sprawdzon¹ drog¹ osi¹gniêcia sukcesu przez
przedsiêbiorstwo jest jego sta³y rozwój. Mo¿na tego doko-
naæ, dziêki ci¹g³emu podnoszeniu poziomu innowacyjno�ci.
Wybór �róde³ innowacji jest wa¿nym elementem, maj¹cym
istotny wp³yw na rozwój przedsiêbiorstwa.
Pozyskiwane z zewn¹trz nowe technologie obejmuj¹ce in-
nowacyjne produkty lub sposoby wytwarzania, stanowi¹
podstawy wprowadzanych innowacji w przedsiêbiorstwie,
poprawiaj¹c jego mo¿liwo�ci wytwórcze. Jednocze�nie
przedsiêbiorstwo musi byæ przygotowane do efektywnego
wykorzystania zakupionych technologii � posiadaæ m.in.
odpowiedni¹ wiedzê i zasoby techniczne. Jest to szybsza
forma pozyskiwania nowych technologii i obarczona
mniejszym ryzykiem ni¿ w przypadku samodzielnego jej
wytworzenia w przedsiêbiorstwie.
Wewnêtrzne �ród³a innowacji wymagaj¹ realizacji d³ugie-
go procesu, od etapu kreatywnego my�lenia, poprzez bada-
nia, ich analizê, uzyskanie ochrony w³asno�ci przemys³o-
wej (np. poprzez patent) i wprowadzenie na rynek. S¹ to
czêsto procesy kosztowne i obarczone znacznym ryzykiem,
jednak w d³u¿szej perspektywie czasu daj¹ stabiln¹ pozycjê
przedsiêbiorstwa na rynku.
Racjonaln¹ strategi¹, szczególnie w przypadku M�P, wydaje
siê byæ wdra¿anie innowacji ze �róde³ mieszanych. Poprzez
stosowanie zakupionej technologii przedsiêbiorstwo staje siê
aktywne intelektualnie, tworzy w³asne innowacje, bêd¹ce
podstaw¹ szybkiego rozwoju i niekiedy gwarancj¹ utrzyma-
nia siê na dynamicznie rozwijaj¹cym siê rynku.
Jest to zgodne z teori¹ mapy innowacyjno�ci [3], zgodnie
z któr¹ w przedsiêbiorstwie wspó³istnieje obszar innowa-
cyjno�ci technologicznej tworzony przez takie obiekty jak:
wyroby (produkty), techniki (procesy) wytwarzania oraz
obszar innowacyjno�ci intelektualnej, obejmuj¹cy wiedzê
pracowników, twórcze projektowanie, twórcze my�lenie,
czyli innymi s³owy wszelkie dzia³ania, których efekty s¹
produktami niematerialnymi. Podnoszenie poziomu inno-
wacyjno�ci intelektualnej zwiêksza udzia³ w³asnych inno-
wacyjnych rozwi¹zañ tworzonych przez pracowników
przedsiêbiorstwa. Synergiczne wspó³istnienie tych dwóch
obszarów sprawia, ¿e innowacyjno�æ technologiczna zasi-
lana jest przez innowacyjno�æ intelektualn¹, dziêki wpro-
wadzaniu nowych technologii, natomiast innowacyjno�æ
intelektualna pozyskuje z innowacyjno�ci technologicznej
wiedzê, co zapewnia stymulacjê wzajemnego rozwoju.
Zwiêkszeniu innowacyjno�ci wewn¹trz podmiotów, po-
wi¹zanej ze wzrostem konkurencyjno�ci mikro, ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw sprzyja anga¿owanie �rodków
publicznych (np. granty) na projekty, maj¹ce za zadanie ini-
cjowaæ i wzmacniaæ wspó³pracê o�rodków wiedzy z ma³y-
mi i �rednimi przedsiêbiorstwami.
Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na przewagê
zewnêtrznych �róde³ innowacji, co �wiadczy o odtwór-
czym podej�ciu do rozwoju w strategii wielu przedsiê-
biorstw. Wskazana by³aby intensyfikacja wysi³ków na
rzecz aktywizacji dzia³añ powoduj¹cych zwiêkszanie
udzia³u wewnêtrznych �róde³ innowacji, co w d³u¿szym
okresie czasu znacz¹co podniesie poziom innowacyjno�ci
przedsiêbiorstw i gospodarki regionu.

Rys. 8. Rozk³ad statystyki testowej
� zale¿no�ci innowacyjno�ci od lokalizacji

Rys. 7. Rozk³ad statystyki testowej
� zale¿no�ci innowacyjno�ci od formy prawnej
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