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INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Streszczenie: Globalizacja współczesnej gospodarki i będący jej następstwem wzrost natężenia konkurencji staje się jednym z głównych procesów kształtujących obraz współczesnej
gospodarki. Aby sprostać tym zjawiskom, również w aspekcie lokalnym, polskie przedsiębiorstwa muszą dążyć do poprawy swojej innowacyjności. W działaniach tych wspierają się
różnymi formami i instrumentami finansowanymi. W artykule przedstawiono najczęściej wykorzystywanie formy i instrumenty finansowe wspierające działalność innowacyjną podejmowaną przez przedsiębiorstwa województwa kujawsko-pomorskiego
Słowa kluczowe: innowacyjność, instrumenty finansowe, lokalne przedsiębiorstwa, kujawsko-pomorskie województwo.

1. Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w globalizującej się gospodarce, aby
przetrwać, muszą zmierzyć się z ciągle wzrastającą konkurencją. Zadanie to jest tym
trudniejsze, że przyszło im konkurować, jak określają to Ph. Kotler i J.A. Caslione,
w erze turbulencji – czasach chaosu [Kotler, Caslione 2010, s. 17–58]. Tę nową epokę gospodarczą charakteryzują zarówno coraz ściślejsze powiązania i wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi gospodarkami, jak i powszechność wykorzystywania technologii informatycznych i Internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Aby sprostać tym zjawiskom, również w ujęciu lokalnym, polskie przedsiębiorstwa
muszą dążyć do poprawy jednego z kluczowych filarów pozwalających budować ich
przewagę konkurencyjną na rynku, a mianowicie innowacyjności. W działaniach
tych wspierają się różnymi formami i instrumentami finansowymi.
Na podstawie literatury przedmiotu wyróżnić można wiele różnorodnych źródeł
finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Najbardziej oczywisty wy-
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daje się podział na źródła zewnętrzne wobec przedsiębiorstwa oraz pochodzące
z jego wnętrza. Oprócz tych dwóch kategorii wymienia się jeszcze trzecią, a mianowicie źródła inne – łączące w sobie elementy finansowania wewnętrznego i zewnętrznego [Okoń-Horodyńska 1998, s. 233; Skowronek-Mielczarek 2003, s. 20; Sosnowska (red.) 2005, s. 86–140; Zastempowski 2008, s. 162]. Przyjmując powyższy
podział, do najczęściej wymienianych zewnętrznych źródeł finansowania działalności innowacyjnej, czyli kapitału obcego, zaliczyć należy: kredyt bankowy, pożyczkę,
bony komercyjne oraz obligacje. Z kolei do wewnętrznych sposobów finansowania
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, a więc do kapitału własnego, zaliczyć
można: reinwestowanie zysku oraz podwyższenie kapitału zakładowego, np. emisję
akcji, venture capital. Wśród innych popularnych źródeł finansowania działalności
mającej na celu wdrażanie innowacji wymienić można natomiast: leasing, faktoring,
forfaiting i franchising. Należy również podkreślić, że jedne z wymienionych powyżej źródeł wykorzystywane są częściej i chętniej, inne natomiast stosowane są dość
rzadko ze względu na szereg ograniczeń. Głównym celem niniejszego teksu jest
próba zaprezentowania najczęściej wykorzystywanych instrumentów finansowych,
wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego.

2. Wykorzystanie instrumentów finansowych
wspierających innowacyjność – wyniki badań
Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, które z form i instrumentów finansowych
wspierających innowacyjność wykorzystywane są najczęściej przez przedsiębiorstwa działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stanowiła jeden z
celów szczegółowych projektu badawczego pt. „Konkurencyjność przedsiębiorstw
kujawsko-pomorskich w dobie kryzysu”. Projekt realizowany był na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od lutego do czerwca 2009. W badaniu udział wzięło 145 przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ich krótką charakterystykę przedstawiono w tab. 11.
W trakcie badania ankietowego poproszono badane przedsiębiorstwa o określenie stopnia korzystania z przedstawionych form i instrumentów wsparcia finansowego działalności innowacyjnej, w następującej trzystopniowej skali: 2 – systematycznie, 1 – sporadycznie, 0 – nigdy. Aby ustalić ostateczną ocenę każdej z poddanych
Przedsiębiorstwa zaproszone do badań pochodziły z próby wylosowanej przez Wojewódzki
Urząd Statystyczny z bazy REGON w taki sposób, aby zapewniona została reprezentatywność statystyczna w relacji do całej populacji przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Próba ta
obejmowała łącznie 500 rekordów (dwa losowania po 200 przedsiębiorstw małych, średnich i dużych
oraz jedno liczące 100 mikroprzedsiębiorstw – w celu uniknięcia nadreprezentacji). W losowaniu zastosowano następujące kryteria: funkcjonowanie na rynku – nie krócej niż 3 lata oraz lokalizacja – siedziba na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
1
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Tabela 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego
Kryterium

% przedsiębiorstw

Liczba zatrudnionych pracowników
Do 9 osób

59,3

10–49 osób

17,9

50–249 osób

14,5

Powyżej 250 osób

8,3
Rodzaj prowadzonej działalności*

Usługi

73,8

Nietrwałe produkty konsumpcyjne powszechnego użytku

30,3

Produkty konsumpcyjne trwałego użytku

6,2

Produkty inwestycyjne

4,8

Produkty o charakterze zaopatrzeniowo-kooperacyjnym

9,0

Zindywidualizowane produkty wytwarzane na specjalne zamówienia odbiorców

10,3

Powiązanie z kapitałem zagranicznym
Brak powiązań kapitałowych z kapitałem zagranicznym
Spółka stowarzyszona

86,2
6,9

Spółka zależna

6,9
Lokalizacja

Wieś

24,1

Miasto do 50 000 mieszkańców

17,2

Miasto od 50 001 do 100 000 mieszkańców

36,6

Miasto od 100 001 do 200 000 mieszkańców

10,3

Miasto powyżej 200 000 mieszkańców

11,7

* Wartości nie sumują się do 100%, ponieważ przedsiębiorstwa mogły wskazać więcej niż jeden
rodzaj prowadzonej działalności.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

analizie form i instrumentów, obliczono średnią arytmetyczną ważoną nazwaną
współczynnikiem S. Uzyskane wyniki w tym zakresie zaprezentowane zostały w
formie tab. 22.
Należy podkreślić, że badania instrumentów wsparcia finansowego dokonano,
mając pełną świadomość, iż stworzona ich lista nie jest całkowicie kompletna oraz
że mogłaby ona obejmować jeszcze wiele innych wartych uwagi i badania czynników. Niemniej jednak wydaje się, że liczba badanych instrumentów wsparcia finan2
W tabeli analizowane instrumenty wsparcia finansowego działalności innowacyjnej uszeregowane zostały pod względem współczynnika S od największych do najmniejszych jego wartości.
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Tabela 2. Stopień korzystania przez przedsiębiorstwa województwa kujawsko-pomorskiego z form
i instrumentów finansowych wspierających innowacyjność

Formy i instrumenty finansowe
wspierające rozwiązania innowacyjne
Reinwestowanie zysku
Leasing
Pożyczka
Preferencyjne kredyty bankowe
Podwyższanie kapitału zakładowego
Poręczenia i gwarancje dla kredytów bankowych
Dopłaty (subwencje) do szkoleń pracowników
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP)
Ulgi inwestycyjne
Faktoring
Dopłaty (subwencje) dotyczące innowacji i działań promocyjnych
firmy
7 Program Ramowy UE – w zakresie badań i rozwoju
technologicznego
Dopłaty (subwencje) dotyczące współpracy z zagranicą
Bony komercyjne
Dopłaty (umorzenia) do kredytów inwestycyjnych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Franchising
Obligacje
Ubezpieczenia przed ryzykiem związanym z wdrożeniem nowych
technologii
CIP – Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji
Ulgi celne związane z importem nowych technologii
Europejska Wspólnota Terytorialna (EWT)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
Emisja akcji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
Business Angels
Granty i stypendia na badania i rozwój
Forfaiting
Partycypacja instytucji i władz w kosztach badań i rozwoju
LEADER
Venture capital

S

Udział %
przedsiębiorstw
oceniających jako:
0

1

2

0,98
0,93
0,74
0,70
0,69
0,62
0,50
0,50

36,4
37,4
43,0
46,4
51,3
50,6
57,9
62,5

28,8
33,3
40,9
36,9
28,8
36,7
34,2
25,0

34,8
29,3
16,1
16,7
20,0
12,7
7,9
12,5

0,41
0,41
0,40

69,2
65,2
70,0

20,5
28,8
20,0

10,3
6,1
10,0

0,39

64,9

31,6

3,5

0,38
0,35
0,29
0,29
0,27
0,26
0,26

69,2
72,1
77,8
78,8
78,0
82,0
79,7

23,1
20,9
15,6
13,6
17,1
10,0
14,9

7,7
7,0
6,7
7,6
4,9
8,0
5,4

0,26
0,21
0,18
0,17
0,17
0,14
0,14
0,10
0,10
0,10
0,09
0,07
0,06

79,1
83,3
82,2
82,6
86,7
89,9
86,2
93,1
89,7
93,3
91,4
93,1
97,1

16,3
12,5
17,8
17,4
10,0
5,8
13,8
3,4
10,3
3,3
8,6
6,9
0,0

4,7
4,2
0,0
0,0
3,3
4,3
0,0
3,4
0,0
3,3
0,0
0,0
2,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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sowego jest na tyle obszerna, by móc na jej podstawie dokonać próby przedstawienia instrumentów finansowych oferowanych w województwie kujawsko-pomorskim,
skierowanych na wspieranie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Analizując uzyskane wyniki z punktu widzenia współczynnika S, należy stwierdzić, że wszystkie spośród badanych 32 różnorodnych form i instrumentów finansowego wspierania działalności innowacyjnej zostały wskazane przez objęte badaniem
przedsiębiorstwa jako formy, z których korzystają one sporadycznie lub nigdy. Uzyskane wyniki mieściły się w przedziale od 0,06 do 0,98. Tak więc najwyżej oceniona
forma pomocy finansowej była równocześnie – średnio – jedynie sporadycznie wykorzystywana.
Stosunkowo najczęściej badane przedsiębiorstwa finansują swoją działalność innowacyjną, nie korzystając ze źródeł zewnętrznych, reinwestując osiągane zyski
(S=0,98). Systematycznie czyni to blisko 35% badanych przedsiębiorstw, a sporadycznie około 29%. Na drugim miejscu znalazł się leasing (S=0,93). Jest to forma,
po którą, myśląc o działalności innowacyjnej, sięga ponad 29% badanych przedsiębiorstw systematycznie, a ponad 33% sporadycznie. Na kolejnych miejscach znalazły się obce źródła finansowania w postaci pożyczki (S=0,74) i preferencyjnego kredytu bankowego (S=0,70). W obu przypadkach około 16% badanych przedsiębiorstw
robi to systematyczne, a około 40% sporadycznie. Formą, po którą systematycznie
sięga 20% badanych przedsiębiorstw, jest podwyższenie kapitału zakładowego
(S=0,69). Blisko 29% badanych czyni to sporadycznie. Na kolejnym miejscu znalazły się poręczenia i gwarancje dla kredytów bankowych (S=0,62). Systematycznie
korzysta z tej formy około 12% badanych przedsiębiorstw. Na tym samym poziomie
(S=0,50) oceniono częstotliwość korzystania w działalności innowacyjnej z dopłat
(subwencji) do szkoleń pracowników oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL). Z dopłat systematycznie korzysta 8%, a z POKL blisko 13%. Pozostałe
analizowane formy i instrumenty wsparcia finansowego działalności innowacyjnej
uzyskały rezultaty poniżej 0,5. Uznać je można za formy, z których badane przedsiębiorstwa nie korzystają nigdy lub bardzo sporadyczne. Niestety znalazły się tu m.in.
programy współfinansowane ze środków UE, takie jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wynik ten wskazuje,
iż mimo że z konkursu na konkurs przybywa zainteresowanych tymi formami przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, to w dalszym ciągu dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw są to formy, z których one nie korzystają. Odsetek przedsiębiorstw niekorzystających z nich waha się między 70 a 86%.
Wśród form, po które badane przedsiębiorstwa sięgają bardzo rzadko, znalazły się
także: ulgi inwestycyjne, faktoring, dopłaty (subwencje) dotyczące innowacji, działań promocyjnych firmy i współpracy z zagranicą, VII Program Ramowy Unii Europejskiej, bony komercyjne, dopłaty do kredytów inwestycyjnych, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich, franchising, obligacje, ubezpieczenia przed ryzykiem związanym z wdrożeniem nowych technologii, Competitiveness and Innovation Frame-
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work Programme (CIP), ulgi celne związane z importem, Europejska Wspólnota
Terytorialna, emisja akcji, granty i stypendia na B+R, forfaiting, partycypacja instytucji i władz w kosztach B+R oraz LEADER. Warto wspomnieć również o funduszach venture capital i aniołach biznesu. Rezultat, jaki uzyskały te formy finansowania działalności innowacyjnej, nie budzi wątpliwości, ponieważ ze swojej natury są
to formy dla nielicznych i wybranych przedsiębiorstw. Wyniki wskazują, że jedynie
nieliczne podmioty szukały wsparcia swoich projektów innowacyjnych wśród tej
kategorii podmiotów.

3. Wnioski
Konkludując, przeprowadzone wśród przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
•• do najczęściej wykorzystywanych form wsparcia finansowego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw należy zaliczyć reinwestowanie zysku, leasing, oraz
pożyczkę,
•• natomiast do najrzadziej lub nigdy niewykorzystywanych form wsparcia finansowego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw należy zaliczyć: venture capital, program Leader oraz partycypację instytucji i władz w kosztach B+R.
W związku z powyższym sugeruje się, że warto rozważyć w województwie kujawsko-pomorskim podjęcie następujących działań:
•• wspieranie powstawania lokalnych funduszy poręczeniowych,
•• zwiększenie lokalnej podaży preferencyjnych kredytów skierowanych do innowacyjnych przedsiębiorstw,
•• zwiększenie lokalnej podaży oferty leasingowej, ze szczególnym uwzględnieniem tej kierowanej do innowacyjnych podmiotów,
•• stworzenie i wprowadzenie systemu zachęt dla lokalnych przedsiębiorstw chcących wdrażać rozwiązania innowacyjne w województwie (np. gwarancje kredytów, preferencyjne kredyty, ulgi inwestycyjne),
•• podjęcie działań mających na celu zwiększenie wiedzy lokalnych przedsiębiorstw o dostępnych dla nich źródłach finansowania (szczególne o tych najmniej dla ich znanych, m.in. venture capital),
•• podjęcie szerszych działań promujących wśród lokalnych przedsiębiorstw możliwości finansowania działalności innowacyjnej ze środków Unii Europejskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia wiedzy pracowników (POKL)
oraz działalności inwestycyjnej (RPOWKP).
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Financial instruments supporting
the innovativeness of Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship in the light of empirical research
Summary: Globalization and a subsequent increase in the intensity of the competition is
becoming one of the key processes that shape the image of the modern economy. To meet
these phenomena, also in the local aspect, Polish companies must tend to improve their
innovativeness. In these operations they base on different financial forms and instruments.
The paper presents the most popular financial forms and instruments supporting innovative
activity undertaken by the enterprises of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (kujawsko-pomorskie).
Keywords: innovativeness, financial instruments, local enterprises, Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship.
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