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Specyfika innowacyjności w przedsiębiorstwach 
z sektora MŚP

Innovation Characteristic in Small
 and Medium-sized Enterprises 

Innovation and competitiveness-these are the prerequisites 
for the survival of modern enterprises. In order to introduce in-
novation and adapt better to the needs of the market and the 
changing environment, it is necessary for the company to be ope-
ned to changes. Small and medium-size companies often do not 
have their own resources, and they cannot or are unable to ob-
tain foreign capital. It happens very often that business owners 
often do not see the need of innovation. However it should be 
noted that innovation is the only way of building a competitive 
advantage.

Innowacje i konkurencyjność to warunek przetrwania współ-
czesnych przedsiębiorstw. Aby przedsiębiorstwo mogło wprowa-
dzić innowacje i lepiej dostosowywać się do potrzeb rynku i zmie-
niającego się otoczenia, konieczna jest jego otwartość na zmiany. 
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP często nie prowadzą działalności 
innowacyjnej, gdyż nie posiadają na nią środków własnych, a nie 
mogą, lub nie potrafią pozyskać kapitału obcego, jak również czę-
sto właściciele firm nie widzą potrzeby wdrażania innowacji. Nale-
ży jednak pamiętać, że jedynym kierunkiem budowania przewagi 
konkurencyjnej jest wdrażanie innowacji. S
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Innowacje w małej firmie uznawane są za niezbędny 
warunek jej przetrwania i rozwoju. Presja konkurencji zmu-
sza te przedsiębiorstwa do ciągłego usprawniania swoich 
produktów i procesów. Sprzyjającym warunkiem do ujaw-
niania się postaw innowacyjnych jest fakt, że przedsiębior-
stwa te obsługują najczęściej rynek lokalny lub regionalny, 
i przez to mają bliższy kontakt z klientami, przez co mogą 
sprawniej reagować na ich zmieniające się potrzeby. Inno-
wacyjność w przedsiębiorstwach z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) w znaczący sposób różni się od 
procesów innowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach. 
Spowodowane jest to mniejszymi zasobami finansowymi, 
kadrowymi, brakiem dostępu do wyników badań sekto-
ra B+R, jak również często brakiem świadomości, co do 
ważności wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach. 
Dlatego też, zasadniczym celem opracowania jest ukazanie 
cech charakteryzujących innowacyjność w małych i śred-
nich firmach, pamiętając przy tym, że proces wdrażania in-
nowacji w tych przedsiębiorstwach jest często trudniejszy 
niż w dużych firmach. 

Sektor MŚP w gospodarce polskiej 

W literaturze przedmiotu, jak również w praktyce go-
spodarczej, często podkreśla się znaczenie sektora MŚP dla 
polskiej gospodarki. Sektor MŚP jest swoistym stymulato-

rem rozwoju gospodarki. Wzrost ilości zakładanych małych 
i średnich firm jest jedną z miar oceny wzrostu gospodar-
czego. W okresach wzrostu gospodarczego zwiększa się 
liczba zakładanych przedsiębiorstw, zmniejsza się również 
liczna przedsiębiorstw likwidowanych. Funkcjonowanie 
sektora MŚP jest przejawem zdrowej konkurencji w gospo-
darce oraz postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie. 
Sektor MŚP jest sektorem dynamicznym oraz elastycznym. 
Właściciele małych i średnich firm potrafią bardzo szybko 
reagować na zmiany w otoczeniu, dostosowywać się do 
wymagań klientów. Przedsiębiorstwa te nie bazują na eko-
nomii skali, ale na poszukiwaniu okazji i nisz rynkowych. 
Małe firmy potrafią działać na takich rynkach, na które wej-
ście dla dużych przedsiębiorstw jest nieopłacalne. Przed-
siębiorstwa te łagodzą skutki bezrobocia, gdyż w sektorze 
tym może znaleźć zatrudnienie najwięcej osób. Sektor ten 
jest zapleczem dla dużych korporacji, które będąc lidera-
mi łańcucha dostaw, wykorzystują zlecenia i kooperację 
z mniejszymi firmami jako tańszy wariant na uzyskanie fi-
nalnego produktu. Zazwyczaj używa się określeń: „sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw”, „sektor MŚP”, „small 
bussines”, „small bussines management”, starając opisać 
się określoną grupę przedsiębiorstw oraz pewien sposób 
ich zakładania i zarządzania (Zastempowski 2010). 

W latach 50. XX wieku duże znaczenie w rozwoju go-
spodarczym przypisywano dużym przedsiębiorstwom. 
Jednak w latach 70. XX wieku zauważono odwrócenie tej 
tendencji. Przedsiębiorstwa, które jeszcze niedawno były 
uważane za zacofany sektor, zaczynają odgrywać coraz 
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istotniejsze znaczenie w gospodarce. Do głównych po-
wodów zaistnienia takiej sytuacji można zaliczyć: zmiany 
technik wytwarzania, rozwój sektora usług, wzrost konku-
rencyjności krajów Trzeciego Świata, zmiany na rynkach 
czynników produkcji, promocja kultury przedsiębiorczości, 
spadek międzynarodowej konkurencyjności dużych firm 
(Piasecki 1998). W procesach transformacji polskiej gospo-
darki od lat 90. XX wieku małe i średnie przedsiębiorstwa 
odegrały znaczącą rolę. Przede wszystkim ich rozwój ilo-
ściowy sprzyjał łagodzeniu napięć społecznych oraz redu-
kowaniu wysokich kosztów procesu transformacyjnego. 
Powstawanie firm z sektora MŚP zapewniło kreowanie 
nowych miejsc pracy, redukując poziom bezrobocia, który 
powstawał po likwidacji dużych państwowych przedsię-
biorstw. Przyczyniały się również w sposób aktywny do 
zmian w strukturze gospodarczej kraju, poprzez inicjowa-
nie powstawania i rozwoju nowych dziedzin produkcji oraz 
nowych rodzajów usług. Odgrywały również znaczącą rolę 
w formowaniu się własności prywatnej drogą przejmo-
wania i produkcyjnego zagospodarowania części maszyn 
i wyposażenia prywatyzowanych wielkich przedsiębiorstw 
państwowych. Bardzo często w oparciu o potencjał byłych 
wielkich przedsiębiorstw powstawały nowe, mniejsze firmy 
co w zdecydowany sposób przyczyniało się do dekoncentra-
cji i demonopolizacji polskiej gospodarki (Skowronek-Miel-
czarek 2007).

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP spełniają w gospo-
darce polskiej kilka ważnych funkcji, do których można 
zaliczyć: odgrywanie ważnej roli w rozwoju prywatnej wła-
sności środków produkcji; wymuszanie zmian w uregulo-
waniach prawnych sprzyjających rozwojowi przedsiębior-
czości i efektywności funkcjonowania małych podmiotów; 
aktywny udział w procesie zmian struktury przemysłowej 
kraju wynikającej z demonopolizacji i restrukturyzacji go-
spodarki; zagospodarowanie często ogromnych nadwyżek 
siły roboczej „uwolnionej” w wyniku racjonalizacji funkcjo-
nowania sektora publicznego (Piecuch 2010).

Wpływ innowacji na funkcjonowanie 
współczesnych przedsiębiorstw

Pojęcie innowacja znane było ludzkości już dawno 
temu. Pojawiło się już ok. 400 r. naszej ery w języku staroła-
cińskim. W łacinie kościelnej istniało innovatio oznaczające 
odnowienie-zmianę, a następnie w XIII w. pojawiło się w ję-
zyku francuskim jako innovation oraz włoskim u Alighieri 
Dantego - innovare i u Niccolò Machiavellego - innovatore 
(Marciniak 2010). W teorii ekonomii termin ten pojawił się 
jednak dopiero na początku XX wieku za sprawą Josepha 
Schumpetera. Wprowadzenie terminu „innowacje” przez 

Schumpetera rozpoczęło dyskusję nad znaczeniem inno-
wacji w gospodarce. Uważał on, że innowacje są zasadni-
czym czynnikiem wzrostu gospodarczego i definiował je 
jako wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też 
udoskonalenie dotychczas istniejących; wprowadzenie no-
wej lub udoskonalonej metody produkcji; otwarcie nowego 
rynku; zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zaku-
pów; zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów; 
wprowadzenie nowej organizacji produkcji (Schumpeter 
1960).

Innowacje i konkurencyjność to warunek przetrwania 
współczesnych przedsiębiorstw. Do celów gospodarczych 
innowacji można zaliczyć: w przypadku innowacji produk-
towych - zastąpienie wyrobów przestarzałych, rozszerzenie 
asortymentu wyrobów, utrzymanie pozycji firmy na rynku 
oraz otwarcie nowych rynków zbytu; w przypadku innowa-
cji procesowych - poprawa możliwości elastycznego dosto-
sowania produkcji do istniejących potrzeb i warunków, ob-
niżenie kosztów produkcji, poprawa warunków pracy oraz 
zmniejszenie szkód w środowisku naturalnym.

Poprzez innowacje przedsiębiorstwo może dostoso-
wywać się do zmian zachodzących w otoczeniu. Jednak 
lepszym rozwiązaniem jest kreowanie poprzez innowacje 
nowych trendów i zmian w otoczeniu, gdyż dzięki tego ro-
dzaju działaniu możliwe jest osiągniecie przewagi konku-
rencyjnej na rynku. W przedsiębiorstwach z sektora MŚP 
najczęściej innowacjami stają się usprawnienia, gdyż są no-
wością na skalę firmy, a działanie to powiela już istniejące 
rozwiązania, nieznaczenie je tylko modyfikując. Działania 
takie nie wykluczają jednak zdobywania dzięki nim prze-
wagi konkurencyjnej.

Aby przedsiębiorstwo mogło wprowadzić innowacje 
i lepiej dostosowywać się do potrzeb rynku i zmieniającego 
się otoczenia, konieczna jest jego otwartość na zmiany. Wa-
runkiem bowiem trwania i rozwoju każdego przedsiębior-
stwa jest umiejętność dostosowywania własnej zmienności 
do zmienności otoczenia (Pomykalski 2001).

Według opinii Theodora Levitta bezkrytyczna wiara 
w innowacje może doprowadzić do stworzenia w przedsię-
biorstwie klimatu, w którym ludzie aspirujący do stworze-
nia czegoś skromniejszego niż innowacje w skali światowej 
będą traktowani pogardliwie (Levitt 1996). Wiadomym 
jest, że większość przedsiębiorstw z sektora MŚP nie ma 
możliwości wprowadzenia innowacji na skalę światową. 
Często przedsiębiorstwa te są zdolne jedynie to stworze-
nia usprawnień na skalę lokalną. Polskie przedsiębiorstwa 
z sektora MŚP wobec braku potencjału do tworzenia inno-
wacji na skalę światową, mogą wykorzystywać doświadcze-
nia zagranicznych przedsiębiorstw i wprowadzać uspraw-
nienia. Mogą to być szczególnie użyteczne rozwiązania dla 
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żadnego wpływu, lub wpływ ten jest wysoko ograniczo-
ny (stan gospodarki, ograniczony popyt rynkowy, polityka 
przemysłowa, niewystarczająca oferta ze strony instytu-
cji badawczo-rozwojowych, brak instrumentów transferu 
technologii) (Bal-Woźniak 2012). Wszystkie te działania 
prowadzone przez wiele lat, niedocenianie sfery B+R spra-
wiły, że dzisiejszy poziom innowacyjności daleko odbiega 
od standardów europejskich. Stan ten jest jednak trudny 
do zmiany, gdyż uwarunkowania kulturowe tkwiące w spo-
łeczeństwie nie są proinnowacyjne. 

Można wyodrębnić szereg czynników wpływających 
na innowacyjność przedsiębiorstw. Czynniki stymulujące 
innowacyjność zostały podzielone ze względu na miejsce 
ich występowania (Piątkowski, Sankowski 2001; Mizgajska 
2002; Francik, Pocztow ski 2001): 

• czynniki endogeniczne (związane bezpośrednio z przed-
siębiorstwem):
	ͳ wyczucie rynku, które decyduje o tym, czy dana in-

nowacja trafi w gust potencjalnych klientów,
	ͳ wielkość przedsiębiorstwa, z którym wiąże się nie-

jednokrotnie dynamika innowacyjności,
	ͳ siłę finansową przedsiębiorstwa, która decyduję 

o tym, na ile nieudanych prób może pozwolić sobie 
przedsiębiorstwo zanim osiągnie sukces - czynnik 
ten jest niezwykle istotny, gdyż działalność B+R z re-
guły obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem,

	ͳ gotowość i motywacja kadry zarządzającej do po-
dejmowania ryzyka,

	ͳ ciągłość kierownictwa przedsiębiorstwa, co jest 
bardzo istotne z uwagi na długookresowość proce-
sów innowacyjnych,

	ͳ wysokość progu wejścia na rynek, która wymusza 
skoncentrowanie się również finansowo, na mniej-
szej liczbie projektów, ale z zamiarem możliwie du-
żego udziału w zysku;

• czynniki egzogeniczne (mające źródło w otoczeniu 
przedsiębiorstwa):
	ͳ tempo postępu technicznego,
	ͳ tendencje wzrostowe rynku, które ukazują czy ry-

nek wskazuje cechy stagnacji, recesji czy wzrostu,
	ͳ koniunkturę,
	ͳ konkurencję na rynku, co oznacza potrzebę oceny 

własnych innowacji z uwzględnieniem osiągnięć 
konkurencji,

	ͳ zakres wpływu państwa na gospodarkę.

Wewnętrzne źródła innowacji to przede wszystkim pra-
cownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP - ich pomysły lub 
efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. O ile 
nowatorskie pomysły pracowników często są wykorzysty-

nowych małych i średnich firm, które nigdy nie wprowadzą 
innowacji na rynek globalny. Usprawnienie wprowadzone 
na skalę kraju lub regionu, również może prowadzić do uzy-
skania wartości dodanej, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak 
i społeczeństwa. Ponadto firmy te mogą naśladować inne 
firmy w zakresie procedur, metod produkcji, źródeł zaopa-
trzenia, metod dystrybucji, cen, narzędzi promocji, rynków 
zbytu przez co mogą przyczyniać się do wzrostu gospodar-
czego kraju. Obecnie w przedsiębiorstwach z sektora MŚP 
wprowadza się imitacje, a wszelka pomoc instytucjonalna 
skierowana jest na sprawne wprowadzanie rynku innowa-
cji, dlatego też działania te nie są w pełni skuteczne. 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw uwarunko-
wana jest wielorakimi czynnikami, które mogą mieć cha-
rakter stymulujący bądź destymulujący. Robert Przedpełski 
przedstawia taką oto przykładową klasyfikację czynników 
(Przedpełski 2007): 

• czynniki behawioralne - postawa przedsiębiorcza;
• czynniki społeczno-kulturowe - klimat przedsiębiorczości;
• czynniki organizacyjne - struktury przedsiębiorstwa;
• czynniki rynkowe - struktury rynków i gospodarek;
• czynniki otoczenia publicznoprawnego;
• czynniki materialne - przepływ i akumulacja wiedzy. 

Każdy z czynników zaprezentowanych powyżej ma 
istotne znaczenie w działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw. Postawa przedsiębiorcza właściciela przedsiębior-
stwa z sektora MŚP ma najważniejsze znaczenie, gdyż to on 
najczęściej jednoosobowo zarządza całą organizacją, i od 
jego nastawienia zależy czy w organizacji będzie panował 
klimat przedsiębiorczości i innowacyjności. Postawa przed-
siębiorcza i proinnowacyjna właściciela przedsiębiorstwa 
warunkuje postawy pracowników, chęć wprowadzania no-
wych rozwiązań, uczenia się przez członków organizacji. Nie 
bez wpływu na innowacyjność przedsiębiorstwa pozostaje 
również otoczenie dalsze zwane makrootoczeniem. Uwa-
runkowania makroekonomiczne, takie jak system prawny 
czy sytuacja ekonomiczna również wpływają na kształto-
wanie się postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych 
wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Obraz innowacyjności polskiej zarówno w odniesieniu 
do całej gospodarki, jak i do przedsiębiorstw, nie nastraja 
optymistycznie. Wynika on z niedostatecznego poziomu ak-
tywności innowacyjnej. W odniesieniu do przedsiębiorstw 
z sektora MŚP, przyczyn takiego stanu (według GUS, PARP, 
raportów rządowych, opracowań diagnostycznych ośrod-
ków naukowo badawczych) należy się doszukiwać w uwa-
runkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Najczęściej 
w analizach empirycznych podkreśla się znaczenie barier 
zewnętrznych, gdyż to na nie przedsiębiorstwa nie mają 
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mieć wewnętrzną zdolność do tworzenia nowych produk-
tów, technologii lub metod organizacji, jak również zdol-
ność do absorpcji i zastosowania wiedzy wytworzonej poza 
przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają 
jednak większe problemy z wewnętrzną zdolnością inno-
wacyjną niż duże przedsiębiorstwa, chociaż w dziedzinach 
niszowych, przedsiębiorstwa MŚP mogą zdobyć przewagę 
techniczną i rynkową; przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają 
większe problemy niż duże przedsiębiorstwa w wyszukiwa-
niu i ocenianiu różnorodnych zasobów zewnętrznych, ich 
asymilacji, transformacji i zastosowaniu, małe przedsiębior-
stwa są bardziej wrażliwe na jakość i otwartość otoczenia 
(Stawasz 2011).

W literaturze podkreśla się, że bycie innowacyjnym jest 
wyznacznikiem sukcesu na rynku, a celem wdrażania in-
nowacji w przedsiębiorstwie jest wzrost efektywności oraz 
zwiększenie opłacalności przedsięwzięć, które gwarantują 
satysfakcję nabywcy i wzrost produktywności (Cumming 
1998). Dla przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MŚP po-
szerzenie rozmiarów działalności, dywersyfikacja produktu 
może przyczynić się do wzmocnienia pozycji konkurencyj-
nej w otoczeniu, zdobyciu większych dochodów, a dzięki 
temu zdobyciu środków na innowacyjną działalność. Ak-
tywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw 
obejmuje aktywność wewnątrz i na zewnątrz przedsiębior-
stwa, a celem i rezultatem działań innowacyjnych w przed-
siębiorstwie jest wprowadzenie nowych oraz ulepszonych 
produktów, procesów i organizacji, a także zdobycie no-
wych rynków (Mizgajska 2002). Przedsiębiorstwa z sektora 
MŚP są bardzo zróżnicowane pod względem innowacyjno-
ści w skali poszczególnych województw. 

Problemem, który ogranicza w Polsce działalność in-
nowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw jest polityka 
innowacyjna, rozumiana jako proces polegający na wspie-
raniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wszelkie 
działania zawarte w polityce innowacyjnej powinny moty-
wować przedsiębiorców do wprowadzania innowacji, po-
winny również obniżać stopień trudności podejmowania 
i realizacji innowacji, zmniejszać stopień ryzyka i niepew-
ności oraz pomagać w dokonywaniu optymalnego wyboru 
dla przedsiębiorców nie do końca znających mechanizmy 
wprowadzania innowacji (Mizgajska 2010). Aby przedsię-
biorstwa były innowacyjne, powinien być tworzony w pań-
stwie klimat innowacyjny, który umożliwiłby wykorzysty-
wanie osiągnięć naukowych, działalności B+R, nowych 
rozwiązań organizacyjnych i technicznych w przedsiębior-
stwach. Gdyby takie działania miały miejsce wytworzyłby 
się swoisty kult innowacyjności, który pozwoliłby firmom 
tworzyć nowatorskie rozwiązania. W polskich przedsię-
biorstwach jednak ten kult innowacji nie istnieje. Według 

wane w projektowaniu usprawnień w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, o tyle prace badawczo-rozwojowe nie 
są często prowadzone w tego typu przedsiębiorstwach, ze 
względu na ograniczone środki finansowe, jak również brak 
potrzeby posiadania takich działów w strukturze organiza-
cyjnej przez właścicieli. Do źródeł zewnętrznych innowacji 
można zaliczyć klientów, dostawców, dystrybutorów, kon-
kurencję, organizacje publiczno-prawne (np. ośrodki ba-
dawczo - naukowe, uczelnie wyższe), społeczeństwo oraz 
inne grupy interesariuszy i wyniki badań naukowych, licen-
cje zakupione lub uzyskane od innych przedsiębiorstw, kon-
ferencje naukowe i publikacje fachowe (Kalinowski 2010).

Innowacyjność przedsiębiorstw 
z sektora MŚP

Analizując sektor MŚP ze względu na jego innowacyj-
ność, można wysunąć tezę, że jest to sektor wysoce hete-
rogeniczny. Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa powinny odgrywać waż-
ną rolę w tworzeniu innowacyjności gospodarki polskiej, 
ale role, jakie odgrywają poszczególne przedsiębiorstwa 
z tego sektora, są bardzo zróżnicowane (Tidd, Bessant, Pa-
vitt 2005). Przedsiębiorstwa (lub też wyodrębnione grupy 
przedsiębiorstw ze względu na ich specyfikę) mają swoje 
własne charakterystyczne zachowania innowacyjne. Małe 
i średnie firmy stosują w swojej działalności zarówno pro-
ste imitacje, jak również zdarzają się w tych przedsiębior-
stwach innowacje radykalne. Niewątpliwie jednak przed-
siębiorstwa z sektora MŚP stosują wyizolowaną działalność 
innowacyjną. Nie jest częstym zjawiskiem prowadzanie 
skomplikowanej działalności innowacyjnej wraz z innymi 
podmiotami. 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą szybciej po-
dejmować pewnego rodzaju decyzje, gdyż najczęściej 
osobą decyzyjną jest właściciel, który może podjąć szyb-
ko decyzję, jeśli widzi, że rynek domaga się innowacji 
lub też usprawnień. Przedsiębiorstwa małe i średnie są 
bardziej elastyczne niż przedsiębiorstwa duże, przez co 
mogą działać szybciej i modyfikować oferowane produkty 
w zależności od potrzeb konsumentów. Przedsiębiorstwa te 
najczęściej zaspokajają zindywidualizowane potrzeby kon-
sumentów, mają większą możliwość reagowania na zmiany 
popytu i wprowadzanie usprawnień, gdy zauważą że takie 
są konieczne przez co zwiększać mogą przewagę konkuren-
cyjną na rynku. Mówiąc najprościej, małe i średnie firmy 
mogą wypełniać indywidualne potrzeby klientów. 

Procesy innowacyjne w MŚP przebiegają inaczej niż 
w dużych przedsiębiorstwach. Wiadomym jest, że wszyst-
kie podmioty gospodarcze, aby być innowacyjnymi muszą 
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nowacjach, co powoduje, że wiele przedsiębiorstw nie ma 
motywacji do tworzenia bardziej innowacyjnych produktów 
niż dotychczasowe, gdyż na produkowane przez nie pro-
dukty i tak znajduje się klient (Koczerga 2011).

Do czynników wpływających na innowacyjność przed-
siębiorstw z sektora MŚP, zależnych od przedsiębiorstwa 
można zaliczyć (Mizgajska 2010): 

• kompetencje managera, którym najczęściej jest wła-
ściciel przedsiębiorstwa takie jak wykształcenie, wiek;

• cechy organizacyjne przedsiębiorstwa takie jak wiel-
kość firmy, długość funkcjonowania firmy na rynku;

• sposób zarządzania innowacjami (prowadzenie przez 
przedsiębiorstwa działalności B+R oraz sposób jej 
finansowania, stopień nowoczesności parku maszy-
nowego znajdującego się w przedsiębiorstwie, wynik 
finansowy jaki osiąga firma oraz przyjęta przez nią stra-
tegia, która wyraża się długim horyzontem planowania 
oraz ekspansją na rynki zagraniczne. 

Kompetencje zarządzającego przedsiębiorstwem mają 
niewątpliwie istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji 
dotyczących działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 
Osoby z wykształceniem wyższym, mniej boją się ryzy-
ka związanego z podjęciem działań innowacyjnych, gdyż 
potrafią bardziej dokładnie to ryzyko oszacować i znaleźć 
warianty awaryjne dla przedsiębiorstwa w razie niepowo-
dzenia. Wśród osób z niższym wykształceniem można za-
uważyć, że działalność przedsiębiorstw przez nich zarządza-
nych skupia się na działalności bieżącej, na wygenerowaniu 
zysku, nie myśląc o inwestycjach długoterminowych. Wiel-
kość przedsiębiorstw również w istotny sposób jest skorelo-
wana z działalnością innowacyjną. Firmy mikro najczęściej 
w bardzo ograniczonym zakresie są innowacyjne, gdyż nie 
mają na taką działalność środków, oraz nie posiadają rów-
nież kompetencji do prowadzenia tego typu działalności. 
Wiele badań potwierdza, że poziom innowacyjności rośnie 
wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Również 
wiek przedsiębiorstwa wpływa na innowacyjność. Nie 
można oczywiście pominąć faktu, iż istnieje grupa przedsię-
biorstw utworzona z zamiarem prowadzenia działalności in-
nowacyjnej, lecz w większości przypadków firmy z dłuższym 
stażem częściej podejmują działania innowacyjne, gdyż ze 
względu na niską przeżywalność w pierwszych latach pro-
wadzenia działalności, przedsiębiorstwa skupiają swoje 
działania na wypracowaniu zysku na działalność podsta-
wową, która pozwoli przetrwać na rynku. Nie bez wpływu 
na prowadzenie działalności innowacyjnej jest zatrudnianie 
pracowników zajmujących się prowadzeniem badań, jak 
również posiadanie odpowiedniego klimatu organizacyjne-
go nastawionego na innowacyjność. Przedsiębiorstwo musi 

Moszkiewicza, w momencie pojawienia się innowacji 
w przedsiębiorstwie występują problemy różnej natury, 
które skutecznie zniechęcają dany podmiot do wprowa-
dzania tego typu działań (Procesy… 2005).

Pod względem świadomości co do potrzeby podejmo-
wania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa 
z sektora MŚP można podzielić organizacje na trzy grupy 
(Żołnierski 2008): 

1. Firmy tradycyjno - rzemieślnicze (są to firmy, które 
w bardzo ograniczonym zakresie inwestują w nowe 
technologie, cechują się bardzo niską świadomością 
w zakresie innowacji oraz wykorzystywania wiedzy 
dotyczącej źródeł i procedur związanych z transferem 
technologii oraz wiedzą na temat wsparcia publicznego 
w zakresie innowacji);

2. „Aktywni imitatorzy” (firmy, które inwestują głównie 
w technologię ucieleśnioną oraz w pewnym zakresie 
w rozwój kapitału ludzkiego. Firmy te charakteryzują 
się przeciętną świadomością innowacyjną i wiedzą 
w zakresie źródeł i procedur transferu technologii, 
a także stosunkowo dobrą wiedzą w zakresie wsparcia 
publicznego w obszarze innowacji;

3. Innowatorzy - (firmy, które aktywnie inwestują w nowe 
technologie, w tym w formach najbardziej ryzy-
kownych, jak prowadzenie własnych prac B+R, bądź 
zlecenie badań instytucjom naukowo badawczym. 
Przedsiębiorstwa te cechują się wysoką świadomo-
ścią innowacyjną, dobrym poziomem wiedzy na temat 
źródeł i procedur transferu technologii oraz wsparcia 
publicznego w tym zakresie.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP często nie prowadzą 
działalności innowacyjnej, gdyż nie posiadają na nią środ-
ków własnych, a nie mogą lub nie potrafią pozyskać kapita-
łu obcego. Z bieżącej działalności trudno jest wygospodaro-
wać przedsiębiorstwom nadwyżkę na wdrażanie innowacji, 
gdyż wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej 
pochłaniają znaczną część zysku. Bariery związane z wiedzą 
wynikają z jednej strony z braku kompetencji właściciela 
lub kadry zarządzającej, z drugiej z braku wyodrębnionych 
komórek B+R w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Niepewny popyt również jest dużą barierą dla tego typu 
przedsiębiorstw, gdyż nietrafienie firmy z produktem może 
skończyć się bankructwem. Na bariery instytucjonalne 
przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu, a w polskiej go-
spodarce jest ich wiele, dlatego też są to czynniki znaczenie 
ograniczające prowadzenie działalności innowacyjnej.

Niska innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP 
wynikać może z faktu, iż na rynku krajowym nie istnieje 
tak znacząca konkurencja, jak w krajach przodujących w in-
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posiadać strategię proinnowacyjną, dostosowywać decyzje 
podejmowane w przedsiębiorstwie do wymagań konkuren-
cyjnego rynku, aby móc być innowacyjnym. 

Gdy odniesiemy definicje innowacji zaproponowane 
w literaturze do sektora MŚP zauważymy, że występuje 
szereg czynników dyskwalifikujących te przedsiębiorstwa 
jako innowacyjne, gdyż (Pomykalski 2001):

• są to firmy nietypowe, bo mające zwykle rodzinny cha-
rakter;

• występuje w nich specyficzna kultura organizacyjna lub 
niekiedy jej brak;

• mała wartość inwestycji (w porównaniu z dużymi fir-
mami);

• niekiedy brak sprecyzowanych planów strategicznych;
• ograniczony terytorialny rynek zbytu (w porównaniu 

z dużymi firmami);
• typ produkcji;
• konkurencja.

Wcześniej prowadzone badania wskazują, że jedną 
z ważniejszych barier innowacyjności sektora MŚP jest 
problem słabych, a często żadnych kontaktów i niewielkiej 
współpracy z sektorem B+R. Mimo, że istnieje wiele pro-
gramów pomagających nawiązać współpracę przedsiębior-
stwom z sektorem nauki, często sami przedsiębiorcy nie 
widzą takiej potrzeby. Wynika to jednak również z tego, że 
wielu naukowców nie posiada wiedzy na temat środowi-
ska gospodarczego, dlatego też przedsiębiorcy uważają, że 
taka współpraca nie przyniesie korzyści. Polski sektor MŚP, 
kierując się wygodą i krótkowzrocznym myśleniem o zysku, 
woli dzisiaj kupować gotowe rozwiązania technologiczne. 
Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie kierują się dłu-
gookresową strategią wzrostu przedsiębiorstwa poprzez in-
nowacyjność, dlatego też zakup licencji jest rozwiązaniem 
prostszym, i bardziej korzystnym ekonomicznie. 

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP stanowią trzon pol-
skiej gospodarki. Aby móc być konkurencyjnymi na rynku 
globalnym, firmy te muszą stać się bardziej innowacyjne. 
Niewątpliwie nie jest to proste do wykonania, gdyż przed-
siębiorczość w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym, 
właściciele firm najczęściej są nastawieni na działalność 
bieżącą, i ze względu na różnego rodzaju bariery nie są 
w stanie inwestować w działalność innowacyjną. Jednak-
że taki stan rzeczy musi zostać zmieniony. Pomocny może 
okazać się odpowiedni klimat innowacyjny wprowadzany 
przez władze oraz różnego rodzaje organizacje wspomaga-
jące przedsiębiorczość oraz pomoc finansowa dla przedsię-

biorstw wdrażających różnego typu działania innowacyjne. 
Przedsiębiorstwa polskie tylko wtedy będą liczyły się na 
rynku międzynarodowym, jeśli będą wdrażały innowacje, 
a nie usprawnienia. 
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