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Zdolność innowacyjna polskich małych i średnich przedsię-
biorstw (MSP) implikuje ich rozwój w gospodarce opartej 
na wiedzy. W artykule podjęto próbę zdefiniowania modelu 
oceny wpływu stosowanych technologii informatycznych na 
wzrost zdolności innowacyjnej polskich MSP w czterech 
perspektywach: organizacyjnej, procesowej, produkto-
wej oraz marketingowej. Na podstawie wyników badań 
w 300 polskich MSP dokonano weryfikacji przyjętego 
modelu badawczego. 

Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw odnosi się do 
możliwości dokonania przez nie istotnych modyfikacji 
i ulepszeń istniejących technologii oraz tworzenia no-
wych1. W procesie pozyskiwania i wdrażania innowacji 
konieczna jest integracja wyobraźni, wiedzy menadżer-
skiej, wiedzy i doświadczenia pracowników organizacji, 
wiedzy konsumentów i zaawansowanych technik2. 
Zdolność innowacyjna firm postrzegana jest obecnie 
jako siła napędowa wzrostu gospodarczego3.

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają 
kluczową rolę w krajowym wzroście gospodarczym: 
w 2009 roku stanowiły 99,8 proc. wszystkich przedsię-
biorstw (około 1,69 mln MSP), a ich pracownicy 60,3 
proc. wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach 

(3,9 mln osób). Generowały 47,6 proc. całkowitej 
produkcji4. 

Firmy innowacyjne to takie przedsiębiorstwa, które 
posiadają wysoką zdolność do tworzenia innowacji. 
MSP, aby utrzymać przewagę konkurencyjną, traktują 
swoją zdolność innowacyjną jako istotę tworzenia 
wartości5. Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem 
przetrwania, wzrostu oraz rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw6. Zdolność innowacyjna MSP impli-
kuje kreowanie ich oryginalnych kompetencji i zago-
spodarowanie nisz w zglobalizowanym środowisku 
biznesowym w gospodarce opartej na wiedzy7.

Głównym celem niniejszego artykułu jest sformuło-
wanie modelu oceny wpływu stosowanych technologii 
informatycznych na wzrost zdolności innowacyjnej 
polskich MSP. Przedsiębiorstwa, które gromadzą infor-
macje i wiedzę o preferencjach klienta oraz o technologii 
informatycznej, mają większą zdolność innowacyjną8.

W wielu9 opracowaniach można znaleźć wskaźniki 
opisujące zdolność innowacyjną w perspektywie mię-
dzynarodowej oraz propozycje jej pomiaru (studia 
nad wskaźnikiem innowacyjności: IMD, WEF, OSLO 
Manual, Commission of the European Communities, 
INSEAD). W literaturze10 znajdujemy informację, że 
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zdolność innowacyjna przedsiębiorstw nie opiera się 
na wynikach prowadzonych i/lub pozyskanych prac ba-
dawczo-rozwojowych, ale na codziennych działaniach 
w przedsiębiorstwie. W artykule zaproponowano 
model oceny zdolności innowacyjnej polskich MSP 
w czterech perspektywach: zdolności do innowacji 
organizacyjnych, zdolności do innowacji procesowych, 
zdolności do innowacji produktowych oraz zdolności 
do innowacji marketingowych.

W rozdziale drugim niniejszego artykułu sformu-
łowano model badawczy i hipotezy badawcze oraz 
szczegółowo opisano perspektywy modelu oceny 
zdolności innowacyjnej polskich MSP. W rozdziale 
trzecim w celu weryfikacji przyjętego modelu badaw-
czego przedstawiono wyniki badań 300 polskich MSP, 
natomiast w rozdziale czwartym przeprowadzono 
dyskusję wyników. 

Model badawczy, hipotezy

Jednym z czynników warunkujących uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku 
jest wdrożenie innowacji. W literaturze przedmiotu 
wyróżnia się szereg definicji pojęcia innowacji, odnosi 
się ono m.in. do dobra, usługi lub pomysłu, które są 
postrzegane jako nowe, niezależnie od obiektywnej 
„nowości” danej rzeczy czy idei11. Według teorii 
P.F. Druckera źródłem innowacji jest obserwacja 
procesów rynkowych12. Innowacje uznawane są za 
podstawowy warunek rozwoju i utrzymania się przed-
siębiorstwa na rynku. Mogą oznaczać wprowadzenie 
nowej metody wytwarzania, nowe wyroby lub polep-
szenie organizacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

O tempie i rozwoju gospodarki decyduje stopień 
innowacyjności firm. Dzięki wdrażaniu innowacji 
obniża się koszt produkcji, podnosi się jakość pro-
dukowanych wyrobów, występuje wzrost podaży 
produktów oferowanych na rynku oraz podwyższa się 
jakość i bezpieczeństwo pracy. Według najnowszego 
opracowania Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
pt. Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – Raport 
z badań13 wyższy poziom innowacyjności wykazują 
przedsiębiorstwa z tych województw w Polsce, 
w których poziom rozwoju gospodarczego jest wyż-
szy (województwo mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, 
wielkopolskie i łódzkie). Natomiast według Raportu 

o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
w latach 2010–201114 polskie przedsiębiorstwa wyka-
zują niższy poziom rozwoju w porównaniu z innymi 
krajami Europy z uwagi na ograniczony dostęp MSP 
do zasobów, w szczególności środków finansowych, 
odpowiednich zasobów kadrowych czy wyposażenia 
technologicznego. W związku tym autorzy podjęli 
próbę analizy wpływu zastosowania technologii in-
formatycznych w przedsiębiorstwach na ich zdolność 
innowacyjną. 

Przyjmując, zgodnie ze stanowiskiem A.C. Haxa
i D.L. Wilde’a15, iż innowacja jest kluczowym mechani-
zmem adaptacyjnym dla MSP w gospodarce opartej na 
wiedzy, trzeba stwierdzić, że konieczne jest tworzenie 
nowych modeli badawczych dotyczących funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Podjęto próbę zbudowania 
modelu oceny zdolności innowacyjnej polskich MSP. 
Podstawę sformułowania modelu badawczego (rys. 1) 
stanowiły następujące hipotezy:

• H1: Stosowanie informatycznych systemów 
wspomagających zarządzanie w przedsiębior-
stwach klasy MSP wpływa pozytywnie na wzrost 
ich zdolności do innowacji organizacyjnych.

• H2: Stosowanie informatycznych systemów 
wspomagających zarządzanie w przedsiębior-
stwach klasy MSP wpływa pozytywnie na wzrost 
ich zdolności do innowacji procesowych.

• H3: Stosowanie informatycznych systemów 
wspomagających zarządzanie w przedsiębior-
stwach klasy MSP wpływa pozytywnie na wzrost 
ich zdolności do innowacji produktowych.

• H4: Stosowanie informatycznych systemów 
wspomagających zarządzanie w przedsiębior-
stwach klasy MSP wpływa pozytywnie na wzrost 
ich zdolności do innowacji marketingowych.

Mierniki zdolności przedsiębiorstwa sektora MSP 
do innowacji organizacyjnych zostały przyjęte zgod-
nie ze stanowiskiem M.C.J. Caniëlsa i H.A. Romijna16, 
W.W. Powella, K.W. Koputa i L. Smith-Doerra17 oraz 
E. Szeto18, którzy przyjmują, iż potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstw może być postrzegany poprzez ich 
współpracę z otoczeniem.

Mierniki zdolności przedsiębiorstwa sektora MSP 
do innowacji procesowych i produktowych zostały 
przyjęte zgodnie ze stanowiskiem W. Hölzla19, który 
uważa, iż gromadzenie wiedzy o klientach (m.in. 
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w obszarze wiodących procesów i projektów) jest 
podstawowym wyznacznikiem sukcesu MSP.

Mierniki zdolności przedsiębiorstwa sektora MSP 
do innowacji marketingowych zostały przyjęte zgod-
nie ze stanowiskiem J. Hana i in.20, T. Li i R. Calantone21 
oraz B. Menguc i S. Auh22, którzy przyjmują, iż wyko-
nywane działania w orientacji rynkowej firmy mogą 
stanowić o poziomie zdolności innowacyjnej firmy.

W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytanie 
dotyczące związku pomiędzy zastosowaniem techno-
logii informatycznych w polskich przedsiębiorstwach 
sektora MSP a budowaniem zdolności innowacyjnej 
tych przedsiębiorstw w czterech perspektywach: 
zdolności do innowacji organizacyjnych, produkto-
wych i procesowych oraz marketingowych. Dobór 
mierników w każdej z czterech perspektyw został 
dokonany na podstawie analizy literatury przedmio-
tu, a ich wartości zostały uzyskane w wyniku badań 
prowadzonych w 300 polskich MSP.

W celu zbudowania modelu oceny zdolności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw autorzy przyjęli następujące 
mierniki dla każdej z perspektyw w modelu:

• Perspektywa zdolności przedsiębiorstwa 
sektora MSP do innowacji organizacyjnych zo-
stała określona poprzez stopień zadowolenia 
pracowników firmy z funkcjonalności systemu 
informatycznego wspomagającego zarządza-
nie w zakresie współpracy z otoczeniem (do-
stawcami, odbiorcami, partnerami, klientami, 
urzędami). Stopień ten określono jako: bardzo 
słaby – 1, słaby – 2, raczej dobry – 3, dobry – 4, 
bardzo dobry – 5.

• Perspektywa zdolności przedsiębiorstwa sektora 
MSP do innowacji procesowych i produktowych 
została określona poprzez stopień automaty-
zacji procesu gromadzenia wiedzy o kliencie 
w firmie. Stopień ten określono jako średni 
czas wykonywania procesów biznesowych: 
p1: rejestracji wizyty u klienta, p2: rejestracji 
kontaktów z klientem w ciągu miesiąca.

• Perspektywa zdolności przedsiębiorstwa sekto-
ra MSP do innowacji marketingowych została 
określona poprzez stopień automatyzacji przy-
gotowania działań promocyjnych. Stopień ten 
określono jako średni czas wykonywania ope-
racji procesu biznesowego: p3: przygotowania 
działań promocyjnych w ciągu miesiąca.

Weryfikacji przyjętych hipotez badawczych do-
konano na podstawie wyników badań ankietowych 
przeprowadzonych w ramach projektu Prototyp Plat-
formy Usług e-Biznesowych realizowanego w ramach 
przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go „IniTech”, które finansowane jest przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju23.

Model oceny zdolności innowacyjnej 
polskich MSP

W celu identyfikacji modelu oceny zdolności in-
nowacyjnej polskich przedsiębiorstw sektora MSP 
zaprezentowano wartości zdefiniowanych mierników 
dla każdej z czterech perspektyw w modelu. Dane 
zebrano z 300 polskich przedsiębiorstw sektora MSP 
(wykres 1, 2 i 3).

Rysunek 1. Model badawczy 
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Źródło: opracowanie własne
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Wartości mierników przyjętych dla określenia zdol-
ności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw sektora 
MSP uzyskano w przedsiębiorstwach, które stosują 
systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. 
Konsekwentnie wyznaczono dla każdego przed-
siębiorstwa średni czas wykonywania operacji p1: 
rejestracji wizyty u klienta, p2: rejestracji kontaktów 
z klientem, p3: przygotowania działań promocyjnych 
w ciągu miesiąca oraz stopień zadowolenia pracowni-
ków firmy z funkcjonalności systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie w zakresie współpracy 
z otoczeniem. Na podstawie tak zbudowanej bazy da-
nych otrzymano wyniki prac badawczych (tab. 1) oraz 
sformułowano model oceny zdolności innowacyjnej 
polskich MSP (rys. 2).

Otrzymane wyniki korelacji pokazują poszukiwa-
ne zależności pomiędzy stosowaniem technologii 

Wykres 1. Perspektywa zdolności przedsiębiorstwa sektora MSP do innowacji organizacyjnych
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Wykres 2. Perspektywa zdolności przedsiębiorstwa sektora MSP do innowacji produktowych i procesowych
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Wykres 3. Perspektywa zdolności przedsiębiorstwa sektora MSP do innowacji marketingowych
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informatycznej w polskich przedsiębiorstwach sek-
tora MSP a budowaniem zdolności innowacyjnej tych 
przedsiębiorstw w czterech perspektywach: zdolności 
do innowacji organizacyjnych, produktowych i pro-
cesowych oraz marketingowych. Dokonano badania 
dotyczącego wpływu zastosowania informatycznego 
systemu w polskich MSP na wzrost zdolności przed-
siębiorstw do innowacji określonych za pomocą 
przyjętych mierników w każdej perspektywie.

Dyskusja wyników

Na podstawie wyników badań ankietowych oraz 
analizy korelacji zweryfikowano postawione hipote-
zy badawcze i wykazano, że stosowanie systemów 
informatycznych wspomagających zarządzanie 
w przedsiębiorstwach klasy MSP niestety nie wpływa 
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pozytywnie na wzrost ich zdolności do innowacji. 
W modelu badawczym nie stwierdzono żadnych 
zależności pomiędzy zdefiniowanymi czynnikami. 
Jedynie w przypadku wpływu stosowania informa-
tycznych technologii zarządzania na zdolność do 
innowacji procesowych zauważono korelację, ale 
ujemną. Wynika ona z tego, że im bardziej zautoma-
tyzowane zostały procesy w przedsiębiorstwie, tym 
mniejszą ma ono skłonność do tworzenia innowacji 
procesowych. Natomiast zastanawiające są wyniki, 
które ujawniają brak jakiejkolwiek zależności po-
między stopniem automatyzacji wybranych proce-
sów biznesowych w przedsiębiorstwie a zdolnością 
do tworzenia innowacji. Postawy proinnowacyjne 
stanowią integralną część automatyzacji procesów 
przedsiębiorczych w organizacji. Według M. Brojak-
-Trzaskowskiej24 czynnikami wspierającymi działania 

innowacyjne są m.in. myślenie twórcze, iluminacja 
(tzw. poznanie zmysłowe), wyobraźnia, możliwość 
wydawania sądów. Automatyzacja procesów bizne-
sowych w przedsiębiorstwie utrudnia rozwój takich 
cech u pracowników. Stosowanie technologii infor-
matycznych ogranicza możliwości działania osób 
kreatywnych. To kapitał ludzki tworzy innowacje. Jeśli 
pracownicy są świadomi, że wiedza stanowi kapitał, 
który wyznacza funkcję i znaczenie w organizacji, 
zdarza się, że postrzegają dzielenie się wiedzą jako 
zagrożenie dla własnej pozycji w firmie i wspieranie 
potencjalnych konkurentów. Dzieje się to przede 
wszystkim w organizacjach, w których rywalizacja 
zajmuje istotne miejsce w kulturze organizacyjnej. 
Świadomość swoistego „monopolu na daną wiedzę” 
i uzależnienia pracodawcy od określonego pracowni-
ka pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści, np. 

Rysunek 2. Model oceny zdolności innowacyjnej polskich MSP
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Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Wyniki badań

Korelacja dwóch zmiennych mierzalnych* Cząstkowa 
korelacja R-kwadrat

p1: Rejestracja wizyty u klienta (korelacja pomiędzy liczbą modułów systemu informatycz-
nego wspomagającego zarządzanie użytkowanych przez pracowników firmy a średnim 
czasem wykonywania operacji p1)

0,002838 0,037420

p2: Rejestracja kontaktów z klientem (korelacja pomiędzy liczbą modułów systemu informa-
tycznego wspomagającego zarządzanie użytkowanych przez pracowników firmy a średnim 
czasem wykonywania operacji p2)

–0,065933 0,014945

p3: Przygotowanie działań promocyjnych w ciągu miesiąca (korelacja pomiędzy liczbą 
modułów systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie użytkowanych przez 
pracowników firmy a średnim czasem wykonywania operacji p3)

–0,599603 0,020385

Stopień zadowolenia pracowników firmy z funkcjonalności systemu informatycznego wspo-
magającego zarządzanie w zakresie współpracy z otoczeniem (korelacja pomiędzy liczbą 
modułów systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie użytkowanych przez 
pracowników firmy a stopniem zadowolenia pracowników firmy z ich funkcjonalności)

0,043076 0,035566

*  G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eljaszuk, Statystyka, Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydaw-
nictwo Naukowe SCHOLAR 2005, s. 264–267.

Źródło: opracowanie własne

Zdolność innowacyjna polskich...

24 M. Brojak-Trzaskowska, Społeczno-kulturowe determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Czacho-
rowska-Mazurkiewicz (red.), Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.



zarządzanie wiedzą

72   e-mentor nr 3 (50)

w postaci wyższego wynagrodzenia czy gwarancji za-
trudnienia. Użytkowanie systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie stwarza konieczność 
dzielenia się wiedzą, jej formalizowania oraz zapisu. 
W procesie dzielenia się wiedzą następuje synergia wynika-
jąca z połączenia różnych zakresów wiedzy, doświadczeń 
zawodowych i sposobów myślenia, dzięki czemu ostateczny 
efekt procesu uczenia się nie jest prostą sumą wiedzy uczest-
ników tego procesu25. W artykule postawiono hipotezy 
badawcze, iż automatyzacja procesów biznesowych 
wpływa pozytywnie na wzrost zdolności innowacyj-

nych polskich przedsiębiorstw sektora MSP, jednak 
uzyskane wyniki badań pozwalają konkludować, 
iż uporządkowanie wiedzy i jej zapis w systemach 
informatycznych wspomagających zarządzanie nie 
sprzyja generowaniu i pozyskiwaniu innowacji. Au-
torzy zgadzają się ze stanowiskiem T. Ball-Woźniak26, 
iż innowacyjność ma zawsze charakter dynamiczny 
i twórczy oraz zawiera elementy nowatorskie. Zatem 
system informatyczny – standardowa aplikacja progra-
mowa – nie pozwala, aby zdolność innowacyjna stała 
się dominantą w przedsiębiorstwie.

25 P. Wachowiak, S. Gregorczyk, B. Grucza, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004. 
26 T. Ball-Woźniak, Innowacyjność w kształtowaniu przedsiębiorstw, [w:] M. Jechniewicz (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach 
konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Olsztyn 2006.
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Polecamy
Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, 10–11 października 2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji oraz zaprezentowanie wyników najnowszych badań w obszarze po-
strzegania przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się. Zakres tematyczny spotkania obejmuje różnorakie aspekty tego 
zagadnienia, m.in. relacje międzyorganizacyjne, uwarunkowania psychospołeczne, podejście systemowe do uczenia się 
czy sytuacje kryzysowe w organizacyjnym uczeniu się. Ważnym elementem będzie umiejscowienie tematu w praktyce 
zarządzania. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.kkzp.ue.wroc.pl/.

Yammer

Przedsiębiorstwa mogą tworzyć własne sieci społecznościowe dla 
swoich pracowników za pomocą oprogramowania Yammer. Działa 
ono na podobnej zasadzie jak Facebook czy Twitter i pozwala na 
udoskonalenie komunikacji korporacyjnej i zwiększenie efektyw-
ności pracy. Yammer łączy się też z innymi programami, takimi jak 
SharePoint czy SAP. Dane przechowywane są w chmurze, co pozwala 
na dostęp z każdego miejsca, także za pomocą smartfonów. Opro-
gramowanie umożliwia wymianę wiedzy, współdzielenie plików 
i wspólną pracę nad dokumentami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.yammer.com/.

Bibliografia i netografia dostępne są w wersji internetowej czasopisma.


