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Artykul prezentuje zagadnienia odnoszace sie do zjawiska niepowodzen gospodarczych. W artykule
zaprezentowano cechy malych firm utrudniajace zarzadzanie nimi, zidentyfikowano glowne kryteria pozwa
laiace wskazac przyczyny, problemy wtorne, symptomy oraz kryzysy w nich zachodzace. W dalszej
czesci artykuiu zawarto przeglad glownych scieiek niepowodzen gospodarczych malych firm. Na ich
podstawie zidentyfikowano moiliwosc wplywu innowacyjnosci i innowacji na przeciwdzialanie niepowo
dzeniom gospodarczym. W ramach scieiek niepowodzen gospodarczych wskazano potencjalne moiliwosci
wprowadzenia innowacji dla ograniczenia opisanego zjawiska. Zaprezentowane rozwaiania wskazuja, Ze
znaczacym punktem iniciuiacym przyszly proces przeciwdzialania temu zjawisku jest powiazanie innowacji
ze skiadowymi wystepujacymi w scieikach niepowodzen gospodarczych, co pozwoli w dalszej kolejnosci
zbudowac i realizowac strategie w tym zakresie.
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The article presents the issues relating to the phenomenon of economic failures. The article presents the
characteristics of small businesses hindering management, and identifies the main criteria indicating the
reasons, consequential problems, symptoms and crises that occur in them. Then, the article provides an
overview of the major paths of economic failures of small businesses. On their basis the opportunity to
influence of innovation and innovation in tackling the economic failures was identified. Within the paths
of economic failures the potential opportunities to introduce innovations to reduce this phenomenon
were identified. The paper presented considerations suggesting that the significant point initiating the
future process of preventing this phenomenon is to link innovation with the components occurring in the
paths of economic failures which will, in turn, allow to build and implement the strategy in this regard.
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lnnowacje w modelu scieiek niepowodzen gospodarczych malych firm

1. Wprowadzenie
Tematyka sukcesu i niepowodzenia gospodarczego jest stalym elementem

dyskusji przedstawicieli biznesu, nauki i polityki. Liczne studia literaturowe
Wskazujq zaréwno zréinicowane podejscie definicyjne W kwestii niepoW0
dzen gospodarczych jak i zréinicowany przebieg tego zjawiska, W zaleinosci
0d skali biznesu oraz uwarunkowan prawnych W jakich nastepuje Zak0ncze
nie dzialalnosci gospodarczej. Szczegélnie W przypadku malych firm taka
sytuacja p0W0duje, ie trudno jest zaréwno badaé to zjawisko jak i inter
pretowaé bez poznania skiadowych, ktére determinuja zachowania firmy.
Poznaniu tych skladowych i powiazaniu ich z innowacja jako czynnikiem
przeciwdzialajqcym niepowodzeniom malych firm bedq poswiecone dalsze
rozwaiania.

Celem artykuiu jest Wyodrebnienie W modelu scieiek niepowodzen
gospodarczych przykladéw innowacyjnosci i innowacji.

Przykiady innowacyjnosci i inn0Wacji zostanaz zaprezentowane W Wybra
nych trajektoriach (scieikach) niepowodzen gospodarczych

2. Niepowodzenia gospodarcze
a scieiki niepowodzen gospodarczych malych firm

Zdajac sobie sprawe z Wielosci zmiennych, jakie naleiaioby Wziaé pod
uwage przy opisie niepowodzen gospodarczych, autor dokonal swiadomego
zaweienia zaréwno definicji niepowodzenia gospodarczego, jak i skali firm,
ktére podlegajq temu Zjawisku. W rezultacie przeprowadzonych studiéw
literaturowych oraz badan empirycznychl, sposréd takich pojeé, jak: nie
Wypiacalnosé (ang. insolvency), Zaprzestanie dziaialnosci (ang. discontinu
ance), ustanie dziaialnosci (ang. cease to trade), upadiosé (ang. collapse),
Wyrejestrowanie (ang. deregister), Wyjscie (ang. exit), pozbycie sie przedsie
biorstwa (ang. disposed of), niepowodzenie (ang. failure), bankructwo (ang.
bankruptcy), likwidacja (ang. liquidation) smieré (ang. death) (Storey, 1994;
Watson i Everett, 1996), zostaia Wybrana definicja WyWOdZE[CEl sie Z obszaru
ekonomicznych i prawnych ujeé niepowodzenia gospodarczego i przyjeta do
opisu zagadnien zaprezentowanych W poniiszym opracowaniu.

Dokonujqc przeglqclu kryteriéw niepowodzenia gospodarczego p0Wia;
zanych z kluczowymi definicjami tego zjawiska, systematyka drog Wyjscia
Z biznesu oraz réinymi nastepstwami Zakonczenia dziaialnosci gospodarczej
dla przedsiebiorcy ijego otoczenia, autor dokonal Wyboru definicji niep0W0
dzenia opartej na propozycji D. Ucbasarana, D.A. Shepherda, A. Locketta
i S.J. Lyona (2013, s. 175), tj. ,,Niep0W0dZenie jest to ustanie zaangaiowania
W przedsiewziecie (biznes) Z powodu braku osiagniecia minimalnego progu
ekonomicznej oplacalnosci ustalonego przez przedsiebiorce” (Ropega, 2013,
43). Mate firmy koncza zazwyczaj swoja dzialalnosé na podstawie subiektyW
nej opinii ich Wiascicieli menedieréw, ktérzy czesto samodzielnie oceniaja
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opiacalnosé przedsiewziecia i aby uniknqé dodatkowych kosztow, nawet
nie probuja inicjowaé sformalizowanych procedur zakonczenia dzialalnosci
gospodarczej, np. W postaci postepowania upadlosciowego. W efekcie czesto
jedyna, formalna czescia niepowodzenia gospodarczego sa, Wykreslenia Z sys
temu CEIDG (W przypadku osob fizycznych i Wspolnikow spoiek cywilnych)
zas Wszelkiego typu Zobowiazania sq regulowane Z powodztwa cywilnego
odrebnymi postepowaniami sadowymi. W efekcie niepowodzenia gospo
darcze oznaczajq straty zarowno Wierzycieli, jak i byiych przedsiebiorcow,
ktorzy odpowiadajq za zobowiazania dotychczasowej firmy (W Wiekszosci
przypadkow malych firm) calym swoim majatkiem.

Prezentowane W opracowaniu rozwaiania zostaiy odniesione sZcZego1
nie do malych firm, tj. mikro i malych przedsiebiorcow Z punktu Widzenia
ustawy 0 swobodzie dziaialnosci g0spodarcZej2.

Niepowodzenia gospodarcze malych firm sa determinowane przez cechy
charakterystyczne dla tych podmiotow. Z punktu Widzenia badan Z zakresu
barier i czynnikow ograniczajacych funkcjonowanie malych firm moina
Wyroinié cechy Wplywajace na problemy zarzadzania W tych firmach, a co
za tym idzie generujace bariery Wewnetrzne dla ich funkcjonowania.

Pierwsza cecha jest samodzielnosé procesu decyzyjnego — przedsiebiorca
zna Wszystkie problemy zwiajzane Z przedsiebiorstwem, ale jednoczesnie
skupiony jest na ich dorainym rozwiazywaniu. Mnogosé bieiacych proble
moW powoduje skupienie na dzialaniach operacyjnych i brak orientacji na
przysziosé. Powodowaé to moie niedostrzeganie potrzeby Wprowadzania
zasadniczych zmian rozwojowych, a takie trudnosci Z dostepem i przetWo
rzeniem informacji rynkowych.

Druga cecha jest brak dywersyfikacji irodei dochodow dla przedsiebiorcy
innych niZ prowadzona firma. Cecha ta czesto sklania przedsiebiorcow do
niepodejmowania przedsiewzieé mogqcych przyniesé duie korzysci, lecz
obarczonych Wiekszym ryzykiem niepowodzenia.

Trzeciq cechq moie byé rodzinny charakter firmy. Logika podejmoWa
nia decyzji W firmach rodzinnych moie mieé podtoie zarowno racjonalne
(ekonomiczne), jak i emocjonalne (zwiazane Z relacjami miedzy czionkami
rodziny). Problemy Wewnatrzrodzinne moga hamowaé podejmowanie sku
tecznych decyzji strategicznych (sukcesja, zmiana pokolen).

Czwarta, cecha jest niewystarczajzycy do realizacji zmian dostep do irodel
finansowania. Finansowanie malego przedsiebiorstwa odbywa sie glownie ze
srodkow Wiasciciela i jego rodziny oraz kredytow bankowych. Ograniczone
srodki finansowe nie pozwalaja czesto na Wybor czesci strategii dzialania
i powoduje, ograniczenie dzialalnosci do okreslonego fragmentu rynku.

Piatq cechq sq ograniczone Zasoby pozafinansowe, zwlaszcza dostep do
Wiedzy specjalistow. Niezatrudnianie specjalistow powoduje, Ze strategia
sformulowana przez przedsiebiorce jest Wypadkowq jego Wiedzy i umiejet
nosci oraz doswiadczenia nabytego W trakcie prowadzenia dzialalnosci. Jego
Wybor jest Wiec czesto intuicyjny i moie byé obarczony Wiekszym biedem.
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Pomocnym W opracowywaniu strategii W malych firmach moZe byé korzy
stanie Z doradztwa Zewnetrznego.

Wymienione cechy malych firm stanowia przyklad cZynnikoW odpoWie
dzialnych Za Wystapienie niepowodzenia W tych firmach. W publikacjach
dotyczacych niepowodzen gospodarczych podawane sa liczne przyczyny tego
Zjawiska (Baldwin, Gray, Johnson, Proctor, Rafiquzzaman i Sabourin, 1997;
Liao, 2004; Mellahi i Wilkinson, 2004; Crutzen i Van Caillie, 2007; Ooghe
i De Prijcker, 2006). WWielu Wypadkach sa to jednak analiZy czastkowe, sku
piajace sie na okreslonej grupie czynnikow lub rodzaju dzialalnosci, niewiele
teZ jest badan pokazujacych W sposob kompleksowy przyczyny niepowodzen
charakterystyczne dla malych firm. Analizujac Zrodla niepowodzenia, nie
moZna rozpatrywaé ich jako jednego czynnika lub kilku oderwanych od siebie
czynnikow pochodzacych tylko Z otoczenia lub tylko Z Wnetrza organiza
cji, lecz naleZy je roZWaZaé jako relacje miedzy tymi obszarami, Zwlaszcza
W kontekscie reakcji na Zmiany Zachodzace W otoczeniu. W obecnej czesci
publikacji istotne jest jedynie Zasygnalizowanie istnienia Zwiazku pomiedzy
przyczynami, problemami Wtornymi, Zwiazanymi Z nimi symptomami oraz
najbardziej Widocznym i odczuwalnym prZeZ firmy kryzysem.

Liczne publikacje dowodza, Ze moZna je Zaklasyfikowaé W takich obsZa
rach, jak: prZycZyny Zwiazane Z osoba przedsiebiorcy (Argenti, 1976; Bruderl
i in., 1992; Pasanen, 2005; Bates, 2005; Larson i Clute, 1979; Koksal iArditi,
2004), przyczyny Zwiazane Z firma,, W tym cechami firmy (Liao, 2004; Mellahi
i Wilkinson, 2004; Crutzen i Van Caillie, 2007; Ooghe i De Prijcker, 2006)
oraz przyczyny majace Wplyw na przedsiebiorce i firme, ale pochodzace
Z otoczenia (Liao, 2004; Mellahi i Wilkinson, 2004; Crutzen i Van Caillie,
2007; Ooghe i De Prijcker, 2006; Baldwin i in., 1997; Koksal i Arditi, 2004;
Boyle i Desai, 1991; Slatter i Lovett, 2001; Korol i Prusak, 2005; Zelek,
2003)3. Wsrod podstawowych Zestawien przyczyn W tych kategoriach moZna
Wymienié koncepcje N. Crutzen i D. Van Caillie Wskazujaca, na przyczyny
Zawarte W trZech p0niZsZych obszarach (Crutzen i Van Caillie, 2007):
— Zasoby firmy — materialne (techniczne, finansowe), niematerialne (relacje

Z otoczeniem, kompetencje techniczne, Zarzadcze), strategia i polityka
roZWoju, polityka marketingowa, polityka dzialan operacyjnych, polityka
finansowa;

— osoba przedsiebiorcy — kompetencje, motywacja, cele, osobowosé, relacje
Z partnerami;

— Zmiany Zachodzace W otoczeniu — polityka, Warunki ekonomiczne, spo
leczne, technologia, system prawny, dostawcy, nabywcy, substytuty, kon
kurenci, potencjalni Wchodzacy.
Dzieki takiemu podejsciu moZna Zidentyfikowaé sekwencje Zdarzen pro

Wadzacych do niepowodzen gospodarczych opartych na jednej przyczynie
(grupie prZycZyn), ktore W konkretnym przypadku malej firmy Wywolaly
lancuch Zdarzen powodujacych identyfikacje problemow wtornych. Nie
stety Wymienione poWyZej cechy malych firm nie sprzyjaja odroZnieniu,
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Widocznych na etapie pogorszenia sytuacji firmy, problemow Wtornych od
faktycznych przyczyn potencjalnego niepowodzenia gospodarczego. Taka
sytuacja powoduje, Ze W praktyce Wielu Wlascicieli menedZer6W nie potrafi
oddzielié przyczyn potencjalnego niepowodzenia gospodarczego od proble
mow Wtornych stanowiacych efekt Zachodzacego procesu. Brak jest roWnieZ
orientacji Ze strony Zarzadzajacych W tych firmach na oddzielenie kategorii
przyczyn od symptomow.

W literaturze tematu moZna spotkaé takie okreslenia, jak sygnal, oZnaka,
symptom, objaw pogorszenia sytuacji przedsiebiorstwa. Najczesciej stosoWa
nym terminem jest symptom, ktory Wedlug Slownika Jezyka Polskiego (1999,
s. 355) jest definiowany jako oZnaka czegos, ZWykle ujemnego Zjawiska.
Symptomy nie powoduja niepowodzenia, Wskazuja jednak, Ze istnieja jakies
prZycZyny danej sytuacji. Jak ZauWaZaja S. Slatter i D. Lovett (2001), naleZy
odroZnié przyczyny Zlej kondycji przedsiebiorstwa od jej objawow, a samo
Zlikwidowanie oZnak oslabienia nie spowoduje Wyprowadzenia firmy Z sytu
acji kryzysowej. W praktyce 0ZnacZa to, Ze dzialania naprawcze skoncen
trowaly sie na problemach Wtornych, Zidentyfikowanych Za pomoca latwiej
dostrzegalnych symptomow, Zas faktyczne prZycZyny nie Zostaly ujawnione
lub nie Zostaly podjete dzialania Zapobiegajace ich oddzialywaniu (Ropega,
2013, s. 89—102).

Dalszym etapem, jaki moZna obserwowaé W procesie niepowodzenia
gospodarczego, jest Wystapienie kryzysu. Obecnie tematyka kryzysu W orga
nizacjach jest bardzo czesto poruszana W kontekscie spowolnienia gospo
darczego majacego miejsce W Wiekszosci rozwinietych gospodarek na calym
swiecie. Liczne publikacje dotyczace kryzysu W firmach obrazuja rodzaje
kryzysow, stopien ich oddzialywania oraZ miejsca Wystepowania. W niniejszej
publikacji Zjawisko kryzysu jest Zaprezentowane W sposob ogolny, Wskazujacy
jedynie jego miejsce W kontekscie niepowodzen gospodarczych malych firm,
nie Zas jego szczegolowe opisy i podzialy.

Kryzys jest ZagroZeniem dla funkcjonowania organizacji oraZ jej prZe
trwania i stad niezbedne jest jego dostrzeganie W niepowodzeniu gospo
darczym (Hermann, 1963; WeitZel i Johnson, 1989; Gurgul, 2006). W kry
Zysie Warunki podejmowania decyZji sq ograniczone prZeZ: wystapienie
sytuacji trwalego Zaklocenia funkcjonowania organizacji, rZecZyWista lub
pozorna utrate kontroli nad dzialalnoscia organizacji, naruszona rownowage
Wewnetrzna organizacji, pogarszajaca sie kondycje finansowa, ZagroZenie
realizacji celow strategicznych organizacji, ZnisZcZenie podstawy publicznego
Zaufania i Wewnetrznej Wiary W organizacje (Zelek, 2003). Jednoczesnie
W kryzysie ujawniaja sie takie czynniki, jak krotki czas podejmowania decyzji,
ograniczony stopien prZeWidyWalnosci oraZ obawy Wynikajace Z niepewnosci
dodatkowo utrudniajace podejmowanie decyzji W trakcie trwania kryzysu
(por. WaWrZyniak, 1999, Urbanowska Sojkin, 2003). W Wyniku tego kry
Zys moZe staé sie bezposrednim etapem poprzedzajacym niepowodzenie
gospodarcze malej firmy.
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Autor swiadomie W tej publikacji jedynie Zasygnalizowal istnienie
Wymienionych poWyZej kategorii przyczyn i symptomow kryzysu. Wynika
to Z przekonania, Ze samo poznanie Wskazanych skladowych nie Wystarczy
do stworzenia skutecznego przeciwdzialania temu Zjawisku. Potrzebne jest
powiqzanie Wymienionych skladowych Z konkretnyrni rodzajami Wariantow
Zachowan firmy, jakie mogq proWadZié do niepowodzenia gospodarczego
oraz Z sekwencjq Zdarzen Zachodzqcych W samych tych firmach. W Zwiqzku
Z tym W dalszej czesci artykulu Zostanq Zaprezentowane scieZki niepoWo
dzen gospodarczych. W prezentacji bedzie chodzilo nie tylko o Wskazanie
rodzajow tych scieZek, Zaprezentowanie kryteriow ich Wyodrebnienia, ale
takZe poWiqZanie ich Z czynnikami mogqcymi prZeciWdZialaé niepoWodZe
niom gospodarczym. Czynnikami, ktore Zostanq Wziete pod uwage W dalszej
czesci opracowania bedq ZWlasZcZa innowacyjnosé i innowacje.

3. lnnowacja a sktadowe scieiek niepowodzen gospodarczych
malych firm

Autorzy Zajmujqcy sie niepowodzeniami gospodarczymi Zidentyfikowali
tZW. scieZki (trajektorie) niepowodzen gospodarczych. §cieZki te Zostaly
Wyodrebnione prZy uZyciu opisanych poWyZej skladowych. W opisach scie
Zek szczegolna uwaga Zostala skierowana na (Ooghe i De Prijcker, 2006;
Crutzen, 2010):
— Wariantowosé Zjawiska niepoWodZen gospodarczych,
— Wielosé skladowych,
— ZWiqZki prZycZynoWo skutkowe Zachodzqce pomiedzy poszczegolnymi

skladowymi.
W efekcie W opisach scieZek niepowodzen gospodarczych pojawiajq sie

odniesienia do Zmian Zachodzqcych W firmach prZy przechodzeniu prZeZ
poszczegolne etapy Zycia. Stqd Wiekszosé autorow opisujqcych trajektorie
W sposob bezposredni lub posredni naWiqZuje do modeli cyklu Zycia orga
niZacji, WiqZqc je Z konkretnq grupq Zdarzen (por. Miller, 1977; Masuch,
1985; Richardson, NWankWo i Richardson, 1994; Ooghe i De Prijcker, 2006).
W ZWiqZku Z tym W Zawartych W literaturze opisach sq Wskazywane ZWiqZki
przebiegu konkretnej scieZki niepowodzenia gospodarczego Z problemami,
na jakie napotykajq firmy W poszczegolnych fazach rozvvoju. Fazy cyklu Zycia
dodatkowo ulatwiajq Zrozumienie Wzajemnego oddzialywania czynnikow
Zawartych W poszczegolnych opisach scieZek niepowodzen gospodarczych.
Pozwalaj q one takZe Wyroinié te czynniki, ktore W Wiekszym lub mniejszym
stopniu oddzialujq na firme na danym etapie jej Zycia.

Takq Zaleinosé chcialby Wykorzystaé W sWoich roZWaZaniach autor, Wska
Zujqc te scieZki, na ktorych (Z uwagi na ich charakterystyke) najlatwiej bedzie
Wykorzystaé innowacje dla prZeciWdZialania niepowodzeniu gospodarczemu
malej firmy. Dokonujqc proby przeniesienia innowacyjnosci i innowacji na
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Zagadnienia Zwiqzane Z niepowodzeniami gospodarczymi malych firm, Warto
Wskazaé niewielkq liczbe publikacji nawiqzujqcych do tych dwoch obszarow.
Znacznie czesciej 0 innowacjach mowi sic W kontekscie strategii roZWoju
firm (Boyle i Desai, 1991; Pretorius, 2008; Weitzel i Johnsson, 1989). Zas
W przypadku publikacji Z Zakresu niepowodzen gospodarczych eksponuje sic;
innowacyjnosé i innowacje jako przyklady przyczyn niepowodzen gospodar
czych (W nielicznych publikacjach takZe symptomy), nie Widzqc roli innowacji
W procesie przeciwdzialania niepowodzeniom firm.

Szczegolnie jest to Widoczne W dyskusji o mikro i malych firmach. Jak
Wskazuje E. Stawasz, innowacje i innowacyjnosc sq rozumiane jako Zmiany,
nowosci oraz Zdolnosé i gotowosé do ich poszukiwania. Na dalszym Zas etapie
stajq sic; podstawq tWorZenia, absorpcji i Wprowadzania W praktyce Zmian,
ktore swoim Zasiegiem Zaczynajq odgrywaé role W roZWoju podmiotow gospo
darczych, regionow i calych gospodarek na globalnym rynku (Stawasz, 2010).
Pamietajqc o przyjetych W literaturze definicjach innowacji produktowych,
procesowych, organizacyjnych i marketingowych (Podrecznik Oslo, 2008;
Perenc i Holub Iwan, 2011; Rozkrut, 2013), naleZy pamietaé, Ze jednoczesnie
innowacje stanowiq Zarowno specyficzne, unikalne iWyr6Zniajqce umiejetno
sci przedsiebiorstw (Stawasz, 2011). Z drugiej Zas strony, pomimo licznych
dyskusji Ze strony przedsiebiorcow, naukoWc6W, politykow i innych prZed
stawicieli grup ksztaltujqcych Zachowanie malych firm W Polsce, podmioty te
W niewielkim stopniu stanowiq przedsiebiorstwa innowacyjne. Jak Wskazuje
A. Zalesna, przedsiebiorstwa tego sektora nie dysponujq Wystarczajqcymi
srodkami na dzialalnosc badaWcZo roZWojoWq, a szczegolnie nie spelniajq
kryterium Wskazanego prZeZ A. Jasinskiego, tj. proWadZenia prac badaW
cZo roZWojovvych W szerokim Zakresie, systematycznego WdraZania nowych
rozwiqzan naukowo technologicznych, jak i stalego Wprowadzania innowacji
na rynek (Zalesna, 2013). NaleZy jednak pamietaé, Ze W przypadku czesci
innowacji produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie
musZq byc nowosciq dla rynku, na ktorym operuje przedsiebiorstwo, ale
muszq byé nowosciq przynajmniej dla samego przedsiebiorstwa. Produkty,
procesy i metody nie muszq byc opracowane prZeZ samo przedsiebiorstwo,
mogq byé opracowane prZeZ inne przedsiebiorstwo bqdi przez jednostke
o innym charakterze (Rozkrut, 2013).

W tym miejscu, pomimo licznych opracowan Zawierajqcych Wykazy barier
nie tylko tWorZenia, ale takZe Zastosowania innowacji, autor chcialby podjqé
probe Wskazania potencjalnych innowacji do Zastosowania prZeZ male firmy,
ktore nie tylko nie sq W fazie Wzrostowej ani stagnacyjnej, ale Znalazly sie
na scieZce niepowodzenia gospodarczego. Aby Zidentyfikowac Zachowania
takich firm, Warto Zwrocié uwage na opinie na temat innowacji W proWadZe
niu dzialalnosci gospodarczej przedstawicieli malych firm, ktore Znalazly sie
W okresie potencjalnego Wejscia na scieike niep0WodZenia gospodarczego.
W tym celu Zostanq Zaprezentowane Wyniki Wyodrebnione Z Wiekszych badan
prZeproWadZonych prZeZ R. Lisowskq na grupie 124 firm Z kategorii mikro
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i malych, ktore na podstawie WskaZnika4: Wielkosci obrotu, Wielkosci Zatrud
nienia, udzialu W rynku oraz Wielkosci zysku odnotowaly spadek Wskaza
nych parametrow, co moZe swiadczyc 0 pojawieniu sic symptomow Wejscia
firmy na scieike potencjalnego niepowodzenia gospodarczego. W Zwiqzku
Z tym odpowiedzi Zarzqdzajqcych tymi firmami W Zakresie innowacyjnosci
i innowacji sq interesujqce dla tematyki opracowania.

Jak Wynika Z uzyskanych przez R. Lisowskq danych, niewiele ponad 20%
malych firm Znajdujqcych sie na trajektorii niepoWodZenia gospodarczego
Wprowadzilo innowacje. Sposrod nich jako glowne przyczyny Wprowadzenia
innowacji Zostal Wskazany oczekiwany roZWoj przedsiebiorstwa (21,7% Wska
Zan), W dalszej kolejnosci dostrZeZono presje konkurencji (15,7%), ZWieksZe
nie konkurencyjnosci firmy (15,7%) oraz cheé zwiekszenia Zyskow (13,8%).
Pomimo optymistycznej perspektywy roZWoju przedsiebiorstwa, odpowiedzi
Wskazujqce te przyczyny mogq swiadczyé o tym, Ze decyzj a o Wprowadzeniu
innowacji mogla Wynikaé Z subiektywnej oceny przedsiebiorcow na temat
obecnej sytuacji firmy. Istnieje obawa, Ze W Wielu przypadkach faktyczny
roZWoj przedsiebiorstwa nie byl moZliWy do osiqgniecia. W przypadku
Zwiekszenia konkurencyjnosci istnieje uzasadnienie dla tego typu Wskazan,
sZcZegolnie W przypadku osiqgniecia prZeZ firmy racjonalnego Zarzqdzania
pozycjami kosztowymi. W efekcie mogq pojawié sie dodatkowe korzysci dla
firmy Wynikajqce Z oszczednosci i pozwalajqce takZe na Zwiekszenie Zyskow.

Pomimo Wymienionych oczekiwanych przyczyn Wprowadzenia innowacji,
okres Wejscia prZeZ malq firme na potencjalnq trajektorie niepowodzenia
gospodarczego WiqZe sie Z pojawiajqcymi sie W tym czasie ograniczeniami.
NaleZy Wskazaé, Ze sposrod Zbadanych przedsiebiorstw niemal 80% nie
Zadeklarowalo Wprowadzenia innowacji. Reprezentanci tych firm wskazali
na bariere W postaci Wysokich kosZtoW przygotowania i Wdroienia innowa
cji (21,4% Wskazan), Zbyt duZe ryzyko ZWiqZane Z WdroZeniem innowacji
(15,9% Wskazan) oraz brak odpowiednio Wykwalifikowanego personelu
(13,4% Wskazan).

Zaprezentowane poWyZej fragmenty badania potwierdzajq niskq sklon
nosé i moZliWosci Wykorzystania prZeZ Wlascicieli menedZeroW malych firm
innowacyjnosci i innowacji dla prZeciWdZialania pogarszaniu sic sytuacji
gospodarczej firmy, ktora moZe Zakonczyc sie niepowodzeniem gospodar
czym. Czynnikami, ktore mogq byc odpoWiedZialne Za takq sytuacje, sq
ograniczenia Zasobowe malych firm, tradycyjne sposoby ich funkcjonowania
ale przede Wszystkim brak informacji i Wiedzy na temat alternatywnych
roZWiqZan Z Zakresu Zarzqdzania malq firmq.

Zgodnie Ze Wskazanymi poWyZej roZWaZaniami, W celu identyfikacji
potencjalnych sytuacji Zastosowania innowacji na scieZkach niepoWodZen
gospodarczych naleZy Zidentyfikowaé sktadowe i rodzaje tych scieZek.

Autorem, ktorego roZWaZania ZapocZqtkoWaly szerokq dyskusje nad skla
dowymi i przebiegiem scieZek niepowodzen gospodarczych, jest J . Argenti.
WyroZnil on trZy trajektorie prowadzqce do niepowodzenia (Argenti, 1976):
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1. Typ 1 opisuje typoWy proces upadku firm rozpoczynajqcych dzialalnosé.
Sq to firmy, ktore juZ na starcie nie majq szans na przetrwanie Z powodu
bledow W ZarZqdZaniu popelnionych W trakcie Zakladania oraz roZpocZe
cia dzialalnosci firmy. Przedsiebiorca nie posiada Wystarczajqcej Wiedzy
i umiejetnosci, aby skutecznie ZaloZyé i rozwinqé firme. Firmy te nigdy
nie prZetrWajq na tyle dlugo, by opuscié Wczesne faZy roZWoju, czesto
teZ nigdy nie generujq Zysku.

2. Typ 2 odnosi sic roWnieZ do mlodych firm, lecZ ZaZWycZaj dluZej funk
cjonujqcych niZ typ 1. Firmy te charakteryzujq sie Zarzqdzaniem przez
ambitnego, charyzmatycznego Wlasciciela, ktory nie jest sklonny prZyjmo
Waé rad od innych. Osoby te maja duZq sklonnosé do 1"yZyka, niektore
cechuje teZ przesadny optymizm. Czesto upadek nastepuje po szybkim,
niekontrolowanym Wzroscie firmy.

3. Typ 3 dotyczy dojrzalych firm, ktore Z powodzeniem funkcjonujq juZ
jakis cZas na rynku. Typowy dla takiej firmy jest brak motywacji i Zaan
gaZoWania Ze strony prowadzqcych biznes oraz poleganie na strategiach,
ktore byly efektywne W przeszlosci. Firme cechuje teZ niedostrzeganie
Zmian W otoczeniu, co skutkuje utratq pozycji konkurencyjnej. W raZie
Wystqpienia jakichs kluczowych Zmian W otoczeniu nie nastepuje Zadna
reakcja na to Zjawisko, co jest prZycZynq niepowodzenia.
W Zaprezentowanych typach trajektorii niepowodze gospodarczych

Widoczne sq braki W Zakresie Zarzqdzania. Wlasciciele menedZeroWie czesto
nie identyfikujq nie tylko konkretnych prZycZyn i symptomow potencjalnego
Zagroienia dla prZetrWania biznesu, ale takie nie Znajq rodzajow trajektorii
niepoWodZen, czynnikow i relacji pomiedzy nimi oraz etapow, W jakich te
czynniki Zaczynajq negatywnie oddzialywaé na sytuacje malej firmy.

Na podstawie tego podzialu oraz klasyfikacji Zaproponowanych przez
kolejnych badaczy moZna WyroZnié kilka glownych trajektorii, ktore obrazujq
Zachowania charakterystyczne dla malych firm W poszczegolnych okresach
ich funkcjonowania (por. Barringer, 1997; Richardson, NWankWo i Richard
son, 1994; Sexton i Van Auken, 1985; Ooghe i De Prijcker, 2006; Crutzen,
2010).

Zdaniem autora moZliWosé Zastosowania innowacyjnosci i innowacji ma
miejsce praktycznie W kaZdej trajektorii niepowodzen gospodarczych. OZna
cZa to, Ze strategie prZeciWdZialania niepoWodZeniom gospodarczym W duZej
mierze bedq korzystaé Z rozwiqzan innowacyjnych stanowiqcych swoistego
rodzaju ,,uciecZke do prZodu” moZliWq do Zastosowania prZeZ firmy Zagro
Zone Wejsciem na konkretnq trajektorie niepowodzenia gospodarczego lub
Znajdujqce sie na takiej trajektorii (Piasecki, 2012).

PoniZej Zostanie Zaprezentowana proba Wskazania obszarow moZliWych
rozwiqza innowacyjnych na tle Wybranych drog prowadzqcych do niepo
Wodzenia gospodarcZego5.

Do pierwszej scieZki niepowodzen gospodarczych moZna Zaliczyé nie
udany start up. ScieZka ta dotyczy sZcZegolnie malych przedsiebiorstw
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W poczqtkowych fazach Zycia. Jest ona praktycznie calkowicie Zvviqzana
Z osobq przedsiebiorcy, jego postawami, motywami, Zdolnosciami i koncep
cjq patrzenia na sWiat, co moZe byé klucZoWym czynnikiem decydujqcym
o przetrvvaniu lub poraZce firmy .

Faza Zaloiycielska jest momentem pojawienia sie i rozpoczecia urZeczy
Wistnienia marzenia (pomyslu) o ZaloZeniu Wlasnej firmy. Uwarunkowania
ksztaltujqce Zachowania przedsiebiorcy sq glownym Zrodlem niebeZpiecZen
stWa Zle prZepr0WadZonego procesu planowania przedsiebiorstwa i ZbudoWa
nia strategii. Pojawia sie niebezpiecze stwo, Ze przyszly Wlasciciel nie udzieli
(czesto sam przed sobq) odpowiedzi na pytania dotyczqce rodzaju dZialalno
sci gospodarczej, rodzaju uZytecZnosci przyszlych produktow (uslug), ocZeki
Wanego poziomu Zysku, pozycji W rynku, kierunkow rozwoju, Zewnetrznych
Zrodel finansowania, prZysZlej polityki kadrowej, systemu motywowania cZy
budowy kultury organizacyjnej. Dopiero odpoWiedZ na te i Wiele innych
pytari moZe stWorZyé podstawy do budowy prZejrZystej i Zwartej koncepcji
noWo uruchamianego przedsiebiorstwa. PreZentoWane moZliWosci niepoWo
dze gospodarczych W fazie Zaloiycielskiej Wskazujq na ogromne ZroZnico
Wanie obsZaroW, W ktorych mogq mieé miejsce.

W przypadku tej trajektorii glownym czynnikiem generujqcym szanse
na unikniecie niepowodzenia jest innowacyjnosé samego Wlasciciela meno
dZera. Jego otwartosé na innowacje moZe skutkowaé Wprowadzeniem sys
temu Wpierajqcego proces podejmowania decyzji. Mogq byé to narzedzia
Wspierajqce samoocene Wiedzy Z Zakresu przedsiebiorczosci i ZarZqdZania,
Wariantowe systemy Wspierania decyzji, a takZe narzedzia kontrolne. Wska
Zana innowacyjnosé ma szczegolnie Znaczenie W przypadku problemow Ze
strony Zarzqdzajqcego (zarzqdzajqcych) Ze stworzeniem planow opartych
na rzeczywistych danych. Zastosowanie nowego rozwiqzania Wspierajqcego
proces decyzyjny moZe Zredukowaé ograniczenia W Zakresie Zdolnosci plano
Wania i organizowania W firmie. W analizowanej trajektorii braki W plano
Waniu i okreslaniu celow majq negatywny Wplyw na powstajqcq organizacje,
ograniczajq budowe optymalnych kontaktow Z otoczeniem, pozwalajqcych
na oparcie ich na Zasadach tZW. Wymiany relacyjnej, powiqzan 0 charakterze
sieciowym (Barringer, 1997), ktore charakteryzujq sie m.in. dlugofalowq
perspektywq Wspolpracy, Wzajemnym Zaufaniem, otwartosciq komunika
cyjnq. PocZqtkoWy ZestaW ZasoboW organizacji nie daje jesZcZe podstaw do
stworzenia przewagi konkurencyjnej, co przeklada sie na niewystarczajqcy
poziom sprZedaZy prZy Wysokich pocZqtkoWych kosZtach dzialalnosci i ZWiq
Zany Z tym brak Zyskow. Aby Zredukowaé to ograniczenie, potrzebne jest
sZcZegoloWe dobranie Zasobow. W tym przypadku czynnikiem Wspierajq
cym moZe stac sie noWocZesne narZedZie prognoZoWania i optymalizowania
potrzeb Zasobowych malej firmy. Identyfikacja i Zastosowanie tego narzedzia
(czesto Wystepujqcego W postaci tZW. symulacji W ramach modeli optyma
lizacyjnych) pozwoli Wyznaczyé niezbedne naklady, jakie naleZy poniesé,
aby realiZoWaé glowny cel firmy. Praktycznie dalsZe losy firmy sq W ogrom
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nym stopniu uZaleZnione od umiejetnego przygotowania i Wykonania tej
fazy przez przedsiebiorcow i to oni sq glownym odbiorcq innowacji. Warto
roWnieZ W ramach Wspolpracy Z instytucjami typu anioly biznesu (sieé lub
pojedyncze osoby fizyczne), funduszami venture capital, uczelnie W ramach
procesow spin off, itp. uzyskac dostep do innowacji posiadanych W Zasobach
tych organizacji (http://vvvvw.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=2D9C
440DE49348939BBF27D1AD6F27AE&target=spin off).

Kolejna scieZka niepoWodZen gospodarczych dotyczy niestabilnego zarza
dzania nowa rosnaca rma. Prezentowana scieika upadku dotyczy firm, ktore
Z powodzeniem przeszly sam proces Zaloienia dzialalnosci gospodarczej
i dotarly do fazy, W ktorej powinny nastqpié dzialania nakierowane prZede
Wszystkim na Wzrost firmy, ktorego efektem bedzie trwale przekroczenie
progu rentownosci. W faZie tej szczegolnego Znaczenia nabiera proces plano
wania, ktory przeksztalca sie Z planowania opartego na stworzeniu pomyslu
na Wejscie do biznesu W planowanie nakierowane na utrzymanie i WZrost
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

D. Sexton i P. Van Auken Zwrocili uwage na Wplyw planowania na prze
trwanie firmy, podkreslajqc, Ze brak planowania strategicznego sprzyja nie
poWodZeniom gospodarczym (Sexton i Van Auken, 1985). W przypadku tej
scieZki klucZoWe Znaczenie dla niep0WodZenia gospodarczego mogq mieé
relacje Z pierwszymi klientami. Mogq oni byé Zrodlem obiektywnych opinii
o prezentowanej ofercie, 0 przewidywanych Zmianach na rynku, a takie
o konkurencji. Wiele firm tego nie docenia, Zapominajqc o tym Zrodle Zbie
rania informacji. Organizacja W piervvszych fazach dzialalnosci jest Z natury
bardziej Zorientowana na dopracowanie produktu/uslugi niZ na sprZedaZ
(Adizes, 2004), naleZy jednak Zwrocié uwage, Ze sprZedaZ jest decydujqca dla
mlodej firmy, ktora potrzebuje srodkow, aby przetrwaé. Problem moZe staé
sie patologiczny, gdy przedsiebiorca jest Zbyt pochloniety ciqglym udosko
nalaniem produktu/uslugi beZ fina1iZoWania tego procesu i braku skupienia
na sprZedaZy. Zakoriczenie ,,miesiqca miodowego” (Fichman i Levinthal,
1991), Wyczerpanie poczqtkowych Zasobow firmy, ktore pozwolily przetrwaé
jej pierWsZy okres dzialalnosci, powoduje Weryfikacje ZaloZonych planow
Z rzeczywistosciq. W przypadku tej grupy ograniczen przedsiebiorca powinien
Zwrocic uwage na innowacyjnosé Wlasnq i ewentualnego Zespolu, jaki posiada
W firmie. Istotna jest ZWlasZcZa orientacja na innowacje marketingowe lub
pochodne tych innowacji. Wykorzystanie rozwiqzan tZW. blekitnego oceanu
stWarZa podstawy do Znalezienia Zarowno nowych klientow, jak i nowych
form Wspolpracy Z klientami. Warto pamietaé, Ze Wskazana Wczesniej orien
tacja na produkt powinna uwzgledniaé noWe formy Wspolpracy Z klientem.
Warto podkreslic moZliWosé Zastosowania innowacji procesowych W Zakresie
sposobow i technik prezentacji produktu i jego sprZedaZy, np. platformy
sprZedaZy powiqzane Z grafikq i WiZualiZacjq produktu.

Innym problemem, Z ktorym moZna spotkaé sie W mlodych, rosnqcych
firmach, jest nieprawidlowe ZarZqdZanie finansami. MoZe sie to prZeja
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Wiac W finansowaniu poZycZkami krotkoterminowymi dlugoterminowych
inwestycji (Adizes, 2004) czy teZ Zbyt niskim kapitalem poczqtkowym (Hall
i Young, 1991; North, Leigh i Smallbone, 1991). Dla Ooghe i De Prijcker
trajektoria opisuje ambitne rosnqce firmy. Przedsiebiorca popelnia blqd
duiego przeszacowania popytu na produkty firmy, ktory moZe byc konse
kwencjq Zbytniego optymizmu lub blednych informacji o rozmiarach rynku
lub preferencjach klientow.

W tym przypadku nowe roZWiqZania W Zakresie Zrodel finansowania
(iniynieria finansowa, Wspolpraca Wymienionymi Wczesniej aniolami biznesu,
funduszami venture capital itp.) mogq stworzyc podstawy do Wiekszych moZ
liwosci finansowych firmy i redukcji ryzyka Wynikajqcego Z nieplanowego
Wyboru sposobow finansowania biznesu. Warto podkreslié, Ze innowacyjne
formy doradztwa poZWalajq na dostrZeZenie niebeZpiecZenstW tego etapu.
Sama decyzja o skorzystaniu Z roinych form doradztwa moZe byé poparta
Wnioskami Z Zalecen programow identyfikujqcych moZliWosc popelnienia
bledu prZesZacoWania samego przedsiewziecia. NarZedZia do tego typu Wnio
skow sq dostepne jako produkt programow W Zakresie szkolen i doradztwa
(http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/eWt/self_asses
sment.cfm). Orientacja projektowa poZWala na Weryfikacje Zaloien poprzez
bezplatne konsultacje W instytucjach odpowiedzialnych Za realizacje strategii
W ukladzie regionalnym, dostarczone dla dyspozycji przedsiebiorcow arkusze
kalkulacyjne, edytory Wnioskow itp.

Trzecia scieika niepoWodZen gospodarczych nosi naZWe bezkrytycyzm po
szybkim wzroscie firmy. ScieZka ta dotyczy firm, ktore Wczesniej Zdaniem
przedsiebiorcy odniosly sukces, ale nie dostosowaly sWoich obecnych Zacho
Wan do Zmian Wewnetrznych i pochodzqcych Z toczenia. Najczesciej prZed
siebiorcy oceniajq sukces Z punktu Widzenia stopnia realizacji Zarowno celow
Wlasciciela, jak i firmy. Na tej trajektorii szczegolnie mocno uwypukla sie
subiektywizm i W Zwiqzku Z tym takie subiektywna ocena tego, co do tej pory
udalo sie ZrealiZoWaé. Jak Widac, niepewnosc samych informacji (np. brak
dokladnych danych, Zafalszowane dane, dane przewidywane) powiqzana
Z samodzielnq ich interpretacjq (np. ten poZiom Zysku jest Wystarczajqcy)
W efekcie doprowadzajq do bezpodstawnych Wnioskow na temat przyszlosci
firmy, jej potrzeb i stajqcych przed niq Wyzwan. Widoczne W tej scieZce stajq
sie niedobory Wiarygodnych informacji 0 aktualnej sytuacji firmy W kon
tekscie Zmian Zachodzqcych W otoczeniu oraz brak specjalistycznej Wiedzy.

RoZWiqZaniem moZe byé Zastosowanie innowacji organizacyjnych i pro
cesowych. Innowacje te mogq Zredukowaé negatywne nastepstwa beZkry
tycznego akceptowania uzyskanego poziomu rozwoju firmy.

W przypadku innowacji procesowych Z uWagi na to, Ze W trajektorii tej
braki kompetencji Wlascicieli menedZeroW przez dlugi okres nie sqWidoczne
(nie Wywolujq symptomow), potrzebne sq noWocZesne roZWiqZania organiza
cyjne. Zwlaszcza Zdiagnozowanie przyjetego modelu biznesowego (uznanego
Za obowiqzujqcy) i Zweryfikowanie organizacyjnych moZliWosci jego reali
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Zacji. Nowoczesne programy skladajqce sie Z modulow pozwalajq roZpo
Znaé istniejqcy potencjal organizacyjny. lnnowacje organizacyjne pozwalajq
Zmienié przyjete dotychczas procedury W Zakresie przebiegu calego procesu
Zwiqzanego Z realizacjq modelu biznesowego. Oznacza to identyfikacje bra
kujqcych W firmie kompetencji (W tym kompetencji Wlasciciela menedZera),
Weryfikacje optymalnosci stosowanych dotychczas roZWiqZan, ale takZe pro
pozycje miejsca przyszlych innowacji produktowych oraz marketingowych.

W przypadku Zastosowania innowacji procesowych moZliWe bedzie uW0l
nienie zasobow, ktore mogq Zostaé przeznaczone na dokapitalizowanie lub
Wdroienie inwestycji W firmie. Procesowa innowacja moZe pozwolié na vvyko
rzystanie roZWiqZan logistycznych, np. opartych na outsourcingu (Wspolpraca
W lancuchu dostaw), Zas innowacja organizacyjna pozwoli Zoptymalizowaé
procesy Wewnetrznej organizacji i koordynacji. W efekcie dotychczasowa
struktura promienista prosta moZe Zostaé Zastqpiona strukturq bardziej
ZloZonq i dopasowanq do podjetych Zmian.

Wymienione innowacje poZWolq Zapobiec spadkowi Zyskow oraz plyn
nosci (najczesciej Wystepujqce symptomy finansowe W tej fazie). W efekcie
bedzie moZna przeciwdzialaé Wystepujqcym W tej trajektorii symptomom
W postaci pogorszenia sie relacji Z dostawcami, odbiorcami, ale takZe relacji
WeWnqtrZ organizacji.

Czwarta scieika niepowodzen gospodarczych nosi nazwe stagnacji doj
rzalej firmy. W przypadku scieZki dojrzalosci organizacji coraz Wiekszego
Znaczenia nabierajq czynniki niewystepujqce W poprzednich trajektoriach.
Firmy Znajdujqce sie na tej scieZce czesto funkcjonujq na rynku przez dluZszy
cZas. ZarZqdZanie W nich jest Zdecentralizowane, Wlasciciel czesto juZ mniej
jest ZWiqZany Z firmq Zarowno pod Wzgledem finansowym, jak i operacyj
nym. Zagroieniem moZe byé tZW. skostnienie (Churchill i Lewis, 1983)
charakteryzujqce sie brakiem innowacyjnych decyzji i unikaniem ryzyka.
Jak podkresla Adizes (2004), firma osiqgnqwszy najlepszq pozycje, nie
moZe popasé W samoZadoWolenie. PierWsZym krokiem do niepoWodZenia
jest Wedlug Adizesa przeswiadczenie Zarzqdzajqcych, Ze nie naleZy niczego
Zmieniaé, skoro firma osiqgnela juZ takq pozycje. WiqZe sie to Ze Zjawiskiem
inercji (Hannan i Freeman, 1984), ktora Z jednej strony poZWala na two
rZenie ram Wewnetrznego funkcjonowania organizacji, lecz Z drugiej strony
utrudnia podjecie dzialan W odpoWiedZi na noWe ocZekiWania Ze strony
otoczenia oraz powoduje spadek efektywnosci dzialania. Innym problemem
dojrzalych firm moZe byé spadek motywacji przedsiebiorcy do podejmowania
nowych Wyzwan, spowodowany jego ZnuZeniem prowadzeniem dzialalnosci
lub Zmniejszonym ZaangaZoWaniem W Zarzqdzanie.

Nawiqzaniem do tej trajektorii moZe byé propozycja trajektorii Wedlug
Ooghe i De Prijcker (2006). Autorzy ci dokonali uszczegolowienia trajek
torii typu 3 Zaproponowanej prZeZ Argentiego. Ich Zdaniem reprezentuje
ona dojrzale, apatyczne firmy 0 ustabilizowanej pozycji. Typowy dla takiej
firmy jest brak motywacji i ZaangaZoWania Ze strony prowadzqcych biznes

232 DOI 10.7172/1644 9584.50.13



lnnowacje w modelu scieiek niepowodzen gospodarczych malych firm

oraz poleganie na strategiach, ktore byly efektywne W prZesZlosci. W razie
Wystqpienia jakichs kluczowych Zmian W otoczeniu nie nastcpuje Zadna
reakcja na to ZjaWisko. Taki stan rZecZy trWa aZ do poWaZnego Zachwiania
struktury kapitalowej firmy. Proby restrukturyzacji teZ nie przynoszq poprawy
Z powodu sZtyWnosci i braku ZaangaZoWania Zarzqdzajqcych.

W przypadku tej trajektorii moZliWe do Zastosowania sq Wszystkie cZtery
kategorie innowacji. Wynika to Z faktu, Ze firma dysponuje potencjalem,
dla ktorego kaZdy rodZaj innowacji stWarZa szanse na Zejscie malej firmy Ze
scieZki niepowodzenia. Inspiracjq do Zmian moZe byé szczegolnie zastosoWa
nie innowacji produktowych W firmie. Oczywiscie najlepszym rozwiqzaniem
bylaby scieZka ZWiqZana Ze stWorZeniem takich innowacji WeWnqtrZ biznesu.
Wymaga to jednak innowacyjnosci po stronie Wszystkich czlonkow Zespolu,
Ze szczegolnym udzialem Zarzqdzajqcych firmq. Praktyka Wskazuje jednak,
Ze czcsto to Wlasnie ta grupa nie dostrzega sygnalow ostrzegawczych ZWiqZa
nych Z potencjalnym niepoWodZeniem gospodarczym, a W ZWiqZku Z tym nie
jest ona sklonna do Wprowadzania istotnych Zmian W modelu biznesovvym
firmy. Uzasadnieniem potrzeby Wprowadzenie tego typu innowacji mogq
byé roWnieZ systemy Zbierania informacji o noWocZesnych roZWiqZaniach
branZoWych, a szczegolnie sektorovvych. Obecnie innowacje produktowe sq
inspirowane WiedZq dostarczanq do firmy W ukladach ponadbranZoWych.
Oznacza to, Ze W praktyce potrzebna jest W firmie Zdolnosé do lqczenia
innowacyjnych rozwiqzan powstajqcych W roZnych braniach, ale mogqcych
W odpowiedniej konfiguracji mieé WplyW na docelowy produkt firmy. OZna
cza to, Ze innowacja produktowa moZe staé sic czynnikiem Wywolujqcym
pozostale innowacje. W przypadku tej trajektorii nie Wystcpuje brak srod
kow na innowacje. W tym okresie brakuje swiadomosci Znaczenia takiej
innowacji dla perspektywy roZvvojoWej firmy i pomyslu, jak taka innowacja
moZe Wplynqé na firmc. O ile nie pojawiq sic argumenty Za Wprowadzeniem
innowacji produktowej, firma moZe Z powodzeniem Zastosowaé pozostale
rodzaje innowacji.

Wspolczesne firmy coraz czcsciej stosujq system okresowego Wprowa
dzania innowacji, co oZnacZa stalq orientacjc na innowacje i jej WdraZanie
W okreslonych odstcpach cZasu. Najbardziej aktualnq formq jest perma
nentna orientacja na innowacje, co jest szczegolnie Znaczqce W perspektywie
Europy 2020, W tym programu operacyjnego Inteligentny RoZWoj.

Ostatnia scieZka niepowodzen gospodarczych jest Zwiqzana Z nadmierna
wewnetrzna konsumpcja kosztem firmy. PreZentoWana trajektoria moZe sZcZe
golnie Wystqpié W podmiotach, ktore spelniajq kryteria jakosciowej defini
cji malej firmy. Chodzi tu ZWlasZcZa o brak mechanizmow strukturalnych
WeWnqtrZ firmy, ktore poZWolilyby na sZybkie dostrZeZenie ograniczania
WZrostu i roZWoju firmy WWyniku Wewnctrznej konsumpcji. NaleZy pamictaé,
Ze taka konsumpcja W najczcstszym przypadku oZnacZa finansowanie potrzeb
Wlasciciela menedZera srodkami pochodzqcymi Z czcsci przeznaczonej na
inwestycje lub Z majqtku samej firmy.
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Firmy Znajdujqce sic na tej trajektorii funkcjonujq czcsto na roZnych
poziomach swojego Wzrostu i rozwoju. Glownym Wyroinikiem tych firm jest
swiadoma lub nieswiadoma decyzja Wlasciciela menedZera 0 potraktowaniu
firmy jako Zrodla latwo dostcpnych srodkow przeznaczanych na indyWidu
alnq konsumpcjc. Szczegolnie jest to latwe do Zrealizowania W przypadku
firm mikro i malych. W tej grupie organizacji nie ma W Wickszosci przy
padkow systemow kontrolujqcych i ograniczajqcych Wydatki osob fizycznych,
ktore sq Wlascicielami lub decydentami W firmach. Widoczny jest Wysoki
poziom Zagroienia W tego typu firmach, jeZeli chodzi o brak rozdzielenia
firmy od osoby przedsicbiorcy. Kryzys i niepowodzenie W tym przypadku
mogq pojawié sic nagle, Z powodu utraty plynnosci jako efektu konsumpcji.

W przypadku tej trajektorii potrzebne sq szybko dostrZeZone i W sposob
Zaplanowany WproWadZone roZWiqZania sZcZeg6lnie identyfikujqce nieZamie
rzonq, nadmiernq konsumpcjc. Pomimo powszechnego przekonania, Ze Wick
szosé Wlascicieli menedZeroW Z premedytacjq ZWicksZa swojq konsumpcjc
kosztem firmy, W praktyce moZna spotkaé osoby podejmujqce decyzje beZ
swiadomosci konsekwencji tZW. Zjadania Wlasnego ogona. Wspolczesne roZ
Wiqzania innowacyjne mialyby na celu nie poWstrZymyWanie przedsicbiorcy
przed konkretnymi decyzjami, ale skuteczne informowanie go o ZagroZeniu
utraty Zasobow potrzebnych dla realizacji przyjctego modelu biZnesoWego.
W przypadku podstawowej Wersji tego rozwiqzania innowacja bcdzie miala
charakter organizacyjny. W przypadku poWiqZania narzcdzia ostrzegawczego
Z firmq doradczq, informatycznq czy teZ instytucjq finansujqcq W trybie plat
formy IT, WoWcZas rozwiqzanie bcdzie moglo spelniaé kryteria innowacji
procesowej.

W praktyce trudno jednoznacznie Wskazaé okresy mogqce sprzyjaé inno
Wacjom jako czynnikowi ograniczajqcemu ryzyko Wystqpienia niepowodzenia
gospodarczego malej firmy. Autor jest Zdania, Ze strategiczna orientacja
pozwala przedsicbiorcy przeciwdzialaé niezamierzonym niepowodzeniom
gospodarczym, jednak klucZoWe jest odpoWiedZenie na pytanie dotyczqce
tego, kiedy Wdraiac innowacje i W jakich obszarach.

Jednoczesnie Wycofywanie sic malej firmy Z innowacji W okresie, kiedy
jest ona Zagroiona niepowodzeniem gospodarczym, powoduje niemoiliwosé
Wykorzystania prZeZ niq alternatyvvnych Zasobow bcdqcych Wynikiem roZnych
rodZajoW innowacji. Taka sytuacja cZcsto destabilizuje funkcjonowanie firmy,
co dodatkowo utrudnia podjccie realnych dzialan naprawczych.

4. Podsumowanie
Jak Wynika Z przeprowadzonych roZWaZan, mali przedsicbiorcy, Znajdujqc

sic na trajektorii niepoWodZen gospodarczych, majq W naturalny sposob
ograniczone moZliWosci korzystania Z innowacyjnych rozwiqzan dla poprawy
sytuacji firmy i Zejscia Ze scieZki niepoWodZenia. Niestety, pomimo cZcsto
powtarzanych Zalecen dotyczqcych potrzeby posiadania (najlepiej sformali
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zowanej) strategii firmy, przedsicbiorcy nie posiadajq usystematyzowanych
strategii, szczegolnie strategii przeciwdzialania niepowodzeniom gospodar
czym. Pamictajqc 0 tym, Ze jednym Z rozwiqzan pozwalajqcych przelamaé
ograniczenia Wynikajqce Z ujawnienia sic przyczyn potencjalnego niepo
wodzenia gospodarczego sq innowacyjnosé i innowacje, nalezy Zastanowié
sic, W jaki sposob wlqczyé je W program dzialania przedsicbiorcy. Zdaniem
autora znaczqcym punktem inicjujqcym przyszly proces przeciwdzialania opi
sywanemu zjawisku jest powiqzanie innowacji Ze skladowymi Wystcpujqcymi

//W sciezkach niepowodzen gospodarczych, a dopiero pozniej zbudowanie
i realizacja strategii W tym Zakresie.

Przypisy
1 Wykaz przeprowadzonych studiow literaturowych oraz badari empirycznych Zostal

zawarty W publikacji: Ropcga, 2013.
2 Ustawa Z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, tekst jednolity

DZ.U. Z 2004 r. Nr 173, poz. 1807.
3 Szerzej na ten temat W: Ropcga, 2013, s. 57 89.
4 Szerzej na temat metodologii badania W: Lisowska, 2013.
5 Na podstawie wynikow bada Wlasnych przeprowadzonych na 32 studiach przypadkow,

zrealizowanych W okresie od 2012 r. do stycznia 2013 r. wsrod wylosowanych mikro
i malych przedsicbiorstw zlokalizowanych W calym kraju, ktore W latach 2006 2011
zostaly wykreslone Z systemu REGON (operat losowy udostcpniony przez Centrum
Informatyki Statystycznej (CIS).

6 Na przyklad Veciana (1988) wyroznia grupy czynnikow wplywajqcych na proces for
mulowania nowej organizacji, ktore mogq mieé W konsekwencji wplyw na udany
lub Zakonczony niepowodzeniem etap fazy zatozycielskiej. Te czynniki to: przeszlosé
(rodzina, dzieci stwo), cechy osobiste, dotychczasowe doswiadczenie, cechy otoczenia.
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