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Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, inwestycje, 
kierunki przemian

Streszczenie

Innowacyjność to istotny czynnik, dzięki któremu przedsiębiorstwa są konkurencyjne. Innowa-
cyjne przedsiębiorstwa to takie, które nie boją się zmian i skutecznie je wprowadzają. Dziś jesteśmy 
świadkami przemian, jakie zachodzą w gospodarkach światowych oraz dynamicznie rozwijających 
się nowych rynkach. Przedsiębiorstwa, chcąc nadążyć za tymi zmianami, powinny najpierw tworzyć 
strategie działania, które pozwolą im wprowadzić innowacyjne rozwiązania. W artykule omówiono 
sytuację przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, zwiększać sprzedaż, wprowadzać nowe produkty 
i inwestować w nowe technologie, jednak nie mają określonego planu działania w formie spisanej 
strategii firmy, co powoduje, że tkwią w miejscu. Należy najpierw wprowadzić zmiany organizacyjne 
w zarządzaniu firmami a następnie działać. 

Słowa kluczowe: innowacyjność, działalność innowacyjna, innowacje społeczne, rozwój przedsię-
biorstwa, MSP, strategia rozwoju. 

Kody JEL: L32, L33, L53

Wprowadzenie

W publikacji Innowacyjna Polska w Europie 2020 szanse i zagrożenia trwałego rozwoju 
Urszula Płowiec napisała: „muszą być rozszerzone i umocnione działania zmierzające do 
przyspieszenia rozwoju kraju, a jest to możliwe tylko dzięki wprowadzaniu gospodarki, spo-
łeczeństwa i państwa na drogę zintegrowanego kształtowania cywilizacji wiedzy” (Płowiec 
2010, s. 7). Przemiana ta może nieść za sobą korzyści dla gospodarki i całego społeczeń-
stwa jednak w przypadku odejścia od niej może stać się przyczyną popadnięcia w zacofanie 
(Płowiec op. cit., s. 7). 

W cytowanej pracy Płowiec ostrzega, iż takie działanie wymaga ogólnego zrozumienia 
przez społeczeństwo jak ważna jest gruntowna transformacja społeczno-gospodarcza co na-
leży rozumieć przez zmiany w systemach funkcjonowania gospodarki. Pisze również, że: 
„motorem rozwoju kraju staje się zintegrowany system, w którym są realizowane nie tylko 
innowacje technologiczno-produktowe, lecz przede wszystkim świadomie zaprogramowane 
działania, lepiej wykształconego, zdrowego i walczącego o swoje prawa społeczeństwa oraz 
sprawne, efektywne państwo” (Płowiec op. cit., s. 18).

„Jednym czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa jest jego innowacyjność. W li-
teraturze przedmiotu znajduje się wiele definicji wyjaśniających pojęcie innowacyjności 
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jednak najbardziej aktualna wydaje się być ponadczasowa definicja Schumpetera, zdaniem 
którego istotą innowacji jest używanie zasobów produkcji w nowy, dotychczas niestosowa-
ny sposób” (Wiśniewska 2014, s. 233-234).

Za innowację Schumpeter uznał też:
 - wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie produktów już istnieją-

cych,
 - wprowadzenie nowego lub udoskonalenie istniejącego procesu produkcyjnego, 
 - zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupu, 
 - otwarcie nowego rynku,
 - zastosowanie nowych produktów lub prefabrykatów,
 - wprowadzenie nowej organizacji produkcji (Schumpeter 1969, s. 140; Wolak-Tuzimek 

2007, s. 147).
Obecnie jesteśmy świadkami przemian w gospodarkach światowych i dynamicznego 

rozwoju nowych rynków. Trwa proces przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego. 
Jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na problemy środowiska naturalnego. Zmiany takie sta-
nowią ogromne wyzwanie dla właścicieli mikro-, małych, średnich oraz dużych firm. Dziś 
przedsiębiorstwa, aby utrzymać swoją pozycję na rynku, muszą wdrażać nowe technologie, 
szukać możliwości wejścia na nieopanowane dotąd rynki, muszą dbać, aby spełniać wszyst-
kie standardy i normy, które są wyznacznikiem dobrej jakości proponowanych produktów 
oraz świadczonych usług. Wszystkie zmiany dostosowawcze muszą być przeprowadzane 
w warunkach przyspieszenia procesów innowacyjnych, skrócenia cyklu życia produktu oraz 
niewystarczającej akceptacji społecznej (Dahmen, Jacobi 2009, s. 7). 

„Obecnie podstawowym źródłem rozwoju przedsiębiorstw zorientowanych na klienta są 
innowacje. Aby przedsiębiorstwa mogły się dynamicznie rozwijać i skutecznie odpowiadać 
na potrzeby i oczekiwania rynku (czyli dostarczać satysfakcji klientom, zarówno w sferze 
usług, jak i produkcji), niezbędne są działania innowacyjne, które odnoszą się do sfery pro-
duktów, usług, systemów organizacyjnych, technologii, a w końcu do sposobu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Te działania łączy zadowolenie klienta z oferowanego produktu czy 
usługi. Nie należy zapominać, że klientem są również pracownicy. (…) Istnieje niezaspoko-
jona potrzeba ciągłego rozwoju rynku a potrzeba innowacyjnych rozwiązań staje się czymś 
oczywistym” (Wiśniewska 2014, s. 235).

Innowacyjność MSP z województwa mazowieckiego w świetle badań

Porównanie stanu liczebności firm zlokalizowanych na Mazowszu do obszaru Polski 
przedstawiono na poniższym wykresie.

W sektorze innowacyjnym pozycja województwa mazowieckiego na tle całego kra-
ju kształtuje się dosyć korzystnie. Przedsiębiorstwa z Mazowsza stanowią jedynie 17% 
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wszystkich zarejestrowanych firm w Polsce. Niewiele wyższy jest udział Mazowsza w prze-
mysłach wysokiej i średniowysokiej techniki, ale już w usługach high-tech ten udział jest 
znaczący (28%), a bardzo duży w grupie przedsiębiorstw kontrolowanych przez kapitał za-
graniczny (40%) (Wiśniewska 2014, s. 238).

Na przełomie 2010 i 2011 roku autorka niniejszego artykułu przeprowadziła badania 
ankietowe, w których otrzymała 179 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy z 236 roze-
słanych bądź rozdanych. Przedmiotem badań był sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
z obszaru województwa mazowieckiego. Autorka zbierała opinie przedsiębiorców na temat 
stanu aktywności gospodarczej, ich innowacyjności, problemów z finansowaniem działal-
ności oraz planowanych inwestycji. Badania te miały również na celu poznanie zdania an-
kietowanych przedsiębiorców na temat konieczności posiadania strategii, z którego wynika-
ło, że najbardziej zorientowane na rozwój są mikroprzedsiębiorstwa, które w niespełna 90% 
wyraziły chęć dążenia do poprawiania swojej konkurencyjności na rynku, na utrzymaniu 
stanu obecnego zależało jedynie 10% przedsiębiorców. Również odpowiedzi małych i śred-
nich przedsiębiorstw były zadowalające, co pokazuje jak bardzo przedsiębiorcom zależy na 
własnym rozwoju. 

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostały odpowiedzi na pytanie: czy chcą 
Państwo rozwijać swoją firmę? 

Wykres 1
Firmy na Mazowszu jako % firm zarejestrowanych w Polsce w 2008 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie Innowacyjne Mazowsze (2010, s. 92). 
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Wykres 2
Rozwój przedsiębiorstwa

Uwaga: w kolumnie „Średnie” wartości nie sumują się do 100, ponieważ respondenci nie odpowiedzieli na 
wszystkie pytania.
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 3
Planowany sposób rozwoju przedsiębiorstwa (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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Jak wynika z badań 68,5% małych oraz 75,4% średnich przedsiębiorców zgodnie twier-
dziło, że chce rozwijać swoją firmę. Następnie zapytano: W jaki sposób chcieliby Państwo 
rozwijać swoje przedsiębiorstwa? Odpowiedzi zaprezentowano na wykresie 3.

Z powyższego wykresu wynika, iż na przełomie 2010 i 2011 roku badanym małym i śred-
nim przedsiębiorcom najbardziej zależało na zwiększeniu produkcji (odpowiednio 73,9% 
i 55,7%), co jest podyktowane zwiększającym się popytem wewnętrznym. Dla badanych 
przedsiębiorstw również ważne jest wprowadzenie na rynek nowego produktu, choć taką 
możliwość częściej podawały przedsiębiorstwa średnie (26,2%) niż małe (15%). Również 
inwestycje w park maszynowy są obiektem zainteresowania przedsiębiorców, czego nie 
można powiedzieć o zwiększeniu zatrudnienia1. 

Ankietowani odpowiadali, że przede wszystkim chcą wprowadzić na rynek nowy pro-
dukt bądź usługę, zwiększyć produkcję i zatrudnienie oraz zainwestować w nowe technolo-
gie. Kluczowe znaczenie miało kolejne pytanie: Czy posiadają Państwo strategię działania? 
Odpowiedzi zaprezentowano na wykresie 4.

Na zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 49% średnich i 46% małych przedsiębior-
ców. Przeczącą odpowiedź podało odpowiednio 36% i 25% respondentów. Z kolei 15% 

1  Badania własne autorki przeprowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej obronionej 12.09.2013 r. w Akademii Finansów 
i Biznesu Vistula.

Wykres 4
Strategia działania badanych przedsiębiorstw (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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średnich i 29% małych przedsiębiorców wcale nie widzi potrzeby posiadania strategii roz-
woju. Niemal co drugi ankietowany z grupy przedsiębiorstw średnich zapewnił, iż posiada 
strategię rozwoju na kolejne lata. Dobry wynik przedstawili również respondenci z przed-
siębiorstw małych, bo aż 46% z nich potwierdziło posiadanie konkretnego planu działania 
swojego przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Takie odpowiedzi najczęściej padały spośród 
ankietowanych z wykształceniem wyższym, którzy zakładali działalność pomiędzy rokiem 
2007 a 2008. Warto odnotować, iż w tych latach zaczynał się dosyć trudny okres dla przed-
siębiorstw, był to czas poprzedzający kryzys na rynkach światowych i stagnację w polskiej 
gospodarce. Mimo tego przedsiębiorcy do dziś dobrze sobie radzą na rynku.

Powyższe odpowiedzi dowodzą, że przedsiębiorcy chcą rozwijać swoje firmy, jednak nie 
mają żadnych konkretnych pomysłów i planów zmian, umożliwiających ten rozwój i wpro-
wadzanie innowacji. Nie widzą konieczności posiadania strategii, a bez planów nie da się 
przeprowadzić żadnych zmian, poczynić znaczących inwestycji, które w dłuższym okresie 
przyczynią się do poprawy konkurencyjności firmy na rynku. Jak wynika z przeprowadzo-
nych badań, w małych i średnich przedsiębiorcach nie tylko tych, którzy prowadzą swoją 
działalność w województwie mazowieckim, tkwi niewykorzystany potencjał rozwojowy, 
a czynne i skuteczne wykorzystanie go w efekcie może przynieść poprawę finansów oraz 
wzrost gospodarczy w regionie. 

Potencjał ten należy wykorzystać, w pierwszej kolejności, informując i pomagając zain-
teresowanym, przedstawiając sposoby działań zmierzających do wprowadzania innowacji. 
Wydaje się logicznym, że dążenie do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w przedsię-
biorstwie musi być starannie zaplanowane Przedsiębiorcy chcą inwestować jednak boją się, 
że nie dadzą sobie rady bez wsparcia z zewnątrz.

Zdaniem autorki, rosnąca rzesza przedsiębiorców coraz częściej dostrzega konieczność 
posiadania planu działania i odczuwa potrzebę posiadania strategii rozwoju – wzoru, we-
dług którego przedsiębiorstwo będzie funkcjonować i rozwijać się w sposób starannie za-
planowany (modyfikowany odpowiednio do potrzeb aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa 
oraz koniunktury na rynku). Aby móc pozostać konkurencyjnymi a przez to przyczyniać się 
w jeszcze większym stopniu do poprawy sytuacji finansowej, przedsiębiorcy muszą zda-
wać sobie sprawę, że może zabraknąć dla nich miejsca na rynku (częściej chodzi tu o małe 
firmy). Dziś należy spoglądać daleko w przyszłość. Przedsiębiorstwa mające duży wpływ 
na poprawę sytuacji, m. in. na rynku pracy, muszą działać odpowiedzialnie i z rozsądkiem, 
w sposób przemyślany i zaplanowany. Plany na rozwój własny muszą być poparte dokład-
nymi badaniami i analizami rynku. W kwestii konieczności posiadania planu działania na 
kolejne lata związanej np. z wprowadzaniem innowacji w firmach, jest jeszcze bardzo dużo 
do zrobienia. Przedsiębiorcy, jak wynika z badań, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, 
iż ich rozwój w dużym stopniu uzależniony jest od wyboru trafnej strategii, która zapewni 
im osiągnięcie wysokiej pozycji rynkowej, co w efekcie znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w stanie finansów.
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Podczas badań2 respondenci podali (w 73% przedsiębiorców małych i 93% – dużych), 
że zdają sobie sprawę z tego, iż nie mogą być znaczącymi uczestnikami rynku w warunkach 
działania bez wizji przyszłości swojego przedsiębiorstwa. Zdaniem autorki to dobry wynik. 
Natomiast 21% przedsiębiorców małych i 7% średnich odpowiedziało, że nie posiada żadnej 
strategii rozwoju, zgodnie z którą dbają o swoją pozycję na rynku, co należy uznać za niepo-
kojące. Zapytani o przyczyny takiego stanu rzeczy odpowiadali, że związane jest to z trudną 
sytuacją gospodarczą na rynku i że trudno im przewidzieć jak długo zdołają utrzymać swoje 
przedsiębiorstwa. Aż 13% małych przedsiębiorców odpowiedziało, że nie widzą potrzeby 
posiadania strategii rozwoju. W opinii autorki fakt ten wynikał z ograniczonej wiedzy na 
temat konieczności, w dobie postępującej globalizacji, posiadania strategii, w której wpisa-
ny jest cel przedsiębiorstwa oraz droga wyznaczająca sposób dążenia do jego realizacji. Jak 
wcześniej wspomniano nie można wprowadzać innowacji w przedsiębiorstwach, niezależ-
nie od ich wielkości, bez określenia celu i efektów, jakie się chce osiągnąć. 

Innowacje przedsiębiorstw a innowacje społeczne

Na temat innowacyjności powiedziano już bardzo dużo, cały czas rośnie liczba artyku-
łów na ten temat, jest wiele definicji pojęcia, jednak słysząc odpowiedzi młodych ludzi, 
studentów, zapytanych o zagadnienie słyszymy, że innowacyjność to B+R – ale czy tyl-
ko? Innowacyjność oprócz badań w rozwój nauki, techniki i technologii to wprowadzenie 
czegoś nowego, niekoniecznie namacalnego. To nowy sposób myślenia, otwieranie się na 
dotychczas nieznane zagadnienia.

Innowacyjność stała się również wygodnym hasłem wyborczym, o którym mówi się ale 
niewiele w jej kierunku robi. 

Innowacyjne rozwiązania w Polsce to cały czas domena przedsiębiorstw dużych i wiel-
kich korporacji międzynarodowych, ponieważ to one (jak wynika z przeprowadzonych na 
potrzeby artykułu badań oraz licznych statystyk dostępnych w wielu raportach) mają ko-
mórki odpowiedzialne za wprowadzanie kluczowych rozwiązań, ponieważ stać je na za-
trudnianie sztabu specjalistów w danej dziedzinie, a przecież nowy pomysł czy inne, nowsze 
rozwiązanie danego problemu rodzi się w jednej głowie! W głowie osoby, która ma pasję po-
znawania a nie tej „zmuszanej do myślenia” ze względu na obawę o stanowisko czy pozycję 
w firmie. W dużych przedsiębiorstwach czy korporacjach występuje swoisty wyścig szczu-
rów, można zaobserwować postrzeganie współpracowników jak wrogów jeśli ich pomysły 
zyskują uznanie u przełożonych i przynoszą korzyść firmie. Jest to bieg po sukces. Bierze 
w nim udział wiele współczesnych organizacji, co doprowadziło do sytuacji, w której przed-

2  Badania własne autorki przeprowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej obronionej 12.09.2013 r. w Akademii Finansów 
i Biznesu Vistula.
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siębiorcy, aby uzyskać konieczną przewagę konkurencyjną starają się wyprzedzać innych 
w szukaniu wszystkiego, co trudne do skopiowania i pionierskie (Knap-Stefaniuk 2010).

Mówiąc o innowacyjności jednocześnie powinno się szukać rozwiązań na daleką skalę, 
na trzech płaszczyznach: państwo – przedsiębiorstwo – społeczeństwo. Cały czas należy 
zastanawiać się nad tym, jak wyeliminować brak przejrzystej współpracy między tymi trze-
ma sektorami. W ostatnich czasach przyjęło się mówić, że Polska jest mało innowacyjnym 
krajem, ale przecież nie chodzi o szukanie dodatkowych środków, przekazywanie przez pań-
stwo coraz więcej pieniędzy na ten cel, by problem sam się rozwiązał. Obecnie, mimo coraz 
większej wiedzy i doświadczenia, mimo otwartych granic, nadal brakuje Polsce innowacyj-
nej kultury i zrozumienia dla innowacyjności. Cały czas należy szukać sposobów aktywi-
zowania społeczeństwa do działania i współpracy, ponieważ jest to klucz do rozwiązania 
problemów finansowych przedsiębiorstwa i jego pracowników. Ludzie nie potrafią ze sobą 
współpracować, a to właśnie jest rozwiązaniem wielu problemów państwa, społeczeństwa 
i w rezultacie – biznesu. W warunkach zaciętej walki konkurencyjnej prowadzenie przedsię-
biorstwa jest prawdziwą sztuką, w której nie ma miejsca na błędy. Najmniejsze potknięcie 
na szczeblu kadry zarządzającej może przynieść daleko idące konsekwencje kosztowne dla 
przedsiębiorstw i właśnie dlatego struktura organizacyjna każdej wielkości przedsiębiorstwa 
powinna być podatna na zmiany (Knap-Stefaniuk 2010).

Kluczowe problemy polskiego społeczeństwa, przedsiębiorców i pracowników to brak 
zdolności do współpracy i dialogu. Skuteczne inwestowanie i wprowadzanie innowacyjnych 
produktów, usług czy rozwiązań innego typu wymaga stworzenia strategii, odpowiedniego 
jej zabezpieczenia finansowego oraz stałego dążenia do jej skutecznej realizacji, bez kom-
pleksów osobistych i zakładania z góry, że to się nie uda. 

Rozwój innowacji społecznych w rezultacie ma prowadzić do podnoszenia poziomu ży-
cia społeczeństwa, jednak nie jest to tylko sam dobrobyt, ale także tworzenie nowych relacji 
społecznych. To wiedza stała się kapitałem ludzkim tkwiącym w jednostce, kapitałem spo-
łecznym. Na pozycję przedsiębiorstwa dowolnej wielkości, a nawet całej branży na rynku 
rodzimym i międzynarodowym, ogromny wpływ ma jakość kapitału intelektualnego którym 
ono dysponuje. Mimo licznych zmian, które Polska wprowadziła w ostatnich latach, nie 
można jeszcze powiedzieć, że są one wystarczające do zwiększenia efektywności gospodar-
ki przy posiadanych zasobach wiedzy. Drogę rozwoju wyznacza skuteczne wykorzystanie 
tej właśnie wiedzy w gospodarce. Kluczowa jest gotowość działania, zaufanie oraz przy-
zwolenie społeczne, istotnym jest aby przedsiębiorstwa mogły, chciały i potrafiły korzystać 
z regionalnych i ogólnokrajowych platform edukacyjnych i informacyjnych oraz potrafiły 
czerpać i wykorzystywać wiedzę pochodzącą ze środowisk naukowych. „Wraz z rozwo-
jem społeczeństwa obywatelskiego wiedza daje możliwości i efekty: podnoszenie jakości 
życia, pracy (wraz z poprawą jej warunków) tworzenie nowych relacji (miękkie czynniki 
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rozwoju)”3. To daje postęp w społeczeństwie, stwarza przedsiębiorcom warunki do nowych 
inwestycji, a w rezultacie może poprawić wyniki finansowe nie tylko dużych, ale również 
małych i średnich firm. 

Obecnie w gospodarce głównym elementem jest człowiek oraz jego wiedza, zaangażo-
wanie i praca. Indeks Gospodarki Wiedzy (KEI – Knowledge Economy Index) wynoszący 
7,41 w 2009 roku pokazuje niską pozycję Polski (37 miejsce) w efektywnym wykorzystaniu 
wiedzy4. W ostatnich latach nastąpiły duże zmiany w zakresie efektywności gospodarki jed-
nak cały czas są one niewystarczające, przy obecnych zasobach wiedzy. W związku z tym 
wskazane jest, aby przedsiębiorstwa miały możliwości korzystania z krajowych oraz z re-
gionalnych platform wiedzy oraz dostępu do informacji, które pochodzą ze środowisk na-
ukowych ułatwiających wprowadzanie systemów zarządzania wiedzą albo dostosowywanie 
do nowych możliwości i potrzeb rynkowych. Ten czynnik innowacyjności wydaje się być 
najważniejszy, jednak nie jest to jeszcze praktyka powszechna (Bednarczyk 2013, s. 214). 

Badacze zajmujący się tendencjami zmian na rynku pracy w raportach prognozują te 
kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o jakości kadry zarządzającej oraz wyko-
nawczej: „kreatywność i przedsiębiorczość, zdolność do przekwalifikowywania się i mobil-
ność, komunikacja interpersonalna, praca w zespole, umiejętność funkcjonowania w otocze-
niu międzynarodowym, zarządzanie wiedzą” (Bednarczyk op. cit., s. 24).

Działalność innowacyjna – badania własne

Na potrzeby niniejszego artykułu, na przełomie października i listopada 2013 roku autor-
ka przeprowadziła kolejne badania ankietowe dotyczące innowacyjności i inwestycji wśród 
małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na Mazowszu. 
W badaniach wzięło udział 29 mikroprzedsiębiorstw, 35 małych, 11 średnich oraz 6 dużych; 
(poprawnie wypełniono 81 kwestionariuszy ze 113 rozdanych). 

Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia czy wprowadzenie innowacyjnych roz-
wiązań łączy się z posiadaniem strategii, czy w przedsiębiorstwach istnieją komórki bądź 
zatrudnione osoby odpowiedzialne za innowacje, oraz czy pracownicy posiadają wiedzę na 
temat kierunku, w którym podąża przedsiębiorstwo. Istotne też było zbadanie poziomu prze-
pływu informacji między komórkami w przedsiębiorstwie, działami, pracownikami, ponie-
waż ma to istotne znaczenie w sprawnym i skutecznym funkcjonowaniu każdej działalności 
gospodarczej, bez względu na jej wielkość, prowadzi również do minimalizacji kosztów 
oraz zwiększenia wydajności pracy (efektywnego wykorzystania czasu pracy). 

3  Notatki autorki z wystąpienia prelegentów biorących udział w konferencji Rola innowacji społecznych we współczesnym 
rozwoju społeczno-gospodarczym, 25.10.2013 r., Ministerstwo Gospodarki w Warszawie. Materiały niepublikowane..
4  Ibidem. 
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Innowacje społeczne są oparte na nowej filozofii rozwoju. Wiążą się z kształtowaniem 
postaw i zachowań społecznych, („utożsamiam się z grupą w pracy i nie odcinam się od 
niej”). To pozwala dostrzec motywy zachowań, utożsamianie z rozwojem firmy i stopień 
zainteresowania jej sytuacją.

Dziś potrafimy zarządzać wiedzą w aspekcie społecznym i gospodarczym, ponieważ 
innowacje to siła sprawcza modernizacji przedsiębiorstw a modernizacja ta jest ściśle zwią-
zana ze spełnianiem wyzwań gospodarczych i społecznych. 

Z przeprowadzonych badań wprost wynika, iż w ciągu ostatnich trzech lat częściej mo-
dernizowano wytwarzane produkty niż wprowadzano nowe. Najczęściej chodziło o zmianę 
cech zewnętrznych (kształt, rozmiar, smak, kolor) rzadziej zaś o zmianę opakowania czy 
funkcji użytkowania produktu. Na zakup licencji czy wzoru użytkowego decydowały się 
małe i średnie przedsiębiorstwa, a własne rozwiązania wprowadzały najczęściej zatrudnia-
jące do 9 osób. Może to wynikać z faktu, iż właściciele mikroprzedsiębiorstw, które bar-
dzo licznie powstają na terenie Mazowsza, wykorzystują do tego wiedzę i doświadczenie 
uprzednio zdobyte w większych przedsiębiorstwach. 

Obecnie w Polsce działa około 1,7 mln podmiotów mikro- i chociażby ze względu na ich 
liczebność nie można patrzeć na nie jak na grupę homogeniczną i zamkniętą. „Do tej licznej 
populacji zaliczają się przedsiębiorcy samodzielni, którzy na celu mają wypracowanie po-
jedynczego dochodu. Do grupy tej zaliczają się również przedsiębiorcy, którzy dzielą pracę 
na etacie z prowadzeniem własnej działalności. Tych z kolei możemy jeszcze podzielić na 
podkategorie:

a) pracujących w pierwszej kolejności na etacie,
b) pracujących przede wszystkim jako przedsiębiorcy. 
Do grupy tej każdego roku dołącza kilkaset tysięcy przedsiębiorstw nowych, (od 2003 r. 

bilans firm nowo powstałych i zlikwidowanych z wyjątkiem 2009 r. jest dodatni), spośród 
których częściej niż w populacji przedsiębiorstw ogółem występują młodzi właściciele 
przedsiębiorstw oraz kobiety (właścicielki)” (Raport 2013, s. 15-34). 

„Z przedsiębiorstwami z sektora małych i średnich coraz częściej związane są postawy 
przedsiębiorcze pracowników. Jest tam miejsce na niewielkie działalności gospodarcze typu 
life style, rodzą się tam podmioty stabilnie budujące swoją markę przez wiele lat, tam też 
powstają przedsiębiorstwa typu born global. Jest to ta część gospodarki, która czyni przed-
siębiorczość czymś codziennym i naturalnym” (Raport op. cit., s. 15-34).

Ze strony przedsiębiorstw taka aktywność jest istotna i niezwykle pożądana jeśli pla-
nują utrzymanie oraz wzmocnieniu rozwoju gospodarczego Polski. Istotnym wsparciem 
będą tu nowe programy finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. 
Trzecia już perspektywa na lata 2014-2020 odegra szczególną rolę w budowie innowacyj-
nej gospodarki i podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na 
wsparcie przedsiębiorstw znajdą się w każdym krajowym programie operacyjnym. Będą 
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również dostępne we wszystkich regionach. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego (działanie 1.2) obejmuje budowę sieci współpracy nauka-gospodarka. 
Realizowane będą projekty, których podstawą są prace B+R wykorzystywane przez mazo-
wieckie firmy. „Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie w ramach tego działania, sam bę-
dzie decydował o wykonawcy prac B+R – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą 
infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami lub może zlecić je jednostce naukowej. 
Celem tego działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wspie-
ranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe” (Portal Innowacji 2014). Dzieje 
się tak, ponieważ – jak wyżej wspomniano – obecnie obserwuje się brak związków między 
przedsiębiorcami a sferą nauki.

Jak dowodzą statystyki i raporty PARP małe i średnie przedsiębiorstwa w swoim dzia-
łaniu wykazują postawę zachowawczą, która postrzegana jest przez pryzmat niechęci do 
finansowania zewnętrznego, do stosunkowo niewielkiego zainteresowania działalnością ba-
dawczo-rozwojową czy postaw właścicieli przedsiębiorstw, częściej stawiających na status 
quo niż na własny rozwój. „Liczebność i wkład sektora MSP do PKB pokazuje, że jest to 
istotny trzon gospodarki, który w całościowym ujęciu nie zapewnia spektakularnych efek-
tów rozwojowych, ale tworzy zdrowe podstawy systematycznego rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Jak zauważył Peter Drucker, nowoczesna technika − stanowiąca zaledwie jeden 
z wymiarów innowacyjności i przedsiębiorczości − w kategoriach tworzenia miejsc pracy 
>>to raczej twórca przyszłości niż dnia dzisiejszego<<” (Raport 2013, s. 15-34). Większość 
miejsc pracy natomiast istnieje przy wsparciu średniozaawansowanych technik lub w ogóle 
bez nich, czyli tam gdzie najbardziej aktywny jest sektor MSP.

Z przeprowadzanych badań również wynika, że przedsiębiorstwa z grupy małych i śred-
nich raczej nie posiadają spisanej w formie dokumentu spójnej strategii rozwoju, w obu 
przypadkach posiadanie tego typu dokumentu zadeklarowały jedynie dwa. Spośród przed-
siębiorstw dużych posiadanie przemyślanego planu działania na kolejne lata zadeklarowało 
5 przedsiębiorstw, w których było zatrudnionych ponad 249 osób. 

Stan wiedzy na temat wdrażania innowacji jest niezadawalający. Takie stwierdzenie jest 
wynikiem analizy odpowiedzi respondentów: małe (43%) i średnie przedsiębiorstwa (36%), 
w których pracownicy nie mieli pojęcia czy firma ma zamiar się rozwijać, czy ma zamiar 
inwestować, w wyniku czego pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych 
są zaniepokojeni trwałość swoich miejsc pracy, co przekłada się na niechęć do firmy i spo-
sób wykonywania pracy. Taka postawa wpływa niekorzystnie na rozwój każdego podmiotu 
gospodarczego. Osoby zatrudnione zarówno w małych (43%) jak i średnich przedsiębior-
stwach (61%) uważają, że organizacja pracy niekorzystnie wpływa na postawę pracowni-
ków. Za taki stan rzeczy odpowiada brak jasnego przepływu informacji. Pocieszające jednak 
jest to, że coraz więcej pracowników jest zdania, iż sukces przedsiębiorstwa będzie w naj-
bliższych latach zależał od umiejętności wdrażania innowacji. Odpowiedzi takie najczęściej 
padały w małych (19%) oraz w średnich przedsiębiorstwach (36%).

Zeszyty-naukowe-35_2014.indd   78 2014-09-23   14:56:03



ANNA MARIA WIŚNIEWSKA 79

Podsumowanie

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje związane z wpro-
wadzaniem innowacyjnych rozwiązań, technologii, produktów czy nowoczesnych usług, 
warunkowana jest posiadaniem planu na kolejne lata, strategii rozwoju według której dane 
przedsiębiorstwo będzie mogło rozwijać się maksymalizując zyski. Z punktu widzenia pra-
cowników istotne jest posiadanie wiedzy na temat celów przedsiębiorstwa. Dla nich ważne 
jest czy firma chce się rozwijać inwestując w innowacje, czy też robi wszystko aby jedynie 
przeczekać trudną sytuację. Pracownicy są zdania, iż zła organizacja przedsiębiorstwa nie-
korzystnie wpływa na ich postawę względem miejsca zatrudnienia. Taki stan rzeczy wynika 
ze złego przepływu informacji w firmie, co w efekcie niekorzystnie wpływa na całą dzia-
łalność. Z punktu widzenia pracodawców barierą wprowadzania innowacji w przedsiębior-
stwach jest zbyt wysoki koszt jej opracowywania i wdrażania, nierzadko przewyższający 
możliwości kapitałowe większości przedsiębiorców. Dochodzą do tego skomplikowane re-
gulacje przerastające możliwości inwestora, którego nie stać na profesjonalną pomoc w za-
kresie doradztwa.

 Większość pracodawców z sektora małych i średnich w swoich przedsiębiorstwach nie 
stworzyła komórek odpowiedzialnych za innowacje lub nie zatrudnia osób odpowiedzial-
nych za monitorowanie sytuacji na rynku w tym zakresie. W konsekwencji notuje się re-
latywnie niewielki transfer wyników działalności badawczo-rozwojowej (B+R) do gospo-
darki, emigrację wykwalifikowanej siły roboczej do innych krajów oraz niewielki odsetek 
badań prowadzonych przez jednostki naukowe, będących odpowiedzią na potrzeby gospo-
darki.

Aby temu zaradzić, jak wspomniano w niniejszym artykule, powinno się szukać roz-
wiązań na szeroką skalę, na trzech płaszczyznach, mianowicie państwo – przedsiębiorstwo 
– społeczeństwo. Należy zastanawiać się i pracować nad rozwiązaniem braku przejrzystej 
współpracy między tymi trzema sektorami, poszukiwać sposobów pobudzenia społeczeń-
stwa do działania i współpracy, ponieważ właśnie to jest kluczem do rozwiązania proble-
mów finansowych przedsiębiorstwa i jego pracowników. 

Na koniec refleksja: ludzie nie potrafią ze sobą współpracować a to właśnie współpraca 
jest rozwiązaniem problemów biznesu, społeczeństwa i państwa. 
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Innovativeness of Small and Medium Enterprises, Investments, 
Directions of Changes

Summary

Innovativeness is an important factor owing to which enterprises are competitive. Innovative en-
terprises are such which are not afraid of changes and they introduce them efficiently. Today we are 
witnesses of the transformations taking place in global economies and dynamically developing new 
markets. Enterprises, wishing to keep up with these changes, should first create activity strategies 
which allow them introducing innovative solutions. In her article, the author discussed the situation of 
entrepreneurs who want to develop, to increase sales, to introduce new products and to invest in new 
technologies but they do not have a definite plan of action in the form of drawn up strategy of the firm, 
what causes that they stick in the same place. First, one ought to introduce organisational changes in 
company management, and then to act. 

Key words: innovativeness, innovative activity, social innovation, enterprise development, SME, 
development strategy. 
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