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Artykul odnosi sie do problematyki innowacyjnosci i wspoldzialania gospodarczego malych i srednich
przedsiebiorstw (MSP). Podjeto w nim probe oceny, w jakim stopniu poszczegolne rodzaje innowacji
sa tworzone przez okreslone irodla, oraz sprawdzenia, jaki wplyw na ten proces ma wspoldzialanie
gospodarcze przedsiebiorstw. Przedstawiono podstawowe rodzaje innowacji: produktowe, procesowe,
organizacyjne i marketingowe, a nastepnie przeprowadzono krotka weryfikacje irodel, dzieki ktorym
powstaja. W dalszej czesci ukazano wspoldzialanie gospodarcze jako szczegolny sposob wplywania na
procesy innowacyjne realizowane przez MSR Przedstawiono rowniei wyniki badan 786 przedsiebiorstw
z woiewodztwa mazowieckiego, weryfikujace piec hipotez badawczych dotyczacych relacji pomiedzy
rodzajami innowacji a irodlami innowacji, ze szczegolnym uwzglednieniem wspoldzialania gospodarczego.
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sized enterprises. The authors attempt to assess the extent to which different types of innovations are
generated by specific sources and to check the impact of economic cooperation of enterprises on the
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tion, organizational innovation and marketing innovation, followed by a brief verification of the sources
through which they are created. A little more space was devoted to economic cooperation, which espe
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1. Wstep
Nie budzi Watpliwosci stwierdzenie, ii podstawowym Warunkiem uzyska

nia i utrzyinania przez firmy tnivaiej konkurencyjnosci na rynku globalnyin
jest innowacyjnosé produktow i uslug oferowanych przez podmioty gospo
darcze, jak rowniei stosowanych procesow Wytworczych. Polskie przedsie
biorstwa sektora MSP W dluiszej perspektywie nie bedq W stanie utrzymywaé
swojej pozycji na podstawie dominujacych dotychczas przewag kosztowych.
Powainym Wyzwaniern jest zatem poszukiwanie irodei konkurencyjnosci
0 unikalnym charakterze. Stad tei innowacyjnosé staje sie glownym irodlem
przewagi malych i srednich przedsiebiorstw.

Literatura przedmiotu jednoznacznie Wskazuje, ii W procesie konkuren
cyjnym Wszystkie klasycznie rozumiane rodzaje innowacji posiadaja istotne
Znaczenie (por. Boutellier, 2006; Hamel, 2006, 2009; Naidoo, 2010). Inno
Wacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe przesadzaja
0 pozycji rynkowej podmiotow gospodarczych. Poszczegolnym ich rodzajom
przypisuje sie roine Zrodla. Zrozumienie powiazan miedzy powyiszymi moie
byé nie tylko Wykorzystywane W procesie zarzadzania innowacjami W malych
i srednich przedsiebiorstwach, ale tei stanowié Wskazowke do formulowania
polityki proinnowacyjnej W stosunku do sektora MSP. Jednoczesnie ogra
niczenia Wewnetrznego potencjaiu innowacyjnego takich firm sprawiaja, ii
szczegolnego znaczenia nabierajq zewnetrzne irodla Wprowadzanych Zmian,
W tym Wspotdziatanie gospodarcze z innymi podmiotami.

Celem artykulu byla analiza powiazan poszczegolnych rodzajow inno
Wacji Z okreslonymi ich Zrodtami oraz ocena zakresu Wykorzystania Wspol
dzialania gospodarczego malych i srednich przedsiebiorstw W procesach
innowacyjnych.

Stad tei W opracowaniu postawiono nastepujace pytania badawczez
1) Jakie irodla sq Wykorzystywane przez male i srednie firmy W przypadku

okreslonych rodzajow innowacji?
2) W jakim stopniu MSP korzystaja Z Wewnetrznego potencjalu W procesie

tworzenia innowacji, a W jakim ze Wspoldzialania z innymi firmami?
W artykule dokonano przegladu literatury dotyczacej innowacji i inno

Wacyjnosci matych i srednich przedsiebiorstw, jak rowniei Z zakresu Wspoi
dziatania gospodarczego. Ponadto zaprezentowano Wybrane Wyniki badan
przeprowadzanych W 2013 r. Wsrod podmiotow sektora MSP Z Wojewodztwa
mazowieckiego.

2. irodla innowacji a ich rodzaje. Przeglad literatury przedmiotu
»/Wspotczesnym Wyzwaniem Wszystkich przedsiebiorstw jest koniecznosc

utrzymywania Wysokiej innowacyjnosci, ktora staje sie kluczowym czynnikiem
konkurencyjnosci. Pojeciu innowacyjnosci czesto towarzyszy zagadnienie
zdolnosci innowacyjnych rozumianych jako posiadanie przez podmiot pre

198 DOI 10.7172/1644 9584.50.12



Rodzaje a irodla innowacji w malych i srednich przedsiebiorstwach

dyspozycji Iatwego opanowania pewnych umiejetnosci, zdobywania Wiedzy
czy uczenia sie.

Innowacje sa, przedstawiane W literaturze przedmiotu Za polnoca Wielu
definicji. Jako jeden Z pierwszych przedstawii to zagadnienie J .A. Schumpe
ter. Okreslit on przypadki, W jakich sa tworzone noWe kombinacje zastanych
czynnikow produkcji. Polegajq one na: Wytworzeniu nowego produktu lub
Wprowadzeniu na rynek toWaroW o nowych Wlasciwosciachg Wprowadzeniu
nowej metody produkcji; znalezieniu nowego rynku Zbytu; zdobyciu noWych
Zrodel surowcow lub tei polfabrykatow; Wprowadzeniu nowej organizacji
jakiegos przemystu (Mikosik, 1993, s. 68 69).

Zasadniczo W literaturze przedmiotu moina odnaleié zarowno Waskie,
jak i szerokie podejscie do innowacji. W pierwszym przypadku jest ona
traktowana jako Wynalazek majqcy konkretne Wykorzystanie. W drugim zas
to proces zarzadzania, obejmujacy roinorodne dziatania prowadzace do tWo
rzenia, rozwijania i Wprowadzania nowych Wartosci W produktach lub novvych
polaczen srodkow i zasobow, ktore sa, n0Wym rozwiazaniem dla WproWa
dzajacego je przedsiebiorstwa (Niedzielski i Rychlik, 2006, s. 21). Szerokie
rozumienie innowacji Zostalo zaprezentowane m.in. przez P.E. Druckera.
Stwierdzit on, ie ,,przenikaja (one) Wszystkie sfery dziatalnosci firmy. Moga
to byé zmiany Wzoru produktu, metody marketingu, oferowanej ceny, uslug
dla klienta czy zmiany W organizacji i metodach zarzadzania” (Drucker,
1992, s. 42 43). M.E. Porter uwaia zas, ie innowacje to ,,zaroWno ulepszenia
technologiczne i lepsze metody, jak i sposoby Wykonywania danej rzeczy,
moie sie to ujawnié W zmianach produktu, procesu, nowych podejsciach do
marketingu, nowych formach dystrybucji czy n0Wych koncepcjach zarzqdza
nia” (Porter, 2001, s. 202). W literaturze krajowej podobne szerokie ujecie
proponuje miedzy innymi S. Kwiatkowski (1990, s. 38).

Moina Wyroinié Wiele typologii innowacji. Najbardziej jednak popularna
przedstawiona zostata W Podreczniku Oslo. W pierwotnym ujeciu propono
Wano W nim Wyodrebnienie dW6ch rodzajow: produktowych i procesowych.
Wedtug Wersji Z 2005 r. Wyroinia sie zas cztery typy, W tym innowacjez pro
duktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. (OECD, 2005, s. 47 53).

W kontekscie powyiszych stwierdzen moina dyskutowaé irodla innoWa
cji, a zatem Wszystko to, co inspiruje cztowieka do procesu zmian — generuje
okreslone idee, pomysly, projekty i moie staé sie przyczynaj poszukiwania
rzeczy nowych, podejmowania przedsiewzieé, Wprowadzania ich W iycie
i doskonalenia (Penc, 1999, s. 157). Najczesciej nie Wystepuje jedno, lecz
Wiele Zrodet kreowania roinych zmian. Dostep do nich jest zwiazany z poten
cjalem innowacyjnym przedsiebiorstwa. Wedlug A. Zotnierskiego moie on
byé Wewnetrzny i Zewnetrzny.

Na pierwszy sktada sie: (1) kadra (jej Wiedza i doswiadczenie, umiejet
nosci i kwalifikacje oraz sposob zarzadzania dostepnymi zasobami, zarza;
dzanie informacja); (2) badania i rozwoj (wyodrebnione komorki badaWczo
r0zW0joWe (B+R), prowadzone prace B+R, prace zlecane), (3) technologia

Problemy Zarzqdzania vol. 13, nr 1 (50), t. 1, 2015 199



Boguslaw Plawgo, Magdalena Klimczuk Kochanska

(komputery i technologia ICT, maszyny i urzqdzenia, a takie stopien noWo
czesnosci maszyn i urzqdzen) (Zotnierski, 2005, s. 5 6). Innowacje sq W tym
przypadku Wynikiem n1.in. prac Wiasnego zaplecza badawczego i technicZ
nego, kol jakosci, kadry kierowniczej, racjonalizatorow. Jak Wynika Z praktyki
gospodarczej, Zrodta Wewnetrzne dotyczq raczej malych usprawnien, przy
czym korzystanie Z nich jest najtansze, zas piynqce korzysci sq Wielostronne
(Penc, 1999, s. 158).

Z kolei zewnetrzny potencjal innowacyjny to przede Wszystkim WYZSZC
uczelnie i jednostki badawczo rozW0joWe oraz firmy konkurencyjne czy
odbiorcy i dostawcy (Zotnierski, 2005, s. 5 6). Grupe te nioina poszerzyé
o Wspotprace We Wprowadzaniu nowych rozwiqzan Z takimi podmiotami, jak:
firmy konsultingowe i doradcze, placowki naukowe, instytucje finansowe,
osrodki transferu technologii, stowarzyszenia braniowe, jednostki samorzq
dowe i rzqdowe (Plawgo i Kornecki, 2010, s. 38). W przypadku zewnetrznych
irodei innowacji nastepuje zjawisko transferu Wiedzy, np. poprzez celoWy
jej zakup W postaci licencji od zewnetrznych podmiotow lub W Wyniku r0z
powszechniania Wiedzy W otoczeniu.

Na potrzeby niniejszego opracowania Wyroiniono, obok Wiasnych pro
jektow, nastepujqce Zrodta innowacji matych i srednich przedsiebiorstwz
nasladowanie obcych rozwiqzan; klienci; umoWy joint venture; umoWy koope
racyjne; zakup licencji od innych przedsiebiorstw; zakup Wzoru przemysIo
Wego i/lub uiytkowego lub patentu; zakup licencji krajowych z jednostek
badawczo rozWojowych/instytutow naukowo badawczych; zakup licencji
krajowych Z uczelni, instytutow Polskiej Akademii Nauk; zakup know how
(Wiedzy nieopatentowanej bezposrednio uiytecznej W dzialalnosci firmy);
zakup aparatury, maszyn, linii technologicznych, urzqdzen; Wspolpraca
Z innymi firmami.

Przyjeto zaloienie, ie istniejq ZWiqzki pomiedzy tak rozumianymi iro
dtami a rodzajami innowacji. W tym kontekscie moina sformutowaé I12lStQ
pujqce hipotezy badawcze:

H1. W matych i srednich przedsiebiorstwach gtownym irodlem innowacji
produktowych sq kontakty Z klientami; dotyczy to zarowno producentow
Wyrobow, jak i uslug.
H2. W matych i srednich przedsiebiorstwach gtownym Zrodlem innowacji
procesowych jest Zakup urzqdzen i aparatury Wytworczej.
H3. W matych i srednich przedsiebiorstwach gtownym irodtem innowacji
organizacyjnych jest nasladowanie obcych rozwiqzan.
H4. W matych i srednich przedsiebiorstwach giownym irodlem innowacji
marketingowych sq kontakty Z klientami.
H5. Wszystkie rodzaje innowacji W Warunkach polskich MSP czesciej sq
tworzone na drodze Wtasnych projektow nii Wspolpracy z innymi firmami.
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H 1. W malych i srednich przedsiebiorstwach gtownym irodlem innowacii
produktowych sq kontakty z klientami, dotyczy to zarowno producentow wyrobow,
iak i uslug
Wedtug Podrecznika Oslo innowacja produktowa (produktu) polega na

Wprowadzeniu noWych Wyrob6W lub uslug W ofercie firmy lub ich znaczqcym
polepszeniu, Z zachowaniem dotychczasowych, specyficznych Wlasciwosci
dostrzeganych przez odbiorcow lub oferowanej uiytecznosci. Mogq one
oznaczaé rowniei zmiany, np. W specyfikacji technicznej, skiadzie i mate
riatach, uiytecznosci lub innych specyficznych cechach Wiasnych produktow
i ustug (OECD, 2005, s. 48 49).

Zmieniajqce sie preferencje nabyWc6W sprawiajq, ie przedsiebiorstwo
musi Wciqi kreowaé noWe produkty, aby zaspokoié ich potrzeby, co daje
szanse na utrzymanie i poprawe pozycj i firmy na rynku. Wediug A. SosnoW
skiej Zrodet pomystow na nowy produkt moie byé Wiele. W ramach samego
podmiotu gospodarczego sq to: zarzqd, konstruktorzy i technolodzy, specja
lisci ds. zaopatrzenia i zbytu, pozostali pracownicy. Rynkowe irodla innowa
cji produktowych to: odbiorcy, posrednicy hand1oWi, dostawcy materialow
suroWcoW i komponentow, konkurencj a. Oprocz powyiszych moina Wymie
nié inne podmioty, takie jak: jednostki badawczo rozWojoWe, konsultanci
przemysiowi (eksperci), laboratoria uczelniane, Wynalazcy (Sosnowska, 2000,
s. 172). Przy czym moina zaioiyé, ii produkty bedqce nowosciq na skale
swiatowq sq z reguiy efektem przede Wszystkim badan naukowych i prac
badawczych prowadzonych przez jednostki badawczo rozwojowe.

Nie odrzucajqc powyiszej Wskazanych powiqza miedzy innowacjami
produktowymi a ich Zrodtami, moina przyjqé, ii pierwotny bodziec do ich
WCi1'2l22lIl1E1 pochodzi jednak od odbiorcow. M. Fritsch i R. Lukas zauwaiajq,
ie Wysiiki dqiqce do uzyskania zmian W Wyrobach sq zwiqzane ze Wspoipracq
Z klientami (Fritsch i Lukas, 2001). N. Amara i R. Landry stwierdzili nato
miast, ie klienci i konsumenci sq Zrodtem informacji Wykorzystywanym przez
firmy najczesciej Wowczas, gdy innowacje majq mieé Wysoki poziom nowosci
(Amara i Landry, 2005). Produkt zawsze musi odpowiadaé Wymaganiom
odbiorcow oraz zaspokajaé ich potrzeby. J. Dietl uznai, ie noWy Wyrob to
Wtasnie taki, ktory zostat uznany za odmienny 0d produktow oferowanych
do tej pory przez finalnych nabyWc6W (Dietl, 1985, s. 257).

Jak Wynika Z badan przeprowadzonych przez T.B. Kalinowskiego, moina
dokonaé rozroinienia miedzy podstawowymi irodtami innowacji produkto
Wych W firmach 0 roinej Wielkosci. Przedsiebiorstwa srednie i duie kierujq
sie W procesie ich tworzenia przede Wszystkim Wymaganiami klientow oraz
Wynikami Wtasnych i zewnetrznych prac badawczo rozwojovvych. W przy
padku maiych podmiot6W Znaczenie majq nie tylko odbiorcy i konsumenci,
ale oprocz nich istotnq role odgrywajq dostawcy sprzetu i materiatow do
produkcji oraz fachowe publikacje (Kalinowski, 2010, s. 158 159). Wzmian
koWane badanie W pewnym zakresie podtrzymuje stawianq hipoteze H1
jako bardziej adekwatnq W przypadku firm malych i srednich.
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H2. W malych i srednich przedsiebiorstwach gtownym irodtem innowacii
procesowych jest zakup urzadzen i aparatury wytworczei
Innowacje procesowe (technologiczne) oznaczajq Wdroienie noWej bqdi

znaczqco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Majq miejsce Wtedy,
gdy zachodzi istotna zmiana technologii, stqd tei czesto z jej Wdroieniem
moie sie Wiqzaé koniecznosé posiadania nowego Wyposaienia lub tei zasto
sowania innych nii do tej pory metod kierowania i organizacji produkcji
(Rudzewicz i Strychalska Rudzewicz, 2013, s. 19 20). Ten typ innowacji
zyskal W ostatnich latach na znaczeniu, gdyi ksztaltuje konkurencyjnosé
produktowq lub uslugowq przedsiebiorstw na iynku. Prowadzone na swiecie
badania empiryczne Wskazujq, Ze firmy angaiujqce sie W rozwoj technolo
gii sq najczesciej liderami osiqgajqcymi przewage konkurencyjnq (Georski,
Machin i Van Reenen, 1993). Wsrod przykladow innowacji procesowej
moina Wymienié Za Podrecznikiem Oslo (OECD, 2005, s. 49) m.in. zmiany
W metodach produkcji, metodach dostawy, W obrebie procesow.

Moina mowié o Wielu roinych irodlach innowacji procesowych W firmie.
W trakcie ich Wdraiania czesto glownq role odgiywajq prace badaWczo
rozWoj0We. Jednak odnosnie malych i srednich przedsiebiorstw na uwage
zwraca fakt, ie rzadko Wspolpracujq one Z uniwersytetami, organizacjami
badawczymi, centrami technologii czy instytucjami szkoleniowymi (Cooke,
Boekholt i Todtling, 2000).

S.C. Chang i M.S. Lee tWierdzq, Ze innowacje procesowe Wymagajq
od podmiotow zdolnosci do zarzqdzania Wiedzq, jak i sprzyjajqcej noWo
sciom kultury organizacyjnej (Chang i Lee, 2008). Zatem moina stwierdzié,
ie cennym Zrodlem nowych pomyslow i technologii dla organizacji sq jej
pracownicy. Zapewniajq oni unikalnosé rozwiqzan Wobec konkurencyjnych
podmiotow. Dzieki znajomosci specyfiki firmy sq W stanie przygotowywaé
projekty scisle dostosowane do niej. Jednak czesto przedsiebiorca nie moie
sobie pozwolié na zaangaiowanie ich W proces przygotowania i Wdraiania
innowacji. Przedsiebiorstwo musi bowiem do tego zadania oddelegowaé
pracownikow dotychczas zajmujqcych sie innymi dzialaniami W firmie, to
prowadzi zas na przyklad do Wydluienia czasu Wykonania pracy czy koniecz
nosci zastepstwa W pelnionych dotychczas obowiqzkach. W przypadku MSP
ograniczone zasoby kadrowe, szczegolnie Wysoko Wykwalifikowanych spe
cjalistow technicznych, mogq Znaczqco zmniejszaé moiliwosé korzystania
Z nich.

Dlatego tei zwraca sie uwage na klient6W jako na zewnetrzne irodla
innowacji. Jest to Wlasciwe, gdy W przedsiebiorstwie Wystepuje odpowiedni
system pozwalajqcy na zbieranie od nich informacji oraz motyWoWanie
ich do dzielenia sie opiniami. Okazuje sic; jednak, ie nawet jesli odbiorcy
i konsumenci sq bodicem do Wdroienia innowacji procesowych, to male
firmy najczesciej nie bedq W stanie ich Wdroiyé samodzielnie, a raczej na
drodze zakupu odpowiedniego Wyposaienia, maszyn czy urzqdzen (Abereijo,
Adegbite, Ilori, Adeniyi i Aderemi, 2009).
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Stqd tei kolejnym Zrodlem innowacji procesowych jest zakup praw Wla
snosci. Jest to jedna z najbardziej powszechnych metod ich komercjaliza
cji. Polega najczesciej na sprzedaiy—zakupie pojedynczej maszyny lub linii
produkcyjnej. Z punktu Widzenia przedsiebiorstwa nabywcy jest to szybki
i latWy sposob pozyskania technologii, ktora jest od razu gotowa do uiycia.
Co Waine, kupujqcy uzyskuje jednoczesnie gwarancje dzialania maszyny oraz
Wsparcie W jej WClI‘O2€I1lLl. Ta forma Wprowadzania innowacji procesowych
Wydaje sie szczegolnie istotna dla malych i srednich przedsiebiorstw. Jej
cechq jest bowiem dose niski koszt i duia prostota zastosowania.

Kolejnym sposobem pozyskania noWych procesow jest sprzedai samego
know how dotyczqcego danej technologii oraz praWa jej uiywania przez
nowego posiadacza. Jeszcze inna metoda Wprowadzenia innowacji to licen
cjonowanie. Podmiotowi kupujqcemu umoiliwia ona pominiecie etapu roz
woju i przejscie od razu do fazy Wdroienia rozwiqzan. Powyisze formy
najczesciej Wymagajq jednak zarowno duiych nakladow ze strony kupu
jqcego, jak i znacznego potencjalu ekonomicznego czy technologicznego,
ktoiy pozwoli na sprawne i skuteczne Wdroienie licencji i efektywne jej
eksploatowanie. To Wraz Z Wczesniej Wskazanymi Warunkami sprawia, ie
czesciej Z tego rodzaju irodel innoWacji korzystajq podmioty o duiej skali,
a Zatem ogranicza moiliwosé Wykorzystania ich przez MSP.

Kolejne moiliwe formy pozyskania innowacji to alians strategiczny czy
joint venture. Zwykle dotyczq one p0dmi0t6W o takich samych potrzebach,
ktore Wspolnie zlecajq instytucji badawczej przeprowadzenie na ich potrzeby
prac Z Zakresu B+R. Pozwala to firmom dzielié sie ryzykiem oraz kosztami,
jakie sq Z tym zwiqzane. Stwarza rowniei sytuacje, W ktorej mogq uczyé sie
od instytucji realizujqcej badania oraz nawzajem 0d siebie. Przedsiebiorstwa
realizujqce B+R W ramach takiego aliansu poszukujq tej samej innowacji
i tych samych rozwiqzan technicznych, sq Wiec de facto swoimi konkurentami.
Male i srednie przedsiebiorstwa majq ograniczonq motywacje do stosowania
aliansow, gdyi naWet polqczenie potencjalow dW6ch czy trzech firm nie
gwarantuje im uzyskania Wystarczajqcego potencjalu badawczo rozwojowego,
ktory pozwolilby osiqgnqé przewage technologicznq na rynku. Pewny Wyj
sciem, Z ktorego coraz czesciej korzystajq male i srednie przedsiebiorstwa,
jest uczestnictwo W klastrach gospodarczych (Klimczuk Kochanska, 2012).
Obecnie jednak ich WplyW na innowacje procesowe W Polsce W Wiekszosci
przypadkow jest jeszcze ograniczony, choéby ze Wzgledu na Wczesny etap
rozwoju tych struktur i niewielki udzial W nich przedsiebiorstw (PARP,
W opracowaniu).

Z powyiszych rozwaian Wynika, ii zasadne jest przyjecie Wstepnego
zaloienia, ii zakup maszyn, urzqdze czy aparatury jest najczestszym spo
sobem pozyskania innowacji procesowych W przypadku malych i srednich
przedsiebiorstw.
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H3. W malych i srednich przedsiebiorstwach gtownym irodtem innowacii
organizacyjnych jest nasladowanie obcych rozwiazan
Innowacje organizacyjne sq zwiqzane ze zmianami organizacyjnymi

W ramach dzialan biznesowych poprawiajqcych relacje Z otoczeniem firmy,
organizacje miejsca pracy, zmieniajqcq sie strategiq firmy czy jej strukturq
organizacyjnq. Glownie sq zwiqzane ze zmianq dotyczqcq przeplywu infor
macji W celu skuteczniejszego podejmowania decyzji biznesowych (OECD,
2005, s. 51 52). Mogq one przybieraé roine formy. Zalicza sie do nich m.in.
WdI‘O2€I1lCI zasad dotyczqcych uczenia sie i udostepniania Wiedzy W ramach
firmy; systemu ksztalcenia i szkolenia pracoWnikoW; pierwszego systemu
zarzqdzania produkcjq; systemu zarzqdzania lancuchem dostaw; systemow
zarzqdzania jakosciq (np. ISO). Mogq byé rowniei Wprowadzone nowe
metody produkcji.UWzgledniajqc zakres i skale innowacji, moina Wyroinié
nastepujqce ich rodzaje (Czekaj i Cwiklinski, 2014, s. 5):

male zwykle postrzegane jako ciqgle doskonalenie, tanie i proste We
Wdroieniu;
srednie odnoszqce sie do zmiany rutyny;
duie Wymagajqce zmian We Wspierajqcej jq technologii, czasochlonne,
Wymuszajqce szkolenia personelu, Wplywajqce na strukture organizacyjnq.
Istotne znaczenie przy Wdraianiu innowacji ma srodowisko pracy,

a W nim miedzy innymi dostep do zasobow, sposob Zarzqdzania organizacjq
oraz motywacja do dzialania, ktore to czynniki przekladajq sie na kreatyW
nosé pracoWnikoW bedqcych motorem zmian (Amabile, 1997, s. 53). Wedlug
T.B. Kalinowskiego W srednich i duiych podmiotach irodlami innowacji
organizacyjnych sq pomysly zglaszane przez zatrudnionych oraz programy
doskonalenia obejmujqce calq organizacje. W przedsiebiorstwach malych
natomiast glowne Zrodla to najwyisze kierownictwo firmy i Wymagania stan
dard6W zarzqdzania (Kalinowski, 2010, s. 158 159). Wydaje sie jednak, ii
najczesciej kierownictwo malych podmiotow gospodarczych nie posiada przy
gotoWania teoretycznego Z Zakresu organizacji i zarzqdzania. Nie moie Wiec
sobie pozwolié, W odroinieniu do duiych firm, na Zatrudnienie specjalistow
z tej dziedziny ani pozyskanie zewnetrznych doradcow. Zatem W praktyce te
Wzmiankowane i rosnqce standardy zwiqzane Z organizowaniem dzialalnosci
gospodarczej nie przenoszq sie do malych firm za posrednictwem Wysokiej
klasy ekspertow czy doradcow zewnetrznych. Ma to miejsce raczej na Zasa
dzie podpatrywania rozwiqzan obserWoWanych przez kierownictwo W innych
organizacjach, Z ktoiymi podmiot ma stycznosé (Camison i Villar Lopez,
2014; Wayne, Shore i Liden, 1997; Eisenberger, Cummings, Armelo i Lynch,
1997). Jesli takie zaloienie okazaloby sie praWdziWe, to na innowacje orga
nizacyjne MSP najwiekszy Wplyw Wywieralaby struktura i dynamika innych
podmiotow Wspolpracujqcych z danq firmq.
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H4. W malych i srednich przedsiebiorstwach gtownym irodtem innowacii
marketingowych sa kontakty z klientami
Innowacja marketingowa to Wdroienie noWej metody marketingowej

Wiqiqcej sie ze znaczqcymi zmianami W usludze, W projekcie/konstrukcji
produktu lub W opakowaniu, promocji, dystrybucji czy strategii cenowej
(OECD, 2005, s. 49 51).

W przypadku uslug przeksztalcenia mogq polegaé np. na skroceniu
czasu Wykonania, poprawie jakosci lub zwiekszeniu komfortu klienta. Jesli
chodzi 0 produkt, mogq byé to zmiany W jego konstrukcji, projekcie oraz
Wlasnosciach, ktore nie dotyczq glownych funkcji, przeznaczenia ani para
metrow technicznych. Sq to przewainie drobne usprawnienia czy zmiany
W Wyglqdzie. Innowacje marketingowe bedqce implikacjami obszaru ceny
mogq Wynikaé zarowno Z przyjetych metod ksztaltowania jej Wielkosci, jak
i stosowanych strategii. Innym obszarem, W ktorym mogq byé Wdraiane, jest
strategia marketingowa. Charakteiyzuje ona proces planowania, kreowania
i permanentnej kontroli dzialan, majqcych na celu realizacje postawionych
zamierzen i misji przedsiebiorstwa. (OECD, 2005, s. 49 51).

Do irodel innowacji marketingowych raczej nie zaliczajq sie poWszech
nie Wykorzystywane jednostki B+R, lecz sq to konkurencja oraz klienci.
Waina jest tei kreatywnosci pracownikow, ktorzy przez sWoje zachowania,
doswiadczenie i dzialania realizujq zaloione cele zewnetrzne. Jednak klu
czowq role odgrywa konsument, ktory dostarcza Wielu informacji i danych
Wykorzystywanych W marketingu. (Szymanski, 2013, s. 106) Staly monitoring
i ocena efektywnosci Wprowadzanych zmian i innowacji marketingowych
pozwala, dzieki informacjom od odbiorcow i konsumentow, na analize
i identyfikacje najistotniejszych metod i narzedzi. Co prawda najczesciej
mate firmy nie prowadzq formalnych dziala monitorujqcych skutecznosé
podejmowanych przedsiewzieé marketingowych, jednak bliski kontakt Z tymi
grupami podmiotow pozwala im dosé dobrze identyfikowaé ich reakcje na
stosoWane rozwiqzania. To Wlasnie odbierane bezposrednio zainteresoWa
nie lub jego brak ze strony nabyWcoW podpowiadajq, jakich zmian naleiy
dokonaé W zakresie marketingu mix, a Zatem jakie innowacje marketingowe
przyniosq najwiekszy skutek.

3. Wspoldziatanie gospodarcze a innowacyinosc przedsiebiorstw
W swietle powyiszych rozwaian, uwzgledniajqc specyfike przedsie

biorstW sektora MSP, naleiy stwierdzié, ie podmioty te cechuje ograniczony
Wewnetrzny potencjal innowacyjny. Niezbedne malym i srednim podmiotom
jest Zatem utrzymywanie powiqza z innymi firmami, instytucjami badaW
czymi, dostawcami czy klientami W innowacyjnych sieciach, co umoiliwia im
dzielenie sie Wiedzq i osiqgniecie korzysci Z uzupelniania sie kompetencji
(Bullinger, Auernhammer i Gomeringer, 2004). Takim specyficznym iro
dlem jest Wspoldzialanie gospodarcze (wspolpraca, kooperacja) z innymi
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przedsiebiorstwami, czesto bedqcymi konkurentami W Wybranych obszarach
dzialalnosci. Byla mowa o tym Wyiej W kontekscie moiliwosci tworzenia
innowacji procesowych W ramach m.in. klastrow gospodarczych.

E. von Hippel zwraca uwage na istote Wspolpracy W ramach procesu
tworzenia i Wdraiania zmian. Wyroinia on tzW. funkcjonalne Zrodla innowa
cji. Zauwaia scisle sprzeienia, glownie ekonomiczne, miedzy organizacjami
i ich jednostkami biorqcymi udzial W kreoWaniu i komercjalizacji novvych
rozwiqzan (Von Hippel, 1998, s. 3). W proces innowacyjny zaangaiowani sq
producenci Wyrobow, ich uiytkownicy, dostawcy oraz Wszelkie inne podmioty
biorqce W nim udzial lub majqce na nie Wplyw. W ramach Wspolpracy jej
uczestnicy Wymieniajq miedzy sobq m.in. informacje dotyczqce prowadzonych
prac badawczo rozWojoWych, dzialan marketingowych oraz technologii. To
Wymaga od przedsiebiorcow doglebnej analizy makrootoczenia, Ze szcze
golnym uwzglednieniem egzogenicznych czynnikow przyczyniajqcych sie do
powstawania innowacji.

Wspolpraca W sferze innowacji jest Wyroiniona jako jeden Z rodzajow
irodel innowacji W Podreczniku Oslo. Jest rozumiana W nim jako aktywne
uczestnictwo podmiotow We Wspolnych projektach Z innymi lub jako interak
cja Wzdlui lancucha dostaW (OECD, 2005, s. 79 80). Partnerzy niekoniecznie
muszq uzyskiwaé natychmiastowq korzysé ekonomicznq Z takiego przedsie
Wziecia. Samo tylko zlecanie prac na zewnqtrz, przy ktorym nie Wystepuje
aktywne Wspoldzialanie, nie jest uznawane za Wspolprace. Moie ona byé
rozpatrywana Z punktu Widzenia kierunku powiqzan, a Wiec W ukladzie pio
nowym i poziomym (Smith, Carroll i Ashford, 1995). Gdy Zachodzi WZCllLl2
lancucha dostaw i obejmuje klientow i dostaWc6W W ramach Wspolnych prac
nad tworzeniem novvych produktow, procesow lub innych innowacji, Wow
czas okresla sie jq mianem Wspolpracy pionowej. Ta forma kooperacji moie
doprowadzié do powiekszenia sie potencjalu innowacyjnego przedsiebiorstw.
Ma tu miejsce przenoszenie czesci Wiedzy oraz doswiadczenia do kolejnych
ogniW la cucha. Istnieje moiliwosé zaprogramowania takiej strategii dzialan,
W ktorej istotnym elementem bedzie podnoszenie innowacyjnosci u kaidego
uczestnika procesu tworzenia, a Wiec u dostawcy zasobow, u producenta,
ktory je Wykorzysta oraz przeksztalci W produkt, a takie u dystrybutora oraz
koncowego uiytkownika, czyli klienta, ktorzy W ten sposob mogq nauczyé sie
noWych rozwiqza . Jak zauwaia R. Whitley, pionoWa Wspolpraca pozwala
firmom na pozyskanie niezbednej Wiedzy o noWych technologiach, rynkach
procesach, ma Zatem Wiekszy Wplyw na tworzenie innowacji produktowych
i procesowych (Whitley, 2002). Wspolpraca W sferze innowacji moie takie
przebiegaé poziomo. W tym przypadku przedsiebiorstwa prowadzq prace
Wspolnie Z innymi podmiotami lub publicznymi instytucjami badawczym,
ktore czesto sq Wobec siebie konkurentami. Wspoldzialanie moie zaistnieé
pomiedzy organizacjq oraz dostawcami, klientami, firmami finansowymi,
konkurentami, rzqdem i innymi instytucjami, W tym publicznymi (Stone
house, Hamill, Campbell i Purdie, 2001, s. 128).
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W literaturze przedmiotu moina spotkaé kooperacje definiowanq na
przyklad Wedlug A. Lipki jako ,,Wspolpraca na rzecz Wspolnego celu oparta
na identyfikacji Z tym celem, Zaufaniu, lojalnosci i dzialaniu W interesie
Wszystkich uczestnikow przy zachowaniu zaakceptowanych regul komuni
koWania sie i rozwiqzywania kon iktow” (Lipka, 2004, s. 17). Zdaniem
B. Kaczmarka jest to zas ,,podejmoWanie dzialan Wzajemnie Zgodnych i uzu
pelniajqcych sie oraz majqcych pozytywne znaczenie 2 punktu Widzenia ich
Wplywu na realizacje celow przedsiebiorstwa” (Kaczmarek, 2000, s. 22).

W. Czakon Wyodrebnia — obok Wspoldzialania trzy inne rodzaje moili
Wych relacji pomiedzy uczestnikami rynku. Sq to (Czakon, 2007, s. 22 23):
Wspolistnienie, konkurencja i koopetycja. W tym miejscu Warto Zwrocié
uwage na koopetycje, okreslanq tei jako kooperencja, ktora znajduje sie
pomiedzy konkurencjq i Wspoldzialaniem. Oznacza ona takq postawe przed
siebiorstw Wzgledem siebie, ktora W jednym aspekcie prowadzonej dzialal
nosci umoiliwia Wspolprace na rzecz Wzajemnej realizacji Wspolnych cel6W,
zas na innym polu dzialania podmioty te konkurujq ze sobq (Bengtsson
i Kock, 1999, s. 178 193). Koopetycja przynosi Z sobq dostep do unikato
Wych i potrzebnych przedsiebiorstwu zasobow, W tym Wiedzy oraz relacji
i sieci, jednoczesnie nie ogranicza jednak presji konkurencyjnej, ktora jest
szczegolnie poiqdana W procesie Wdraiania innowacji. Podmiot ma Zatem
moiliwosé skoncentrowania sie na swoim glownym obszarze dzialania oraz
uczenia sie od partnera biznesowego. Jednoczesnie, W zWiqzku Z tym, Ze
konkuruje, ciqgle moie doskonalié swoj potencjal, opierajqc sie na Wlasnych
doswiadczeniach (Jankowska, 2009, s. 84).

M.J. Nieto i L. Santamaria na podstawie badan hiszpanskich firm produk
cyjnych stwierdzili, 2e istnieje znaczqcy pozytywny Wplyw sieci Wspolpracy,
ktore skladajq sie z roinego typu partnerow, na poziom nowosci innowacji
(Nieto i Santamaria, 2007). Wynika to Z faktu, ii dzieki Wspolpracy przed
siebiorstwa mogq osiqgnqé zdolnosé do (Walas Trebacz, 2004, s. 143):

szybkiego reagowania na zmiany zachodzqce na rynku oraz przyswajania
sobie novvych idei i technologii;
vvytwarzania produktow Zgodnych ze Zmieniajqcymi sie oczekiwaniami
odbiorcow;
praWidloWego, jasnego przeWidyWania zmian otoczenia oraz identyfika
cji tych, ktore Wywieraé bedq najwiekszy Wplyw na przyszly obraz tego
otoczenia;
adaptacji do Wielokierunkowych zmian otoczenia;
kreowania nowych idei i tworzenia novvych Wartosci dla klientow;
przyspieszania rozwoju noWego produktu.
Powyisze przekladajq sie na takie korzysci Z powiqzan lqczqcych przed

siebiorstwa z innymi podmiotami W tworzeniu innowacji, jak (Gorzynski,
Pander i K06, 2006, s. 7): moiliwosé korzystania Z Wiedzy Z Zewnqtrz;
latwiejszy i tanszy dostep do zasobow produkcyjnych; tworzenie Wlasnych
zasobow produkcyjnych i intelektualnych; podnoszenie efektywnosci funk
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cjonowania firmy; Wplywanie na poprawe funkcjonowania otoczenia insty
tucjonalno prawnego.

Jak zauwaiyla S. Freeman i in., Wspolpraca nie zawsze musi byé korzystna.
Efektywnosé procesow Zachodzqcych W sieciach zaleiy bowiem od Wielu
czynnikow, W tym chociaiby strategii dzialania poszczegolnych podmio
toW moiliwosci, potencjalu sieci czy intensywnosci dzialan innowacyjnych
(Freeman, Edwards i Schroder, 2006). N.S. Vonortas zWraca zas uwage na
zaleinosé jej od technologicznych i rynkowych Warunkow W danym przemysle
(Vonortas, 1994). Natomiast R.M. Ham i D.C. Mowery Wskazujq na Wplyw
potencjalu technicznego parterow tej Wspolpracy (Ham i Mowery, 1995).
W zwiqzku Z tym naleiy mieé na uwadze fakt, Ze Wspolpraca Z innymi
podmiotami nie moie byé jedynym irodlem innowacji Wdraianych przez
organizacje.

Ponadto trzeba zauwaiyé, Ze dyskutowane szeroko korzysci Wsp6ldzia
lania gospodarczego W procesach innowacji Wydajq sie jeszcze W pelni nie
Wykorzystywane przez polskie MSP. Niemniej jednak Warto dokonaé analizy
Zakresu zastosowania kooperacji W tym zakresie. Sluiyé temu moie przyje
cie roboczej hipotezy mowiqcej, ii dzialania innowacyjne firm sq Wynikiem
jedynie ich dzialan Wewnetrznych.

H5. Wszystkie rodzaje innowacji w warunkach polskich MSP czesciej
sa tworzone na drodze wlasnych proiektow nii wspolpracy z innymi lirmami
Cechq charakterystycznq malych i srednich przedsiebiorstw jest ograni

czony potencjal zasobow sluiqcych rozWojoWi dzialalnosci innowacyjnej. Naj
czesciej nie posiadajq lub majq niewielkie zaplecze sluiqce pracom badaW
czo rozWojoWym. W tej sytuacji niezbedne jest korzystanie z zewnetrznych
irodel innowacji. Ograniczone zasoby finansowe MSP mogq byé W znaczq
cym stopniu ksztaltowane dzieki relacjom z innymi podmiotami. Jednakie
badania nad stanem Wspoldzialania gospodarczego polskich przedsiebiorstw,
a takie nad jakosciq kapitalu spolecznego W Polsce Wskazujq, ii naleiy
ostroinie podchodzié do skali faktycznego Wykorzystania kooperacji pod
miotow W procesach innowacyjnych. Stqd usprawiedliwiona Wydaje sie hipo
teza, ii Wiecej przedsiebiorstwa W praktyce stosuje rozwiqzania innowacyjne
oparte na Wynikach Wlasnej pracy Wewnqtrz organizacji nii na Wspoldzialaniu
Z innymi firmami.

4. Wyniki badan empirycznych
W roku 2013, W okresie od marca do czerwca realizowane bylo bada

nie pt. ,,Analizy potencjalu innowacyjnego sektora MSP W Wojewodztwie
mazowieckim”, bedqce drugq Z czesci projektu pn. ,,BudoWa systemu moni
toringu i podstaw ewaluacji Wdraiania Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza”. Bylo ono przeprowadzone na zlecenie Urzedu MarsZalkoW
skiego Wojewodztwa Mazowieckiego. Autorzy niniejszego artykulu byli
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W skladzie zespolu badawczego W tym projekcie badawczym. W niniejszym
opracowaniu dokonano analizy danych W przekrojach, ktore nie byly pre
zentowane W raporcie koncowym (UMWM, 2013).

Badania ilosciowe zostaly przeprowadzone metodq kwestionariuszowq
z zastosowaniem techniki CATI na probie 1002 przedsiebiorstw z WojeW6dz
tWa mazowieckiego. Dobor proby mial charakter celoWy i Warstwowy. Ze
Wzgledu na Wymogi projektowe zostaly przyjete takie Warstwy, jak powiaty
i podregiony, przy czym uwzgledniono specjalizacje braniowq poszczegolnych
podregionow. Dobor specjalizacji braniowych zostal dokonany na Wczesniej
szym etapie badan metodq statystycznq na podstawie danych dotyczqcych
liczby podmiotow ogolem W WojeW6dztWie mazowieckim, Z Zastosowaniem
Wskainika lokalizacji (localisation quotient, LO). Sluiy on identyfikacji sku
pien podmiotow na Wybranym obszarze W odniesieniu do obszaru referen
cyjnego (W tym przypadku Wojewodztwa). Lqcznie przeprowadzono badania
Wsrod podmiotow reprezentujqcych 15 roinych sekcji PKD 2007. W tym
najwiecej, bo dziesieé rodzajow dzialalnosci zostalo poddanych badaniom
W miescie stolecznym Warszawa. W podregionie Warszawskim zachodnim
bylo to osiem sekcji dzialalnosci, W ciechanowsko plockim przebadano szesé
sekcji, natomiast W pozostalych trzech podregionach po pieé sekcji PKD.
Przy czym W niniejszym artykule nie skupiono sie na kwestii innowacyjnosci
przedsiebiorstw Z poszczegolnych podregionow, a analiza zostala przepro
Wadzona na bazie calej badanej populacji.

Sposrod badanych podmiotow zdecydowanq Wiekszosé (69,4%) stanoWily
firmy zatrudniajqce od 0 do 9 pracoWnikoW. Kolejne 24,4% to przedsie
biorstwa klasyfikowane jako tzW. male, majqce od 10 do 49 pracownikow.
Podmioty z Wiekszym zatrudnieniem, od 50 do 249 osob, stanowily nato
miast 6,3% Wszystkich respondentow. W calej probie badawczej WdraZa
nie jakiegokolwiek rodzaju innoWacji W ciqgu ostatnich 3 lat potwierdzilo
786 podmiotow. Taka tei liczba ankietowanych udzielila dalszych informa
cji o rodzajach i Zrodlach Wprowadzonych zmian. Na Wykresach poniiej
przedstawiono tylko odpowiedzi przedstawicieli firm, ktore Wdroiyly dany
rodzaj innowacji.

Zrodla innowacji produktowych badanych przedsiebiorstw zostaly zapre
zentowane W gornych czesciach rysunkow 1 i 2 odpowiednio dotyczqcych
ulepszonych lub noWych Wyrob6W czy uslug.

W przypadku producentow noWych Wyrobow najczesciej Wskazywanymi
irodlami innowacji okazalo sie nasladowanie obcych rozwiqzan (29,8% Wska
zan) oraz klienci (29,6% Wskazan). Takie Wysoko oceniono role zakupu
aparatury, maszyn, urzqdzen. Zgodnie Z oczekiwaniami, rola klientow jako
inspiracji do Wdraiania nowych Wyrobow Zostala potwierdzona. Jednakie
interesujqce okazalo sie Wskazanie na roWnie duiq role nasladowania obcych
rozwiqzan. Wydaje sie, ii jest to niedoceniane irodlo innowacji produkto
wych. Jeszcze ciekawsze jest uwzglednienie W zestawie kluczowych Zrodel
zakupu aparatury Wytworczej. Oznacza to, ii male firmy nie zaWsze We
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Klienci—29,6

Efekt umowy joint venture | 0,2

Efekt umowy kooperacyjnej 8,0

Zakup licencji
od innych przedsiebiorstw 316

Zakup wzoru przemysiowego, I1 1
uiytkowego, patentu ’

Zakup know how I 3,3

Zak” aPa'a‘“'Yi '“a“Y“iilinii technologicznych, urzqdzer 273

Zakup licencji krajowych I
z uczelni, instytutow PAN ° 9

Zakup licencji krajowych z jednostek I
badawczo rozwojowych 212

Nasladowanie obcych rozwiqzan 29,8

Wspofpraca z innymi rmami 51,3

Wlasne projekty 66,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 %

Rys. 1. Zrodla innowacji stosowane przez rmy wdraz'a/‘ace innowacje produktowe innowa
cyjne i/i/yroby. Zrodlo: opracowanie wlasne na podstawie wynikow badan CATI (N = 450).

Wdraianiu innowacji produktowych sq inspirowane potrzebami klient6W,
ale Wykorzystujq moiliwosci tWorzone przez noWo nabywane urzqdzenia.
Zapewne nie moina tu moWié 0 przelomowych innowacjach dla rynku,
ale sq one najprawdopodobniej niezwykle Waine dla Wdraiajqcych je firm.
W swietle uzyskanych Wynikow badania naleiy jedynie czesciowo p0tWier
dzié hipoteze H1, ie klienci sq Wainym irodlem innowacji produktowych
W zakresie Wdraiania nowych Wyrobow, jednak na roWni Z nasladowaniem
obcych rozwiqzan, jak i Z Zakupem urzqdzen i aparatury Wytworczej.

Rownoczesnie z analizq irodel innowacji badanych przedsiebiorstw doko
nano proby oceny, na ile podmioty gospodarcze Wdraiajqce innowacyjne
Wyroby Wykorzystujq dzialania Wspolne (,,Wspolpraca z innymi firmami”),
na ile zas sq one efektem Wylqcznie ich Wlasnych dzialan (,,projekty Wla
sne”). Dane Z odpowiedziami W tym zakresie zostaly umieszczone W dolnej
czesci iysunku 1. Procentowe Wyniki odpowiedzi nie sumujq sie do 100%,
poniewai niektore firmy Wybieraly obie formy Wdraiania innowacyjnych
Wyrobow. Analiza danych Wskazuje, ii najczesciej noWe lub ulepszone pro
dukty byly Wdraiane bez Wspolpracy Z innymi podmiotami jako projekty
Wlasne (66,0%). Naleiy jednak zaznaczyé, ii stosunkowo Wysoki odsetek
badanych przedsiebiorstw zadeklarowal Wspolprace Z innymi firmami przy
Wdraianiu noWych Wyrob6W. Hipoteza H5 W odniesieniu do Wdraianych
nowych Wyrobow zostaje Zatem podtrzymana.
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Klienci —27.3

Efekt umowy joint venture |0i7

Efekt umowy kooperacyjnej 2 B,4

Zakup licencji od innych przedsiebiorstw I 4,2

Zakup wzoru przemyslowego, I 1 6
uiytkowego, patentu ’

Zakup know how 1 3,3

Zak"P aP‘="=*'"'Y "“‘=‘SZY“~L26 9linii technologieznych, urzqdzen ’
Zakup licencji krajowych 2 uczelni, I 1 1

instytutow PAN ’
Zakup licencji krajowych I 2 0

z jednostek badawczo rozwojowych ’

Nasladowanie obcych rozwiqzan_28,2

Wspofpraca z innymi firmami 54,7

Wlasne projekty 59,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 %

Rys. 2. Zrodia innowacji stosowane przez firmy wdraiajqce innowacje produktowe
innowacyjne usfugi. Zrodfo: opracowanie wfasne na podstawie wynikow badan CATI
(N = 450).

Sytuacja dotyczqca irodel innowacji uslugowych jest praktycznie analo
giczna jak W przypadku innowacyjnych Wyrobow. Wprawdzie W tym przy
padku na nasladowanie obcych rozwiqzan Wskazywalo nieco Wiecej respon
dentow (28,2% odpowiedzi), to jednak przewaga tego irodla nad kolejnymi,
jakimi sq klienci (27,3% Wskazan) i zakup maszyn (26,9%), nie jest duia.
Moina Zatem powtorzyé Wczesniejsze Wnioski. Jedynie czesciowo moina
potwierdzié hipoteze H.1 mowiqcq, ie klienci sq Wainym Zrodlem innowacji
produktowych W Zakresie Wdraiania nowych uslug, gdyi sq rownie istotni
jak nasladowanie obcych rozwiqzan czy zakup urzqdzen i aparatury WytWor
czej. Szczegolnie interesujqce Wydaje sie potwierdzenie takie W przypadku
ulepszonych lub noWych uslug, Ze zakup urzqdze jest Wainym irodlem
W Zakresie Wdraiania innowacyjnych uslug. Uzyskane Wyniki Wydajq sie
jednak spojne Ze zrozumieniem Wysoce ograniczonego potencjalu innowa
cyjnego malych i srednich przedsiebiorstw, Wskazujq na szczegolnie duie
znaczenie zakupow maszyn i urzqdzen. To dzieki temu Zrodlu dociera do
MSP prawie rownie Wiele rozwiqzan W Zakresie innowacyjnych produktow
jak W Wyniku inspiracji klient6W czy nasladowania obcych rozwiqzan.

Odnosnie Zakresu Wykorzystania Wspoldzialania Z innymi firmami W pro
cesie Wdraiania innowacyjnych uslug moina zauwaiyé nieco Wyiszy jego
udzial nii W przypadku WytWorcoW noWych i ulepszonych produktoW (dolna
czesé rysunku 2). Niemniej jednak, nadal najczesciej stosowanq formq Wdra
iania innowacyjnych uslug sq dzialania indywidualne (projekty Wlasne, na
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ktore Wskazalo 59,1% podmiotow). Hipoteza H5 W odniesieniu do Wdra
ianych nowych uslug zostaje Zatem podtrzymana.

Jesli chodzi 0 innowacje procesowe, badane firmy Wykazaly, ii najczesciej
vvykorzystywanym Zrodlem innowacji jest zakup aparatury, maszyn czy linii
produkcyjnych (rysunek 3). Wskazala na nie ponad jedna trzecia badanych
(35,8%). Istotna przewaga zakupu Wyposaienia nad pozostalymi Zrodlami
pozwala pozytywnie zweryfikowaé hipoteze H2. Warto jednak zauwaiyé, ie
istotne znaczenie ma takie nasladowanie obcych rozwiqzan (28,8%) oraz
informacja pochodzqca od klientow (23,3%). W uzyskanych Wynikach silnie
uwidocznia sie specyfika sektora MSP, W przypadku ktorych najprostsze
i najtansze irodla innowacji procesowych Wyrainie dominujq.

Klienci_23,3

Efekt umowy joint venture | 0,5

Efekt umowy kooperaeyjnej 2 6,6

Zakup licencji od innych przedsiebiorstvv 2 4,8

Zakup wzoru przernystowego, I 1 1
uzytkowego, patentu ’

Zakup know how I 3,2

Zak” aPa'a‘“'Yi maszyn’—as slinii technologicznych, urzqdzen ’
Zakup licencji krajowych z uczelni,

instytutow PAN | °’9
Zakup licencji krajowych I 2 1

z jednostek badawczo rozwojowych ’

Nasladowanie obcych rozwiqzan 28,8

Wspofpraca z innymi firmami 53,4

Wfasne projekty 56,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 50,0 °/o

Rys. 3. Zrodla innowacji stosowane przez firmy wdraz'a/'qce innowacje procesowe. Zrodlo:
opracowanie wlasne na podstawie wynikow badari CATI (N = 438).

W procesie Wdraiania innowacji procesowych przewaia podejscie oparte
na samodzielnym opracowaniu noWych rozwiqzan (dolna czesé rysunku 3).
Firm, ktore zadeklarowaly, ii innowacyjny proces powstal W Wyniku projek
toW Wlasnych, odnotowano 56,4%, podczas gdy podmiotow, ktore Wskazaly
na Wspolprace W ramach tego procesu Z innymi przedsiebiorstwami, zano
toWano 53,4% (procenty nie sumujq sie do 100% ze Wzgledu na moiliwosé
Wskazania przez firmy obu form realizacji procesow innowacyjnych). Trzeba
jednak zauwaiyé, ie zakres Wykorzystania Wspoldzialania gospodarczego
przy Wdraianiu innowacji procesowych okazal sie Wiekszy nii przy Wyiej
analizowanych innowacjach produktowych W Zakresie nowych i ulepszonych
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Wyrobow. Moie to byé pewna Wskazowka co do polityki proinnowacyjnej
MSP, gdyi ujawnia ich Wyiszq sklonnosé do Wspoldzialania przy opraco
Wywaniu nowych procesow nii produktow. Niemniej naleiy potwierdzié
prawdziwosé hipotezy H5 W odniesieniu do innowacji procesowych.

Analiza specyfiki Wdraiania zmian organizacyjnych ujawnila kluczowe
znaczenie zakupu maszyn, aparatury jako ich irodla pochodzenia, na co
Wskazalo 35,9% badanych firm (rysunek 4). Uzyskane Wyniki istotnie podWa
iajq prawdziwosé hipotezy H3. Nasladowanie obcych rozwiqzan, ktore przy
jeto W jej ramach jako glowne irodlo innowacji organizacyjnych, znalazlo sie
dopiero na drugim miejscu, ale takie z duiym odsetkiem Wskazan (32,5%).
Moina Wiec Wnioskowaé, ie Z jednej strony naleiy odrzucié hipoteze H3,
ale jednoczesnie Wskazaé, ie glownym Zrodlem innowacji organizacyjnych
W malych i srednich przedsiebiorstwach jest zakup maszyn i urzqdzen oraz,
W nieco tylko mniejszym stopniu, nasladowanie obcych rozwiqzan.

Klienci —24.1

Efekt umowy joint venture | 0,7

Efekt umowy kooperacyjnej 2 9,5

Zakup licencji od innych przedsiebiorstw 2 5,8

Zakup wzoru przemysfowego, I 2 0
uiytkowego, patentu ’

Zakup know how 2 4,1

Za““" a"a“““'Y' '“*‘$ZY"'—as 9linii technologicznych, urzqdzen ’
Zakup licencji krajowych 2 uczelni,

instytutow PAN I 1'0
Zakup licencji krajowych I 31

2 jednostek badawczo rozwojowych ’

Nasladowanie obcych rozvviqzan 32,5

Wspélpr ca Z innymi firmami 58,3

Wlasne projekty 55,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 %

Rys. 4. Zrodfa innowacji stosowane przez rmy wdraia/‘ace innowacje organizacyjne. Zrodfo:
opracowanie wlasne na podstawie vi/yniko'w badari CATI (N = 295).

Odmiennie nii W przypadku Wczesniej analizowanych rodzajow innowacji,
W tym przypadku badane firmy zadeklarowaly WYZSZY udzial Wspolpracy
Z innymi podmiotami (58,3%) nii realizacji projektow wlasnych (56,6%),
czyli samodzielnego opracowywania i Wdraiania tego typu innowacji. W kon
tekscie innowacji organizacyjnych naleiy Zatem odrzucié hipoteze H5 . Wynik
ten trzeba postrzegaé jako pozytywny przejaw zrozumienia W malych firmach
potrzeby i efektywnosci Wspoldzialania gospodarczego W procesach inno
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Wacyjnych. Co Znaczqce, Wydaje sie, ii Wspolpraca ta silniej przejawia sie
W tych obszarach innowacji, W ktorych firmy mniej obawiajq sie dzielenia
swoimi przewagami rynkovvymi. Zatem najmniej Wspoldzialaj q W przypadku
innowacji produktowych, Wiecej W przypadku procesowych, a jeszcze silniej,
jesli chodzi o zmiany organizacyjne.

Nieco zaskakujqce mogq sie Wydawaé Wyniki analizy odpowiedzi na pyta
nie o Zrodla innowacji marketingowych. Okazuje sie, i2 glownie bazujq
one na nasladowaniu obcych rozwiqzan (33,6%) (rysunek 5). Na drugim
zas miejscu Wymieniano zakup maszyn i urzqdzen (27,1%). Klienci zostali
Wskazani natomiast przez co czwartego respondenta (26,8%). Szczegolnie
symptomatyczne jest Wysokie uplasowanie sie zakupu urzqdzen jako irodla
innoWacji marketingowych. Zapewne swiadczy to o silnym technologicznym
czy produktowym Zorientowaniu znacznej czesci malych firm, co przeczy
dominujqcemu poglqdowi o ich silnych zwiqzkach z klientami i dostosoWy
Waniu sie do ich potrzeb. W swietle uzyskanych Wynik6W nale2y odrzucié
hipoteze H4, gdyi innowacje marketingowe W malych i srednich przedsie
biorstwach sq tworzenie glownie poprzez nasladowanie obcych rozvviqzan,
ale du2e znaczenie W tym procesie ma tak2e Zakup urzqdzen i aparatury
Wytvvorczej, a dopiero W dalszej kolejnosci kontakty z klientami.

Zapisana povvyiej teza, i2 MSP najmniej chetnie Wspolpracujq z innymi
podmiotami przy tych rodzajach innowacji, ktore bezposrednio tworzq prze
Wagi rynkowe, znajduje potvvierdzenie W Wynikach odpowiedzi na pytanie
o zakres Wspolpracy przy Wdraianiu innowacji marketingowych. W tym

Klien i —26,8

Efekt umowy joint venture | 0,5

Efekt umowy kooperacyjnej 2 8,5

Zakup licencji od innych przedsiebiorstw 2 4,1

Zakup wzoru przemyslowego, I 1 0
uiytkowego, patentu '

Zakup know how I 2,9

Zakup aparatury, maszyn,—2., 1
linii teehnologicznych, urzqdzen ’

Zakup licencji krajowych 2 uczelni,
instytutow PAN I 1’2

Zakup licencji krajowych I 2 7
2 jednostek badawczo rozwojowych ’

Nasladowanie obcych rozwiqzarl 33,6

W$P°1PF ¢ Z innymi firmami 49,3

Wlasne projekty 62,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 %

Flys. 5. Zrodla innowacji stosowane przez firmy wdraiajqce innowacje marketingowe. Zrodfo:
opracowanie wlasne na podstawie vi/yniko'w badan CATI (N = 414).
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przypadku kooperacja Z innymi firmami miala miejsce jedynie u 49,3%
badanych podmiotow. Natomiast jako samodzielne projekty Wlasne realizuje
je a2 62,8% firm. Hipoteza H5 W odniesieniu do innowacji marketingowych
zostaje Zatem podtrzymana.

5. Wnioski
Zmiany, jakie zachodzq W otoczeniu organizacji, ich charakter, dynamika

oraz Wzajemne powiqzanie sprawiaj q, 2e przedsiebiorstvva muszq anga2oWaé
sie W procesy Wdraiania innowacji. Czesto nie dysponujq jednak potencjalem
finansowym czy ludzkim, ktory pozwolilby im na samodzielne tvvorzenie
innowacyjnych rozwiqzan, muszq Wiec czerpaé ze irodel Zewnetrznych.

Na podstawie uzyskanych Wynikow analiz stvvierdzié moina, 2e innowacje
produktowe, zarowno W przypadku nowych Wyrob6W, jak i uslug, WC1I'8.2E1I16
sq najczesciej jako efekt nasladowania obcych rozwiqzan. Waini sq rowniei
klienci oraz zakup aparatury, maszyn czy linii produkcyjnych. Zidentyfi
koWane glowne irodla innowacji produktowych Wydajq sie odzwierciedlaé
specyficznq sytuacje malych i srednich przedsiebiorstvv, ktoiych potencjal
finansowy oraz skala dzialania utrudnia im przeprowadzenie zmian na dro
dze zakupu Wiedzy czy nowoczesnych rozwiqzan od podmiotow zeWnetrz
nych. Jednoczesnie jednak naleiy podkreslié, i2 dominujqce irodla innowacji
produktowych przekladajq sie na ograniczonq skale prowadzonej dzialalnosci
innowacyjnej. Wdraiane ulepszone i noWe produkty sq zapeWne W zde
cydowanej Wiekszosci rozvviqzaniami nowymi dla danej firmy, ale nie dla
rynku, na ktoiym ona dziata. Stosowanie raczej strategii nasladownictwa,
choé tansze i W pewnym Zakresie bezpieczniejsze, nie mo2e uksztaltowaé
trwalej przewagi konkurencyjnej malej firmy na rynku. Stqd tei Wlasciwq
drogq Wprowadzenia innowacji jest Wspolpraca Z innymi podmiotami, gdyi
pozwala ona na poszerzenie Zasiegu Wprowadzanych Zmian. Badanie Wyka
zato jednak, i2 glownq formq Wdraiania innoWacji produktowych pozostajq
projekty Wlasne. Naleiy to traktowaé jako bariere Wzrostu innowacyjnosci
MSP. Moina przy tym odnotowaé, ii zapewne coraz Wieksza czesé przed
siebiorstw dostrzega to ograniczenie, albowiem znaczny takie okazal sie
W badaniu udzial tych firm, ktore przy Wdraianiu noWych produktow Wyko
rzystujq Wspolprace z innymi podmiotami.

Analiza irodel innowacji procesowych potvvierdzila, i2 Zgodnie Z oczeki
Waniami, ich podstawowym irodlem jest zakup aparatury i urzqdzen. Warto
podkreslié, ii na drugim miejscu znalazlo sie nasladowanie obcych rozWiq
zan. Ten ostatni aspekt Wskazuje, ii poprawie procesow Wytworczych malych
i srednich przedsiebiorstvv moie szczegolnie sprzyjaé Wymiana Wiedzy. Naleiy
przypuszczaé, i2 funkcjonowanie firm W sieciach, takich jak klastry gospodarcze,
powinno sprzyjaé szybszemu Wdraianiu innowacji procesowych. Obecnie jednak
jeszcze glownym irodlem tych noWych rozvviqzan sq projekty Wlasne badanych
firm, zas nieco niiszy okazal sie udzial podmiotow Wspolpracujqcych z innymi.
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Poza tym badanie Wykazalo, i2 podstawowym Zrodlem innowacji orga
nizacyjnych jest zakup aparatury, maszyn linii produkcyjnych. Taki Wynik
Wskazuje, i2 W przypadku MSP podstawq ksztaltowania systemu Zarzqdzania
jest infrastruktura techniczna, do ktorej dostosowuje sie funkcje zarzqdcze.
Z jednej strony jest to zrozumiale z punktu Widzenia niewielkich zasobow
materialnych firm sektora MSP i odpowiadajqcego im potencjalu organizacyj
nego. Jednoczesnie taki stan Wskazuje na stosunkowo biernq role podsystemu
Zarzqdzania W badanych malych i srednich firm. Wynika to zapewne po czesci
z kompetencji menedierow malych przedsiebiorstvv, czesto zorientowanych
nie tyle na zarzqdzanie, ile na aspekty techniczne zwiqzane z danjnn rodzajem
dzialalnosci. Wydaje sie, 2e Wynik badania moina interpretowaé jako vvyraz
pewnego niedoboru kompetencji zarzqdczych W malych i srednich przed
siebiorstwach. Optymistycznym akcentem W tym Zakresie jest stwierdzona
stosunkowo Wysoka sklonnosé badanych firm do Wspolpracy z innymi pod
miotami W procesie Wdraiania innowacji organizacyjnych.

Innowacje marketingowe sq Wprowadzane gl6Wnie poprzez nasladowanie
obcych rozwiqzan, ale duie znaczenie ma takie zakup urzqdzen i apara
tury Wytworczej oraz kontakty Z klientami. Zdecydowanie dominujq przy
tym projekty Wlasne nad Wspolpracq z innymi firmami. Znaczqcy Wplyw
infrastruktury technicznej na marketing potvvierdza zidentyfikowanq W tym
przypadku slabosé zarzqdzania W malych i srednich przedsiebiorstvvach, ktore
jednoczesnie W niewielkim stopniu korzystajq Z potencjalu Wspoldzialania
W obszarze marketingu. Zdiagnozowana sytuacja Wykorzystania Zrodel inno
Wacji marketingowych Wskazuje na ograniczony potencjal do skutecznego
Wdraiania zmian W badanych przedsiebiorstwach. NieWqtpliWie male firmy
traktujq swojq infrastrukture materialnq W Zakresie aparatury i maszyn jako
Wainy czynnik Wszystkich rodzajow innowacji.

Badanie potwierdzilo jednak, i2 poszczegolne rodzaje innoWacji sq Warun
kowane odmiennymi zestawami kluczowych ich Zrodel. Jesli chodzi o kwestie
W(lI‘21221I1l3 zmian samodzielnie lub We Wspolpracy Z innymi podmiotami,
to czesciej innowacyjne Wyroby i uslugi, innowacje procesowe i marketin
goWe byiy Wdraiane bez Wspolpracy Z innymi firmami jako tzW. projekty
wlasne. Zatem stwierdzié moina, 2e male i srednie przedsiebiorstwa mniej
chetnie Wspolpracujq Z innymi podmiotami przy tych rodzajach innoWacji,
ktore bezposrednio tworzq przewagi rynkoWe. PoWy2sZe potwierdza fakt,
2e jednoczesnie nieco czesciej MSP stosujq Wspolprace z innymi firmami
przy Wprowadzaniu innowacji organizacyjnych. Zdiagnozowany stan moina
traktowaé jako vvyraz Wystepowania barier innowacyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw, ktore mogq byé przelamywane poprzez zwiekszanie Zakresu
Wspoldzialania W procesach innowacyjnych.

Uzyskane Wyniki sklaniajq do re eksji, 2e Warto byloby kontynuowaé
podobne badania obejmujqce kvvestie Zaleinosci miedzy poszczegolnymi
rodzajami innowacji a ich irodlami, a takie Wspoldzialania przedsiebiorstw
W tym Zakresie. Moina byloby rozszerzyé je o zastosowanie metod i technik
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jakosciowych. Zasadne Wydaje sie rowniez prowadzenie takich analiz opinii
przedsiebiorcow z innych wojewodztw W Polsce, jak i regionow spoza kraju.
To pozwoliloby na ponownq Weryfikacje przyjetych hipotez oraz dokonanie
uogolnienia Wnioskow z powyzszych badan.
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