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INNOWACJE SEKTORA MŚP
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Streszczenie: W artykule zaprezentowano fragment wyników badań empirycznych na temat
innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Jednym z celów projektu było zidentyfikowanie poziomu wdrażanych
innowacji przez badane podmioty, a także określenie ich wpływu na konkurencyjność.
Słowa kluczowe: innowacja, małe i średnie przedsiębiorstwa, województwo kujawsko-pomorskie, konkurencyjność.

Wprowadzenie
„Nie wprowadzanie innowacji oznacza upadek dla przedsiębiorstwa w dłuższym okresie” [Freeman, 1982, s. 169]. Te słowa Ch. Freemana w bezpośredni sposób odzwierciedlają znaczenie innowacji dla funkcjonowania każdej firmy. Za
przedsiębiorstwa innowacyjne uznaje się te, które posiadają umiejętność tworzenia lub kopiowania nowych produktów, charakteryzujące się zdolnością ciągłego
odnawiania ich portfela stosownie do zmian w otoczeniu oraz potrafiące sprawnie wprowadzać nowe technologie i metody organizacji, niezbędne do realizacji
zmieniających się celów rozwojowych [Bogdanienko, 2004, s. 45]. Innowacyjność przedsiębiorstw to także ich zdolność i motywacja do ciągłego poszukiwania oraz zastosowania w praktyce wyników badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, nowych pomysłów i wynalazków [Janasz, 2008, s. 295]. Aby
zapewnić innowacyjność, trzeba w takim razie realizować w odpowiednim zakresie
prace badawczo-rozwojowe, przeznaczając na nie dość wysokie nakłady finansowe.
Należy również pamiętać, aby w proces innowacyjny angażować i motywować
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wszystkich swoich pracowników. To oni niejednokrotnie stają się źródłem nowych pomysłów czy wynalazków.
Innowacyjność nie powinna być jednak traktowana jako cel sam w sobie.
Wręcz przeciwnie, jest ona zestawem środków do budowania przewagi konkurencyjnej.
Czy przy tak nasilającej się konkurencji jest w stanie przetrwać przedsiębiorstwo, które nie będzie wdrażać innowacji? Jeszcze kilkanaście lat temu byłoby to możliwe. Wprowadzenie innowacji było wyborem jedynie tych, których
aspiracje sięgały pozycji lidera na światowym rynku. Obecnie bycie innowacyjnym jest przymusem, warunkiem przetrwania i rozwoju każdej organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie fragmentu wyników badań empirycznych
wskazujących na poziom wdrażanych innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Innowacje w świetle teorii
Pojęcie innowacji w języku potocznym najczęściej kojarzy się z radykalną
zmianą w technice, technologii czy z wprowadzeniem nowych produktów. Rzadziej natomiast wiąże się je ze zmianami w innych dziedzinach działalności,
takich jak medycyna, działalność intelektualna, kulturalna, ekonomiczna, administracyjna czy organizacyjna [Janasz, 2003, s. 49].
Klasyczne ujęcie innowacji, zaproponowane przez J.A. Schumpetera [1960,
s. 104], traktuje ją jako nową kombinację środków produkcji i kapitału, obejmującą pięć następujących przypadków:
− wprowadzenie nowego produktu,
− wprowadzenie nowej metody produkcji,
− otwarcie nowego rynku,
− zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów,
− przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu.
Skupiając uwagę na definicji Schumpetera, można wyraźnie zauważyć, że
innowacje wiązały się wówczas tylko i wyłącznie z działalnością prowadzoną przez
przedsiębiorstwa przemysłowe, które stanowiły w początkach XX w. podstawę
gospodarki kapitalistycznej.
Kolejne dziesięciolecia, a także początek XXI w. znacznie zmieniły podejście do pojmowania innowacji. W obecnej dobie innowacje występują w niemal
każdej sferze życia gospodarczego, społecznego czy też kulturalnego.
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Wspomniany już autor słusznie traktuje innowacje jako twórcze zmiany
występujące w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, technice i przyrodzie [Janasz, 2003, s. 49]. M. Haffer [1998, s. 26-27] natomiast szeroko pisze, że
innowacje to „wszelkie zmiany, które w danych warunkach przestrzennych i czasowych postrzegane są jako nośniki nowości dotyczące w równej mierze wytworów
kultury materialnej, jak i niematerialnej”. Bardzo wyraźną różnicę w postrzeganiu
innowacji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ukazuje w swej definicji M.E. Porter [1990, s. 45], który twierdzi, że innowacją mogą być zarówno „ulepszenia technologiczne i lepsze metody, jak i sposoby wykonywania danej rzeczy; może ujawnić to ujawnić w zmianach produktu, procesu, nowych podejściach do marketingu,
nowych formach dystrybucji czy nowych koncepcjach zarządzania”.
Bez względu na to, jaką współczesną definicję innowacji się przywoła, to
w każdej z nich z pewnością wiążą się one już nie tylko ze zmianą produktową czy
technologiczną, ale również rynkową, a nawet organizacyjną.
Tak jak definicje innowacji, pomimo ich mnogości, zazwyczaj są stosunkowo jednorodne, tak sama ich klasyfikacja jest już niezwykle różnorodna. Poniżej zostały zaprezentowane tylko wybrane rodzaje klasyfikacji innowacji.
Ze względu na przyczynę powstania innowacji wyróżnia się:
− innowacje popytowe – stymulowane poprzez potrzeby rynkowe i pozarynkowe, będące odpowiedzą na istniejące zapotrzebowanie,
− innowacje podażowe – inicjowane przez naukę i technikę, będące następstwem
odkryć i wynalazków [Penc, 1999, s. 141-146].
Kryterium zakresu skutków powodowanych przez innowacje dzieli je na:
− strategiczne,
− taktyczne [Szatkowski, 2001, s. 33].
Wśród innowacji strategicznych znajdują się te, które dotyczą przedsięwzięć długofalowych o bardzo istotnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym
oraz służących realizacji strategicznych celów społeczeństwa. Taktyczne innowacje natomiast to te, które obejmują różnorodne zmiany w produktach, technologii produkcji oraz organizacji pracy i prowadzą do podniesienia ich efektywności gospodarczej.
Kolejnym kryterium klasyfikacji innowacji jest ich skala. Wymienia się tutaj innowacje radykalne, a zatem te, które „wywołują w przedsiębiorstwie zmianę przełomową, tak zwaną nieciągłą, i polegają na całkowitym przekształceniu
sposobu funkcjonowania organizacji” oraz innowacje stopniowe, które mogą
polegać na „udoskonaleniu tego, co jest robione dobrze – tak zwane dostrajanie
lub wprowadzanie drobnych modyfikacji jako reakcja na stopniowe zmiany
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zachodzące w otoczeniu – tak zwane przyrostowe dopasowanie” [Niedzielski i Rychlik, 2006, s. 35-36].
Jeszcze inny podział innowacji zaproponował R.A. Webber [1996, s. 470, za:
Bogdanienko, Haffer i Popławski, 2004, s. 11], który wyróżnił trzy ich kategorie:
− innowacje rutynowe, które wprowadzane są przez kierownictwo firmy, a mają
one zazwyczaj charakter drobnych zmian wyrobu, zapewniających utrzymanie
jego atrakcyjności,
− innowacje wymuszone, realizowane zazwyczaj przez przedsiębiorstwa, które
„wpadły w kłopoty”, mające na celu najczęściej obniżkę kosztów,
− innowacje wynikające z okazji, które najczęściej podejmują firmy mające
powodzenie na rynku, a także środki wystarczające na uzupełnienie lub zastąpienie dotychczasowej oferty nowymi produktami.
Warto również zwrócić uwagę na klasyfikację innowacji wynikającą z metodologii Oslo1. Innowacja zgodnie z wytycznymi klasyfikacji oznacza wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (dobra lub usługi) albo
procesu, nowej metody marketingowej, nowej metody organizacyjnej w praktyce biznesowej, organizacji miejsca pracy lub zewnętrznych relacji.
Metodologia Oslo wyróżnia cztery typy innowacji:
− innowację produktu, czyli wprowadzenie dobra lub usługi, które jest nowe albo
znacząco udoskonalone pod względem jego charakterystyk lub zastosowania,
− innowację procesu, czyli wprowadzenie nowej lub znacząco udoskonalonej
metody produkcji lub dostaw (zmiany w technice, wyposażeniu i/lub oprogramowaniu),
− innowację rynkową, a zatem wprowadzenie nowej metody rynkowej dotyczącej zmian w wyglądzie lub opakowaniu produktu, jego pozycjonowaniu,
wyceny lub promocji,
− innowację organizacyjną, rozumianą jako wprowadzenie nowej metody organizacyjnej w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji miejsca
pracy lub zewnętrznych relacji.
Należy jeszcze w tym miejscu wspomnieć, iż w badaniach, których fragment wyników zaprezentowano w niniejszym artykule, posługiwano się definicją i podziałem innowacji zgodnie z metodologią Oslo.

1

Metodologia Oslo to wytyczne metodologiczne, które dotyczą badań statystycznych innowacji
technologicznych tzw. metodą podmiotową w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i w tzw.
sektorze usług rynkowych, opracowane na przełomie lat 80. i 90. XX w. przez ekspertów
OECD. Metodologia Oslo stanowi powszechnie przyjęty międzynarodowy standard metodologiczny, stosowany aktualnie we wszystkich krajach prowadzących badania statystyczne innowacji [Oslo Manual…, 2005].
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2. Charaakterystykaa badanych
h przedsięb
biorstw
Badaania empiryczzne przeprow
wadzono w raamach projekktu badawczeego „Innowacyjnośćć sektora MS
SP w wojew
wództwie kujjawsko-pomoorskim”, reallizowanego
w Katedrzze Zarządzannia Przedsiębbiorstwem naa Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzaania Uniwerssytetu Mikołaaja Kopernikaa w Toruniu. Badaniem, prowadzonym od października
p
2013 r. do stycznia
s
2014 r., objęto mikro-, małee i średnie
przedsiębiiorstwa regioonu kujawskoo-pomorskieg
go. Jednym z głównych ccelów projektu była identyfikacjaa poziomu innnowacyjnoścci badanych przedsiębiorst
p
tw.
nia, natomiastt instrumenteem pomiaMetoodą pomiaru była ankietaa bezpośredn
rowym – kwestionariuusz ankietow
wy. Badaniem
m objęto 82 przedsiębioorstwa wowa kujawsko-pomorskiegoo.
jewództw
Biorąąc pod uwaggę liczbę zatrrudnionych osób,
o
47% reespondentów
w to mikroprzedsiębiorstwa zatruudniające doo 9 osób; 37%
% to przedsiębiorcy malii, o liczbie
4 osób, nato
omiast 16% to firmy średdnie, a zapracownikków nieprzekkraczającej 49
tem posiaddające do 2449 pracownikków. Dane prrezentuje ryss. 1.

Rys. 1. Wiielkość badanyych przedsiębbiorstw według
g liczby zatruddnionych

k
swoją firmą jako
Zdeccydowana więększość respoondentów wsskazała, że kieruje
osoba fizyyczna prowaadząca działaalność gospod
darczą – 79%
%. Wśród innnych form
prawnych zaznaczonycch przez resppondentów znalazły
z
się jeeszcze takie formy, jak
wilna – 13% i spółka z o.oo. – 8%. Wyn
niki zaprezenttowano na ryys. 2.
spółka cyw
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Rys. 2. Forrma prawna działalności
d
baadanych przed
dsiębiorstw

% badanych przedsiębioorstw prowaadzi swoją
Wartto zaznaczyćć, że 49,5%
działalnośść na terenacch dużych miast,
m
takich jak Bydgoszzcz i Toruń, natomiast
pozostały odsetek, a zatem
z
51,5% firm zlokaliizowanych jeest w mniejszzych miejkiego.
scowościaach wojewóddztwa kujawssko-pomorsk

3. Innow
wacje w sek
ktorze małyych i średniich przedsiiębiorstw
wojew
wództwa ku
ujawsko-pom
morskiego w świetle
badań
ń empiryczn
nych
Aby dokonać szzczegółowej diagnozy in
nnowacyjności badanychh przedsięp
r
respondentów
w przede wsszystkim o wskazanie,
w
jakie innobiorstw, poproszono
wacje w ich
i firmach zostały
z
wproowadzone w latach 2008-2012. Kwesstionariusz
zawierał podział
p
innow
wacji zgodniie z metodologią Oslo, która
k
wyróżniia innowacje produuktowe, techhnologiczne, rynkowe oraz organizaacyjne. Wynniki badań
pokazały, iż respondennci wprowaddzili w swoicch firmach naajwięcej innoowacji rynS
onne aż 39% wszystkich
w
wdrożonych innnowacji. Naa kolejnym
kowych. Stanowiły
miejscu znnalazły się innnowacje prooduktowe – 28%, następniie organizacyyjne – 22%
i technoloogiczne – 11%
%. Dane zostały zaprezen
ntowane na rys.
r 3.
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Rys. 3. Roodzaje wdrożoonych innowaacji przez małee i średnie przzedsiębiorstwaa
w województwiie kujawsko-ppomorskim

we rozkłady
y odpowiedzii dotyczącycch każdego
Biorąąc pod uwaggę szczegółow
z rodzaju innowacji, należy
n
zauw
ważyć, że w ramach
r
innoowacji rynkoowych najo
było wprow
wadzenie now
wych form prromocji, now
wych usług
częstszą odpowiedzią
posprzedaażnych, a taakże stosowanie nowych
h instrumenntów politykki cenowej
oraz wejśście na geogrraficznie now
we rynki. Wśród
W
innowaacji produktoowych największy odsetek
o
odpoowiedzi przyypadł takim innowacjom
m, jak zmodeernizowane
produkty wcześniej wytwarzane
w
o
oraz
bezwzgllędnie (absollutnie) nowee produkty.
nizacyjnych respondenci zaliczyli
Do najczzęściej wdrażżanych innoowacji organ
m.in. zmiianę struktuury organizaccyjnej, przen
niesienie reaalizowanej ffunkcji na
inne przeddsiębiorstwaa (np. transpoortu, dystrybu
ucji, działalnności B+R) ooraz wdrożenie systemu jakoścci. Wśród innnowacji tecchnologicznyych dominow
wała jedna
odpowieddź – zmodernnizowane technologie wccześniej stosoowane.
Badaane przedsiębbiorstwa oceeniały równiież charakterr wdrożonycch innowacji. Pytannia dotyczyłyy tego, czy innnowacje prrzez nie wprrowadzone były nowością w skali międzynaarodowej, krrajowej, regionalnej, czy też nowością wyłączp
stwa. Tu oddpowiedzi są
s dość zasskakujące. W ramach
nie dla przedsiębiors
innowacjii produktowyych 15% miało charakteer międzynarrodowy. Odppowiedź ta
odnosiła się głównie do innowaccji związanejj z wprowaddzeniem bezzwzględnie
p
Moożna zatem stwierdzić,
s
że wśród baddanych przeddsiębiorstw
nowego produktu.
znalazło się
s kilka firm
m niezwykle innowacyjny
ych, i to w skkali międzynnarodowej.
Ponad 43%
% innowacji produktowycch było nowo
ością o zasięęgu krajowym
m, 22,5% −
regionalnyym, a 19,3%
% stanowiły innowacje
i
bęędące nowośścią tylko dlaa przedsię-
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biorstwa. W ramach innowacji
i
tecchnologiczny
ych jedynie 3%
3 stanowiłły te, które
były nowe w skali miiędzynarodowej. Mowa tu o odpowiiedzi dotycząącej wprog
innow
wacji miało
wadzenia zupełnie noowej technoloogii. 11,4% omawianej grupy
s
krajoweej, a 15,2% − regionalnejj. Jednakże nnajwiększy
charakter nowości w skali
k
były nowością wyłłącznie dla
odsetek sttanowiły innnowacje technnologiczne, które
danego prrzedsiębiorsttwa – aż 70,4%. Innowaacje rynkowee w najwięksszym stopniu stanow
wiły nowośćć jedynie dlaa przedsiębio
orstwa – 66,55% wskazańń. 6,8% respondentóów przyznałoo, że innowaacje te były nowością reegionalną, 255,4% − że
krajową, a jedynie 1,,3% − że międzynarodo
m
ową. Patrząc z kolei na innowacje
wością wyłąącznie dla
organizaccyjne, dominnujące były innowacje będące now
przedsiębiorstwa – wskazało
w
tak aż 97,6% badanych.
b
Dlla 2,4% resppondentów
były one nowością w skali regionnalnej. Odpo
owiedzi te jeednak nie dzziwią. Nie
wacje, jak np
p. zmiana strruktury orgaanizacyjnej
można wyymagać, abyy takie innow
czy też zm
miana lokalizzacji firmy, miały
m
charak
kter innowaccji krajowychh czy międzynarodoowych. Szczzegółowe danne przedstaw
wiono na rys. 4.

Rys. 4. Chharakter innow
wacji wdrożonnych przez bad
dane przedsiębbiorstwa

ożonych innowacji na pooprawę ich
Resppondenci oceenili również wpływ wdro
konkurenccyjności. W odpowiedzziach kierow
wali się 5-sttopniową skkalą, gdzie
1 oznaczaało zdecydow
wane pogorsszenie konku
urencyjności,, 2 – pogorszzenie konkurencyjnności, 3 – braak wpływu na
n konkurenccyjność, 4 – poprawę konnkurencyjności i 5 – zdecydow
waną poprawęę konkurency
yjności. Odppowiedzi moożna uznać
% wdrożony
ych innowacjji zdecydowaanie wpłyza satysfaakcjonujące, gdyż aż 31%
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nęło na poprawę konkkurencyjnoścci badanych przedsiębiorrstw, a 57% po prostu
wiło. Warto również
r
wspoomnieć, że 9%
9 innowacjji, zdaniem rrespondenją popraw
tów, nie miało
m
wpływ
wu na ich koonkurencyjno
ość. Odpowiiedzi te jednak najczęściej wiązzały się z wpprowadzeniem
m innowacji organizacyjnych, takichh jak zmiana struktuury organizaacyjnej lub wdrożenie
w
nowego
n
systeemu informaatycznego.
3% wszystkich wdrożonych innoowacji pogorrszyło konkuurencyjność badanych
l
fiirmy oraz z pprzeniesiefirm. Byłyy to innowaccje związanee ze zmianą lokalizacji
niem realiizowanej funnkcji na innee przedsiębio
orstwo. Co ważne,
w
wszysstkie innowacje prooduktowe i technologicz
t
zne miały po
ozytywny wppływ na konnkurencyjność respoondentów.
Dośćć istotną kweestią poruszanną w badaniu
u były równnież cele wprrowadzania
innowacji,, a dokładniee oczekiwanee efekty, jakiee mają one przynieść baddanym podmiotom. Badania
B
wykaazały, że resppondenci wdrrażają innowacje główniee po to, aby
poprawić jakość
j
swoicch produktów
w lub usług. Oczekują
O
też wzrostu udziiału w rynku, wzrosstu zysków, a także obniżżenia kosztów
w działalnoścci. W nieco m
mniejszym
stopniu ceelem działalnności innowaccyjnej dla maałych i średnnich przedsiębbiorstw regionu kujawsko-pomoorskiego jest zwiększeniee liczby klienntów, skutecczna walka
większenie możliwości
m
produkcyjnyc
p
ch. Szczegółłowe dane
z konkurenncją oraz zw
zaprezentoowano na ryss. 5 (suma proocentów przeekracza 100, gdyż responddenci mieli
możliwośćć wskazania więcej
w
niż jeddnej odpowieedzi).

Rys. 5. Spoodziewane efeekty działalnoości innowacyj
yjnej badanychh przedsiębiorrstw
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Podsumowanie
Innowacyjność stała się w ostatnich dziesięcioleciach szczególnym zasobem przedsiębiorstwa. Rozumiana jako nieustająca gotowość do wprowadzania
zmian okazała się wręcz warunkiem koniecznym istnienia i zarazem atrybutem
współczesnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby firma mogła skutecznie się rozwijać
i wyprzedzać nasilającą się konkurencję, potrzebuje do tego katalizatora, którym są
innowacje. Jak już zostało w artykule wspomniane, innowacje mogą przybierać
różnorodne formy, począwszy od nowych produktów i usług, kończąc natomiast na
wdrażanych nowoczesnych systemach wspomagających zarządzanie.
W artykule poruszono temat innowacji poprzez pryzmat małych i średnich
przedsiębiorstw. To właśnie ten sektor odgrywa kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach. Mikro-, mali i średni
przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku, a ich innowacyjne pomysły
stają się niejednokrotnie źródłem powstania nowych, zaawansowanych technologii.
W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2011 r. zarejestrowanych
było 184,4 tys. jednostek gospodarczych, z czego aż 99,9% stanowiły właśnie mikro-,
małe i średnie firmy [Diagnoza sytuacji…, 2013, s. 13]. Wskaźniki te pokazują, że
to właśnie od tego sektora przede wszystkim zależeć będzie przyszłość regionu.
Zaprezentowane powyżej wyniki badań empirycznych dotyczących innowacji w sektorze MŚP województwa kujawsko-pomorskiego pozwalają na
sformułowanie kilku wniosków.
Po pierwsze, należy stwierdzić, że omawiana grupa przedsiębiorstw prowadzi działalność innowacyjną na stosunkowo wysokim poziomie. U zdecydowanej większości ostatnie pięć lat oznaczało wdrożenie średnio sześciu innowacji.
Po drugie, najczęstszym rodzajem wdrażanych innowacji są innowacje rynkowe. Stanowią one 39% wszystkich wprowadzanych przez te firmy nowości.
Wiążą się one przede wszystkim ze stosowaniem nowych instrumentów polityki
cenowej, ale również z wejściem na geograficznie nowe rynki, co jest pozytywnym aspektem, świadczącym o ich nieustannym rozwoju.
Po trzecie, badane firmy dbają także o wprowadzanie nowych produktów
oraz o ciągłe ich udoskonalanie. Innowacje organizacyjne z kolei stanowią trzecią grupę pod względem ilości wdrażanych innowacji. Z reguły są to innowacje
wiążące się z usprawnianiem bieżącej działalności firmy, stąd w zdecydowanej
większości są one nowością wyłącznie dla przedsiębiorstwa. Najmniejszy odsetek stanowią innowacje technologiczne – jedynie 11% wszystkich innowacji, co
nie jest wynikiem budującym, zwłaszcza w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na nowych technologiach.
Po czwarte, niezwykle istotne jest to, że aż 88% wdrożonych innowacji poprawiło bądź też zdecydowanie poprawiło konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.
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INNOVATION OF SMES IN KUJAWSKO-POMORSKIE
Summary: The present article considers some results of empirical research on innovation in the sector of small and medium-sized enterprises in Kujawsko-Pomorskie. One of
the goals of the project was to identify the level of innovation implemented by the audited entities, and to determine their impact on competitiveness.
Keywords: innovation, small and medium-sized enterprises, Kujawsko-Pomorskie, competitiveness.

