
11ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2016 (173)

Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP

RYSZARD BOROWIECKI*, TOMASZ KUSIO**

DETERMINANTY ROZWOJU 
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Wprowadzenie

Współczesna gospodarka charakteryzuje się dużą zmiennością i niepewnością. 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają w niej istotną rolę, będąc gene-
ratorem miejsc pracy oraz mając duży wpływ na Produkt Krajowy Brutto. Można 
zarówno mówić o determinantach rozwoju sektora MSP, jak i determinantach odro-
dzenia sektora MSP [4, s. 114–115]. Problem innowacyjności w odniesieniu do sek-
tora MSP to problem w skali makro, który jednocześnie bezpośrednio odnosi się do 
funkcjonowania indywidualnych małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei pod-
kreśla jego aspekt mikroekonomiczny. Z tego względu podejmując problem rozwoju 
innowacyjności sektora MSP, należy odnieść się zarówno do bezpośredniego otoczenia 
pojedynczej organizacji, jak i do otoczenia dalszego, zewnętrznego, w jakim funkcjo-
nują małe i średnie przedsiębiorstwa. Znaczenie sektora MSP dla rozwoju gospodar-
czego kraju jest wyraźne w szczególności ze względu na generowanie miejsc pracy. 
Również w kontekście rozwoju gospodarczego tematyka rozwoju MSP jest szczegól-
nie istotna. Czynniki decydujące o rozwoju innowacyjności sektora MSP w wymia-
rze krajowym powinny być, w dynamicznie rozwijającej się gospodarce wiedzy oraz 
postępującej intelektualizacji procesów gospodarczych [3, s. 6], bardzo starannie zba-
dane i zaadaptowane we własnej firmie przez przedsiębiorców. Podstawowym celem 
artykułu jest synteza rozważań odnoszących się do rozwoju innowacyjności sektora 
MSP, dokonana na podstawie krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej.
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Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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1. Znaczenie sektora MSP w gospodarce

Duże znaczenie sektora MSP wynika z jednej strony m.in. z istotnego wpływu 
MSP na generowanie krajowego PKB, a z drugiej – na generowanie miejsc pracy. 
W ujęciu krajowym wpływ MSP na PKB to około połowa, a jeżeli chodzi o rynek 
pracy to ok. 70%. Z tego makroekonomicznego punktu widzenia pochylenie się nad 
innowacyjnością sektora MSP, a co za tym idzie jego konkurencyjnością, stanowi 
tematykę szczególnie wrażliwą i ważną. Wzrost innowacyjności w sektorze MSP powi-
nien doprowadzić do wzrostu stanu jego pożądanego rozwoju, a w efekcie również 
stanu gospodarczego regionu czy też kraju. Należy jednocześnie doprecyzować poję-
cie stanu, ponieważ zgodnie z teorią Schumpetera jako gospodarkę zdrową uznaje 
się nie gospodarkę w stanie równowagi, ale tę podlegającą ciągłym oddziaływaniom 
innowacji [15, s. 184], czyli można skonstatować, że stagnacja gospodarcza nie jest 
pożądanym stanem. Rozwój samych przedsiębiorstw również można rozpatrywać 
w ujęciu statycznym i dynamicznym [25, s. 64]. Dynamika w gospodarce bezpośred-
nio zatem wiąże się z rozwojem innowacyjności. Wpływ innowacji na gospodarkę 
jest bardzo istotny. Możliwości oddziaływania innowacji na rozwój społeczno-gospo-
darczy wynikają z następujących przesłanek [23, s. 11]:

 � koncentracji dużych środków finansowych przeznaczonych na rozwój nauki, 
co pozwala tworzyć nowoczesne, wysoko wydajne wyposażenie techniczne 
i kadrowe;

 � silnego powiązania nauki z produkcją, rynkiem wewnętrznym i światowym, co 
powoduje, że podejmowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze są nakierowane 
przede wszystkim na sprostanie potrzebom rynku;

 � traktowania innowacji jako procesu, którym należy właściwie zarządzać na każ-
dym poziomie organizacji – przedsiębiorstwa, regionu, państwa, Unii Europejskiej.
Dostrzegając wpływ innowacyjności na rozwój gospodarczy kraju, za priorytety 

zwiększania innowacyjności gospodarki krajowej, już do 2006 r. w programie zwięk-
szania innowacyjności gospodarki w Polsce, uznano [10, s. 44–45]:

 � tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających działalności innowacyjnej;
 � kształtowanie postaw innowacyjnych;
 � zwiększenie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce;
 � zmianę wzorców konsumpcji i modeli produkcji na bardziej korzystne.

W 2006 r. przyjęto dokument pt. „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki 
na lata 2007–2013”, stanowiący kontynuację programu zwiększania innowacyjności 
[12, s. 222]. W perspektywie do 2020 r. jednymi z dokumentów strategicznych, które 
poruszają problem rozwoju innowacyjności, są „Średniookresowa strategia rozwoju 
kraju” oraz „Krajowy program reform” na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” 
[14, s. 12].
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2. Innowacyjność gospodarki a innowacyjność MSP

O stopniu innowacyjności w gospodarce, w ujęciu krajowym, świadczą m.in. 
wskaźniki, takie jak:

 � liczba powstających przedsiębiorstw,
 � liczba upadających przedsiębiorstw,
 � liczba zgłaszanych innowacji,
 � liczba rejestrowanych patentów.

W ujęciu węższym, odnoszącym się do pojedynczego przedsiębiorstwa, o inno-
wacyjności mowa wtedy, gdy firmy cechuje:

 � duża liczba zgłaszanych innowacji mierzona w wartościach bezwzględnych lub 
względnych;

 � duża liczba rejestrowanych patentów mierzona w wartościach bezwzględnych 
lub względnych;

 � środki motywacji finansowe i pozafinansowe stosowane w przedsiębiorstwach;
 � style kierowania o charakterze demokratycznym;
 � występowanie klimatu organizacyjnego, gdzie pracownicy mają dostęp do infor-

macji, współpracują ze sobą i znajdują w tym zakresie poparcie, a ich pomysły 
nie są bezpośrednio i natychmiastowo krytykowane [8, s. 62].
Z kolei do oceny efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa służy wskaź-

nik wartości sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych do przychodów ogółem. 
W tym przypadku pod uwagę jest brana sprzedaż w danym roku, natomiast jeżeli 
chodzi o produkty nowe lub ulepszone – dotyczy ona horyzontu ostatnich trzech 
lat [33, s. 72].

W nawiązaniu do rozwoju innowacyjności gospodarki o rozwoju sektora MSP 
można mówić w kontekście ilościowym oraz jakościowym. W kontekście ilościo-
wym za miernik rozwoju innowacyjności można przyjąć dodatni i rosnący wynik 
w zakresie nowo zakładanych małych oraz średnich przedsiębiorstw wobec tych 
likwidowanych, a w kontekście jakościowym – dodatni wynik finansowy działalności 
w odniesieniu do sektora MSP jako całości, rosnący w stosunku do okresów wcze-
śniejszych. Miarę rozwoju można również odnieść do dynamiki zyskowności w sek-
torze MSP. Z kolei mając na uwadze rozwój innowacyjności sektora, również można 
tu zastosować kontekst ilościowy oraz jakościowy. W kontekście ilościowym rozwój 
innowacyjności sektora będzie oznaczał liczbę innowacji wdrożonych w przedsię-
biorstwach albo też liczbę przedsiębiorstw oferujących innowacyjne produkty i/lub 
usługi. W kontekście zaś jakościowym miarą rozwoju innowacyjności będzie odse-
tek MSP, w których zostały wdrożone innowacje, czy też stopień nasycenia innowa-
cjami przedsiębiorstw z sektora MSP. Za wskaźnik poziomu rozwoju innowacyjności 
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 sektora można uznać również wartość zaangażowanego kapitału do zaimplemento-
wania nowatorskich produktów czy też procesów.

O poziomie innowacyjności organizacji decyduje też zdaniem E. Stawasza branża, 
w której działa dane przedsiębiorstwo [28, s. 39]. Organizacje działające w sektorach 
dojrzałych cechują się wysoką innowacyjnością procesową, z kolei w sektorach znaj-
dujących się we wczesnych fazach cyklu życia innowacyjność odnosi się do rozwiązań 
produktowych i technicznych. Mając na uwadze nadwyżkę zakładanych przedsię-
biorstw wobec likwidowanych, należy również wziąć pod uwagę branże, w jakich 
te przedsiębiorstwa są zakładane. Nowe innowacyjne przedsiębiorstwa będzie cecho-
wała innowacyjność produktowa, zaś wzrost innowacyjności w organizacjach istnieją-
cych będzie ukierunkowany bardziej na innowacje procesowe. Z powyższego punktu 
widzenia, mając na uwadze podejście ilościowe do poziomu rozwoju innowacyjności 
w wymiarze krajowym, należałoby dokonać intensyfikacji działań proinnowacyjnych 
o charakterze procesowym w MSP sektorów dojrzałych oraz działań proinnowacyj-
nych o charakterze produktowym i technicznym w sektorach znajdujących się we 
wczesnych fazach cyklu życia.

Praktyka realizacji innowacji to wdrażanie z jednej strony wielu małych zmian, 
z drugiej zaś – dokonywanie niewielu, ale znaczących, radykalnych zmian istnieją-
cych produktów i procesów. Innowacje radykalne stymulują rozwój nowych branż 
przemysłu i usług [23, s. 16]. Intensyfikacja procesów innowacyjnych może, tym 
samym, wpływać na kreowanie rynków. Przede wszystkim nowe możliwości w zakre-
sie powstających produktów oznaczają zainteresowanie przedsiębiorców zakłada-
niem firm zajmujących się zdobywaniem nowych rynków, i tym samym kreowaniem 
potrzeb u konsumentów. Dotyczy to głównie sektora MSP jako najszybciej reagującego 
na pojawiające się symptomy możliwości komercyjnych. Tym samym wprowadzanie 
innowacji radykalnych może, w kontekście sektora przemysłu, wprowadzać większy 
dynamizm w rozwoju innowacyjności gospodarczej. Wprowadzanie innowacji rady-
kalnych wiąże się w dużym stopniu z rezultatami prowadzonych badań naukowych. 
Z tego względu czynnikami decydującymi o dynamizmie rozwoju innowacyjności 
będą działania mające na celu doprowadzanie do rozwoju firm typu spin-off, wspie-
ranie przedsiębiorczości akademickiej, generalnie doprowadzanie do większej aktyw-
ności w zakresie zakładania nowych firm akademickich (rys. 1).

Przedsiębiorca jest głównym aktorem procesu innowacyjnego oraz czynnikiem 
sprawczym powstania innowacji. Przedsiębiorcy są również uznawani za głównych 
aktorów w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy [1, s. 155]. Jednakże potrzebują 
oni wiedzy, która jest dopiero przekształcana w innowacje. Polityka przedsiębior-
czości dotyczy aktywności przedsiębiorczej przedsiębiorstw powstających, znajdu-
jących się we wczesnych fazach rozwoju. Natomiast polityka innowacyjna powinna 
obejmować działaniami przedsiębiorstwa już na rynku operujące, te zarówno cha-
rakteryzujące się wysoką innowacyjnością, jak i te działające w branżach tradycyj-
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nych. Warunkiem niezbędnym do przejścia od fazy założycielskiej do rozwoju jest 
stworzenie środowiskowych i instytucjonalnych stymulatorów sprzyjających inno-
wacyjnej przedsiębiorczości poprzez: edukację, szkolenia, promocję postaw przedsię-
biorczych, ułatwienie dostępu do źródeł finansowania ryzyka, zachęty do absorpcji 
wiedzy i transferu technologii. Do zadań instytucji rządowych należy kształtowanie 
ogólnych ram ekonomicznych, prawnych, instytucjonalnych, sprzyjających działal-
ności innowacyjnej w gospodarce, oraz bezpośrednie wspieranie rozwoju potencjału 
badawczo-rozwojowego i rzeczowego kraju [19, s. 91].

Rysunek 1.  Powiązanie polityki innowacyjnej, polityki przedsiębiorczości i polityki 
wsparcia MSP

POLITYKA INNOWACYJNA
POLITYKA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLITYKA MSP

• Nowe firmy
• Przedsiębiorcy 

innowacyjni
• Spin-offs
• Przedsiębiorczość 

akademicka

• Firmy aktywne 
innowacyjnie

• Firmy szybko rosnące
• Firmy bierne 

innowacyjnie

Faza 
przedzałożycielska

Utrzymanie 
wzrostu

Wczesny 
wzrost

Start-up

Fazy rozwoju firmy

Źródło: [29, s. 106].

3. Innowacyjność w sektorze dojrzałych branż MSP

W obszarze innowacyjności sektor MSP jest zróżnicowany. Występują w nim 
zarówno przedsiębiorstwa bierne, jak i aktywne innowacyjnie, zarówno te, których 
zachowania innowacyjne ograniczają się do prostych imitacji, jak i te, które wdra-
żają innowacje radykalne, zarówno te dojrzałe, jak i te w początkowych fazach cyklu 
życia [27, s. 43].

Innowacje decydują o konkurencyjności funkcjonującego już dojrzałego przed-
siębiorstwa, dlatego ich brak stwarza dla przedsiębiorstwa zagrożenie utraty posiada-
nej pozycji rynkowej. Z tego względu, mając na uwadze, po pierwsze, turbulentność 
otoczenia oraz, po drugie, zagadnienie permanentnej zmiany jako jedynego  pewnika 
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charakteryzującego procesy zachodzące w otoczeniu organizacji, działalność inno-
wacyjna stanowi czynnik niezbędny do utrzymania lub poprawy pozycji konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa. Można dokonywać bardzo zróżnicowanego podziału 
otoczenia według różnych kryteriów, jeżeli jednak wziąć pod uwagę najbardziej pod-
stawowy podział, to otoczenie organizacji jest bliższe lub dalsze oraz wewnętrzne 
i zewnętrzne. Na rysunku 2 przedstawiono te elementy otoczenia, które mają wpływ 
na innowacyjność organizacji.

Rysunek 2. Analiza zewnętrznego otoczenia

Elementy otoczenia:
• ekonomiczne
• demograficzne
• polityczno-prawne
• społeczno-kulturowe
• technologiczne
• naturalne

Zewnętrzne okoliczności 
sprzyjające (szanse) 

Zewnętrzne zagrożenia

Zewnętrzne ograniczenia

Potencjalne 
możliwości 
działania 

organizacji
w zakresie 
innowacji

wpływają na determinują

Źródło: [23, s. 65].

Można do nich zaliczyć elementy: ekonomiczne, demograficzne, polityczno-
-prawne, społeczno-kulturowe, technologiczne oraz naturalne. Determinują one 
pozytywny bądź negatywny splot okoliczności stanowiących szansę lub zagrożenie 
dla organizacji. Jednocześnie stanowią zewnętrzne bariery funkcjonowania orga-
nizacji. Zewnętrzne okoliczności sprzyjają powstawaniu rozwiązań o charakterze 
nowatorskim, a następnie ich wdrażaniu do organizacji, bez względu na to, czy cho-
dzi o ograniczenia, szanse, czy też zagrożenia. Niejednokrotnie zewnętrzne zagro-
żenie może w rzeczywistości okazać się szansą dla organizacji na zdystansowanie 
się od konkurentów.

W organizacjach dojrzałych branż, gdzie wprowadzone innowacje stanowią pro-
dukty znajdujące się w fazie dojrzałości lub początkowego spadku, szczególnie ważna 
jest analiza otoczenia, stanowiąca jednocześnie bieżącą analizę konkurencyjności 
firmy, czyli jej pozycji na rynku. Innowacje osiągają stadium dojrzałości, a następ-
nie zanikają, co generuje kolejne podążanie do poszukiwania zmiany [15, s. 184]. 
Zmiany w przedsiębiorstwie to immanentny element jego rozwoju, wynikają one 
z bezpośredniego powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem i uzależnieniem jego 
sukcesu od umiejętności dostosowania się do jego oczekiwań elastyczniej, efektyw-
niej i bardziej atrakcyjnie niż konkurenci [11, s. 127].

Konkurencyjność w skali globalnej nie jest możliwa bez zdolności do ciągłego 
wprowadzania zmian, obejmujących praktycznie wszystkie aspekty działalności 
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gospodarczej i społecznej. Przez innowacyjność gospodarki należy rozumieć jej zdol-
ność do kreowania i wprowadzania innowacji. W praktyce oznacza to umiejętność 
i motywację przedsiębiorców oraz pracowników do ciągłego poszukiwania i wyko-
rzystywania wyników prac rozwojowych, badawczych, nowych koncepcji, pomysłów, 
wynalazków i know-how [10, s. 43–44]. Szczegółowa rola jest przypisywana przed-
siębiorcy – innowatorowi, który wprowadzając innowacje, osiąga zysk nadzwyczajny, 
tym samym stanowiąc punkt odniesienia dla kolejnych pojawiających się przedsię-
biorstw, ewentualnie przedsiębiorstw już istniejących i wprowadzających innowacje. 
Dynamika wprowadzania nowatorskich zmian w funkcjonującym przedsiębiorstwie 
decyduje o sprawności jego funkcjonowania.

Warunkami koniecznymi do sprawnego oraz efektywnego funkcjonowania orga-
nizacji ekonomicznej są [17, s. 354]:

 � właściwa ilość oraz jakość zasobów: ludzkich, materialnych i finansowych;
 � odpowiednie ramy zależności prawnych i organizacyjnych;
 � znaczące ograniczenia różnorodnych barier i w nawiązaniu do tego dostęp do 

światowych kupców i rynku sprzedawców;
 � właściwa kultura organizacyjna.

Z drugiej strony warunkami wystarczającymi do sprawnego oraz efektywnego 
funkcjonowania organizacji ekonomicznej, odnoszącymi się do otoczenia, warun-
kami oczekiwanego stanu rynkowego są:

 � zarządzanie produkcją i marketingiem,
 � wybór produktów i usług,
 � wybór czynników ludzkich oraz technologicznych.

O innowacyjności organizacji decydują zatem zarówno posiadane zasoby oraz 
ich ciągły rozwój, jaki może być zagwarantowany jedynie w warunkach odpowied-
niej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jak i relacje zachodzące między tymi 
zasobami, czyli efektywność gospodarowania nimi. Szczególnie ważne, w odniesie-
niu do innowacyjności, są zasoby informacyjne, zasoby wiedzy, które czerpią dane 
z otoczenia i są zdolne do ich przetworzenia na potrzeby dokonania analizy rynków.

4. Uwarunkowania innowacyjności MSP

Czynniki wspierające innowacyjność można zatem podzielić na dwie grupy: 
jedną stanowią działania własne organizacji, drugie zaś działania idące od otoczenia 
w kierunku organizacji, czyli wszelkiego rodzaju polityka proinnowacyjna zarówno 
na poziomie krajowym, jak i regionalnym. A. Pomykalski definiuje tzw. związki 
ekonomiczno-społeczne charakteryzujące innowacje, które rozumie w ujęciu pod-
miotowym (państwo, region, organizacja), jak również w ujęciu przedmiotowym 
(instrumenty oddziaływania na organizacje i otoczenie, procesy, finanse, decyzje, 
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strategie) [23, s. 18]. W kontekście rozwoju sektora MSP mowa zarówno o ujęciu 
podmiotowym, w którym organizacja, do której odnosi się innowacyjność, jest mała 
lub średnia firma, i w ujęciu przedmiotowym, gdzie związki ekonomiczno-społeczne 
dotyczą decyzji i procesów mających miejsce w małym lub średnim przedsiębiorstwie. 
Czynniki otoczenia, o charakterze polityki proinnowacyjnej, w sposób uporządko-
wany podaje metodologia Oslo, która za uwarunkowania innowacyjności organiza-
cji wskazuje cztery szeroko ujęte sfery, czy też kategorie czynników [31, s. 19–24]:

 � uwarunkowania ogólne, czyli instytucje i ogólne warunki determinujące zakres 
i możliwość wdrażania innowacji;

 � bazę naukowo-inżynieryjną, obejmującą instytucje naukowo-techniczne wspie-
rające innowacyjność organizacji poprzez zapewnienie kształcenia technicznego 
oraz wiedzy naukowej;

 � czynniki transferu technologii, czyli czynniki ludzkie, społeczne i kulturowe, wpły-
wające na transmisję informacji oraz procesy uczenia się w organizacji;

 � wewnętrzne determinanty innowacyjności organizacji, tzw. „dynamo inno-
wacyjności”, obejmujące dynamiczne czynniki oddziałujące na organizację lub jej 
bezpośrednie otoczenie i mające bezpośredni wpływ na poziom jej innowacyjności.
W kontekście polityki innowacyjnej jest istotna nie pomoc zastępująca, ale pomoc 

wspierająca własną działalność innowacyjną przedsiębiorstw, m.in. przez wspieranie 
rozwoju sektora instytucji pośredniczących i transferujących wiedzę oraz technologie 
adresowane do MSP. Trzy główne obszary polityki innowacyjnej to:

 � stymulowanie konkurencyjności, ułatwienie procedur administracyjnych i podat-
kowych, zwiększenie środków na finansowanie działalności innowacyjnej, ochrona 
praw własności intelektualnej oraz uproszczenie procedur prawnych,

 � stymulowanie sprzężenia badań i innowacji przez działania prowadzące do zwięk-
szenia nakładów na badania własne firm, określenia kierunku prac badawczych 
i rozwojowych, tworzenia nowych firm związanych z nowymi technologiami, 
zawężenia współpracy między sferą badawczą i naukową a firmami, pomocy MSP 
w skuteczniejszej absorpcji technologii i know-how;

 � tworzenie kultury innowacyjnej przez szkolenia i edukację, wymiana pracowni-
ków, studentów, naukowców oraz współpraca między instytucjami sfery nauki 
a przedsiębiorstwami. Działania skierowane na podnoszenie świadomości spo-
łecznej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych przedsiębiorców i władz publicz-
nych zarówno w zakresie innowacji, jak i promowania współpracy [15, s. 185].
Poza samą działalnością operacyjną ośrodków wspierania innowacyjności należy 

również zaznaczyć inicjatywy w zakresie wspierania innowacyjności, które były 
i są realizowane przez jednostki lub zespoły multidyscyplinarne [20, s. 13]. Wynika 
z tego, że omawiając system ośrodków wspierania innowacyjności należy mieć 
na uwadze również mniej sformalizowane zespoły, które przez inicjatywy projek-
towe wpisują się w działalność proinnowacyjną. Podkreśla się duże znaczenie roli 
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państwa w kreowaniu warunków do tworzenia i rozwoju innowacyjności. Dostar-
czając bodźców dla inwestycji o charakterze proinnowacyjnym, rząd jest w stanie 
wesprzeć tworzenie fundamentów trwałego wzrostu [2, s. 200]. Trendy doktrynalne 
w ekonomii, których wyznacznikami były postulaty o potrzebie deregulacji, prywa-
tyzacji, obniżania wydatków i cięć wydatków budżetowych, nie sprawdziły się [19, 
s. 87]. Zamiast postulatów odnoszących się do redukcji roli rządu jako regulatora 
rynku obecne postulaty mówią o przyjaznej dla rynku interwencji rządu [30], nato-
miast uznany już za kluczowy dla rozwoju innowacyjności „trójkąt przedsiębiorczo-
ści” (ang. triple helix) pojawia się jako praktycznie modelowy gospodarczy wzorzec 
budowy powiązań sieciowych w celu generowania i wdrażania rozwiązań innowa-
cyjnych. Potrzeba interwencjonizmu państwowego jest przez literaturę przedmiotu 
tłumaczona skomplikowaniem procesu nauki, badań, transferu i komercjalizacji 
technologii [28, s. 10–34]. Ośrodki wspierania innowacyjności, których klasyfikacja 
jest dokonywana w literaturze w bardzo szeroki sposób, tworzą odrębny sektor sta-
nowiący pomost między dawcami oraz biorcami nowatorskich rozwiązań, mogących 
się stać innowacjami. Z punktu widzenia małego lub średniego przedsiębiorcy ist-
nienie takiego sektora transferu wiedzy jest o tyle kluczowe, że z racji posiadanych 
limitowanych zasobów szczególnie istotny jest dla nich dostęp do rezultatów badań 
naukowych oraz osiągnięć w kwestii nauki i technologii. Dzięki większej dostępno-
ści do wyników badań ulega dynamice generowanie przez MSP portfela produktów 
innowacyjnych, co zapewnia firmom dopiero co powstałym rozwinięcie działalno-
ści, zaś firmom funkcjonującym już na rynku dłużej – utrzymanie i wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej.

Podsumowanie

Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP należy podzielić na dwie grupy, 
tj.: czynniki wewnętrzne w samych przedsiębiorstwach oraz czynniki oddziałujące 
na sektor. Przedstawione rezultaty rozważań autorów w kontekście ukierunkowania 
rozwoju innowacyjności sektora MSP znajdują odzwierciedlenie w aktualnych kra-
jowych oraz zagranicznych pozycjach literaturowych [24, 6, 7, 8, 9]. Jednakże analiza 
literatury nie daje odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia pierwsza bądź druga 
grupa czynników ma wpływ na rozwój sektora MSP jako całości. Ograniczeniem 
w tym przypadku jest pojmowanie wpływów omawianych czynników innowacyjności 
w wymiarze komplementarnym. W uznawanych jako najbardziej kompleksowe 
modelach ujmowania determinant rozwoju MSP – modelach zintegrowanych – pod-
kreśla się pierwszorzędną rolę kombinacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych [18, s. 41–44]. Podobny sposób opisywania determinant wyróżnia jako trzeci 
– obszar czynników tzw. moderujących – za które uznawane są: przedsiębiorczość 
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i orkiestracja. W tym przypadku wyróżnienie trzeciej grupy czynników podkre-
śla problem komplementarności czynników determinujących rozwój sektora MSP 
w kontekście mikro oraz makro.

Rozwój innowacyjności oznacza zarówno więcej innowacyjnych firm, jak i pod-
niesienie innowacyjności firm istniejących. Na rozwój firm nowych w dużym stopniu 
wpływają rozwiązania innowacyjne, które przekładają się na innowacje produktowe. 
Z kolei dynamika ilościowa nowo powstających firm zależy od rozwoju nauki i wiedzy, 
włączając w to technologię. Rozwój innowacyjności w firmach, w których wdrożone 
już uprzednio innowacje są w fazie schyłkowej, w większym stopniu dotyczy działań 
skierowanych na utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku. W tym przypadku 
rozwój innowacyjności w odniesieniu do sektora oznacza konieczność poprawienia 
funkcjonowania przedsiębiorstw i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 
procesów. Zgodnie z prawidłowością większego oddziaływania na rynek innowacji 
radykalnych wydaje się, że w odniesieniu do sektora MSP jako całości większy wpływ 
ma dynamika tworzenia firm nowych, wdrażających innowacje produktowe. Wyniki 
badań D. L. Bircha [18, s. 37] potwierdzają pozycję i znaczenie dla gospodarki firm 
nowo powstałych, dynamicznych, o silnej orientacji wzrostowej. Badanie te poka-
zały, że odsetek tych firm, wśród przedsiębiorstw sektora MSP, to zaledwie ok. 3%, 
jednakże w nich dokonuje się generacja miejscy pracy (70% tych MSP wobec pozo-
stałych firm sektora MSP).

Miara innowacyjności sektora pokazuje, że determinanty rozwoju innowacyjności 
mają charakter zarówno aktywności samych przedsiębiorstw, jak i działań skierowa-
nych wobec sektora MSP. W obecnym okresie gospodarki wiedzy rola rządu, samorzą-
dów czy też administracji publicznej jest istotna. Aktywność samych przedsiębiorców 
to warunek konieczny do osiągnięcia innowacyjności, to przedsiębiorcy tworzą odpo-
wiedni klimat w firmie, ale też decydują o kierunkach rozwoju, czyli kierunkach inwe-
stowania posiadanych zasobów ludzkich, finansowych i rzeczowych. Jednakże aby 
MSP mogły absorbować wiedzę, są potrzebne bodźce ze strony pośrednika, jakim 
są instytucje otoczenia biznesu, które tworzą swoisty sektor transferu wiedzy. Dyna-
mika funkcjonowania i rozwoju instytucji transferu wiedzy ma również bezpośredni 
wpływ na dynamikę rozwoju sektora MSP. Pośredni wpływ na dynamikę i rozwój 
innowacyjności sektora MSP mają polityki przedsiębiorczości, innowacyjności oraz 
polityka odnosząca się do samych MSP, czyli polityka mająca za zadanie identyfiko-
wanie oraz likwidowanie barier rozwoju działalności tego sektora.

Istnieje zróżnicowanie w poziomie innowacyjności sektora MSP zarówno w uję-
ciu międzynarodowym, jak i krajowym czy regionalnym. Obecnie w UE jest pro-
mowana tzw. inteligentna specjalizacja regionów (ang. smart specialization). Poziom 
rozwojowy innowacyjności sektora MSP różni się w wymiarze krajowym w perspek-
tywie regionalnej. Smart specialization wyraża dostrzeżenie przez UE wagi zróżnico-
wania regionalnego, a jednocześnie dostrzeżenie potrzeby działań prorozwojowych 
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w oparciu o wymiar regionalny. Identyfikacja obszarów specjalizacji regionów wraz 
z analizą porównawczą innowacyjności sektora MSP w ujęciu regionalnym może 
stanowić ciekawą prezentację potencjału regionów z jednej strony oraz poziomu 
rozwoju innowacyjności sektora MSP z drugiej. Hipoteza, wedle której zachodzą 
implikacje między rozwojem gospodarczym obszarów specjalizacyjnych a rozwojem 
innowacyjności przedsiębiorstw, wydaje się nie podlegać dyskusji, natomiast kwestia 
tego do jakiego stopnia MSP mają wpływ na specjalizację regionu i vice versa mogłoby 
wzbogacić wiedzę z zakresu rozwoju innowacyjności MSP w ujęciu sektorowym.
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DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI 
SEKTORA MSP

Streszczenie

Analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania pozwala wyodrębnić kontekst mikro oraz 
makro, jeżeli chodzi o rozwój innowacyjności sektora MSP. Potrzeba dyskursu nad rozwo-
jem tego sektora, zarówno w ujęciu krajowym, jak i europejskim, wynika z potrzeby rozwoju 
gospodarki. Niewielka część autorów zauważa potrzebę odrodzenia sektora MSP, co pozwala 
im przypisać wrażliwość oraz większą świadomość trudnej sytuacji charakteryzującej sektor. 
Odrodzeniu sektora MSP mogą przysłużyć się działania ukierunkowane na poprawę jego 
innowacyjności. W trakcie prowadzenia polityki proinnowacyjnej wobec małych i średnich 
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firm coraz większy nacisk jest kładziony na rolę sektora badawczo-rozwojowego. Celem arty-
kułu jest przedstawienie syntezy rozważań determinant rozwoju innowacyjności sektora MSP. 
Artykuł przygotowano w oparciu o studia literatury krajowej i zagranicznej, w toku prowa-
dzonych rozważań zastosowano metody krytycznej analizy literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: innowacyjność, konkurencyjność, MSP, 
komercjalizacja, rozwój gospodarczy

DETERMINANTS OF SME INNOVATION DEVELOPMENT

Abstract

The paper’s objective is to synthesize the considerations on the determinants of the develop-
ment of the innovativeness of SME sector. The analysis of the national and international lit-
erature in the topics of SME sector allows to identify micro- and macro- contexts. The need 
for discourse on the development of this sector, both in national as well as European con-
text, results from the need of the economy development. A small part of the Authors recog-
nizes the need for the revival of the SME sector, which allows to assign these Authors with 
specific sensitivity and greater awareness of the difficulties met by this sector. Actions aimed 
at improving innovation of the sector may be helpful for its revival. In the course of pro-in-
novation policy towards small and medium-sized businesses, more and more emphasis is 
placed on the role of research and development sector.

Key words: innovativeness, competitiveness, SME, 
commercialization, economic development
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