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BARIERY WZROSTU INNOWACYJNOĝCI
PRZEDSIĉBIORSTW W POLSCE NA PRZYKàADZIE
FIRM SEKTORA MSP
Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Grzymska
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono czynniki utrudniające rozwój sektora maáych
i Ğrednich przedsiĊbiorstw, a takĪe omówiono bariery wprowadzania innowacji w Polsce.
Zwrócono uwagĊ, iĪ problemy z wprowadzaniem innowacji wynikają z niskiego poziomu
zatrudnienia w sektorach gospodarki opartej na wiedzy, sáabej integracji Ğrodowisk gospodarczych i naukowych, braku specjalistów wdraĪających procesy innowacyjne, a takĪe
ograniczeĔ ﬁnansowych. Bariery zastosowania innowacji procesowych czy produktowych
opisano na przykáadzie ﬁrm sektora MSP prowadzących dziaáalnoĞü na terenie województwa warmiĔsko-mazurskiego. Badania obejmujące 61 przedsiĊbiorców przeprowadzono
w 2007 r. na podstawie kwestionariusza wywiadu. Pokazaáy one, iĪ gáówną barierą wprowadzania innowacji byáy ograniczenia ﬁnansowe, bariery prawne i przepisy podatkowe.
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WSTĉP
Sektor maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw oprócz wielu cech pozytywnych i wysokiej
efektywnoĞci charakteryzuje siĊ wystĊpowaniem pewnych ograniczeĔ w funkcjonowaniu ich w gospodarce. Ograniczenia te wynikają gáównie z uwarunkowaĔ procesów gospodarowania, a takĪe z samej istoty i funkcji tych przedsiĊbiorstw.
Cechą wspóáczesnej gospodarki jest globalizacja wielu procesów gospodarczych,
dlatego teĪ maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa muszą w peánym zakresie uwzglĊdniaü jej
wyzwania. Niestety, nie zawsze przedsiĊbiorstwa te mogą sprostaü kryteriom konkurencyjnoĞci, z którymi znakomicie radzą sobie duĪe ﬁrmy. Maáe i Ğrednie ﬁrmy nie prowadzą
czĊsto, ze wzglĊdów ﬁnansowych, kosztownych badaĔ innowacyjnych. Mogą korzystaü
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i korzystają z know-how, patentów i projektów z zewnątrz. Wybierają czĊsto takie strategie rozwojowe, które umoĪliwiają istnienie powiązaĔ kooperacyjnych z duĪymi przedsiĊbiorstwami. Z wielu barier rozwoju sektora MSP moĪemy wyróĪniü przede wszystkim
[Skowronek-Mielczarek 2005]:
y rynkowe – ogóá niekorzystnych zjawisk związanych z otoczeniem podmiotów, zawĊĪeniem rynków zbytu, nacisk konkurencji, dostĊp do dostawców,
y ﬁnansowe – związane z podejmowaniem i prowadzeniem dziaáalnoĞci (niskie wewnĊtrzne zasoby kapitaáowe, koszty i procedury pozyskiwania zewnĊtrznych Ĩródeá
ﬁnansowania, wydáuĪone terminy páatnoĞci),
y prawno-podatkowe – związane z wielkoĞcią i zmiennoĞcią regulacji prawnych,
y innowacyjno-techniczne – dotyczące przestarzaáego parku maszynowego i trudnoĞci
z dostĊpem do nowych technologii,
y informacyjne – obejmujące techniczne, ﬁnansowe i organizacyjne problemy dostĊpu
do informacji,
y związane z zewnĊtrznymi procedurami zarządzania – trudnoĞci w pozyskiwaniu nowych pracowników, brak wiedzy, umiejĊtnoĞci, kompetencji.
Najistotniejszym ograniczeniem sektora MSP są jednak bariery kapitaáowe. Brak
swobodnej dostĊpnoĞci oraz wysokie koszty zewnĊtrznych Ĩródeá ﬁnansowania mają niekorzystny wpáyw na rozwój i ekspansjĊ tego sektora, a co za tym idzie – spadek konkurencyjnoĞci i osáabienie pozycji na rynku. Finansowanie sektora MSP za pomocą kredytów bankowych jest trudne ze wzglĊdu na duĪe wymogi bankowe w procesie udzielania
kredytów, a takĪe brak zabezpieczeĔ wymaganych przez bank.
Maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa w fazie powstawania ﬁnansowane są najczĊĞciej
Ğrodkami wáasnymi wáaĞciciela i jego rodziny, natomiast w fazie rozwoju gáównym Ĩródáem ﬁnansowania jest akumulacja nadwyĪek ﬁnansowych w przedsiĊbiorstwie. Kolejnymi czynnikami ograniczającymi funkcjonowanie MSP są wysokie koszty pracy, w tym
szczególnie wysoka skáadka ubezpieczenia spoáecznego, które wpáywają na wzrost cen
produktów, a w związku z tym pogorszenie konkurencyjnoĞci ﬁrmy. Zdaniem pracodawców, regulacje prawne mają propracowniczy charakter, utrwalają tym samym bierne postawy pracowników na rynku pracy i kreują bezrobocie [Sawicka 2000].
Polskie maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa mają wiele sáaboĞci, co utrudnia im tworzenie przewag konkurencyjnych. Gáównym problemem jest niski poziom innowacyjnoĞci
oraz przestarzaáy park maszynowy. Polskie MSP są w wysokim stopniu uzaleĪnione od
rynków lokalnych, co ma wpáyw na stosunkowo maáą ich aktywnoĞü na rynkach zagranicznych [Grzelak, Zimnicka 2000]. Coraz czĊĞciej przedsiĊbiorcy skupiają siĊ na podnoszeniu standardów produkcji, wdraĪaniu nowoczesnych metod produkcji i zarządzania.
Do najczĊĞciej wymienianych czynników utrudniających rozwój innowacyjnoĞci
przedsiĊbiorstw moĪna zaliczyü [Mazurek-Kucharska i in. 2008]:
y niski poziom zatrudnienia w sektorach stanowiących noĞniki tzw. gospodarki opartej
na wiedzy,
y brak kapitaáu na innowacje,
y sáabą wspóápracĊ Ğrodowisk gospodarczych i naukowych,
y niski odsetek przedsiĊbiorstw tworzonych w oparciu o nowe technologie,
y brak wysoko wykwaliﬁkowanej kadry specjalistów przygotowanych do wdraĪania
strategii zarządzania opartego na wiedzy i innowacji,
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y ograniczony dostĊp do wysokospecjalistycznych usáug doradczych w zakresie wdraĪania nowych technologii i transferu wiedzy,
y niski poziom wspóápracy z samorządami i lokalnymi instytucjami,
y zbyt dáugie procedury patentowe,
y niski poziom wymogów spoáecznych i kulturowych w zakresie poszanowania wáasnoĞci intelektualnej i szacunku do kapitaáu wiedzy.
Sektor MSP w aktualnym okresie programowania 2007–2013 moĪe korzystaü z pomocy ﬁnansowej nastawionej na realizacjĊ dziaáaĔ innowacyjnych. Na plan pierwszy
wysuwa siĊ wspieranie konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw poprzez rozwój innowacyjnoĞci.

CEL I ZAKRES BADAē
Badania ankietowe dotyczące problemu innowacyjnoĞci sektora MSP zostaáy przeprowadzone w 2007 r. na próbie 61 przedsiĊbiorców z województwa warmiĔsko-mazurskiego. Badania te przeprowadzono na podstawie o kwestionariusza wywiadu. Celem badaĔ
empirycznych byáo przedstawienie stanu innowacyjnoĞci sektora MSP w województwie
warmiĔsko-mazurskim oraz moĪliwoĞci korzystania z dostĊpnych form wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2007–2013. W wyniku przeprowadzonych badaĔ
starano siĊ uzyskaü informacje dotyczące problemów związanych z wdraĪaniem innowacji w sektorze MSP.
Wybrani do badania przedsiĊbiorcy prowadzili dziaáalnoĞü gospodarczą na terenie
województwa warmiĔsko-mazurskiego. W próbie badawczej znalazáo siĊ okoáo 36% mikroprzedsiĊbiorstw, 28% przedsiĊbiorstw maáych i 36% ﬁrm Ğrednich. NajwiĊcej, bo aĪ
61% przedsiĊbiorstw biorących udziaá w badaniu prowadziáo dziaáalnoĞü dáuĪej niĪ 8 lat.
Najmniejszą grupą ﬁrm byáy te najkrócej dziaáające na rynku, czyli poniĪej jednego roku.
PrzedsiĊbiorstwa dziaáające powyĪej 5 lat stanowiáy prawie 87% wszystkich biorących
udziaá w badaniu. WĞród badanej populacji wiĊkszoĞü stanowiáy przedsiĊbiorstwa osoby
ﬁzycznej. Prawie 30% stanowiáy spóáki z o.o., a niemal 15% reprezentowaáy inne formy
prawne, gdzie najczĊĞciej wskazywano spóákĊ jawną. Najmniejszą liczebnie grupą byli
respondenci reprezentujący spóáki akcyjne.

BARIERY WE WPROWADZANIU INNOWACJI W SEKTORZE MSP
NA PODSTAWIE BADAē EMPIRYCZNYCH
PrzedsiĊbiorcy wskazując na przeszkody we wprowadzeniu innowacji, szeregowali
je w kolejnoĞci od najwaĪniejszej do najmniej waĪnej. NajwaĪniejszą barierą, wedáug
przedsiĊbiorców, są ograniczenia ﬁnansowe, a przede wszystkim zbyt wysokie koszty
innowacji. Kolejnymi przyczynami ograniczającymi wdroĪenie innowacji w badanych
przedsiĊbiorstwach byáy: zbyt wysokie ryzyko ekonomiczne, bariery prawne i przepisy
podatkowe, brak informacji na temat nowoczesnych technologii, a takĪe brak wykwaliﬁkowanego personelu, który mógáby wprowadziü innowacjĊ oraz stosowaü innowacyjne
rozwiązania.
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Bariery wprowadzania innowacji w badanych przedsiĊbiorstwach
The barriers of implementing innovations in researcher entrepreneurships

ħródáo:
Source:

Badania wáasne.
Own study.

NajczĊĞciej wskazywaną barierą we wdraĪaniu innowacji bez wzglĊdu na rodzaj
przedsiĊbiorstwa byá zbyt wysoki koszt wprowadzenia innowacji. W przypadku mikro- i Ğrednich przedsiĊbiorstw przeszkoda zostaáa wskazana jako najwaĪniejsza przez
ponad 40% badanych. Dla prawie jednej czwartej badanych mikroprzedsiĊbiorstw brak
wáaĞciwego Ĩródáa ﬁnansowania byáa najwaĪniejszą barierą, a dla 18% maáych i 18%
Ğrednich przedsiĊbiorstw najistotniejsza byáa nieelastycznoĞü uregulowaĔ prawnych,
norm i przepisów.
Badani przedsiĊbiorcy wskazywali róĪne bariery wprowadzania innowacji w zaleĪnoĞci od czasu dziaáalnoĞci ﬁrmy. Dla ﬁrm dziaáających najkrócej, do 1 roku, barierą
wprowadzania innowacji byá zbyt wysoki jej koszt. Dla ﬁrm dziaáających najdáuĪej, powyĪej 8 lat, waĪnymi barierami byáy takĪe brak wáaĞciwego Ĩródáa ﬁnansowania oraz
zbyt wysokie ryzyko ekonomiczne.
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Bariery ograniczające wdraĪanie innowacji w poszczególnych rodzajach przedsiĊbiorstw
The barriers of implementing innovations in different types of entrepreneurships

ħródáo:
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Badania wáasne.
Own study.
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DuĪe ﬁrmy posiadają wiĊkszy kapitaá lub teĪ mają wiĊkszą zdolnoĞü kredytową.
Dlatego teĪ áatwiej jest takim ﬁrmom wdraĪaü rozwiązania innowacyjne, które zawsze
są opáacalne i obecnie są zdecydowanie najwaĪniejszym czynnikiem wzrostu konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw. Przedstawiciele maáych ﬁrm czĊsto niestety nie mają wystarczających Ğrodków ﬁnansowych na kosztowne procesy innowacyjne. Dlatego teĪ
tak ogromną rolĊ w przeáamaniu barier ﬁnansowych, które są uwaĪane za podstawowe,
odgrywa wsparcie ze Ğrodków w ramach funduszy strukturalnych UE.

PODSUMOWANIE
WdraĪanie innowacji w przedsiĊbiorstwach stanowi podstawĊ wzrostu konkurencyjnoĞci. Jednak jak wskazują badania przeprowadzone w województwie warmiĔskomazurskim do najwaĪniejszych ograniczeĔ wdraĪania innowacji w sektorze MSP naleĪaáy: ograniczenia ﬁnansowe, prawne i podatkowe. Na zbyt wysokie koszty innowacji
najczĊĞciej wskazywali zarówno wáaĞciciele maáych, Ğrednich jak i duĪych przedsiĊbiorstw. WáaĞciciele ﬁrm wskazywali takĪe na brak informacji na temat nowoczesnych
technologii produkcyjnych a takĪe problemy z zatrudnianiem pracowników mających
odpowiednią wiedzĊ i umiejĊtnoĞci we wdraĪaniu tego typu rozwiązaĔ.
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BARRIERS OF ENTERPRISES’ INNOVATIVENESS INCREASE IN POLAND
ON THE EXAMPLE OF THE SME SECTOR
Abstract. Implementation of processing and technological innovations in the SME sector
is an opportunity to decrease productions costs and increase products quality. The research,
concerning the barriers of implementing innovations, had been carried on the sample of
61 enterprises from the warmiĔsko-mazurskie voivodship with the usage of the questionnaire form. The respondents were the clients of the Consulting Points from the warmiĔsko-mazurskie voivodship. The researcher entrepreneurs pointed out different kinds of barriers
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of implementing innovations. Most of the respondents pointed out ﬁnancial barriers, meaning too high costs of innovations. According to entrepreneurs the innovating obstacle was
also too high economical risk, the lack of technical information and the law regulation. The
least essential for the ﬁrms were the market barriers.
Key words: innovation, barriers, small and medium sized entrepreneurs
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