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Wstêp
Innowacyjnoœæ, rozumiana jako zdolnoœæ do efektywnej alokacji zasobów w celu sta³ego poszukiwania, wdra¿ania i upowszechniania innowacji [Pomykalski, 2013, s. 101], stanowi strategiczny warunek sukcesu
wspó³czesnych przedsiêbiorstw. Dotyczy to równie¿ firm ma³ej i œredniej
wielkoœci, które mimo znacznego zró¿nicowania w zakresie aktywnoœci
innowacyjnej wzmacniaj¹ swoj¹ konkurencyjnoœæ poprzez wprowadzanie innowacji [Stawasz, 2013, s. 17–27]. Rozwój innowacyjnoœci firm sektora MSP jest przy tym determinowany szeregiem czynników zewnêtrznych i wewnêtrznych. W obszarze wewnêtrznym istotn¹ rolê pe³ni¹
czynniki niematerialne, w tym kulturowe warunki sprzyjaj¹ce podejmowaniu aktywnoœci innowacyjnej.
Bior¹c to pod uwagê, jako cel artyku³u wyznaczono okreœlenie podstawowych warunków kszta³tuj¹cych kulturowe œrodowisko proinnowacyjne dostosowane do specyfiki ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz
ocenê wp³ywu tego œrodowiska na poziom innowacyjnoœci firm sektora
MSP. Osi¹gniêciu celu pracy poœwiêcono w³asne badania ankietowe przeprowadzone na próbie 300 ma³ych i œrednich firm z województwa ³ódzkiego. Badania wpisuj¹ siê w realizacjê projektu nr 2015/17/B/HS4/00988
finansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Nauki.

1. Modelowe za³o¿enia kulturowego œrodowiska
proinnowacyjnego ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
W ogólnym ujêciu innowacyjnoœæ wi¹¿e siê z kreatywnoœci¹ [Janasz,
2013, s. 37–38] oraz wdra¿aniem istotnych strategicznie, rynkowo i ekonomicznie uzasadnionych zmian lub nowoœci [Medeiros de i inni, 2014,
s. 76] w zakresie produktów, rozwi¹zañ technologicznych, procesów
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i metod wytwarzania, zarz¹dzania, organizacji pracy, marketingu [Baruk,
2007, s. 136], a nawet w sferze spo³ecznej organizacji [Shaw, Bruin de,
2013, s. 737–746]. Jej efektem s¹ ró¿nego rodzaju innowacje [Podrêcznik
Oslo, 2008, s. 49–55; Damanpour, Aravind, 2012, s. 506–508], które z etymologicznego punktu widzenia traktuje siê jako rezultaty lub procesy
[Frankelius, 2009, s. 49]:
– o wysokim stopniu nowoœci i znacznym poziomie oryginalnoœci,
– podejmowane w dowolnym zakresie lub obszarze dzia³alnoœci,
– o rewolucyjnym oddzia³ywaniu na otoczenie spo³eczno-gospodarcze,
– zaakceptowane (uznane za korzystne i przyjête) przez klientów lub
innych interesariuszy firmy.
Innowacje przyczyniaj¹ siê do wzrostu wartoœci firmy oraz budowania trwa³ej i skutecznej przewagi konkurencyjnej poprzez poprawê jakoœci, wydajnoœci i wyników ekonomiczno-finansowych prowadzonej dzia³alnoœci, wzrost lojalnoœci klientów, internacjonalizacjê aktywnoœci, czy
unowoczeœnienie procesów i metod zarz¹dzania [Cassiman i inni, 2010,
s. 372–376; Rosenbusch i inni, 2011, s. 441–457; Rubera, Kirca, 2012,
s. 130–147], co nabiera szczególnego znaczenia w warunkach turbulencji
i rosn¹cej intensyfikacji konkurencji rynkowej [Tsai, Yang, 2013,
s. 1279–1294].
Nie stanowi¹ one jednak kategorii homogenicznej, czego wyrazem
jest ich wartoœciowanie, a g³ównymi kryteriami: czas, poziom, zasiêg
i zakres wdra¿anych zmian/nowoœci do praktyki gospodarczej. Z tego
punktu widzenia mo¿na wyró¿niæ innowacje: wyprzedzaj¹ce, radykalne,
stopniowe czy imituj¹ce [KoŸmiñski, Jemielniak, 2011, s. 368; Dyduch,
2015, s. 20]. Szczególn¹ wartoœæ dla przedsiêbiorstw stanowi¹ przy tym
innowacje prze³omowe, wp³ywaj¹ce na tworzenie nowego rodzaju biznesu i pozwalaj¹ce na eksploracjê nowych obszarów rynku [Niemczyk,
Stañczyk-Hugiet, 2014, s. 38].
Przedstawione rozwa¿ania dotycz¹ w znacznym stopniu ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw, które traktowane s¹ jako zbiorowoœæ o znacznym potencjale w zakresie rozwoju innowacyjnoœci. Wynika to ze specyficznych atutów jakoœciowych tych podmiotów, do których mo¿na zaliczyæ [Safin, 2008, s. 30–42; Lachiewicz, Matejun, 2012, s. 15–17]:
– ograniczon¹ formalizacjê funkcjonowania,
– wysok¹ przedsiêbiorczoœæ i elastycznoœæ dzia³ania,
– szybkoœæ podejmowania decyzji i reakcji na sygna³y rynkowe,
– bliskie i bezpoœrednie (czêsto osobiste) relacje z otoczeniem.
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Z drugiej strony do s³aboœci tych podmiotów nale¿y zaliczyæ istotne
ograniczenia zasobowe, co w po³¹czeniu z czêsto niekorzystnym oddzia³ywaniem otoczenia wp³ywa na relatywnie nisk¹ ocenê dzia³alnoœci
innowacyjnej firm sektora MSP z Polski [Borowiecki, Siuta-Tokarska,
2015, s. 61–62]. Wskazuje to na znaczny wp³yw specyfiki ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na innowacyjnoœæ tych podmiotów, której poziom
determinowany jest szeregiem czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych
[Vega-Jurado i inni, 2008, s. 616–632; Zastempowski, 2013, s. 68–75; Antonelli i inni, 2013, s. 256–280; Miko³ajczyk, 2014, s. 286–287].
W literaturze zwraca siê uwagê, i¿ wobec niedoborów zasobów
finansowych i materialnych poziom innowacyjnoœci firm sektora MSP
mo¿e byæ istotnie kszta³towany przez zasoby niematerialne, w tym g³ównie wiedzê i strategiê zarz¹dzania wiedz¹ [Choea, 2014, s. 1–15], a tak¿e
kapita³ intelektualny przedsiêbiorstwa [Bojewska, 2013, 41–52]. Wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ tu równie¿ proinnowacyjne warunki kulturowe zwi¹zane
z cenionymi i rozwijanymi w firmie wartoœciami, normami i sposobami
zachowañ oraz wynikaj¹c¹ z nich atmosfer¹ panuj¹c¹ w organizacji1, co
w decyduj¹cy sposób wp³ywa na zdolnoœæ i sk³onnoœæ kadry do rozwijania i realizacji kreatywnych pomys³ów [Sudolska, 2011, s. 72].
Uwzglêdniaj¹c specyfikê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, do
g³ównych czynników kulturowych sukcesu dzia³alnoœci innowacyjnej
tych podmiotów mo¿na zaliczyæ [Gadomska-Lila, 2011, s. 124–133; Wolf
i inni, 2012, s. 242–274; Kurowska i inni, 2013, s. 29–34; Stankiewicz,
Moczulska, 2013, s. 119–130; Miko³ajczyk, 2013, s. 267; Korpysa, 2014,
s. 148–159; Halim i inni, 2015, s. 85–93]:
– gotowoœæ w³aœcicieli do wprowadzania innowacji, realizowan¹ g³ównie poprzez nastawienie na przysz³oœæ, otwarcie na nowoœci i potrzeby otoczenia oraz wsparcie uczenia siê i rozwoju kompetencji,
– wsparcie zaanga¿owania kadry w dzia³alnoœæ innowacyjn¹ poprzez
kreowanie otwartoœci na przysz³oœæ, wiedzê i nowe rozwi¹zania,
a tak¿e poprzez akceptacjê i przychylnoœæ ze strony w³aœcicieli dla
pomys³ów zg³aszanych przez pracowników firmy,
– otwartoœæ na kontakty z otoczeniem i porowate granice organizacji,
g³ównie poprzez nastawienie na wspó³pracê oraz bezpoœredni kontakt i budowanie sieci powi¹zañ z interesariuszami firmy,
1

Na temat specyfiki i roli kultury organizacyjnej w ma³ych firmach zob. szerzej [Klat, Matejun, 2012, s. 73–90].
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–

zachowania promuj¹ce rozwój i dyfuzjê wiedzy w firmie, w tym przede wszystkim promowanie i nagradzanie dzielenia siê wiedz¹ w firmie, a tak¿e budowanie atmosfery wzajemnego zaufania, kreatywnoœci i integracji,
– pobudzanie apetytu na ryzyko i akceptacjê niepewnoœci w prowadzonej dzia³alnoœci.
Proponowane warunki kszta³tuj¹ce kulturowe œrodowisko proinnowacyjne ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw sprzyjaj¹ jednoczeœnie procesowi zarz¹dzania wiedz¹ w organizacji, w tym jej pozyskiwaniu, wykorzystywaniu i wymianie, co stanowi istotny czynnik wzrostu efektywnoœci
realizowanych procesów innowacyjnych [Sopiñska, 2014, s. 243–255].
Wspieraj¹ tak¿e rozwój kapita³u intelektualnego organizacji, szczególnie
w sferze kompetencji kadr, rozwoju relacji rynkowych i proinnowacyjnych rozwi¹zañ organizacyjnych. Nale¿y zatem oczekiwaæ pozytywnego
wp³ywu zidentyfikowanych czynników kulturowych na poziom innowacyjnoœci firm sektora MSP.

2. Metodyka badañ i charakterystyka analizowanych
przedsiêbiorstw
Osi¹gniêciu celu pracy poœwiêcono w³asne badania empiryczne
przeprowadzone z wykorzystaniem metody badañ ankietowych na losowej próbie 300 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z województwa ³ódzkiego. Jako technikê badawcz¹ zastosowano technikê ankiety w formie
drukowanej, przekazywanej bezpoœrednio respondentom. Narzêdziem
badawczym by³ autorski kwestionariusz ankiety. Wielkoœæ badanych
przedsiêbiorstw wyznaczono w oparciu o za³o¿enia europejskiej definicji
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw [Daszkiewicz, Wach, 2013, s. 16–19],
przy czym kryteria zawê¿ono jedynie do œredniorocznego poziom zatrudnienia w przeliczeniu na pe³ne etaty pracownicze. Podstawê klasyfikacji badanych podmiotów stanowi³y deklaracje respondentów, na podstawie których w próbie zidentyfikowano:
– 201 (67%) firm ma³ych, których œrednioroczne zatrudnienie mieœci³o
siê w przedziale 10–49 pracowników,
– 99 (33%) firm œrednich o œredniorocznym poziomie zatrudnienia
w przedziale 50–249 osób.
W próbie badawczej wiêkszoœæ stanowi³y przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce jako osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (59%)
oraz firmy o okresie aktywnoœci rynkowej powy¿ej 10 lat. Dominowa³y
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podmioty o przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci w sektorze us³ug (50%) i produkcji
(49%). Wiêkszoœæ badanych firm prowadzi³o dzia³alnoœæ na rynkach o zasiêgu lokalnym (35%) lub regionalnym (27%), w obszarze tradycyjnych
technologii (82%). Respondentami w badaniach byli w³aœciciele (66%) lub
mened¿erowie analizowanych podmiotów (34%). Byli to przede wszystkim mê¿czyŸni (59%), osoby w wieku powy¿ej 40 lat (64%), najczêœciej
z wy¿szym wykszta³ceniem (55%) w kierunku technicznym (58%) lub
ekonomicznym (31%).
Analizê statystyczn¹ uzyskanych wyników przeprowadzono z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics. W jej ramach wykorzystano:
analizê licznoœci, œredni¹ arytmetyczn¹ oraz dominantê jako miary pozycyjne, a tak¿e wspó³czynnik korelacji (oraz test istotnoœci) Pearsona rxy
oraz Spearmana rs jako miary wspó³zale¿noœci zjawisk. Do interpretacji
si³y wspó³zale¿noœci przyjêto podejœcie oparte na propozycji J. Cohena
[1992, s. 155–159], dostosowane do specyfiki badañ o charakterze behawioralnym. W zwi¹zku z tym jako graniczne progi wartoœci wspó³czynnika korelacji liniowej przyjêto nastêpuj¹ce poziomy zale¿noœci: 0,1 – s³aba;
0,3 – umiarkowana; 0,5 – silna; 0,7 – bardzo silna.

3. Wyniki przeprowadzonych badañ
W pierwszej czêœci badania okreœlono poziom innowacyjnoœci analizowanych przedsiêbiorstw. Wykorzystano do tego miernik obejmuj¹cy
zadeklarowan¹ przez respondentów liczbê innowacji wdro¿onych
w okresie ostatnich 5 lat (podejœcie takie jest jedn¹ z metod pomiaru innowacyjnoœci przedsiêbiorstw, zob. szerzej: [Motyka, 2014, s. 38]) w odniesieniu do czterech podstawowych rodzajów innowacji: produktowych,
procesowych, organizacyjno-zarz¹dczych oraz technologicznych (ka¿dy
z rodzajów innowacji zosta³ krótko scharakteryzowany w kwestionariuszu ankiety w celu zwiêkszenia rzetelnoœci i trafnoœci udzielanych odpowiedzi).
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na umiarkowany stopieñ innowacyjnoœci badanych firm, z których jedynie 104 (35%) wprowadzi³y ³¹cznie 305
innowacji we wskazanym okresie. Najczêœciej (14%) deklarowano wdro¿enie tylko jednej innowacji, a jedna z badanych firm okreœli³a najwy¿szy
w próbie poziom innowacyjnoœci na poziomie 15 wprowadzonych innowacji.
W ujêciu rodzajowym najczêœciej wdra¿ano innowacje produktowe
(201 w ca³ej próbie, 66%) oraz procesowe (49, 16%). Deklarowany poziom
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innowacyjnoœci nie jest przy tym istotnie statystycznie zale¿ny od wielkoœci badanych przedsiêbiorstw, rs (N = 300) = 0,04, p> 0,05. Wyniki wskazuj¹ jednak, i¿ ró¿nicuje siê on istotnie statystycznie w zale¿noœci od poziomu zaawansowania technologicznego badanych firm, rs (N = 300) =
0,24, p < 0,01 oraz zasiêgu ich dzia³ania rynkowego, rs (N = 300) = 0,38,
p < 0,01. Szczegó³owe zestawienie liczby firm deklaruj¹cych wdro¿enie
oraz liczby wprowadzonych innowacji ka¿dego rodzaju przedstawiono
w tablicy 1.
Tablica 1. Poziom innowacyjnoœci badanych firm mierzony liczb¹ innowacji
wdro¿onych w okresie ostatnich 5 lat
Rodzaj innowacji

Ogó³em firm
liczba

Wdro¿enie innowacji w okresie
ostatnich 5 lat, w tym:

%

Ogó³em
innowacji
liczba

%

104

35%

305

100%

– innowacji produktowych

91

30%

201

66%

– innowacji procesowych

36

12%

49

16%

– innowacji organizacyjno-zarz¹dczych

25

8%

28

9%

– innowacji technologicznych

21

7%

27

9%

196

65%

–

–

Brak wdro¿enia innowacji

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

W kolejnej czêœci analiz poddano ocenie poziom zaanga¿owania
badanych podmiotów w rozwój kulturowego œrodowiska proinnowacyjnego. W procesie badawczym przyjêto, i¿ œrodowisko to jest konstruktem
z³o¿onym, wielowymiarowym i trudnym do bezpoœredniej obserwacji.
W zwi¹zku z tym do jego oceny wykorzystano zestaw reprezentatywnych wskaŸników, które zosta³y zoperacjonalizowane na podstawie rozwa¿añ przeprowadzonych w czêœci teoretycznej. S¹ one jednoczeœnie
mo¿liwe do bezpoœredniej obserwacji w praktyce gospodarczej, a ich interpretacja (dokonywana przez respondenta) jest stosunkowo niezawodna [Nowak, 2008, s. 165–166]. Ocena poszczególnych wskaŸników zosta³a
przeprowadzona na podstawie subiektywnych s¹dów respondentów na
5-stopniowej skali porz¹dkowej w zakresie od 1 – nie dotyczy mojej firmy,
do 5 – w pe³ni dotyczy mojej firmy.
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Do oceny rzetelnoœci skali pomiaru poziomu rozwoju kulturowego
œrodowiska proinnowacyjnego w badanych firmach wykorzystano wspó³czynnik alfa L. Cronbacha [1951, s. 297–334], pozwalaj¹cy na ocenê stopnia zgodnoœci zachodz¹cej pomiêdzy wieloma wskaŸnikami okreœlonego
konstruktu teoretycznego [Hair i inni, 2006, s. 137]. Uzyskana wartoœæ
wspó³czynnika alfa Cronbacha dla badanych wskaŸników wynosi 0,75, co
wskazuje na akceptowalny poziom rzetelnoœci skali [Sarstedt, Mooi, 2014,
s. 256]. Na tej podstawie poziom rozwoju kulturowego œrodowiska proinnowacyjnego w badanych firmach wyznaczono jako œredni¹ arytmetyczn¹ poszczególnych wskaŸników, co przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Poziom rozwoju kulturowego œrodowiska proinnowacyjnego
w badanych firmach
Poziom rozwoju kulturowego œrodowiska proinnowacyjnego
i jego wskaŸników w badanych firmach

Wartoœæ

Kulturowe œrodowisko proinnowacyjne ogó³em, w tym:

2,45

– nastawienie na potrzeby otoczenia firmy w zakresie nowej
oferty,

2,45

– nastawienie na wspó³pracê z otoczeniem w celu ograniczenia
niedoborów zasobowych firmy,

2,77

– budowanie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu,
kreatywnoœci i integracji,

2,92

– kreowanie otwartoœci na przysz³oœæ, wiedzê i nowe
rozwi¹zania,

3,08

– akceptacja i przychylnoœæ ze strony w³aœcicieli dla pomys³ów
zg³aszanych przez pracowników firmy,

2,86

– nastawienie na uczenie siê i rozwój kompetencji kadry,

1,99

– promowanie i nagradzanie dzielenia siê wiedz¹ w firmie,

2,68

– bezpoœredni kontakt i budowanie sieci powi¹zañ
z otoczeniem firmy,

1,78

– apetyt na ryzyko i akceptacja niepewnoœci w prowadzonej
dzia³alnoœci.

1,56

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Uzyskane wyniki wskazuj¹, i¿ kulturowe œrodowisko proinnowacyjne badanej próby jest rozwiniête na umiarkowanym poziomie (œrednie
wskazanie 2,45), przy czym ró¿nicuje siê w zale¿noœci od wielkoœci analizowanych podmiotów, rs (N = 300) = –0,20, p < 0,01 i jest bardziej zaawan-
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sowane w firmach ma³ej (przeciêtnie 2,55) ni¿ œredniej wielkoœci (przeciêtnie 2,27). Jego g³ówn¹ stymulant¹ jest kreowanie otwartoœci na
przysz³oœæ, now¹ wiedzê i nowoczesne rozwi¹zania, co wpisuje siê w obszar lokalizowania i rozwijania wiedzy przydatnej w dzia³alnoœci innowacyjnej firm sektora MSP. Jako podstawowe destymulanty rozwoju
kulturowego œrodowiska proinnowacyjnego w badanych firmach zidentyfikowano natomiast nastawienie na bezpoœredni kontakt z otoczeniem,
a tak¿e ograniczon¹ akceptacjê ryzyka i niepewnoœci w prowadzonej
dzia³alnoœci.
Na podstawie powy¿szych danych przeprowadzono analizê wspó³zale¿noœci pomiêdzy zaanga¿owaniem w rozwój kulturowego œrodowiska proinnowacyjnego badanych przedsiêbiorstw a poziomem ich innowacyjnoœci. Uzyskane wyniki wykazuj¹ istotne zale¿noœci statystyczne
pomiêdzy analizowanymi zmiennymi, zarówno w odniesieniu do poziomu innowacyjnoœci ogó³em, jak równie¿ w zakresie poszczególnych rodzajów wdra¿anych innowacji, co przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Zale¿noœci pomiêdzy rozwojem kulturowego œrodowiska
proinnowacyjnego a poziomem innowacyjnoœci badanych firm sektora MSP
Rodzaje wdra¿anych innowacji

Ogó³em
w próbie

W tym firmy:
ma³e

œrednie

Liczba innowacji ogó³em, w tym:

0,58**

0,61**

0,63**

– innowacje produktowe

0,58**

0,59**

0,62**

– innowacje procesowe

0,37**

0,38**

0,41**

– innowacje organizacyjno-zarz¹dcze

0,26**

0,25**

0,34**

– innowacje technologiczne

0,39**

0,33**

0,49**

Test istotnoœci dla wspó³czynnika korelacji liniowej rxy Pearsona (zbiór krytyczny obustronny),
** p < 0,01.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.

Analiza uzyskanych wyników wskazuje zatem, i¿ poziom innowacyjnoœci badanych podmiotów jest istotny statystycznie i dodatnio powi¹zany z rozwojem ich kulturowego œrodowiska proinnowacyjnego,
rozpatrywanego na podstawie modelowych czynników zidentyfikowanych w czêœci teoretycznej artyku³u. Wartoœci wspó³czynnika korelacji
wskazuj¹ jednoczeœnie na wysoki poziom tej zale¿noœci, co w szczególno-
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œci dotyczy zakresu wdra¿ania innowacji produktowych w badanych
firmach.
Rozwój kulturowych czynników innowacyjnoœci w mniejszym
(umiarkowanym) stopniu powi¹zany jest natomiast z zakresem wdra¿ania innowacji procesowych oraz technologicznych, choæ w firmach œredniej wielkoœci ta ostatnia zale¿noœæ wykazuje niemal wysoki poziom.
W najmniejszym (s³abym) zakresie zidentyfikowane kulturowe czynniki
kszta³tuj¹ce œrodowisko proinnowacyjne firm sektora MSP wp³ywaj¹ natomiast na zakres wdra¿ania innowacji organizacyjno-zarz¹dczych w badanej próbie. Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ zaanga¿owanie badanych przedsiêbiorstw w rozwój kulturowego
œrodowiska proinnowacyjnego przek³ada siê na wzrost ich innowacyjnoœci, stanowi¹c podstawê budowania trwa³ej przewagi konkurencyjnej
w d³u¿szym okresie.

Zakoñczenie
Innowacyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw jest kszta³towana
przez szereg czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych, które s¹ przedmiotem ci¹g³ych i aktualnie prowadzonych prac badawczych [Tomlinson, Fai, 2013, s. 316–326]. Jedn¹ z determinant jest z pewnoœci¹ kulturowe
œrodowisko tych podmiotów, powi¹zane blisko z ich specyfik¹ jakoœciow¹ i iloœciow¹. W niniejszym artykule podjêto próbê wyznaczenia kluczowych (modelowych) wymiarów tego œrodowiska. Zaliczono do nich
wybranych dziewiêæ czynników, których pozytywny wp³yw na poziom
innowacyjnoœci firm sektora MSP zosta³ potwierdzony w przeprowadzonych badaniach empirycznych.
Do najwa¿niejszych kulturowych czynników innowacyjnoœci w badanej próbie mo¿na zaliczyæ kreowanie nastawienia na przysz³oœæ, wiedzê i nowe rozwi¹zania, budowanie atmosfery opartej na wzajemnym
zaufaniu, kreatywnoœci i integracji, a tak¿e akceptacjê i przychylnoœæ ze
strony w³aœcicieli dla pomys³ów zg³aszanych przez pracowników firmy.
Wyniki wskazuj¹ jednoczeœnie, i¿ analizowane firmy powinny w wiêkszym zakresie rozwijaæ nastawienie na uczenie siê i rozwój kompetencji
kadr, bardziej anga¿owaæ siê w bezpoœrednie kontakty z otoczeniem
i budowanie sieci powi¹zañ z interesariuszami, a tak¿e w wiêkszym
stopniu akceptowaæ ryzyko i niepewnoœæ w prowadzonej dzia³alnoœci.
Na podstawie przeprowadzonych badañ nale¿y oczekiwaæ, i¿ wzrost zaanga¿owania przedsiêbiorców w rozwój zidentyfikowanych czynników
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kulturowych powinien prze³o¿yæ siê na istotny wzrost poziomu innowacyjnoœci firm sektora MSP.
Implementuj¹c zaproponowane rozwi¹zania, nale¿y jednak zwróciæ
uwagê na ograniczenia przeprowadzonych badañ. Mo¿na do nich zaliczyæ wysoki subiektywizm ocen respondentów, a tak¿e przyjêcie do
oceny jedynie wybranych wskaŸników spoœród szerokiego zestawu czynników kszta³tuj¹cych kulturowe œrodowisko proinnowacyjne ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw. Badania z pewnoœci¹ wymagaj¹ kontynuacji,
w ramach której planuje siê przeprowadziæ badania jakoœciowe w formie
studiów przypadku, a tak¿e badania iloœciowe na wiêkszej liczebnie
próbie badawczej z wybranych krajów Unii Europejskiej. Autorzy wyra¿aj¹ nadziejê, i¿ dostarcz¹ one pog³êbionych wyników dotycz¹cych uwarunkowañ rozwoju innowacyjnoœci firm sektora MSP.
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Streszczenie
Innowacyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw jest kszta³towana przez
szereg determinant wewnêtrznych i zewnêtrznych zwi¹zanych z ich specyfik¹ jakoœciow¹ i iloœciow¹. Jedn¹ z kategorii stanowi¹ czynniki kulturowe zwi¹zane
z systemem wartoœci, norm, zachowañ oraz sposobów postêpowania i myœlenia
w organizacji. Bior¹c to pod uwagê, jako cel artyku³u przyjêto wyznaczenie
kluczowych czynników kszta³tuj¹cych kulturowe œrodowisko proinnowacyjne
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz ocenê wp³ywu tego œrodowiska na poziom
innowacyjnoœci firm sektora MSP. Realizacji celu pracy poœwiêcono badania
ankietowe przeprowadzone na losowej próbie 300 firm ma³ej i œredniej wielkoœci
z województwa ³ódzkiego.

S³owa kluczowe
ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, kultura organizacyjna, innowacje
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Cultural conditions for the development of innovativeness in small
and medium-sized enterprises (Summary)
Innovativeness of small and medium-sized enterprises is shaped by a number of internal and external determinants related to their qualitative and quantitative specifics. One of these categories are cultural factors related to the system of
values, norms, attitudes and ways of behavior and thinking in the organization.
Taking the above into account the aim of the article is designate the key conditions
shaping the pro-innovativeness cultural environment in small and medium-sized
enterprises and to assess the impact of this environment on the level of innovativeness in the SME sector. To achieve this aim, a survey was conducted on
a sample of 300 SMEs based in the ³ódzkie province.
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