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Innowacyjność regionu jako narzędzie
kształtujące kulturę organizacyjną MSP
Streszczenie: W artykule podjęto się próby określenia wpływu innowacyjności regionu na
rodzaj kultury organizacyjnej MSP. Istotnym czynnikiem sprzyjającym zmianom w przedsiębiorstwach z sektora MSP jest bowiem innowacyjność regionu. Jednak aby firmy te mogły
budować swój potencjał rozwojowy i funkcjonować w szczególnym środowisku, w którym
będą miały dostęp do niezbędnych zasobów, środków i informacji, muszą posiadać odpowiednią kulturę organizacyjną, która pobudzi w nich chęć do zmian. Nowa, odpowiednio
kształtowana kultura organizacyjna pozwoli na odpowiedź na zachodzące w danej firmie i jej
otoczeniu zmiany – przez efektywne zarządzanie ich rozwojem, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich narzędzi wsparcia oferowanych przez politykę regionalną.
Słowa kluczowe: innowacyjność regionu, kultura organizacyjna, sektor MSP.

1. Wstęp
Innowacyjność regionów to cecha, która w znacznym stopniu decyduje o pozycji
konkurencyjnej MSP występujących na obszarze ich funkcjonowania. Zauważa się
więc związek zachodzący między sferą publiczną a sferą biznesu, którego podstawą
jest pojawienie się wielu korzyści zarówno dla jednych, jak i drugich podmiotów.
Innowacyjność to cecha, którą w tym przypadku należy łączyć z rozwojem technologicznym. W przypadku MSP, choć potencjał gospodarczy stanowi istotę funkcjonowania dzisiejszych gospodarek, to nie zawsze jest on dostatecznie wykorzystywany i rozwijany. Mimo że firmy te cechują się wysoką elastycznością i adaptacyjnością
do zmiennych wymagań rynkowych, technicznych i społecznych, szybkością podejmowania zmian w profilu produkcji i technologii, łatwością i bliskością nawiązywania kontaktów z klientami czy wyszukiwaniem nisz na rynku, to ciągle napotykają
wiele barier, które blokują ich rozwój. Należy dodatkowo zaznaczyć, że MSP stanowią integralną część sił wewnętrznych regionu warunkujących ich rozwój.
Istotnym czynnikiem sprzyjającym zmianom w przedsiębiorstwach z tego sektora jest więc innowacyjność regionu. Uważa się bowiem, że przedsiębiorstwa te,
chcąc sprostać globalnej konkurencji, powinny utworzyć nowy model zachowań,
nasycony duchem przedsiębiorczości i innowacyjności. Pozwoli to im na konkuro-
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wanie w nowym, zmiennym otoczeniu. Jednak aby firmy te mogły budować swój
potencjał rozwojowy i funkcjonować w szczególnym środowisku, w którym będą
miały dostęp do niezbędnych zasobów, środków i informacji, muszą posiadać odpowiednią kulturę organizacyjną, która pobudzi w nich chęć do zmian. Nowa, odpowiednio kształtowana kultura organizacyjna pozwoli na odpowiedź na zachodzące
w danej firmie i jej otoczeniu zmiany – przez efektywne zarządzanie ich rozwojem,
przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich narzędzi wsparcia oferowanych przez
politykę regionalną. Stworzenie sprzyjającego klimatu i dogodnych warunków rozwoju dla powstających i już działających przedsiębiorstw jest bowiem kluczowym
celem regionów.
Przedmiotem opracowania jest pokazanie zależności między innowacyjnością
regionu a kulturą organizacyjną MSP.

2. Innowacyjność regionu
W ostatnich latach największym wyzwaniem zarówno dla polityki Unii Europejskiej, danego kraju, jak i regionów jest innowacyjność. Dlatego na wszystkich wymienionych trzech poziomach definiuje się politykę oraz programy wsparcia ukierunkowane na wzrost innowacyjności przedsiebiorstw. Nalezy zaznaczyć, że Polska
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem intensywności cech
rozwojowych występujących w regionach. Jednak doświadczenia krajów wysoko
rozwiniętych pokazują, że tylko budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na
innowacyjności i przedsiębiorczości może przyczynić się do zdobycia trwałej
przewagi konkurencyjnej.Wyzwaniom tym mogą sprostać regiony, które są zdolne
do pobudzania innowacyjnych i przedsiębiorczych
�����������������������������������������������
postaw i zasobów wśród przedsiębiorców prowadzących działalności na danym terenie. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają władze regionalne, które będąc katalizatorem i koordynatorem
przemian na danym obszarze, dysponują ogromnym wachlarzem narzędzi mogących pobudzać do proinnowacyjności sektor MSP.
Jak twierdzi J. Bogdanienko, innowacje decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw, bez których ich rozwój w długim okresie jest niemożliwy [Bogdanienko
1998, s. 11]. Pojęcie innowacyjności jest opisywane i diagnozowane z bardzo wielu
perspektyw. Innowacja jest to wprowadzenie do praktyki gospodarczej nowego lub
znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru, usług), procesu, marketingu lub organizacji. P. Drucker określił innowację jako „szczególne
narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego zmiany czynią okazję do podjęcia
nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług”. Jak widać, definicja ta została odniesiona w znacznym stopniu do ekonomii i społeczeństwa, a w
mniejszym do techniki. Za główną cechę nowatora należy uznać umiejętność dostrzeżenia systemu tam, gdzie inni widzą odrębne, niepowiązane ze sobą elementy
[Drucker 1992, s. 39].
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Przeprowadzane analizy gospodarek państw Unii wykazują, że innowacje są
efektem kompleksowej zależności i interakcji pomiędzy różnymi podmiotami wchodzącymi w skład otoczenia regionów. Zauważono, że rozwój technologiczny następuje wskutek wielu oddziaływań odbywających się na zasadzie sprzężeń zwrotnych,
w centrum których zlokalizowane jest przedsiębiorstwo. Następstwem popularności
procesów innowacyjnych jest umieszczenie wszelkich mechanizmów oddziałujących na ten proces na poziomie regionalnym. Region innowacyjny koncentruje się
na identyfikacji regionalnych mechanizmów tworzenia procesów innowacji. Dodatkowo omawia istotę regionalnej płaszczyzny polityki innowacyjnej, która zajmuje
dziś szczególne miejsce w polityce rozwoju polskich regionów. Działanie to jest
skierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw funkcjonujących na danym obszarze,
w szczególności do firm z sektora MSP. Firmy te dzięki swojej elastyczności sprawdzają się w budowaniu nowoczesnych obszarów przemysłowych oraz uważane są za
twórców postępu technicznego i innowacyjnego. Rozwój przedsiębiorstw z sektora
MSP nakierowany jest zatem na wdrażanie zmian i związanych z tym innowacji. Ma
to swój wyraz w umiejętności jednoczesnego prowadzenia różnorodnych działań, co
zmierza do określonej aktywności technologicznej. Funkcjonowanie tych przedsiębiorstw na poziomie regionalnym odnosi się zatem do bezpośrednich relacji zachodzących między nimi a otoczeniem. Poziom regionalny jest więc kluczowy dla rozwoju mechanizmów wspierających wszelkie działania innowacyjne wśród MSP.
Jednym z podstawowych dokumentów strategicznych, którymi dysponują regiony, jest Regionalna Strategia Innowacji opracowana dla danego województwa. Dokument ten określa regionalną politykę innowacyjną, której głównym celem jest
zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji w danym
województwie, sprzyjającego wzrostowi innowacyjności całej gospodarki narodowej. W realizacji celu głównego pomogą wyznaczone poniższe cele szczegółowe:
–– wzmocnienie i rozwój współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami
w zakresie komercjalizacji wynalazków i wdrażania innowacji,
–– stworzenie infrastruktury finansowego wsparcia innowacji,
–– zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego do wzrostu innowacyjności gospodarki województwa,
–– budowanie i rozwój kultury innowacyjnej mieszkańców regionu,
–– stworzenie przyjaznych warunków do powstawania nowych, innowacyjnych
przedsiębiorstw i rozwoju już istniejących,
–– promowanie innowacyjnej gospodarki w ramach współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że zadaniem np. jednostek samorządu terytorialnego jest posługiwanie się instrumentami zestawionymi w zintegrowany system
obejmujący [Moczydłowski, Pacewicz 2007, s. 68–69]:
–– programowanie wzrostu gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej z
uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych przez planowanie i tworzenie strategii rozwoju wybranych dziedzin gospodarki, bez naruszenia inicjatywy poszczególnych firm,
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–– oddziaływanie na lokalne rynki pracy przez instrumenty administracyjne, sferę
zatrudnienia, infrastrukturę, stawki czynszów i opłat lokalnych,
–– zarządzanie sektorem publicznym,
–– kontrolę nastawioną na poszanowanie prawa, bezpieczeństwo, eliminację czarnej strefy, patologii społecznych oraz realizację celów fiskalnych,
–– politykę branżową określającą najkorzystniejsze gałęzie gospodarki.
Integracja ta prowadzi do wyodrębnienia różnokierunkowych działań podejmowanych w celu promocji i wspierania przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym i regionalnym, takich jak:
–– koordynacja działalności podmiotów gospodarujących na danym terenie w celu
zapewnienia maksymalnych korzyści gospodarczych i społecznych dla całego
regionu,
–– rozwiązywanie sprzeczności i konfliktów, które mogą pojawiać się pomiędzy
zróżnicowanymi podmiotami lokalnymi i regionalnymi,
–– inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych korzystnych z punktu
widzenia rozwoju regionalnego i lokalnego,
–– inicjowanie i rozwijanie współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami konsumenckimi.
Na poziomie samorządu regionalnego instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MSP mogą mieć również charakter bezpośredni lub pośredni. Do przykładowych instrumentów pośrednich można zaliczyć [Słomińska 2007, s. 20]:
–– inwestycje w infrastrukturę materialną danego regionu (drogi, kanalizacja, komunikacja),
–– lokalni przedsiębiorcy i inwestorzy zewnętrzni w istotnym stopniu są zainteresowani dobrą jakością tej sfery rozwoju regionalnego,
–– przygotowanie pod kątem prawnym oraz technicznym terenów i obiektów przeznaczonych na cele związane z działalnością gospodarczą,
–– działalność promocyjno-informacyjna ukierunkowana na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu,
–– finansowe i organizacyjne wsparcie instytucji pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Wszystkie wymienione instrumenty kreują działania rozwojowe małych i średnich firm. Jednak szczególne miejsce powinien zajmować region w budowaniu sieci
powiązań między instytucjami badawczymi, instytucjami szkolnictwa wyższego
a firmami z sektora MSP. Pozwoli to na zlikwidowanie wielu barier, które muszą
pokonać firmy z sektora MSP, aby wdrożyć działania innowacyjne.

3. Kultura organizacyjna MSP
Na kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw wpływa wiele czynników
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do czynników wewnętrznych zalicza
się [Stankiewicz 1999, s. 10]:
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––
––
––
––

cechy osobowościowe osób, które tworzą daną firmę,
tradycje kulturowe wynikające z jej historii,
istniejące rozwiązania organizacyjne,
wpływ kadry kierowniczej.
Wszystkie wymienione czynniki wewnętrzne działają na zasadzie wspólnych
zależności, tworząc określoną kulturę organizacyjną. Z kolei w otoczeniu każdej
firmy występują czynniki, których zbadanie jest konieczne dla rozumienia zjawisk
i procesów zachodzących w systemie społecznym tych przedsiębiorstw. Pomiędzy
MSP a ich otoczeniem zachodzi swoista wymiana opierająca się na zasadzie sprzężeń zwrotnych (otoczenie – firma, firma – otoczenie). Bezpośredni związek między
tymi relacjami wyraża się przez przenoszenie na grunt MSP wartości i wzorców
kulturowych, które ukształtowały się w rozwijającym się społeczeństwie, a na grunt
regionu – wartości i wzorców kulturowych, które wykazują przedsiębiorstwa.
W związku z czym można uznać, że aktywna polityka regionu nastawiona na innowacyjność kształtuje kulturę organizacyjną MSP.
Kultura organizacyjna MSP, która daje się kształtować świadomym działaniom,
ma swoją istotę, do której należą normy, wartości i założenia, natomiast nosicielami
każdej kultury są ludzie (przedsiębiorcy, pracownicy), którzy ją tworzą. Tak więc
identyfikacja systemu kulturowego pozwala z jednej strony wyjaśnić i zrozumieć
zachowania ludzi w danym przedsiębiorstwie, z drugiej zaś dokonać wyboru właściwych metod kształtujących pożądane zachowania pracowników, które zintegrują ich
wokół wspólnych celów rozwojowych.
Uważa się, że sama osoba przedsiębiorcy i kreowana przez niego kultura organizacyjna może być zarówno „lokomotywą”, jak i „grabarzem” rozwoju jego firmy.
Oczywiście jest to jeden z podstawowych, choć nie jedynych czynników decydujących o sukcesie bądź jego braku. Również istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstw
z sektora MSP mają warunki społeczno-polityczne, prawne, ekonomiczno-materialne i inne, które są stwarzane firmom przez właściwą politykę regionalną. W związku
z czym można uznać, że jeżeli w danym regionie promuje się politykę odnoszącą się
do innowacji, to przedsiębiorstwa tam występujące cechuje otwarta na zmiany kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna MSP nastawiona na innowacje jest zawsze reakcją na potrzeby rynku, gospodarki czy szeroko rozumianego otoczenia.
Często wymaga ona zmiany zachowania, stylu działania, wprowadzenia nowej techniki lub technologii i jest inspirowana przez ludzi.
Rozważania nad problematyką wpływu polityki innowacyjnej regionu na kulturę organizacyjną MSP wymagają zdefiniowania terminu „kultura organizacyjna”.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele podejść do definicji kultury organizacyjnej.
Termin „kultura organizacyjna” pojawił się w latach 60. XX wieku w literaturze
anglojęzycznej. I chociaż nie można znaleźć wśród różnych definicji tego pojęcia
jednej, standardowej, to jednak uwidaczniają się w nich elementy wspólne, które
wskazują, że kultura organizacyjna jest [Cameron, Quinn 2003]:
–– holistyczna, co oznacza, że obejmuje całość zjawiska, które jest czymś więcej
niż tylko prostą sumą jej składowych,
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–– zdeterminowana historycznie, czyli odzwierciedla historie organizacji,
–– powiązana z przedmiotami badań antropologicznych, tj. rytuałami, symbolami,
–– tworem społecznym, co oznacza, że powstaje i jest utrzymywana przez grupę
ludzi, którzy tworzą organizację,
–– jest koncepcją miękką,
–– trudna do zmian.
Powyższe kryteria i samo pojęcie kultury organizacyjnej zdefiniował G. Hofstede jako „zbiorowe zaprogramowanie umysłu, które odróżnia jedną grupę lub kategorię ludzi od innej” [Cameron, Quinn 2003, s. 55]. Odnosząc się do tej definicji, każdą organizację można traktować jako obiekt o specyficznej kulturze, funkcjonujący
w obrębie kultury narodowej, ale nie można go oddzielić od innych aspektów funkcjonowania organizacji, np. strategii organizacyjnych czy struktur. Na obraz kultury
organizacyjnej w danym środowisku wpływ ma bowiem wiele czynników, tj. kultura narodowa oraz kultura środowisk, z których pochodzą ludzie ją tworzący. Następnymi istotnymi czynnikami kulturotwórczymi są cechy organizacji formalnej, które
narzucają określone postawy i wzorce zachowań, oraz cechy osobowościowe członków organizacji, ich wiedza, posiadane umiejętności zawodowe oraz zakładane cele
i ambicje na przyszłość. Kultura każdej organizacji składa się więc ze wspólnych
wartości, postaw, założeń i wierzeń menedżerów oraz pracowników tych organizacji, kształtujących ich zachowanie i działania. Kultura organizacji kształtuje jej styl
i atmosferę, rządzi podejściem do pracy i decyduje o poglądach ludzi na sposób wykonywania zadań. Kultura określa efektywność działania organizacji oraz niesie
istotne implikacje dla motywacji pracowników [Cameron, Quinn, 2003, s. 45].
Tradycyjnie o kulturze organizacyjnej można powiedzieć, że jest spoiwem organizacji, osobowością lub tożsamością firmy lub elementem, który ściśle wiąże się
z wyborami strategicznymi firmy.
W związku z czym badacze i menedżerowie tego zjawiska zaczęli zdawać sobie
sprawę z zachodzących oddziaływań między sukcesem organizacji a jej kulturą organizacyjną. Za wyznacznik sukcesu na pewno można uznać umiejętność zdobywania przewagi konkurencyjnej.
W obliczu dużej różnorodności interpretacji określających termin „kultura organizacyjna”, na potrzeby niniejszego artykułu wybrano jedną z najczęściej przytaczanych definicji, która posłużyła za podstawę do dalszych rozważań. Jest to definicja
określona przez jednego z klasyków i znawców kultury E.H. Scheina, który zinterpretował ją jako: „Zespół rozsądnych reguł postępowania, odkrytych, ustanowionych i rozwiniętych przez grupę, służących do zmagania się z problemami wewnętrznej integracji i zewnętrznym dostosowaniem, które dzięki wystarczająco
dobremu działaniu wytyczają nowym członkom sposób myślenia i odczuwania
w aspekcie wspomnianych problemów” [Schein 2004, s. 25].
Wybór powyższej definicji pozwala na całościowe odniesienie się do kultury
organizacyjnej bez wartościowania jej poszczególnych elementów, co oznacza, że
postawy, wartości i wzory zachowań wyznawane przez pracowników organizacji
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można potraktować na równi. Dodatkowo można przyjąć, że powyższa definicja
kultury w pewnym stopniu łączy ze sobą pozostałe definicje, gdyż wynika z założenia, że każda organizacja buduje pewne specyficzne zachowania ludzi, które są odpowiedzią na istniejące w niej formalne rozwiązania organizacyjne. Tworząc kulturę
organizacyjną, integruje się pracowników wokół przyjętego celu organizacji oraz
pozwala na jej funkcjonowanie w otoczeniu. Chodzi więc o interpretację norm kulturowych wykazywanych przez właścicieli i pracowników małych firm, które budują określone relacje między uczestnikami danych firm a otoczeniem. Zachodzące
interakcje między otoczeniem a przedsiębiorstwami stają się miejscem, w którym
współtworzy się nowe wartości.
Z czasem badacze tego zagadnienia rozszerzyli zasięg oddziaływania kultury
organizacyjnej na dodatkowe obszary bezpośrednio wpływające na innowacyjność
przedsiębiorstw. Dotyczy to: komunikacji międzyludzkiej, wynagradzania, motywowania, potrzeb klientów czy podejmowania ryzyka. W związku z czym można uznać,
że kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w każdej firmie, ponieważ [Stankiewicz 2005, s. 67]:
–– dla każdego pracownika jest źródłem rozumienia zdarzeń i symboli oraz nadaje
im sens,
–– obejmuje zbiór wartości, które umożliwią zrozumienie, dlaczego pewne zachowania są pożądane, a inne nie,
–– organizacje o dobrze ukształtowanej kulturze wiążą ze sobą pracowników, którzy identyfikują się z nią,
–– każda organizacja działa w otoczeniu, z którym na zasadzie sprzężeń zwrotnych
dokonuje się wymiana polegająca na przenoszeniu się wartości i wzorów z otoczenia do organizacji, natomiast kultura danej organizacji wywiera wpływ na
otoczenie.
W tym miejscu należy zadać pytanie, czy przyszłość zarządzania przedsiębiorstwem, a tym samym jego innowacyjność, leży w kulturze? Są badacze, którzy
głęboko w to wierzą. Podejmując próbę wyjaśnienia danego zjawiska, często odwołujemy się do kultury, zakładając, że każda organizacja tworzy specyficzną kulturę,
której elementy, tj. wartości, normy, wzory zachowań, symbole i mity, pozwalają
odróżnić ją na tle innych organizacji. Elementy te kształtują określone stosunki między pracownikami, między pracownikami a kierownictwem oraz między organizacją a otoczeniem. Reagując na zachodzące zmiany w danym regionie, kultura organizacyjna pozwala z jednej strony na odróżnienie jednych członków organizacji od
innych, z drugiej zaś umożliwia kształtowanie przyszłej pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa na rynku, które właściwie odczytuje sygnały z otoczenia. Zatem
zasadne jest traktowanie kultury organizacyjnej jako narzędzia kreującego innowacyjność przedsiębiorstw. Kultura organizacyjna jest więc czynnikiem, który decyduje o sposobie zarządzania przedsiębiorstwem, przez co wyznacza realizację przyjętych w danej firmie celów strategicznych [Szymańska 2011, s. 143]. W związku
z powyższym można stwierdzić, że zmieniające się otoczenie wymusza na przed-
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siębiorstwach z sektora MSP prowadzenie działań dostosowawczych. Działania
te powinny opierać się na zbudowaniu kultury organizacyjnej MSP, która pozwoli
na korzystanie z szerokiej oferty rozwojowej promowanej przez politykę regionów.
Jak wykazują badania, przedsiębiorcy identyfikują wiele barier, które utrudniają
im korzystanie z dostępnej polityki regionalnej. Potwierdzeniem tego są badania
przeprowadzone w 2010 roku wśród 55 firm w regionie łódzkim. Ich dobór do badań ankietowych miał charakter losowy. Wśród badanych firm dominowały małe
firmy, stanowiąc 89% badanej populacji, w tym 76% to mikrofirmy. W analizie
struktury badanych firm ze względu na sektor gospodarki rozkład był następujący: 42,9% z nich prowadziło działalność produkcyjną, 17,3% – handlową, 39,8%
– usługową.
Jako pierwsze zbadano bariery, które w opinii właścicieli firm utrudniają rozwój
działalności innowacyjnej. Przedsiębiorcy wymieniali: niedostatek własnych środków finansowych (58,9% wskazań) oraz ryzyko niepowodzenia (39,7% wskazań),
na kolejnych miejscach respondenci wskazali: brak znajomości rynku, brak czasu na
śledzenie zmian oraz wykonywanie produktów standardowych. Niedocenione zostały bariery tzw. miękkie, takie jak: zarządzanie wiedzą i brak kultury innowacyjnej
oraz nieutożsamianie się pracowników z firmą. Czynniki te są ważne, gdyż na stopień wykorzystania dostępnych narzędzi wsparcia w ramach polityki regionalnej
rozwoju działalności innowacyjnej wpływa wiedza i umiejętności pracowników.
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15,7%

Wykonywanie produktów standardowych
Brak czasu na śledzenie zmian

19,6%
22,1%

Brak znajomości rynku

39,7%

Ryzyko niepowodzenia

58,9%

Brak środków finansowych
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

* Badane firmy mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź
Rys. 1. Bariery wprowadzania innowacji (% wskazań)*
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Przeprowadzone obserwacje pozwoliły również stwierdzić, że badane w regionie MSP nie posiadają jednej, wyraźnie zaznaczonej kultury organizacyjnej. Często
stanowi ona mieszankę kilku cech różnych kultur. Inną więc miały kulturę mikroi małe firmy, inną średnie. Również branża, wiek czy płeć właścicieli i pracowników
stanowiły bodziec do wyodrębnienia określonego typu kultury organizacyjnej MSP.
Natomiast w przedsiębiorstwach o rozwiniętej technologii zapewne dominowały
cechy kultury innowacyjnej. Lokalizacja to następny istotny czynnik wpływający
na rodzaj kultury MSP. Z obserwacji bowiem wynika, że firmy działające z dala
od dużych aglomeracji charakteryzują się kulturą nieinnowacyjną, która znacznie
blokuje ich rozwój.
W związku z powyższym, aby minimalizować wymienione przez przedsiębiorców bariery, należy promować współpracę między instytucjami regionalnymi a
przedsiębiorcami. Jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują na dużą niechęć
przedstawicieli MSP do współpracy z otoczeniem, w szczególności z jednostkami
administracji publicznej. Choć szeroko rozumiana współpraca jest jednym z najbardziej realnych narzędzi pozwalających na wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, to jednak ciągle nie jest ona w pełni wykorzystywana. Wynika to zarówno z
niechęci do współpracy i kooperacji, jak i braku utrwalonych w przeszłości wzorów
takich relacji oraz nieufności między tymi sektorami. Takie zachowanie w istotny
sposób blokuje rozwój innowacyjności nie tylko MSP, ale i całej gospodarki.
W związku z czym przedsiębiorstwa te należy zachęcać do kreowania nowych relacji z otoczeniem. Niezbędne jest do tego promowanie wśród właścicieli firm postaw
zaufania, współpracy i partnerstwa w odniesieniu do polityki regionu. Jest to warunek konieczny, który przyczyni się do perspektywicznego rozwoju MSP.

4. Podsumowanie
W procesie budowania wymienionych relacji, które zachodzą między innowacyjnością regionu a zmianą kultury organizacyjnej MSP, należy dążyć do wykreowania
wszelkich działań na rzecz konsolidacji wymienionych środowisk przez wzmocnienie oddziaływań między nimi. Nie jest to jednak łatwe, gdyż wymaga, aby przedsiębiorcy zrozumieli, że kształtowanie właściwych relacji z otoczeniem jest kluczem
do sukcesu. Niezbędne w tym celu wydaje się zrozumienie istoty takiego działania i
wypracowanie międzyorganizacyjnych postaw zaufania, współpracy i partnerstwa
odnoszących się do nowej kultury organizacyjnej MSP nastawionej na innowacje.
Uzyskanie trwałego sukcesu MSP jest bowiem możliwe wówczas, gdy programy
regionalne będą odnosiły się do stymulowania rozwoju przedsiębiorstw zwłaszcza w
dziedzinach innowacyjnych. Innowacyjność regionów jest zatem ważnym elementem podnoszenia konkurencyjności MSP. W związku z czym niezbędne jest budowanie regionalnych strategii innowacyjności, a w ich ramach wszelkich programów
wsparcia, które dotrą ze swoją ofertą do przedsiębiorstw o otwartej na zmiany kultu-
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rze organizacyjnej. W tym miejscu należy podkreślić istotność działań promocyjnych i informacyjnych stosowanych w polityce regionalnej, ponieważ dobra informacja jest podstawą podejmowania odpowiednich działań i inicjatyw.
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REGION INNOVATIVENESS AS A TOOL SHAPING
THE ORGANISATIONAL CULTURE OF SMES
Summary: The article presents attempts at determining the influence of region innovativeness
on the type of organisational culture within SMEs, as it is the innovativeness of a region that
is a crucial factor favourable to the changes in SME sector companies. Yet for such companies
to be able to build their development potential and function in a particular environment, which
provides access to necessary resources, means as well as information, it is necessary to possess
a particular organisational culture, which stimulates willingness to change. New, properly
shaped organisational culture allows responding to the changes taking place within a given
company and its business environment through effective management of their development,
at the same time, with the use of all the support mechanisms provided by a regional policy.
Keywords: region innovativeness, organisational culture, SME sector.
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