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Metodyka badawcza

 Dobór reprezentatywny (PKD, powiaty, wielkość) w oparciu o rejestr REGON 
- Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 Badania ankietowe przeprowadzono metodą CAPI.

 Wykonawca badania – SOMA. Pracownia badań społecznych i marketingowych z 
Torunia.

 Termin badania: czerwiec - wrzesień 2019 r.

 Łącznie przebadano 2427 podmiotów:

 mikro – 1109 

 minimalna wielkość próby – 1061; mikro – 189096; poziom ufności – 0.95, wielkość frakcji – 0.5,
błąd maksymalny – 0.03

 małe i średnie – 1286

 minimalna wielkość próby – 1256; małe i średnie – 3943; poziom ufności – 0.99, wielkość frakcji – 0.5, 
błąd maksymalny – 0.05

 duże – 32

 minimalna wielkość próby – 82; duże – 104; poziom ufności – 0.95, wielkość frakcji – 0.5,
błąd maksymalny – 0.05

 Łącznie MSP – 2395.
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Charakterystyka próby – rozkład 

powiaty
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Charakterystyka próby – sekcje PKD4
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Rodzinność

 Około 15% podmiotów sektora MSP w województwie kujawsko-pomorskim 

deklaruje, że są przedsiębiorstwami rodzinnymi. 

 Największy ich udział (16,7%) zaobserwować można wśród małych 

przedsiębiorstw, najmniejszy zaś (11,5%) pośród firm średnich. 
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Kapitał zagraniczny

 Wyniki badania wskazują, że 2,1% podmiotów sektora MSP województwa 

kujawsko-pomorskiego to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, 

który najczęściej pochodzi z Niemiec (38%), Holandii (8%), Francji (6%) 

i Wielkiej Brytanii (6%). 

 Największy udział (6%) przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym występuje 

wśród podmiotów średnich, najmniejszy – wśród mikro.
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Plany inwestycyjne

 19% badanych MSP w województwie kujawsko-pomorskim deklarowało 

zamiar inwestowania w ciągu najbliższych 2-3 lat. 

 MSP najczęściej planują inwestycje w środki trwałe i/lub w kapitał ludzki 

(np. szkolenia pracowników).

 Główne źródło finansowania inwestycji to środki własne.

 Największą skłonność do inwestowania wskazały przedsiębiorstwa średnie.
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Umiędzynarodowienie

 Wyniki badania wskazują, że 4,2% MSP w województwie kujawsko-

pomorskim eksportuje swoje produkty, a największy udział (16,5%) 

podmiotów deklarujących eksport obserwujemy w grupie średnich 

przedsiębiorstw. 

 W 90% pomioty eksportują swoje produkty do krajów Unii Europejskiej,

przy czym najczęściej wskazywano Niemcy (45,4%) jako kraj, do którego 

kierowana jest dominująca część eksportowanych produktów.
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Konkurencyjność

 MSP w województwie kujawsko-pomorskim największą część swojej 
sprzedaży realizują na rynkach lokalnych.

 Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw zwiększa się ich dominujący 
rynek zbytu. 
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Konkurencyjność

 Główne rynki MSP w województwie kujawsko-pomorskim w zdecydowanej 

większości są stabilne, znacznie rzadziej mają charakter rosnący, 

a najrzadziej kurczący się. 

 Najczęściej występuje na nich średnia i wysoka intensywność konkurencji.

 Również średnie i wysokie dominują na nich wymagania klientów. 

10



Konkurencyjność

 MSP w relacji do głównych konkurentów:

 25,4% zapewnia lepszą dostępność swoich produktów,

 24,7% posiada wyższy poziom jakości produktów,

 19,9% stosuje skuteczniejsze działania promocyjne,

 19,0% stosuje bardziej atrakcyjne ceny,

 16,5% posiada bardziej rozwinięte zasoby.

 Ogólny poziom konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP 

województwa kujawsko-pomorskiego wydaje się być umiarkowanie 

zadawalający.
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Współpraca

 Jedynie w 60% MSP w województwa kujawsko-pomorskiego, deklaruje się współpracę z 
innymi podmiotami, rozumianą jako relację wykraczającą poza jednorazowy kontakt. 

 Zdecydowanie częściej współpracują przedsiębiorstwa średnie (74%) i małe (68%) 
niż mikro (51%)

 MSP preferują współpracę długotrwałą - 80%. 

 MSP współpracują z:

 przedsiębiorstwami sektora MSP – 85,3%

 przedsiębiorstwami dużymi – 53,1%

 organizacjami branżowymi – 22,5%

 instytucjami finansowymi – 22,1%

 organizacjami administracji publicznej – 20,5%

 instytucjami edukacyjnymi i naukowo-badawczymi -18,6%

 Podmioty, z którymi współpracują MSP pochodzą przede wszystkim z tego samego 
województwa. 

 Im większa firma tym częstsza deklaracja współpracy z podmiotami spoza województwa.
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Innowacyjność

 Metodyka OSLO (wersja 3).

 Okres analizy – lata 2016– 2018.

 Innowacje produktowe (czyli wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe 
lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań) - 17,0%, 
19,4% i 24,2% (mikro-, małe, średnie).

 Innowacje procesowe (wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody 
produkcji lub dostawy) - 15,7%, 15,6% i 24,2%.

 Innowacje organizacyjne (wdrożenie nowej metody organizacyjnej w 
przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania w organizacji miejsca 
pracy lub 
w stosunkach z otoczeniem) - 16,6%, 23,6% i 35,7% 

 Innowacje marketingowe (wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej 
się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w 
opakowaniu, dystrybucji, promocji czy strategii cenowej) - 15,6%, 20,9% i 23,8%. 

 Widać wyraźnie, że im większe przedsiębiorstwo tym udział poszczególnych 
rodzajów innowacji wzrasta.
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Innowacyjność – modelowanie 

zależności
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Zmienne Innowacja 
produktowa

Innowacja 
procesowa

Czas funkcjonowania (lata) - logarytm (+) 2% -

Zamiar inwestowania w ciągu 2-3 lat (+) 155% (+) 172%

Udział kapitału zagranicznego (%) (-) 3% -

Rynek rosnący (+) 37% (+) 22%

Rynek stabilny (-) 27% (-) 19%

Wysokie wymagania klientów na rynku (+) 403% (+) 83%

Eksport (+) 158% (+) 213%

Udział przychodów przeznaczanych na B+R w 2018 (%) (+)3% (+)3%

Posiadanie certyfikatów jakości (ISO, HACCP) - (+) 36%

Posiadanie własnych patentów (+) 198% (+) 92%

Intensywnie współpracujemy w zakresie B+R z innymi firmami (+) 16% -
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