
31ZNUV 2016;51(6);31-46

Krystyna Mościbrodzka
Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

Perspektywy rozwoju MSP w Polsce a podniesienie  
ich konkurencyjności poprzez wzrost innowacyjności

Innowacje i konkurencyjność a teorie wzrostu gospodarczego

Streszczenie 

Opracowanie dotyczy konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw jako podstawowych de-
terminant ich rozwoju, a tym samym rozwoju gospodarek w ogóle. Wychodząc z założenia, że konkuren-
cyjność firm zależy w dużym stopniu od ich innowacyjności, w opracowaniu dużo miejsca poświęcono 
uwarunkowaniom innowacyjności i metodom oceny innowacyjności firm i gospodarek. Analizowano 
czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa, sprzyjające powstawaniu innowacji, jak też czynniki zewnętrz-
ne, takie jak kondycja gospodarki, wolność gospodarcza oraz uwarunkowania instytucjonalne. Przed-
stawiono różne podejścia i definicje innowacyjności i przedsiębiorczości w historii ekonomii, a także 
odniesiono się do warunków, które musi spełnić całe społeczeństwo, aby następował rozwój innowacji. 
Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia reformy kulturowej, całkowitego i bezwarunkowego 
nastawienia na innowacje. Jest to zadanie bardzo trudne z powodu niekorzystnych zmian demograficz-
nych społeczeństwa polskiego. Przeciwwagą niekorzystnych zmian w starzejącym się społeczeństwie 
może stać się wysoki, specjalistyczny poziom wykształcenia młodego pokolenia. 

Słowa kluczowe: wyniki finansowe przedsiębiorstw innowacyjność i konkurencyjność. 

Kody JEL: D2, D22, D24, G3, G32, G33

Teorie wzrostu gospodarczego a innowacje firm 

Poprawa kondycji finansowej firm oraz ich rozwój w kierunku zwiększenia konkuren-
cyjności jest nierozerwalnie związany ze wzrostem gospodarczym danego państwa. Wzrost 
i rozwój przedsiębiorstw, wzrost ich konkurencyjności ma wpływ na wzrost gospodarczy. 
Następuje również zależność odwrotna – wzrost gospodarczy państwa stwarza warunki do 
dalszego bogacenia się przedsiębiorstw, wzrostu ich siły oddziaływania i konkurencyjności. 
Dzieje się to dzięki stwarzaniu warunków do wprowadzania w przedsiębiorstwach nowych 
technologii i innowacji.

W historii ekonomii powstało wiele teorii wzrostu gospodarczego, nie ujmujących w peł-
ni roli przedsiębiorstw w tworzeniu tego wzrostu1. Także w teoriach przedsiębiorstw przez 

1  Adam Noga wskazuje na potrzebę zmiany w podejściu tworzenia teorii ekonomicznych, pisząc, że „teoria ekonomii to już 
dzisiaj nie tylko nauka o alokacji zasobów i wzroście organicznych zasobów(…). Współczesna ekonomia to również nauka 
o niepewności i kreacji, nauka o rewitalizacji zasobów oraz nauka o wartościach (wpływie wartości ludzkich, etycznych, kul-
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długi czas nie znajdowaliśmy pełnej odpowiedzi, jaką rolę odgrywają przedsiębiorstwa i ich 
innowacje we wzroście gospodarczym. A jednak w wielu pracach wybitnych ekonomistów 
pojawiały się pierwotne odniesienia do roli wynalazków, a następnie innowacji przedsię-
biorstw w rozwoju gospodarczym. Z biegiem czasu w modelach rozwoju gospodarczego do-
strzeżono i doceniono wagę wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przez wprowadzanie 
innowacji, ujmując w nich technologię i postęp techniczny oraz kapitał ludzki i ogólny po-
ziom umiejętności pracowników, a także poziom nakładów na badania i rozwój2.

Można więc wymienić prace, które wskazywały na ujemny wpływ innowacji i wynalaz-
ków w przedsiębiorstwach. Wskazywali na to David Ricardo (pisał, że wysokie bezrobocie 
jest wynikiem wypierania siły roboczej przez maszyny), Karol Marks (krytykował postęp 
techniczny, który wprowadzał wykorzystywanie w pracy kobiet i dzieci oraz umniejszał 
rolę pracy robotnika) Dodatnie cechy innowacji podkreślali: Adam Smith (dostrzegał możli-
wości rozwoju pracowników), Jean Baptiste Say (podkreślał możliwość tworzenia nowych 
zawodów i nowych miejsc pracy), John Stuard Mill (wskazywał na tańszą produkcję dóbr 
na eksport), Alfred Marshall (pisał o możliwościach przełożenia innowacji w sferze produk-
cji na innowacje w sferze zarządzania przedsiębiorstwem ), Arthur Cecil Pigou (podkreślał 
wzrost dochodów z pracy i wzrost całkowitego dochodu krajowego na skutek wzrostu wy-
nalazków i udoskonaleń), Michał Kalecki (twierdził, że brak innowacji technologicznych 
spowodowałby stagnację kapitalizmu) (Gust-Bardon 2012, s. 108-109).

W teoriach zarówno ekonomistów, jak też specjalistów z innych dziedzin, np. socjologii, 
antropologii wskazywano na duże znaczenie dla rozwoju gospodarek postępu technicznego 
oraz innowacji. Np. przed II wojną światową Leslie White sformułował podstawowe prawo 
ewolucji w postaci równania 

C = E x T,  (1)

gdzie
C – kultura, 
E – energia, 
T – technologia.

Rozwój społeczeństwa dokonuje się przez zasób energii, a „technologia to narzędzie, 
które zapewnia przetrwanie rodzajowi ludzkiemu” pisał autor modelu (Prokopowicz 2007).

Podobnie jak Leslie White, profesor socjologii Gerhard Emmanuel Lenski uważał, że 
postęp technologiczny jest najważniejszym czynnikiem w ewolucji (zmian) społeczeństwa 

turowych, religijnych itd. na wartość produktów i usług przedsiębiorstwa dla klienta) w prowadzeniu działalności gospodarczej 
(Noga 2009, s. 41-42).
2  Zarys tych ujęć w pracach badawczych i budowanych teoriach ekonomicznych przedstawiła Natalia Irena Gust-Bardon 
(2012, s. 105).
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i kultury. Lenski podkreślał jednak, że oprócz postępu technologicznego ważny jest także 
poziom informacji a tym samym sposoby komunikowania się i przekazywania informacji 
(Lenski 1970).

Nie ulega wątpliwości, że poziom komunikowania się i przepływ informacji w XXI wie-
ku są przyczynami prawdziwej rewolucji, wpływają na istotną zmianę technologiczną wielu 
firm i wzrost innowacyjności, która dokonuje się na naszych oczach oraz pozwala bardzo 
szybko uzyskać ocenę możliwości rozwojowych przedsiębiorstw na podstawie wielu in-
formacji wewnętrznych, m.in. kondycji przedsiębiorstw, możliwości pozyskania kapitałów, 
budowy ich strategii, a także informacji zewnętrznych pochodzących z otoczenia konkuren-
cyjnego. 

Próbując wymienić modele rozwoju gospodarczego, które opisywały wpływ przedsię-
biorstw na ten rozwój, a szczególnie konkurencyjność i zdolność do wprowadzania innowa-
cji przez przedsiębiorstwa należy na pierwszym miejscu wspomnieć o badaniach i pracach 
Schumpetera. Rozwinął on teorię cykli koniunkturalnych zachodzących na skutek wprowa-
dzania innowacji, czyli zmian w sposobie produkcji, powstawania nowych produktów, no-
wych rynków zbytu, zastosowania nowych surowców lub też nowej organizacji podmiotów 
gospodarczych (Glapiński 2012; Schumpeter 1964). Przyjął w swoich pracach nową defini-
cję przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy – jednostkę innowacyjną i kreatywną wykorzystującą 
nowe pomysły produkcyjne i organizacyjne wprowadzane w życie. Dokładny współczesny 
opis koncepcji teoretycznych Schumpetera, stanu stacjonarnego gospodarki, a następnie roz-
woju gospodarczego, w tym roli innowacji jako czynników wpływających na skokowe zmiany 
w życiu gospodarczym oraz powstawania cykli gospodarczych przedstawiła A. Kozłowska3. 
Teoria Schumpetera kładła nacisk na rolę przedsiębiorcy w tworzeniu innowacji, a tym sa-
mym udział przedsiębiorstw we wzroście gospodarczym oraz tworzeniu koniunktury gospo-
darczej. Teorie Schumpetera wyprzedzały swoją epokę, w której powstawały oraz stały się 
przyczynkiem do rozwoju badań ekonomicznych (ekonomii ewolucyjnej) w latach 80-90. XX 
wieku, a także XXI wieku. Przykładem mogą być modele P.M. Romera oraz R. Lucasa oraz  
P. Aghion i P. Howitt (1999). 

Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa J. Schmooklera stanowi popytową teorię tworzenia 
wynalazków w firmach, na skutek pojawienia się popytu na te wynalazki. Teoria odnosi się 
do inwencji, innowacji i imitacji (Noga 2009, s. 152). 

Wśród modeli wzrostu gospodarczego warto przypomnieć także model Solowa, a na-
stępnie modele Lucasa i Romera. 

Model Roberta Lucasa z 1988 roku ujmował postęp techniczny i innowacyjność tkwiące 
w kapitale ludzkim jako zmienne objaśniające funkcję produkcji.

3  Autorka nie tylko przedstawiła koncepcję rozwoju gospodarczego Schumpetera, jego ogromny dorobek naukowy, ale także 
krytykę jego koncepcji i poglądy wielu światowej sławy ekonomistów na na temat koncepcji rozwoju gospodarczego poprzez 
kreatywną destrukcję wywołana innowacjami (Kozłowska 2010, s. 13-71).
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Formuła przybiera postać:

Y = AKα( vhL)1-α,  (2)

gdzie 
Y – produkcja,
A – poziom technologii, 
K – poziom kapitału rzeczowego,
v – przeciętny czas przeznaczony na pracę,
h – miara ogólnego poziomu umiejętności pracowników,
L – siła robocza. 

Model P. Romera z 1990 roku opisuje rolę nakładów na badania i rozwój w tworzeniu 
produkcji (Warsch 2002).

Funkcja produkcji przybiera postać zależną od poziomu wiedzy danej firmy ai, nakładów 
czynników produkcji ki oraz ogólnego poziomu wiedzy w gospodarce dotychczas istniejącej 
A, czyli jest funkcją tych trzech czynników:

Fi (ai, ki, A) (3)

Kapitał ludzki podzielony został na wykorzystywany do produkcji dóbr finalnych Hγ oraz 
na działalność badawczo-rozwojową Ha, 

H= Hγ+ Ha. (4)

Innowacje produkowane przez kapitał ludzki to 

A׳ = µ Ha A (5)

Funkcja produkcji ma więc postać (Próchnik 2016):

, (6)

Czynniki wzrostu gospodarczego a szczególnie wpływ ICT (Innovation and Communication 
Technologies) przedstawiła E. Soszyńska (2013, s. 203-318). Autorka, oprócz wpływu tech-
nologii innowacyjnych na wzrost gospodarczy, omawia także pojęcie innowacji i imitacji, 
składające się na system innowacyjny, ze wskazaniem kanałów transmisji innowacji na 
wzrost gospodarczy w powiązaniu z procesami globalizacji. 
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W modelach zarządzania innowacjami można wyróżnić modele zamknięte, jak też otwar-
te (Kozioł-Nadolna 2012). Model zamknięty scharakteryzowany przez H.W. Chesbrough 
polega na tworzeniu innowacji przez pracowników firmy, najczęściej dużych korporacji, 
które mogą sfinansować duże nakłady na badania i rozwój. Proces innowacji zamkniętej 
jest ściśle chroniony, nie udostępniany na zewnątrz. Przeciwieństwem są systemy otwartych 
innowacji, w których wykorzystywane są innowacje wewnętrzne, jak też powstające na ze-
wnątrz firmy. Takie innowacje mogą być związane np. z oprogramowaniem opracowanym 
przez inne firmy, a udostępnianym bezpłatnie lub też z ochroną środowiska, opracowane 
przez duże korporacje, a udostępniane dla dobra ogółu lub też w celu uszczegółowienia 
i doskonalenia innowacji. Zarządzanie innowacjami może wiązać się z realizacją modelu 
uczestników procesu innowacji. H. Etzkowicz pisze o udziale w procesie innowacyjnym 
sektora nauki – uczelni wyższych, instytutów, administracji państwowej (rządowej i lokal-
nej) oraz samych przedsiębiorstw. Sprawne zarządzanie innowacjami związane jest z umie-
jętnym wypracowaniem współpracy tych trzech rodzajów instytucji.

W najnowszej teorii przedsiębiorstwa, konfirmy A. Noga (2009, s. 226) definiuje ją jako 
„trwałą organizację i instytucję gospodarki (…), która dzięki swoim licznym odkrytym i po-
tencjalnym autonomicznym zdolnościom zapewnia gospodarstwom domowym wyższą, 
długookresową użyteczność z posiadanego kapitału ludzkiego, rzeczowego, pieniężnego, in-
telektualnego, społecznego niż mogłoby same osiągnąć przez własne gospodarowanie (…)”. 

W teorii tej (Noga 2009, s. 282-284) rentowność aktywów przedsiębiorstwa ROA kształ-
towana jest przez rentowność sprzedaży – ROS i rotację – AT, czyli: 

ROA = AT*ROS (7)

AT może przyjmować wartości wynikające z rodzaju działalności – d, siły rynkowej – s 
oraz kapitału intelektualnego – i.
Wobec powyższego 

ROA = ROS* (1+s)2( 1+d)( 1+i)(1+q) (8)

(1+s)2(1+d) = L(1+i)(1+q) = E, gdzie E reprezentuje czynniki jakościowe wynikające z prze-
wagi intelektualnej, w tym innowacji realizowanych i innowacyjności firmy.

ROS = ROA/ (L*E) (9)

Ujęcie innowacji i konkurencyjności w modelach rozwoju gospodarczego stało się fak-
tem, ale praktyka gospodarcza musi badać to zjawisko i pogłębiać badania, aby odpowie-
dzieć na pytanie, jakie warunki trzeba spełnić, aby innowacje i wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw wpływał na wzrost gospodarczy.
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Determinanty konkurencyjności i innowacyjności firm 

Innowacje i innowacyjność nierozerwalnie wiążą się z konkurencyjnością. Zazwyczaj 
firmy, które wprowadzają innowacje zwiększają swoją konkurencyjność, ale czy wszystkie 
firmy, które wprowadzają innowacje uzyskują tę przewagę i czy firmy konkurencyjne to 
tylko takie, które wprowadzają innowacje, czy można konkurować na rynku tylko nowością, 
czy też innymi atrybutami? Co trzeba zrobić, aby firma innowacyjna stała się konkurencyj-
na?

Są to pytania, na które odpowiedzi możemy uzyskać po zapoznaniu się z definicjami 
innowacyjności i konkurencyjności. Różnorodne ujęcie konkurencyjności i roli innowacji 
w zdobywaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa przedstawiało wielu autorów. 
Przeglądu definicji konkurencyjności dokonała Ewa Radomska (2014) prezentując 17 różnych 
definicji konkurencyjności. Jedną z nich jest definicja przyjęta przez E. Jantoń-Drozdowską, 
która głosi, że jest to „zdolność przedsiębiorstwa do podnoszenia przez przedsiębiorstwo 
efektywności wewnętrznego funkcjonowania, poprzez umocnienie i poprawę swojej pozycji 
na rynku”. U. Płowiec (1994, s. 10-11) pisała „Konkurencyjność przedsiębiorstwa oznacza 
zyskowność jego produkcji, wyższą od obowiązującej stopę procentową i znaczne szanse 
długotrwałego rozwoju”. A więc konkurencyjność przedsiębiorstwa jest to przede wszyst-
kim pozycja rynkowa, która może być mierzona osiąganą przez przedsiębiorstwo kondy-
cją ekonomiczno-finansową, uzyskiwanymi rezultatami, osiąganiem celów strategicznych, 
wzrostem wartości. Zdolność konkurencyjna jest to potencjał jakim dysponuje przedsiębior-
stwo, potencjał majątkowy, finansowy i intelektualny, aby stać się konkurencyjnym. 

Konkurencyjność nie wiąże się od razu z innowacjami i innowacyjnością. Przedsiębiorstwo 
może być konkurencyjne cenowo dzięki lepszemu zarządzaniu finansami, stosowaniu efek-
tywniejszych metod pracy, które nie zawsze wiążą się z innowacyjnych sposobem zarzą-
dzania. W skali globalnej gospodarki występuje też konkurencyjność kosztowa (związana 
z ponoszeniem niższych kosztów zatrudnienia pracowników). Państwo lub samorządy re-
gionalne mogą ustalać dla firm konkurencyjne warunki podatkowe przez zwolnienia po-
datkowe, ustanawianie konkurencyjnych stawek podatkowych – mamy wtedy do czynienia 
z konkurencyjnością fiskalną. Polityka protekcjonistyczna państw w celu ekspansji ekspor-
towej produktów może kształtować wyjątkowo korzystne dla rozwoju firm, konkurencyjne 
stopy procentowe od kredytów, system dotacji, system prawny chroniący np. MSP i umoż-
liwiający ich ekspansję eksportową (system gwarantowania transakcji zagranicznych przez 
państwo). Istotną kwestią w zakresie wspierania eksportu jest także odpowiednia polityka 
kursowa polegająca na osłabianiu waluty krajowej w stosunku do innych walut, co wpływa 
na konkurencyjność kursową.

Poza tym nie każde zmiany technologiczne mają wpływ na przewagi konkurencyjne. 
„Zaawansowana technologia wcale nie gwarantuje rentowności” pisze Michael Porter. 
Twierdzi on, że wiele branż wykorzystujących zaawansowaną technologię, która wymaga 
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dużych nakładów kapitałowych, może zmniejszać atrakcyjność branży w stosunku do in-
nych, które takich technologii nie wykorzystują (Porter 2006).

Jednak w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, w gospodarkach global-
nych, w długim okresie, przedsiębiorstwo, aby przedłużyć swoją żywotność, musi ciągle 
zmieniać się, a więc przystosowywać się do nowych warunków konkurencyjnych. Może 
tego dokonać najlepiej przez zwiększenie innowacji, związanych z szeroko rozumianymi 
nowymi technologiami, produktowymi, organizacyjnymi, marketingowymi. Zmiana tech-
nologiczna przynosi pozytywne rezultaty, kiedy przynosi obniżenie kosztów i zwiększa 
zróżnicowanie oraz poprawia strukturę w branży (Porter 2006).

Jak widać, konkurencyjność przedsiębiorstwa kształtuje się pod wpływem czynników 
wewnętrznych, związanych z bezpośrednim zarządzaniem, oraz pod wpływem uwarunko-

Schemat 1
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.
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wań zewnętrznych, mających związek z polityką państwa, wynikających z uwarunkowań 
makroekonomicznych.

Jak piszą Jan Duraj i Marzena Papiernik-Wojdera (2010, s. 61), „innowacyjność jest 
atrybutem przedsiębiorczości”. Wśród wielu definicji innowacyjności oraz przedsiębiorczo-
ści jedno jest pewne – innowacyjność wywodzi się z przedsiębiorczości. Najpierw trzeba 
być przedsiębiorczym, czyli otwartym na ryzyko i zmiany, a w następstwie można stać się 
innowacyjnym.

Jakie więc trzeba spełnić warunki, aby firma stała się konkurencyjna i uzyskiwała tę kon-
kurencyjność przez innowacje? Czy właśnie sedno sprawy nie tkwi w wyzwoleniu przed-
siębiorczości społecznej, wolności gospodarczej i tworzeniu warunków rozwoju dla każdej 
osoby przez wolny dostęp do edukacji, wolność twórczego myślenia i dbanie o rozwój mło-
dego pokolenia? 

George Gilder (2014) podkreślał, że przedsiębiorczość jest najlepszą gwarancją moral-
nego zdrowia społeczeństwa. Ekonomia podażowa nastawiona na rozwój produkcji, inwe-
stycje i innowacje ma wyższość nad ekonomią popytową, gdyż ta pierwsza stwarza bodź-
ce do pracy, dyscypliny, wysiłku intelektualnego, a ta druga zachęca do nieograniczonej 
konsumpcji i prowadzi do zmniejszenia aktywności społecznej. Przedsiębiorczość podnosi 
efektywność ekonomiczną gospodarki, umożliwia ludziom samodzielność w podejmowaniu 
decyzji, stwarza poczucie wolności oraz prowadzi do dobrego zarządzania. Autor podkreśla 
wyższość ekonomii USA prowadzonej za czasów Prezydenta Reagana, kiedy to impulsem 
do rozwoju było dość istotne obniżenie w latach 80. podatków. Wywołało to, wraz z rewolu-
cją informatyczno-komunikacyjną, boom drobnej przedsiębiorczości. Zjawiska te spowodo-
wały skokowy wzrost gospodarczy w USA, wzrost produktywności, produkcja przemysło-
wa wzrosła w latach 80. o 40%, dochody indywidualne o 20%, zanotowano również wysoki 
wzrost zatrudnienia. 

W latach 90. XX wieku Adam Lipowski (1997, s. 49) zafascynowany przemianami go-
spodarczymi w Koreii Południowej i na Tajwanie wskazywał na rolę polityki tych państw 
we wzroście gospodarczym i stworzeniu warunków do skokowego wzrostu konkurencyj-
ności przedsiębiorstw. Opisywał specjalne programy realizowane przez rządy tych państw 
w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarek. W latach 60. i 70. prowadzono tam po-
litykę wspierania wytypowanych branż przemysłu, które miały się stać dźwignią gospoda-
rek. W obu państwach zastosowano także politykę wspierania eksportu. Narzędzia polityki 
przemysłowej były różnorodne, zastosowane równolegle, co intensyfikowało działania osło-
nowe. Były to kredyty preferencyjne na inwestycje, kredyty na rozwój eksportu, kredyty 
wspomagające określone rodzaje produkcji oraz kredyty wspierające wybrane firmy. Do sub-
sydiów kredytowych zaliczono też rządowe gwarancje kredytów eksportowych. Wspierano 
także zakup licencji inwestycyjnych zagranicznych technologii. Stosowano ulgi podatkowe, 
zniżki podatków, inwestycyjne ulgi podatkowe, wieloletnie wakacje podatkowe, przyspie-
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szoną amortyzację, odliczenia od przychodów wydatków na badania i rozwój (Lipowski 
1997, s. 50). Wprowadzono także ograniczenia wejścia na rynek – licencjonowanie nowych 
producentów, określano zasady działania w regionach – specjalne strefy ekonomiczne, sto-
sowano bardzo agresywną promocję eksportową, przydzielano subsydia na rozwój badań 
naukowo-technicznych, szczególnie w wybranych gałęziach przemysłu, wspierano rozwój 
parków przemysłowych. Na Tajwanie warto odnotować zjawisko występujące w latach 60. 
do lat 90. polegające na powstawaniu małych firm prywatnych nastawionych na eksport 
(Lipowski 1997, s. 46).

Autor wskazywał na jeszcze jeden istotny czynnik rozwoju gospodarek Korei Południowej 
i Tajwanu, ale także istotny z punktu widzenia możliwości wzrostu potencjału konkurencyj-
nego przedsiębiorstw poprzez innowacje. Jest to zwiększenie w stosunkowo krótkim czasie 
poziomu wykształcenia społeczeństwa i umiejętności (Lipowski 1997, s. 198).

Podobną politykę wspierania całych gałęzi przemysłu stosowano w Japonii. Od lat 50. 
do lat 70., w okresie uznawanym za okres dynamicznego rozwoju preferowano rozwój prze-
mysłów, ciężkiego i chemicznego na początek, a następnie stosowano specjalne wsparcie 
dla przemysłów elektronicznego i samochodowego. Preferencje polegały na udzielaniu pre-
ferencyjnych kredytów, także rożnego rodzaju ulg podatkowych oraz polityki protekcyjnej 
rządu Japonii, stosującego odpowiednią politykę kursową, korzystną dla japońskich eks-
porterów. Jan Kaja (1996, s. 30) oceniał, że: „Japoński sukces gospodarczy w prezentowa-
nym okresie w znacznym stopniu wynikał ze skuteczności polityki japońskiego rządu oraz 
z niezwykłej pracowitości i dyscypliny japońskiego społeczeństwa”. Wskazywał zatem na 
uwarunkowania kulturowe rozwoju przedsiębiorstw japońskich.

W wielu krajach europejskich stosowane były i są nadal rożnego rodzaju wsparcia przed-
siębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności. Przykładem mogą 
być rozwiązania przyjęte w Finlandii i działalność Narodowej Agencji Technologii TEKES, 
która miała za zadanie wspieranie rozwoju nowych technologii w MSP. Wspieranie polegało 
na finansowaniu i wdrażaniu innowacyjnych programów technologicznych. W UE istnie-
je tzw. Sieć Przekazu Innowacji (IRC), mająca za zadanie doradztwo dla MSP w zakresie 
nowych technologii. W Wielkiej Brytanii w zakresie wspierania działalności innowacyjnej 
MSP duży udział ma Departament Handlu i Przemysłu. Ma on zadanie promowania nauki, 
nowych technologii oraz inwestowanie w działalność badawczą i rozwojową (Innowacyjność 
2006…, s. 55-65). Zainicjowane zostały także programy tworzenia związków kooperacyj-
nych między MSP a instytucjami otoczenia biznesowego. Można wspomnieć o programie 
Faraday Partnership realizowanym w Wielkiej Brytanii, finansującym współpracę nauki 
z przemysłem, a w ramach tego programu o Projekcie Comit prowadzącym badania nad 
wykorzystaniem innowacyjnych materiałów, projekcie Mini-waste ograniczającym odpady 
przemysłowe lub też programie LINK realizującym współpracę ośrodków badawczo-rozwo-
jowych z przedsiębiorstwami. Projekt VISNAU realizowany w Szwecji miał za zadanie roz-
wój systemów innowacji i powstawanie klastrów w wybranych gałęziach szwedzkiej gospo-
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darki, a finansowany był przez Szwedzką Agencję Inwestycji, Szwedzką Agencję Rozwoju 
Biznesu oraz Szwedzką Agencję Systemów Innowacyjnych (Innowacyjność 2006…, s. 81). 

Na wsparcie MSP w programach innowacyjnych Holandia wydała od 2001 roku 12 mln 
euro, a w latach 2003-2006 na wsparcie innowacji we wszystkich firmach – 802 mln euro. 
Szwecja w latach 2005-2007 wydała dla MSP 137 mln euro, a dla mikrofrm – 3,3 mln euro. 
Austria od 2002 roku na wsparcie MSP wydała 4 mln euro, a Finlandia na program trwający 
od 1996 roku 146 mln euro (Innowacyjność 2006…, s. 184).

Poza tym na innowacyjność przedsiębiorstwa wpływają czynniki mikroekonomiczne: od-
biorcy, dostawcy, konkurenci, instytucje naukowo-badawcze, organizacje wspierające, finan-
sujące, doradcze, władze regionalne i administracja lokalna oraz makroekonomiczne – polityka 
innowacyjna państwa, system prawny, podatkowy, finansowy, system instytucji wspierających 
innowacje, system edukacyjny państwa (Matyda 2013, s. 298-299). George Gilder w cytowa-
nej wcześniej pozycji pt. Bogactwo i ubóstwo wskazuje też na czynniki socjologiczno-społecz-
ne, takie jak kryzys rodziny, który powoduje brak szacunku dla tradycyjnych wartości, pracy, 
nauki, wartości patriotycznych oraz promowanie narkomanii i rozwiązłości. Te zjawiska nie 
sprzyjają wykształceniu postaw przedsiębiorczości w młodym pokoleniu.

Podobnie, jak Georg Gilder, który kładzie nacisk na podstawy społeczne rozwoju przed-
siębiorczości tkwiące w funkcjonowaniu rodziny, David S. Landes (2015) zastanawia się 
co było przyczyną tego, że mimo bardzo rozwiniętej nauki w starożytnych Chinach i wy-
nalazków wyprzedzających odkrycia w Europie i Ameryce, Państwo Chińskie nie stało się 
areną rewolucyjnych przemian technologicznych w następnych stuleciach, a wynalazki 
i osiągnięcia nie zostały rozpowszechnione w społeczeństwie. Autor powołuje się na ba-
dania i teorie Etienne Balazs (Landes 2015, s. 79), podkreślając, że było to spowodowane 
modelem sprawowania władzy – totalnej kontroli społecznej. Brak swobody ekonomicznej 
i przeregulowanie gospodarki powodują, że mimo odkryć naukowych, dużej wiedzy wybra-
nej grupy naukowców, całe społeczeństwo nie jest otwarte na przyjęcie innowacji. Państwo 
Chińskie w przeszłości kontrolowało wszystkie dziedziny życia, zabijało tym samym postęp 
technologiczny. Brak wolnego rynku i praw własności wartości oraz system sprawowania 
władzy to także bardzo istotne społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i in-
nowacyjności.

W dobie współczesnej oprócz wszystkich wyżej wymienionych uwarunkowań kształto-
wanych na skutek czynników wewnętrznych i zewnętrznych i instytucjonalnych, mających 
wpływ na konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw, dochodzą także czynniki wynika-
jące z globalizacji gospodarek i wzajemnego oddziaływania sytuacji politycznej, społecznej 
i gospodarczej występującej w różnych regionach świata. Z uwagi na tak wiele czynników, 
przedsiębiorstwo, aby mogło stać się przedsiębiorstwem innowacyjnym w danym kraju po-
winno mieć dostęp do wielu różnorodnych programów wspierających konkurencyjność i in-
nowacyjność firm (Atkinson, Ezel 2013). 

Zeszyty-naukowe-51_2016.indd   40 2017-01-30   18:32:10



KRYSTYNA MOŚCIBRODZKA 41

Peter Druker (2002, s. 405-408) przedstawia 5 uwarunkowań, które pozwalają przedsię-
biorstwu na zdobycie potencjału konkurencyjnego przez innowację. Są to:
 - analiza szans innowacyjnych, 
 - otwartość na klientów i ich potrzeby, 
 - proste i jasne sformułowanie innowacji oraz koncentrowanie się na jednej potrzebie 

i szczególnym efekcie końcowym, 
 - innowacja powinna zaczynać się skromnie od czegoś niewielkiego, 
 - prawdziwa innowacja powinna prowadzić do pozycji lidera rynkowego.

Obecnie podkreśla się znaczenie innowacji otwartych, które oznaczają dzielenie się inno-
wacjami z innymi a także korzystanie z pomysłów zewnętrznych i wykorzystywanie w tworze-
niu innowacji instytucji naukowych i badawczych w skali globalnej (Chesbrough i in. 2014). 

Dla rozwoju innowacyjności ważną kwestią jest ocena intensywności innowacyjności 
oraz zachodzących tendencji rozwojowych w tym zakresie.

Metodyki oceny innowacyjności firm 

Wraz z rozwojem innowacji i wzrostem znaczenia innowacyjności firm i ich konkurencyj-
ności we wzroście gospodarczym państw rozwinęły się metody badawcze innowacji i konku-
rencyjności. Do metod tych można zaliczyć metodologię OECD, najstarszą, współpracującą 
z Eurostatem i wieloma ekspertami w zakresie ustanawiania wskaźników oceny innowacyjno-
ści; metodologię Frascati, badającą działalność badawczo-rozwojową, ustanawiającą wskaźnik 
GERD – nakłady krajowe brutto na działalność B+R oraz GERD/GDP, stanowiący międzyna-
rodowy wskaźnik porównawczy innowacyjności gospodarek (Innowacyjność 2006…, s. 164-
178). Oprócz nakładów na działalność badawczo-rozwojową, w metodologii Frascati stosuje 
się wskaźniki zatrudnienia w działalności B+R w podziale na grupy wiekowe, wykształcenie. 
Dokładny opis stosowanych wskaźników innowacyjności przedstawił T. Nawrocki (2012,  
s. 48-64; 83-108). Autor nie tylko szczegółowo scharakteryzował metodologię Frascati oraz 
metodologię Oslo, ale także zbudował autorską, ogólną koncepcję modelu oceny innowacyj-
ności produktowej przedsiębiorstwa złożoną z 19 punktów:
 - ocena zasobów ludzkich, 
 - ocena licencji, patentów, koncesji, 
 - ocena skapitalizowanych kosztów pracy,
 - ocena wartości niematerialnych i prawnych,
 - ocena zasobów intelektualnych,
 - ocena urządzeń technicznych i maszyn,
 - ocena sytuacji finansowej, 
 - możliwość pozyskania kapitału obcego,
 - zasoby finansowe własne, 
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 - potencjalna innowacyjność produktowa od strony zasobów, 
 - nakłady na B+R,
 - nakłady na licencje, koncesje i patenty,
 - nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, 
 - potencjalna innowacyjność od strony nakładów,
 - ocena ogólnej potencjalnej innowacyjności, 
 - ocena innowacyjności poszczególnych produktów, 
 - ocena dokonań przedsiębiorstwa w obszarze produktów o różnym poziome innowacyj-

ności, 
 - ocena wynikowej innowacyjności produktowej – rezultatów,
 - ocena ogólnej innowacyjności na podstawie potencjalnej innowacyjności (15) i rezulta-

tów innowacyjności (18) (Nawrocki 2012, s. 104).
Nawrocki zaproponował także szereg wskaźników oceny innowacyjności produktowej. 
Metodologia oceny innowacyjności Oslo zgodnie z zaleceniami OECD może być sto-

sowana w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. W ujęciu podmiotowym dotyczy oce-
ny całego przedsiębiorstwa, gałęzi lub branży, natomiast w ujęciu przedmiotowym dotyczy 
konkretnej innowacji. 

Metodologia Oslo stosowana jest dla przemysłu i usług rynkowych prowadzona jest 
w blokach tematycznych:
I. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw: 
 - Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle oraz usługach według rodzajów innowacji 

i sekcji PKD w podziale według klas wielkości, województw a także poziomu techniki.
 - Innowacje organizacyjne i marketingowe w podziale według klas wielkości i PKD oraz 

województw w przedsiębiorstwach przemysłowych i marketingowych.
II. Ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej:
 - Przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych w podziale według klas wielkości, 

województw oraz działalności PKD. 
 - Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługo-

wych w podziale według klas wielkości działalności PKD, województw, źródeł finanso-
wania, poziomu techniki. 

 - Publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej według sekcji PKD, klas wielkości 
podmiotów, województw, rodzajów programów. 

III. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami partnerskimi:
 - Współpraca według wielkości, sekcji PKD, województw, w podziale na przedsiębior-

stwa przemysłowe i usługowe.
 - Ochrona własności intelektualnej według klas wielkości, sekcji PKD, województw.

IV. Transfer i środki automatyzacji:
 - Zakupy i sprzedaż nowych technologii według rodzajów oraz krajów i regionów.
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 - Środki automatyzacji procesów (linie produkcyjne automatyczne sterowane komputero-
wo, centra obróbkowe, obrabiarki laserowe sterowane numerycznie, roboty i manipula-
tory, komputery) według sekcji PKD.
Do dodatkowych metod pomiaru działalności innowacyjnej stosowanej przez OECD na-

leży zaliczyć:
 - statystykę patentową, 
 - bilans płatniczy w zakresie techniki,
 - statystykę produktów wysokiej techniki,
 - wskaźnik udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem,
 - wpływ technologii ICT na rozwój gospodarczy.

Metodologia Oslo, oprócz przedstawiania wskaźników pokazujących zaangażowanie 
przedsiębiorstwa w innowacje (liczba pracowników, wykształcenie, nakłady na innowa-
cje), wskaźników dotyczących celów i efektów działalności innowacyjnej, obejmuje także 
wskaźniki wpływu innowacji na działalność przedsiębiorstwa, na jego wyniki (udział przy-
chodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w sprzedaży ogółem, zmiany produktyw-
ności i zyskowności na skutek wprowadzenia innowacji). Uzupełnieniem metody Oslo jest 
metoda LBIO (Literature – Based Innovation Output Indicators), w której ocenia się poziom 
złożoności zmienionego produktu, rodzaj zmian, właściwości nowego produktu, pochodze-
nie nowego produktu itp. (Nawrocki 2012, s. 54). 

Badania nad innowacyjnością prowadzi też Eurostat na podstawie metody Oslo. Badania 
UNESCO ostatecznie zostały oparte na metodologii Frascati.

Nordic Industrial Fund dla krajów skandynawskich także bazuje na metodologii Frascati. 
System badania innowacyjności w krajach ameryki łacińskiej RICYT zawiera wskaźniki 
wpływu działalności innowacyjnej na wyniki ekonomiczne firm, zawiera badanie udziału eks-
portu produktów innowacyjnych, wskaźnik sprzedaży produktów innowacyjnych, zysk netto 
przedsiębiorstw innowacyjnych, wskaźnik zmiany struktury zużycia czynników produkcji – 
zasobów ludzkich, materiałochłonności, zużycia aktywów trwałych, energochłonności).

Podsumowanie

Podsumowując rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi uwarunkowaniami in-
nowacyjności i konkurencyjności należy stwierdzić, że literatura na temat innowacyjno-
ści i konkurencyjności jest bardzo bogata. Prowadzone były i są szerokie badania na ten 
temat przez wiele ośrodków naukowych, a sama konkurencyjność i innowacyjność, jak 
wykazuje doświadczenie krajów o wysokiej konkurencyjności, wymaga wielokierunko-
wego wsparcia, specjalnych programów rządowych, finansujących rozwój firm i innowa-
cji. Konkurencyjność i zdolność do innowacji przedsiębiorstw MSP i dużych koncernów 
wymaga także nastawienia innowacyjnego całego społeczeństwa, pracowników, klientów, 
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firm kooperujących, kontrahentów. Jest to zadanie bardzo trudne z powodu niekorzystnych 
zmian demograficznych w społeczeństwach starzejących się, jak też w obliczu kryzysów fi-
nansowych i okresów osłabienia koniunktury rynkowej. Przeciwwagą niekorzystnych zmian 
w starzejącym się społeczeństwie może stać się wysoki, specjalistyczny poziom wykształ-
cenia młodego pokolenia oraz dbanie o rozwój ilościowy i finansowy firm. Słabe wyniki 
przedsiębiorstw, błędy w zarządzaniu, utrata kapitałów nie sprzyjają prowadzeniu badań, 
wprowadzaniu innowacji i akceptacji innowacji w społeczeństwie, a tym samym budowie 
pozycji konkurencyjnej gospodarki.

Konieczne wydaje się więc podjęcie następnego ważkiego tematu badawczego, jakim 
jest prowadzona permanentnie ocena kondycji finansowej firm MSP w Polsce i ich pozycji 
konkurencyjnej, a także zdolności innowacyjnej firm i innowacyjności wynikowej, prowa-
dzonej rożnymi metodami. 

Bibliografia 

Aghion P., Howitt P. (1999), Endogenous Growth Theory, MIT PRESS, Cambridge.
Atkinson R.D., Ezell S.J. (2013), Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale Uni-

versity Press, Yale.
Bartkowiak B. (2013), Droga innowacji – od mikrofinansowania do finansowania kapitałowego,  

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 752, „Ekonomiczne Problemy Usług”,  
nr 102.

Chesbrough H., Van Haverbeke W., West J. (2014), New Frontiers in Open Innovation, Oxford Uni-
versity Press, Oxford.

Drucker P. (2002), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
Duraj J., Papiernik-Wojdera M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, DIFIN, Warszawa.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 (2014), GUS, Warszawa. 
Gilder G. (2014), Bogactwo i ubóstwo, Zysk i S-Ka, Poznań.
Glapiński A. (2012), Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja 

i Rozwój”, nr 1(2).
Gust-Bardon N.I. (2012), Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku. Analiza wybranych 

zagadnień, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Ekonomia XLIII, nr 1. 
Kozioł-Nadolna K. (2012), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin.
Kaja J. (1996), Eseje o japońskiej ekonomii i gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Kozłowska A. (2010), Ewolucja struktur gospodarczych w świetle schumpeterowskiej koncepcji kre-

atywnej destrukcji, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań. 
Landes D.S. (2015), Bogactwo i nędza Narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA 

S.A., Warszawa.
Lenski G. (2015), Teoria ewolucyjno-ekologiczna: Principles and Applications,  

http://krytyka.org/perspektywa-neoewolucyjna-w-teoriach-zmiany-spolecznej-od-determinizmu-
technologicznego-do-epidemiologii-reprezentacji/ [dostęp: 14.06.2015].

Lenski G. (1970), Human Societes: an macrolevel introduction to sociology, McGraw-Hill, London.

Zeszyty-naukowe-51_2016.indd   44 2017-01-30   18:32:11



KRYSTYNA MOŚCIBRODZKA 45

Lipowski A. (1997), Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa.

Matyda A. (2013), Innowacyjne determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora MSP,  
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 752, „Ekonomiczne Problemy Usług”,  
nr 102.

Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie 
spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.

Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Płowiec U. (1994), Sprostać wyzwaniom konkurencyjności, referat na konferencję Polskiego Towa-

rzystwa Ekonomicznego pt. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa.
Porter M. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, One Press 

VIP, Warszawa. 
Prokopowicz P. (2007), Perspektywa neoewolucyjna w teoriach zmiany społecznej: od determinizmu 

technologicznego do epidemiologii reprezentacji, krytyka.org [dostęp: 15.06.2016]. 
Próchnik M. (2016), Modele wzrostu gospodarczego, SGH, Warszawa,  

http://akson.sgh.waw.pl/~mproch/Z_teoria_wzrostu/modele_wzrostu.pdf [dostęp: 15.06.2016].
Radomska E. (2014), Innowacje i ich źródła – w poszukiwaniu nowych metod budowania i wzmacnia-

nia konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, cz. I, „Magazyn Biznesowy i Akademicki”, 
Polish Open University, Warszawa.

Innowacyjność 2006, Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport (2006), 
PARP, Warszawa.

Schumpeter J. (1964), Business Cycles, A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capi-
talist Process, McGraw-Hill, New York.

Soszyńska E. (2013), Zrozumieć rozwój gospodarczy, UW, Warszawa.
Staniłko J. (2014), Jak zbudować potencjał przemyślnej rywalizacji, Warszawski Instytut Studiów 

Ekonomicznych, Warszawa, 
http://www.slideshare.net/LozaBiznesu/jak-zbudowa-potencja-przemylnej-rywalizacji [dostęp: 
07.04.2014]. 

Warsh D. (2012), Wiedza i bogactwo narodów. Historia odkrycia ekonomicznego, Instytut Wiedzy 
i Innowacji, Warszawa. 

Weresa M.A. (red.) (2015), Poland Competitiveness Report 2015, Innovation and Poland’s Perfor-
mance in 2007-2014, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Perspectives for SME Development in Poland and Raising Their 
Competitivenss Through Growth of Innovativeness

Innovation and competitiveness and the theories of economic growth

Summary 

The study concerns enterprises’ competitiveness and innovativeness as the basic determinants of 
their development and, thus, development of economies in general. Assuming that firm’s competitive-
ness largely depends on their innovativeness, in her study, the author devoted much of room to the 
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determinants of innovativeness and methods of assessment of innovativeness of firms and economies. 
She analysed the enterprise’s internal factors conducive to emergence of innovation as well as exter-
nal factors such as the economy’s condition, economic freedom and institutional determinants. She 
presented various approaches to and definitions of innovativeness and entrepreneurship in the history 
of economics as well as referred to the conditions that must be met the entire society to achieve devel-
opment of innovation. This is connected with the necessity to carry out a cultural reform, the complete 
and unconditional attitude towards innovation. This is a very difficult task due to the unfavourable 
demographic changes of the Polish society. A counterbalance for the unfavourable changes in the age-
ing society may be a high, specialist level of education of the young generation. 
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