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ŹRÓDŁA I BARIERY CIĄGŁOŚCI WDRAŻANIA
INNOWACJI PRZEZ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Opracowanie pokazuje przyczyny regularności i nieregularności aktywności
innowacyjnej polskich firm przemysłowych. Wykorzystując mikrodane GUS dla dwóch okresów: 2004-2004 i 2004-2006, dzielimy firmy innowacyjne na dwie grupy: ustawicznych (regularnych) i nieregularnych innowatorów. Porównanie obu grup firm wskazuje na znaczącą
lukę technologiczną między nimi. Odzwierciedla ona różnice w wyposażeniu w zasoby innowacyjne, w wykorzystaniu zewnętrznych zasobów innowacyjnych i informacji rynkowej oraz
barierach innowacji, jakie napotykają. Ustawiczni innowatorzy napotykają bariery weryfikujące jakość handlową innowacji, podczas gdy nieregularni innowatorzy – bariery blokujące
działalność innowacyjną.
Słowa kluczowe: innowacje, bariery innowacji, ciągłość innowacji, nieregularność wprowadzania innowacji, źródła i czynniki innowacyjności.

1. Wstęp
Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie firm w Polsce jest bardzo
niski i systematycznie się zmniejsza (z 25,6% w 2004 r. do 16,1% w 2011 r.). Część
polskich przedsiębiorstw wprowadza innowacje w sposób ciągły, a pozostałe – incydentalnie lub okresowo. Stawia to ważne, z punktu widzenia rozwoju, pytanie
o przyczyny takiego stanu rzeczy. Czym się różnią przedsiębiorstwa o różnej częstotliwości wdrażania innowacji: te, które stale wprowadzają innowacje, od tych, które
robią to incydentalnie? Czy wyposażeniem w zasoby innowacyjne i zdolnościami do
wykorzystania zasobów z otoczenia, czy zdolnościami do pokonywania przeszkód
innowacji? Dlaczego część przedsiębiorstw w sposób ciągły prowadzi działalność
innowacyjną, a inne – nieregularnie?
Postawione pytania mają podstawy teoretyczne w postaci teorii ewolucji i podstawy empiryczne – w postaci dwóch kierunków badań. Jeden z nich dotyczy różni-
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cowania się strategii innowacji firm. Drugi – ciągłości, ustawiczności (persistence)
aktywności innowacyjnej, a więc oceny prawdopodobieństwa, że firma będzie innowacyjna. Oba nurty, choć dotyczą zróżnicowania firm, z założenia różnią się od
siebie. Pierwszy nie uwzględnia ciągłości aktywności innowacyjnej. Jego analizy
dotyczą firm – w badanym okresie – innowacyjnych. Koncentracja drugiego nurtu
na prawdopodobieństwie bycia innowacyjnym sprawia, iż nie uwzględnia przyczyn
zróżnicowania częstotliwości wprowadzania innowacji. W literaturze nie porównuje
się firm, które wprowadzają innowacje, z tymi, które czynią to okresowo lub incydentalnie. Jak sądzimy, takie porównanie służyć będzie pogłębieniu analizy źródeł
innowacyjności polskich przedsiębiorstw i przyczyn nieregularności wdrażania innowacji.
Celem opracowania jest pokazanie przyczyn regularności (ciągłości) i nieregularności prowadzenia działalności innowacyjnej przez polskie przedsiębiorstwa
przemysłowe. Pokazujemy różnice między firmami, które stale, uporczywie wprowadzają innowacje, a tymi, które czynią to nieregularnie, i ich przyczyny. Uwzględniamy różnice w wyposażeniu w zasoby innowacyjne, w zdolnościach do korzystania z zasobów otoczenia, w przeszkodach, jakie napotykają, i w zdolnościach do ich
pokonania. Rozprawa jest elementem dyskusji nad źródłami innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiamy przegląd
badań nad zróżnicowaniem firm innowacyjnych. W drugiej opisujemy metodologię
badań. W kolejnej – pokazujemy podobieństwa i różnice między badanymi typami
firm. W ostatniej części, oceniając wpływ barier na częstotliwość wprowadzania innowacji, identyfikujemy przeszkody blokujące innowacje firm nieregularnie wprowadzających innowacje.

2. Przegląd badań nad zróżnicowaniem firm
Zróżnicowanie przedsiębiorstw innowacyjnych jest przedmiotem badań teoretycznych, a od lat 90. – także empirycznych. Najwięcej uwagi temu problemowi poświęciła endogeniczna teoria wzrostu, zwłaszcza teoria ewolucji1. Firmy różnią
się wyposażeniem w zasoby innowacyjne, z których część nie da się skopiować,
a więc nie jest mobilna. Skoro innowacje opierają się na źródłach wewnętrznych,
nieuchronne jest zróżnicowanie firm innowacyjnych pod względem cech, modeli
innowacji i konkurencyjności. Dostrzeżenie, z jednej strony, zróżnicowania zasobów i strategii innowacji prowadziło do klasyfikacji firm innowacyjnych. Z drugiej
strony, nasunęło badania nad ciągłością aktywności innowacyjnej firm, a więc praw-

R.R. Nelson, S.G. Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press: MA; B. Verspagen (2000), Economic Growth and Technological Change: An Evolutionary
Interpretation, MERIT, Maastricht, Working Paper nr 17.
1
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dopodobieństwem jej kontynuacji. Kwestię tę określono mianem stałości, ciągłości,
uporczywości (persistence) innowacji i badano ją w trojaki sposób.
Po pierwsze, przez adaptację zasady „sukces rodzi sukces”2. Sukces we wprowadzeniu produktu innowacyjnego na rynek jest źródłem zysku, który finansuje kolejne innowacje. Po drugie, przez eksponowanie kumulacyjnego charakteru wiedzy,
który wynika z efektu skali i “learning-by-doing”3. Rozwijanie B&R jest źródłem
nowej wiedzy i służy adaptacji wiedzy z otoczenia. Prowadzenie B&R stwarza podstawy ciągłości innowacji. Z tego powodu B&R firm są podstawową zmienną modeli szacujących prawdopodobieństwo ciągłości działalności innowacyjnej. Po trzecie
– uwzględnianie innych zmiennych, jak współpraca między firmami4, z jednostkami
B&R5, i danych ze Wspólnotowego Badania Innowacyjności Przedsiębiorstw (Community Innovation Survey – CIS)6.
Choć u podstaw naszych analiz leży ciągłość innowacji, to mieszą się one
w nurcie badań na zróżnicowaniem firm innowacyjnych. W tego rodzaju badaniach
pomija się ciągłość innowacji. Z jednej strony, stosuje się analizy skupień. Zakres
przedmiotowy i podmiotowy takich badań, uwzględniane czynniki innowacji i okres
analizy są zróżnicowane. Obok badań ankietowych7 szeroko wykorzystuje się dane
CIS. W efekcie identyfikowane są różne grupy przedsiębiorstw (clusters) o wspólnych źródłach i metodach wdrażania innowacji8. Z drugiej, wykorzystuje się też inne
2
G. Flaig, M. Stadler (1994), Success breeds success: the dynamics of the innovation process,
Empirical Economics, nr 19, s. 55-68.
3
G. Dosi (1988), Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation, “Journal of
Economic Literature”, 26(3), s. 1120-1171.
4
I.M. BodasFreitas, T. Clausen, R. Fontana, B. Verspagen (2008), Formal and informal external
linkages and firms’ innovation strategies: a cross-country comparison, TIK working paper on innovation studies nr 20081113.
5
D.C. Mowery, B.N. Sampat (2004), Universities in national innovation systems, [w:] J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press,
Oxford.
6
B. Peters (2009), Persistence of innovation: stylized facts and panel data evidence, “Journal of
Technology Transfer”, nr 34(2), s. 226-243.
7
M.B. Jensen, R. Johnson, E. Lorenz, B.A. Lundvall (2007), Forms of knowledge and modes of
innovation, “Research Policy” nr 36, s. 680-693; G.J. Avlonitis, H.E. Salavou (2007), Entrepreneurial
orientation of SMEs, product innovativeness, and performance, “Journal of Business Research” nr 60,
s. 566-575.
8
Por. M. Srholec, B. Verspagen (2008), The Voyage of the Beagle in Innovation System Land.
Explorations on Sectors, Innovation, Heterogeneity and Selection, UN University, UNU-Merit, WP
series 2008-008; H. Hollenstein (2003), Innovation modes in the Swiss service sector: a cluster analysis based on firm-level data, “Research Policy”, vol. 32, s. 845-863; M. Tiri, L. Peeters, G. Swinnen
(2006), Are innovation patterns in manufacturing and services converging? A multivariate analysis
of CIS-3 data for the flemish business, DRIUT Summer Conference 2006, Copenhagen, Denmark,
http://hdl.handle.net/1942/1382; A. Arundel, H. Hollanders (2005), EXIS: An Exploratory Approach
to Innovation Scoreboards. Brussels: European Commission, DG Enterprise; A. Arundel, E. Lorenz,
B. Lundvall, A. Valeyre (2007), How Europe’s economies learn: a comparison of work organization
and innovation mode for the EU-15, “Industrial and Corporate Change”, vol. 16, nr 6, s. 1175-1210;
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podziały firm, na przykład na podstawie kryterium prowadzenia B&R9. Prace te nie
uwzględniają ciągłości innowacji. W wyodrębnionych grupach firm realizujących
różne strategie innowacji znajdują się takie, które wdrażają innowacje w sposób ciągły oraz nieregularnie.

3. Dane i metodologia
Opracowanie oparte jest na mikrodanych pochodzących z dwóch (dla lat 2002-2004
i 2004-2006) badań GUS dotyczących innowacyjności firm przetwórstwa przemysłowego. Kolejne badanie GUS nie uwzględniało przeszkód innowacji.
Badamy wyłącznie firmy innowacyjne w rozumieniu Podręcznika Oslo10: takie, które w badanym okresie wprowadziły nowy lub znacząco ulepszony produkt
lub/i technologię produkcji. Po drugie, uwzględniane firmy były badane przez GUS
w obu okresach i wprowadziły innowacje co najmniej w jednym z nich. Po trzecie, były firmami prywatnymi (kapitał krajowy i zagraniczny). Nasz panel obejmuje
3600 innowacyjnych firm przetwórstwa przemysłowego. Kryterium podziału firm
innowacyjnych jest częstotliwość wprowadzania innowacji. Te, które wprowadziły
innowacje w jednym okresie: albo w latach 2002-2004, albo w latach 2004-2006,
określiliśmy mianem nieregularnych, okresowych innowatorów (1229 firm). Te,
które wprowadziły innowacje w obu okresach, nazwaliśmy ustawicznymi innowatorami (2371 firm).
W analizie porównawczej uwzględniamy kilka rodzajów czynników innowacji
(tab. 1). Są to stałość i okresowość prowadzenia przez firmy B&R jako przybliżenie intensywności badawczej, nabycie nieuprzedmiotowionej wiedzy, współpraca
z partnerami i udział w sieciach innowacji oraz wykorzystanie informacji rynkowej
dotyczącej innowacji. Uwzględniamy też bariery innowacji (tab. 2 i 3) występujące
w Podręczniku Oslo.
W analizie zastosowaliśmy model multivariate probit. Jest on naturalnym uogólnieniem modelu probitowego, w którym występuje więcej niż jedno równanie. Reszty poszczególnych równań są ze sobą skorelowane. W naszym przypadku zastosowaliśmy dwa modele. W każdym z nich występują dwa równania, które są szacowane
jednocześnie (bivariate probit, biprobit). W obu równaniach zmienna objaśniana jest
zmienną binarną. W pierwszym równaniu identyfikuje ona ustawicznych innowatorów, a w drugim równaniu – innowatorów nieregularnych, którzy wprowadzili innowację produktową lub procesową w tylko w latach 2002-2004 (model 1) albo tylko
w latach 2004-2006 (model 2). Zmienne objaśniające w obu równaniach są takie
A. Wziątek-Kubiak, E. Balcerowicz, M. Pęczkowski (2009), Differentiation of innovation behavior of
manufacturing firms in the New Member States. Cluster analysis on firm-level data, WIIW Working
Paper 8/09.
9
W. Hölzl, J. Janger (2012), Innovation Barriers across Firms and Countries Werner, WIFO
Working Papers, nr 426.
10
OECD (2005), Oslo Manual, http://www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf.
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same i opisują 11 barier innowacji odczuwanych przez firmy. Zmienne te przyjmują
wartość 1, jeżeli firma uważała barierę za istotną lub bardzo istotną, oraz 0, jeżeli
firma uważała barierę za mało istotna lub nieistotną.
Ogólna postać modelu biprobitowego jest następująca:

y1* =α1 + xβ1 + u1
*
y21
=α 2 + xβ 2 + u2

,

gdzie: y1* i y 2* są nieobserwowanymi zmiennymi ukrytymi odpowiadającymi prawdopodobieństwu, że firma jest ustawicznym innowatorem (w pierwszym równaniu)
albo wprowadziła innowacje tylko w jednym z rozważanych okresów, odpowiednio
w latach 2002-2004 i 2004-2006 (w drugim równaniu).
Przyjmijmy:
y1 = 1 , jeżeli y1* > 0 , i y1 = 0 w przeciwnym przypadku,
*
y2 = 1 , jeżeli y21
> 0 , i y2 = 0 w przeciwnym przypadku.
Zakładamy, że wektor składników losowych (u1, u2) ma dwuwymiarowy rozkład
normalny oraz E (u1 ) = 0 , E (u2 ) = 0 , Var (u1 ) = 1 , Var (u2 ) = 1 , Cov(u1 , u2 ) = ρ .
Równania w obu modelach zostały oszacowane metodą największej wiarogodności za pomocą procedury biprobit w programie STATA11.

4. Podobieństwa i różnice między ustawicznymi
i nieregularnymi innowatorami
Pod względem cech strukturalnych obie grupy firm niewiele różniły się między sobą.
Zbliżona była struktura własnościowa (w przekroju – kapitał krajowy a zagraniczny)
i branżowa (pod względem intensywności technologicznej). Różniły się innowacyjnością eksportu (mierzoną udziałem eksportu produktów innowacyjnych w ogólnej
wartości eksportu) i strukturą według wielkości. Dwukrotnie większą część liczby
nieregularnych innowatorów stanowiły firmy małe (od 20 do 49 osób). Firmy duże
(zatrudniające od 249 osób) stanowiły ponad dwukrotnie większą część ogólnej liczby ustawicznych innowatorów. Nie eksportowała produktów innowacyjnych większość (ponad 95%) nieregularnych innowatorów i co druga firma wprowadzająca
innowacje w sposób ciągły. Zdecydowanie wyższy poziom umiędzynarodowienia
produkcji ustawicznych innowatorów wskazuje, iż funkcjonowały one w warunkach
silnej konkurencji.
Tablica 1 pokazuje różnice w wyposażeniu i korzystaniu z zasobów innowacyjnych z otoczenia i informacji rynkowej między dwoma rodzajami firm. Zaangażowanie nieregularnych innowatorów w prowadzeniu B&R było zdecydowanie mniejsze. Jednakże częściej wykorzystywali oni zewnętrzną wiedzę w postaci patentów,
licencji i innych. Zapewne pełniła ona funkcje substytucyjną względem prowadzonych w firmach B&R.
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Tablica 1. Źródła innowacji w firmach stale i okresowo wprowadzających innowacje firmach
w 2006 roku
Ustawiczni Nieregularni
innowatorzy innowatorzy
(w %)
(w %)
Działalność naukowo-badawcza (B&R)
Prowadzenie B&R w sposób ciągły
14,1
Prowadzenie B&R okresowo
25,9
Brak działalności B&R
60,0
Zakup wiedzy z otoczenia
19,9
Instytucje i firmy współpracujące przy rozwijaniu produktu innowacyjnego
Głównie wasze przedsiębiorstwo lub jego grupa
64,3
Wasze przedsiębiorstwo we współpracy z innymi przedsiębiorstwami
i/lub instytucjami naukowymi krajowymi
8,2
Wasze przedsiębiorstwo we współpracy z przedsiębiorstwami i/lub
instytucjami naukowymi zagranicznymi
2,7
Głównie krajowe instytucje naukowe (PAN, JBR-y, szkoły wyższe)
0,3
Głównie instytucje zagraniczne
1,0
Głównie inne przedsiębiorstwa krajowe (spoza waszej grupy
przedsiębiorstw)
0,9
Partnerzy sieci innowacji
Inne przedsiębiorstwa należące do waszej grupy przedsiębiorstw
17,1
Dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowania
41,3
Klienci
27,8
Konkurenci i inne przedsiębiorstwa z tej samej dziedziny działalności
11,9
Sektor badawczo-rozwojowy
25,0
Źródła informacji rynkowej dotyczących innowacji
Wewnątrz waszego przedsiębiorstwa, inne przedsiębiorstwa należące
do waszej grupy przedsiębiorstw
56,5
Dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowania
16,2
Klienci
31,4
Konkurenci i inne przedsiębiorstwa z tej samej dziedziny działalności
17,4
Sektor naukowo-badawczy
11,6
Inne źródła
28,1

3,8
14,3
81,9
65,0
24,2
2,2
0,8
0,2
0,7
1,1
3,6
8,5
4,7
2,2
4,2

18,6
8,7
10,8
8,2
5,3
11,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS dotyczących innowacyjności.

Liczne badania11 wskazują, że firmy, które prowadzą B&R, częściej korzystają
z zewnętrznych źródeł wiedzy. Prawidłowość ta ma potwierdzenie w Polsce. UstaR. Veugelers, Cassima B. (1999), Make and buy in innovation strategies: evidence from Belgian manufacturing firms, “Research Policy” nr 28, s. 63-80; B. Cassima, R. Veugelers (2002), Complementarity in the Innovation Strategy: Complementarity in the Innovation Strategy: Internal R&D,
11
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wiczni innowatorzy częściej angażują się w prowadzenie B&R i częściej uczestniczą w różnorodnych sieciach innowacji, tj. powiązaniach z innym działami danego
przedsiębiorstwa, jego grupy, dostawcami materiałów i urządzeń, ale także z klientami, konkurentami i jednostkami naukowo-badawczymi. Dwa do trzech razy częściej
wykorzystują źródła informacji rynkowej. W szerszym zakresie realizują strategię
otwartych innowacji. Ich działalność naukowo-badawcza jest więc komplementarna
do aktywności w sieciach innowacji i służy wykorzystaniu zewnętrznych zasobów
innowacyjnych. Ciągłości prowadzania działalności innowacyjnej ustawicznych innowatorów towarzyszyło więc nie tylko lepsze wyposażenie w zasoby innowacyjne,
ale także zdolności do wykorzystania zewnętrznych zasobów innowacyjnych, pochodzących ze źródeł: rynkowych i nierynkowych, produkcyjnych i badawczych.

5. Wpływ barier na częstotliwość wprowadzania innowacji
Jeśli analizowane grupy firm różniły się wyposażeniem w zasoby innowacyjne i wykorzystaniem innych zasobów, to czy w podobny sposób odczuwały przeszkody
innowacji? Każda nowa działalność napotyka różne przeszkody. Jeśli nie prowadzi
do zaniechania działalności innowacyjnej, to spełnia funkcję weryfikującą handlową
wartość opracowywanej innowacji. Spróbujmy zidentyfikować przeszkody, które
były tak silne, że blokowały działalność innowacyjną (przeszkody blokujące), oraz
takie, które nie spowodowały zaniechania aktywności innowacyjnej, a więc weryfikowały jakość innowacji.
Dla identyfikacji ww. grup barier o odmiennych skutkach wykorzystamy dwa
modele biprobitowe (tab. 2 i 3). W tablicy 2 znajdują się wyniki pierwszego modelu
dla firm, które przesunęły się z grona firm nieinnowacyjnych (w pierwszym okresie)
do innowacyjnych (w okresie drugim) i w tym sensie zaniechały aktywności innowacyjnej. Ponieważ w modelu zmienną niezależną są bariery innowacji, pokazuje
on, które przeszkody są na tyle silne, że przyczyniły się do rezygnacji z wprowadzenia innowacji. Tablica 3 dotyczy firm, które zaniechały wprowadzania innowacji.
Nie wiemy jednak, czy miało to miejsce w trakcie jej wprowadzania czy też w ogóle
nie podjęły działalności innowacyjnej. Model identyfikuje więc dwa rodzaje barier:
blokujące działalność innowacyjną („wypchnęły” firmy z grupy innowacyjnej do
nieinnowacyjnej) oraz weryfikujące jakość innowacji (działały na tyle słabo, iż nie
spowodowały transferu firm między wspomnianymi grupami).
Tablica 2 pokazuje, iż – dla nieregularnych innowatorów, którzy byli innowacyjni w okresie pierwszym – tylko dwie przeszkody innowacyjne (zostały wytłuszExternal Technology Acquisition, and Cooperation in R&D, http://papers.ssrn.com/abstract=303562;
K.R. Fabrizio (2009), Absorptive capacity and the search for innovation, “Research Policy” nr 38,
s. 255-267; M. Mazzanti, S. Mancinelli (2007), SME Performance, Innovation and Networking Evidence on Complementarities for a Local Economic System, Fondazione Eni Enrico Mattei, Working
papers nr 79.
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Tablica 2. Identyfikacja przeszkód weryfikujących i przeszkód blokujących innowacje dla ustawicznych
innowatorów oraz tych firm, które w pierwszym okresie nie wprowadziły innowacji, ale wprowadziły
je w okresie drugim. Wyniki modelu biprobitowego
Coef

Std. Err

P>|z|

Ustawiczni innowatorzy
Brak środków finansowych w waszym przedsiębiorstwie lub
w waszej grupie

–.00383

05884

0.948

Brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

–.09964

.05819

0.087

.13976

.05714

0.014

Zbyt wysokie koszty innowacji
Brak wykwalifikowanego personelu

.02606

.05602

0.642

Brak informacji na temat technologii

–.15486

.06650

0.020

Brak informacji na temat rynków

. 10433

.06987

0.135

Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy
w działalności innowacyjnej

–.20071

.05713

0.000

Rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa

–.00431

.05367

0.936

.21468

.05391

0.000

Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze
względu na wprowadzenie innowacji w latach poprzednich

–.05754

.06489

0.375

Brak popytu na innowacje

–.18978

.06427

0.003

.39516

.04222

0.000

Brak środków finansowych w waszym przedsiębiorstwie lub
w waszej grupie

–.06580

.06718

0.327

Brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

–.05292

.06719

0.431

Niepewny popyt na innowacyjne produkty

const
Nieregularni innowatorzy

Zbyt wysokie koszty innowacji

.12353

06827

0.070

Brak wykwalifikowanego personelu

.04299

06605

0.515

Brak informacji na temat technologii

.12088

.07796

0.121

Brak informacji na temat rynków

.08876

.08043

0.270

Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy
w działalności innowacyjnej

.02280

.06783

0.737

Rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa

.00456

.06363

0.943

Niepewny popyt na innowacyjne (nowe) produkty

–.14040

.06389

0.028

Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze
względu na wprowadzenie innowacji w latach poprzednich

–.21798

.07780

0.005

Brak popytu na innowacje
const

.02491

07360

0.735

–1.00213

04950

0.000

Log. prawdopodobieństwo = –2985.5665. Korelacje zakłóceń są dodatnie.
Istotność na poziomie 0.05. Bariery istotne są wytłuszczone.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych jednostkowych GUS.
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Tablica 3. Identyfikacja barier filtrujących dla regularnych firm innowacyjnych oraz tych nieregularnie
wprowadzających innowacje firm, które po okresie wprowadzania innowacji zaniechały wprowadzania
innowacji. Wyniki modelu biprobitowego
Coef.

Std. Err.

P>|z|

Brak środków finansowych w waszym przedsiębiorstwie lub
w waszej grupie

–.00327

.05881

0.956

Brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

–.09546

.05818

0.101

Ustawiczni innowatorzy

Zbyt wysokie koszty innowacji

.13773

.05584

0.014

Brak wykwalifikowanego personelu

.03027

.05587

0.588

Brak informacji na temat technologii

–.14990

.06540

0.022

.06754

.06861

0.325

Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w działalności
innowacyjnej

–.19959

.05671

0.000

Rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa

–.00001

.05368

1.000

.22738

.05445

0.000

Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu
na wprowadzenie innowacji w latach poprzednich

–.04828

.06566

0.462

Brak popytu na innowacje

–.20053

.06451

0.002

.39188

.04253

0.000

.05928

.06705

0.377

Brak informacji na temat rynków

Niepewny popyt na innowacyjne produkty

const
Nieregularni innowatorzy
Brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub w waszej
grupie

.14643

.06687

0.029

Zbyt wysokie koszty innowacji

–.25894

.06338

0.000

Brak wykwalifikowanego personelu

–.11972

.06498

0.065

Brak informacji na temat technologii

.12962

.07522

0.085

–.15778

.07875

0.045

.25509

.06523

0.000

Rynek opanowany przez dominujące przedsiębiorstwa

–.02126

.06197

0.732

Niepewny popyt na innowacyjne produkty

Brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

Brak informacji na temat rynków
Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w działalności
innowacyjnej

–.18108

.06285

0.004

Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu
na wprowadzenie innowacji w latach poprzednich

.24828

.07073

0.000

Brak popytu na innowacje

.21599

.07038

0.002

–.89502

.04725

0.000

const
Objaśnienia – jak w tab. 2.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych jednostkowych GUS.
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czone) były istotne. Zmniejszeniu wpływu obu barier na aktywność innowacyjną
towarzyszyło podjęcie działalności innowacyjnej. Obie przeszkody silnie wpływały
na zdolność do wprowadzania innowacji, a ich usunięcie przełożyło się na odzyskanie zdolność do wprowadzenia innowacji. Z kolei dla ustawicznych innowatorów pięć barier innowacji było istotnych. Skoro wzrost wpływu dwóch z nich12 nie
spowodował zaniechania działalności innowacyjnej, to ich wpływ na zdolność do
podejmowania innowacji był niewielki. Pozostałe trzy przeszkody13 miały charakter
weryfikujący (ich wpływ zmalał).
Tablica 3 pokazuje sześć barier innowacyjnych ważnych dla firm, które zaniechały działalności innowacyjnej. Skoro, z jednej strony, zwiększeniu wpływu trzech
barier14 towarzyszyło zaniechanie działalności innowacyjnej tych firm, to przeszkody te zablokowały wprowadzenie innowacji. Z drugiej strony, spadkowi wpływu
pozostałych trzech barier15 na zdolność do podejmowania innowacji także towarzyszyło zaniechanie innowacji. Inne bariery spowodowały zaniechanie działalności
innowacyjnej.
W sumie cztery bariery zahamowały wdrażanie innowacji przez nieregularnych
innowatorów. Dwie miały charakter popytowym, a jedna – ekonomiczny.

6. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pokazuje, iż nieregularność wprowadzania innowacji odzwierciedla istnienie luki technologicznej w firmach, które nieregularnie wprowadzają innowacje. Luka ta odzwierciedla różnice w wyposażeniu w zasoby innowacyjne wyznaczające zdolność do korzystania z zewnętrznych zasobów i rynkowej
informacji dotyczącej innowacji. Wspomniane różnice utrudniają pokonywanie barier innowacji. W efekcie te same bariery, jakie napotykali ustawiczni i nieregularni innowatorzy, miały odmiennych charakter i skutki. W przypadku ustawicznych
innowatorów bariery weryfikowały ich działalność innowacyjną, wskazywały na jej
słabe strony, zaś nieregularnych innowatorów – blokowały ją. Wynika z tego, iż
warunkiem zwiększenia liczby firm innowacyjnych jest poprawa ich wyposażenia
w zasoby innowacyjne. One bowiem hamują działania barier innowacji i wyznaczają ciągłość aktywności innowacyjnej firm.

Zbyt wysokie koszty innowacji i niepewny popyt na towary innowacyjne.
Trudności ze znalezieniem partnerów do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej,
brak informacji o technologii, brak potrzeby wprowadzenia innowacji ze względu na brak popytu na
produkt innowacyjny.
14
Brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowych, brak potrzeby wprowadzenia innowacji ze
względu na to, iż wcześniej ją wprowadzono, oraz brak popytu na produkt innowacyjny na zdolności
firm do wprowadzania innowacji.
15
Zbyt wysokie koszty innowacji, niepewny popyt na produkty innowacyjne i brak informacji
rynkowej.
12
13
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SOURCES AND BARRIERS OF PERSISTENCE OF INNOVATION
OF POLISH MANUFACTURING COMPANIES
Summary: This paper analyses persistence of innovation activities of Polish manufacturing
firms in an unconventional way. Based on micro data over 2002-2004 and 2004-2006, it
puts innovating firms into two categories: persistent innovators, which innovate continuously,
and occasional innovators, which innovate irregularly. Next, a comparison between the two
groups is made. The paper shows that there is a considerable technological gap between the
two groups of firms. It reflects the difference in the innovation resources endowment, the intensity of the use of innovation networks and market information on innovation, and the types
of barriers they face. Persistent innovators face revealed barriers of innovation, which shows
some weaknesses of their innovation process. Occasional innovators are facing deterred barriers which prevent them from innovating.
Keywords: innovation of the firms; barriers to innovation, innovation persistence.

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 883

2014-02-24 08:34:36

