


Innowacyjność i jej wpływ  
na pozycję konkurencyjną gospodarek 

Teoria i empiria

Magda Ochalska  
Stanisław Kubielas







Autorzy

Magda Ochalska 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Stanisław Kubielas 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Recenzja

   

Korekta redaktorska i skład

Karol łukomiak

Diana Łukomiak

projekt okładki

Karol Łukomiak

© copyright by author & ArchaeGraph 
& Laboratorium Wiedzy

ISBN: 978-83-67074-32-2

Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej wydawcy:

www.archaegraph.pl
oraz w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej 

i profilach autorów w internetowych serwisach naukowych

ArchaeGraph
Wydawnictwo Naukowe

Łódź - Kielce  2021



Spis Treści

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ I
INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARCZA 
W UJĘCIU TEORETYCZNYM 11

 Pojęcie innowacji w dziełach czołowych ekonomistów 11
 Podział oraz fazy powstawania innowacji 19
 Innowacje w modelach ekonomicznych 28
 Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy oraz konkurencyjność 36

ROZDZIAŁ II
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 
W UJĘCIU TEORETYCZNYM 47

 Różnice definicyjne zjawiska konkurencyjności 47
 Rodzaje konkurencyjności oraz dwanaście głównych filarów 53
 Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym 60
 Konkurencyjność a handel międzynarodowy 67

ROZDZIAŁ III
ANALIZA INNOWACYJNOŚCI 
ORAZ KONKURENCYJNOŚCI WYBRANYCH GOSPODAREK 73

 Badanie wysokości nakładów na badania i rozwój 73
 Statystyki patentowe 
 jako miara efektów działalności innowacyjnej 81
 Konkurencyjność gospodarek 
 według wybranych wskaźników konkurencyjności 89
 Analiza wpływu innowacyjności na konkurencyjność 
 przy pomocy modelu ekonometrycznego 96
 Inne podejścia badawcze w zakresie wpływu innowacyjności 
 na konkurencyjność gospodarczą 101



ROZDZIAŁ IV
OCENA INNOWACYJNOŚCI 
ORAZ JEJ WPŁYWU NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ 111

 Innowacyjność gospodarcza 
 na podstawie syntetycznego wskaźnika GII 111

 Pozycja wybranych gospodarek w rankingach konkurencyjności 118

 Zależności pomiędzy innowacyjnością 
 oraz pozycją konkurencyjną 125

 Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy oraz przemysłu 4.0 130
 

ZAKOŃCZENIE 135

BIBLIOGRAFIA 139

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 145



7

WSTĘP

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost gospodarek o najwyższym 
poziomie rozwoju pozostają innowacje. Intensyfikacja procesów globalizacyj-
nych spowodowała powstanie sieci powiązań pomiędzy gospodarkami i przed-
siębiorstwami tworząc jeden wspólny globalny rynek, na którym rozgrywa się 
wymiana towarów i usług. Postęp technologiczny doprowadził w ostatnich la-
tach do dużych zmian w metodach produkcji, rodzajach oferowanych dóbr oraz 
strukturach wewnętrznych organizacji. Zarówno na poziomie gospodarki jak  
i pojedynczego przedsiębiorstwa wypracowane udoskonalenia pozwalają na 
osiągnięcie szczególnych zysków oraz lepszej pozycji na rynku względem in-
nych podmiotów. Zjawisko imitacji oraz dyfuzji technologii w konsekwencji 
wymusza na innowatorach ciągłe opracowywanie nowych metod, wynalaz-
ków czy procesów związanych z prowadzoną działalnością w celu utrzymania 
wypracowanego udziału w handlu. Z biegiem czasu wyodrębniono nowy ro-
dzaj dóbr będących przedmiotem wymiany, jakimi są wiedza oraz informacje. 
Wraz z powstającymi nowymi możliwościami jakie dają technologia, digita-
lizacja oraz cyfryzacja pojawiły się nowe wyzwania dla gospodarek. Szerokie 
zagadnienie innowacyjności dotyczące wielu dziedzin życia gospodarczego,  
w znacznym stopniu odmieniło możliwości zwiększania efektywności pro-
dukcji oraz jakości oferowanych dóbr i usług. Rola jaką innowacyjność odgry-
wa w gospodarce daje pole do badań podstaw teoretycznych oraz empirycznej 
weryfikacji intensywności działań poszczególnych gospodarek w zakresie mo-
tywowania oraz wspierania przedsiębiorców. Krajowa oraz zagraniczna lite-
ratura wskazuje innowacyjność jako jeden z głównych filarów stanowiących 
podstawę konkurencyjności. 

Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie głównych aspektów in-
nowacyjności poprzez opisanie podstaw koncepcyjnych, opis zależności  
i kształtujących je czynników, oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie czy ist-
nieje i jaki wywiera wpływ działalność nowatorska na pozycję konkurencyjną 
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gospodarki. W związku z tą hipotezą tekst łączy rozważania teoretyczne ze 
stroną empiryczną na przykładzie siedmiu wybranych krajów. Wzięte pod 
uwagę państwa cechują się dużym zróżnicowaniem w zakresie prowadzonej 
polityki, tempa wzrostu oraz charakterystyki rynku. Do badania  Chin, Ja-
ponii, Niemiec, Polski, Grecji, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych obrany 
okres objął lata 2010- 2019. Co ważne, jest to czas po kryzysie w związku  
z czym prezentowane zachowania poszczególnych gospodarek oddają sposób 
w jaki poradziły sobie z odbudową po recesji. Praca opiera się na analizie opi-
sowej połączonej z badaniem empirycznym, uwzględniającym model ekono-
metryczny regresji liniowej, co determinuje strukturę tekstu. Cele pośrednie 
mające za zadanie doprowadzić do odpowiedzi na główną hipotezę uwarun-
kowały podział rozprawy na trzy części.

Pierwszy element pracy prezentuje kluczowe zagadnienia teoretycz-
ne skupiające się wokół różnic definicyjnych, wyodrębnienia procesu in-
nowacyjności oraz głównych czynników, które istotnie wpływają na zjawi-
sko. Ponadto tekst uwzględnia opis modeli matematycznych bazujących na 
funkcji produkcji, włączających do rozważań postęp technologiczny oraz 
odniesienia literatury przedmiotu do wzrostu gospodarczego i konkuren-
cyjności. Publikacje składające się na ten segment to zarówno oryginalne 
teksty pionierów, jak na przykład słynna „The Theory of Economic Deve-
lopment” Josepha Schumpetera, „Economic Sources of Inventive Acti-
vity” Jacoba Schmooklera czy „A Note on Innovation” Oskara Lange, jak  
i współczesne artykuły i książki polskich i zagranicznych naukowców. W ko-
lejnej części rozważań poruszono zagadnienie konkurencyjności w literatu-
rze przedmiotu, różnice definicyjne, rodzaje, filary oraz główne mechanizmy  
i procesy w skali mikro oraz makroekonomicznej.

Część metodologiczna skupia się na analizie zestawień opracowanych na 
podstawie danych z baz ponadnarodowych organizacji, takich jak między in-
nymi Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju. Podstawą rozważań są dwie główne miary odzwierciedlające zaan-
gażowanie danych gospodarek w tworzenie ulepszeń, obejmujące nakłady na 
działalność badawczo- rozwojową oraz statystyki zgłoszeń patentowych, które 
reprezentują stronę efektów.  Do określenia pozycji konkurencyjnej posłużył 
wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych oraz jego skorygowany wa-
riant. Przybliżenie empirycznej analizy wpływu oraz siły zależności pomiędzy 
innowacjami a siłą na rynku międzynarodowym stanowi model regresji linio-
wej, który przy pomocy oprogramowania GRETL  wskazał oszacowane war-
tości parametrów oraz posłużył do weryfikacji poprawności obranej formuły. 
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W celu dokładniejszej oceny roli innowacji i struktury osiąganych wy-
ników trzeci rozdział przedstawia badanie wybranych miar, stanowiących 
podstawę międzynarodowych rankingów oraz zestawień opracowanych przez 
International Institute for Management Development oraz World Economic 
Forum. Element zawiera także podsumowanie wniosków z własnego badania 
i raportów międzynarodowych oraz krótkie przybliżenie koncepcji będących 
teraźniejszością i przyszłością globalnej gospodarki.
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INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARCZA 
W UJĘCIU TEORETYCZNYM

Pojęcie innowacji w dziełach czołowych 
ekonomistów 

Gospodarka XXI wieku stawia przed poszczególnymi przedsiębiorstwa-
mi konieczność ciągłego poszukiwania nowych technologii i modeli organi-
zacyjnych umożliwiających zwiększenie wydajności produkcji. Ostatnie lata  
XX wieku upłynęły pod znakiem nowoczesnych technologii, które z czasem 
cechowały się coraz szybszym rozwojem oraz rozpowszechnieniem. Rewolucja, 
jaką zapoczątkował pierwszy komputer oraz łącze internetowe, w znacznym 
stopniu wpłynęła na życie gospodarcze na każdym szczeblu. Dotychczas zna-
ne formy produkcji ulegały transformacji oraz automatyzacji, która pozwoliła 
wielu podmiotom na wejście na zagraniczne rynki oraz szybszy rozwój. Po-
wstanie korporacji transnarodowych tworzących sieć stosunków handlowych 
było możliwe dzięki innowacjom w zakresie telekomunikacji oraz powstają-
cych nowych gałęziach gospodarki. Dzięki szybkiemu przesyłowi informacji, 
bardziej precyzyjnemu określaniu czasu oraz wysoko rozwiniętej logistyce 
przesyłanie dokumentów czy łatwość zawierania transakcji znacznie uspraw-
niły handel międzynarodowy i pozwoliły na pewną „synchronizację” rynków. 
Spora część działalności przeniosła się do świata wirtualnego, a transakcje  
i wymiana bez bezpośredniego kontaktu umożliwiły korporacjom rozwój 
oraz wypracowanie sporych zysków. Warto podkreślić, że innowacje stanowią 
podstawę dzisiejszego wyścigu o najwyższe udziały zarówno na rynkach lokal-
nych jak i globalnych, składające się na pozycje konkurencyjne państw.

Już w czasach rewolucji przemysłowej postęp techniczny odgrywał dużą 
rolę w procesie produkcji, która dzięki przełomowym wynalazkom została 



12

ROZDZIAŁ 1

wyniesiona na inny, zupełnie nowy poziom. Ich wpływ widać było nie tylko  
w zmianie jakości i różnorodności produktów czy czasie ich wykonania, lecz 
także w samym społeczeństwie. Fabryki, które wcześniej były rzadkością zaczę-
ły wypierać główny sektor, jakim było rolnictwo. Manufaktury dały początek 
produkcji na dużą skalę, co spowodowało przepływ siły roboczej. Społeczeń-
stwo odczuło też inne skutki innowacji. Przepływ ludności do miast, zmie-
niający się przyrost naturalny i długość życia związane z lepszymi warunkami 
do życia i wyżywieniem oraz powstanie nowej klasy społecznej dodatkowo 
napędziło rozwój. Konsekwencją tej rewolucji było między innymi powstanie 
związków zawodowych oraz sformułowanie prawa pracy. W swoim nurcie 
ekonomia skupiała się głównie na oczywistych czynnikach produkcji. Rozwój 
gospodarek i przedsiębiorstw był podstawą badań wielu wybitnych ekono-
mistów, którzy poprzez pracę badawczą tworzyli teorie wzrostu opartego na 
różnych czynnikach, także innowacjach.

Klasyczne teorie wzrostu opisywały produkt jako efekt wykorzystania 
trzech podstawowych czynników: pracy, ziemi i kapitału. Rozszerzenia kon-
cepcji często określały postęp techniczny jako pozytywne jak i zarazem nega-
tywne zjawisko. Lepsza technologia umożliwiała wytworzenie produktu lub 
jego komponentów w krótszym czasie, jednak jak opisywał ją David Ricardo, 
powodowała także spadek płac oraz zastępowanie czynnika ludzkiego maszy-
nami1. Odmiennym podejściem kierował się austriacki ekonomista Joseph 
Schumpeter, który jako jeden z pierwszych włączył pojęcie innowacyjności 
do koncepcji przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i handlu międzynarodowego. 
Warto zaznaczyć, że teorie nurtu austriackiego cechują się odmiennymi za-
łożeniami, stojącymi niejako w opozycji do klasycznych. Przede wszystkim 
skupiają się na badaniu procesów gospodarczych w warunkach braku równo-
wagi. Rozważanie procesów ekonomicznych na podstawie działania jednostek 
oraz odrzucenie skomplikowanych matematycznych modeli spowodowało 
powstanie wielu kluczowych teorii, takich jak między innymi wyjaśnienie 
słynnego paradoksu wody i diamentu.

Innowacyjność została przez austriackiego ekonomistę, Schumpetera, 
ujęta jako jakakolwiek zmiana w procesie produkcji, która pozwalała stwo-
rzyć nową jakość, towar lub usługę. Mogło to być wprowadzenie na rynek 
zupełnie nowego produktu, zmiana produktu który był do tej pory wy-
twarzany i nadanie mu nowej jakości, wdrożenie nowej metody produkcji  

1  K. Piech, Technologie, edukacja i innowacje w teoriach wzrostu gospodarczego, Polityka Gospo-
darcza nr 9/2004, s. 134.
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w oparciu o dostępną technologię lub odmienny sposób wykorzystania su-
rowców i materiałów. W dorobku Schumpetera widzimy ewolucję tego poję-
cia. Początkowo w „Teorii Rozwoju Gospodarczego” określa je mianem kom-
binacji czynników, później używa słowa przedsięwzięcie, a w swojej książce 

„Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Ca-
pitalist Process” używa słowa innowacje2. W pracy pt. „Teoria Rozwoju Go-
spodarczego” można dostrzec pogląd Schumpetera na samą kwestię rozwoju: 

„A zatem przez <<rozwój>> będziemy rozumieli jedynie takie zmiany w życiu 
ekonomicznym, które nie są mu narzucane z zewnątrz, lecz powstają z jego 
własnej inicjatywy, od wewnątrz”3. Pokazuje to punkt, z którego jego zda-
niem wywodzą się innowacje w przedsiębiorstwie- od wewnątrz, a nie z oto-
czenia przedsiębiorstwa. Autor przypisuje największą rolę w procesie powsta-
wania innowacji przedsiębiorcy, który posiadając zestaw wyjątkowych cech 
posługuje się swoją kreatywnością wprowadzając coraz nowsze usprawnienia. 
Przede wszystkim to przedsiębiorca ponosi ryzyko wprowadzenia ulepszenia, 
jego wyjątkowa kreatywność i silna wola pozwala mu na podjęcie wysiłku, 
którego efekt zmienia nie tylko produkt i przedsiębiorstwo, ale ma wpływ 
na społeczeństwo i gospodarkę. Jak stwierdza, przyczyną zmian nie są nowe 
potrzeby konsumentów lecz producenci, którzy wprowadzają nowe, lepsze 
towary na rynek. Nie każda osoba posiadająca fabrykę jest przedsiębiorcą- jest 
nim tylko ta osoba, która rozwija ulepszenia i cały czas realizuje innowacje,  
a jeśli przestanie to robić - przestaje nim być. 

W klasycznym nurcie ekonomii motywacją przedsiębiorcy jest zysk, 
natomiast Schumpeter ma zupełnie inny pogląd. Utożsamia przedsiębiorcę  
z postacią twórcy, który prowadzi działalność nie tylko dla korzyści mająt-
kowych, a z chęci stworzenia czegoś, co da mu władzę i zagwarantuje sukces. 
Innowacyjność pozwala na konkurowanie z innymi podmiotami, wypraco-
wanie odpowiedniej przewagi. Jak określił to, każda innowacja zastępuje do-
tychczasową krzywą produkcji nową, która cechuje się większą wydajnością, 
co bezpośrednio przekłada się na wyższe dochody przedsiębiorstwa. Wraz  
z prawem malejącej produktywności, nawet w przypadku wprowadzenia no-
wej krzywej efektywność jednostajnie maleje, co wymusza ciągłe tworzenie 
ulepszeń. Konfrontując to z prawem malejących dochodów Davida Ricardo 

2 A. Glapiński, Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, Konsumpcja  
i Rozwój nr 1/2012, s. 5.
3  J. Schumpeter, Teoria Rozwoju Gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 99.
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Schumpeter stwierdził, iż innowacje przełamują to zjawisko4.Co więcej, jest 
ono określane jako zakłócenie panującej równowagi, co wpisuje się w podsta-
wowe założenie austriackiej szkoły ekonomii. Schumpeter w swoich rozpra-
wach wyraźnie rozróżnia pojęcie wynalazku oraz innowacji. Warto zwrócić 
uwagę na to, iż mianem innowacji określa nową technologię, produkt lub 
jego ulepszenie, które zostało wprowadzone na rynek lub użyte pierwszy raz. 
Jest to założenie, które często było podważane przez badaczy zagadnienia, 
którzy włączali do niego także metody oraz maszyny mające dotąd zastoso-
wanie. „J. Schumpeter stał na stanowisku, że tworzenie wiedzy, czyli wyna-
lazek, to zupełnie coś innego niż innowacja, czyli wprowadzanie wiedzy do 
produkcji. Niektóre wynalazki nigdy nie znajdują zastosowania, a czasami 
musi upłynąć dużo czasu od momentu powstania wynalazku do jego zasto-
sowania w praktyce. Wiele wynalazków nigdy nie prowadzi do innowacji,  
a sporo innowacji nie wymaga wynalazku”5. 

Patrząc na teorie innych ekonomistów z neoklasycznego nurtu, można 
zaobserwować jak różne podejścia i metody doprowadzały do podobnych 
wniosków. Kenneth Arrow w swoim tekście „The Economic Implications of 
Learning by Doing” w matematycznym modelu zakłada, że dobro kapitało-
we o niższym numerze (starsze) posiada mniejszą produktywność niż dobro  
o numerze wyższym (nowsze), a zdobyta wiedza się nie zużywa, więc każdy ko-
lejny inwestor korzysta z doświadczenia zdobytego dzięki inwestycji poprzed-
nika. Schumpeter pomimo swojego niestandardowego podejścia zauważa,  
że kolejny etap rozwoju bazuje jakby na poprzednim osiągniętym etapie, co 
z kolei jest powodem do dalszego rozwoju (kontynuacji procesu). W gospo-
darce konkurencyjnej rozwój rozumiany jako zmiana kombinacji czynników 
powoduje, iż nowe rozwiązania na rynku wypierają stare. Szczególnie mówi 
tutaj o nowych metodach wykorzystania zasobów przy założeniu, że w przed-
siębiorstwie nie istnieje grupa czynników niewykorzystanych. Istnieją także 
zagrożenia związane z kreowaniem nowych form produkcji: „Przywództwo 
polega na tym, że swym postępowaniem i powodzeniem pociąga on za sobą 
innych producentów z tej samej gałęzi przemysłu. Ostatecznie jednak sam 
przedsiębiorca traci w konsekwencji na tym przywództwie, bowiem ci inni 
producenci – imitatorzy – są jego konkurentami. Naśladując przedsiębiorcę, 
przyczyniają się wkrótce do ograniczenia jego zysku, a w końcu pozbawiają 

4 S. Marciniak , Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warsza-
wa 2010, s. 16.
5 K. Kozioł- Nadolna, Internacjonalizacja działalności badawczo- rozwojowej w kształtowaniu 
procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 26.
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go tego zysku całkowicie”6. Mimo, iż przedsiębiorca w pojęciu Schumpetera 
nie dąży do zysku, a jego główną motywacją jest chęć tworzenia oraz władzy 
i przewagi nad konkurencją, dodatkowym efektem jest uzyskanie przychodu, 
który jest przez niego opisany jako wytworzony jedynie dzięki przedsiębiorcy 
i nie jest porównywalny do tego wygenerowanego przez pracowników i ma-
szyny. 

Jednym z krytyków austriackiej szkoły ekonomii był polski ekonomista 
Oskar Lange, który w swoim artykule „A Note on Innovations” skupił się na 
badaniu koncepcji innowacyjności oraz jej konsekwencji, które były kluczowe 
w teorii rozwoju ekonomicznego Schumpetera. Podobnie jak on przyglądał 
się teorii przedsiębiorstwa, jednak opisał działalność jako wcześniej zaplano-
wane wpływy i wydatki obarczone w pewnym stopniu niepewnością co do ich 
dokładnej wartości. Innowacje określał jako taką zmianę w funkcji produkcji, 
która umożliwi przedsiębiorstwu zwiększyć zdyskontowaną wartość maksy-
malnego efektywnego zysku możliwego do uzyskania przy danych warunkach 
rynkowych. Co więcej uznał, iż schumpeterowska definicja utożsamiająca in-
nowację z utworzeniem nowej funkcji produkcji traktuje zagadnienie zbyt 
szeroko. 

Jak wskazuje Lange, istnieje duża, lub wręcz nieskończona liczba kom-
binacji czynników produkcji, które prowadzą do stworzenia nowej funkcji, 
jednak nie wszystkie z nich prowadzą przedsiębiorstwo do osiągnięcia mak-
symalnego efektywnego zysku7. Jako konsekwencję wprowadzenia uspraw-
nienia wskazuje zmianę popytu przedsiębiorstwa na dany czynnik produkcji. 
Mowa tutaj o efekcie innowacji, której zastosowanie powoduje oszczędność w 
wykorzystaniu jednego czynnika i zwiększenie użycia innego, co ostatecznie 
przekłada się na zmianę okresowego zapotrzebowania na te czynniki. Lan-
ge przedstawia pozyskanie i wdrażanie innowacji, która pojawia się w przed-
siębiorstwie: jest wykorzystywana początkowo w niewielkim stopniu w celu 
zwiększonego wykorzystania w przyszłości oraz nawiązuje do wyjaśnionego 
przez Schumpetera mechanizmu działania cyklu, w którym moment zuży-
wania czynnika produkcji przypisuje fazie dobrobytu i okresowi wzrostu w 
czasie recesji. Kluczowe w opisie efektów wprowadzenia innowacji są warunki 
rynkowe czyli między innymi ilość firm na tym rynku. Jak wskazuje autor, 
w warunkach doskonałej konkurencji oraz braku taryf celnych dodatkową 

6 A. Glapiński, Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, Konsumpcja  
i Rozwój nr 1/2012, s. 10.
7  O. Lange, A Note on Innovation,The Review of Economics and Statistics, Vol. 25, No. 1 /1943,  
s. 21.
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konsekwencją jest wzrost zdyskontowanej wartości efektywnego zysku, co 
przyciąga na rynek nowe przedsiębiorstwa. Oskar Lange rozważając zagadnie-
nie innowacji bada ją pod względem jej wpływu na zmianę i wydajność zapo-
trzebowania przedsiębiorstwa na czynniki produkcji oraz koszt krańcowy pro-
duktu. Oznacza to, iż wzrost kosztu krańcowego wyprodukowanego dobra 
powoduje spadek rentowności przedsięwzięcia co zmusza przedsiębiorstwo 
do zwiększenia podaży dobra i wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania8.  
Co więcej, możliwe jest wprowadzenie takiego udoskonalenia, które będzie  
w stanie spowodować obniżenie kosztu krańcowego przy jednoczesnym spad-
ku ilości produkowanych dóbr i zapewnieniu odpowiedniej rentowności. Tu-
taj znajdujemy uzasadnienie odmiennej definicji jaką zaproponował Lange  
w stosunku do Schumpetera, opisując innowację jako zmianę funkcji produk-
cji, która powoduje wzrost maksymalnego efektywnego zysku który zapewni 
przedsiębiorstwu odpowiednią rentowność i opłacalność produkcji. 

Przyglądając się pracom następców Schumpetera nie sposób nie wspo-
mnieć o Friedrichu Hayek’u, który rozwijał egzogeniczną teorię innowacyj-
ności. Jako krytyk socjalizmu zgadzał się z Oskarem Lange w kwestii większej 
efektywności i lepszej alokacji zasobów w przedsiębiorstwach prywatnych, 
które jako autonomiczne podmioty podejmują inicjatywy oraz ponoszą ich 
konsekwencje tworząc i wdrażając innowacje. Twórca wynalazku proponuje 
go przedsiębiorcom, którzy oceniają czy opłacalne jest dla nich wprowadzenie 
danego dobra na rynek. Hayek upatrywał sukcesu innowacji w ilości zain-
teresowanych przedsiębiorców, którzy chcieli ponieść ryzyko wprowadzenia 
nowości na rynek. Wyjątkowo podkreśla rzadkość udoskonalenia oraz funkcję 
przedsiębiorcy jako nośnika innowacji, a nie jej twórcę. Upatrywał bodźców 
do powstania nowości na zewnątrz i nie uważał sektora biznesowego jako 
środowiska obdarzonego niezbędną do wytworzenia udoskonalenia wyobraź-
nią czy kreatywnością9. Charakterystyczne jest założenie o nieokreślonej przy-
szłości, w związku z czym inwestujący przedsiębiorcy działali w warunkach 
dużej niepewności co do wprowadzenia udoskonalenia oraz jego efektywności. 
Ekonomista chcąc uprościć model określił innowację jako rzadko występujące 
zjawisko o nieznacznych konsekwencjach. Warto podkreślić jak Hayek wyod-
rębniał pojęcie informacji oraz wiedzy w kontekście odkrywania udoskonaleń. 
Informację określał jako obiektywną, natomiast wiedzę jako ich subiektywną 

8  G. Musiał, I. Chrzanowski, Schumpeter- Lange- Galbraith. Innowacje w teorii i praktyce, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 362/2018, s. 47.
9  E. S. Phelps, Hayek ’s new ideas and present- day ones Rev Austrian Econ, Springer, New York 
2015, s. 255.
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interpretację wraz z własnymi spostrzeżeniami10. Pojęcie odkrywania, deduk-
cji oraz wiedzy jest istotne przy próbach analizowania wczesnego etapu po-
wstawania innowacji- stworzenia koncepcji, która opiera się na tych właśnie 
składnikach. Łącząc tę koncepcję z schumpeterowskim opisem przedsiębiorcy, 
który w jego pojęciu musiał być obdarzony pewnymi cechami, aby móc stwo-
rzyć coś nowego i unikalnego, możemy określić, że w skład tych właściwości 
wchodziły z całą pewnością informacje docierające do twórcy oraz jego wiedza 
i spostrzeżenia, które nabył w ciągu swojego życia. W modelu Hayeka przy-
szłość jest nieokreślona, a przedsiębiorca podejmując decyzję inwestycyjną 
może wybrać rozwiązanie nieefektywne ze względu na brak wiedzy, w jaki 
sposób i gdzie najlepiej inwestować11. Powiązanie percepcji z powstaniem 
przedsięwzięcia jest podejściem, które nie było uwzględniane w poglądach na-
stępców Schumpetera, co pokazuje jak bardzo Hayek wyprzedził swoje czasy. 
Dziś koncepcje gospodarki opartej na wiedzy oraz inwestycji w kapitał ludzki 
bardzo często pojawiają się w publikacjach dotyczących nie tylko technologii, 
lecz również we współczesnych ideach zarządzania przedsiębiorstwami.

Podejścia Schumpetera i Hayeka w określaniu pojęcia innowacyjności 
należą do grupy koncepcji podażowych, ze względu na rozpatrywaną w ich 
dziełach motywację jej powstania. Według tych teorii udoskonalenie jest kre-
owane wewnątrz przedsiębiorstwa i to tam powstaje zapotrzebowanie. Zu-
pełnie inny punkt widzenia przyjął Jacob Schmookler, który uważał sygnały 
płynące z zewnątrz jako motywację do powstania innowacji. To klasyczne 
ujęcie rozpoczęcia produkcji ze względu na niedostatek pewnych towarów. 
Niejednokrotnie obserwujemy wyścig przedsiębiorstw, które chcąc odpowie-
dzieć na potrzeby płynące z rynku udoskonalają lub tworzą na nowo dobro, 
co powoduje mniejsze ryzyko niepowodzenia inwestycji i utraty poniesionych 
nakładów. Schmookler widział związek pomiędzy inwestycjami w dobra ka-
pitałowe oraz udzielanymi patentami. Zwiększony popyt na rynku wpływa 
na wzrost zwrotu z wynalazczości, co przekłada się na zwiększoną liczbę pa-
tentów. Jednocześnie działalność innowacyjna zwiększa popyt poprzez rozwój 
technologii. W artykule z 1962 roku zatytułowanym „Economics Sources of 
Inventive Activity” wyraża związek pomiędzy ilością wysiłku włożonego przez 
przedsiębiorcę a stopniem ulepszenia. Przy obranym celu i poziomie, na jakim 
chce wprowadzić zmianę, nie podejmuje tego samego wysiłku i ilości pracy co 

10  B. Erkut, Hayek on Product Innovation and Market Shaping: Opening the Black Box, Liberal 
Düşünce Dergisi 25(100)/ 2020, s. 176.
11  E. S. Phelps, Hayek ’s new ideas and present- da yones Rev Austrian Econ, Springer, New 
York 2015, s. 255.
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wynalazca tworzący bardziej zaawansowane udogodnienia. Zmiany w dotych-
czas funkcjonujących wynalazkach są konsekwencją warunków panujących 
na danym rynku, który niejako wymusza rozwój wynalazku lub konieczność 
stworzenia nowego. W toku swoich badań nad koleją oraz przemysłem bu-
dowlanym wskazuje na niewielki wpływ stanu gospodarki oraz tempa wzrostu 
populacji na związek pomiędzy wynalazkiem a produkcją. Nawiązuje tutaj do 
Schumpetera, który innowacje określał jako czynnik determinujący rozwój 
ekonomiczny. Uważał, że inwestycje w części sektorów oraz branż są regulo-
wane przez system. Stwierdzał, że stan całego systemu był zależny od inno-
wacji w obrębie sektora przemysłowego, a szczególnie kilku głównych gałęzi, 
które różniły się między sobą pomiędzy poszczególnymi okresami12. Sprzedaż 
towaru jest zdaniem Schmooklera powiązana z oczekiwanymi korzyściami 
z wynalazku, możliwością jego finansowania, liczbą pozostałych wynalaz-
ców oraz pewnym niezadowoleniem, które motywuje powstanie wynalazku. 
Podkreśla, iż za zarówno mniejszymi jak i większymi udoskonaleniami stoi 
wysiłek wynalazczy, który ma swoje źródła w presji oraz możliwościach eko-
nomicznych. Kwestia wynalazczości jest skorelowana z ciągłym pogłębianiem 
wiedzy, która otwiera przed przedsiębiorcą nowe możliwości osiągania zysków 
oraz zaspokojenia pojawiających się nowych potrzeb wynikających z rozwoju 
społeczeństwa.

Obecnie pojęcie innowacji zostało zaktualizowane i zapisane w spo-
sób, który w sposób uniwersalny opisuje ich znaczenie i rolę w XXI wieku. 
Wspólne opracowanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz 
Europejskiego Urzędu Statystycznego o nazwie „Oslo Manual” jest podsta-
wą interpretacji danych dotyczących udoskonaleń i wynalazczości. Według 
podręcznika innowacją nazywamy „(…) nowy lub ulepszony produkt lub 
proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich pro-
duktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjal-
nym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę 
(proces)”13. Warto zaznaczyć, że także w tej publikacji definicja pojęcia ulega 
swojego rodzaju ewolucji. Poprzednie wydanie zawierało bardziej szczegółowy 
opis uwzględniający oprócz konieczności zaistnienia nowego towaru lub jego 
znacznego udoskonalenia także nowe techniki marketingowe, odmienne sto-
sunki z otoczeniem oraz inny sposób organizacji miejsca pracy. Jak zaznaczają 

12  J. Schmookler, Economic Sources of Inventive Activity, The Journal of Economic History, Vol. 
22, No. 1 (1962), s. 14.
13  OECD, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innova-
tion, 4th Edition, Przekład na język polski: GUS, Warszawa 2020, s. 22.
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autorzy pojęcie jest na tyle szerokie, że bardziej szczegółowe sformułowanie 
nie jest w stanie oddać istoty zagadnienia. Z czasem innowacje i innowacyj-
ność objęły praktycznie każdą dziedzinę życia gospodarczego, stąd konieczne 
jest jak największe uogólnienie oficjalnej formuły, która jak wskazuje Orga-
nisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ma wyznaczać 
międzynarodowy standard. Zatem innowacją można uznać proces lub pro-
dukt, który jest przejęty z rynku lub innego przedsiębiorstwa, a w danej fir-
mie będzie wdrożony po raz pierwszy. Jest to zaprzeczenie teorii Schumpetera, 
który innowację upatrywał w efektach pracy twórczej, które zostały zainicjo-
wane jako pierwsze, a nie powstały wskutek dyfuzji. To uproszczenie zostało 
przyjęte dla ułatwienia klasyfikacji innowacji dla celów statystycznych.

Jak pokazuje historia zarówno samego zjawiska innowacyjności jak rów-
nież tego w jaki sposób opisywali ją wybitni ekonomiści, jest to bez wątpienia 
jeden z głównych czynników oddziaływujących zarówno na przedsiębiorstwa 
jak i całe gospodarki. Warto przyjrzeć się dokładniej samemu procesowi po-
wstawania innowacji, aby zrozumieć mechanizmy oraz skutki jakie za sobą 
niesie. Najnowsze publikacje rozróżniają różne typy innowacji, które obejmu-
ją szeroki zakres działań przedsiębiorstw oraz pozwalają na ograniczenie badań 
do konkretnych procesów lub nowo powstałych gałęzi gospodarki.

Podział oraz fazy powstawania innowacji

Rozwój gospodarek oraz utworzenie nowych sektorów i gałęzi gospo-
darek odmieniły podejście do koncepcji innowacyjności. W poprzednim 
podrozdziale można było zaobserwować jak twórcy koncepcji zmieniali swoje 
definicje zjawiska wraz z rozwojem tej kategorii. Następcy znacznie poszerzali 
teorię udoskonaleń badając jej konsekwencje oraz źródła. Wraz z tym zagad-
nieniem znacznie zmieniła się cała teoria przedsiębiorstwa, która sama uległa 
przyspieszonemu rozwojowi. Tam, gdzie wprowadzone wynalazki i ulepszone 
metody pomogły przedsiębiorstwom przejść próbę czasu i dopasować się do 
zmieniającej gospodarki, powstały dużo większe podmioty (często korporacje), 
o zupełnie innej budowie i strukturze organizacyjnej. Ponadto sektor przemy-
słowy w gospodarkach rozwijających się i rozwiniętych odszedł na dalszy plan, 
a jego miejsce zastąpił sektor usług jako dużo bardziej nowoczesna i dyna-
miczna forma. Dotychczas znane podstawowe trzy sektory zostały rozwinięte 
o kolejny- obejmujący usługi zaawansowane. Tutaj „produktem” są usługi 
związane z przetwarzaniem informacji, czyli działalnością IT, bankowością, 
edukacją, marketingiem, gdzie głównymi odbiorcami są przedsiębiorstwa 
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wykorzystujące usługi zewnętrzne. Szczególnie ważne są tutaj nakłady na ba-
dania i rozwój, które pozwalają czerpać korzyści inwestorowi i finansować 
postęp. Swobodny przepływ kapitału znacznie przyspieszył dynamikę zmian,  
a jednoczesna migracja ludności często w celach zarobkowych rozpowszechni-
ły wiedzę oraz know-how. Tak wielowymiarowe pojęcie w dobie digitalizacji 
i wyparcia wielu klasycznych wynalazków i form, ma swoje różne odmiany 
jak i cały proces powstawania, który ewoluował od czasów pionierów pojęcia 
innowacyjności.

Sklasyfikowania innowacji możemy dokonać ze względu na skalę oddzia-
ływania co oznacza, że te dotyczące działalności i toku produkcji w obrębie 
danego przedsiębiorstwa są uznawane za drobne, średnie dotyczą konkret-
nego produktu lub opracowanej technologii, a te o największej skali zmian 
wpływają na cały sektor lub gałąź gospodarki. Drugim podziałem są innowa-
cje technologiczne i nietechnologiczne. „Innowacje technologiczne powstają 
w wyniku działalności innowacyjnej obejmującej szereg działań o charakterze 
badawczym (naukowym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i han-
dlowym”14. W takim rozumieniu możemy podzielić je dalej na te dotyczące 
produktu obejmujące stworzenie nowego dobra lub ulepszenie już istniejące-
go oraz procesu produkcji, czyli wszelkich metod wytwarzania lub organiza-
cji produkcji. W swoim dorobku Schumpeter rozgraniczał opisywane przez 
siebie innowacje na produktowe i procesowe, badając sferę technologiczną, 
która odgrywała największą rolę w ówczesnej gospodarce opartej głównie na 
przemyśle. Udoskonalenia niezwiązane z technologią odnoszą się do pozosta-
łej działalności przedsiębiorstwa, która nie przekładają się bezpośrednio na 
proces produkcji, jak na przykład zarządzanie podmiotem, organizacja struk-
tur przedsiębiorstwa czy koncepcja marketingowa. Jedną z bardziej znanych 
innowacji nietechnologicznych jest model marketing mix, czyli tzw. 4P. 

Podręcznik Oslo Manual, który ustala współczesne ramy podejścia do 
badania innowacji znacznie uogólnił podział jakiemu podlegały udoskonale-
nia. Podstawowe rozróżnienie na cztery typy: produktowe, procesowe, organi-
zacyjne i marketingowe zostały zastąpione dwoma kluczowymi typami: udo-
skonaleniem produktowym czyli takim, które wprowadza na rynek zupełnie 
nowy lub udoskonalony w znacznym stopniu towar, oraz innowacją w proce-
sie biznesowym, która jest określana jako proces dla jednej lub kilku funkcji  

14  M. Kruszka., Międzynarodowy pomiar innowacyjności gospodarek, Działania ekonomiczne 
podmiotów rynkowych : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekono-
miczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska – Świat, PRINT GROUP, Szczecin  
2007, s. 48.
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w przedsiębiorstwie, który różni się znacząco od poprzednich i został wdrożo-
ny w danym przedsiębiorstwie15. Jak możemy zauważyć, publikacja rozpatruje 
innowację na poziomie mikroekonomicznym, skupiając się na zagadnieniach 
dotyczących przedsiębiorstw, co implikuje konieczność przeprowadzania te-
stów i analiz ich bieżącej sytuacji oraz otoczenia, które w ostatnich dwóch 
dekadach wymusza wspomniane uogólnienia. Patrząc na innowacje z punktu 
widzenia łańcuchów wartości i tego jakie role w nich odgrywają, szwedzki 
ekonomista Ove Granstrandw swojej pracy „The Economics and Manage-
ment of Intellectual Property – Towards Intellectual Capitalism” scharakte-
ryzował typologię udoskonaleń uwzględniając także możliwość ich ochrony 
patentem lub tajemnicą. Wyodrębnione przez niego obszary obejmują tech-
nikę i technologię, finanse, zarządzanie/organizację, instytucje, dystrybucje  
i marketing oraz sfery „inne” takie jak kultura, polityka, prawo itp. Ujęte  
w zestawieniu przykłady obejmują wiele działów, nie skupiając się jedynie na 
produkcji, włączając w nie dominujący obecnie sektor usług.

W zależności od tego jaki został obrany zakres badania udoskonaleń, 
można rozpatrywać cały proces powstawania z punktu widzenia pojedyn-
czej innowacji, przedsiębiorstwa lub całej gospodarki. Złożoność zagadnienia 
wpływa na konieczność zwiększania szczegółowości opisu oraz wyodrębnienia 
większych ilości czynników i faz, które towarzyszą całemu cyklowi życia in-
nowacji. Wszystkie te podejścia, koncepcje i badania łączą się w jedną struk-
turę, która obejmuje to interdyscyplinarne zagadnienie. Skupiając się na jak 
najszerszym przedstawieniu całego procesu można wyodrębnić dwa kluczowe 
momenty: powstania innowacji oraz rozpowszechnienia. Takie spojrzenie 
nie oddaje w pełni istoty mechanizmu jaki należy przedstawić chcąc poznać 
wpływ innowacji na gospodarkę, przedsiębiorstwa oraz konkurencyjność na 
rynku. Odwołując się do źródeł teorii powstawania udoskonaleń odnajduje-
my tzw. Triadę Schumpetera, która zawiera w sobie trzy pojęcia: wynalazek, 
innowacja, imitacja.

Jak wynika z analizy prób definiowania zjawiska innowacyjności zwykle 
autorzy zgodnie stwierdzali, iż zwykły wynalazek nie zawsze ma możliwość zo-
stać udoskonaleniem. Muszą być ku temu pewne przesłanki i tutaj pojawiają 
się pierwsze różnice w ich określaniu. „J. Schumpeter stał na stanowisku, że 
tworzenie wiedzy, czyli wynalazek, to zupełnie coś innego niż innowacja, czyli 
wprowadzanie wiedzy do produkcji. Niektóre wynalazki nigdy nie znajdują 

15  OECD, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innova-
tion, 4th Edition, Przekład na język polski: GUS, Warszawa 2020, s. 23.
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zastosowania, a czasami musi upłynąć dużo czasu od momentu powstania 
wynalazku do jego zastosowania w praktyce. Wiele wynalazków nigdy nie 
prowadzi do innowacji, a sporo innowacji nie wymaga wynalazku”16. Austriak 
rozgraniczył pojęcie usprawnienia oraz wynalazku podkreślając częsty brak 
związku z nowo skonstruowanym rozwiązaniem a innowacją. Mogą powstać 
rozwiązania, które nie będą miały zastosowania w produkcji nowego dobra 
lub nie będą tworzyły nowej jakości. Wynalazek był w schumpeterowskiej 
teorii zupełnie oddzielony od udoskonalenia, które wytrącało rynek ze stanu 
równowagi i było niejako siłą napędową rozwoju. Często wynalazkiem określa 
się także niewdrożoną innowację, która pozostała na etapie laboratoryjnym. 
Dla Schumpetera wynalazek jest co prawda efektem kreatywności, jednak nie 
ma zbyt wielkiego znaczenia w toku analizy ekonomicznej, natomiast innowa-
cja jest decyzją przedsiębiorstwa, postanowieniem wdrożenia wynalazku. 

Drugą fazą po stworzeniu pomysłu jest zaadoptowanie go w podmiocie 
gospodarczym. Wykorzystanie udoskonalenia pozwala na zwiększenie efek-
tywności toku produkcyjnego dzięki zastosowaniu nowej metody wytwarza-
nia, maszyny lub wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Ta faza wiąże 
się ze zwiększeniem korzyści dla przedsiębiorcy co w literaturze jest określane 
jako pewien nadzwyczajny zysk. Dodatkowym efektem jest polepszenie pozy-
cji przedsiębiorstwa na rynku, które dzięki innowacji osiągnęło przewagę nad 
konkurentami. Nie jest to jednak trwały stan, a wszystkie pozytywne konse-
kwencje wprowadzenia udoskonalenia zaczynają z czasem maleć. Wytrącenie 
rynku ze stanu równowagi pociągnie za sobą chęć ze strony innych przedsię-
biorstw powtórzenia lub przejęcia innowacji w celu poprawienia swojej po-
zycji oraz osiągnięcia dodatkowych korzyści. Dochodzi do zjawiska dyfuzji 
innowacji, czyli jej rozpowszechnienia. Ten etap budził wśród badaczy wiele 
dyskusji, czy jest to dobra praktyka i jaki wpływ ma na rynek oraz gospodarkę. 
Podłożem tego typu analiz było zjawisko imitacji, które długo było uznawane 
za negatywne. Schumpeter nie uznawał imitacji jako procesu twórczego jaki 
zachodzi podczas pierwszego zastosowania ulepszenia, stąd mocno rozgrani-
czał pojęcie naśladownictwa oraz innowacyjności. 

Konkurenci funkcjonujący na rynku są dla przedsiębiorcy swojego 
rodzaju zagrożeniem i „przejmując” jego udoskonalenie z czasem pomniej-
szają jego nadzwyczajny zysk aby w efekcie całego procesu w pełni go po-
zbawić. W dostępnych publikacjach często pojawia się opis konsekwencji  

16  K. Kozioł- Nadolna, Internacjonalizacja działalności badawczo- rozwojowej w kształtowaniu 
procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013 s. 26.
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naśladownictwa dla pojedynczych przedsiębiorstw: „Natomiast poprzez imi-
tacje przedsiębiorstwo może osiągnąć jedynie nietrwałą przewagę konkuren-
cyjną. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że chociaż innowacje oryginalne sta-
nowią podstawę przewagi konkurencyjnej, to jednak w wielu przypadkach 
problemem jest utrzymanie jej na własność”17. Rezultatem jest konieczność 
ciągłego rozwoju przedsiębiorstw pod względem technik produkcji oraz 
świadczenia usług oraz samego produktu dostarczanego na rynek. Jak to okre-
ślali R. Nelson i S. Winter imitacja jest dla przedsiębiorstwa pewną szansą  
i formą strategii, drugą obok imitacji która skutkuje rozwojem oraz zmianą 
pozycji na rynku, co jest kluczowe aby mogła przetrwać. W gospodarce nie 
istnieje możliwość, aby każdy podmiot mógł cyklicznie wprowadzać nowe 
udoskonalenia i jednocześnie być pierwszym. Udaje się to nielicznym jednak 
dzięki zjawisku imitacji możliwe jest osiągnięcie korzyści nie tylko w obrębie 
jednego przedsiębiorstwa, ale także całego sektora i gospodarki. 

Według współczesnych definicji innowacji może być za nią uznany proces 
lub metoda, która nie była wcześniej wykorzystana w danej firmie. Pionierzy 
pewnych rozwiązań mają możliwość ochrony swoich wynalazków nie tylko 
poprzez nierozpowszechnianie informacji na temat zmodernizowanej metody 
produkcji, ale również dzięki regulacjom prawnym. Jedną z technik, które 
mogą przyjąć podmioty gospodarcze w celu ochrony wynalazku jest ochrona 
własności gospodarczej i uzyskanie patentu. Muszą istnieć pewne przesłan-
ki aby technika wytwarzania lub dobro zostało objęte oficjalną licencją, jak 
brak publicznej prezentacji przed zgłoszeniem do objęcia ochroną, posiadanie 
przez rozwiązanie pewnego stopnia wynalazczego, możliwość zastosowania  
w sposób odtworzeniowy w przemyśle oraz musi być wynalazkiem nieznanym 
(lub nieoczywistym) wykraczającym poza powszechnie znane rozwiązania. 
Wadą takiego postępowania jest długa procedura trwająca nawet pięć lat, co 
znacznie opóźnia wprowadzenie produktu lub jego ulepszonej wersji na rynek 
oraz dodatkowy koszt dla przedsiębiorstwa z tytułu procedury prawnej i opłat 
okresowych. Jeśli jednostka gospodarcza zdecyduje się na tego typu formę 
może uzyskać odmowę w toku przeprowadzanych ekspertyz.

Powyższe podejście (dość odizolowanego od otoczenia przedsiębiorstwa 
procesu powstawania innowacji) jest typowe dla klasycznych teorii i modeli. 
Globalizacja oraz rozwój spowodowały ogromne zmiany na każdym etapie 
życia gospodarczego. Schumpeterowska koncepcja twórczego przedsiębiorcy, 

17  A. I. Szymańska, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw produkcyjnych a preferencje kon- 
sumentów, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego  
Nr 20/2012 s. 148.
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który jest głównym motorem zmian i przy użyciu własnego kapitału i własnej 
kreatywności jest w stanie stworzyć innowacyjne rozwiązanie, mija się z realia-
mi. Nowoczesne podejście do innowacyjności reprezentuje koncepcja open 
innovation, która opiera się w dużej mierze na otwartości i przepływie wiedzy. 
Nakłady konieczne do rozpoczęcia procesu tworzenia udoskonalenia są czę-
sto bardzo wysokie i są pokrywane kapitałem pozyskanym z zewnątrz (mie-
dzy innymi są to dotacje na badania i rozwój), a nad pomysłem pracują całe 
wykwalifikowane zespoły. Nowinka nie zawsze powstaje wewnątrz przedsię-
biorstwa, są do tego wynajmowane odpowiednie firmy badawczo- rozwojowe. 
Dodatkowo podmioty w toku tworzenia innowacji powinny dzielić się po-
siadaną wiedzą i umiejętnościami pomiędzy sobą18. Głównym celem w kon-
cepcji jest maksymalizacja zysku płynącego z wykorzystania zmieniającego się 
rynku przy jednoczesnej swobodzie przepływu wiedzy i informacji. Brak jest 
mocnej granicy pomiędzy jednostką gospodarczą a jej otoczeniem, a wspólnie 
wypracowane korzyści i ulepszenia wpływają na cały rynek, od strony po-
pytu i podaży. Pierwszoplanową rolę odgrywa przepływ wiedzy i know-how,  
co dzięki swobodzie przepływu ludności umożliwia przenoszenie umiejętno-
ści i technik za pomocą migracji zarobkowej. Na to w jakim stopniu organi-
zacja może czerpać korzyści i wdrożyć ulepszenie decyduje zdolność absorbo-
wania innowacji. Kluczowe jest powiązanie kapitału ludzkiego z odpowiednio 
przystosowaną infrastrukturą. Podejście makroekonomiczne uwzględnia tutaj 
poziom wiedzy i jakość wykwalifikowanej siły roboczej oraz wysokość pono-
szonych nakładów na dostosowanie technologii i zasobów. 

Warunkiem osiągnięcia odpowiedniego tempa rozwoju jest tworzenie 
własnego doświadczenia i technik oraz łącznie ich z rozwiązaniami imitowa-
nymi od innych gospodarek lub przedsiębiorstw. Innowacyjność ulegając dy-
fuzji staje się coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem, do momentu kiedy 
przedsiębiorca traci wypracowaną dzięki niej przewagę i korzyści. Przyczynia 
się do rozwoju całego rynku i wytworzenie lepszych produktów dla konsumen-
tów. Innowacja przestaje być nowością i wyjątkowym odkryciem i wymusza 
zastąpienie jej czymś dużo bardziej konkurencyjnym. Austriacki ekonomista 
wprowadza pojęcie twórczej destrukcji, która jest nieodłącznym zjawiskiem 
całego procesu. Tak jak w wielu innych dziedzinach niezwiązanych z eko-
nomią nowe odkrycia czy wynalazki po pewnym czasie stają się przestarzałe  
i ulegają zniszczeniu, aby na ich miejscu mogły powstać nowe struktury o 

18  K. Kozioł- Nadolna, Internacjonalizacja działalności badawczo- rozwojowej w kształtowaniu 
procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013 s. 9.
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dużo większej efektywności. Taka kolej rzeczy stanowi wyzwanie dla inicja-
tora innowacji, implikuje transformację i rozwój jest głównym elementem 
przedsiębiorczości. Oznacza to, iż organizacja która wytworzyła rozwiązanie 
stojące u podstaw jej sukcesu musi dokonać jego zniszczenia. Jeśli tak się nie 
stanie zostanie ona zniszczona przez konkurentów, którzy szybciej podejmą 
decyzję o wprowadzeniu nowego udoskonalenia. Presja jaka jest wywierana 
na przedsiębiorstwa i stawia je w konieczności walki o przetrwanie aby nie 
zostały wyparte przez nowatorskie korporacje. Napędza to wyścig technolo-
giczny oraz zmiany społeczne, które w centrum stawia maksymalizację zy-
sku. W konsekwencji możemy rozpatrywać zagadnienie twórczej destrukcji 
jako przyczynę rozwoju lub negatywne zjawisko marnotrawienia i niszcze-
nia19. Rozpatrując cały proces można stwierdzić duży stopień niestabilności 
na poziomie gospodarek kapitalistycznych, których podstawą jest ciągłe prze-
obrażanie struktur motywowane ciągłymi zmianami kombinacji czynników 
będących zestawieniem czynników produkcji oraz metod, co cechuje się dużą 
kapitałochłonnością i koniecznością finansowania działalności kredytami 
bankowymi. 

Zdarzenia na rynku finansowym mają zatem istotny wpływ na zależne od 
inwestycji przedsiębiorstwa, co w długim okresie może przynosić niekorzyst-
ne skutki20. Z historii znamy wiele wynalazków, które zrewolucjonizowały 
gospodarki i miały wpływ na skalę globalną, a mimo to dzięki określonym 
decyzjom doprowadziły do upadku przedsiębiorstwa w którym powstały. 
Dobrym przykładem jest firma Polaroid, która na zawsze odmieniła świat 
fotografii dostępnej dla każdego. Przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek 
aparat umożliwiający robienie zdjęć i natychmiastowe ich wywoływanie bez 
konieczności przechodzenia procesu w ciemni. Łatwość użycia oraz lepiej wy-
posażone modele równoważyły słabą jakość i dość niestandardowy rozmiar 
zdjęcia. Największym atutem rozwiązania była docelowa grupa do której skie-
rowano produkt-amatorzy fotografii, którzy bardzo entuzjastycznie powitali 
aparat Polaroida. Mimo pojawienia się imitatorów i powstania konkurencyj-
nych produktów firma miała dobrą pozycję na rynku. Po czasie pojawiła się 
innowacja o zupełnie innej charakterystyce z którą Polaroid nie był w sta-
nie rywalizować- aparat cyfrowy. Zmieniło to podejście odbiorców, którzy 

19  T. Kalvet, R. Kattel, Creative Destruction Management: Meeting the Challenges of the Tech-
no-Economi Paradigm Shift, PRAXIS Center for Policy Studies, Tallinn 2006, s. 20.
20  N. Stępnicka, Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera a wyzwania współczesnej go-
spodarki, Współczesne problemy ekonomiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka 
gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 129/2013, s. 30.
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wybrali lepszą jakość mimo wysokiej ceny, poprzednik został wyparty, co do-
prowadziło do upadku firmy Polaroid. Główną przyczyną było zbyt późne 
wejście na rynek wideo oraz rozwijanie jednego produktu w obrębie drobnych 
zmian i tworzenia podobnych modeli nie zmieniając poziomu zaawansowania 
technologicznego. Obecnie firma powróciła oferując szerszą gamę produktów 
korzystając ze swojego dorobku oraz mody na rynku, która przyciąga kon-
sumentów do klasycznej fotografii analogowej. Upływ lat zmienił warunki, 
a głównym konkurentem są telefony komórkowe, które z powodzeniem za-
stępują tradycyjne aparaty. Przed przedsiębiorstwem stoi wyzwanie obrony 
produktu poprzez wprowadzanie ulepszeń i bardziej zaawansowanych techno-
logii z odpowiednim stosunkiem ceny do jakości oraz przetrwanie próby czasu 
na bardzo konkurencyjnym rynku.

Powyższe rozumienie cyklu powstawania oraz niszczenia innowacji na-
leży do strony podażowej, gdzie pomysł rodzi się wewnątrz przedsiębiorstwa, 
a kiedy rozwiązanie zostaje wdrożone lub nowy towar pojawi się na rynku 
dochodzi do „spotkania” z potencjalną grupą odbiorców. Niesie to ze sobą 
ryzyko niepowodzenia oraz poniesienia straty. Stąd podejście upatrujące pod-
łoże innowacyjności po stronie popytowej, identyfikuje rozpoczęcie całego 
procesu od analizy rynku, zbadania niezaspokojonego dotąd zapotrzebowania 
na produkt lub usługę. Kiedy informacje zostaną zebrane zostają przekazane 
do jednostek rozwojowych, które opracowują strategię oraz nowy produkt, 
proces lub usługę. Dalsza część procesu wygląda podobnie jak w przypadku 
teorii podażowych. Głównym zagrożeniem tego typu podejścia jest możli-
wość błędnego oszacowania potencjalnej wielkości popytu i przychodów ze 
sprzedaży oraz pojawienie się konkurentów na wczesnym etapie powstawa-
nia innowacji. Zauważając lukę produktową na rynku przedsiębiorstwo musi 
mieć na uwadze możliwe zainteresowanie tym segmentem przez inne pod-
mioty. Swojego rodzaju kompromisem jest wykorzystanie połączonego mode-
lu popytowo- podażowego, w którym firma inicjująca innowacje tworzy nowe 
dobro mając na uwadze występujący na rynku popyt. Wtedy wszystkie etapy 
od badań poprzez powstanie koncepcji, wdrożenie jej oraz dyfuzję przenikają 
się miedzy sobą tworząc jedną strukturę21.

Obecne jak i klasyczne teorie wskazują na konieczność ciągłego udosko-
nalania dotychczasowych rozwiązań możemy nawiązać do koncepcji cyklu ży-
cia produktu, która bardziej szczegółowo określa funkcjonowanie innowacji 

21  A. Kędzierska- Szczepaniak, K. Łazorko, K. Szopik- Depczyńska, Innowacje w organizacjach, 
Texter, Warszawa 2016, s. 16.
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produktowej na rynku. Jako pierwsza występuje faza wprowadzenia towaru 
na rynek, co u Schumpetera można porównać z wdrażaniem. Druga to faza 
wzrostu, gdzie przedsiębiorstwo odnosi coraz większe zyski, a sam produkt 
zaczyna być rozpoznawalny. Pojawiają się konkurencyjne, podobne produkty. 
Trzecia faza to dojrzałość- produkt ma już stałych odbiorców i ugruntowaną 
pozycję na rynku. Ostatnia faza to spadek na rzecz bardziej nowoczesnych 
i nowszych produktów. Dzięki porównaniu wszystkich koncepcji cyklów 
mamy obraz zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa jak i rynku co do eta-
pów funkcjonowania innowacji. 

W obrębie gospodarki dokonują się ważne zmiany w zakresie zarządzania 
organizacjami, które wpływają na ich działalność oraz otoczenie. Literatura 
naukowa badająca zmiany jakie zachodzą w gospodarkach jest powiązana  
z pracami przybliżającymi zaawansowaną działalność modernizacyjną. Wpływ 
pojedynczych przedsiębiorstw na pozostałe podmioty oraz cały system na po-
ziomie makroekonomicznym jest często opisywany, natomiast dużo rzadziej 
można napotkać rozprawy dotyczące pojedynczych sektorów i ich udziału  
w rozwoju gospodarki pod względem innowacji. Każda dziedzina działalno-
ści posiada inna charakterystykę oraz strukturę. Rozwiązania, które sprawdzą 
się w obrębie jednej, w innej może przynieść odwrotne rezultaty. Co więcej, 
różnice polegają na odmiennych proporcjach wykorzystania czynników wy-
twórczych czy stopniu zaawansowania używanych technologii.

Analizowane sektory gospodarcze posiadają odmienne charakterystyki, 
które ujawniły możliwość opracowania taksonomii wzorców innowacji dla 
przedsiębiorstw, co można odnieść do poszczególnych sektorów. Podział za-
proponował Keith Pavitt, dzięki czemu stworzył podstawy do badań różnic  
w obrębie opracowywania udoskonaleń w poszczególnych branżach. Przepro-
wadzając badania w dłuższym okresie czasu, odróżnił cztery modele, które 
różniły się pod względem źródeł innowacyjności. Firmy, które dzięki wyko-
rzystaniu wiedzy najczęściej opracowywały nowe rozwiązania wewnątrz orga-
nizacji. Ta grupa polega na postępie nauki, w związku z czym ważnym aspek-
tem jej funkcjonowania jest relacja z ośrodkami akademickimi. Druga grupa 
to wyspecjalizowani dostawcy, czyli małe przedsiębiorstwa, które zajmują się 
dostawą specjalistycznych towarów na rynek, takich jak maszyny i zaawan-
sowane urządzenia, opierają swoją innowacyjność na możliwościach udosko-
naleń własnych produktów, dzięki zapleczu inżynieryjnemu i projektowemu 
oraz kontaktom z odbiorcami własnych towarów, którzy używają zaawanso-
wanych technologii. Trzecią grupę stanowią podmioty, korzystające z eko-
nomii skali i rosnącego rynku oraz korzyści jakie ze sobą niosą. Jednocześnie 
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współpracują one z dostawcami technologii, a ich specyfika polega na kreowa-
niu innowacji, pozwalających na rozszerzenie do maksymalnych możliwości 
skali produkcji. Ważnym aspektem jest tutaj nauka poprzez wykonywanie 
czynności produkcyjnych oraz rosnący rynek. Ostatnia kategoria to firmy 
zdominowane przez podaż technologii z zewnątrz, które przede wszystkim  
przyjmują rozwiązania z zewnątrz, zwykle należące do sektorów tradycyjnych, 
takich jak rolnictwo, budownictwo itp.

Duży wpływ na działalność innowacyjną i rozpoczęcie cyklu jej powsta-
wania ma szereg czynników, które mogą stać się barierą rozwoju dla przed-
siębiorstw. Podstawową przeszkodą w tworzeniu udoskonaleń może stać się 
bardzo częsty problem pozyskania kapitału. Dla małych przedsiębiorstw lub 
startupów stworzenie koncepcji bez posiadania odpowiednich nakładów może 
uniemożliwić stworzenie produktu czy usługi lub wstrzymać jego dystrybucję. 
Kredyt bankowy o odpowiedniej wysokości również może być niemożliwy 
do otrzymania dla małych, rozpoczynających działalność przedsiębiorstw. 
Koszty innowacji także mogą stanowić problem jeśli okażą się być za duże 
jak na możliwości podmiotu podejmującego się stworzenia lub naśladowania 
nowinki. Zespół z jakiego stworzone jest przedsiębiorstwo również musi speł-
niać określone warunki, szczególnie jeśli chodzi o znajomość technologii, po-
ziom kwalifikacji oraz wiedzy, ponieważ bez tego rozwinięcie pomysłu będzie 
możliwe tylko przy pomocy ośrodków badawczych co dodatkowo zwiększy 
koszty. Nie bez znaczenia jest także polityka gospodarcza prowadzona przez 
państwo w zakresie promowania oraz wspierania innowacyjności, co składa 
się na przykład na odpowiednie regulacje prawne czy dofinansowania i ulgi 
podatkowe. W publikacji „Innowacje w przemyśle” Whitfield wskazał główne 
bariery takie jak zagrożenie utraty miejsc pracy na rzecz maszyn, niska pozycja 
osoby odpowiedzialnej za innowacje w hierarchii organizacji, niedostateczna 
komunikacja i organizacja pomiędzy działami przedsiębiorstwa, uprzedzenie 
załogi oraz strach przed porażką i związanymi z nią konsekwencjami. 

Z poziomu zarówno przedsiębiorstw jak i gospodarek bardzo ważne jest 
zatem zrozumienie i zaplanowanie procesu innowacyjnego aby zminimalizo-
wać możliwe wystąpienie przeszkód oraz zwiększyć efektywność organizacji  
w zakresie wdrożenia i wytwarzania dodatkowego przychodu.

Innowacje w modelach ekonomicznych

Teorie ekonomiczne zajmujące się koncepcją innowacyjności określi-
ły pewne ramy definicyjne procesu, natomiast już dużo wcześniej zaczęto 
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analizować wpływ postępu technicznego na gospodarkę. Unikający skom-
plikowanych matematycznych obliczeń przedstawiciele austriackiej szkoły 
ekonomii badali teoretyczne zależności pomiędzy udoskonaleniami a poszcze-
gólnymi elementami życia ekonomicznego. Aby uzyskać odzwierciedlanie 
rzeczywiście występujących procesów używane są w ekonomii modele, które 
będąc dużym uproszczeniem tego co nas otacza uwzględniają wiele istotnych 
czynników. Samo rozgraniczenie pojęć wzrostu i rozwoju zmieniło postrzega-
nie zmian gospodarczych i czynników które je wywołują. Innowacyjność ma 
duży związek z jakością kapitału ludzkiego, stąd stosunek nauki do osiąganych 
efektów również został podniesiony w teoriach. Postęp technologiczny będący 
pewną zmianą w toku produkcji został dostrzeżony dosyć wcześnie, co spo-
wodowało włączenie tego czynnika do głównego nurtu oraz szereg analiz jego 
udziału.

Prekursor w dziedzinie teorii wzrostu, Adam Smith, uwzględniał trzy 
podstawowe czynniki produkcji, składające się na wytwarzane dobro. Pro-
ste powiązanie zwiększającej się liczby produkowanych towarów i przyrostu 
ludności nie zawsze odzwierciedlało rzeczywisty stan. Zauważono znaczenie 
jakości posiadanych czynników, Smith brał pod uwagę postęp jako element 
przyspieszający wzrost. Z kolei David Ricardo opisywał jakość czynnika pro-
dukcji jako jedno ze źródeł postępu technicznego, jednocześnie utożsamiając 
go z szeregiem negatywnych zjawisk jak na przykład wypieranie siły roboczej 
przez maszyny. Późniejsze wprowadzenie koncepcji innowacyjności dopro-
wadziło do analiz następców Keynesa, którzy powiązali inwestycje z popytem  
i rozwojem gospodarczym: „W teorii tej, inwestycje determinują zagregowany 
popyt, który jest połączony z produktem (zagregowana podaż) poprzez mnoż-
nik. Inwestycje zwiększają możliwości produkcyjne gospodarki, a to zmienia 
równowagę rynkową. Dla stałego wzrostu, zagregowany popyt musi rosnąć  
w takim samym tempie, jak możliwości produkcyjne gospodarki. Ścieżka roz-
woju gospodarczego jest niestabilna, jeśli stopa realnego wzrostu nie jest rów-
na stosunkowi krańcowej skłonności do oszczędności oraz współczynnikowi 
kapitał-produkt”22.

Prawdziwy przełom nastąpił wraz z powstaniem neoklasycznego modelu 
Solowa- Swana, który uwzględniał główne czynniki mające wpływ na wzrost 
w długim okresie. 

22  K. Piech, Technologie, edukacja i innowacje w teoriach wzrostu gospodarczego, Polity-
ka Gospodarcza, Nr 9/2004, s. 135.
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Y=KαL(1-α)

gdzie:

Y -produkcja
K -kapitał
L -siła robocza
α -współczynnik elastyczności
Dodając do prostego modelu technologię, połączono ze sobą czynniki mające wpływ 
na wzrost gospodarczy:

Y = ak + (α-1)l + ct

gdzie:
y -stopa wzrostu produktu
k,l,t -stopy wzrostu czynników: kapitału, pracy i technologii
c -stopień postępu technicznego
a  
oraz  -elastyczność zastąpienia pracy i kapitału 
(α-1)

Posługując się funkcją Cobba- Douglasa ekonomiści uwzględnili wpływ 
postępu technicznego „ct”, który nie był w ich modelu jednoznacznie okre-
ślony- bardziej określa składnik mający wpływ na zmianę, niebędący pracą ani 
kapitałem. W literaturze jest nazywany resztą Solowa i w przeciwieństwie do 
kapitału i pracy można zaobserwować jego wpływ na wzrost jedynie pośred-
nio, znając wartości pozostałych czynników łatwych do zmierzenia.

Skupiając się na powiązaniu między sobą akumulacji nakładów kapi-
tałowych i zmiany siły roboczej twórcy założyli iż postęp ma charakter eg-
zogeniczny i ich koncepcja nie tłumaczy procesu jego powstania, lecz sam 
wpływ na wzrost23. Egzogeniczny charakter postępu został w późniejszym 
etapie odrzucony przez między innymi Romera, który ze swoimi następcami 
stworzył endogeniczną teorię wzrostu skupiającą się na zbadaniu i wyjaśnie-
niu postępu, a nie jedynie założeniu jego istnienia. Jednocześnie zaprzeczono 
stałości efektów skali produkcji. Ważną pracą nadającą endogenicznego za-
barwienia postępowi technicznemu była publikacja Kenneth’a Arrow’a „The 
Economic Implications of Learning by Doing” w której podkreślał istotny 
wpływ doświadczenia i nauki. Dotychczas pomijane i niezauważane czynniki 

23  N. I. Gust- Bardon, Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybra-
nych zagadnień, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Ekonomia XLIII, 
Nr 1/2012, s. 112. 
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Noblista przedstawił empirycznie ukazując ich rolę w kreowaniu produktyw-
ności. Wiedza jest zmienną, która rośnie w czasie jednak najpierw trzeba ją 
zdobyć. Arrow trafnie przyrównał uczniów o tych samych doświadczeniach 
i różnych poziomach wiedzy do gospodarek, które różnią się między sobą 
funkcjami produkcji. Specyficzne dobro jakim jest wiedza wymaga ciągłego 
pokonywania trudności oraz nauki na błędnie podjętych decyzjach. Nie wy-
starczy rozwiązywanie problemów o podobnej charakterystyce, aby osiągnąć 
wyższy poziom i rozwijać swoje umiejętności, stopień skomplikowania trud-
ności musi się zmieniać. W latach kiedy powstawała publikacja dominował 
przemysł maszynowy, a ekonomiści mogli identyfikować wiedzę na podstawie 
obserwacji jej skutków.

Noblista formułując postać funkcyjną przy użyciu całek analizuje cztery 
wielkości takie jak skumulowane inwestycje brutto, całkowita liczba zatrud-
nionych, całkowita wydajność, zdolność produkcyjna dóbr inwestycyjnych. 
Ekonomista w dalszych obliczeniach dowodzi o braku możliwości jedno-
czesnego pełnego wykorzystania dwóch czynników produkcji- kapitału oraz 
pracy. Verdoorn wskazał konieczność użycia mechanizmu publicznego, któ-
ry mógłby zapewnić jednoczesne pełne użycie obu czynników. W kontrze 
do egzogenicznej teorii Solowa, odkrył i zapisał zależność pomiędzy szybkim 
wzrostem produkcji i spowodowanym tym wzrostem produktywności przy 
jednoczesnym uwzględnieniu rosnących efektów skali. Arrow miał odmienne 
zadanie sugerując, że jeden z tych dwóch czynników produkcji będzie bez-
robotny, a kapitał użyty w modelu przez Verdoorna opiera się na założeniu 
homogeniczności. Założenia modelu Arrowa obejmują brak substytucyjności 
kapitału pracą, gdyż posługując się izokwantami nigdy nie osiągniemy stupro-
centowej substytucji. 

Przy wykorzystaniu pewnej ilości kapitału niezbędnej do wprowadze-
nia innowacji możemy zwiększyć efektywność, jednak w pewnym momencie 
osiągniemy poziom maksymalnej możliwej produktywności. Maszyny za-
stępujące pracownika były odbierane przez pionierów innowacyjności jako 
negatywne zjawisko i droga do rosnącego bezrobocia, dziś jest to proces do 
którego wiele branż już się przyzwyczaiło. Niezależnie od dynamiki rozwoju 
technologii ciężko wyobrazić sobie całkowite zastąpienie siły roboczej kapi-
tałem w drodze wdrażania innowacji- człowiek zawsze będzie musiał pełnić 
nadzór nad technologią. Co ciekawe przy hipotetycznym pełnym zatrudnie-
niu nie mogłoby nastąpić pełne wykorzystanie kapitału ze względu na między 
innymi jego starzenie. Dokładnie tak jak w przypadku innowacji, jednostka 
o niższym numerze przestaje być w pełni efektywna, jej wartość spada i jest 
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zastępowana przez kolejną o wyższym numerze. Ważnym zagadnieniem po-
ruszonym w pracy Arrowa jest wpływ poziomu płac na wprowadzanie inwe-
stycji. Jeśli przedsiębiorca chce wdrożyć innowację na którą musi przeznaczyć 
pewne nakłady może uznać, iż przy obecnym poziomie wynagrodzeń jest 
nieopłacalna. Wzrost kosztów pracy może w znacznym stopniu zredukować 
zysk innowatora co zniechęci go do podejmowania się udoskonalenia. Drugi 
czynnik produkcji również ma duże znaczenie, gdyż przy pełnym zatrudnie-
niu posiadamy maksymalną produktywność siły roboczej co wpływa na efek-
tywność nowego rozwiązania. Aby pracownicy mogli się uczyć i poprawiać 
swoje kwalifikacje potrzebują coraz to nowszych maszyn, które zwiększą zasób 
wiedzy i znacznie wpłyną na dalszą produkcję. 

Ważnym podmiotem uwzględnionym w teorii endogenicznej jest sektor 
badawczo- rozwojowy. Według Romera, to nakłady inwestycyjne poniesione 
na badania naukowe podnoszą kwalifikacje oraz poziom wiedzy co bezpo-
średnio przekłada się na wzrost gospodarczy. Akumulacja wiedzy jest istotna  
w dobie popularnych zagranicznych inwestycji, które często wymagają impor-
tu siły roboczej o odpowiednim poziomie wiedzy niezbędnej do funkcjono-
wania nowego rozwiązania. Tutaj także odrzucono założenie stałych efektów 
skali, gdyż rozwój kapitału ludzkiego skutkuje powstaniem efektów zewnętrz-
nych, które wpływają nie tylko na pomiot ponoszący koszt poprawy, lecz 
także na zewnątrz przedsiębiorstwa czy gospodarki. Opisując pewien zasób 
wiedzy podlegający zmianie w czasie, Romer formułuje równanie:

gdzie:
A1 - ilość nowych rozwiązań oraz innowacji w danej jednostce czasu
δ -parametr opisujący tempo wprowadzania udoskonaleń
HA - kapitał biorący udział w toku badań nad udoskonaleniami
A - dotychczas dostępna wiedza

Funkcja produkcji wyprowadzona przez Romera przyjmuje postać:

gdzie:
HY - Kapitał zaangażowany w toku produkcji
X(i) - nadkład i-tej jednostki kapitału będącego elementem zasobów kapitało-
wych użytych w toku produkcji
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Wykształcona siła robocza dzięki otwartym granicom i łatwości migracji 
zarobkowej jest nośnikiem wiedzy, która szybko rozprzestrzenia się pomię-
dzy gospodarkami. Odpowiednio wyedukowani specjaliści przynoszą korzyść 
gospodarce, jednocześnie dzieląc się wiedzą w organizacji przyczyniają się do 
wzrostu wiedzy, co wpływa na długookresową stopę wzrostu. Solow zakładał, 
iż wiedza jest ogólnodostępna i uznał ją za dobro dostępne dla każdego i nie 
podlega konkurencyjności konsumpcji24. Zdaniem Romera wiedza technicz-
na jest kreowana przez chęć osiągnięcia zysków oraz można ograniczyć dostęp 
innych przedsiębiorstw i gospodarek do niej, pozostawiając ją do dyspozycji 
podmiotu, który ją wytworzył. „Romer wysuwa założenie, że wzrost w gospo-
darce powodowany jest głównie poprzez akumulację czynników niecharak-
teryzujących się konkurencyjnością konsumpcji, lecz częściową możliwością 
wyłączenia z konsumpcji”25. Jednocześnie autor rozróżnia wiedzę wykorzy-
stywaną w procesie produkcji oraz używaną do prac nad udoskonaleniami  
w jednostkach badawczych. Jako ważny czynnik uznaje działania państwa  
w zakresie pobudzania innowacyjności, tworzenia zachęt i warunków umoż-
liwiających prowadzenie badań ze szczególnym uwzględnieniem subwencji 
które w znacznym stopniu wspomagają obniżenie kosztów jakie ponosi przed-
siębiorstwo w związku z dodatkową działalnością rozwojową. Dla porównania 
w ekonomii neoklasycznej nie wyodrębniano kapitału ludzkiego ze zwykłego 
kapitału.

W rozważaniach nad postępem technicznym i innowacjami zauważono 
problem optimum społecznego w zakresie wysokości stopy oszczędności oraz 
inwestycji. Wpływ stopy oszczędności społeczeństwa na tempo wzrostu ka-
pitału i produktu nie został ujęty w modelu Solowa, który wręcz podkreślał 
brak powiązania pomiędzy społecznymi oszczędnościami a długookresową 
stopą wzrostu gospodarczego, która jego zdaniem była motywowana jedynie 
przez postęp technologiczny26. Solow w swojej pracy zakładał brak istnienia 
rządu, stąd cały wypracowany dochód zostaje przeznaczony na oszczędno-
ści i konsumpcję. Obie te wielkości są proporcjonalne do dochodu, a do-
datkowo inwestycje uzależnione są od posiadanych oszczędności. Wraz ze 
wzrostem dochodu per capita rosną inwestycje, a skłonność do oszczędności 

24  N. I. Gust- Bardon, Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybra-
nych zagadnień, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Ekonomia XLIII, 
Nr 1/2012, s. 115.
25  Tamże, s. 115.
26  P. Pietraszewski, Uwagi o „złotej regule” akumulacji kapitału rzeczowego i ludzkiego w kontek- 
ście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny,  
Nr 1/2009, s. 105.
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determinuje stosunek pomiędzy konsumpcją a inwestycjami. We wnioskach 
Solow opisuje wpływ wzrostu oszczędności w gospodarce na wzrost produkcji 
i ilości dostępnego kapitału na inwestycje. Aby zmaksymalizować konsump-
cję, należy obrać odpowiedni stosunek oszczędności, by osiągnąć rozwiązanie 
społecznie optymalne. Teorię objaśniającą to zagadnienie opracował Edmund 
Phelps, który sformułował tak zwane „złote reguły Phelpsa”. Odwołując się 
do gospodarki w stanie ustalonym w modelu Solowa określił, iż istnieje tylko 
jedna ilość kapitału zależna od poziomu oszczędności, która przy obecnym 
poziomie postępu technologicznego, stopniu amortyzacji oraz przyrostu lud-
ności utrzymuje gospodarkę w punkcie stacjonarnym. Jeśli występuje sytuacja 
całkowitej akumulacji kapitału, to gospodarka osiąga najwyższą ścieżkę kon-
sumpcji27. Oczywiście przejście na coraz wyższe ścieżki wymaga wstrzymania 
się od konsumpcji w stopniu, który umożliwi jej zwiększenie w przyszłości, co 
w konsekwencji pozwoli na ustalenie nowego punktu równowagi na wyższym 
poziomie. 

Bardzo ważny jest okres, na jaki musi być wstrzymana konsumpcja, dla 
społeczeństwa które stoi przed wyborem większej konsumpcji w przyszłości 
lub maksymalnej obecnie. Jest to zagadnienie które Phelps pominął uznając, 
iż gospodarka sama osiągnie ścieżkę, odpowiadającą stopie oszczędności do 
inwestycji. Co więcej rozwiązanie nie wskazuje dokładnej wysokości stopy 
inwestycji, a jedynie wskazuje pewne warunki, które muszą być spełnione aby 
otrzymać optymalne rozwiązanie. 

Gospodarki korzystając z dorobku czołowych ekonomistów dostrzegają 
efekty oraz korzyści płynące z wykorzystywania innowacji, co ma przełoże-
nie na politykę. Matematyczne modele często zwracają uwagę na zewnętrzne 
uwarunkowania oraz rolę państwa w kreowaniu odpowiedniego zapotrzebo-
wania na nowe technologie, regulację stosunku oszczędności do nakładów 
innowacyjnych oraz wpływ na wielkość konsumpcji. Często przytaczana jest 
koncepcja luki technologicznej, która jest widoczna w badaniach empirycz-
nych, określająca różnicę w poziomie posiadanych zasobów technologicz-
nych zarówno jakościową jak i ilościową, w poszczególnych gospodarkach. 
Wielkość luki decyduje o konieczności importu technologii i kapitału ludz-
kiego do jego obsługi. Teoria określa stopień międzynarodowego transferu 
technologii i zakłada zróżnicowanie w zakresie zaawansowania posiadanej 
technologii pomiędzy gospodarkami. Niewątpliwie poziom rozwoju techno-
logicznego ma przełożenie na stopę wzrostu gospodarczego oraz na pozycję 

27  Tamże, s. 110.
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na międzynarodowym rynku. Głównymi czynnikami jakie należy uwzględnić 
badając poziom technologii są między innymi potencjał naukowy i system 
edukacji. Kraje oferujące łatwiejszy dostęp do edukacji na odpowiednim po-
ziomie wpływają na jakość pracowników oraz na ich produktywność płynącą z 
odpowiednich kwalifikacji oraz specjalizacji. Podobnie uczelnie wyższe umoż-
liwiające studentom rozwijanie swojej kreatywności i łatwiejsze opracowanie 
innowacji wraz z ośrodkami badawczymi stanowią ważne podmioty będące 
źródłem udoskonaleń. Dodatkowo działania rządu wspierające przedsiębior-
ców oraz naukowców w zakresie motywowania i kreowania innowacyjności, 
oferowanie dofinansowań i ulg podatkowych wpływają na rozwój organizacji 
na terenie kraju, oraz napływ inwestycji zza granicy. Dobrymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za transfer technologii są korporacje transnarodowe. 

Przedsiębiorstwo międzynarodowe decydując się na otworzenie oddziału 
w kraju, w którym koszty pracy są niższe i jest dostęp do tańszej siły roboczej, 
ponosi nakłady inwestycyjne na uruchomienie oraz wyposażenie placówki. 
Jednocześnie dochodzi do podniesienia kwalifikacji pracowników z danego 
kraju, którzy uczą się poprzez doświadczenie, a co za tym idzie przenoszą tę 
wiedzę na inne organizacje. Jeśli państwo, w którym taka filia powstaje, nie 
jest odpowiednio zaawansowane technologicznie, korporacja dokonuje trans-
feru technologii niezbędnej do działania nowej firmy. Z czasem ma to wpływ 
na przedsiębiorstwa działające w kraju i ogólne podniesienie poziomu tech-
nologii. Na przyjęcie ulepszeń od innej gospodarki wpływ ma także poziom 
absorpcji technologii. W literaturze możemy znaleźć poglądy głoszące, iż duża 
luka technologiczna pomiędzy gospodarkami może spowodować pewne trud-
ności w przyjęciu przez słabszy kraj zaawansowanych technologii ze względu 
między innymi na brak wykwalifikowanych pracowników. Z drugiej jednak 
strony duża dysproporcja w poziomie może zwiększyć efektywność imitowa-
nej innowacji dla gospodarki o niższym poziomie28. Dla najsłabszych gospo-
darek występowanie bardzo dużej luki technologicznej jest poważną barierą 
w rozwoju i hamuje wystąpienie efektu doganiania bardziej zaawansowanych 
gospodarek. W skali mikro wprowadzenie innowacji prowadzi do objęcia 
pozycji lidera i pewnego narzucenia tempa postępu innym przedsiębior-
stwom, które dzięki chęci zwiększenia zysków są zmotywowane do imitacji  
i naśladownictwa oraz wytwarzania własnych ulepszeń. 

28 D. Kornacka, Koncepcje luki technologicznej w teorii międzynarodowego transferu technologii, 
Przegląd organizacji Nr 10/2001, s. 18.
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Z czasem wynaleziona technologia staje się bardziej powszechna i tańsza 
na czym mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie posiadają 
kapitału umożliwiającego prowadzenie własnych badań rozwojowych. Także 
transfer technologii może napotkać pewne bariery wynikające ze wspomnia-
nej wcześniej niskiej opłacalności w przypadku niskich kosztów pracy, niskie-
go popytu na rynku wewnętrznym gospodarki, która przyjmuje technologię, 
a także bariera technologiczna i kapitałowa, które mogą całkowicie uniemoż-
liwić wykorzystanie innowacji. 

Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy  
oraz pozycję konkurencyjną

Ekonomiści charakteryzując proces innowacyjności obserwowali ją  
w różnych momentach historii oraz w różnych warunkach, co sprawiło iż 
mamy szeroki opis zagadnienia w literaturze naukowej. Skupiający się głów-
nie na przedsiębiorstwach klasycy tego nurtu wiązali przyczyny oraz skutki 
udoskonaleń często kojarząc sytuację polityczną i gospodarczą z usprawnie-
niami. Innowacja mimo iż powstaje w przedsiębiorstwie lub jednostce badaw-
czej, przechodząc przez etap wdrożenia i zaprezentowania szerszej publiczno-
ści wywiera wpływ nie tylko na miejsce w którym się narodziła, lecz także na 
inne organizacje i grupy docelowych konsumentów. Oddziałując na rynek 
zmienia układ konkurencji podnosząc jakość innych produktów co przyno-
si korzyść całej gospodarce. Ta z kolei poprzez sytuację polityczną, warunki 
panujące na rynku oraz ewentualne udogodnienia dla przedsiębiorców może 
stać się siłą wspomagającą lub poważną przeszkodą. 

Zdaniem Karola Marksa, to właśnie zmiany w technikach produkcji sto-
ją u podstaw powstania nowoczesnego przemysłu, szczególnie maszyny któ-
re tę produkcję usprawniały, zwiększały produktywność w innych gałęziach 
gospodarki oraz dały początek sektorowi dóbr kapitałowych29. Zmieniają 
także całe społeczeństwa, prowadząc do rewolucji. W gospodarce socjalistycz-
nej, która jest etapem przejściowym do komunizmu, nadrzędną wartością 
jest jeden z czynników produkcji- praca. Wzrost efektywności pracy zwią-
zany jest z użyciem nowych narzędzi oraz doświadczeniem. To ludzie pracu-
jący w fabrykach przyczyniają się do rozwoju i produkują nadwyżkę, która  
w kapitalizmie jest zagarniana przez właścicieli kapitału, co powoduje nie-
równości(zdaniem Marksa pracownicy otrzymują minimalne wynagrodzenie 

29  B. Godin, Innovation: The History of a Category, Project on the Intellectual History of Inno-
vation. Working Paper, Nr. 1/2008, s. 33.
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na konkurencyjnym rynku). Właśnie dlatego ustrój kapitalistyczny według 
niego jest tak niedoskonały i w efekcie postępu zysk zacznie się zmniejszać, co 
stopniowo doprowadzi do niezadowolenia w społeczeństwie i upadku tej for-
my. Natomiast własność prywatna prowadzi do bezrobocia oraz alienacji ro-
botnika oraz niesprawiedliwego podziału wypracowanego przez niego zysku. 
Receptą na niesprawiedliwość miała być nacjonalizacja przemysłu, co uwol-
niłoby jednostkę oraz doprowadziło do automatyzacji i postępu technicznego, 
który wygenerowałby nadwyżkę pozwalającą na wyeliminowanie nierówności.  
Z historii oraz w innych teoriach ekonomicznych widzimy zupełnie odwrotny 
obraz zależności pomiędzy czynnikami produkcji, postępem i udoskonalenia-
mi oraz gospodarką.

Schumpeter łączył innowację z wytrąceniem gospodarki ze stanu 
równowagi, który jest typowy dla gospodarek stacjonarnych i oznacza pewną 
powtarzalność i niewielką zmianę w długim okresie, natomiast ustrój kapita-
listyczny cechuje się rozwojem i jest ściśle związany z kreatywnością. Dodat-
kowym efektem wzrostu w kapitalizmie jest kreowanie kredytów, czyli duże 
zapotrzebowanie na kapitał, który sfinansuje innowacje. Społeczeństwo żyjące  
w tego typu gospodarce jest nastawione na ciągłe zmiany i postęp. Domi-
nującą rolę odgrywają w nim przedsiębiorcy, którzy wytwarzają zyski i prze-
znaczają je na konsumpcję i inwestycje, co z kolei napędza koniunkturę przy 
ciągłych wahaniach od wzrostu do kryzysu. Co ciekawe utożsamiając źródło 
innowacyjności z wewnętrznymi inicjatywami gospodarczymi nie uwzględ-
niał on wpływu czynników losowych i zewnętrznych takich jak wojny czy 
kataklizmy30. Przeczy to rzeczywistemu związkowi konfliktów zbrojnych 
oraz epidemii z innowacyjnością, gdyż w czasie ich występowania następo-
wała duża dynamika zmian w poszczególnych sektorach i były bodźcem do 
rozwoju mimo swoich negatywnych skutków. Jednocześnie Austriak zwraca 
uwagę na zmiany w wielkości gospodarek spowodowane na przykład wzro-
stem liczby ludności, co przekłada się na zmianę ilościową a nie jakościową, 
nie oznacza to rozwoju a jedynie wzrost. System kapitalistyczny jest w jego 
rozumieniu układem w którym ciągły brak równowagi skutkuje konieczno-
ścią zmian struktur, organizacji oraz dóbr. „Schumpeter zwraca uwagę na 
fakt, że innowacyjność występuje nawet w warunkach rynku monopolistycz-
nego, gdyż przedsiębiorstwa będą zabezpieczać swą pozycję drogą innowacji 

30  A. Glapiński, Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, Konsumpcja  
i Rozwój nr 1/2012, s. 4.
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technologicznych i organizacyjnych, rezygnując z konkurencji cenowej”31.  
W praktyce nie istnieją książkowe rynki z jednym monopolistą, który nie jest 
zagrożony utratą pozycji, ponieważ w każdej chwili może pojawić się przed-
siębiorstwo proponujące podobny produkt lecz o wyższym stopniu użytecz-
ności dla konsumenta. Nawet w rynkach gdzie pozycja lidera jest stabilna,  
w długim okresie może dość do utraty części udziału ze względu na brak roz-
woju. Hipoteza jaka pojawiła się w historii ekonomii (a jest przypisywana 
Schumpeterowi) mówi o częstszym występowaniu zjawiska innowacyjności  
w sektorach i gałęziach zmonopolizowanych niż w tych, które cechuje klasycz-
na konkurencja pomiędzy funkcjonującymi podmiotami32. Samo pojawienie 
się udoskonalenia prowadzi w teorii do osiągnięcia pozycji lidera, co może 
doprowadzić przedsiębiorstwo do ustanowienia monopolu do czasu wprowa-
dzenia kolejnego ulepszonego produktu, procesu lub usługi, która pozwoli 
tę przewagę utrzymać. Innowacja jest odpowiedzialna za wzrost gospodar-
czy i zwiększanie dobrobytu społecznego oraz jednocześnie za bankructwo 
firm, którym nie udało się pomyślnie wdrożyć zmiany i dynamiczny wzrost 
konsumpcji.

Hayek opisywał skłonności gospodarek do innowacyjności, a jego kry-
tyka socjalizmu poruszała alokację zasobów i jej fundamentalne znaczenie dla 
innowacyjności. Własność prywatna posiada większe skłonności do wprowa-
dzania udoskonaleń oraz zwiększania użyteczności w przeciwieństwie do pu-
blicznego sektora. Jednocześnie autor był daleki od stwierdzenia, iż gospodar-
ki socjalistyczne nie są zdolne do kreowania innowacji33. Niewątpliwie wpływ 
na poglądy ekonomisty miała sytuacja gospodarczo- polityczna lat 30 oraz 
nazizm w Niemczech. Ingerencja państwa jest przez niego ujmowana jako 
szkodliwa dla przedsiębiorstw prywatnych, które powinny we własnym za-
kresie zarządzać dostępnymi zasobami, jednak wymienił między innymi wy-
datki rządowe w zakresie medycyny jako pożądane ze względu na pozytywne 
oddziaływanie na kondycję i zdrowie siły roboczej. Mimo dużej efektywności 
oraz inicjatywy w gospodarce kapitalistycznej Hayeka jest to model, w któ-
rym przyszłość jest bliżej nieokreślona, a przedsiębiorcy działają w warunkach 
niepewności co do późniejszych skutków wprowadzenia nowości na rynek ze 
względu na możliwość występowania nieznanych stochastycznych procesów. 

31  D. Drabińska, Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym, 
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Prace i Studia, Nr 2/2012, s. 10.
32  G. Musiał, I. Chrzanowski, Schumpeter- Lange- Galbraith. Innowacje w teorii i praktyce, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 362/2018, s. 45.
33  E. S. Phelps, Hayek’s new ideas and present- day ones RevAustrianEcon, Springer, New York 
2015, s. 254.
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Jako zagrożenie dla kapitalizmu wskazuje korporacje, które wspierane przez 
rząd mogą uniemożliwiać rozwój w niektórych branżach lub sektorach.  
O korporacjach i roli największych przedsiębiorstw pisał Galbraith, które 
określa jako dominujące siły w gospodarce mający duży wpływ na konsu-
mentów, poziom zaawansowania technologicznego, jakość produktów oraz 
mniejsze przedsiębiorstwa. W pewnym sensie to one są odpowiedzialne za od-
górne planowanie potrzebnych udoskonaleń, ze względu na posiadane przez 
nie środki finansowe, pozycję na rynku oraz technologiczne i organizacyjne 
możliwości. „Warto zauważyć, że innowacja w zakresie procesów produk-
cyjnych zmniejsza kwotę podwyżki, którą sektor wielkich korporacji (sektor 
planujący) przesuwa na społeczeństwo drogą zwiększania cen. W sektorze 
rynkowym wydajność pracy na ogół nie wzrasta, dlatego w dziedzinie usług 
podwyżki płac odpowiadające podwyżkom w sektorze wielkich korporacji  
w ostatecznym efekcie powodują znacznie większy wzrost cen”34. Taki wpływ 
na odbiorców nie pozostaje bez znaczenia dla innych przedsiębiorstw, po-
nieważ przy rosnących kosztach pracy i wysokim poziomie zaawansowania 
technologicznego pozostałe, mniejsze organizacje muszą dopasować się do 
zmian na rynku. Autor słusznie zwraca uwagę na częste zastępowanie rozwią-
zań o odpowiednim poziomie efektywności i zdolności zaspokajania potrzeb 
nowościami, które niekoniecznie zwiększają użyteczność. Przy okazji dotyka 
problemu bezużytecznych innowacji, które pochłaniając dużą ilość kapitału 
marnotrawią ten zasób, który mógłby być wykorzystany do produkcji czegoś 
dużo bardziej funkcjonalnego. W praktyce często mamy do czynienia z towa-
rami, których jakość spada wraz z ich rozwojem. W społeczeństwie o wysokim 
stopniu konsumpcji innowacje w zakresie produktów nie są już tak rewolu-
cyjne jak były kiedyś. W świecie wysokich technologii udoskonalenia polegają 
na szybkiej wymianie dobra ze względu na wprowadzenie nieznacznej zmiany 
w jego charakterystyce, która przyciąga masowego odbiorcę, który nie zwraca 
większej uwagi na trwałość produktu.

Normalnym zjawiskiem jest coraz częstsze zastępowanie tradycyjnej, 
wykwalifikowanej siły roboczej kapitałem, co ma odbicie w powszechnej 
automatyzacji. Motywacją przedsiębiorców przy takich zmianach pozostaje 
niezawodność, większa efektywność oraz minimalizacja kosztów. Dzięki sku-
tecznemu narzędziu reklamy relacja pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem 
uległa zmianie. To nie odbiorca kreuje popyt na nowy towar, a powiedzenie 

34  G. Musiał, I. Chrzanowski, Schumpeter- Lange- Galbraith. Innowacje w teorii i praktyce Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 362/2018, s. 49.
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„potrzeba matką wynalazku” staje się coraz bardziej archaiczne. Przedsiębiorca 
wytwarzając nowe dobro dzięki odpowiednim narzędziom tworzy potrzebę  
u konsumenta. Szybki przepływ informacji i bogacące się społeczeństwo, ce-
chujące się większą skłonnością do konsumpcji niż do oszczędzania jest po-
datne na modę oraz chęć bycia na bieżąco z nowoczesnymi technologiami 
stawia właściciela czynników produkcji na dużo lepszej pozycji niż dotychczas. 
Większe możliwości rozwoju przedsiębiorstw, stworzenia rozpoznawalnej 
marki oraz nowe kanały dystrybucji dają duże możliwości szybkiego zaistnie-
nia nawet na bardzo konkurencyjnym rynku. Należy w tym miejscu przyto-
czyć skutki tego typu zmian jak na przykład wspomniane przez Galbraitha 
marnotrawienie zasobów oraz spadek użyteczności i funkcjonalności efektów 
produkcji. 

Powracając do Schumpetera, warto przyjrzeć się temu jak odnosił proces 
powstawania innowacji do faz cyklu koniunkturalnego w gospodarce. Nale-
żący do nurtu austriackiej szkoły ekonomii naukowiec utożsamiał przyczy-
nę wytrącenia gospodarki ze stanu równowagi z powstaniem udoskonalenia 
dzięki czemu stabilizacja znów kształtowała się na nowo, jednak na wyższym 
poziomie niż dotychczas. Ze względu na zmienną ilość kreatywnych przedsię-
biorców na rynku, a zwłaszcza nieregularne występowanie innowacji w czasie 
występuje pewna cykliczność. Jednocześnie zdaniem ekonomisty gospodarka 
nie powraca w stan równowagi, jednak często wokół niego oscyluje. Najważ-
niejszy, pierwszy etap polega na pojawieniu się na rynku kreatywnego rozwią-
zania i związanego z tym boomem powodującym nagły wzrost. Po osiągnięciu 
maksymalnego punktu koniunktura zaczyna stopniowo spadać aż do momen-
tu osiągnięcia depresji, czyli spadku i ustanowienia nowego punktu równowa-
gi z którego zostaje wytrącona przez kolejną falę nowych udoskonaleń, które 
powodują ożywienie gospodarcze i ponowny wzrost. Kryzys do którego regu-
larnie dochodzi jest uznawany jako pozytywne zjawisko dla ogólnego rozwo-
ju. Z kolei radziecki Ekonomista, Kondratiew analizując sytuację w różnych 
gospodarkach utworzył model długich cyklów w którym głównymi bodźcami 
były nie tylko innowacje, ale także inflacja, deflacja oraz niektóre bardziej 
przełomowe wydarzenia polityczne35. 

Podobnie jak poprzednio, pierwsza faza związana jest z pojawieniem się 
nowego rozwiązania, jednak na dużą wręcz epokową skalę. Każda taka zmiana 
powoduje zmiany w życiu społecznym oraz organizacji życia gospodarczego 

35  K. Kozioł- Nadolna, Internacjonalizacja działalności badawczo- rozwojowej w kształtowaniu 
procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 30.
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ze względu na swój rewolucyjny wymiar. Tego typu cykle są długookreso-
we i trwają około 40-60 lat. Według teorii w historii mieliśmy do czynienia 
z czterema pełnymi sekwencjami, a obecnie gospodarka jest w trakcie pią-
tego. Jest to jednak dyskusyjne ze względu na dużą ilość ważnych z punktu 
widzenia życia gospodarczego wydarzeń, które mogłyby być uznane za kolejny 
przełomowy moment oznaczający fazę wzrostu. Obecnie z uwagi na globa-
lizację długość cykli może się znacząco skrócić ze względu na duży postęp 
i ilość rewolucyjnych wynalazków w ostatnim czasie. Za początek nowego 
procesu można byłoby uznać kryzys z 2008 roku lub obecnie występujący 
kryzys pandemiczny, odciskający piętno na przedsiębiorstwach i gospodarce. 
Schumpeter jako przełomowe wskazywał takie wynalazki jak maszyna parowa, 
która odmieniła przemysł i umożliwiła produkcję na masową skalę, stal oraz 
powstanie kolei żelaznej, co umożliwiło większą dystrybucję sprzedawanych 
towarów, przewóz surowców oraz skomunikowanie ze sobą odległych rynków, 
telefon dzięki któremu możliwe było łatwiejsze porozumiewanie się, samo-
chód który umożliwił przemieszczanie pracowników i znacząco zwiększył ich 
przepływ do oddalonych fabryk. 

Bardziej nowoczesne technologie takie jak komputer, sieć internetowa, te-
lefony komórkowe pozwoliły obecnie na bardziej precyzyjne połączenie różnych 
rynków zbytu, bardziej precyzyjne odmierzanie czasu i lepszy kontakt z kontra-
hentami i dostawcami, wykształcenie się nowych sektorów oraz gałęzi gospodarki, 
ale jak pokazują ostatnie wydarzenia zupełnie zmieniły oblicze gospodarki, która  
w momencie stagnacji i zamknięcia w dużej części przeniosła się do świa-
ta wirtualnego. Możliwość obniżenia kosztów dystrybucji oraz wytworzenia, 
lepszy kontakt i dotarcie do klienta oraz prostota działania w Internecie z całą 
pewnością wpłyną na kształt przedsiębiorstw po wyjściu z kryzysu. Później-
sze badania doprowadzały ekonomistów do podobnych wniosków różniąc się 
nieznacznie typem innowacji która wytrąca gospodarkę ze stanu równowagi 
oraz długością cykli. F.E. Kydland i E.C. Prescott, określali dynamikę zmian 
technologicznych oraz stopniowy wzrost produktywności jako zjawiska nace-
chowane dużą nieregularnością, wpływające na podaż towarów na rynku oraz 
reakcję strony popytowej, a cykl gospodarczy jako kompilację momentów 
szoków technologicznych.

Twórcy teorii ekonomicznych jako implikację wprowadzenia udoskona-
lenia opisywali wytrącenie rynku ze stanu równowagi oraz zapoczątkowanie 
cyklu. Z historii kryzysów ekonomicznych wiemy, jak ważne są usprawnienia 
i rozwój w czasach stagnacji, a każde nagłe wydarzenie powodujące załamanie 
światowej koniunktury skutkuje powstaniem wielu nowatorskich rozwiązań 
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napędzających gospodarkę. Z jednej strony w gospodarce mamy przedsiębior-
stwa, które wytrwale wprowadzają innowacje zarówno w czasie kryzysu jak  
i wzrostu, jak i takie które jedynie w sytuacji ożywienia korzystają z warunków 
ograniczając wydatki w momencie spowolnienia. Można powiązać te skłon-
ności z branżą w jakiej działają, obraną strategią, etapem rozwoju itp. oraz 
z efektami zewnętrznymi: popytem na rynku, realnym zyskiem, otoczeniem 
instytucjonalnym i zachowaniem konkurencji. Pierwszym efektem jaki wystę-
puje w okresie kryzysu jest znaczny spadek popytu na dobra. Przedsiębiorstwa 
w dobie słabszego okresu mogą finansować swoje pomysły z zaoszczędzonego 
kapitału, zaciągniętego kredytu lub dotacji, jednak często pozyskanie kapi-
tału stanowi poważną barierę. Istotny jest także sektor w jakim funkcjonuje 
podmiot- zajmując się usługami często łatwiej jest wprowadzić udoskonalenie, 
które umożliwi przetrwanie recesji niż w przemyśle. Jeśli skonfrontujemy spa-
dek popytu na towary z teorią podażową innowacji okazuje się iż muszą zaist-
nieć odpowiednie przesłanki do wprowadzenia udoskonalenia. Część przed-
siębiorstw może wstrzymać wdrożenie usprawnienia przeznaczając zasoby na 
dotychczasowe, pewne rozwiązania przynoszące zysk. 

Brak zapotrzebowania na nowe rozwiązanie ze strony rynku hamuje 
innowacyjność, której ryzyko niepowodzenia rośnie. Stąd większość przed-
siębiorstw woli przeczekać moment osłabienia do boomu związanego z oży-
wieniem gospodarki i zwiększonym popytem. Kluczowy jest stan gospodarki 
przed recesją, ponieważ jak pokazują badania, nowe kraje członkowskie oraz 
byłe kraje socjalistyczne po wyjściu z kryzysu wykazują większą lukę techno-
logiczną niż przed wystąpieniem spowolnienia, co finalnie ma duże znaczenie 
w przypadku integracji międzynarodowej. Różnice w poziomie wykształcenia 
ludności, dominujących branżach oraz zasoby występujące w gospodarkach 
mają wpływ na przejście kryzysu, tempo odbudowy oraz późniejsze funkcjo-
nowanie. Szczególnie światowe kryzysy uwydatniają nierówności. Opierające 
się na słabo wykształconej sile roboczej kraje niskorozwinięte będą mieć pro-
blem z samodzielnym radzeniem sobie z następstwami. W takim przypadku 
często mamy do czynienia z efektem naśladownictwa niż z tworzeniem re-
wolucyjnych innowacji, a w przypadku gdy duże gospodarki są pozbawione 
unowocześnień, odbija się to także na słabszych państwach (o ile nie jest to 
bardziej dotkliwe). Jednak dobrze zaplanowane innowacje mogą przynieść  
w czasie kryzysu bardzo duże zyski- pod warunkiem że umożliwiają przed-
siębiorstwom i gospodarkom na szybkie przystosowanie do panujących 
warunków.
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Rozległa sieć powiązań, jaką jest gospodarka światowa analogicznie jak 
przedsiębiorstwa oraz państwa dotyka zagadnienie innowacyjności oraz jej 
implikacji. Oddziaływanie połączonych pojedynczych gospodarek na świato-
wą jest często omawiane w literaturze, jednak rzadziej mamy opis pod kątem 
wpływu tej sieci na jej elementy. Zacieśniająca się współpraca pomiędzy pań-
stwami oraz globalizacja znacznie ułatwiają przepływ wiedzy oraz ludności 
która jest jej nośnikiem. Międzynarodowy podział pracy umożliwia lepszą 
współpracę międzynarodową, co przyczynia się do poprawy efektywności 
wykorzystania zasobów oraz procesów zachodzących w toku produkcji i do-
starczenia wartości na rynek. Przekłada się to bezpośrednio na jakość dóbr, 
które na konkurencyjnym, międzynarodowym rynku są przedmiotem handlu. 
Pogłębiająca powiązania między gospodarkami globalizacja powoduje zmia-
ny jakościowe oraz ilościowe w zakresie relacji biznesowych, organizacji życia 
ekonomicznego oraz swobody przepływu czynników produkcji. 

W literaturze możemy spotkać określenie gospodarki światowej jako wy-
niku działania mechanizmu globalizacji. Pod wpływem pogłębiania powiązań 
pomiędzy gospodarkami oraz podziału produkcji pomiędzy współpracującymi 
przedsiębiorstwami następuje wraz z rozwojem sieci światowej zmiana sposo-
bów wytwarzania, podział poszczególnych etapów pomiędzy różne organiza-
cje, minimalizacja kosztów oraz wzrost wykorzystania siły roboczej w skali glo-
balnej36. W związku z tym gospodarka światowa jest swego rodzaju innowacją  
w zakresie organizacji produkcji. Biorąc pod uwagę wpływ na wielkość ryn-
ków zbytu oraz rozwijające się kanały dystrybucji oraz traktując konsumen-
tów jako jeden globalny segment odbiorców możemy uznać ją także za in-
nowację marketingową. Przedsiębiorstwo może sprzedawać swoje towary na 
całym świecie, a w przypadku problemów z powstającymi barierami możliwe 
jest szybkie znalezienie nowego rynku zbytu. Taki punkt widzenia pozwala na 
dokładniejszą analizę oraz wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą go-
spodarka światowa zarówno z poziomu państwa jak i przedsiębiorstwa wcho-
dzącego oraz pozostającego na rynku międzynarodowym. Powiązania mają 
wiele pozytywnych konsekwencji, lecz mogą także mieć negatywny wpływ na 
wszystkie podmioty życia gospodarczego. Innowacja przynosi korzyści swo-
jemu twórcy oraz imitatorom, jednak może też wpływać na szkodę innych 
osób. Przykładem mogą być opracowane programy oraz procesy gromadzenia 
danych, które w kolejnych etapach są sprzedawane innym organizacjom lub 

36 O. Kosch, Znaczenie innowacji dla współczesnej gospodarki światowej, Stowarzyszenie Stu-
dentów i Absolwentów Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej- „WISE”, Kraków 
2017, s. 8.



44

ROZDZIAŁ 1

technologie będące zagrożeniem ze względu na niewłaściwe użycie. W obrę-
bie technik marketingowych istnieją różne narzędzia będące udoskonaleniem 
dotychczas znanych metod dotarcia do odbiorcy i manipulowania nim, co 
może prowadzić do szeregu nieetycznych zachowań i nadużyć. Warto przy-
toczyć także wpływ powiązań gospodarczych i innowacji finansowych, któ-
rych działanie widać bardzo często. Przeniesienie wielu transakcji do Interne-
tu stwarza ryzyko utraty danych oraz środków finansowych oraz umożliwia 
śledzenie transakcji internetowych przez osoby niepowołane. Innowacją jaką 
stał się bitcoin spowodowała zawirowania na rynkach finansowych. Pieniądz 
elektroniczny w znacznym stopniu zrewolucjonizował życie gospodarcze na 
świecie umożliwiając szybszy przesył kapitału oraz usprawnienie wielu trans-
akcji. Natomiast powstanie kryptowalut oraz sam fakt ich istnienia jest moc-
no kontrowersyjny. Innowacyjny środek nie jest powszechnie uznawany za 
środek płatniczy zapewnia posiadaczowi anonimowe posiadanie własności 
oraz pomija instytucje finansowe jako pośredników. Bitcoin jest uznawany za 
rewolucję o zabarwieniu negatywnym ze względu na stosowanie przez orga-
nizacje przestępcze, które dzięki niemu mogą dokonywać nielegalnych trans-
akcji na alternatywnym rynku. Wpływ na gospodarkę tego typu innowacji 
także jest negatywny, ponieważ transakcje są nierejestrowane przez banki, nie 
są w związku z tym opodatkowane. Mimo wszystkich konsekwencji można 
uznać kryptowaluty za eksperyment, który otworzył nowe możliwości dla in-
nowacji sektora bankowego i w przyszłości mogą powstać rozwiązania służą-
ce gospodarce, przy okazji łamiąc pewne tradycje i dając początek kolejnym 
innowacjom37.

W dużym stopniu pozycja względem innych podmiotów na rynku za-
leży od tego jaki jest poziom liberalizmu gospodarczego oraz czy i w jakim 
stopniu są wytwarzane innowacje. Opisując wpływ udoskonaleń na wzrost 
gospodarczy należy zwrócić uwagę na zjawisko rywalizacji, które ma przeło-
żenie na osiągane rezultaty oraz stwarza warunki do nauki i dynamicznego 
wprowadzania zmian. Otoczenie podmiotu gospodarczego ma bez wątpie-
nia wpływ na jego rozwój oraz podejmowane decyzje. Państwo uczestnicząc  
w wymianie międzynarodowej wypracowując coraz to nowsze kontakty han-
dlowe oraz porozumienia stwarza warunki do umacniania swojej pozycji 
na rynku oraz zwiększa swoje korzyści. Przedsiębiorstwa międzynarodowe 
oraz działające na mniejszą skalę konkurując z podmiotami z branży chcąc 

37  A. Janusz, R. Kurek, Innowacje w rozliczeniach finansowych, Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Nr. 4/2016, s. 295-296.
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utrzymać odpowiedni udział w rynku podlegają presji otoczenia i konieczno-
ści ciągłego analizowania. Celem określenia wpływu innowacji, w skali makro 
oraz mikroekonomicznej, na rywalizację pomiędzy graczami na rynkach nale-
ży poznać koncepcje oraz elementy składające się na pozycję konkurencyjną. 
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KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 
W UJĘCIU TEORETYCZNYM

Różnice definicyjne zjawiska konkurencyjności

W ujęciu mikroekonomicznym wypracowane rozwiązania techniczne  
i procesowe prowadzą do osiągnięcia przewagi nad innymi podmiotami w da-
nej branży. Nie jest to trwały stan, jednak można utrzymać pozycję dzięki sys-
tematycznemu wdrażaniu kolejnych innowacji. Podobnie jak wynalazczość, 
konkurencyjność jest dość szerokim pojęciem, co prowadzi do wielu różnych 
podejść definicyjnych w literaturze ze względu na obrany zakres. Ważnym 
aspektem jest skala do jakiej odnosi się zagadnienie oraz dziedzina w jakiej jest 
rozpatrywane to zjawisko. Ekonomia jako rozległa dziedzina wyodrębnia kon-
kurencyjność z punktu widzenia zarządzania oraz stosunków gospodarczych 
na szczeblu międzynarodowym. 

Pierwsze obserwacje rywalizacji pomiędzy podmiotami gospodarczy-
mi oraz metody wypracowania przewag opisywał ojciec ekonomii klasycz-
nej- Adam Smith. Opisując życie ekonomiczne oraz zachodzące procesy 
w wydanym dziele „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” 
przedstawił pogląd o samoregulującym się rynku oraz o braku konieczności 
interwencji państwa w zachodzące procesy. Konkurencyjność jest siłą, która 
kieruje jednostką dążącą do zysku, regulując tym samym rynek i doprowa-
dzając do zwiększenia dobrobytu społeczeństwa. Osoba nie mająca na celu 
działania na rzecz interesu publicznego, kierująca się własnym dobrem i tak 
przyczynia się do polepszenia sytuacji ogółu w nawet lepszym stopniu niż gdy-
by faktycznie miała taką intencję1. Aby zmaksymalizować swój własny zysk 
przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią pozycję na rynku, którą zapewnia 

1  A. Smith, The inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, s. 364.
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mu efektywne gospodarowanie. Postępując w sposób rozsądny minimalizuje 
koszty produkcji aby zdobyć większe korzyści, a co za tym idzie przewagę nad 
konkurentami. Dużą rolę odgrywa tutaj cena dóbr na rynku, która oscyluje 
wokół tzw. Ceny naturalnej. W momencie wytrącenia gospodarki ze stanu 
równowagi zmienia się koszt nabycia dobra w zależności od stosunku podaży 
i popytu. Formułując teorie kosztów absolutnych Smith wskazał na koniecz-
ność wykorzystania różnic pomiędzy gospodarkami w zakresie kosztów, jakie 
niesie ze sobą wytworzenie dobra, poprzez międzynarodowy podział pracy. 
Skupiając się na produkcji towarów, w obrębie których występuje przewaga, 
oraz imporcie tych które inny uczestnik rynku wytwarza efektywniej, kraj 
może osiągać korzyści z wymiany. Takie podejście zostało rozwinięte później 
przez Davida Ricardo, który sformułował teorię kosztów komparatywnych 
oraz badał założenia modelu konkurencji doskonałej. Jednym z wniosków 
mówi, iż słabiej rozwinięte kraje, które charakteryzują się wysokimi kosztami 
wytworzenia również mogą osiągać korzyści z handlu. W przypadku gdy jed-
na gospodarka wyspecjalizuje się w produkcji dobra, nadwyżkę eksportuje do 
kraju mniej zamożnego, który importuje w zamian inne towary. 

Teorie klasyczne określały zatem konkurencyjność jako swego rodzaju 
proces i filar samoregulacji rynku. Opisywane koncepcje ze względu na swoje 
założenia nie odzwierciedlały dobrze rzeczywistości pomijając wiele istotnych 
zjawisk. Mimo to stworzyły podstawy z których korzystali kolejni ekonomi-
ści tworząc między innymi nurt neoklasyczny, który w dużo lepszy sposób 
odnosił się gospodarczej rzeczywistości. Zanim jednak pojawili się kontynu-
atorzy klasyków, w swojej koncepcji gospodarki Karol Marks określił konku-
rencyjność jako zjawisko negatywne. Współzawodnictwo na rynku określił 
jako przyczynę dominującej roli kapitału w toku wytwarzania towarów, przez 
co niedoceniany jest jego zdaniem najważniejszy czynnik jakim jest ludzka 
praca. Co więcej, podważał sposób w jaki lokowany jest kapitał w gospodarce, 
przypisując dużym przedsiębiorstwom i korporacjom oraz dążeniom do gro-
madzenia bogactwa w gospodarkach kapitalistycznych, przywłaszczanie oraz 
centralizację kapitału, co prowadzi do powstawania oligopoli i monopoli2. 
Sama rywalizacja sprowadzała się do funkcjonowania na rynku sprzecznych 
interesów pomiędzy klasami społecznymi. Wyzysk proletariatu oraz zagarnia-
nie kapitału przez najzamożniejszych, miało doprowadzić do braku rozwoju 
burżuazji, która miała w drodze rewolucji zostać pokonana przez rozrastającą 

2  K. Łukiewska, Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na 
przykładzie przemysłu spożywczego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2019, s. 12.
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się grupę robotników. Rywalizacja odbywała się także wewnątrz klasy pracu-
jącej, która dynamicznie się zwiększając doświadczała coraz większego bezro-
bocia, a pojedynczy robotnicy walczyli między sobą o miejsce w fabrykach. 
Konkurencja zdaniem Marksa była siłą napędzającą postęp techniczny, który 
doprowadzał do wypierania pracy ludzkiej przez maszyny. 

Współzawodnictwo na rynku było zagadnieniem podejmowanym tak-
że przez austriacką szkołę ekonomii, która rozpatrywała zjawisko jako proces 
którego fundamentem jest chęć osiągnięcia zysku. Głównym elementem wca-
le nie pozostaje cena, lecz efektywność i sposób w jaki są zaspokajane potrzeby. 
W przeciwieństwie do nurtu klasycznego, gdzie rywalizacja cenowa pozostawa-
ła kluczowym zagadnieniem, jako przedstawiciel wiedeńczyków, Schumpeter 
upatrywał konkurencyjność jakościową za najważniejszą dla przedsiębiorstwa. 
Wpisuje się to w jego teorię innowacyjności, w której podkreślał konieczność 
ciągłego udoskonalania i wytwarzania nowych produktów w wirze kreatywnej 
destrukcji. „F. A. von Hayek uważał, że gospodarka może funkcjonować tylko 
dzięki spontanicznemu porządkowi kształtowanemu przez rynek i konkuren-
cję (…) Odrzucił więc koncepcję konkurencji doskonałej, której nie odpo-
wiadają rzeczywiste rynki i opowiadał się za dynamiczną wizją konkurencji”3. 
Zjawisko postrzega jako drogę, która może odsłonić nieznane dotąd efekty  
i wyniki dzięki spontanicznym wyborom i decyzjom rywali na rynku. 

Ważnym aspektem takiego spojrzenia na współzawodnictwo jest fakt 
działania, bez znajomości przyszłych rezultatów. Rozumiana w ten sposób 
konkurencja miała rozgrywać się bez udziału państwa, które mogłoby wpły-
wać na ceny na rynku i niszczyć jego efektywność. Nowoczesna szkoła au-
striacka także bazuje na założeniu nierównowagi rynkowej i traktuje konku-
rencyjność jako proces. Nowe podejście do teorii prekursorów tego nurtu 
pozwoliło na wyodrębnienie trzech płaszczyzn w analizie rywalizacji rynkowej, 
wyodrębniających przedsiębiorczość i podejmowanie decyzji ekonomicznych 
w warunkach niepewności, ważne innowacje i ich wpływ na kształtowanie 
zjawiska oraz rywalizację w zapewniającym swobodę wejścia rynku. W trak-
cie toczącej się gry pomiędzy podmiotami zdarzają się błędne decyzje co do 
wykorzystania czynników produkcji, jednak dzięki samoregulującemu się 
rynkowi następuje ich ujawnienie oraz kreowanie przesłanek do ich poprawy. 
Interwencja państwa w te procesy mogłyby wpłynąć na pogłębienie nierów-
nowagi i zahamować działanie sił odpowiedzialnych za regulacje i płynne ko-
rygowanie nierówności. 

3  M. K. Kąkol, Koncepcja konkurencji według szkół austriackiej i chicagowskiej- analogie i różnice, 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLII, 15,str. 206.
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W literaturze przedmiotu panują dwie tendencje- w wielu dziełach eko-
nomicznych dokładne definiowanie zjawiska jest zupełnie pomijane i opisy-
wane bardzo ogólnie, lub przeciwnie, pojawiają się próby przybliżenia opisu. 
W wielu współczesnych pracach można spotkać setki różnych sformułowań, 
które w zależności od zakresu badań koncentrują się na odmiennych cechach 
i prawidłowościach. Obserwujemy tutaj punkt wspólny z zagadnieniem in-
nowacyjności, które również jest na tyle rozległe, iż powoduje problem ze 
sformułowaniem jednego, uniwersalnego objaśnienia. Definicje mogą być 
skonstruowane z punktu widzenia efektów jakie niesie ze sobą konkurencja, 
źródeł pozycji względem innych jednostek lub łączące w sobie oba te aspek-
ty. Najogólniej konkurencyjność można opisać jako pewną umiejętność do 
efektywniejszego działania w porównaniu do pozostałych jednostek na danym 
rynku. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to swego rodzaju zdolność 
do rozwijania się oraz utrzymywania pozycji na rynku, czyli predyspozycje 
do oferowania produktów o określonej jakości, które w lepszym stopniu niż 
konkurenci zaspokoją potrzeby konsumentów w określonym miejscu i cza-
sie4. Natomiast zajmując się nią w skali makroekonomicznej, można określić 
ją w szerokim ujęciu jako zdolność do kreowania dobrobytu5. Organizacje 
międzynarodowe zajmujące się badaniem zjawisk gospodarczych oraz sporzą-
dzaniem raportów ocen również w odmienny sposób określają zagadnienie. 

„W badaniach podjętych przez Grupę Banku Światowego konkurencyjność 
identyfikowana jest z produktywnością. Odnosi się ona do wielkości wytwo-
rzonej wartości dodanej na jednostkę zaangażowanych środków, jaką osiągają 
przedsiębiorstwa. W tym ujęciu „konkurencyjność jest stałym procesem in-
nowacji, wzmacniania i ulepszania tych czynników i działań, które decydują  
o wielkości wytworzonej wartości dodanej”6.

Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie pozycji od zdolności konkurencyj-
nej, jakie zaproponował Wojciech Bieńkowski. Pierwszy termin odnosi się do 
poziomu rozwoju gospodarczego na jakim w danym momencie znajduje się 
gospodarkai ma bezpośrednie odniesienie do jej miejsca w handlu międzyna-
rodowym, dochodu narodowego oraz poziomu efektywności dysponowania 

4  M. Kraszewska, K. Pujer, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi kon-
kurencyjnej, Exante, Wrocław 2017, s. 9.
5  K. Posłuszny, Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji 
przemysłu, Ekonomia Menadżerska nr 9/2011, s. 50.
6  M. J. Radło, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynni-
ków i miar, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście 
globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, 
Warszawa 2008, s. 6.
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dostępnymi czynnikami wytwórczymi. Zdolność konkurencyjna jest z kolei 
zorientowana na czynniki kształtujące możliwość rywalizowania i zajmowania 
pozycji względem innych państw7. Jak podkreśla, istotny jest jej wzrost, któ-
ry powoduje nie tylko zmianę miejsca względem konkurentów, lecz przede 
wszystkim pozwoli wypracować taką formę, która pozwoli na rozwój (z za-
chowaniem zysku na odpowiednim poziomie) w długim okresie, który na-
wiązuje do sytuacji na globalnym rynku. Jest to szczególnie ważne w świecie 
ścisłych światowych powiązań pomiędzy podmiotami. Otwartość gospodar-
cza oraz zmieniające się otoczenie tworzą potrzebę reakcji oraz umiejętności 
dostosowania struktur. Rozważana w tym ujęciu konkurencyjność odnosi się 
do szczebla międzynarodowego oraz globalnego, jednak rola przedsiębiorstw 
nie pozostaje bez znaczenia. Organizacje dzięki odpowiednim planom oraz 
strategii są w stanie wypracować pozycję i udział w rynku przy wspierającym 
otoczeniu jakie stwarza państwo. 

Podobnie jak w przypadku innowacyjności, niezbędne jest sprzyjające 
środowisko biznesowe, stabilna sytuacja społeczno- polityczna oraz jasne re-
gulacje prawne, które pobudzą przedsiębiorczość, dadzą możliwość do rozwo-
ju. Wspieranie konkurencyjności pojedynczych branż lub sektorów jest wi-
doczne w stosowanych subsydiach oraz w razie potrzeby ograniczaniu dostępu 
przedsiębiorstw zagranicznych. Tego typu ochrona rynku celem umocnienia 
pozycji krajowych producentów (szczególnie w czasie kryzysów) podkreśla jak 
ważna jest współpraca pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. M.E. Porter 
odnosząc się do wpływu warunków krajowych na firmę i jej możliwość rywa-
lizacji opisał znaczenie liberalizmu gospodarczego oraz poziomu inwestycji.  
W toku badań zaznaczył duży wpływ współzawodnictwa na rynku krajowym 
na siłę przedsiębiorstwa poza granicami państwa. 

Opracowując tzw. Model diamentu, wyodrębnił podstawowe czynniki, 
które w analizie mikroekonomicznej wpływają na konkurencyjność całej go-
spodarki. Jednym z kluczowych elementów jest charakter popytu krajowego, 
który opiera się na stopniu chłonności rynku w zakresie nowych technolo-
gii. Kolejną wskazaną grupą są posiadane czynniki produkcji odnoszące się 
do siły roboczej, zasobów naturalnych i dostępnego kapitału wraz z dostęp-
ną infrastrukturą. Łącząc ze sobą te dwie kategorie, Porter jako kolejny ele-
ment opisał strategie jakimi posługują się podmioty, wykorzystujące czynniki 

7  M. J. Radło, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynni-
ków i miar, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście 
globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, 
Warszawa 2008, s. 4.
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produkcji oraz odpowiadając na sygnały z rynku. Na konkurencję państwa 
wpływa także czwarta wyodrębniona płaszczyzna, jaką jest fakt istnienia gałęzi 
i sektorów pokrewnych i działających wspomagająco. Model często zostaje 
poszerzany o dwa dodatkowe składniki- rząd, który może oddziaływać na po-
zostałe cztery czynniki oraz tak zwane zdarzenia losowe, które także mają na 
nie duży wpływ, jednak są trudne do przewidzenia i zidentyfikowania. Pomię-
dzy poszczególnymi płaszczyznami istnieją silne powiązania, które warunkują 
konieczność wprowadzania zmian i nowych rozwiązań na wszystkich polach. 
Jeśli zmiana zostanie wdrożona w zakresie jednego czynnika, brak reakcji  
w pozostałych może skutkować brakiem jej efektywnego wykorzystania. 
Przedstawienie sieci powiązań w modelu rombu pozwala lepiej zrozumieć 
działające mechanizmy pomiędzy środowiskiem mikro i makro, jednak brak 
odniesień do efektów globalizacji oraz znaczącego wpływu korporacji tran-
snarodowych powoduje, iż posiada on pewne braki. Ze względu na ten fakt, 
tego typu analizę mona wykorzystać dla konkretnej gałęzi lub branży, lecz 
niekoniecznie w odniesieniu do całej gospodarki8.

Rys. 1. Model diamentu M. Portera

Źródło: opracowanie własne na na podstawie: M. Porter, The Competitive Advantage 
of Nations, Harvard Business Review 1990, s.78.

8  M. J. Radło, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynni-
ków i miar, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście 
globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały Nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, 
Warszawa 2008, s. 8.
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Przestawione podstawy koncepcji konkurencyjności oraz sposób jej de-
finiowania ze względu na zakres prowadzonej analizy wskazuje na rozległość 
dziedziny oraz konieczność ciągłego dostosowywania terminologii do zmie-
niającej się rzeczywistości. Przy okazji pojawiania się kolejnych teorii dotyczą-
cych rywalizacji wyodrębniano różne jej cechy oraz zależności miedzy zjawi-
skiem a poszczególnymi elementami życia gospodarczego. Samo zagadnienie 
można podzielić na kolejne kategorie, które pozwalają na dokładniejsze bada-
nie każdego aspektu oddziaływania rywalizacji na rozwój i podmioty uczest-
niczące w grze rynkowej. Jednocześnie w toku ewolucji pojęcia oraz szerszych 
badań wyodrębniono podstawy konkurencyjności gospodarczej odpowiadają-
ce za kreowanie pozycji podmiotów.

Rodzaje konkurencyjności oraz dwanaście 
głównych filarów

Ze względu na charakter oraz zakres prowadzonych badań, zagadnienie 
rywalizacji można rozpatrywać pod różnymi kątami. W zależności czy bra-
na pod uwagę konkurencyjność jest rozważana jako proces czy jako swego 
rodzaju skutek, można wyodrębnić pojęcie w ujęciu czynnościowym lub re-
zultatowym9. Te dwie kategorie są ze sobą ściśle powiązane- działania pod-
miotu w zakresie rywalizacji z konkurentami prowadzą do wypracowania 
pozycji i wyników. Osiągniętą przewagę można badać w ujęciu statycznym, 
przykładowo analizując jej podstawy oraz miejsce względem innych jednostek  
w danym momencie. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż osiągnięty efekt nie 
jest stały- może służyć do porównań, jednak zjawisko rywalizacji powodu-
je konieczność ciągłego badania i odpowiadania na działania konkurentów. 
Każdy podmiot mający swój udział w rynku może w krótkim czasie, dzięki 
czynnikom zewnętrznym lub udoskonaleniom płynącym z wnętrza przedsię-
biorstwa lub gospodarki, zmienić swoją pozycję względem rywali. Zestawia-
jąc ze sobą określoną ilość ujęć statycznych możliwa jest obserwacja całego 
przebiegu strategii w perspektywie dynamicznej. Wychodząc z tych dwóch 
wymiarów, dochodzimy do przewidywania tego, jak przedsiębiorstwo lub go-
spodarka może radzić sobie w przyszłości. Oceniając umiejętność dostosowy-
wania się do zmiennych warunków rynkowych w powyższych dwóch ujęciach, 
rysuje się prognoza tego, jak przy obecnym działaniu i planowaniu obiekt  
 

9  M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN 2009, s. 48.
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będzie rywalizował i jakie efekty może osiągnąć. Opracowana na tej podstawie 
koncepcja umożliwia osiągnięcie i utrzymanie przewagi.

Pozycja na rynku oraz siła przedsiębiorstwa jest kreowana dzięki odpo-
wiednim narzędziom jak cena, jakość, różnorodność wytwarzanych towarów 
i świadczonych usług, marketing i świadczenia posprzedażowe, dystrybucja, 
dopasowanie dóbr do nabywcy, postrzeganie marki, kreowanie nowych po-
trzeb10. Przedsiębiorstwo lub sektor może być konkurencyjne cenowo, kiedy 
może zwiększać swój udział na rynku przy pomocy odpowiednich cen, które 
są niższe niż u pozostałych podmiotów oferujących podobne dobra. Przewaga 
wypracowana dzięki odpowiedniej jakości towarów jest możliwa w przypadku 
zastosowania odpowiedniej technologii pozwalającej na uzyskanie produktu 
o charakterystyce lepszej niż u rywali. Aby trafić do jak największej liczby 
odbiorców kluczowe jest wypracowanie efektywnych kanałów dystrybucji, 
które zapewnią sprawne przemieszczanie towarów, oraz dotarcie do klientów. 
Globalizacja oraz rozwój transportu znacznie ułatwiły przepływ surowców, 
komponentów i samych towarów w krótkim czasie na duże odległości, co 
wpłynęło na konkurencję w zakresie dostaw. Sieć dystrybucji może okazać się 
kluczowa, jednak równie ważny jest dostępny asortyment dóbr i usług. Ide-
alną sytuacją dla przedsiębiorstwa byłaby możliwość oferowania towarów dla 
wszystkich grup klientów. Szeroki wachlarz dóbr pozwala na poszerzenie licz-
by potencjalnych nabywców oraz zwiększenie konkurencyjności względem 
podmiotów oferujących ich mniejszą liczbę. Rywalizacja informacyjna polega 
z kolei na odpowiednim marketingu i docieraniu do klienta, który otrzymaw-
szy odpowiednie informacje o oferowanych dobrach może ukształtować swo-
je preferencje. Jednocześnie budowany jest wizerunek przedsiębiorstwa oraz 
produktów, które wprowadza na rynek, utożsamiając je z autorytetami czy 
trendami w społeczeństwie. Biorąc pod uwagę widoczne w ostatnich latach 
ruchy proekologiczne oraz głosy w zakresie nadchodzących zmian klimatu, 
kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa dbającego o środowisko jest coraz czę-
ściej zauważalne. Dotyczy to samych produktów i elementów z jakich powsta-
ją, używanych surowców, działalności samego podmiotu, jak i odpowiednich 
kampanii reklamowych. 

Rywalizacja pomiędzy podmiotami może odbywać się na różnych po-
ziomach: „W ekonomii wyróżnia się sześć głównych poziomów hierarchii 
systemów gospodarczych: mikro- mikro, mikro, mezzo, makro, regionalny 

10  Tamże, s. 55.
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(w stosunku do grupy krajów), globalny”11. Najniższy odnosi się do pojedyn-
czych najmniejszych podmiotów takich jak konsumenci czy osoby prowadzą-
ce jednoosobową działalność. Mikro określa szeroką grupę przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw domowych. Dalej występuje grupa skupiająca się wokół 
konkretnych elementów gospodarki krajowej, czyli branż, sektorów i gałęzi. 
Ostatnie trzy poziomy dotyczą pojedynczych ekonomik, grup państw oraz 
rynku globalnego. Z punktu widzenia całej gospodarki, rywalizację można 
rozpatrywać od strony zapotrzebowania zgłaszanego przez konsumentów lub 
przedsiębiorstw produkujących dobra. Konkurencyjność popytowa przy nie-
doborach towarów ujawnia się w sytuacji, w której nabywcy współzawodniczą 
o trudno dostępne produkty, natomiast podażowa, gdy o klientów zabiegają 
producenci generując nadwyżki. 

Do porównań pomiędzy grupami przedsiębiorstw wyodrębniamy kon-
kurencyjność wewnątrz i międzybranżową, w zależności od tego czy jest bra-
na pod uwagę rywalizacja w grupie przedsiębiorstw produkujących te same 
dobra lub posługujących się tą samą technologią, czy pomiędzy większymi 
skupiskami podmiotów. Skala powiązań łączących uczestników rynku spra-
wia, że niekiedy ciężko ograniczyć analizę do jednej branży, gdyż zachodzące 
procesy mają wpływ także na otoczenie. W związku z tym warto obserwować 
dane dla całego rynku, o ile nie doprowadzi to do zbyt dużych uogólnień. 
Aby osiągnąć cel pracy, konkurencyjność będzie rozpatrywana na poziomie 
międzynarodowym, dla wybranej grupy gospodarek, w ujęciu statycznym dla 
określonego przedziału czasu. 

Złożoność zagadnienia współzawodnictwa pozwala na zawężenie lub 
uogólnienie zagadnienia w zależności od przeprowadzanego badania. Świa-
towe organizacje przeprowadzając analizy wskazujące kierunki działań oraz 
perspektywy na przyszłość z wyszczególnieniem szans i zagrożeń na pozio-
mie gospodarek, regionów, ugrupowań czy rynku globalnego, dostosowują 
metodologię do zmieniającego się zjawiska. Celem jak najlepszego opisania 
zachodzących procesów oraz prognozowania Światowe Forum Ekonomiczne 
określiło konkurencyjność jako zbiór instytucji, praw i polityki oraz czynni-
ków, które determinują poziom produktywności danego kraju12. W takim 
ujęciu wyodrębniono dwanaście filarów, które są kategoriami statycznych 
i dynamicznych elementów kształtujących produktywność oraz w efekcie 
umiejętność rywalizowania. Przede wszystkim przedstawione miary dzięki 

11  Tamże, s. 51.
12  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015, s. 4. Online: www.
weforum.org (dostęp 18.11.2021)
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ocenie potencjału określają możliwy poziom dobrobytu oraz przyszły wzrost 
gospodarki.

Pierwszym filarem są instytucje stwarzające odpowiednie warunki oraz 
otoczenie dla działalności gospodarczej, co jest ważne dla ochrony praw wła-
sności w przypadku patentów czy zachowania porządku i organizacji na od-
powiednim poziomie w zakresie administracji publicznej. Podkreślono tutaj 
rolę państwa, która ma wpływ na jakość oraz sprawność działania urzędów 
oraz tworzenie prawa chroniącego interesy wszystkich uczestników rynku,  
w tym inwestorów zagranicznych. Zaangażowanie w zwalczanie biurokracji, 
korupcji, utrzymanie niezależności sądownictwa i egzekwowanie przejrzystego 
prawa wpływa na postrzeganie gospodarki jako miejsca sprzyjającego przed-
siębiorczości. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia finansów publicznych, 
efektywność ich lokowania oraz etyczne zachowania przedsiębiorstw.

Kolejną ważną grupą komponentów konkurencyjności jest infrastruktu-
ra, którą możemy podzielić na transportową, ułatwiającą procesy logistyczne, 
integrację pomiędzy odległymi rynkami oraz telefoniczno- komunikacyjną, 
która wspomaga prowadzenie przedsiębiorstw na odległość oraz znacznie uła-
twia kontakty handlowe z zagranicą. Zmniejszanie dystansu pomiędzy gospo-
darkami przy pomocy technologii i transportu wpływa na poszerzanie ryn-
ków zbytu, lepsze dotarcie do nowych odbiorców czy współpracę pomiędzy 
oddalonymi od siebie przedsiębiorstwami. Przypadek statku Ever Given oraz 
blokady Kanału Sueskiego wskazał jak ważne są terminowe dostawy i sprawna 
logistyka, gdyż wielomilionowe straty i opóźnienia odbiły się na rynkach oraz 
firmach działających na całym świecie. 

Trzeci filar to stabilność gospodarcza. Mimo iż zagadnienie nie wpływa 
bezpośrednio na produktywność, wahania koniunktury oraz prowadzona po-
lityka mogą wpłynąć na ograniczenie efektywności działania na rynku między-
narodowym. Utrzymywanie kursu walutowego, inflacji oraz budżetu państwa 
na stabilnym poziomie przekłada się na rozwój gospodarki. Z perspektywy 
krajowej wiele czynników makroekonomicznych ma wpływ na konkurencyj-
ność w skali makro i mikro. Umiejętność rywalizowania podmiotów z danego 
państwa jest podatna na zmiany kursu walutowego oraz stóp procentowych. 
Gdy te dwa wskaźniki są na relatywnie niskim poziomie, rośnie konkuren-
cyjność firm krajowych na rynkach zagranicznych i możliwe jest zwiększenie 
produkcji13. Także wzrost kosztów pracy powoduje wzrost cen produktów  
i przekłada się na obniżenie konkurencyjności na tle przedsiębiorstw, branż 

13  D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s. 21.
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lub sektorów, w której są one niższe. Co ciekawe inflacja niekoniecznie musi 
negatywnie wpływać na współzawodnictwo na rynku międzynarodowym, je-
śli jej wzrostowi towarzyszy spadek wartości krajowej waluty. W takiej sytuacji 
z jednej strony towary powinny być tańsze w przeliczeniu na dewizy, z drugiej 
koszt ich nabycia będzie rósł szybciej. Konkurencyjność może być zatem wy-
rażona poprzez realny kurs walutowy, czyli względny koszt nabycia towarów  
i usług z różnych gospodarek w danym środku pieniężnym. Istnieje też powią-
zanie pomiędzy rywalizacją a eksportem, który zmienia się w danej gospodar-
ce gdy dany produkt traci umiejętność współzawodnictwa na danym rynku. 
Ze względu na charakter zjawiska, które może być chwilowe lub obejmować 
dłuższy okres czasu, konieczne jest obranie odpowiedniej strategii. Jeśli przej-
ściowe obniżenie cen nie poprawi sytuacji, można spodziewać się stopniowe-
go wycofywania się ze sprzedaży zagranicznej na dany rynek. W przypadku 
zakupu towarów zagranicznych, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 
krajowych przy danym kurcie walutowym może spowodować rezygnację  
z importu. Stąd ważna jest stabilna sytuacja makroekonomiczna- przewidy-
walna sytuacja na rynku oraz wskaźniki na odpowiednim poziomie powodują 
możliwość utrzymywania konkurencyjności przy opracowanych strategiach, 
oraz opracowanie planów zwiększających przewagę.

 Uwzględnione zostały także kwestie zdrowia oraz szkolnictwa, co stano-
wi podstawę inwestycji w kapitał ludzki. Utrzymanie pracowników w dobrej 
kondycji zdrowotnej przekłada się na ich efektywność, natomiast dostęp do 
edukacji na wysokim poziomie pozwala na wykształcenie pracowników o po-
żądanych umiejętnościach i wiedzy niezbędnej do pracy w specjalistycznych 
branżach oraz działalności rozwojowej. Wykształcenie podstawowe ma także 
duże znaczenie i wpływ na pracowników, a w szczególności jakość nauczania. 
Piątym filarem jest wyższe wykształcenie i szkolenia, które są ważne w przy-
padku kadry menadżerskiej i liderów biznesu. Pracownicy wyższych szczebli 
opracowujących strategię produkcji oraz promocji decydują o dostosowaniu 
do zmieniających się sytuacji, wprowadzaniu nowych produktów i technolo-
gii oraz reagują na ruchy rywali. Jakość oraz długość kształcenia na uczelniach 
przekłada się na stopień przygotowania do podjęcia zatrudnienia. Aktuali-
zowanie wiedzy i ciągły rozwój poprawiają umiejętności nabyte wcześniej  
i przekładają się na efektywne zarządzanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Kolejne kategorie to efektywność rynku towarowego, rynku pracy oraz 
rozwój rynku finansowego. Państwa, których krajowe rynki cechują się otwar-
tością, wysoką wydajnością środowiska biznesowego, zdrową konkurencją, 
zróżnicowanym popytem wewnętrznym, przy wsparciu rządowym w zakresie 
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ułatwień dla przedsiębiorców, osiągają lepsze wyniki w handlu międzynaro-
dowym. Rosnący protekcjonizm, skomplikowane prawodawstwo podatkowe 
oraz mało wymagające zapotrzebowanie ze strony konsumentów wpływają 
negatywnie na produktywność gospodarek i konkurencyjność przedsię-
biorstw, które trafiają na dotąd nie spotykane warunki i dużo bardziej zmien-
ny rynek międzynarodowy. W przypadku siły roboczej, jej właściwa alokacja 
wpływa na efektywność wykonywanej pracy. Nie bez znaczenia pozostaje sta-
bilny poziom płac, łatwość zmiany zatrudnienia, bariery wejścia na rynek oraz 
zachęty i perspektywy rozwoju. Od strony finansowej, konkurencyjna gospo-
darka powinna lokować kapitał w inwestycje przy jednoczesnym zachowaniu 
przejrzystości sektora bankowego. Dotyczy to zarówno sektora publicznego  
i zarządzania rezerwami finansowymi i budżetem, jak i prywatnego który 
otrzymując pożyczki wdraża udoskonalenia. 

Jednym z istotniejszych elementów wskazanych przez World Economic 
Forum (WEF) jest gotowość technologiczna, która określa zdolność do wdro-
żenia danego ulepszenia. Poprzez wyodrębnienie dziewięciu faz gotowości 
możemy określić na jakim etapie rozwoju jest dana innowacja, co służy in-
westorom oraz jednostkom podczas ubiegania się o fundusze na prowadzenie 
dalszej działalności badawczo- rozwojowej. W przeciągu ostatnich kilkunastu 
lat obserwujemy duże zmiany w zakresie technologii używanej na wszystkich 
poziomach życia gospodarczego, począwszy od konsumentów, aż do dużych 
korporacji. Przede wszystkim wynalazczość usprawniła wiele dotychczas 
skomplikowanych procesów i czynności, skracając czas pracy oraz dając nowe 
możliwości. W zakresie poprawy konkurencyjności ważnym aspektem jest 
absorpcja technologii z zewnątrz. Podmiot, mimo niewielkiej liczby opra-
cowanych przez siebie udogodnień, może poprawić swoją pozycję względem 
rywali wykorzystując zaawansowane produkty i metody. Należy podkreślić 
tutaj znaczenie dostępu i przyswajania oraz umiejętności użycia technologii 
zagranicznych.

Za kolejny filar przyjęto wielkość rynku krajowego oraz eksportowego. 
Znając oszacowaną wielkość rynku można obrać strategię dotyczącą rozwoju 
oraz w dużym przybliżeniu dokonać oszacowania przychodów oraz niezbęd-
nych nakładów. Przedsiębiorstwa rozpoczynając działalność na rynku krajo-
wym poznają jego strukturę, możliwości oraz potencjalną konkurencję, a na-
stępnie rozwijając się wychodzą ze swoją działalnością poza granice państwa. 
Dobra znajomość rynków dla dużych przedsiębiorstw przydaje się w sytuacji 
konieczności zmiany rynku zbytu (np. w przypadku embarga na towary, po-
jawienia się barier celnych, które zmniejszają opłacalność importu do danej 
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gospodarki). Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą korzystać z ekonomii skali, 
zwłaszcza w małych państwach, których rynek nie zapewnia sprzedaży na od-
powiednim poziomie. W raporcie określono eksport jako substytut popytu 
krajowego14. Wiele przedsiębiorstw, można to zaobserwować także w Polsce 
po dołączeniu do Unii Europejskiej, korzysta ze swobody przepływu towarów 
i osób oraz otwartości wewnątrz Wspólnoty. Wytwarzając specyficzne pro-
dukty, które na terenie kraju nie cieszą się odpowiednim zainteresowaniem, 
są sprzedawane na terenie innych państw, dając szansę na rozwój oraz konku-
rowanie na rynku międzynarodowym. 

W zakresie zwiększania produktywności przedsiębiorstwa wskazano za-
awansowanie środowiska biznesowego. Wyszczególniono tutaj dwa elemen-
ty takie jak jakość krajowych sieci biznesowych oraz strategia i efektywność 
funkcjonowania pojedynczych firm. 

Dwunastym filarem konkurencyjności określono innowacje, co potwier-
dza, iż istnieje silny związek pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Będąc jed-
nym z głównych elementów kształtujących zjawisko, udoskonalenia muszą 
mieć wpływ na umiejętność rywalizowania. Szeroko opisane w poprzednim 
rozdziale niniejszej pracy, w raporcie WEF są opisane jako unowocześnie-
nia technologiczne oraz nietechnologiczne, czyli znalazły się tutaj zarówno 
nowe technologie, metody oraz wiedza, know-how i umiejętności. Ta ka-
tegoria obejmuje rozwój większości pozostałych filarów, zatem innowacje 
są rozumiane także jako usprawnienia w dziedzinie infrastruktury, dzia-
łania rynków, itp., a wszystkie przekładają się na poprawę warunków ży-
cia w gospodarce. Co więcej podkreślono granice wzrostu produktywności  
w przypadku adaptacji technologii pozyskanej z zewnątrz i konieczność opra-
cowywania własnych rozwiązań przez firmy, co pozwala im znacznie zwięk-
szyć pozycję konkurencyjną. W opisie innowacyjności również znajdujemy 
potwierdzenie, iż mocna pozycja konkurencyjna na rynku jest możliwa dzię-
ki ciągłemu rozwojowi dostępnych środków i tworzeniu udoskonaleń szyb-
ciej niż inni uczestnicy. Aby przedsiębiorstwa mogły realizować nowator-
ską działalność i zwiększać przewagę niezbędne jest odpowiednie otoczenie  
i wsparcia, które zostały ujęte w pozostałych filarach. Kreowanie optymalne-
go środowiska do rozwoju i pobudzania kreatywności leży po stronie sektora 
publicznego i rządu jak i pojedynczych przedsiębiorstw. Z jednej strony opra-
cowanie nowego rozwiązania czyni podmiot konkurencyjnym, a z drugiej to 

14  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015, s. 8. Online: www.
weforum.org (dostęp 18.11.2021)
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walka o udział w rynku i utrzymanie pozycji wywołuje potrzebę tworzenia 
udoskonaleń. World Economic Forum jako przykłady działań po stronie pry-
watnej i publicznej podaje inwestycję kapitału w badania i rozwój oraz tworze-
nie ośrodków badawczych, które odpowiadają z poszerzanie dostępnej wiedzy 
niezbędnej do tworzenia nowych rozwiązań. Ponadto ważna jest współpraca 
pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami, co spowoduje przepływ kapitału do 
placówek, które dzięki potencjałowi studentów wesprą firmy swoimi wynalaz-
kami i strategiami, bez konieczności tworzenia osobnych działów badawczych 
wewnątrz organizacji. Wyzwaniem jakie stoi przed gospodarką, jest rezygna-
cja z lokowania kapitału w momencie kryzysu przez inwestorów, który jest 
potrzebny do pobudzania przedsiębiorczości.

Przedstawione fundamenty konkurencyjności są powiązane między sobą. 
Ujawnienie słabości jednego z nich często powoduje problemy w pozostałych 
kategoriach. W związku z tym tak ważny jest zrównoważony rozwój państw, 
które dzięki efektywnie działającym instytucjom, odpowiedniej infrastruktu-
rze, stabilności gospodarczej, wysokiej jakości kształceniu i opiece zdrowot-
nej, efektywnych rynkach dóbr, pracy i finansowym, gotowości do przyjęcia 
nowej technologii, dużemu rynkowi wewnętrznemu i zewnętrznemu, wyra-
finowaniu biznesowemu oraz innowacyjności, będą w stanie odnosić sukces 
na rynku międzynarodowym oraz poprawiać standard życia. Udoskonalenia 
wchodząc w skład podstaw konkurencyjności gospodarczej, są wskazywane 
jako jeden z kształtujących ją czynników. Pozostałe procesy będące siłą napę-
dową w toku rywalizacji, również wpływają na działalność nowatorską. 

Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym

Wykorzystanie czynników kształtujących umiejętność rywalizowania 
na rynku w praktyce wymaga zastosowania odpowiedniego planu działania, 
przewidywania zmian po stronie nabywców oraz innych producentów. Chęć 
uzyskania wysokiego udziału w sprzedaży wytwarzanych towarów, i co naj-
ważniejsze, utrzymanie jej jest dużym wyzwaniem dla osób zarządzających. 
Kluczowa jest początkowa ocena na ile przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć 
przewagę względem rywali, czy posiada odpowiednią rentowność i jaka jest 
sytuacja w branży przy danych warunkach rynkowych. Mierzenie siły na za-
miary również jest ważnym elementem planowania, jeśli organizacja wkracza 
na nowy obszar, który może nie być na tyle zyskowny, aby zrekompenso-
wać wysiłki wkładane w opracowywanie nowych rozwiązań zwiększających 
konkurencyjność. 
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Z punktu widzenia przedsiębiorstwa źródłem przewag pozostaje war-
tość jaką wytwarza dla konsumentów, która przewyższa koszty poniesione  
w toku produkcji15. Może się przejawiać w niższej cenie, lepszej jakości lub 
wyjątkowości dobra. Jest to ta cecha, która powoduje, że klienci wybierają ten 
konkretny towar spośród innych. M. Porter rozróżnia dwa warianty przewag, 
opierającą się na kosztach lub odróżnieniu się od pozostałych podmiotów. 
Skupiając się na rentowności branży jako decydującym aspekcie rywalizo-
wania, analizę branży należy rozpocząć od zbadania jej atrakcyjności. Oceny 
można dokonać wykorzystując model pięciu sił: „wejścia na rynek nowych 
konkurentów, zagrożenia produktami lub usługami o charakterze substytu-
cyjnym, siły przetargowej nabywców, siły przetargowej dostawców oraz ry-
walizacji między obecnymi na rynku konkurentami”16. Jeśli jedna z nich jest 
dominująca, lub dużo silniejsza niż inne, wtedy nieliczne przedsiębiorstwa 
uzyskują zyski zapewniające rentowność na odpowiednim poziomie. Pozornie 
atrakcyjne branże pod względem zaawansowania technologicznego mogą tyl-
ko pozornie dawać szansę i to mimo dużych nakładów i planowania. Należy 
przyjrzeć się strukturze branży oraz wszystkim aspektom mogącym kształto-
wać ceny oraz wysokość niezbędnych inwestycji. Przedsiębiorstwa posługując 
się specjalnie opracowanymi strategiami są w stanie wpływać na pięć sił kon-
kurencji, w związku z czym mogą zmieniać swoją sytuację względem rywali. 
Dogłębna analiza struktury pozwala na wykrycie, które czynniki są dominu-
jące i jakie innowacje w strategii podmiot może wprowadzić, aby wpłynąć na 
swoją rentowność oraz całej branży. Oddziaływanie w takim zakresie może 
zarówno poprawiać jak i niszczyć dział gospodarki. W interesie firm działa-
jących na rynku jest utrzymanie odpowiednio wysokich barier wejścia, cen 
zapewniających pokrycie kosztów i zysk, konkurencji pomiędzy uczestnikami 
i ryzyka. Największe przedsiębiorstwa powinny zatem dbać o ogólną strukturę 
branży, aby nie doszło do jej destabilizacji, na czym straciliby wszyscy.

Wytwarzanie nowej wartości dla klientów przekłada się na umiejętność 
rywalizacji i rentowność, jednak wymaga ciągłego monitorowania sytuacji 
rynkowej. W przypadku pojawienia się przedsiębiorstwa oferującego podobny 
produkt o odmiennej specyfice, cały zysk przechodzi w ręce nowego uczest-
nika. Wejście kolejnego gracza oznacza zmianę relacji popytu i podaży oraz  
w konsekwencję zmianę ceny. Zwiększenie ilości produkowanych dóbr spo-
woduje spadek ceny poniżej dotychczas ustalonego poziomu, co pomniejszy 

15  M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, New 
Media s. r. l. 2010, s. 27.
16  Tamże, s. 29. 



62

ROZDZIAŁ 2

zysk reszty uczestników, lub nawet obniży ich rentowność. Ważna jest też 
postawa dostawców, którzy dzięki swojej silnej pozycji mogą reagować na 
zmiany na rynku i przejąć część zysków w okresie tzw. boomu.

Drugim aspektem przed wybraniem strategii jest określenie, jaką pozy-
cję zajmuje przedsiębiorstwo w danej dziedzinie, czy pozostaje pod czy nad 
średnią. Jeśli jest ona wystarczająco silna, to osiągnięcie zysków jest możli-
we nawet w momencie słabszej rentowności lub załamania struktury rynku. 
Podstawowe trzy strategie osiągania pozycji skupiają się wokół kosztów, zróż-
nicowania oraz koncentracji. Nie istnieje jedna droga, którą mogą podążać 
wszystkie podmioty, a co za tym idzie przedsiębiorstwo we własnym zakresie 
musi wybrać, co bardziej wpasuje się w sytuację na rynku. Szczególnie w przy-
padku koncentracji ważna jest właściwa decyzja, gdyż wtedy firma skupia się 
na konkretnym segmencie, a nie jak w przypadku pozostałych dwóch strategii, 
na wielu. Forma przewagi kosztowej polega na produkcji po niższych kosz-
tach niż rywale, co przekłada się na niższe ceny produktów. Wyższe zyski są 
generowane poprzez ekonomię skali w momencie działania na dużym rynku, 
posiadanie zasobów w postaci technologii, umożliwiającej ograniczenie wy-
datków lub dostęp do tańszych surowców. Nie oznacza to oczywiście rezy-
gnacji z pozostałych kluczowych elementów przewagi. Aby utrzymać wyniki 
należy zadbać także o zróżnicowanie oferty produktów oraz marketing i do-
tarcie do klienta, tak aby produkty były porównywalne z innymi. Ważne jest 
pierwszeństwo we wdrażaniu oraz utrzymanie pozycji przywódcy w zakresie 
tej strategii, gdyż w przypadku większej liczby podmiotów idących tą ścieżką 
z czasem będzie musiał wyłonić się jeden lider. 

Druga strategia odnosi się do relatywnie wysokich cen, jednak w zamian 
za unikalne produkty. Wiąże się to z dopasowaniem do preferencji klientów 
oraz poszukiwania najbardziej pożądanych cech dóbr na rynku. Podobnie 
jak w przypadku kosztów cena musi pokrywać koszty dostosowania, w tym 
przypadku wytwarzania unikalności. Różnica pojawia się w przypadku pozo-
stałych podmiotów- tutaj możliwe jest realizowanie tej strategii przez kilka 
firm. W dalszym ciągu nie można skupiać się tylko na zróżnicowaniu. Jeśli 
cena będzie zbyt wysoka, pojawią się rywale oferujący towar o podobnym 
stopniu wyjątkowości, ale o niższym koszcie zakupu. Co więcej, unika-
towość nie musi polegać tylko na cechach produktu, może dotyczyć także 
usług dodatkowych, marketingu czy dystrybucji. Trzeci typ strategii w pew-
nym sensie łączy dwie pozostałe, jednak polega na skupieniu się na konkret-
nym segmencie. Gdy konkurenci z branży skupiają się na wielu segmen-
tach, przedsiębiorstwo dostrzegając nietypowe potrzeby może wypracować 
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przewagę we fragmencie rynku tam, gdzie nie są w stanie jej inni. Wtedy 
odnajdując lukę można wypracować pozycję, jednak zyski nie będą ponad-
przeciętne, chyba że pozwoli na to wspomniana wcześniej atrakcyjność bran-
ży. Działanie bez planu lub łączące ze sobą wszystkie strategie sprawia, że 
przedsiębiorstwo nie jest w stanie uzyskać długookresowego przywództwa,  
w otoczeniu lepiej przygotowanych i nastawionych na konkretny rodzaj 
przewagi rywali. Nawet w przypadku odkrycia sposobu na osiągniecie wy-
sokich zysków dzięki nowym produktom lub dotarciu do odbiorców, pojawi 
się konkurent o utrwalonej pozycji, który będzie w stanie przejąć tę część 
rynku. Podobnie dzieje się gdy przedsiębiorstwo odniesie sukces rynkowy  
i będzie chciało polepszyć swoją sytuację odchodząc od klasycznego modelu, 
co może spowodować podejmowanie decyzji sprzecznych z obranym na po-
czątku celem, skupiając się na wzroście i zapominając o słabych i mocnych 
stronach swojej organizacji. Wyjątkiem jest trudna do wypracowania sytuacja 
jednoczesnej przewagi kosztowej oraz zróżnicowania produktów w obrębie 
różnych segmentów. Oznacza to konieczność jednoczesnego cięcia wydatków 
na jednym obszarze oraz ponoszenie wysokich nakładów na różnorodność  
w drugim. Muszą zaistnieć ku temu pewne przesłanki. Przede wszystkim ry-
wale musieliby nie posiadać trwale ugruntowanej pozycji, stosując połączenie 
kilku strategii i dając pole do wypracowania silnego przywództwa w segmencie. 

Drugą przesłanką jest zależność kosztów od wielkości udziału w rynku, 
a nie od innych czynników takich jak na przykład technologia, jeśli między 
wybranymi obszarami istnieją pewne związki i możliwe jest przesuniecie 
kosztów17. Dodatkowo wdrożenie dwóch strategii jest możliwe w sytuacji 
opracowania kluczowej innowacji. Może być ona zarówno technologiczna, 
pomocna przy produkcji, lub nietechnologiczna związana na przykład z efek-
tywniejszym zarządzaniem. Dodatkowym wymogiem w tym przypadku jest 
wyłączny dostęp do unowocześnienia. Jeśli inne podmioty również zaczną 
używać rozwiązania w celu kształtowania przewagi, sytuacja wróci do stanu 
początkowego i konieczne będzie opracowanie innego usprawnienia. Opisane 
specyficzne warunki, w których może zaistnieć przewaga na dwóch różnych 
płaszczyznach, zawsze niosą ze sobą zagrożenie wejścia mocniejszego rywala 
oraz problemów z rentownością.

Ze względu na działanie rywali w branży możemy wyróżnić strategię ofen-
sywną i defensywną. Pozostałe podmioty albo są nowe na rynko i konkurują 

17  M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, New 
Media s. r. l. 2010, s. 51.
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z innymi kształtując swój udział, lub pozostają na nim od dłuższego czasu 
i próbują polepszyć swoją sytuację. Wciąż inwestując i poprawiając wyniki 
przedsiębiorstwa toczą walkę, atakując lub broniąc się przed pozostałymi 
uczestnikami. Prowadząc działalność w odpowiedni sposób można uniemoż-
liwić ograniczenie swojego udziału lub odebranie wysokiego zysku. Działania 
defensywne polegają na utrwaleniu wypracowanej dotychczas przewagi. Co 
więcej, należy obrać w niej taki kierunek, aby rywal wybrał najmniej korzyst-
ne dla siebie rozwiązanie, co wiąże się z utrudnianiem rywalizacji, podnosze-
niem barier mobilności. Konieczne jest poniesienie większych kosztów niż  
w przypadku strategii ofensywnej, ze względu na rezygnację z części zysków  
w krótkim okresie18.

Przedsiębiorstwo przed rozpoczęciem działalności w danej branży doko-
nuje oceny, na ile takie posuniecie jest opłacalne, jak wysokie będą począt-
kowe inwestycje i jak wygląda sytuacja pod względem popytu, konkurentów 
i wymaganej technologii. Na tym etapie część z nich rezygnuje z dołącze-
nia, natomiast po stronie już funkcjonujących podmiotów szacowane jest ry-
zyko pojawienia się dodatkowego konkurenta. Wysokie bariery wejścia na 
rynek mają za zadanie odstraszyć potencjalnych nowych rywali. Decydując 
się na dołączenie do branży przedsiębiorstwo dokonuje wszelkich możliwych 
działań w zakresie inwestycji, organizacji i badań, aby osiągnąć tzw. Pozycję 
wyjściową. Ponadto podmiot aktywnie działa na rynku formułuje swoje cele  
w długiej perspektywie oraz obiera strategię, która doprowadzi do ich realiza-
cji. Kończąc proces wejścia w branżę jednostka ogranicza inwestycje do utrzy-
mania wypracowanej pozycji. Wraz z zaangażowaniem nowego konkurenta 
zmieniają się także bariery wyjścia, zapobiegające pomniejszaniu wielkości 
sprzedaży na rynku. „Jako, że zaangażowanie i bariery wyjścia zazwyczaj są 
coraz wyższe (nierzadko jest to proces skokowy postępujący wraz z kolejnymi 
inwestycjami), bardzo istotne znaczenie ma wybór odpowiedniego momentu 
wykonywania ruchów obronnych.(…) Dlatego też ważną zasadą dotyczącą 
strategii defensywnej jest podejmowanie działań obronnych, zanim wzrosną 
bariery wyjścia”19. Kolejne decyzje zapadające w organizacji oraz ich skutki 
składają się na doświadczenie, na które mogą wpływać inni uczestnicy gry 
rynkowej. 

Sukcesy oraz porażki mogą odciągnąć uwagę przedsiębiorstwa od przyję-
tej strategii i jej celów. Kształtowane umiejętności zależą od sytuacji wewnątrz 

18  Tamże, s. 708.
19  Tamże, s. 712.
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organizacji oraz zachowania innych podmiotów, które swoimi działaniami 
mogą wpływać na inne. W tym miejscu należy rozważyć potencjalne korzyści 
oraz zagrożenia płynące z posiadania rywali. 

Konkurencja pomiędzy uczestnikami może korzystnie wpływać na 
wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zmianę struktury całej branży, roz-
wój rynku i tworzenie barier utrudniających wejście nowych podmiotów. Cy-
klicznie występujące momenty większego i mniejszego popytu sprawiają, iż 
przewaga na rynku się zmienia słabnąc i umacniając się. Rywalizacja może do-
prowadzić do stabilizacji zapotrzebowania ze strony konsumentów, poprzez 
wpływanie na potencjał produkcyjny. Wypracowanie wielkości podaży, mo-
gącej pokryć zapotrzebowanie w pełnym cyklu, przy jednoczesnym zaspoko-
jeniu najważniejszych konsumentów, jest w stanie powstrzymać kolejne pod-
mioty do podjęcia decyzji o dołączeniu do rynku. Natomiast w przypadku gdy 
kluczowy nabywca towarów zgłosi chęć nabycia towarów, których produkcja 
jest mało opłacalna ze względu na przykład na posiadaną technologię, zaspo-
kojenie tej specyficznej potrzeby ze strony segmentu mogłoby negatywnie od-
bić się na konkurencyjności firmy w pozostałych segmentach, między innymi 
przez konieczność zaangażowania środków. W takim przypadku obecność 
konkurenta, który ma odpowiednie warunki do obsługi, wpłynie pozytywnie 
na przedsiębiorstwo. Podobnie w sytuacji, gdy podmiot musi działać na mało 
atrakcyjnym rynku, aby uzyskać dostęp do docelowego. W sytuacji gdy rywal 
posiada cenę na odpowiednio wysokim poziomie, i wokół niej kształtuje się 
cena rynkowa, stwarza to warunki do osiągnięcia wysokiej marży (w przypad-
ku gdy koszty są niższe niż w innych przedsiębiorstwach). W innej sytuacji, 
możliwe jest wprowadzenie niższych cen, co pozwoli na osiągnięcie przewagi, 
jednak w krótkim okresie, gdyż może to wywołać próbę kolejnego jej obni-
żania i w efekcie problemy z opłacalnością produkcji. Jeśli jednak w branży 
nie istnieją odpowiednie bariery wejścia, jest ona narażona na pojawienie się 
nowych konkurentów. 

Siła potrzebna do negocjacji z rządem w zakresie norm oraz ze związkami 
zawodowymi płynąca od jednego podmiotu na rynku może nie wystarczyć, 
stąd istnienie konkurentów może okazać się kluczowe. Szczególnie, kiedy 
stanowisko lidera zostanie poparte przez firmę o słabszych wynikach i niż-
szym kapitale, możliwe jest opracowanie wspólnych rozwiązań korzystnych 
dla ogółu. Co więcej, w wyniku rywalizacji pobudzana jest w organizacjach 
wola rozwoju i wzrostu oraz osiągania lepszych rezultatów niż inni. Wraz  
z dążeniem do celu jednego przedsiębiorstwa, pozostałe nie chcąc dopuścić do 
odebrania części udziałów, motywowane są do ciągłej poprawy efektywności 
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działania. Wynika to także z postrzegania konkurentów. Jeśli firma zbyt póź-
no zauważy rosnące zagrożenie utraty pozycji oraz zdolności do współzawod-
nictwa, konsekwencją może być znaczne ograniczenie udziałów w rynku lub 
nawet konieczność jego opuszczenia. Podobna sytuacja ma miejsce w przy-
padku zmian w obrębie segmentów oraz branży, gdy zachodzą w nich zmia-
ny, do których pewne swojej pozycji przedsiębiorstwo o wysokim udziale nie 
dostosuje swojej strategii.

Pomiędzy rywalami na rynku występują różnice, część może pozytyw-
nie wpływać na branżę oraz interesy innych uczestników, natomiast zawsze 
będą obecne podmioty, które będą dążyły do realizacji swoich celów ograni-
czając udziały pozostałych. „Dobry konkurent to taki, który nie daje firmie 
poczucia zbytniej pewności- taki, z którym firma może ustanowić w branży 
stan trwałej i korzystnej równowagi zamiast ciągnącej się wojny. Charakte-
rystyka złego konkurenta obejmowałaby cechy przeciwne”20. Różnorodność 
przedsiębiorstw, ich unikalnych zestawów cech, nie zawsze pokrywających się 
celów oraz odmiennych doświadczeń, wskazuje na konieczność indywidual-
nego traktowania rywali. Podmiot mogący w pozytywny sposób oddziaływać 
na inne przedsiębiorstwa przejawia zrozumienie reguł panujących na danym 
rynku oraz odnosi je do swojej działalności, jednocześnie przyczyniając się do 
rozwoju branży. Jego strategia opiera się na realistycznych założeniach i nie 
przecenia swojego potencjału, co przekłada się na obranie celów możliwych 
do osiągnięcia. Co więcej, nie bez znaczenia pozostaje jego siła w odniesieniu 
do innych, którzy nie mogą poczuć się zbyt pewnie, oraz to, jak sam ocenia 
wady i słabości swojej firmy. W ciągu dążenia do osiągnięcia swoich celów, 
posiada świadomość ponoszonych kosztów, oraz odnosi do niej cenę przy 
jednoczesnej akceptacji swojej rentowności oraz niechęci do ryzyka21. War-
to zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwo postrzegające przeciwnika za dobrego, 
samo może nie być dla niego dobre, czyli nie musi być to relacja o obustron-
nych korzyściach. 

Często spotykanym problemem opisywanym w literaturze jest dobór 
rywali. Złe rozpoznanie wpływu konkurentów na przedsiębiorstwo, brak 
działań, lub działania odnoszące się do całej zbiorowości podmiotów na ryn-
ku, może doprowadzić do destabilizacji w obrębie sektorów i branż. Poprzez 
niewłaściwe decyzje sprzyjające podmioty mogą zmienić się w te, które będą 
atakować, co może doprowadzić do poważnej walki na rynku. W branży,  

20  M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, New 
Media s. r. l. 2010, s. 329.
21  Tamże, s. 331-334.
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w której wyłonił się lider, który posiadając największy udział ma duży wpływ 
na całą strukturę oraz konkurentów, może być atakowany przez przedsiębior-
stwa chcące poprawić swoją pozycję. Ryzyko tego typu przedsięwzięcia jest 
dość wysokie, biorąc pod uwagę możliwą obronę i kontratak przywódcy. Jeśli 
pozycja największego podmiotu jest ugruntowana, a realizowana przez niego 
strategia uwzględnia zmiany na rynku w którym działa, może on atakować 
podmiot rzucający wyzwanie zmuszając go do obniżenia cen, których chwilo-
wy spadek nie zagrozi rentowności lidera. Mając informacje dotyczące moc-
nych i słabych stron, przywódca może wpłynąć na decyzje przedsiębiorstwa, 
doprowadzając do ograniczenia udziału lub porażki. Dysponując odpowied-
nio wysokimi aktywami kapitałowymi, dominująca firma może wprowadzić 
innowację, która jeszcze bardziej wzmocni jego pozycję, powodując problemy 
innych, którzy nie są w stanie dopasować się do wyższego poziomu technologii.

Konkurencyjność pomiędzy przedsiębiorstwami jest formą gry rynkowej, 
która rozpoczyna się jeszcze przed wejściem firmy do branży. Długookreso-
we cele, potencjał produkcyjny, umiejętność identyfikowania groźnych oraz 
sprzyjających rywali, odpowiednio dobrana strategia i jej konsekwentna reali-
zacja, przy jednoczesnym dopasowywaniu się do zmiennych warunków ryn-
kowych, pozostają jednymi z najważniejszych aspektów efektywnego funkcjo-
nowania i osiągania zadowalających wyników rynkowych.

Konkurencyjność a handel międzynarodowy

Przełomowe wydarzenia w globalnej gospodarce mają duży wpływ na 
rozwój teorii handlu międzynarodowego, tego jak powinny wyglądać po-
wiązania pomiędzy państwami, jakie czynniki uznawane są za najważniejsze  
w rozwijaniu kontaktów handlowych i zwiększaniu efektywności wymia-
ny. W ostatnich latach miały miejsce dwie okoliczności, które odbiły się  
w znacznym stopniu na międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Jedną 
z nich był kryzys w 2008 roku, który uwidocznił wiele wad ścisłych zależności 
pomiędzy krajami. Wymiana doprowadziła do przeniesienia recesji, poprzez 
nagłe zmiany w wielkościach eksportu i importu. Drugą sytuacją jest ciągle 
aktualna kwestia pandemii, która spowodowała wprowadzenie lockdownu, 
zmianę podejścia do wymiany czy konieczność stosowania nowych rozwiązań 
technologicznych. Wpływ przerw w dostawach oraz zamknięcia granic odbił 
się na wielu rynkach, jednak faktyczne efekty będzie można zaobserwować  
w perspektywie kilku najbliższych lat. Każda z podobnych sytuacji daje szansę 
weryfikacji dotychczas znanych teorii i wyciągniecie wniosków, oraz lepsze 
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przygotowanie do przyszłych okresów nierównowagi. To, jak z kryzysem ra-
dzą sobie poszczególne kraje wpływa na zajmowane przez nie pozycje konku-
rencyjne oraz na strukturę gospodarki światowej.

Klasyczne teorie wymiany międzynarodowej wskazywały, iż handel jest 
możliwy dzięki różnicom w kosztach wytwarzania. Dalsze badania wykazały, 
iż dana gospodarka nie musi posiadać przewag absolutnych w wytwarzaniu 
dóbr, aby czerpać korzyści z obrotu towarami. W neoklasycznym nurcie, teo-
rie zwracały uwagę na kwestię nierównomiernego posiadania czynników pro-
dukcji, oraz fakt importu dóbr wytwarzanych w innym kraju, wyposażonym 
w rzadki na danym terytorium czynnik, w zamian za eksport produktów, któ-
re wykorzystują dostępne surowce i technologie, rzadko występujące u partne-
ra handlowego. Wyposażenie w dane czynniki warunkuje wysokość kosztów 
wytworzenia towarów oraz ich cenę na rynku międzynarodowym. Ten model 
wymiany Heckschera- Ohlina spotkał się z empiryczną weryfikacją Leontiefa, 
która wykazała, iż w praktyce można zaobserwować przypadki zupełnie od-
wrotne niż te, które opisuje teoria. Paradoks polegał na eksporcie towarów, 
które wymagały większych nakładów pracy, przy jednoczesnym słabszym wy-
posażeniu gospodarki w siłę roboczą. Natomiast kraj ten posiadając duże ilo-
ści kapitału, importował dobra cechujące się dużą chłonnością tego czynnika 
w toku produkcji.

Współczesne teorie handlu w inny sposób odnoszą się do założeń ko-
rzyści płynących z wolnego handlu dla wszystkich uczestników, co jest klu-
czowe w momencie recesji. W okresie załamania wiele gospodarek rezygnuje 
z otwartości na rzecz protekcjonizmu i ochrony przedsiębiorstw krajowych, 
co podkreśla złożoność relacji pomiędzy krajami oraz zmiany jakie zachodzą 
w strukturze rynku globalnego w momencie destabilizacji22. Tempo rozwoju 
gospodarki światowej oraz szybkość pojawiania się innowacji w zakresie do-
stępnych technologii, nowoczesnych rozwiązań i ewolucji powiązań, wymu-
siło uogólnione podejście do założeń i modeli, które obecnie skupiają się na 
konkurencyjności międzynarodowej, pozycji na światowym rynku, postępie 
technicznym oraz strategiach organizacyjnych. Takie podejście sprawia, iż 
kolejne koncepcje lepiej oddają stan faktyczny przy bardziej realnych założe-
niach, takich jak brak równowagi w handlu oraz fakt istnienia niedoskonałej 
konkurencji.

22  J. Kundera, Gospodarka światowa po kryzysie 2008r., e-wydawnictwo. Prawnicza i ekono-
miczna biblioteka cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, repozytorium.uni.wroc.pl, (dostęp 20.11.2021r.), s. 20.
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Możliwy do zaobserwowania postęp technologiczny, który cechuje się 
dużym wzrostem, jest we współczesnych teoriach określany jako główna siła 
napędowa rozwoju handlu. Struktura eksportu gospodarek o najwyższym 
stopniu rozwoju opiera się na wymianie towarów wysokich technologii, któ-
re wymagają zaangażowania dużej ilości kapitału i specjalnie wykształconych 
pracowników. Przepływ tego typu dóbr przyczynia się do dyfuzji technologii 
i wiedzy raz wpływa na światową gospodarkę. Przykładem teorii, które opisu-
ją zjawiska zachodzące w zakresie wpływu techniki na handel jest koncepcja 
luki technologicznej lub cyklu życia produktu. Z poziomu przedsiębiorstw, 
wypracowanie udoskonaleń prowadzi do osiągnięcia przez nie chwilowej prze-
wagi konkurencyjnej, co przekłada się na pozycję gospodarki. „Przedsiębior-
stwa krajów liderów uzyskują konkurencyjną przewagę nad partnerami dzięki 
większym możliwościom innowacyjnym. (…) Natomiast kraje o mniejszej 
zdolności innowacyjnej, tzw. Dynamiczni naśladowcy, muszą konkurować  
w eksporcie innych wyrobów i usług oraz dążyć do zdobycia zagranicznych 
rynków zbytu innymi sposobami (głównie niższymi kosztami produkcji, ce-
ną)”23. Kraj w którym powstała nowa technologia czerpie wysokie zyski do 
momentu, w którym druga gospodarka (lub ich grupa) na skutek imitacji 
rozwiązania nie zrezygnuje z importu. Polem do konkurencji są zatem także 
wydatki na poszerzanie wiedzy i opracowywanie innowacji w skali gospodarek 
i przedsiębiorstw transnarodowych.

Zagadnienie kapitału niezbędnego do wytwarzania innowacji, odnosi się 
zarówno do środków własnych państwa, zgromadzonych w postaci oszczęd-
ności, jak i pożyczek zagranicznych. W modelu Solowa, w perspektywie krót-
kookresowej inwestycje stanowią podstawę wzrostu w momencie powrotu 
gospodarki do stanu równowagi. „W długim okresie, po osiągnięciu stanu 
stacjonarnego, wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) jest spowodowany 
postępem technologicznym i wzrostem liczby ludności (wkładu pracy)”24. In-
westowany kapitał krajowy ma tendencje do obniżania stopy zwrotu z każdą 
kolejną angażowaną jednostką nakładów. Lokowane przez rząd środki nie za-
wsze są rozdzielane pomiędzy sektory o największym potencjale, a efektywność 
inwestycji jest zwykle niska. Przedsiębiorstwa krajowe dokonując inwestycji  
w dużo lepszym stopniu wykorzystują swoje własne lub otrzymane środki. 
Natomiast kapitał zagraniczny w formie inwestycji bezpośrednich niesie ze 
sobą korzyści takie jak napływ środków oraz wpływ na poziom technologii 

23  Tamże, s. 28.
24  T. Białowąs, B. Mucha- Leszko, Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wydawnic-
two UMCS, Lublin 2014, s. 81.
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używanej do produkcji. Powodują one wzrost inwestycji na danym teryto-
rium, lepsze wykorzystanie potencjału innowacyjnego dzięki finansowaniu, 
wzrost wiedzy w efekcie napływu kapitału do sektora Badań i Rozwoju (Rese-
arch and Development) (B+R <<R&D>>). To z kolei przekłada się na wyższy 
poziom konkurencyjności gospodarczej. Napływ Zagranicznych Inwestycji 
Bezpośrednich (ZIB) może skutkować tworzeniem filii przedsiębiorstw po-
nadnarodowych, które wraz ze swoimi modelami biznesowymi oraz techno-
logią transferują know-how, co wpływa na inne przedsiębiorstwa. Co więcej, 
dodatkowym efektem jest wpływ na płace, które w zagranicznych firmach 
są zwykle wyższe niż w przedsiębiorstwach krajowych. Tworzenie nowych 
miejsc pracy, prowadzone szkolenia dla pracowników, oraz ich nowe do-
świadczenia wpływają na poziom zatrudnienia w kraju przyjmującym ZIB 
oraz podniesienie kwalifikacji. Pojawienie się nowego gracza zmienia układ 
sił na rynku, oraz zmusza przedsiębiorstwa krajowe do dostosowania swoich 
strategii konkurowania oraz wytwarzania do nowych warunków. 

Postęp technologiczny wskazywany jako źródło rozwoju handlu między-
narodowego jest ściśle powiązany z konkurencyjnością oraz stanowi jeden z jej 
głównych filarów. Polityka gospodarcza skupiona wokół zagadnienia wiedzy, 
inwestycji w kapitał ludzki, kreowania innowacji, uwarunkowań instytucjo-
nalnych, stanowi tworzenie strategii, które kształtują pozycję konkurencyjną 
w skali makroekonomicznej. Walka pomiędzy krajami ma swoje pozytywne 
aspekty w zakresie poprawiającej się jakości dóbr trafiających na rynek, cen 
dla konsumentów, które obniżają się pod wpływem prowadzonych strategii, 
większego zróżnicowania dostępnych towarów, a w skali gospodarki zdecydo-
wanie konkurencja z innymi państwami przekłada się na wzrost gospodarczy. 
Jednak ciągłe rywalizowanie podlegało krytyce, która wskazywała na nega-
tywny wydźwięk zjawiska określanego jako niebezpieczna obsesja. Krugman 
w swojej pracy zaznaczył, iż współzawodnictwo doprowadza wiele przedsię-
biorstw, które nie są w stanie nadążyć za rywalami ze względu na brak kapi-
tału, iż są skazane na porażkę i upadek. Natomiast w odniesieniu do kraju 
jako współzawodniczącego podmiotu nie ma „dolnej granicy”, gdyż nie może 
on przestać istnieć, w związku z czym podważał zasadność mówienia o kon-
kurencyjności w tej skali25. Jak uważał, zjawisko jest grą o sumie zerowej, co 
oznacza iż jeśli jeden podmiot wygrywa, drugi musi ponieść stratę. To założe-
nie z merkantylistycznym wydźwiękiem jest wyjątkowo sprzeczne z realiami, 

25  M. Żmuda, E. Molendowski, W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki na-
rodowej: studium interdyscyplinarne, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 3/2016(81), 
s. 324.
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gdyż teoria oraz obserwacje rynku dowodzą, iż możliwe jest czerpanie korzy-
ści z wymiany dzięki przewagom komparatywnym. Dalsza krytyka konku-
rencyjności opisuje brak silnej relacji pomiędzy handlem międzynarodowym  
a wzrostem samowystarczalnych gospodarek, których podstawą pozostaje sto-
pień efektywności wykorzystywania produkowanych dóbr. Krytyka ujmuje 
jednak współzawodnictwo w wąskim zakresie, pomijając kluczowe kwestie, 
takie jak na przykład długookresową perspektywę, która pozwala zauważyć, 
że gospodarka i jej rozwój jest stale powiązana z konkurencyjnością. Duże 
kraje, które mają większe możliwości produkcji na swoim terytorium, również  
w przeciwieństwie do stanowiska przedstawionego w koncepcji Krugmana, są 
w stanie same wytwarzać większość towarów jednak należy pamiętać o zagra-
nicznych przedsiębiorstwach, które oferując tańsze i lepsze jakościowo pro-
dukty są zagrożeniem dla krajowych podmiotów. 

Wiele z przedstawionych kategorii ma odniesienie do innowacji. Spraw-
nie działające instytucje oraz przejrzyste zasady ułatwiają przedsiębiorcom 
założenie działalności jak i pozyskanie dofinansowań na rozwój, zajmując 
się także ochroną własności intelektualnej wytworzonych innowacji. Infra-
struktura wpływa na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej i zdecydowanie wraz 
z dobrym poziomem komunikacji przyciąga kapitał inwestycyjny (w tym za-
graniczny). Sytuacja polityczna oraz prowadzona polityka gospodarcza mają 
znaczenie dla inwestorów i obiektów badawczych, stabilne otoczenie, które 
nie zmienia się dynamicznie i nieprzewidywalnie wpływa na ryzyko alokacji 
zasobów finansowych oraz warunki do prowadzenia działalności rozwojowej. 
Poziom opieki zdrowotnej oraz wykształcenia siły roboczej jest ważnym punk-
tem nie tylko w toku badań nad innowacjami i przy ich obsłudze, lecz także  
w przypadku imitacji udoskonaleń niezbędna jest odpowiednio wykwalifiko-
wana kadra. Rozwój rynku finansowego oraz prowadzenie stosownej polityki 
w tym zakresie wpływa na wysokość inwestycji oraz oszczędności- łatwość 
zaciągnięcia kredytu oraz polityka w zakresie stóp procentowych reguluje sto-
sunek gromadzonego oraz inwestowanego kapitału. Innowacje opracowywa-
ne przez przedsiębiorstwa rozpoczynają się od pomysłu i wstępnych badań, 
a kolejnym krokiem jest analiza opłacalności, stąd konieczność znajomości 
wielkości rynku do oszacowania popytu i możliwych do uzyskania zysków. 
Również zdolności do prowadzenia działalności innowacyjnej i poziom na 
jakim kształtują się wytwarzane dobra wysokich technologii decydują o kon-
kurencyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek. 

Przybliżenie koncepcji, głównych źródeł konkurencyjności, szans oraz 
zagrożeń i powiązań na poziomie mikro i makroekonomicznym wskazuje na 
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zależność pomiędzy działalnością innowacyjną, poziomem technologicznym, 
inwestowanym kapitałem oraz pozycją zajmowaną na rynku. Rozdział w spo-
sób teoretyczny udowadnia istnienie powiązania pomiędzy rozpatrywanymi  
zagadnieniami. Aby sprawdzić siłę oraz funkcjonowanie zależności w praktyce 
w skali makroekonomicznej należy przeanalizować główne miary innowacyj-
ności oraz konkurencyjności i ich kształtowanie na przestrzeni lat.
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ANALIZA INNOWACYJNOŚCI 
ORAZ KONKURENCYJNOŚCI 
WYBRANYCH GOSPODAREK

Badanie wysokości nakładów na badania i rozwój

Jednym z podstawowych kryteriów uwzględnianych przy analizie inno-
wacyjności gospodarek są nakłady, jakie są ponoszone na prace rozwojowe. 
Tok działań wykorzystujący zasoby ludzkie oraz środki pieniężne wytwarza 
innowacje w postaci nowych rozwiązań oraz kapitału ludzkiego. OECD defi-
niuje prace badawczo rozwojowe jako „pracę twórczą podejmowaną w sposób 
metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju 
ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastoso-
wań dla istniejącej wiedzy”1. Według tego opisu możemy określić cel jakim 
jest nowy poziom wiedzy oraz nowe możliwości jej wykorzystania. Ośrodki 
prowadzące badania są nastawione na nowe odkrycia i przełomowe metody,  
a efekt końcowy w postaci innowacji podlega sprzedaży. 

Działalność jest zdecydowanie kapitałochłonna, przy czym wielokrotnie 
ciężko jest oszacować niezbędne finanse oraz wynik badań. Istotne są kryteria, 
jakie musi spełnić badanie i jego efekt, aby mogło być uznane za przedsięwzię-
cie B+R. Nawet jeśli jest to inicjatywa podejmowana jednorazowo lub okazjo-
nalnie musi być nowatorska i nieprzewidywalna, twórcza oraz metodologicz-
na, a jej wynik możliwy do przeniesienia lub odtworzenia. Istnieją trzy obszary 
obejmujące badania podstawowe nakierowane na pozyskanie nowych infor-
macji, badania stosowane opierające się na pozyskaniu nowej wiedzy jednak 
z naciskiem na określony cel i zamiar oraz prace rozwojowe wykorzystujące 

1  OECD, Frascati Manual 2015:Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 
Experimental Development, Przekład na język polski: GUS, Warszawa 2018, s. 47.
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dostępne zgromadzone dane do opracowania nowej wiedzy umożliwiającej 
opracowanie nowego rozwiązania. W obrębie przemysłu i działalności przed-
siębiorstw ważne jest kryterium nowatorskości, które oznacza, iż wynik badań 
nie może polegać na imitacji i musi wprowadzać dotychczas niezastosowaną 
w danej branży metodę lub produkt. W sektorze usług, który polega w dużej 
mierze na obsłudze klienta, ułatwieniu wymiany towarów lub aktywów finan-
sowych i skupia się na działalności nieprodukcyjnej niełatwo jest wyodrębnić 
działania na rzecz badań i rozwoju, które dotyczą konkretnie usługi a nie 
produktu, który jest wykorzystywany w ramach świadczenia. Z pewnością 
należą do nich badania w zakresie prowadzonych analiz, opracowanie modeli 
szacowania ryzyka lub oprogramowania. Porównując działania na rzecz B+R 
z koncepcją innowacyjności można zauważyć, iż badania są jednym z typów 
udoskonaleń, chociaż nie zawsze prowadzą do wytworzenia nowego produktu 
czy procesu. Prowadzenie działalności B+R pozwala na uzyskanie niezbędne-
go finansowania, co jest zwykle główną barierą dla ośrodków i przedsiębiorstw, 
które przy uzyskaniu odpowiednich środków są zdolne do długoterminowych 
prac rozwojowych, które w tej dłuższej perspektywie mają szansę skończyć się 
wytworzeniem innowacji.

Nakłady na B+R stanowią ważną część procesu innowacyjności, bez du-
żej ilości kapitału stworzenie nieznanego dotąd rozwiązania bądź zaawanso-
wanego technologicznie produktu jest trudne, chociaż w wielu przypadkach 
możliwe dzięki między innymi wysokiemu poziomowi kapitału ludzkiego.  
W przypadku badania gospodarek pod względem innowacyjności należy 
przyjąć iż nakłady na B+R wspomagają wzrost gospodarczy, a nie incyden-
talnie opracowane techniki i towary. Zbyt niska wartość nakładów mogłaby 
z kolei doprowadzić do wystąpienia opóźnienia technologicznego ze względu 
na brak finansowania i wstrzymanie prac rozwojowych. Głównym wskaźni-
kiem, który odzwierciedla sytuację w zakresie prowadzonych działań B+R jest 
Gross Domestic Expediture on R&D (GERD). Jest to miara całkowitych na-
kładów krajowych brutto z sektora przedsiębiorstw, rządowego, szkolnictwa 
wyższego, prywatnych podmiotów niekomercyjnych oraz tzw. „reszty świata”, 
uwzględniając także finansowanie zza granicy2. Nie są natomiast uwzględnio-
ne nakłady inwestycyjne ponoszone poza granicami danego kraju. Nakłady 
na działalność B+R dzielą się na dwie kategorie: nakłady bieżące zawierające 
wynagrodzenia dla pracowników oraz dodatkowe koszty prowadzenia badań 

2  OECD, Frascati Manual 2015:Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 
Experimental Development, Przekład na język polski: GUS, Warszawa 2018, s. 120.
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oraz nakłady inwestycyjne czyli roczna kwota nabycia środków trwałych słu-
żących działalności rozwojowej. Poniższe dane pochodzące z bazy OECD 
obejmują nakłady krajowe na badania i rozwój brutto jako procent PKB danej 
gospodarki.

Tabela 1. Wskaźnik GERD jako procent PKB

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chiny 1,71 1,78 1,91 2,00 2,02 2,06 2,10 2,12 2,14 2,23 

Japonia 3,14 3,24 3,21 3,31 3,40 3,28 3,16 3,21 3,28 3,24 

Niemcy 2,73 2,81 2,88 2,84 2,88 2,93 2,94 3,05 3,12 3,18 

Polska 0,72 0,75 0,88 0,88 0,94 1,00 0,96 1,03 1,21 1,32 

Grecja 0,60 0,68 0,71 0,82 0,84 0,97 1,01 1,15 1,21 1,27 

Kanada 1,83 1,79 1,77 1,71 1,71 1,69 1,73 1,67 1,56 1,54 

USA 2,74 2,77 2,68 2,71 2,72 2,72 2,79 2,85 2,95 3,07 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych OECD: www.stats.oecd.org 
(dostęp 24.05.2021)

Odniesienie GERD do Produktu Krajowego Brutto jest miarą intensyw-
ności prac badawczo- rozwojowych danej gospodarki. Dostępne dane ukazują 
dużą dysproporcję pomiędzy gospodarkami. W 2010 roku Wskaźnik przyj-
mował wartości z przedziału0,60-3,14. Najwyższą intensywność wykazywa-
ły Japonia, Stany Zjednoczone raz Niemcy utrzymując stosunek nakładów 
krajowych B+R na poziomie wyższym niż 2% PKB. Co ciekawe osiągnięcie 
pułapu 3%PKB w 2010 roku było celem Strategii Lizbońskiej, która miała 
zagwarantować Unii Europejskiej wysoką pozycję konkurencyjną oraz dać 
przewagę nad USA. Najniższy wynik miały Grecja oraz Polska- poniżej 1%. 
Warto zaznaczyć, iż istotny wpływ na gospodarki miał kryzys finansowy lat 
2008-2009 i jego implikacje dla poszczególnych krajów. Pęknięcie bańki spe-
kulacyjnej w USA doprowadziło do rozprzestrzenienia się recesji ze wzglę-
du na rozległe powiązania gospodarek. Pierwszy etap załamania na rynkach  
finansowych pociągnął za sobą konsekwencje dla pozostałych obszarów. Wpro-
wadzone programy ratunkowe dla gospodarek były odpowiedzią na ujemne 
stopy wzrostu gospodarczego oraz duże deficyty budżetowe. Kryzys obnażył 
słabości Grecji, która zmagała się z recesją jeszcze długo, stąd najniższy wy-
nik w 2010 roku. Według bazy danych Banku Światowego, PKB Grecji wy-
nosiło wtedy -5,48% przy czym nakłady na działalność rozwojową wynosiły  
1 874,79 mln$ (jest to wartość oszacowana przez OECD). Wielkość GERD 
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nie była zbyt wysoka gdyż gospodarka korzystając z pomocy z zewnątrz usi-
łowała zredukować wciąż powiększający się deficyt. Dla porównania wycho-
dzące z kryzysu Stany Zjednoczone miały wielkości na poziomie 2,56% PKB 
oraz 410093,00 mln$ GERD. Duże inwestycje w rozwój były kluczem dla 
większości gospodarek do wyjścia z kryzysu i wejścia w fazę ożywienia gospo-
darczego. Polska mimo iż przez czas trwania kryzysu utrzymywała dodatni 
wzrost gospodarczy w 2010 roku na nakłady B+R poświęciła 5775, 75 mln$ 
przy dynamice PKB na poziomie 3,74% rocznie. W kolejnych latach gospo-
darki odnotowywały wzrost z chwilowymi spadkami w 2012 i 2013 roku spo-
wodowanymi kryzysem zadłużeniowym strefy euro. Ostatnie dostępne dane 
z 2019 roku wskazują na wysokie wyniki Japonii (3,24%), Niemiec (3,18%) 
oraz USA (3,07%), które przekraczają 3%PKB. Jedynie Kanada wykazywała 
spadek wartości wskaźnika z 1,83% w 2010 do 1,69% w 2015, jednostkowy 
wzrost w 2016 roku do 1,73% i dalszą tendencję spadkową do 1,54%. Cha-
rakter miary i jej złożoność stwarza konieczność dokładniejszego przyjrzenia 
się jej składowym, co pozwoli lepiej poznać strukturę i źródła zmiany wielko-
ści nakładów. Aby zrozumieć rolę państwa i pojedynczych podmiotów rozpa-
trzymy nakłady B+R w sektorze przedsiębiorstw oraz rządowym.

Jednym ze składników miary nakładów inwestycyjnych na B+R w go-
spodarce jest Business Enterprise Expenditure on R&D (BERD), który wyraża 
nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność rozwojową. W Podręczniku 
Frascati badanymi jednostkami są podmioty wytwarzające produkty i usługi 
w celu ich sprzedaży oraz współpracujące z nimi jednostki badawcze, które 
poniosły znaczne nakłady na badania i rozwój, z wyłączeniem uczelni wyż-
szych. Struktura pochodzenia środków przeznaczanych na B+R jest ważna, 
gdyż wpływa na późniejszą efektywność ich wykorzystania. Mimo poniesie-
nia dużych nakładów z finansów publicznych wiele projektów prowadzonych 
za te pieniądze może nie znaleźć zastosowania. To przedsiębiorstwa powinny  
w większej części opłacać badania, gdyż to one najlepiej wiedzą jakie wyniki 
i innowacje są niezbędne. Kierując się chęcią osiągnięcia zysku mogą lepiej 
alokować zasoby pieniężne, zlecać konkretne badania oraz wpływać na czas 
ich realizacji (często wdrożenie produktu musi nastąpić dość szybko, aby 
ubiec konkurentów i utrzymać pozycję na rynku). Takie rozwiązanie wpływa 
w znacznym stopniu na odciążenie budżetu państwa. Sektor przedsiębiorstw 
może pozyskiwać niezbędne środki do prowadzenia badań poprzez wykorzy-
stanie wewnętrznych rezerw lub zysków zatrzymanych, wpływów ze sprzedaży 
towarów lub odliczeń z podatków, które są formą zachęty do prowadzenia 
działalności rozwojowej lub poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Drugą 
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metodą jest pozyskanie kapitału z zewnątrz polegające na sfinansowaniu dzia-
łalności rozwojowej środkami otrzymanymi od firmy z tej samej grupy ka-
pitałowej lub powiązanej, jednak ten sposób nie jest zaliczany do wskaźnika 
BERD.

Tabela 2. Wskaźnik BERD jako procent PKB

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chiny 1,26 1,35 1,46 1,53 1,56 1,58 1,63 1,64 1,66 1,71 

Japonia 2,40 2,50 2,46 2,52 2,64 2,58 2,49 2,53 2,60 2,57 

Niemcy 1,83 1,90 1,96 1,91 1,95 2,01 2,00 2,11 2,15 2,19 

Polska 0,19 0,22 0,33 0,38 0,44 0,47 0,63 0,67 0,80 0,83 

Grecja 0,24 0,24 0,24 0,27 0,28 0,32 0,42 0,56 0,58 0,59 

Kanada 0,95 0,95 0,91 0,87 0,91 0,90 0,92 0,87 0,79 0,79 

USA 1,86 1,89 1,87 1,92 1,94 1,95 2,02 2,08 2,16 2,27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych OECD: www.stats.oecd.org 
(dostęp 24.05.2021)

Wskaźnik intensywności prac badawczo- rozwojowych przedsiębiorstw  
w 2010 roku wskazywał Japonię jako kraj o najwyższych nakładach z wynikiem 
2,40% PKB. Z kolei niechlubne ostatnie miejsce zajęła Polska, której przed-
siębiorstwa generowały nakłady na B+R w wysokości 0,19% PKB. Tenden-
cja jaką wykazywały gospodarki jest wzrostowa- w przypadku Japonii wskaź-
nik wzrósł o 0,17 p.p., natomiast w przypadku Polski odnotowano wzrost  
o 0,64 p.p., najwyższy w zestawieniu. Ujemną dynamikę wykazywała Ka-
nada, której wartość spadła z 0,95% PKB w 2010 roku do 0,79% PKB  
w 2019.Wysokość nakładów na B+R sektora przedsiębiorstw wyniosła w Ka-
nadzie ok. 13601,81 mln$, a roczne tempo wzrostu gospodarczego kształto-
wało się na poziomie 3,089%. Dla porównania w USA gdzie wskaźnik BERD 
stanowił 1,86% PKB, czyli prawie dwukrotność kanadyjskiego, gospodar-
ka rozwijała się w tempie rocznym 2,56% przy nakładach na B+R ze stro-
ny przedsiębiorstw w wysokości 303689,75 mln$. W całym analizowanym 
okresie gospodarki miarowo rosły z niewielkimi incydentalnymi spadkami. 
W 2019 roku trzy spośród ośmiu wybranych krajów wartościami wskaźników 
przekraczały 2% PKB, natomiast kraje które w 2010 roku reprezentowały 
wyniki poniżej 1% PKB w ostatnim analizowanym roku nadal pozostawały 
poniżej tego progu.
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Tabela 3. Udział nakładów sektora przedsiębiorstw na B+R we wskaźniku GERD ( w %)

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chiny 71,69 73,91 74,04 74,60 75,42 74,73 76,06 76,48 76,63 76,26 

Japonia 75,93 76,52 76,12 75,48 77,26 77,97 78,09 78,27 79,06 78,91 

Niemcy 65,52 65,59 66,07 65,44 65,98 65,67 65,22 66,18 66,01 -

Polska 24,41 28,12 32,30 37,33 39,00 39,00 53,10 52,54 53,19 -

Grecja 36,53 32,74 31,01 30,28 29,84 31,40 40,22 44,77 42,50 41,63 

Kanada 47,17 49,15 47,43 46,70 45,75 43,95 42,70 42,67 41,12 41,00 

USA 56,93 58,37 59,53 61,08 61,94 62,45 63,24 62,50 63,12 -
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych OECD: www.stats.oecd.org 
(dostęp 24.05.2021)

Odniesienie wskaźnika BERD do PKB nie oddaje w pełni sytuacji nakła-
dów B+R w sektorze przedsiębiorstw, gdyż następujące zmiany tempa rozwoju 
gospodarczego opisują ilości bardzo ogólnie. Wskaźnikiem, który w lepszym 
stopniu zobrazuje sytuację w poszczególnych krajach jest procentowy udział 
nakładów sektora przedsiębiorstw w ogólnej kwocie wewnętrznych nakładów 
na terytorium danego państwa. W Chinach oraz Japonii obserwujemy bar-
dzo wysokie wartości wynoszące ponad 70%, co oznacza znaczącą przewagę 
przedsiębiorstw w finansowaniu prac rozwojowych. Podmioty te mając kon-
kretne sygnały z rynku oraz wnętrza organizacji mają szansę na wytworzenie 
innowacji, która przyniesie dodatkowe zyski. Powyżej poziomu 50% GERD 
pozostają Niemcy oraz USA, natomiast Polska, Grecja oraz Kanada pozostają 
nadal poniżej. W Polsce w przeciągu dziesięciu lat wartość wskaźnika wzrosła 
ponad dwukrotnie, co świadczy o skuteczności wprowadzenia odpowiedniej 
polityki pobudzającej innowacyjność oraz działalność badawczą. Kanada po-
dobnie jak we wskaźniku BERD/PKB odnotowała spadek udziału nakładów 
przedsiębiorstw w nakładach ogółem.

Drugą wielkością, która wchodzi w skład GERD jest wskaźnik nakła-
dów sektora rządowego na działalność badawczo- rozwojową. Część państw 
kieruje się strategią stopniowego odciążania budżetu i ograniczenia wydatków 
na B+R do działań nie przynoszących zysków(np. w zakresie kultury i sztuki),  
a dodatkowe działania rządu mają na celu zwiększenie udziału kapitału przed-
siębiorstw. Szacunkowo finansowanie ze strony państwa powinno wynosić 
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około 30% wszystkich nakładów na B+R3. Jak podaje Podręcznik Frascati 
sektor rządowy to podmioty organów władzy oraz podległe im jednostki nie-
komercyjne z wyłączeniem uczelni wyższych, które są liczone w oddzielnej ka-
tegorii. Wchodzące w ich skład instytucje rządowe często mają znaczny udział 
w nakładach sektora przeznaczając aktywa będące w dyspozycji ministerstwa 
finansów. Ponadto w wielu krajach istnieją specjalne agencje o odrębnych bu-
dżetach i możliwości podejmowania decyzji w zakresie ich rozdysponowania 
w zakresie pełnionej funkcji ( między innymi finansowania i/lub prowadzenia 
badań rozwojowych). 

Organy władzy mogą samodzielnie prowadzić prace badawcze na przy-
kład związane z siłami zbrojnymi lub projektami infrastrukturalnymi, jednak 
samo zapewnienie dostępu do infrastruktury nie wlicza się do tej kategorii. W 
wielu gospodarkach dużą część nakładów na B+R stanowią działania w zakre-
sie służby zdrowia i podnoszenia jakości świadczonych przez nie usług. Doko-
nując podziału Government Expediture on R&D (GOVERD) możemy wyod-
rębnić rodzaje nakładów takie jak nakłady z tytułu zabezpieczenia społecznego 
i funduszy emerytalnych dla pracowników jednostek badawczo- rozwojowych 
czy wynikające z kwestii podatkowych od wartości dodanej niepodlegających 
zwrotowi. Według obszarów technologii możemy podzielić nakłady na bio  
i nano technologię oraz badania informacyjno- komunikacyjne4.

Tabela 4. Wskaźnik GOVERD jako procent PKB

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chiny 0,31 0,29 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 0,35 

Japonia 0,28 0,27 0,28 0,30 0,28 0,26 0,24 0,25 0,25 0,25 

Niemcy 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,42 0,44 

Polska 0,26 0,26 0,25 0,23 0,23 0,24 0,02 0,02 0,02 0,02 

Grecja 0,14 0,16 0,18 0,23 0,23 0,27 0,25 0,25 0,27 0,29 

Kanada 0,19 0,16 0,15 0,15 0,15 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 

USA 0,35 0,35 0,33 0,31 0,31 0,30 0,28 0,28 0,29 0,30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych OECD: www.stats.oecd.org 
(dostęp 24.05.2021)

3  J. Staśkiewicz, Ocena zdolności innowacyjnej wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 
2000-2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 25/2012, s. 111.
4  OECD, Frascati Manual 2015:Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 
Experimental Development, Przekład na język polski: GUS, Warszawa 2018, s. 273.
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Dla wybranych gospodarek w badanym okresie wskaźnik przyjmuje war-
tości z przedziału 0,02-0,44% PKB. W części krajów takich jak USA, Polska, 
Japonia i Kanada odnotowano spadek nakładów sektora rządowego na bada-
nia i rozwój. Największy spadek można zaobserwować dla danych polskiej 
gospodarki, gdzie od 2016 roku GOVERD przyjmuje wartość 0,02% PKB, 
najniższą dla całego zestawienia i utrzymującą się na tym poziomie do 2019 
roku. Odmienną tendencje wykazują obserwacje dla Chin, Grecji, Niemiec 
gdzie wskaźnik wzrósł. Dla Chin i Niemiec jest to zmiana o około 0,04 p.p., 
natomiast Grecja podwoiła wynik z 2010 roku. Duży wpływ na GERD/
PKB ma wysokość tempa wzrostu gospodarczego oraz prowadzona polityka 
gospodarcza.

Konfrontując ze sobą otrzymane wartości możemy zauważyć, iż w więk-
szości gospodarek suma krajowych nakładów na działalność badawczo- roz-
wojową wzrasta. Różnice w wartościach i incydentalne spadki są spowodo-
wane kryzysem zadłużeniowym strefy euro w 2012r. oraz różnym tempem 
wychodzenia z kryzysu 2008-2009 w 2010 roku. Jedynym krajem, który 
stopniowo obniżał swoje nakłady GERD w odniesieniu do PKB była Kanada, 
która odnotowała w badanym okresie spadek o 0,29 p.p. z jednoczesnym 
obniżeniem wartości nakładów sektora przedsiębiorstw i rządowego o kolejno 
0,16 i 0,09 p.p.. Spadek tej miary może być spowodowany nastawieniem 
Kanady na finansowanie pochodzące z zagranicy oraz rosnące nakłady badaw-
czo- rozwojowe sektora uczelni wyższych. Jednocześnie gospodarka stawia na 
obniżenie obciążeń podatkowych oraz kładzie szczególny nacisk na rozwój 
sektora przemysłowego i ochronę środowiska. Jeden z największych wzro-
stów(tuż po Grecji) GERD/PKB odnotowała Polska, która dzięki dofinanso-
waniom i regulacjom prawnym w zakresie stymulacji działalności innowacyj-
nej i badawczo-rozwojowej w przeciągu 10 lat zwiększyła wskaźnik o 0,60 p.p. 
przy jednoczesnym wzroście procentowego udziału nakładów na B+R sekto-
ra przedsiębiorstw o 0,64 p.p. co stanowi zmianę udziału BERD w GERD  
o 28,78 p.p.. Wraz z rokiem 2016 spadły nakłady sektora rządowego  
o 0,24 p.p. co stanowi najwyższy wynik. Warto zwrócić uwagę na gospodarkę 
Japonii i jej obserwacje dla badanego okresu. Zarówno miara nakładów ogól-
nych jak i przedsiębiorstw na B+R są najwyższe: GERD stanowił 3,24% PKB,  
a BERD 2,57% PKB w 2019 roku. Największą część nakładów krajowych 
pokrywa sektor przedsiębiorstw (aż 78,91% GERD) przy jednoczesnej re-
dukcji wysokości nakładów sektora rządowego o 0,03 p.p.. Wynika z tego 
wniosek, iż gospodarki o niskich wskazaniach GERD/PKB (poniżej 1%)  
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odnotowały wyższy wzrost w badanym okresie od gospodarek o najwyższych 
wskazaniach w początkowym okresie.

Statystyki patentowe  
jako miara efektów działalności innowacyjnej

Poniesienie znacznych nakładów finansowych na działalność badaw-
czo- rozwojową nie gwarantuje znalezienia rozwiązania, które będzie miało 
znaczący wpływ na tok produkcji, oferowany towar, usługę czy cały sektor. 
Jak dowodzą liczne teorie, jeśli innowacja wychodzi od przedsiębiorców, któ-
rzy znają rynek, mają konkretne potrzeby w zakresie technologii czy nowych 
produktów, to rośnie prawdopodobieństwo pomyślnego wytworzenia i wdro-
żenia udoskonalenia. Poniesione fundusze na prace rozwojowe są wtedy bar-
dziej efektywnie wykorzystane i przynoszą korzyści w postaci zysku dla przed-
siębiorstwa oraz przynoszą korzyść innym wskazując kierunek rozwoju i dając 
możliwość opracowania substytutu lub imitacji. Przydzielanie środków przez 
podmioty nie mające bezpośredniej styczności z rynkiem mogą skutkować 
stratą nakładów i brakiem powodzenia badań. To pokazuje jak duże może 
być ryzyko działalności innowacyjnej i badawczej, która zwykle przynosi efek-
ty w długim okresie, a jej wynik nie zawsze może pokrywać się z oczekiwa-
nym. Do pomiaru ilości pomyślnie zrealizowanych inwestycji może posłużyć 
analiza wniosków oraz wydanych patentów. Nie jest to miara bez wad, choć  
w zestawieniu z nakładami może zobrazować tendencję i orientacyjny stopień 
efektywności wydawanych środków.

Ochrona własności intelektualnej w formie patentu powinna towarzy-
szyć fazie wdrożenia innowacji- zanim ulepszenie pojawi się na rynku, przed-
siębiorstwo, które je wytworzyło będzie miało wyłączność na użytkowanie 
opisane w dokumencie. Po przejściu procedury i otrzymaniu decyzji o obję-
ciu patentem ochronę dostaje własność będąca wynalazkiem, wzorem użytko-
wym lub towarowym, oznaczenia geograficzne lub tzw. Topografie układów 
scalonych5. Decyzja może być wydana przez odpowiedni organ krajowy lub 
międzynarodowy, natomiast treść dokumentu określa sposób i terytorium 
korzystania z chronionej własności która musi spełniać trzy warunki: musi 
być czyś nowym, mieć charakter wynalazczy oraz musi mieć zastosowanie  
w przemyśle. „Procedura uzyskania patentu składa się w Polsce z pięciu etapów:  
 

5  A. Szelągowska, W poszukiwaniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zeszyty naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 64/2013, s. 623.
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1) sprawdzenia zdolności patentowej wynalazku; 2) opracowania dokumen-
tacji zgłoszeniowej; 3) zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego; 4) ba-
dania zgłoszenia przez Urząd Patentowy; 5) wydania decyzji o udzieleniu pa-
tentu przez Urząd Patentowy”6. Często przeszkodą w ubieganiu się o patent 
jest zbyt skomplikowana procedura, jednak z każdym kolejnym wnioskiem 
patentowym staje się to prostsze(dzięki nauce przez doświadczenie- nie tylko  
w toku produkcji czy nabywaniu wykształcenia, także w przypadku załatwia-
nia kwestii formalnych). Po uzyskaniu decyzji o otrzymaniu patentu co zwy-
kle trwa najdłużej ze względu na konieczność weryfikacji i może wydłużyć się 
aż do pięciu lat co może stanowić kolejną przesłankę do rezygnacji z ubiegania 
się o ochronę. Czas oczekiwania w znacznym stopniu opóźnia wprowadzenie 
nowości na rynek co może doprowadzić do zmiany warunków rynkowych, 
które pomniejszą zysk lub uprzedzenia przez konkurentów, co w efekcie do-
prowadzi do utraty poniesionych środków finansowych. Jeśli jednak przedsię-
biorstwo przejdzie cały proces, to wynalazek może zostać objęty ochroną na 
maksymalnie 20 lat pod warunkiem uiszczania corocznych opłat.

Procedury mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi gospodarkami. 
Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych istnieje możliwość objęcia ochro-
ną procesu produkcyjnego- jednak po spełnieniu określonych warunków, 
zestawienia składników czy rośliny. Istotne jest pierwszeństwo w składaniu 
aplikacji, a ochrona daje twórcy możliwość użytkowania, sprzedaży, impor-
tu do USA oraz wytwarzania wynalazku, natomiast już po złożeniu aplikacji 
może być on wykorzystywany na specjalnych warunkach. Uzyskanie paten-
tu w Europejskim Urzędzie Patentowym oznacza objęcie prawem na skalę 
międzynarodową na obszarze państw członkowskich Konwencji o patencie 
europejskim. Patenty różnią się od siebie ze względu na terytorium jakie obej-
mują wyróżniamy krajowe, regionalne oraz międzynarodowe. Zaletą objęcia 
patentem jest ochrona rozwiązania przed imitatorami na określoną liczbę lat, 
możliwość czerpania korzyści z udostępnienia prawa do wykorzystania wy-
nalazku innym podmiotom na podstawie np. umowy licencyjnej, łatwiejsze 
znalezienie inwestorów, którzy często zwracają uwagę na posiadane zabezpie-
czenia rozwiązań oraz posiadanie wyłączności co wiąże się z utrzymaniem po-
zycji konkurencyjnej na rynku.

Wszystkie jednostki zajmujące się ochroną własności intelektualnej 
prowadzą statystyki dotyczące ilości wpływających wniosków, decyzji pozy-
tywnych czy podmiotów ubiegających się o nadanie prawa z podziałem na 

6  Tamże, s. 623.
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patenty, zastrzeżenie znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. Ilość 
zgłoszeń do objęcia ochroną pokazuje ilość pomyślnie opracowanych wy-
nalazków, co z kolei ma związek z nakładami kapitałowymi na działalność 
badawczo- rozwojową. 

Tabela 5. Zgłoszenia patentowe wybranych gospodarek

Kraj 2010 2019

 Chiny 308 326 1 327 847 

Japonia 468 441 452 130 

Niemcy 173 691 178 184 

Polska 4 063 6 174 

Grecja 1 172 1 164 

Kanada 24 224 25 160 

USA 433 140 521 145 

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych World Intellectual Property 
Organization (WIPO): www.wipo.int (dostęp 27.05.2021)

Dane zebrane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej 
wskazują, iż w roku 2010 najwięcej wniosków patentowych zostało złożonych 
w Japonii- 468441. Na drugim miejscu spośród wybranych państw mamy 
Stany Zjednoczone i również wysoki wynik 433 140 wniosków. Najmniej od-
notowały Grecja i Polska- odpowiednio 1 172 oraz 4 063, jednak są to jedyne 
gospodarki w zestawieniu o wyniku czterocyfrowym. Chiny odniosły spekta-
kularny wynik w zakresie wzrostu składanych wniosków patentowych. Przez 
kolejnych 10 lat nastąpiła zmiana z wartości 308 326 do 1 327 847 w 2019 
roku. Jest to zmiana o około 331%. Największą liczbę złożonych wniosków 
zaobserwowano w 2018 roku- 1 460 246 i jest to najwyższa odnotowana war-
tość w badanym okresie spośród wszystkich wybranych gospodarek. Japonia 
z najwyższym wynikiem w 2010 roku w całym badanym okresie rejestrowała 
bardzo zbliżone wyniki ze zmianą o kilka procent, a najwyższa osiągnięta war-
tość to 490 271 wniosków w 2012 roku. Gospodarka Niemiec odnotowywała 
zbliżone wyniki z przedziału od 173 691 do 184 487. Polska przez dziesięć 
lat zwiększyła liczbę wpływających wniosków do maksymalnej wartości 7 010  
w 2015, po którym nastąpił spadek do wartości 6 131, która stanowiła zmianę 
o około 50% w porównaniu z rokiem 2010. W kolejnych dwóch latach wy-
niki były do siebie zbliżone. Najniższy wynik Grecji utrzymywał się- kolejno 
następowały po sobie tendencje wzrostowe i spadkowe, jednak wciąż ilość 
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wniosków oscylowała w okolicach 1 100- 1 200 rocznie. Kanada również 
nie odnotowywała dużych zmian- zwykle o kilka procent, mediana wartości  
w badanym okresie wynosi 24 725 wniosków patentowych. Średnia dla Sta-
nów Zjednoczonych wynosi 497 250,90 wniosków rocznie co jest dosyć wy-
sokim wynikiem, jednak porównując z wartościami jakie osiągnęły Chiny oraz 
w 2019 roku jest to ponad dwukrotnie mniej niż w gospodarce azjatyckiej.

W analizie należy ocenić dokładniej ilość wniosków patentowych,  
a szczególnie jakiego pochodzenia są wnioski, które mają największy udział  
w danej gospodarce- czy są składane w urzędach krajowych/ regionalnych 
przez przedsiębiorstwa będące rezydentami, czy pochodzą zza granicy lub są 
składane przez podmioty spoza kraju.

Tabela 6. Podział wniosków patentowych

2010 2019

Rezydenci Nierezydenci Zagranica Rezydenci Nierezydenci Zagranica

Chiny 293 066 98 111 15 260 1 243 568 157 093 84 279

Japonia 290 081 54 517 178 360 245 372 62 597 206 758

Niemcy 74 401 12 198 99 290 73 448 20 802 104 736

Grecja 813 16 359 498 238 666

Polska 3 408 227 655 4 361 112 1 813

Kanada 4 550 30 899 19 674 4 238 32 250 20 922

USA 241 977 248 249 191 163 285 113 336 340 236 032

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych WIPO: www.wipo.int (dostęp 
27.05.2021)

Suma głoszeń patentowych w biurach krajowych i regionalnych nazy-
wana przez WIPO kategorią „rezydentów” w 2010 roku była dominująca  
w gospodarkach takich jak Chiny, Japonia, Grecja czy Polska. Jest to zatem 
ilość wynalazków wytworzonych przez przedsiębiorstwa w tych krajach, które 
na ich terytorium chciały uzyskać ochronę prawem patentowym. Podmioty 
zagraniczne składające aplikację o przyznanie patentu w urzędzie danego kra-
ju miały dominujący udział w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych. Może 
być to spowodowane chęcią otrzymania kilku patentów na rozwiązania, które 
nie są na terytorium innych państw obejmowane patentami (np. w Polsce 
nie możemy objąć procesów produkcyjnych czy oryginalnych odmian roślin, 
natomiast w USA jest to możliwe) lub zwiększenia zysków dzięki wejściu na 
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rynek z ochroną, która w dostatecznym stopniu uniemożliwi imitację. Jedno-
cześnie duży i atrakcyjny dla przedsiębiorców rynek zbytu w Stanach może 
zapewnić przychody ze sprzedaży produktu oraz odsprzedaży licencji dużo 
większe niż rynek krajowy. Gospodarka Niemiec jako jedyna z wybranych do 
zestawienia gospodarek odnotowała wyższą wartość w części „zagranica”, czyli 
przedsiębiorstwa niemieckie składają więcej wniosków o przyznanie ochrony 
wynalazku poza granicami państwa, niż w kraju. Przyczyną może być duża 
ilość niemieckich korporacji, które sprzedają swoje towary na całym świecie  
i dużym rynkiem jest dla nich między innymi USA. 

Porównując te dane z 2019 rokiem gospodarka Chińska u której można 
zaobserwować bardzo duży wzrost składanych aplikacji patentowych (tabela 
5) zwiększyła ilość wniosków składanych przez przedsiębiorstwa krajowe na 
patenty obowiązujące lokalnie o ponad 950 000 znacznie zwiększając udział 
tej grupy. Kanada oraz USA nadal odnotowują rozpoczęcie procedur paten-
towych ze strony zagranicznych przedsiębiorstw, jednak zdecydowanie więk-
szą różnicę pomiędzy 2010 i 2019 rokiem widać w Stanach Zjednoczonych- 
wzrost w tej kategorii wynosi 88 091 wniosków. Niemieckie przedsiębiorstwa 
nadal aplikują o patenty w urzędach zagranicznych częściej niż w krajowych. 
Grecja, która osiąga najniższe wyniki zmieniła tendencję- przedsiębiorstwa 
które zgłaszały wnioski na rynku krajowym stanowiły większość w 2010 roku, 
jednak w 2019 ilość aplikacji tego typu zmniejszyła się aż o 315 na rzecz 
zgłoszeń do urzędów zagranicznych, które stanowiły w tym roku większość  
z liczbą 666 wniosków.

Ilość złożonych wniosków nie przekłada się w 100% na pozytywnie 
rozpatrzone decyzje- często weryfikacja dokumentacji lub badanie wyna-
lazku podważa zasadność objęcia go ochroną. Z drugiej strony często same 
przedsiębiorstwa oczekując kilka lat na otrzymanie patentu rezygnują w trak-
cie trwania procedury ze względu na koszty i późnienie wdrożenia innowacji. 
Mimo dużej liczby aplikacji większość z nich może nie przynieść przesłanek 
do zastosowania prawa ochrony, stąd ważne jest zbadanie ilości pozytywnie 
zakończonej procedury.

Wielkości z powyższej tabeli znacząco różnią się od tych z tabeli 6. Chi-
ny pomimo pokaźnej liczby składanych wniosków objęły patentem jedynie 
79 767 wynalazków zgłoszonych przez krajowe przedsiębiorstwa. Wśród nie-
rezydentów najwięcej pozytywnych decyzji wydano w USA (111 822), cho-
ciaż jest to gospodarka w której w 2010 roku złożono największą liczbę apli-
kacji- aż 248 249. Najmniej przedsiębiorstw zagranicznych otrzymało patent 
w Grecji, jednak 12 przyznanych patentów to aż 75% wszystkich złożonych 
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wniosków w danym roku. Najwięcej wynalazków objętych ochroną poza gra-
nicami państwa uzyskały przedsiębiorstwa z Japonii- 99 609. W 2019 roku 
w Chinach odnotowano 360 919 pozytywnie rozpatrzonych aplikacji wśród 
rezydentów. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone z wynikiem 167 115 
przyznanych patentów dla przedsiębiorstw krajowych, co stanowi mniej niż 
połowę wyniku z Chin. Krajem, który udzielił najwięcej patentów zagranicz-
nym przedsiębiorstwom były Stany Zjednoczone- kraj który zarówno w 2010 
jak i 2019 odnotowywał największą liczbę składanych aplikacji wśród prezen-
towanych w zestawieniu siedmiu gospodarek. W kategorii uzyskanych paten-
tów zagranicznych przez przedsiębiorstwa krajowe znaczącą przewagę mają 
Japonia i Stany zjednoczone, których rezydenci otrzymali ponad 140 000 
patentów zagranicznych. Są to gospodarki, które w tym samym roku odnoto-
wały ponad 200 000 aplikacji patentowych ze strony swoich przedsiębiorstw 
do urzędów zagranicznych.

Tabela 7. Liczba uzyskanych patentów

2010 2019

Rezydenci Nierezydenci Zagranica Rezydenci Nierezydenci Zagranica

Chiny 79 767 55 343 5 046 360 919 91 885 38 959
Japonia 187 237 35 456 99 609 140 865 39 045 143 061
Niemcy 22 183 4 048 48 480 32 959 6 485 72 222
Grecja 483 12 145 293 11 393
Polska 1 430 1 619 158 3 178 95 915
Kanada 1 906 17 214 8 055 2 035 19 974 12 601
USA 107 792 111 822 83 083 167 115 187 315 142 529

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych WIPO: www.wipo.int (dostęp 
27.05.2021)

Zestawiając ze sobą łączne nakłady krajowe na działalność B+R na te-
rytorium gospodarki w milionach dolarów z ilością składanych wniosków 
patentowych do urzędów krajowych i zagranicznych możemy sprawdzić czy  
i jaka występuje korelacja pomiędzy tymi dwoma wielkościami. Dla kontrastu 
zestawiając ze sobą gospodarkę o największej liczbie nakładów oraz aplika-
cji patentowych z krajem o najniższych wynikach możemy sprawdzić jaka 
jest siła relacji oraz jej znak. Dla Japonii korelacja pomiędzy wskaźnikiem 
GERD (w mln$) a liczbą wniosków patentowych składanych przez japońskie 
przedsiębiorstwa wynosi -0,56, co oznacza umiarkowaną zależność. Ujemna 
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zależność oznacza iż wraz ze wzrostem jednej zmiennej możemy zaobserwo-
wać spadek wartości drugiej. Przy odniesieniu krajowych nakładów na dzia-
łalność B+R sektora przedsiębiorstw w milionach dolarów do ilości wniosków 
o przyznanie patentu otrzymujemy wynik -0,66, czyli silniejszą ujemną zależ-
ność. Grecja o dużo niższych nakładach na GERD i BERD przy jednocześnie 
niewielkiej liczbie wniosków patentowych greckich przedsiębiorstw (niewiele 
ponad tysiąc rocznie) wykazuje korelację pomiędzy zmiennymi na poziomie 
0,12 i 0,15, co oznacza brak istotnej zależności. Otrzymane wyniki wpisują się 
w dotychczas opisywane w literaturze zależności - aby przedsiębiorstwa mogły 
wytworzyć innowację, która uzyska patent konieczne są odpowiednio wysokie 
nakłady- przy niskich nakładach kapitałowych istnieje niewielkie prawdopo-
dobieństwo uzyskania ochrony wynalazku7. Mimo to nie możemy uznać Gre-
cji za gospodarkę nieinnowacyjną, ponieważ jak wskazuje literatura naukowa 
oraz współczesne koncepcje innowacyjności, nawet gdy gospodarka kupuje 
gotowe rozwiązania lub je imituje, to także jest innowacyjna. Zastosowanie  
w danej gospodarce czy przedsiębiorstwie po raz pierwszy metody czy maszyny 
oznacza zmianę dotychczasowego wykorzystania czynników wytwórczych czy 
sposobu wytwarzania, co stanowi innowację. Natomiast wyniki uzyskane dla 
Japonii, gospodarki wysokorozwiniętej, pokazują, iż na tym poziomie rozwoju 
nakłady na B+R mogą skutkować spadkiem ilości wniosków o przyznanie pa-
tentu. Często długa procedura wstrzymująca komercjalizację wynalazku oraz 
wprowadzenie produktu na rynek może być przesłanką do rezygnacji. Szcze-
gólnie produkty wysokich technologii oraz specyfika podejścia japońskiego do 
produkowanych towarów między innymi wyrażona w strategii kaizen tłumaczy 
jak bardzo ważny jest tam czas i szybkość wdrażania nowych rozwiązań. Aby 
utrzymać wysoką pozycję konkurencyjną na rynku japońskim konieczne jest 
ciągłe wprowadzanie ulepszeń do istniejących produktów - nie muszą być 
one przełomowe, ważne aby stanowiły one poprawę dotychczas istniejącego 
rozwiązania. Doskonałym przykładem jest firma Samsung i jej strategia 
wprowadzania drobnych zmian w produkcie jednak w krótkich okresach 
czasu przy jednoczesnej ciągłej zmianie procesów wewnątrz przedsiębiorstwa.  
W gospodarkach słabiej rozwiniętych lub o innej specyfice (jak rynek europejski 
gdzie konsumenci zupełnie inaczej podchodzą do nabywanych dóbr) często 
kluczowa jest konkurencja cenowa- na jej podstawie odbywa się rywalizacja  
w pewnych segmentach. Natomiast w Japonii cena nie jest tak ważna jak 

7  T. Geodecki, Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaź-
ników innowacji, Zarządzanie Publiczne, Nr 3(5)/2008, s. 44.
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jakość produktu oraz poziom jego zaawansowania technologicznego. Produkty 
wysokich technologii są w wysokim stopniu kapitałochłonne oraz wymagają 
specjalnej wiedzy i know- how, stąd duża ilość nakładów nie przełoży się na 
ilość patentów, których procedury hamują rozwój produktu. Jednak wysoka 
liczba patentów jakie mimo to są rejestrowane może wynikać z branż, w któ-
rych innowacja jest przełomowa i istnieje konieczność ochrony rozwiązania 
przed konkurencją.

Analizując ilość wniosków oraz wydanych praw patentowych należy do-
kładniej przyjrzeć się charakterystyce gospodarki, stopniowi zaawansowania 
technologicznego, poziomowi rozwoju oraz bardzo ważnym uwarunkowa-
niom prawnym. Istnieje wiele istotnych aspektów polityczno- gospodarczych, 
które tłumaczą ilość wniosków składanych przez nierezydentów lub poza 
granicami państwa. Opisywane wcześniej Stany Zjednoczone są rynkiem, na 
którym panuje duża konkurencja, równocześnie zyski jakie można osiągnąć 
są stosunkowo wysokie. Do tego istnieje możliwość objęcia patentem spe-
cyficznych rozwiązań, które nie są przedmiotem ochrony w innych krajach.  
Są to główne czynniki mogące tłumaczyć wysoką liczbę udzielanych patentów 
nierezydentom, wyższą niż udzielanych przedsiębiorstwom krajowym. Innym 
aspektem spotykanym w wielu gospodarkach jest trend sprzedaży własności 
intelektualnej na masową skalę. Nie tylko patenty, ale także zastrzeżone wzory 
przemysłowe czy marki mogą być przedmiotem sprzedaży co jest w ostatnim 
czasie bardzo popularne. Wartość sprzedaży przełomowego rozwiązania prze-
wyższa koszty pozyskania patentu, a popyt na dany przedmiot ochrony może 
być bardzo duży. Wiele przedsiębiorstw woli zakupić opracowane, chronio-
ne rozwiązanie niż samodzielnie inwestować pieniądze w ryzykowne bada-
nia. Odmienna sytuacja ma miejsce w Chinach, gdzie regulacje prawne, ich 
egzekwowanie oraz historia i kultura ukształtowały inne podejście do prawa 
ochrony opracowanego rozwiązania. Naśladownictwo czy powielanie pew-
nych udoskonaleń jest w kulturze Chińskiej odbierane jako swojego rodzaju 
docenienie wysiłku twórcy. Często na rynku chińskim można zaobserwować 
produkty, które wykorzystują loga, rozwiązania lub formy powielone (najczę-
ściej bezprawnie) od przedsiębiorstw z innych krajów. Zachodnie gospodarki 
często zarzucają Chinom słabe egzekwowanie prawa ochrony własności inte-
lektualnej, w tym patentów. Prawo w Chinach dopuszcza możliwość uznania 
pierwszeństwa rejestracji wynalazku nawet wtedy, gdy osoba ubiegająca się  
o objęcie patentem nie jest jego twórcą, co budzi wiele kontrowersji na arenie 



89

ANALIZA INNOWACYJNOŚCI ORAZ KONKURENCYJNOŚCI ...

międzynarodowej8. Co więcej toczące się w chińskich sądach postępowania  
o naruszenie ochrony poprzez bezprawne wykorzystanie wynalazku, rozwiąza-
nia czy logotypu to w ponad 90% sprawy przeciwko obywatelom Chin.

Zagadnienia poruszone w powyższym podrozdziale mają za zadanie okre-
ślić dość trudny do zmierzenia wynik prac badawczych związanych z innowa-
cjami, które są rejestrowane przez urzędy zajmujące się nadawaniem ochrony 
własności intelektualnej. Dzięki analizie danych dostępnych w bazach tych 
instytucji można zaobserwować zachowanie przedsiębiorstw i ośrodków ba-
dawczych poszczególnych gospodarek oraz ich aktywność w zakresie opra-
cowywania nowości technologicznych. Aby móc ocenić istnienie oraz siłę 
zależności pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością w kolejnej części 
zostanie przedstawiona analiza konkurencyjności wybranych gospodarek.

Konkurencyjność gospodarek  
według wybranych wskaźników konkurencyjności

Rozpatrując wielkość i siłę gospodarki zwykle głównym aspektem jest 
wysokość Produktu Krajowego Brutto, ukazującego wartość wszystkich wy-
tworzonych produktów (oraz usług) na terenie państwa. Stanowi on podstawę 
do porównań międzynarodowych, szczególnie w zakresie tempa wzrostu go-
spodarek, chociaż jako miara ma swoje wady jak chociażby nie uwzględnianie 
szarej strefy czy pominięcie pochodzenia kapitału. Chcąc określić czy dana 
gospodarka jest konkurencyjna w stosunku do innych można przyjrzeć się 
wartości salda bilansu handlowego, która daje informację o przewadze ekspor-
tu lub importu i nadwyżkach z tytułu różnicy. Na postawie dodatniego lub 
ujemnego salda można dokonywać zestawień gospodarek porównując warto-
ści sprzedanych oraz zakupionych dóbr na rynku międzynarodowym. Wysoki 
poziom jednej czy drugiej wartości nie oddaje jednak pozycji jaką zajmuje 
gospodarka w wymianie międzynarodowej ani jej udziału na tym rynku. Kon-
kurencyjność gospodarcza jest trudna do dokładnego określenia przy pomocy 
tylko jednej miary, gdyż jako dość szerokie pojęcie ma bardzo wiele płaszczyzn 
i czynników, które ją kształtują.

Jedną z miar jaką można się posłużyć do oceny zdolności gospo-
darki do konkurowania na arenie międzynarodowej jest wskaźnik prze-
wag komparatywnych Revealed Comparative Advantage RCA opracowa-
ny przez Balassę. Przewaga tego typu polega na produkcji danego towaru 

8  M. Kania, Materialnoprawne, procesowe instytucjonalne aspekty ochrony prawa własności inte-
lektualnej w Chinach, Acta Erasmiana. Varia, Wrocław 2013, s. 55.
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po niższej cenie niż w pozostałych gospodarkach. D. Ricardo opisując 
przewagę komparatywną odnosił ją do wyższej efektywności w zakresie 
produkcji danego dobra co skutkowało eksportem towaru poza granice  
i korzyściami zarówno dla kraju będącego eksporterem, jak i pozostałych go-
spodarek które importując produkt mogły wykorzystać zasoby do produkcji 
towaru w zakresie, którego posiadały przewagę komparatywną. Podstawą w 
tym podejściu była specjalizacja, a gospodarka wykazując predyspozycje w wy-
twarzaniu wpływa na opłacalność eksportu.„W ujęciu Balassy wysokie prze-
wagi mogą zatem ujawniać się nie tylko przy wysokiej opłacalności produkcji 
i eksportu danej grupy produktów analizowanego kraju, ale także przy niskiej 
ich opłacalności. Analizę przewag komparatywnych w takim ujęciu można 
traktować jako przybliżenie zdolności danego kraju do konkurowania w han-
dlu międzynarodowym, a równocześnie podstawę do oceny aktualnej pozycji 
konkurencyjnej tego kraju i jej zmian w przeszłości”9.

Wskaźnik opiera się na stosunku wartości sprzedaży zagranicznej grupy 
dóbr podzielonej przez całkowity eksport w danej gospodarce do wielkości 
eksportu grupy tego typu dóbr na świecie podzielonej przez całkowitą wartość 
światowego eksportu. Charakterystyka wskaźnika nie ogranicza jego warto-
ści- to znaczy, że jego wielkość nie jest unormowana co jest jego dużą wadą. 
W literaturze naukowcy w różny sposób podchodzą do interpretacji tej mia-
ry. Książka „Assessment of Comparative Advantage in Aquaculture. Framework 
and Application on Selected Species in Developing Countries” autorstwa Food 
&Agriculture Organization opisuje wartości większe od jedności jako oznakę 
posiadania przewagi komparatywnej, a im rezultat jest większy tym silniejsza 
jest przewaga. Jeśli wartości są niższe niż 1, wtedy istnieje brak potencjału  
i ma miejsce niekorzystna sytuacja dla danej gospodarki. Bardziej konkretne 
podejście zaproponowali Hinloopen i Marrewijk, które w polskiej literaturze 
przedstawił M. Sałamaga w Zeszytach Naukowych Metod Analizy Danych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proponując przedział interpre-
tacji wskaźnika Balassy, podobnie określając wartości poniżej jedności jako 
brak przewagi, natomiast od 1 do 2 przypisują występowaniu słabej przewagi, 
wartości 2-4 umiarkowanej, a powyżej 4 silnej.

9  I. Szczepaniak, Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Polski na przykładzie pro-
duktów rolno- spożywczych i pozostałych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie- Problemy 
Rolnictwa Światowego, Nr 1/2018, s. 264.
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Tabela 8. Wskaźnik RCA dla grup produktów

RCA

Manufactures Electronic data processing 
and office equipment

Telecommunication
equipment

2010 2019 2010 2019 2010 2019

Chiny 1,43 1,39 3,65 2,53 2,99 3,22

Japonia 1,35 1,29 0,75 0,71 0,83 0,28

Niemcy 1,32 1,30 0,61 0,56 0,46 0,48

Grecja 0,63 0,57 0,09 0,69 0,31 0,21

Polska 1,21 1,19 0,74 0,84 1,72 0,88

Kanada 0,74 0,71 0,22 0,23 0,39 0,22

USA 1,04 0,94 1,00 1,02 0,84 0,71

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych World Trade Organization (WTO), 
https://data.wto.org/ (dostęp 29.05.2021)

Korzystając z bazy danych Światowej Organizacji Handlu możliwe jest 
obliczenie wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych dla gospodarek 
w obrębie konkretnych grup dóbr będących przedmiotem eksportu. Ze wzglę-
du na charakter miary, którą wyliczamy dla konkretnego momentu, obrano 
wartości dla początku i końca okresu dziesięciu lat. Dla oszacowania przewag 
w zakresie towarów związanych z produkcją o wysokim zaawansowaniu tech-
nologicznym pominięto działy związane ze sprzedażą zagraniczną produktów 
rolnych czy paliw i surowców. Kategoria „manufactures” obejmuje dobra  
z takich grup jak stal i żelazo, środki chemiczne, maszyny i sprzęt transpor-
towy oraz tekstylia i ubrania. W jej obrębie w 2010 roku najwyższe wartości 
wskaźnika uzyskano dla Chin oraz Japonii. Dla dwóch gospodarek obliczenia 
dały wynik poniżej jedności- były to Grecja oraz Kanada. Koniec badanego 
okresu przypadający na rok 2019 przyniósł podobne obserwacje, nadal wyż-
sze wyniki notowały dwie azjatyckie gospodarki, natomiast Kanada, Grecja 
oraz USA pozostawały w przedziale (0,1) przy czym USA były najbliżej jed-
ności. Wyniki w tej dość ogólnej grupie dóbr wahają się w przedziale 0,57 -  
1,43. Podchodząc do tej grupy dóbr bardziej szczegółowo, możemy wyod-
rębnić w niej między innymi zbiorowości mające powiązania z towarami 
wysokich technologii oraz uznawane za wysoce innowacyjne takie jak „Elek-
troniczne przetwarzanie danych i sprzęt biurowy”(Electronic data processing 
and office equipment) czy „Wyposażenie telekomunikacyjne” (Telecommuni-
cations equipment). Pierwsza z nich obejmuje sprzęt służący do przetwarzania 
oraz przechowywania danych jak na przykład komputery, serwery, będące  
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na wyposażeniu biur. Wyposażenie związane z komunikacją to technologia za-
pewniająca łączność, jak na przykład światłowody, satelity, routery, telefony i 
tym podobne. Intensyfikacja procesów globalizacyjnych spowodowała koniecz-
ność szybkiego rozwoju wszelkiego rodzaju rozwiązań umożliwiających prze-
sył informacji, danych oraz skomunikowanie ze sobą najbardziej oddalonych 
regionów. Innowacyjne produkty takie jak wspomniany światłowód można 
uznać za udoskonalenie o znaczeniu światowym, które wyznacza nowy standard 
w kategorii infrastruktury informatycznej. W roku 2010 w grupie dóbr służą-
cych do przetwarzania danych Chiny odnotowały wysoki wskaźnik przewag 
komparatywnych w porównaniu do reszty gospodarek w zestawieniu. Wartość 
3,65 odróżnia się od innych wyników- Stany Zjednoczone w tym zakresie uzy-
skały wynik równy 1, natomiast pozostałe kraje nie przekroczyły tej wartości.  
2019 rok nie przyniósł w tym zakresie dużych zmian, gospodarka Chińska 
nadal wykazując przewagę osiągnęła wartość wskaźnika Balassy na pozio-
mie 2,53. Największy wzrost porównując rok do roku można zaobserwować  
w Grecji, z 0,09 do 0,69. W kategorii eksportu dóbr umożliwiających ko-
munikację Chiny również utrzymują wysoką pozycję- wskazania 2,99 i 3,22. 
Ciekawą tendencją jaką można zaobserwować jest duży spadek wartości po-
równując rok do roku dla Polski, zmiana z 1,72 na 0,88 oraz Japonii z 0,83 na 
0,28. Wszystkie gospodarki za wyjątkiem Chin odnotowały spadki.

Przeprowadzone badanie ukazało przewagę komparatywną Chińskiej go-
spodarki w eksporcie dóbr ze wszystkich trzech kategorii, przy czym o umiar-
kowanej sile w grupie sprzętu do elektronicznego przetwarzania danych oraz 
urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej. Przewagę komparatywną o niż-
szej intensywności w obrębie łączności wykazała Polska w 2010 roku, jednak 
od roku 2015 praktycznie całkowicie ją utraciła. Stany Zjednoczone wykazały 
słabą ujawnioną przewagę komparatywną w dziedzinie urządzeń przetwarza-
nia i przechowywania danych. W zestawieniu dwie gospodarki nie wykaza-
ły przewag komparatywnych dla danych grup- były to Grecja oraz Kanada.  
Z perspektywy całej zbiorowości wytworzonych towarów Niemcy, Polska,  
Japonia, Chiny oraz USA do 2014 roku wykazywały przewagi komparatywne 
o niskiej intensywności.

Wskaźnik Balassy ze względu na swoje mankamenty był weryfikowa-
ny oraz modernizowany przez kolejnych ekonomistów. Ze względu na brak 
uwzględnienia zmian salda bilansu handlowego gospodarek w czasie warto 
użyć miary skorygowanej do określenia przewagi komparatywnej. Bazując 
na tej samej grupie krajów oraz kategoriach dóbr wskaźnik Corrected Reve-
aled Comparative Advantage (CRCA) stanowi różnicę pomiędzy stosunkiem 
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wartości eksportu grupy towarów do wartości całkowitego eksportu a sto-
sunkiem wartości importu grupy towarów do wartości całkowitego importu. 
Interpretacja otrzymanych wartości jest podobna jak w przypadku zwykłe-
go wskaźnika RCA z tą różnicą, że wartość jaką musi przekroczyć miara aby 
można było uznać gospodarkę za posiadającą przewagę komparatywną wynosi 
zero.

Tabela 9. Wskaźnik CRCA dla grup produktów

CRCA

Manufactures Data processing and 
office equipment

Telecommunication 
equipment

2010 2019 2010 2019 2010 2019

Chiny 0,30 0,33 0,09 0,05 0,09 0,09

Japonia 0,38 0,28 -0,01 -0,02 -0,02 -0,04

Niemcy 0,14 0,11 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01

Grecja -0,20 -0,16 -0,01 0,00 -0,01 -0,01

Polska 0,05 0,03 0,00 0,00 0,02 -0,01

Kanada -0,25 -0,27 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03

USA -0,01 -0,15 -0,03 -0,02 -0,04 -0,03

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych WTO, https://data.wto.org / (dostęp 
29.05.2021)

Wyniki skorygowanego wskaźnika dla Chin potwierdzają posiadanie 
przez tą gospodarkę przewagi komparatywnej w zakresie trzech rozpatrywa-
nych grup. Wartości wskazują iż kraj ten polepszył swoją konkurencyjność 
w obrocie wytwarzanymi towarami porównując rok 2010 i 2019. W przy-
padku urządzeń do przechowywania i przetwarzania danych przewaga uległa 
obniżeniu, miara wykazała spadek z 0,09 na 0,05. W grupie sprzętów umoż-
liwiających telekomunikację wartość wskaźnika jest na tym samym poziomie. 
Obliczenia na podstawie dostępnych danych wykazały brak przewag kompa-
ratywnych w rozpatrywanych grupach dóbr dla Grecji i Kanady oraz USA. 
Polska uzyskała wartości skorygowanej miary dla produkowanych towarów 
na poziomie nieznacznie przekraczającym zero. W grupie dóbr związanych  
z danymi wyniki są równe zero co oznacza brak przewagi, natomiast na rynku 
dóbr zapewniających telekomunikację kraj stracił przewagę porównując po-
czątek i koniec przedziału czasowego ze spadkiem wskaźnika z wartości 0,02 
na -0,01. Niemcy w pierwszej rozpatrywanej kategorii posiadały przewagę 
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komparatywną o wartościach wskaźnika o ponad połowę mniejszych niż Ja-
ponia, jednak obydwa kraje nie wykazały przewag w kolejnych dwóch gru-
pach towarów.

Porównując wartości z tabeli 8. i 9. Można zauważyć dominację gospo-
darki Chińskiej nad pozostałymi krajami w zestawieniu, zarówno wskaźnik 
RCA jak i CRCA przyjmowały wysokie wartości ukazujące przewagę kom-
paratywną w badanych grupach dóbr. Skorygowana miara potwierdziła brak 
ujawnionych przewag w handlu dobrami produkcyjnymi dla Grecji i Kanady, 
których wartości były dużo niższe niż w przypadku reszty krajów. Dla go-
spodarki Niemiec użycie skorygowanej miary potwierdziło spadek przewagi 
w zakresie ogólnego handlu dobrami produkcyjnymi oraz jej brak w dwóch 
podgrupach- sprzętu telekomunikacyjnego oraz do elektronicznego przecho-
wywania i przetwarzania danych. Podobnie w przypadku Polski, obydwa 
wskaźniki ukazały przewagę komparatywną w grupie dóbr produkcyjnych, 
która spadła w 2019 roku porównaniu z 2010 rokiem. W zakresie towarów 
telekomunikacyjnych specjalizacja zmieniła się co pokazało także uwzględnie-
nie zmian salda bilansu handlowego- gospodarka utraciła przewagę konku-
rencyjną w tej dziedzinie. Wpływ zmian salda jest widoczny w wynikach jakie 
dały badania dla Stanów Zjednoczonych. RCA wykazywał ujawnione przewa-
gi konkurencyjne w zakresie towarów elektronicznego przetwarzania danych  
i sprzętu biurowego, jednak skorygowany wskaźnik przybierał wartości ujem-
ne. Oznacza to, iż handel produktami w których obrębie USA są wyspecjali-
zowane nie odbywa się z taką intensywnością jak handel pozostałymi dobrami.

Dominujący w krajach rozwiniętych sektor usług opierający się na obro-
cie niematerialnymi dobrami również może podlegać analizie pod względem 
przewag komparatywnych. Wymagający szczególnych kwalifikacji ze strony 
kadry pracowniczej jest przedmiotem wymiany międzynarodowej na różnych 
płaszczyznach. Światowa Organizacja Handlu wyróżnia podstawowy podział 
usług komercyjnych na te związane z towarami, usługi transportowe, tury-
styczne oraz pozostałe. Każda z nich dzieli się na kolejne, bardziej szczegóło-
we. Pierwsza grupa związana z produkowanymi towarami dzieli się na usługi  
w odniesieniu do nakładów rzeczowych, które są własnością innych osób oraz 
konserwacje i serwis. W pozostałych komercyjnych usługach WTO umieściło 
budownictwo, ubezpieczenia, usługi finansowe, opłaty związane z ochroną 
własności intelektualnej, usługi telekomunikacyjne czy inne usługi biznesowe. 
Ta część ma jednak sporo braków jeśli chodzi o dane niektórych gospoda-
rek co znacznie uniemożliwia użycie bazy do obliczenia wskaźników w ob-
rębie innowacyjnych usług takich jak budownictwo, finanse czy te związane 
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z badaniami i rozwojem. W związku z tym do zmierzenia przewag kompa-
ratywnych w sektorze usług użyto dostępnych danych dla pierwszej grupy- 
usług związanych z towarami.

Tabela 10. Wskaźniki RCA i CRCA dla usług związanych z towarami

RCA CRCA

2010 2019 2010 2019

Chiny 4,24 2,70 0,14 0,10
Japonia 0,13 0,26 -0,05 -0,04
Niemcy 1,15 1,59 0,02 0,01
Grecja 0,17 0,11 0,00 -0,02
Polska 2,09 2,37 0,06 0,06
Kanada 0,55 0,59 0,02 0,02
USA 0,70 0,84 0,01 0,02

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych WTO, https://data.wto.org / (dostęp 
29.05.2021)

Wskaźnik RCA podobnie jak w przypadku towarów przyjął najwyższe 
wartości dla Chin, jednak porównując rok 2010 i 2019 widać spory spadek 
ujawnionej przewagi komparatywnej z 4,24 do 2,70. Na drugim miejscu 
wśród badanej grupy gospodarek jest Polska, która wykazała przewagę kom-
paratywną w tej grupie usług o umiarkowanej sile zwiększając wynik o 0,28. 
Gospodarka Niemiec odnotowała wyniki powyżej jedności tym samym wyka-
zując słabą przewagę komparatywną, poprawiając jej wartość w porównaniu 
z 2010 rokiem. Pozostałe kraje nie wykazały przewag w obrębie dóbr związa-
nych z produkcją, przy czym najniższe wartości zaobserwowano w Grecji ze 
spadkiem z poziomu 0,17 do 0,11. Skorygowana miara zmniejszyła różnice 
w wynikach. Uwzględniając zmianę salda handlowego usług komercyjnych 
Chiny nadal mają dużo lepszą pozycję w stosunku do pozostałych gospo-
darek, jednak tylko Japonia uzyskała ujemne wartości w dwóch latach oraz 
Grecja, odnotowując spadek z wartości bardzo bliskiej zero do -0,02. Polska 
zajmując drugie miejsce ma podobny wynik w dwóch latach, w przybliżeniu 
jest to 0,06. Pozostałe gospodarki posiadają wyniki powyżej zera z przedziału 
0,01-0,02. Uwzględnione w analizie gospodarki będąc na wysokim poziomie 
rozwoju społeczno- gospodarczego opierają się w dużym stopniu na usłu-
gach co pokazały wartości wskaźnika RCA. Obserwując tendencje dla grup 
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czynników kształtujących innowacyjność oraz mające wpływ na ujawniane 
przewagi komparatywne należy przeanalizować model, w którym określone 
zostanie powiązane ze sobą zmienne nakładów na B+R oraz zgłoszeń patento-
wych i ich wpływ na kształtowanie przewag wskaźnika RCA.

Analiza wpływu innowacyjności  
na konkurencyjność  
przy pomocy modelu ekonometrycznego

Zarówno innowacyjność jak i konkurencyjność są złożonymi zjawiskami 
ekonomicznymi, których obserwacja co do tendencji i wartości niektórych 
czynników nie oddaje dokładnego obrazu, który mógłby posłużyć jako pod-
stawa do prognoz czy zrozumienia zależności pomiędzy zmiennymi. Analiza 
nakładów na badania i rozwój oraz ilości wpływających zgłoszeń patentowych 
pozwala na ocenę stopnia intensywności działalności innowacyjnej oraz daje 
możliwość poznania części efektów dzięki statystykom patentowym, które nie 
oddają dokładnego wyniku działań przedsiębiorstw i jednostek badawczych. 
Pomiędzy nimi istnieje wiele procesów, które są trudne do zmierzenia, jak 
źle ulokowane nakłady, niedokończone inwestycje i badania, niewdrożone 
wynalazki które stały się utopionymi kosztami dla pomiotu. Po stronie po-
zycji konkurencyjnej również nie ma jednego wskaźnika, który dokładnie 
pokazałby miejsce gospodarki na świecie i jej pozycję względem innych kra-
jów. Wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych Balassy jest jednak 
pewnym punktem określającym udział sprzedaży zagranicznej grupy towarów 
lub usług w ogólnym eksporcie, oraz wskazujący specjalizację jaką cechuje 
się konkurencyjna gospodarka. Badanie tych dwóch zjawisk można połączyć 
opierając się na dostępnych bazach danych międzynarodowych organizacji,  
w celu znalezienia odpowiedzi na główną hipotezę czy i jak wpływa działalność 
innowacyjna na siłę gospodarki w rywalizacji na rynku międzynarodowym. 
Zakładamy, iż jak wskazuje dostępna literatura zależność pomiędzy zmien-
nymi objaśniającymi a zmienną objaśniającą będzie dodatnia. Analizując 
poszczególne czynniki oraz efekty konieczne jest zastosowanie modelowania 
ekonometrycznego, które szacując parametry regresji liniowej dla wybranych 
zmiennych objaśnianych i objaśniającej ukaże kierunek i siłę zależności. 

Aby osiągnąć cel badania należy wybrać próbę, która najlepiej będzie 
reprezentowała oddziaływanie nowatorskich przedsięwzięć na pozycję kon-
kurencyjną gospodarek. Ujęte w analizach kraje, za wyjątkiem Chin, wcho-
dzą w skład Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Podmiot 
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międzynarodowy zbiera dane, przygotowuje raporty będące wsparciem dla 
rządów w zakresie kształtowania długookresowych celów i strategii oraz pro-
muje działania, które mają na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego, wspie-
rając zrównoważony rozwój nakierowany na poprawę dobrobytu społecznego.  
37 państw członkowskich to kraje o podobnym poziomie rozwoju, które pro-
wadząc odrębne polityki współpracują ze sobą wypracowując pewne wspólne 
rozwiązania na podstawie swoich praktyk. Duża grupa o zróżnicowanych da-
nych makroekonomicznych tworzy próbę, która może być uznana za mia-
rodajną w przypadku empirycznego badania zależności między zmiennymi. 
Przyjęty w pracy okres 10 lat jest wzięty pod uwagę ze względu na rok 2010, 
który oznaczał dla wielu gospodarek początek wyjścia ze światowego kryzysu. 
Właśnie w takim momencie historii innowacje decydują o roli gospodarki na 
globalnym rynku, a zaangażowanie przedsiębiorców, jednostek badawczych  
i kapitału kształtowane przez działania ze strony rządów państw pozwalają 
na szybszy powrót na drogę wzrostu i odbudowę po recesji. W całym okresie 
nie były widoczne większe kryzysy czy wahania koniunktury, co dodatkowo 
działa na korzyść podczas tworzenia modelu.

Dobierając dane warto zwrócić uwagę na korelacje pomiędzy dobierany-
mi zmiennymi. Mniejsza ilość czynników objaśniających zdecydowanie wpły-
nie na dokładność modelu, który w lepszym stopniu przybliży kształtowanie 
zmiennej zależnej. Odnosząc innowacyjność do konkurencyjności, posłużono 
się miarami na podstawie badań z poprzednich podrozdziałów. Do realnego 
określenia konkurencyjności obrano wielkość PKB na jednego mieszkańca, co 
oddaje poziom dobrobytu danej zbiorowości gospodarek w cenach bieżących 
wyrażonych w dolarach. Opisując innowacyjność obrano wielkość nakładów 
krajowych brutto na działalność badawczą i rozwojową jako procent Produk-
tu Krajowego Brutto po stronie wkładu i finansowania przedsięwzięć nowa-
torskich, oraz stosunek zgłaszanych aplikacji patentowych do liczby ludności. 
Na początku badania zakładamy, iż zarówno nakłady na B+R jako % PKB jak 
i ilość zgłoszeń patentowych rezydentów per capita będą miały dodatni wpływ 
na wielkość PKB per capita. Większy wpływ może mieć zmienna związana 
 z nakładami, ponieważ środki finansowe poniesione na terenie kraju na prace 
badawcze dają także efekty niemierzalne, w postaci opracowanych modeli or-
ganizacyjnych, rozwiązań procesowych oraz wynalazków, które nie są nigdzie 
rejestrowane. Zgłoszenia patentowe również kształtują wysokość produktu 
krajowego brutto, jednak sam proces jest długotrwały i kosztowny, stąd część 
udoskonaleń nie podlega zgłoszeniom. 
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Obliczenia dla poszczególnych obserwacji dały niskie wartości dla zmien-
nych objaśniających oraz wysokie dla objaśnianej. Wygenerowane wartości 
parametrów przyjmowały bardzo zróżnicowane wartości, co spowodowało 
zastosowanie logarytmu dla wszystkich zmiennych. Kryteria informacyjne 
przyjmowały niższe wartości dla modelu z wprowadzonymi logarytmami, 
dla Akaike jest to zmiana ze 167,5 do -42,7. Zatem postać funkcyjna jest 
następująca:

l_y=β0+β1l_x1+β2l_x2+ε

gdzie:
y-  PKB per capita
x1-  wydatki na GERD jako % PKB
x2-  liczba zgłoszeń patentowych przez rezydentów per capita

Oszacowanie Klasycznegj Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNL) 
w programie GRETL przyjął następujące wartości:

Rys. 2. Raport programu GRETL dla opracowanego modelu

Źródło: Opracowano na podstawie własnych wyliczeń oraz programu GRETL
 

Sprawdzenie poprawności doboru danych do modelu zaczynamy od oce-
ny istotności parametrów. Przyjmujemy poziom istotności alfa na poziomie 
5%. W hipotezie zerowej przyjmujemy, iż zmienna jest statystycznie nieistot-
na, natomiast w hipotezie alternatywnej zakładamy istotność zmiennej. War-
tości p-value dla statystyki t- studenta dla stałej oraz zmiennej l_x1 są niższe 
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od poziomu istotności, więc odrzucamy hipotezę zerową na korzyść hipotezy 
alternatywnej, zatem zmienne są istotne. Odmienna sytuacja ma miejsce dla 
l_x2, gdzie p>α, więc stwierdzamy brak podstaw do odrzucenia hipotezy ze-
rowej- zmienna jest nieistotna. W celu podjęcia decyzji czy należy ją usunąć 
z modelu, sprawdzamy wartość p-value dla testu F. Hipoteza zerowa mówi 
o łącznej nieistotności zmiennych, w przeciwnej sytuacji zmienne są łącznie 
istotne. Wartość p wynosi 0,019470 i jest mniejsza od poziomu istotności 
0,05, więc odrzucamy hipotezę zerową, stąd zmienne są łącznie istotne i nie 
należy usuwać żadnej z nich z modelu. Kolejnym krokiem było sprawdzenie 
najważniejszych założeń klasycznego modelu regresji liniowej:

Rys. 3. Raport programu GRETL dla statystyk testowych

Źródło: Opracowano na podstawie własnych wyliczeń oraz programu GRETL

Statystyka testu prawidłowości formy funkcyjnej RESET, z hipotezą ze-
rową o liniowej postaci modelu, przyjęła wartość p na poziomie większym 
niż poziom istotności, stąd nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. 
Podobną sytuację mamy dla testu Chi kwadrat, który również wykazał przy-
jęcie hipotezy o liniowej zależności. Kolejna statystyka odnosi się do testu na 
normalność rozkładu reszt. Przyjęto hipotezę zerową mówiącą o normalnym 
rozkładzie składnika losowego ze względu na wyższą wartość p-value nad po-
ziomem istotności. Kolejnym założeniem, które wzięto do weryfikacji mówi 
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o stałości wariancji. Aby zbadać występowanie heteroskedastyczności wyko-
nano dwa testy - Breuscha-Pagana oraz White’a. W obydwu przypadkach 
hipoteza zerowa mówiła o braku występowania heteroskedastyczności, a war-
tości p- value przekraczały 5% co nie dawało podstaw do odrzucenia hipotezy 
zerowej. 

Powyższa weryfikacja potwierdziła poprawne skonstruowanie modelu. 
Zatem możliwa była końcowa analiza zmiennych. Oszacowane równanie re-
gresji przybrało postać: 

^l_y= 12,3 + 1,23*l_x1 + 0,378*l_x2

Jak wskazują oszacowane wartości parametrów, istnieje zależność pomię-
dzy nakładami na badania i rozwój jako % PKB i zgłoszeniami patentowymi 
rezydentów per capita a wysokością PKB per capita. Hipoteza sformułowa-
na na początku o istnieniu zależności pomiędzy działalnością innowacyjną 
a pozycją konkurencyjną potwierdziła się. Wygenerowana macierz korelacji 
ujawniła silną dodatnią zależność pomiędzy PKB per capita a nakładami 
GERD jako % PKB przy dwustronnym 5% obszarze krytycznym. Korelacja 
pomiędzy zmienną zależną a liczbą zgłoszeń patentowych w stosunku do licz-
by ludności wykazała słaby ujemny związek funkcyjny. Pomiędzy zmiennymi 
objaśniającymi występuje ujemna zależność o umiarkowanej sile. Odwołując 
się do wartości współczynników przy danym poziomie istotności możemy 
stwierdzić, iż wzrost nakładów GERD w odniesieniu do PKB o 1 % spowo-
duje wzrost PKB per capita o około 1,23% przy pozostałych czynnikach na 
niezmienionym poziomie. Wartość współczynnika dopasowania R2 wskazuje, 
że około 67% zmienności PKB per capita zostało wyjaśnione przez model.

Uwzględnienie grupy państw i wykorzystanie zagregowanej zmiennej  
w pewnym stopniu uśredniło wyniki. Oznacza to, że otrzymane wyniki mogą 
się różnić jeśli badaniu poddamy pojedynczą gospodarkę, która uzyskuje różne 
wartości i tendencje dla obranych zmiennych. Jak pokazał oszacowany model, 
obydwa czynniki reprezentujące działalność innowacyjną są powiązane z kon-
kurencyjnością, jednak nakłady GERD jako procent PKB mają bardzo silny 
związek ze zmienną objaśnianą. Aplikacje patentowe rezydentów w stosunku 
do liczby ludności zostały uznane razem z drugim miernikiem innowacyjno-
ści za łącznie istotne i nie było podstawy do usunięcia tej zmiennej z modelu. 
Analiza korelacji wykazała słaby związek z kształtowaniem wysokości PKB per 
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capita o ujemnym znaku co może wynikać z obrania grupy państw, które ce-
chują się różnymi tendencjami w obrębie patentów. Same zgłoszenia wykazały 
umiarkowaną współzależność z procentową wysokością nakładów GERD do 
PKB. Nie istnieje jedno prawo dotyczące ochrony własności intelektualnej  
w zakresie rozwiązań mających zastosowanie w przemyśle, a procedury różnią 
się pomiędzy krajami. Również charakterystyka rynku oraz panująca na nim 
konkurencja ma znaczenie w zakresie ilości aplikacji patentowych, a co za 
tym idzie, są gospodarki które wykazują dodatnią lub ujemną zależność, co 
w zagregowanych danych dało wynik w postaci łącznej słabej i umiarkowa-
nej korelacji. Otrzymane wyniki potwierdziły przypuszczenia co do istnienia 
wpływu innowacyjności na konkurencyjność, potwierdzając tym samym kon-
cepcje opisywane w literaturze przedmiotu. 

Inne podejścia badawcze w zakresie wpływu 
innowacyjności na konkurencyjność 
gospodarczą 

Relację pomiędzy działalnością innowacyjną a posiadaną pozycją konku-
rencyjną można analizować w różnoraki sposób, traktując zagadnienia szeroko 
i uogólniając zachodzące procesy, zajmując się konkretnym sektorem, branżą 
lub przedsiębiorstwem, obserwując zjawiska w dłuższej lub krótszej perspek-
tywie. O wyborze metody może decydować specyficzna sytuacja w obrębie 
badanego obiektu, dostępność danych lub jej charakterystyka przyczyniają-
ca się do efektywniejszego formułowania trafnych wniosków. Do dokonania 
pomiaru w obrębie tej samej problematyki może służyć wiele narzędzi, od 
podejścia opisowego czy obserwacyjnego poprzez metody statystyczne i kon-
struowanie modeli. Im zjawisko jest bardziej różnorodne, konieczne będzie 
użycie wielu różnych sposobów dogłębnego poznania zagadnienia. 

Wiele publikacji skupia się wokół teoretycznego opisu problematyki 
oddziaływania wynalazczości na umiejętność rywalizacji lub przedstawia te 
zagadnienia osobno. Często wstęp ukazujący podstawy przybliżające przed-
miot badania jest niezbędny, aby podkreślić zakres jaki obejmuje praca, czy 
przedstawić kontekst osobom, niezajmującym się daną dziedziną. W artykule 
naukowym „Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsię-
biorstw” M. Żelichowskiej, wykorzystując metodę opisową do przybliżenia 
wpływu dwóch zjawisk, przywołano główne definicje współzawodnictwa 
wraz z wyodrębnieniem najważniejszych czynników z podziałem na we-
wnętrzne, zewnętrzne oraz wynikowe. Wyszczególnienie wśród podanych 
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kategorii wynalazczości zostało poparte pracami zagranicznych ekonomistów, 
mających duże zasługi w dziedzinie tworzenia koncepcji konkurencyjności.  
W dalszej części opisano sytuację innowacyjnych firm w Polsce według zale-
ceń metodologicznych Oslo Manual. Dla dopełnienia obrazu zjawiska przed-
stawiono statystyki dotyczące wdrażanych udoskonaleń oraz przykłady ich 
efektów. Podobne podejście zastosowano w artykule „Wpływ innowacji na 
konkurencyjność Polskich przedsiębiorstw” autorstwa R. Tylżanowskiego, 
zawężając badanie pod względem konkretnego terytorium. Ocena poziomu 
innowacyjności bazowała na analizie danych statystycznych dotyczących pro-
centowej ilości przedsiębiorstw ponoszących wydatki na działalność nowator-
ską na polskim rynku oraz wysokości tych nakładów. Dzięki badaniu SWOT 
wyodrębniono słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla grupy pod-
miotów, co pozwoliło na wysnucie wniosków i perspektyw na przyszłość.

Na więcej pytań odpowiadają dokładniejsze badania obejmujące ankiety 
wśród konkretnej społeczności. Artykuł „Innowacyjność jako element strate-
gii kształtowania pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw 
na obszarach wiejskich” przedstawia źródła przewag konkurencyjnych, klu-
czowych w momencie dokonywania wyboru najlepszej strategii oraz stan 
działalności innowacyjnej w sektorze Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP). 
Jak zauważa autor, uczestnicy rynku z tej grupy zwykle mają problemy  
w obrębie rywalizacji z większymi i silniejszymi firmami, co ma przyczynę 
w niskiej innowacyjności oraz stawianiu na przewagi o nietrwałym charakte-
rze. Badanie ankietowe objęło 240 przedsiębiorców MŚP z terenów wiejskich 
województwa lubelskiego, trwając od maja 2009 do czerwca 2010. Wyod-
rębniono 68 firm, które potwierdziły stosowanie strategii i planowania. Były 
to podmioty deklarujące działania na rzecz innowacyjności i konkurencyjno-
ści, większość funkcjonowała dłużej niż 3 lata, najczęściej na rynku lokalnym. 
Respondenci odpowiadali na pytania z zakresu oceny wpływu otoczenia na 
ich działalność, sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa, dokonywanych działań  
w zakresie zwiększenia przewagi nad rywalami oraz źródeł finansowania kon-
kurencyjności. Badanie uwidoczniło główne cechy innowacyjnych firm do 
których należy wiedza, zdobyte doświadczenie oraz kreatywność. Udoskona-
lenia obejmują przede wszystkim jakość oraz metody wytwarzania produktów 
i kreowanie wizerunku marki. Podmioty nie podejmujące działalności inno-
wacyjnej skupiają się na przewagach cenowych. Ciekawym spostrzeżeniem jest 
fakt lepszej wiedzy jaką mają nowatorskie przedsiębiorstwa na temat rynku 
na którym działają, niż standardowe podmioty, co pozwala im w połączeniu  
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z konkurencyjnością jakościową na osiąganie wyższych marży na sprzedawa-
nych produktach.

W literaturze zagranicznej również wykorzystywane są formularze z py-
taniami, jak na przykład w „Competitive Advantage Achievement through 
Innovation and Knowledge” Hany Ubrancovej, gdzie skupiają się na kon-
kretnym aspekcie innowacyjności jakim jest wiedza. Dane zostały zebrane 
wśród losowo wybranych czeskich przedsiębiorstw, które zostały podzielone 
według wielkości i branży. Większość z nich (aż 79%) należała do sektora 
prywatnego, natomiast 49% stanowiły małe firmy( w odniesieniu do licz-
by pracowników). 29% spośród uczestników należało do sektora usług, 16% 
zajmowało się działalnością przemysłową, 12% budownictwem, a pozostałe 
9% bankowością. Badanie objęło także część jakościową, która dzięki testowi 
Chi-kwadrat miała zweryfikować hipotezę zerową o braku zależności pomię-
dzy wdrożeniem kultury innowacyjnej w organizacji oraz sektorem w którym 
działa, na poziomie istotności α=0,05. Wartość statystyki Pearsona była wyż-
sza niż poziom istotności, co przesądziło o braku przesłanek do odrzucenia 
hipotezy. Autorka wskazała na podobne badania przeprowadzane na tere-
nie Słowacji, w których ujęto także wpływ innowacji na sukces gospodarczy  
i udowodniono zarówno zależność kultury udoskonaleń z sektorem w którym 
działają podmioty, jak i sukcesem rynkowym. Ankieta wykazała iż poszerza-
nie wiedzy i kładzenie nacisku na tworzenie kultury innowacyjnej w firmie 
jest ważne w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej.

Skupiając problematykę wokół konkretnego sektora, można doko-
nać analizy konkurencyjności oraz prowadzonej działalności innowacyjnej  
z uwzględnieniem konkretnych wymiarów tych zjawisk. Wytwarzanie udo-
skonaleń zwykle mierzone jest poprzez wysokość ponoszonych nakładów, na-
tomiast konkurencyjność można podzielić ze względu na podstawowe płasz-
czyzny takie jak czas, jakość, cena, elastyczność czy koszty. Przeprowadzono 
w 2012 roku badanie sektora bankowego w Jordanii wykorzystujące pakiet 
statystyczny SPSS i analizę regresji. Główna hipoteza zakładała, iż innowacje 
nie są dodatnio powiązane z realizowaną przewagą konkurencyjną. Dodatko-
we cztery hipotezy mówiły o braku pozytywnej relacji pomiędzy czasem, jako-
ścią, kosztami i elastycznością, czyli wymiarami współzawodnictwa (zmienną 
zależną). Badana populacja obejmowała 25 banków (9 międzynarodowych  
i 16 krajowych) działających na terenie Jordanii, natomiast wykorzystana 
próba stanowiła 21% całej populacji. Zgromadzone dzięki formularzowi  
z pytaniami dane pozwoliły na obliczenie współczynników oraz porówna-
nie ich do statystyki F, co doprowadziło do odrzucenia wszystkich hipotez, 
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zarówno głównej jak i pomocniczych na poziomie istotności α=0,05. Oznacza 
to, iż udało się dowieść, że innowacje mają pozytywny wpływ na przewagę 
nad rywalami oraz na wyodrębnione cztery płaszczyzny konkurencyjności.

Do uzyskania informacji dotyczących przedsiębiorstw w wybranej bran-
ży niejednokrotnie potrzebne są lata zbierania danych w toku badań rynku. 
Niekiedy problemem może okazać się niewielkie zainteresowanie uczestnic-
twem lub niechęć respondentów do ujawniania danych na temat prowadzo-
nego podmiotu. W pracy doktorskiej „Metoda oceny wpływu wybranych 
innowacji organizacyjnych na biznesową pozycję konkurencyjną małego 
przedsiębiorstwa” Bartosza Malinowskiego zbieranie materiału podczas im-
prez branżowych zajęło okres od 2012 do 2016 roku, z czego niezbędne in-
formacje uzyskiwane od przedsiębiorców objęły okres trzech lat, ze względu 
na ich niechęć względem rozpowszechniania danych dotyczących dłuższych 
przedziałów czasowych, szczególnie dotyczących finansów. Badanie było 
rozbudowane, zawierało pytania dotyczące przeszłych wyników firm, da-
nych obecnych w zakresie stażu, pracowników, asortymentu, dystrybucji itp., 
oraz perspektywy kolejnych trzech lat, czyli tego jak może zmienić się sytu-
acja podmiotu. Kierując się metodycznymi wskazaniami w obrębie badania 
eksperckiego, wyodrębniono 40 przedstawicieli uznawanych menadżerów  
i właścicieli przedsiębiorstw o najlepszej orientacji w zakresie struktury rynku 
oraz wiedzy z dziedziny branży. W dalszej części grupa w połączeniu z na-
ukowcami była sprawdzana pod kątem umiejętności twórczego rozwiązywa-
nia problemów poprzez tzw. „burzę mózgów”. 

Efektem było wyodrębnienie 84 najważniejszych czynników innowacyj-
ności w zakresie organizacji oraz przypisanie im wartości dla różnych obszarów 
biznesowych. Wyłonione kategorie ujęte w formularzu stanowiły pytania do 
przedsiębiorców spotkanych na spotkaniach biznesowych i targach podsekto-
ra modowego z całej Polski. W badaniu wzięło udział 251 firm, z czego 96% to 
działalności handlowe z sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Jako najważ-
niejszą z innowacji organizacyjnych ankietowani wskazali wykorzystanie na-
rzędzi takich jak social media do kontaktów z potencjalnymi odbiorcami pro-
duktów. Dzięki testowi tStudenta udowodniono, iż pochodzenie kapitału nie 
wpływa w istotnym stopniu na podejście do działalności nowatorskiej10. Zdecy-
dowana większość kadry zarządzającej najwyżej oceniała duży wpływ innowa-
cji na przyszłą sytuację podmiotu. Analiza otrzymanych wyników umożliwiła 

10  B. Malinowski, Metoda oceny wpływu wybranych innowacji organizacyjnych na biznesową 
pozycję konkurencyjną małego przedsiębiorstwa- rozprawa doktorska, online, www.sin.put.
poznan.pl/dissertations/details/d149 (dostęp 25.11.2021), s. 135.
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podział respondentów na trzy grupy, o różnym podejściu do zagadnienia inno-
wacyjności. Pierwsza z nich cechuje się wysoką pozycją konkurencyjną wzglę-
dem rywali i pozytywnymi ocenami wpływu udoskonaleń na przedsiębiorstwo. 
Wyłoniła się także zbiorowość, która w momencie badania z pewnym dystan-
sem podchodzi do wprowadzania usprawnień, jednak wiąże przyszłość firmy  
z ich wykorzystaniem. Większość zajmuje przeciętną sytuację względem rywa-
li, jednak planuje poprawę swojej sytuacji dzięki wpływowi przyszłych inno-
wacji. Pozostałe firmy są sceptycznie nastawione do wynalazczości i nie prze-
widują wpływu tego typu zjawiska na swoją działalność w przyszłości. Główną 
refleksją nad wynikami jest pozytywne nastawienie najbardziej konkurencyj-
nych przedsiębiorstw do innowacyjności, oraz wpływ braku zrozumienia kon-
cepcji działalności nowatorskiej i sceptycznego podejścia do ich prowadzenia 
na słabe pozycje względem rywali. Co więcej, ujawniona została hierarchiczna 
struktura udoskonaleń organizacyjnych dla poszczególnych aspektów prowa-
dzenia biznesu.

Gromadzenie danych do analizy zagadnień w skali międzynarodowej 
odbywa się głównie w zakresie przeszukiwania baz urzędów statystycznych 
oraz organizacji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, Eurostat, 
OECD czy Światowe Forum Ekonomiczne. Podmioty gromadząc informa-
cje w różnych zakresach tworzą na ich podstawie własne publikacje, rankingi 
czy wskaźniki, które służą do porównywania osiąganych wyników i stwarzają 
warunki do wydania rekomendacji celem dostosowania prowadzonej polityki. 
Niektóre gospodarki nie mogą być uwzględnione przez brak danych lub prze-
rwanie ich ciągłości w niezbędnym do analizy okresie. W tej skali ważne jest 
właściwe dobranie czynników wpływających na zjawiska oraz identyfikowanie 
relacji i procesów w szerszym kontekście niż w przypadku skali mikro. Ana-
liza przy użyciu danych panelowych umożliwia obliczenie statystyki F, która 
wyodrębnia statystycznie istotne zmienne niezależne od tych, które nie mają 
większego wpływu na kształtowanie zmiennej zależnej i mogłyby zaburzać 
wyniki. W artykule „The effect of innovation on competitiveness” E. Dogana 
stworzenie modelu uzależniającego konkurencyjność od produkcji wiedzy  
i technologii (knowledge- technology output) oraz produkcji kreatywności (cre-
ative output) pozwoliło potwierdzić powiązanie pomiędzy rywalizacją a in-
nowacyjnością pomiędzy wybranymi gospodarkami będącymi kandydatami 
do członkowstwa lub wchodzących w skład Unii Europejskiej. Analizowa-
ne kategorie wchodziły w skład indeksu Global Competitiveness Index (GCI)  
oraz Global Innovation Index (GII) w latach 2011-2015, skąd pozyskano  
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niezbędne dane. Przy wykorzystaniu oszacowanych współczynników sformu-
łowano wnioski:

-Wraz ze wzrostem produkcji wiedzy i technologii o jednostkę, wzrasta 
konkurencyjność o 0,0045 jednostek

-Wraz ze wzrostem wydajności twórczej o jednostkę, wzrasta konkuren-
cyjność o 0,0046 jednostek.

W podobnym kontekście Adrian Bogdan Ciocanel oraz Florin Marius 
Pavelescu potwierdzili konieczność wdrażania innowacji celem wpływu na 
konkurencyjność państwa. W artykule „Innovation and competitiveness in Eu-
ropean context” celem było wykazanie pozytywnej relacji pomiędzy działal-
nością nowatorską a poziomem umiejętności rywalizowania. Wynik badania 
miał rozstrzygnąć, czy polityka związana ze zwiększeniem nakładów na finan-
sowanie B+R do 3% PKB w krajach Unii Europejskiej może wpłynąć na kon-
kurencyjność państw ugrupowania w stosunku do konkurentów zewnętrz-
nych. Wstępna analiza Innovation Union Scoreboard wykazała, iż gospodarki 
uznawane za liderów innowacji osiągają o 20% wyższe wyniki niż średnie 
wyniki podmiotów z grupy UE28. Ponadto przywołano ranking konkuren-
cyjności World Competitiveness Scoreboard, który dzięki syntetycznym mia-
rom określa pozycję konkurencyjną gospodarek. Analizą danych panelowych 
skonstruowano model badający korelację liniową pomiędzy miejscami gospo-
darek członkowskich Unii Europejskiej w powyższych zestawieniach. Miejsce 
w World Competitiveness Scoreboard było zmienną endogeniczną, natomiast 
miejsce w Innovation Union Scoreboard egzogeniczną. Próba obejmowała  
29 gospodarek w latach 2008-2013. Założono, że występujące w modelu efek-
ty są stałe, a nie losowe, co zwiększa poziom ufności do 95%. W rezultacie 
model ekonometryczny pozwolił na stwierdzenie o pozytywnym wpływie in-
nowacyjności na pozycję konkurencyjną:

-Wzrost wyników uzyskiwanych przez gospodarkę w zakresie innowa-
cyjności w obrębie Innovation Union Scoreboard o 5%, prowadzi do 
wzrostu konkurencyjności w zestawieniu World Competitiveness Year-
book o 2,32 punkty;

-Jeśli osiągnięcia w zakresie innowacyjności wzrosną o 10%, konkuren-
cyjność krajowa wzrośnie o 4,63 punkty11.

11  A. B. Ciocanel, F.M. Pavelescu, Innovation and competitiveness in European context, Procedia 
Economics and Finance nr 32/2015, s. 736.
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We wnioskach zaznaczono, iż wartości dla poszczególnych gospodarek 
mogą się różnić ze względu na ich charakterystykę i uwarunkowania, na co 
wpływ miał także kryzys, który objęło badanie. Jednocześnie weryfikując pod-
jętą przez kraje Unii Europejskiej decyzję o zwiększeniu nakładów państw 
członkowskich na działalność badawczo- rozwojową, stwierdzono słuszność 
działań, które mają szansę przełożyć się na osiąganą pozycję konkurencyjną 
względem krajów spoza ugrupowania.

Wszystkie przedstawione w artykułach metody pomiaru zależności po-
między działalnością innowacyjną a zajmowaną pozycją konkurencyjną, łączy 
wprowadzenie teoretyczne oraz fakt udowodnienia istniejącej pozytywnej za-
leżności pomiędzy zjawiskami. Zakres analizy warunkował wybór stosowanej 
metody oraz branych pod uwagę czynników. W skali przedsiębiorstw zgroma-
dzenie danych dzięki łatwiejszemu dostępowi jest możliwe przy pomocy ba-
dań ankietowych, które umożliwiają poznanie kwestii prowadzonych strategii, 
celów, podejścia do zadanej problematyki i planów na przyszłość. Dostęp do 
danych liczbowych umożliwia także analizę statystyczną i określenie sytuacji 
na rynku, lub utworzenie modelu, który na podstawie wartości czynników 
kształtujących dwa zjawiska, pozwoli na zweryfikowanie czy zależność pomię-
dzy nimi istnieje i jaką ma siłę. 

Rezultaty przedstawione w niniejszej pracy również potwierdzają istnie-
nie dodatniej zależności pomiędzy działalnością nowatorską a zajmowaną po-
zycją względem rywali. Publikacje przytoczone w tym podrozdziale pochodzą 
z kraju oraz zagranicy, w sposób szeroki przedstawiły wpływ zagadnienia in-
nowacyjności na konkurencyjność gospodarczą na poziomie mikro i makro-
ekonomicznym. Im metoda badawcza była bardziej skomplikowana i dokład-
niejsza, prowadziła do wyciągnięcia większej ilości wniosków. Podsumowanie 
najważniejszych z nich przedstawia tabela 11.

Aby poznać dokładną strukturę dwóch zjawisk i dać podstawy do szer-
szego zinterpretowania otrzymanych wyników w dalszej części opisano wskaź-
niki syntetyczne opracowywane przez ponadnarodowe podmioty, które dadzą 
szczegółowy obraz podejścia poszczególnych gospodarek do zagadnienia in-
nowacyjności, oraz wskażą osiągane przez nie pozycje konkurencyjne.
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Tabela 11. Metody badawcze oraz wnioski w publikacjach naukowych

Nazwa artykułu/ pracy Użyta metoda badawcza Kluczowe wnioski 

"Innowacyjność jako deter-
minanta konkurencyjności 
przedsiębiorstw"

Analiza opisowa
-pozytywny wpływ innowacyj-
nej strategii na poziom konku-
rencyjności przedsiębiorstw

"Wpływ innowacji na 
konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw"

Analiza statystyczna

-działalność innowacyjna jest 
kluczowym aspektem walki  
z konkurencją

-polskie przedsiębiorstwa 
powinny zwiększyć poziom in-
nowacyjności i dostosowywać 
się do zmian otoczenia

"Innowacyjność jako element 
strategii kształtowania pozy-
cji konkurencyjnej małych i 
średnich przedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich"

Badanie 
ankietowe

-innowacyjne przedsiębiorstwa 
cechują się przewagą jakościo-
wą oraz poszerzaniem oferty

-konkurencja cenowa jest 
domeną mało innowacyjnych 
przedsiębiorstw

-innowatorzy mają lepszą wie-
dzę o rynku i jego rentowności

-wszystkie przedsiębiorstwa 
odczuwają konieczność wpro-
wadzania innowacji w celu 
zwiększenia konkurencyjności

„Competitive Advantage 
Achievement through Inno-
vation and Knowledge” 

Badanie ankietowe, mo-
del ekonometryczny

-poszerzanie wiedzy i wdrażanie 
kultury innowacyjnej w firmie 
jest ważne w kształtowaniu 
pozycji konkurencyjnej

-brak zależności pomiędzy 
wdrożeniem kultury inno-
wacyjnej w organizacji oraz 
sektorem w którym działa 
przedsiębiorstwo na terenie 
Czech

"Impact of Innovation on 
Realizing Competitive 
Advantage in Banking Sector 
in Jordan"

Model ekonometryczny

-innowacje mają pozytywny 
wpływ na przewagę nad 
rywalami oraz na wyodręb-
nione cztery płaszczyzny 
konkurencyjności

- innowacje wpłynęły na 
konkurencyjność banków 
Jordanii w czterech głównych 
płaszczyznach. Przyczyniły 
się do skrócenie czasu obsługi, 
poprawę jakości, zwiększenie 
elastyczności oraz obniżenie 
kosztów 
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„Metoda oceny wpływu 
wybranych innowacji orga-
nizacyjnych na biznesową 
pozycję konkurencyjną 
małego przedsiębiorstwa”

Badanie ankietowe, ana-
liza ekonometryczna oraz 
statystyczna

-przychylne nastawienie mikro 
oraz małych przedsiębiorstw 
do innowacyjności

-hierarchiczna struktura 
udoskonaleń organizacyjnych 
dla poszczególnych aspektów 
prowadzenia biznesu

-wpływ braku zrozumie-
nia koncepcji działalności 
nowatorskiej i sceptycznego 
podejścia do ich prowadzenia 
na słabe pozycje względem 
rywali

„The effect of innovation on 
competitiveness" Model ekonometryczny

-wraz ze wzrostem produkcji 
wiedzy i technologii o jednost-
kę wzrasta konkurencyjność o 
0,0045 jednostek 

-wraz ze wzrostem wydajności 
twórczej o jednostkę wzrasta 
konkurencyjność o 0,0046 
jednostek 

„Innovation and competitive-
ness in European context” Model ekonometryczny

-wzrost wyników uzyskiwanych 
przez gospodarkę w Innova-
tion Union Scoreboard  
o 5%, prowadzi do wzrostu  
w zestawieniu World Compe-
titiveness Yearbook o 2,32 pkt.

-wzrost osiągnięć w zakresie in-
nowacyjności o 10%, spowo-
duje wzrost konkurencyjności 
krajowej wzrost o 4,63 pkt.

Źródło: opracowanie własne
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OCENA INNOWACYJNOŚCI  
ORAZ JEJ WPŁYWU  

NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ

Innowacyjność gospodarcza  
na podstawie syntetycznego wskaźnika GII

Określenie poziomu innowacyjności gospodarczej jest trudne doz mie-
rzenia ze względu na wiele płaszczyzn i dziedzin jakich dotyka. Nie istnieje 
jeden wskaźnik, który jednoznacznie określiłby czy gospodarka jest innowa-
cyjna. Głównym problemem jest pomiar efektów działalności udoskonalają-
cej procesy i produkty. Tak jak pokazano w rozdziale 3 można posłużyć się 
wielkością nakładów na badania i rozwój, aby określić wkład jaki państwa 
przeznaczają na poszukiwanie i opracowanie nowych rozwiązań czy ilością 
aplikacji patentowych, aby określić efekt działalności badawczo-rozwojowej. 
Takie podejście nie uwzględnia jednak efektywności wykorzystania zasobów 
oraz ich alokacji oraz całego procesu. Dając informację o pewnych tenden-
cjach oraz wpływie wysokich nakładów na ilość zgłoszeń patentowych, co do 
pewnego stopnia odzwierciedla zaangażowanie państw oraz przedsiębiorstw 
w działalność innowacyjną. Aby zweryfikować otrzymane wyniki i dokładniej 
zbadać poziom, na jakim są gospodarki względem udoskonaleń, należy wyko-
rzystać wskaźniki opierające się na wielu składowych miarach.

Globalny Indeks Innowacyjności publikowany od 2007 roku jest mier-
nikiem innowacyjności dającym informację dla rządów państw w zakresie 
realizowanej polityki pobudzania innowacyjności oraz organizacji ponadna-
rodowych. Raport publikowany przez Institut Europeen D’administration Des 
Affaires (INSEAD) i Światową Organizację Własności Intelektualnej zawiera 
ranking innowacyjności gospodarek, który za pomocą punktacji w obrębie 
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filarów tworzy Globalny Indeks Innowacyjności, który składa się z dwóch 
pośrednich wskaźników- wkładu oraz produkcji innowacji. Pierwszy z nich 
określa wkład elementów gospodarki, które tworzą otoczenie przyjazne po-
wstawaniu innowacji. Drugi związany jest z pomiarem wyników działalności 
twórczej za pomocą między innymi miar patentowych, wielkości eksportu to-
warów wysokich technologii czy usług Information and Communication Tech-
nologies (ICT). Łącznie badanie opiera się na ocenie siedmiu filarów takich 
jak instytucje, kapitał ludzki i badania, infrastruktura, specyfika rynku oraz 
biznesu, produkty wiedzy i technologii oraz produkty kreatywności. Każdy 
z tych obszarów dzieli się kolejne kategorie odnoszące się do sytuacji makro-
ekonomicznej oraz determinantów innowacyjności i otoczenia biznesowego. 

Wyniki są szczegółowo rozpatrywane i opisywane tworząc tablicę sła-
bych i mocnych stron każdej gospodarki wskazując przyczyny zmiany pozycji  
w rankingu. Dodatkowo roczne zestawienie poddawane jest kontroli poprzez 
audyt statystyczny. Aby dopasować wskaźnik do sytuacji na świecie, postę-
pującej globalizacji i rozwoju, grupa ekspertów z zakresu innowacyjności  
z różnych dziedzin opracowuje niezbędne zmiany.

Tabela 12. Globalny Indeks Innowacyjności- pozycja w rankingu w latach 2010  
i 2019

Global Innovation 
Index

Innovation Input 
Index

Innovation Output 
Index

2010 2019 2010 2019 2010 2019

Chiny 43 14 67 26 31 5

Japonia 13 15 17 14 9 17

Niemcy 16 9 14 12 19 9

Grecja 46 41 49 40 48 54

Polska 47 39 46 37 52 41

Kanada 12 17 7 9 13 22

USA 11 3 5 3 15 6

Źródło: Opracowano na podstawie: INSEAD/ WIPO, Global Innovation Index 
2019- 12th edition, Global Innovation Index 2009-2010

Porównując ze sobą miejsca jakie zajmowały gospodarki w globalnym 
rankingu można zauważyć jak bardzo zmienił się pod względem innowacyj-
ności ich układ oraz znaczenie. W przeciągu 9 lat część gospodarek znacz-
nie zmieniła swoją pozycję co oznacza duży postęp w tworzeniu odpowied-
nich warunków na rynku krajowym umożliwiających przedsiębiorcom 
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podejmowanie działalności twórczej, dającej efekty w postaci przedmiotów 
ochrony własności intelektualnej, zwiększenia intensywności w zakresie han-
dlu towarami high- tech czy rozwój wykonywanych usług ICT. Dużą zmianę 
pozycji można zaobserwować w przypadku takich gospodarek jak USA, Chi-
ny, Niemcy czy Polska, przy czym Chiny w rozpatrywanym okresie awan-
sowały aż o 29 pozycji. Najwyższą lokatę w 2019 roku uzyskały Stany Zjed-
noczone (3 miejsce na świecie). W pierwszej dziesiątce uplasowały się także 
Niemcy (9 pozycja). Miejsce 14, 15 i 17 należały kolejno do Chin, Japonii i 
Kanady, chociaż w przypadku Japonii był to spadek o 2 lokaty, a Kanady o 5. 
Przedostatnie miejsce wśród wybranych do zestawienia gospodarek była Pol-
ska, która mimo polepszenia rezultatu w 2019 roku zajęła dopiero 39 miejsce. 

Daleko w tyle została Grecja znajdując się poza 40- stką zmieniając swo-
ją pozycję o 5 lokat w górę. Składowa GII mierząca nakłady ponoszone na 
działalność innowacyjną oraz stworzenie specjalnego środowiska biznesowego 
sprzyjającego pracom nad ulepszeniami i rozwojem opierająca się na pięciu  
z siedmiu głównych filarów wykazała tendencję wśród badanych gospodarek do 
wzrostu i poprawy pozycji względem reszty świata, za wyjątkiem Kanady, która 
porównując 2010 i 2019 rok straciła dwie pozycje. Największą zmianę tak jak  
w przypadku głównego wskaźnika odnotowały Chiny co wskazuje na ich dy-
namiczny postęp w zakresie kreowania innowacyjnego środowiska zajmując  
w 2019 roku 26 miejsce. 

W pierwszej piętnastce znalazły się Stany Zjednoczone (3.), Kanada (9.), 
Niemcy (12.) i Japonia (14.). Podobnie jak w przypadku GII Polska zajęła 
nieco odległe 37 miejsce poprawiając pozycję z 2010 roku o 9 lokat. Ostat-
nia Grecja uplasowała się na 40 miejscu także poprawiając wynik o 9 lokat. 
Efekty działalności innowacyjnej mierzy druga składowa GII, której wyniki 
także zmieniły się w znacznym stopniu na przestrzeni 9 lat. Przede wszystkim  
w 2010 roku w pierwszej dziesiątce światowego rankingu wśród rozpatrywa-
nych gospodarek znalazła się tylko Japonia zajmując 9 miejsce. Na kolejnych 
pozycjach znajdowała się Kanada, USA i Niemcy. Dopiero na 31 pozycji zna-
lazła się chińska gospodarka, a na najbardziej oddalonych pozycjach Polska 
(48 miejsce) i Grecja (52 miejsce). 2019 rok przyniósł wiele zmian pozycji  
z czego Japonia, Kanada oraz Grecja odnotowały spadki, co oznacza iż w prze-
ciągu tych lat zwiększył się ich dystans do innych gospodarek, które osiągają 
lepsze efekty w zakresie działalności innowacyjnej. Na piątym miejscu znala-
zły się Chiny (zmiana o 26 pozycji), tuż za nimi USA, a na dziewiątej lokacie 
Niemcy. Polska oraz Grecja tak jak w poprzednich dwóch wskaźnikach zaj-
mowały najniższe pozycje.
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Raport z 2019 roku w sekcji poświęconej wnioskom wskazuje katego-
rie, w których gospodarka osiągnęła najwyższe noty oraz słabości, które są 
konieczne do poprawienia w kolejnych latach. Gospodarka Chin zmieniając 
dynamicznie swoją pozycję w rankingu innowacyjności za podstawę rozwoju 
miała efekty wynikające z wiedzy i technologii, wzrost liczby patentów oraz 
wskaźnika wydajności pracy oraz dużą dynamikę eksportu towarów wysokich 
technologii. Po stronie wkładu na innowacyjność ważną przewagą gospodarki 
są uniwersytety na wysokim poziomie oraz wysoki procent nakładów na ba-
dania i rozwój finansowany przez sektor przedsiębiorstw. Istnieją także duże 
zagrożenia i słabości chińskiej gospodarki głównie po stronie instytucji, szcze-
gólnie w obszarze regulacji środowiska biznesowego. Po stronie infrastruktury 
największym problemem jest grupa wskaźników dotycząca ekologii i wpły-
wu na środowisko. Najniższe pozycje Chiny zyskały dla takich kategorii jak 
wyższe wykształcenie, procentowy udział zagranicy w finansowaniu GERD, 
stosunek PKB do jednostki zużytej energii czy koszty zwolnień i tygodniowe 
pensje. 

W zakresie ponoszonych nakładów na innowacje Japonia utrzymuje wyż-
szą pozycję niż w przypadku wyników tej działalności. Do atutów gospodarki 
należy odpowiednio rozwinięta infrastruktura, która przekłada się na jedno  
z najlepszych środowisk biznesowych na świecie. Nakłady na badania i rozwój 
gwarantują gospodarce finansowanie działalności związanej z udoskonalenia-
mi, a japońskie przedsiębiorstwa z branży B+R zajmują wysokie pozycje na 
świecie. Specyfika rynku, a szczególnie jego wielkość oraz skala konkurencji  
z wielkością kredytu krajowego udzielanego sektorowi prywatnemu wska-
zywane są w raporcie jako główne zalety długotrwale prowadzonej polityki. 
Ważną miarą opisywaną także w rozdziale drugim jest wysokość nakładów na 
B+R pokrywanych przez przedsiębiorstwa, które są głównym sektorem zaj-
mującym się działalnością badawczo - rozwojową co stanowi siłę gospodarki 
japońskiej w zakresie innowacyjności. Po stronie wyników Japonia jest świa-
towym liderem o wysokich notach w zakresie patentów oraz ochrony wła-
sności intelektualnej. Zatem wpływ na niższą niż można oczekiwać pozycję  
w rankingu innowacyjności ma dostęp do kredytów (77 miejsce dla tego 
wskaźnika), słabsza ochrona drobnych inwestorów oraz niski wskaźnik trans-
akcji venture capital. W kategorii wyników Japonia posiada niski wskaźnik 
nowo utworzonych przedsiębiorstw oraz eksportu usług ICT. Większy nacisk 
w celu poprawienia pozycji należy nałożyć na zwiększenie napływu zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich oraz finansowania działalności B+R przez 
zagranicę.
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Gospodarką, której siłą w kształtowaniu pozycji innowacyjnej na świe-
cie jest kapitał ludzki na wysokim poziomie oraz duży odsetek absolwentów 
kierunków ścisłych i technicznych są Niemcy. Ilość patentów jakie otrzymują 
niemieckie przedsiębiorstwa, wysoko notowane przedsiębiorstwa B+R, kre-
owanie wiedzy oraz rozwinięcie sieci klastrów dały 9 pozycję na 129 gospo-
darek objętych rankingiem. Aby prowadzona polityka w zakresie innowacji 
dawała lepsze rezultaty powinna skupiać się wokół zwiększenia inwestycji oraz 
wydatków na edukację, ochrony drobnych inwestorów oraz zachęcenia za-
granicznych przedsiębiorstw i inwestorów do finansowania GERD. Ważnym 
aspektem jest pobudzenie przedsiębiorczości w celu poprawy wskaźnika nowo 
powstałych firm.

W klasyfikacji poszczególnych wskaźników Polska zajmuje pozycje około 
20 miejsca, w całym indeksie innowacyjności zajmując 39 miejsce. Dużymi 
mankamentami dotychczas prowadzonej polityki w zakresie innowacyjności 
jest łatwość założenia działalności gospodarczej oraz uzyskania kredytu, wy-
sokość nakładów na inwestycje oraz słaba współpraca pomiędzy przedsiębior-
stwami a uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. Słabości w zakresie wspo-
magania i kreowania polskich innowacji jest znacznie więcej niż pozytywnych 
aspektów, jednak daje to szansę na wyznaczenie nowych strategii które po-
mogą polepszyć sytuację na rynku udoskonaleń. Wysokie miejsca Polska 
uzyskała w klasie eksportu produktów kreatywnych, rządowych usług online 
czy tempa wzrostu PKB na pracownika w średniej trzyletniej. Na korzyść 
gospodarki i jej pozycji innowacyjnej wpłynęła średnia długość lat nauczania, 
wielkość eksportu towarami wysokich technologii oraz ilość zatrudnionych 
kobiet z wyższym wykształceniem. Aby poprawić sytuację Polski na tle świa-
ta w zakresie innowacji państwo powinno skupić się na tworzeniu kapitału 
ludzkiego oraz badań na wyższym poziomie, zmianach otoczenia biznesowego  
w zakresie zaawansowania i zróżnicowania rynku oraz zwiększaniu kreatyw-
nych wyników działalności innowacyjnej.

Grecja zajmująca odległe miejsca w rankingach zdecydowanie jest  
w tyle za gospodarkami w zestawieniu. Przede wszystkim najniższe noty go-
spodarka uzyskała w kategorii inwestycji obejmującej kapitalizację rynku, 
transakcje venture capital oraz ochronę drobnych inwestorów. Negatywnie 
na pobudzanie innowacyjności wpływa łatwość uzyskiwania kredytów, któ-
ra jest na niskim poziomie, infrastruktura związana z regulacjami i polityką  
w zakresie innowacyjności oraz akumulacja brutto, niski poziom wykorzysta-
nia technologii ICT przy tworzeniu modeli biznesowych i organizacyjnych. 
Ponadto zaobserwowano niewielką współpracę pomiędzy przedsiębiorcami  
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a uniwersytetami w zakresie badań oraz mały stopień rozwoju klastrów. Zde-
cydowanie poprawa pozycji Grecji wynika z poprawy kapitału ludzkiego, 
większej liczby publikowanych artykułów naukowych będących wynikiem in-
nowacji w zakresie wiedzy, oraz wzrostu wydatków na oprogramowanie kom-
puterowe. Gospodarka może stać się bardziej innowacyjna i osiągnąć lepsze 
wyniki gdy zwiększy działania w zakresie poprawy infrastruktury oraz instytu-
cji i w obrębie wyrafinowania biznesowego.

Wysoka trzecia pozycja Stanów Zjednoczonych wynika z długiej listy 
przewag w zakresie kreowania środowiska przyjaznego innowacjom. Gospo-
darka posiada bardzo dobrze rozwinięte środowisko biznesowe, łatwy dostęp 
do finansowania w formie kredytów, wysoko rozwiniętą współpracę pomiędzy 
przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi i wysoko rozwinięte sieci kla-
strów. Pod względem rynku istnieje duże wyrafinowanie, korzystnie działają 
jego rozmiary i intensywność konkurencji wewnątrz gospodarki. W Stanach 
funkcjonują najlepiej oceniane uniwersytety oraz jednostki prowadzące dzia-
łalność B+R, a wydatki poniesione na innowacje cechują się wysoką efektyw-
nością wykorzystania i dają gospodarce wysokie miejsca w kategorii wyników 
działalności innowacyjnej. Aby walczyć o wyższe pozycje, ważne jest zadbanie 
o zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych oraz zwiększenie 
stosunku liczby uczniów do liczby nauczycieli na poziomie szkół średnich. 
Raport podkreśla konieczność zwiększenia finansowania GERD przez zagra-
nicę oraz napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Zdecydowanie 
kluczowym czynnikiem wymagającym poprawy w Stanach Zjednoczonych 
jest infrastruktura ze szczególnym uwzględnieniem kreowania wysokości ka-
pitału brutto, stosunku PKB na jednostkę zużytej energii oraz zwiększenia 
uzyskiwanych certyfikatów środowiskowych ISO 140011.

Kanada zajmując w 2019 roku 17 miejsce uzyskała wysokie noty w za-
kresie wyrafinowania rynku oraz instytucji. Pozytywnie na innowacyjność 
tej gospodarki wpływa środowisko polityczne oraz efektywność rządowa  
i wprowadzane regulacje. Łatwość rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz 
odpowiednie środowisko biznesowe wraz z wysokim szóstym miejscem kana-
dyjskich uczelni przekłada się na wyniki i osiągane efekty w postaci wysokiej 
klasy publikacji naukowych, wzrostu wydatków na oprogramowanie kompu-
terowe czy tworzenie specjalistycznych domen. Wadami, które odpowiadają 
za spadki pozycji w globalnym rankingu są problemy w zakresie filara kapitału 
ludzkiego i badań, za co odpowiedzialne są niskie wydatki rządu w zakresie 

1 ISO- International Organization for Standardization
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edukacji w przeliczeniu na jednego ucznia oraz niski odsetek absolwentów 
kierunków ścisłych i technicznych. W grupie wskaźników dotyczących in-
frastruktury słabą stroną prowadzonej polityki jest równowaga ekologiczna 
oraz niska ilość certyfikatów środowiskowych ISO. Gospodarka odnotowuje 
spadki w zakresie produktywności pracy oraz ilości nowo zakładanych przed-
siębiorstw. Kanada mimo inwestycji na wysokim poziomie w dużej mierze 
finansowanych przez zagranicę powinna zadbać o odpowiedni poziom kapi-
tału ludzkiego oraz zwiększenie efektywności w zakresie wyników działalności 
innowacyjnej miedzy innymi w eksporcie usług ICT. 

Głównym wnioskiem dotyczącym światowych tendencji w zakresie inno-
wacyjności w 2019 roku jest wzrost działalności innowacyjnej na świecie po-
mimo możliwego do zaobserwowania spowolnienia. Podobnie jak w rozdziale 
2, ranking ukazał wzrost globalnych innowacji mierzonych nakładami na B+R 
oraz ilością aplikacji patentowych, nie tylko w najwyżej rozwiniętych krajach, 
w rozwijających się także zaobserwowano taki trend. Wraz z nowymi formami 
innowacji pojawiają się także nowe bariery hamujące rozwój globalnych sieci 
oraz uniemożliwiające dyfuzję technologii. Można do nich zaliczyć dwa efek-
ty- rosnący protekcjonizm w obrębie wiedzy i technologii oraz spadek udziału 
rządowego finansowania B+R, które powinno stanowić pomoc dla przedsię-
biorców i ośrodków badawczych. Dużą zmianą jest wzrost innowacyjności  
w przypadku gospodarek o średnim dochodzie. Wśród gospodarek istnieją 
duże rozbieżności pomiędzy nakładami a wynikami działalności innowacyjnej, 
co świadczy o dużym podziale wśród gospodarek odpowiedzialnych za na-
kłady oraz efekty. Wiąże się to z dużym zróżnicowaniem co do efektywności 
wykorzystania poniesionych nakładów. Oprócz wysokich nakładów na B+R 
ważne jest stworzenie odpowiedniego środowiska biznesowego, systemu edu-
kacji oraz regulacji, które będą wpływać na aktywność podmiotów. W dalszym 
ciągu podkreślana jest konieczność skupienia się na jakości wytwarzanych in-
nowacji, a nie jedynie ilości. Wysoka jakość kształcenia wyższego i internacjo-
nalizacja patentów ma duży wpływ na jakość udoskonaleń pod warunkiem 
odpowiedniego poziomu współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi  
a przedsiębiorstwami i łatwego dostępu do finansowania. Działalność przed-
siębiorstw w zakresie opracowywania rozwiązań oraz dzielenia się rezultatami 
badań powinna być skoncentrowana wokół klastrów, które są popularne mie-
dzy innymi w Stanach Zjednoczonych gdzie można zaobserwować pozytywny 
wpływ tego typu rozwiązania na efektywność działania.
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Pozycja wybranych gospodarek  
w rankingach konkurencyjności

Określenie pozycji konkurencyjnej poszczególnych gospodarek nie jest 
zjawiskiem łatwym do zmierzenia przy pomocy jednego wskaźnika, gdyż 
nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich czynników kształtujących prze-
wagę. Organizacje międzynarodowe zajmujące się pomiarem handlu mię-
dzynarodowego budując bazy danych obejmują wiele obszarów, w obrębie 
których kraje dokonują wymiany. Przygotowując raporty opisujące sytu-
ację gospodarczą na świecie oraz panujący układ sił na globalnym rynku 
wykorzystują nie tylko wielkości przepływów ale także czynniki, które stoją  
u podstaw pozycji konkurencyjnej. Przyjęta metodologia umożliwia wycią-
gniecie wniosków co do zmian w efektywności czy rozwoju gospodarek. Syn-
tetyczne wskaźniki stanowią miarę odzwierciedlającą sytuację danej gospodar-
ki na rynku międzynarodowym, dają wyraz efektom i poziomowi rozwoju 
oraz pokazują tendencje jakie panują w handlu. Raporty tworzące coroczne 
rankingi międzynarodowe są informacją dla państw w zakresie ich pozycji na 
świecie oraz jej zmiany i pozwalają wyznaczyć cele i priorytety prowadzonej 
polityki gospodarczej oraz zaobserwować efekty dotychczas podjętych działań 
ukierunkowanych na polepszenie konkurencyjności.

Światowe Forum Ekonomiczne co roku publikuje Światowy Raport 
Konkurencyjności, który zawiera ranking gospodarek oparty na wartościach 
Globalnego Wskaźnika Konkurencyjności. Daje on podstawę do oceny oraz 
porównań gospodarek według kryterium konkurencyjności. Na tę mia-
rę składają się wartości wybranych wskaźników makroekonomicznych oraz 
odpowiedzi respondentów (przedsiębiorców) z poszczególnych gospodarek  
w ankiecie. Metodologia prowadzonego badania ulega zmianie w zakresie wy-
gładzania danych oraz podziału zmiennych i ich wag. Procesy globalizacyjne, 
powstanie nowych sektorów oraz grup produktowo- usługowych wymaga cią-
głego dostosowywania sposobu badania do zmian na świecie, jednak ogólny 
schemat tworzenia wskaźnika pozostaje ten sam. Dane z 2010 roku przedsta-
wiają podejście metodologiczne do przeprowadzanych badań dzieląc gospo-
darki na grupy, którym przypisywane są różne wagi w zależności od wskaźni-
ka będącego częścią GCI. Gospodarki te ze względu na fundament rozwoju 
podzielone są na trzy części: oparte na czynnikach produkcji, efektywności 
oraz innowacyjności. Do grupy na najwyższym, trzecim poziomie, na którym 
główną siłą napędową rozwoju są innowacje, należały Stany Zjednoczone, Ka-
nada, Niemcy, Grecja i Japonia, doganiającą je gospodarką która była w fazie 
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przejścia pomiędzy 2 a 3 grupą jest Polska, co oznacza iż jej rozwój opierał się 
na efektywności oraz innowacjach. W grupie 2 gdzie najważniejsza dla wzro-
stu jest efektywność znajdowały się Chiny. 

Technologia odgrywająca bardzo dużą rolę w ostatnich latach sprawiła 
iż w 2018 roku zmodernizowano wskaźnik do GCI 4.0, który opiera się na 
badaniu czynników będących u podstaw produktywności, wzrostu i rozwoju 
jednostek żyjących w czasach czwartej rewolucji przemysłowej2. Jak podaje 
WEF, raport dotyczący 2019 roku obejmował 141 gospodarki (wytwarzające 
ok. 99% światowego PKB) oraz 103 pojedyncze wskaźniki składające się na 
GCI. Indeks opiera się na zbadaniu całkowitej produktywności czynników 
produkcji, czyli określa w jakim stopniu czynniki są efektywnie wykorzysty-
wane co jest podstawą długoterminowego wzrostu. Badanie obejmuje dwana-
ście obszarów, które składają się na pozycję konkurencyjną jak instytucje, in-
frastruktura, rynek produktów oraz pracy, rozmiar rynku, zdrowie i edukację, 
stabilność makroekonomiczna, system finansowy, rozwój sektora biznesowe-
go, adaptacja teleinformatyczna, oraz zdolność do innowacyjności. Ważnym 
aspektem jest znoszenie barier do zwiększania produktywności, gdyż lepsza 
efektywność działania i alokowania zasobów przekłada się na optymalizację 
kosztów oraz zwiększenie konkurencyjności względem pozostałych graczy na 
rynku międzynarodowym. Innowacje umożliwiają osiągnięcie przewagi dzięki 
zastosowaniu lepszych metod wytwarzania, opracowaniu nowych produktów 
o unikalnych właściwościach czy zmiany w procesie zarządzania przedsiębior-
stwem w obrębie procesów wewnątrz organizacji. 

Przedsiębiorcy włączeni do ankiet oceniają występowanie barier i prze-
szkód w danym kraju w zakresie 12 filarów konkurencyjności w skali od 
0-100, przy czym najwyższa wartość oznacza sytuację idealną w której nie 
istnieją żadne przeszkody w zwiększaniu produktywności. Charakterystyczne 
ujęcie wszystkich aspektów nie sumuje wyników do jedności, co oznacza iż 
każdy kraj może być konkurencyjny i nie jest to gra o sumie zerowej pomiędzy 
gospodarkami3. Tworzone zestawienie daje możliwość analizy danych oraz 
poszczególnych elementów wskaźnika dla rządów państw oraz samych przed-
siębiorstw, które mogą tworzyć długoterminowe cele i strategie ku zrówno-
ważonej ścieżce wzrostu. WEF określa konieczność zwiększania konkurencyj-
ności aby poprawić poziom dobrobytu społecznego oraz skutecznie walczyć  
z ubóstwem i nierównościami.

2  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, s. 9.
3  Tamże, s. 9.
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Zestawienie gospodarek porównujące rok 2010 i 2019 daje obraz zmian 
jakie zachodziły w długim okresie czasu. Przedstawione wartości wskaźnika  
w przeliczeniu na punkty znacznie się od siebie różnią ze względu na dwie zu-
pełnie inne metodologie i zakres prowadzonych badań. Zmiana odzwierciedla 
jak wiele niezbędnych dostosowań miar trzeba było wprowadzić w przeciągu 
dziesięciu lat przy dynamicznie zmieniającym się świecie. 

Tabela 13. Wybrane gospodarki w Światowym Rankingu Konkurencyjności 2010  
i 2019

2010 2019

Miejsce Punkty Miejsce Punkty

Chiny 27 4,84 28 73,9

Japonia 6 5,37 6 82,3

Niemcy 5 5,39 7 81,8

Grecja 83 3,99 59 62,6

Polska 39 4,51 37 68,9

Kanada 10 5,30 14 79,6

USA 4 5,43 2 83,7

Źródło: Opracowano na podstawie: World Economic Forum- Global Cometitiveness 
Report, www.weforum.org(dostęp 26.05.2021)

Najwyższe miejsce spośród badanej grupy państw zajęły Stany Zjedno-
czone, które w 2010 roku zajmowały 4 pozycję tuż przed Niemcami i Japo-
nią, a w 2019 roku na drugiej pozycji zostały wyprzedzone przez Singapur  
o 1,1 punkt. Japonia i Niemcy zajęły 6 i 7 miejsce odpowiednio do 6 i 5 miej-
sca na początku badanego okresu. Kanada odnotowała spadek z 10 miejsca 
na 14 uzyskując wskaźnik GCI na poziomie 79,6 znajdując się poza pierw-
szą dziesiątką. W 2010 roku 27 miejsce przypadło Chinom z wynikiem 4,84 
przy poprzedniej metodologii, natomiast w 2019 roku spadły na 28 pozycję 
z wynikiem 73,9. Zmianę pozycji na wyższą odnotowano dla Polski, która 
awansowała z 39 na 37 miejsce. Najniższe miejsce wśród gospodarek branych 
pod uwagę w zestawieniu zajęła Grecja, jednak jednocześnie odnotowała naj-
większą zmianę pomiędzy zajmowanymi pozycjami- z 83 na 59-tą.

WEF w swoim raporcie dokładniej opisuje gospodarki oraz przyczyny 
zmian pozycji. Raport z 2019 roku opisując sytuację Chin, która może być 
zaskakująca biorąc pod uwagę wysokość nakładów na badania i rozwój oraz 
obliczone wskaźniki RCA. Badanie w poprzednim rozdziale polegające na 
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analizie danych i wyliczeniu miar związanych z pozycją konkurencyjną i inno-
wacyjnością objęło jedynie niewielki fragment tych rozległych dziedzin. Stąd 
wskaźnik syntetyczny biorący pod uwagę czynniki takie jak między innymi in-
stytucje, szkolnictwo, zdrowie, warunki biznesowe, dotykając wielu aspektów 
prowadzonej polityki gospodarczej. Jako mocne strony gospodarki Chińskiej 
wskazano wielkość rynku, czyli połączenie rynku krajowego i eksportowego. 
Jak wynika z punktów także adaptacja technologii ICT wpłynęła dodatnio na 
wskaźnik GCI, który wzrósł porównując lata 2018/2019. Również stabilność 
makroekonomiczna jest korzystna w przypadku chińskiej gospodarki, podob-
nie jak aspekt zdrowia i średniej długości życia, która jak wskazuje Światowe 
Forum Ekonomiczne, jest o 1,5 roku większa niż w USA. W zakresie inno-
wacji Chiny tak jak wskazały badania w rozdziale 3, dość dynamicznie się 
rozwijają na tle innych krajów, jednak efektywność szczególnie na rynku kra-
jowym jest niska, co wpływa na niską konkurencyjność. Jako najważniejsze 
zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju oraz spójności Organizacja wskazuje 
na niską adaptację kapitału ludzkiego. 

Drugim ciekawym przypadkiem jest Kanada, która w badaniach z roz-
działu 2 wykazała spadek wartości GERD, BERD i GOVERD jako procent 
PKB przy braku przewag w handlu badanymi grupami towarów i usług.  
W 2019 roku zajęła 14 miejsce pogarszając wynik, co jak wynika z dokładniej-
szej analizy raportu ma przyczyny w niskich ocenach kanadyjskich przedsię-
biorców w zakresie między innymi konkurencyjności usług oraz rynku pracy. 
Mimo to w porównaniu do Chin, które cechują się dużą liczbą nakładów 
na B+R, aplikacji patentowych oraz wykazują przewagę komparatywną we 
wszystkich badanych grupach, Kanada zajmuje dużo wyższą lokatę w global-
nym rankingu dzięki stabilnym warunkom gospodarczym, kapitale ludzkim 
na wysokim poziomie oraz dobrym instytucjom. Japonia, która w rankingu 
zajęła 6 miejsce wykazuje zrównoważony rozwój, osiągając noty powyżej 70 
punktów we wszystkich 12 kategoriach. Najwyższe noty uzyskała w zakresie 
infrastruktury, zdrowia i stabilności gospodarczej. Również uchodząca za naj-
bardziej zaawansowaną technologicznie gospodarkę świata za duży atut może 
uznać stabilność sektora finansowego.

 Zdecydowanie słabszą stroną pozostaje jakość edukacji. Jak pokazuje 
przykład tej gospodarki, będąc jednym z liderów innowacyjności na świecie 
sukcesywnie budowana jest pozycja konkurencyjna. Podobnie w przypadku 
Stanów Zjednoczonych, które zajęły 2 pozycję w rankingu- gospodarka jest 
uznawana za potentata innowacji, które są głównym motorem wzrostu. Wy-
soka zdolność innowacyjna wraz z dużą dynamiką biznesu i dużym rynkiem 
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gwarantują USA wysoką pozycję konkurencyjną mimo pewnych spadków  
w zakresie edukacji, efektywności rynku pracy czy warunków zdrowotnych.

Drugie zestawienie tworzone przez International Institute for Mana-
gement Development, przyjmujące nieco inny zakres oraz kryteria oceny 
konkurencyjności. Przede wszystkim różni się definicja konkurencyjności, 
która warunkuje inne podejście do badania. Odmiennie niż w przypadku 
Globalnego Rankingu Konkurencyjności, publikacja przyjmuje za konkuro-
wanie wytwarzanie i utrzymywanie takich warunków, które sprzyjają przed-
siębiorstwom oraz wytwarzaniu przez nie wartości raz kreowaniu dobroby-
tu społecznego. Obejmując mniejszą liczbę gospodarek, 63 w 2019 roku,  
International Institute for Management Development (IMD) wskazuje duży 
stopień subiektywnej oceny w badaniach ankietowych i podkreśla obiektyw-
ny charakter danych liczbowych. World Competitiveness Yearbook bazuje 
na ponad 300 kryteriach oceny gospodarek, z czego ponad 60% to miary 
danych makroekonomicznych. Dla porównania Globalny Ranking Konku-
rencyjności w 70% bazuje na badaniach ankietowych4. Raport IMD dzieli 
kryteria oceny na cztery grupy, z czego największą jest infrastruktura do któ-
rej zaliczane są zasoby, które służą zaspokojeniu potrzeb sektora biznesowego. 
Drugą największą grupą wskaźników są miary związane z makroekonomią  
i badaniami gospodarki, obejmujące ponad 80 mierników. Pozostałe dwie 
grupy dotyczą efektywności rządu oraz biznesu co dotworzenia odpowied-
niego otoczenia dla przedsiębiorstw, które sprzyja działaniom innowacyjnym 
oraz zwiększaniu konkurencyjności. 

Tworzone zestawienia dają informację dla rządów krajowych jaki jest 
efekt działalności na rzecz pobudzania innowacyjności i kreowania przyja-
znego otoczenia biznesowego, oraz jak wygląda poprawa konkurencyjności 
innych gospodarek. Metodologia badań nie zmieniała się w takim stopniu 
jak w Globalnym Rankingu Konkurencyjności, jednak IMD utworzyło dru-
gi ranking skupiający się na ocenie gotowości gospodarek do adaptacji no-
wych technologii cyfrowych, które w ostatnich latach stały się siłą napędową 
zmian w zakresie biznesu, społeczeństwa i gospodarki. Technologia cyfrowa 
jest narzędziem dla gospodarek do poprawy standardu życia, zwiększenia 
wytwarzanej wartości dodanej poprzez zwiększanie nakładów inwestycyj-
nych. Jak podkreśla IMD gospodarki różnie podchodzą do tego typu kon-
kurencyjności technologicznej, wybierając wzrost kilku czynników takich jak 

4  IMD World Competitiveness Center, A BriefComparison of the World Competitiveness Year-
book and the Global Competitiveness Report, https://www.imd.org/wcc/world-competitive-
ness-reflections/the-global-competitiveness-report/ (dostęp 03.06.2021)
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inwestycje w kapitał ludzki i wiedzę, tworzenie otoczenia sprzyjającego inno-
wacyjności i wytwarzaniu technologii cyfrowych czy gotowość do przyjęcia 
rozwiązań technologicznych z zewnątrz, lub stawiając na rozwój w zakresie  
tylko jednej kategorii. Badanie odbywa się w trzech płaszczyznach: posiadanej 
wiedzy, technologii oraz gotowości na przyszłość.

Światowy Ranking Konkurencyjności jako najbardziej konkurencyjną 
gospodarkę z wybranych siedmiu wskazał Stany Zjednoczone, które zajęły 
3 pozycję na 63. Tym samym Ranking Konkurencyjności Cyfrowej dał tej 
gospodarce 1 miejsce, uznając ją najbardziej konkurencyjną pod względem 
wiedzy, technologii oraz gotowości do jej wykorzystania. Jak wskazuje raport, 
Stany Zjednoczone są gospodarką która stawia na zrównoważony rozwój tych 
trzech kategorii jednocześnie. Wysoko w rankingu tuż za pierwszą dziesiątką 
uplasowała się Kanada- w rankingu konkurencyjności zajmując 13 miejsce, 
a w konkurencyjności cyfrowej 11. Chiny pozostając na 14 miejscu na 63 
gospodarki w rankingu konkurencyjności odniosły słabszy rezultat w zakre-
sie konkurencji cyfrowej. Siedemnastą lokatę w obydwu rankingach zajęły 
Niemcy. Gospodarki o najsłabszych wynikach to Japonia, Polska i Grecja, 
które zajęły odległe pozycje w zakresie konkurencyjności.

Tabela 14. World Competitiveness Ranking (WCR), World Digital Competitiveness 
Ranking (WDCR)- pozycje wybranych gospodarek w 2019 roku

WCR WDCR

Chiny 14 22

Japonia 30 23

Niemcy 17 17

Grecja 58 53

Polska 38 33

Kanada 13 11

USA 3 1

Źródło: Opracowano na podstawie: IMD World Competitiveness Yearbook 2019, 
World Digital Competitiveness Ranking 2019, www.imd.org (dostęp: 03.06.2021)

Mimo różnic metodologicznych można dostrzec pewne podobieństwa 
pomiędzy wnioskami płynącymi z międzynarodowych rankingów. Zdecydo-
wanie Stany Zjednoczone zajmujące wysokie pozycje mogą być uznane za jed-
ną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie. Duży wpływ na kon-
kurencyjność tej gospodarki ma zdolność do wytwarzania i wykorzystywania 
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innowacji oraz wiedzy, a szansą na zdobycie pierwszego miejsca jest praca  
w zakresie polepszenia jakości edukacji oraz efektywności na rynku pracy. Ja-
ponia zajmująca w rankingu Global Competitiveness Report (GCR) wysokie 
szóste miejsce, w zestawieniu bazującym w dużej mierze na danych makroeko-
nomicznych zajęła dopiero trzydziestą lokatę. Wysokie noty w ankiecie wska-
zują na pozytywne nastroje wśród największych japońskich przedsiębiorców 
w odniesieniu do krajowego rynku. Konkurencyjność cyfrowa również wska-
zała dopiero 22 miejsce, co może mieć przyczynę w wadach systemu edukacji 
i niewłaściwych programach nauczania. W zależności od tego jakie kryteria 
przyjmuje ranking i w jakim stopniu uwzględnia innowacje, a w jakim oto-
czenie przedsiębiorstw i uwarunkowania makroekonomiczne, tym bardziej 
uzyskiwane pozycje będą się różnić. Gospodarki uchodzące za najbardziej 
innowacyjne, takie jak na przykład USA i Japonia uzyskają wysokie lokaty, 
gdy kryteria będą uwzględniały odbiór lokalnych liderów przedsiębiorczości 
warunków rynkowych i przyjazności rządu w zakresie pobudzania innowa-
cyjności. Grecja nie wykazująca dużej innowacyjności i konkurencyjności  
w zakresie badań z rozdziału 2 w światowych rankingach zajmuje niskie lokaty 
pomimo przydzielenia przez Światowe Forum Ekonomiczne do grupy go-
spodarek o wysokim stopniu rozwoju, wśród którym to innowacje powinny 
być siłą wzrostu gospodarki. Gospodarka Niemiec w rankingu WCR zajęła 
17 miejsce, wyższe niż Japonia przy czym jeden z dwunastu filarów, wskaź-
nik zdolności innowacyjnej, dał tej gospodarce pierwsze miejsce przed USA. 
Na korzyść Niemiec wpłynęła infrastruktura oraz wysoko wykształcona siła 
robocza, chociaż istnieje pewna luka w umiejętnościach, która wymaga prze-
kwalifikowania części siły roboczej oraz przyjęcia większej liczby rozwiązań 
teleinformatycznych.

Różne podejścia do zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej 
dają szansę na dokładniejsze określenie mocnych oraz słabych stron gospoda-
rek, które mogą wyznaczyć nowe długookresowe cele ku poprawie zajmowa-
nej pozycji i zweryfikować efekty dotychczas prowadzonej polityki. Powyższe 
zweryfikowanie metod oraz wniosków podkreśla wpływ działalności inno-
wacyjnej na pozycję gospodarek, przy czym wyraźnym wnioskiem jest ko-
nieczność jednoczesnego dostosowywania infrastruktury, regulacji prawnych 
w celu kreowania odpowiedniego środowiska biznesowego, które wpłynie na 
efektywność wytwarzania i wykorzystywania innowacji. Jeśli gospodarka roz-
wija się w sposób zrównoważony i stawia na wzrost wszystkich czynników ma 
szansę na objęcie i utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej. Konieczność 
polepszania i umacniania swojej pozycji wśród pozostałych gospodarek nie 
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jest celem samym w sobie, głównie służy zwiększaniu dobrobytu społecznego 
i walce z ubóstwem i nieefektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów.

Zależności pomiędzy innowacyjnością  
a pozycją konkurencyjną

Przybliżone w rozdziale teoretycznym koncepcje opisywały rożne po-
dejścia do działalności innowacyjnej, począwszy od definicji przez proces po-
wstawania, aż do skutków i odniesień do wzrostu gospodarczego. Przywołana 
teoria konkurencyjności zawierała w sobie nawiązania do działalności nowa-
torskiej jako jednego z filarów siły gospodarki na globalnym rynku. Sugerowa-
ło to obecność wpływu tworzonych udoskonaleń na pozycję jaką zajmuje kraj 
na świecie w obrębie wymiany. Przytoczone publikacje opisują relację pomię-
dzy wytwarzaniem nowych produktów, usług i procesów oraz możliwością 
rywalizacji z innymi podmiotami zarówno na poziomie mikro jak i makro-
ekonomicznym. Prekursor koncepcji innowacyjności, J. Schumpeter uznawał 
zjawisko jako podłoże przewagi nad innymi graczami na rynku oraz jednocze-
śnie wskazywał na konieczność ciągłego ulepszania dotychczasowych rozwią-
zań. Analiza empiryczna danych wyrażających wkład oraz efekt działalności 
twórczej w postaci nakładów krajowych brutto na B+R, z uwzględnieniem 
finansowania przez sektor przedsiębiorstw oraz rządowy, czy wyników prowa-
dzonych prac w postaci zgłoszeń patentowych podzielonych według kryterium 
ich pochodzenia, ukazała wyższość Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych 
pod względem intensywności prowadzonych badań i uzyskiwanych efektów. 
Odpowiedni wybór gospodarek do zestawienia pokazał różne tendencje oraz 
podejścia do innowacyjności. Japonia wykazała duże nakłady na działalność 
badawczo- rozwojową przewyższające 3% PKB, podobnie choć z nieco niż-
szymi wartościami wyglądała sytuacja w USA i Niemczech. Kanada w prze-
ciwieństwie do reszty gospodarek w badanym okresie odnotowała tendencję 
spadkową w zakresie wskaźnika GERD, jak i składowych BERD i GOVERD. 
Pozytywnym trendem jaki można było zaobserwować w zakresie struktury 
finansowania działalności B+R jest wzrost procentowego udziału przedsię-
biorstw w nakładach krajowych brutto. Najwyższe ponad 70% wartości od-
notowały Chiny i Japonia. Pomiar efektów innowacyjności obył się w obrębie 
patentów, które nie są co prawda idealnym odzwierciedleniem wykorzystania 
nakładów, jednak pozwalają na ocenę wielkości wytwarzanych większych wy-
nalazków i udoskonaleń. Dużą dynamiką wzrostu zgłoszeń patentowych wy-
kazała się gospodarka Chin, gdzie w przeciągu lat 2010- 2019 nastąpił ponad 
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trzykrotny wzrost porównując początek i koniec badanego okresu. Najwięcej 
aplikacji w Chinach składali rezydenci, natomiast najmniej przedsiębiorstwa 
narodowe zgłaszały poza granicami państwa. Stany Zjednoczone oraz Japo-
nia również odnotowywały relatywnie duże liczby wniosków, jednak w latach 
2010 i 2019 wydawały na terytorium swoich krajów dużo więcej patentów 
niż Chiny. Specyfika rynków oraz regulacji prawnych ma duże znaczenie  
i wyjaśnia wielkości oraz zmiany widoczne w prezentowanych danych. Szcze-
gólnie konkurencyjny i chłonny rynek Stanów Zjednoczonych wykazał więk-
sza liczbę zgłoszeń oraz przyznawanych patentów dla przedsiębiorstw spoza 
kraju, które ubiegając się o objęcie wynalazku, produktu czy rozwiązania 
ochroną umożliwiły sobie wejście na amerykański rynek bez obaw o możli-
wość szybkiego pojawienia się imitacji.

Grecja wyróżniła się spośród reszty badanych gospodarek bardzo niskimi 
wynikami zarówno dla wskaźnika GERD, ilości zgłoszeń patentowych jak  
i wskaźnika przewag komparatywnych w wymianie dóbr i usług. Gospodarka 
dotknięta światowym kryzysem popadła w dużo większą recesję niż inne kraje, 
a odbudowa była trudna i zajmowała wiele lat. Kraj opierający się głównie 
na usługach o dużym zadłużeniu nie wykazał przewagi konkurencyjnej ani 
w ogólnym eksporcie dóbr produkcyjnych, ani w kategorii usług związanych 
z dobrami. W lepszej sytuacji była Polska, u której można było zaobserwo-
wać wzrost wskaźnika GERD oraz BERD z jednoczesnym spadkiem udziału 
GOVERD w PKB od roku 2015 do wartości na poziomie 0,02%. Liczba 
zgłoszeń patentowych na poziomie kilku tysięcy co prawda jest dużo niższa 
niż w przypadku największych gospodarek, jednak dane pokazują poprawę  
w zakresie ilości wpływających aplikacji. Gospodarka wykazała słabą przewagę 
komparatywną w obrębie ogólnego eksportu towarów produkcyjnych co po-
twierdził skorygowany wskaźnik CRCA.

Gospodarki w różny sposób prowadzą polityki w zakresie tworzenia za-
chęt oraz finansowania działalności innowacyjnej co dobrze oddały zaprezen-
towane dane. Tworząc model dla gospodarek członkowskich OECD dane zo-
stały zagregowane, co stworzyło pewne uśrednienie panujących tendencji dla 
poszczególnych miar. Weryfikacja empiryczna modelu regresji liniowej wy-
kazała związek nakładów GERD oraz zgłoszeń patentowych prezentujących 
innowacyjność państw z konkurencyjnością wyrażoną poprzez PKB per capi-
ta. Model oparty na dwóch zmiennych objaśniających wytłumaczył kształto-
wanie zmiennej zależnej w 67%, co biorąc pod uwagę rozległość zagadnienia 
jest wysokim wynikiem. Dodatni wpływ o dużej sile mają nakłady na B+R, 
co można było przypuszczać obserwując wysokości miary dla poszczególnych 
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gospodarek, co więcej oszacowane parametry pozwoliły na wysnucie wniosku, 
iż zmiana udziału GERD w PKB o jeden procent powoduje wzrost PKB per 
capita o 1,23% przy pozostałych czynnikach na niezmienionym poziomie. Ba-
danie wykazało iż patenty wraz z nakładami są łącznie istotne w modelu, więc 
mimo braku istotności wykazanej w wartościach statystyki t-studenta zmien-
na określająca liczbę zgłoszeń patentowych per capita nie została usunięta.

Analiza raportów opracowywanych przez ponadnarodowe organizacje 
opartych na syntetycznych wskaźnikach, pozwoliła na dokładne scharaktery-
zowanie mocnych oraz słabych stron gospodarek w zakresie innowacyjności 
oraz pozycji konkurencyjnej. Wnioskiem jaki można wyciągnąć z prezento-
wanych danych jest konieczność szerszego badania innowacyjności z uwzględ-
nieniem instytucji, poziomu wykształcenia i kapitału ludzkiego czy dostęp-
nej infrastruktury i jakości otoczenia biznesowego. Dobrym przykładem jest 
chińska gospodarka, która miała duże wydatki na działalność innowacyjną 
oraz jedną z najwyższych liczb zgłoszeń patentowych równocześnie wykazując 
przewagi komparatywne we wszystkich badanych kategoriach. Jednak w świa-
towych rankingach Chiny były na dość odległych pozycjach w stosunku do 
gospodarek o niższych wydatkach na B+R jak na przykład Kanada. Ranking 
innowacyjności wykazał duży postęp i w perspektywie badanego okresu Chiny 
poprawiły swoją pozycję z 43 na 14, jednak w zestawieniu określającym po-
zycję konkurencyjną według wskaźnika GCI w 2010 roku były na odległym,  
27 miejscu spadając na 28 w 2019 roku. Wysokie pozycje we wszystkich 
rankingach odnosiły Stany Zjednoczone poprawiając 11 miejsce według 
wskaźnika GII na 3 w przeciągu badanego okresu. W Globalnym Rankingu 
Konkurencyjności składającym się w 70% z badań ankietowych pozycja USA 
zmieniła się z 4 miejsca na 2. W opracowywanym przez IMD corocznym 
Światowym Rankingu Cyfrowej Konkurencyjności gospodarka stanęła na 
czele zestawienia w 2019 roku, natomiast Chiny zajęły 22 miejsce za Niem-
cami i Kanadą.

Raporty składają się z zestawienia oraz krajowych profili, które opisują 
strukturę stanowiącą wartości wskaźników pośrednich. Dla badanych gospo-
darek występują często podobne czynniki hamujące ich innowacyjność, czy 
wpływające na pozycję konkurencyjną. Przede wszystkim udział finansowania 
GERD przez zagranicę oraz napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
powinien ulec polepszeniu w przypadku gospodarek takich jak Chiny, Japo-
nia, Niemcy, Polska czy USA. Ważnym aspektem jest poprawa dostępno-
ści kredytów, szczególnie tych dla przedsiębiorców. Tego typu środki często 
lokowane są w przedsiębiorstwie w ramach zakupu technologii, licencji, czy 
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przeznaczane na badania i rozwój. Wraz z ułatwieniami w zakresie założenia 
własnej działalności stwarza to zachętę dla kreatywnych osób do stworzenia 
innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz umożliwia wyjście z bezrobocia dodat-
kowo kreując nowe miejsca pracy. Raport zarekomendował takie działania dla 
Polski, Japonii i Grecji. 

Jedną z dziedzin związanych bezpośrednio z produkcją, wzrostem i ro-
snącą konsumpcją podnoszoną często w mediach i raportach jest ekologia, 
która często wymieniana jest jako najbardziej odczuwająca negatywne skut-
ki procesów produkcyjnych i rozwoju. W teorii ekonomii klasycy odnosili 
środowisko głównie jako źródło niezbędnych zasobów. Dopiero XIX wiek 
przyniósł nowe spojrzenie na destruktywny wpływ działalności człowieka na 
środowisko, którego całkowite zniszczenie zagrozi efektywności oraz będzie 
miało istotne konsekwencje dla dalszego wzrostu gospodarczego. Obecnie po-
dejście do racjonalności wyborów odnoszone jest także do kosztów w postaci 
zanieczyszczenia środowiska. Coraz więcej koncepcji wzrostu uwzględnia ten 
czynnik w swoich modelach, a regulacje prawne oraz polityka prowadzona na 
szczeblach narodowych oraz ponadnarodowych, znaczną część uwagi skupi-
ła wokół skonstruowania strategii i celów mających na uwadze uchronienie 
środowiska. „Pogarszanie się jakości środowiska, czyli zespołu jego cech okre-
ślających stopień, w jakim odpowiada ono potrzebom społecznym sprawia, 
że wzrost gospodarczy staje się pozorny.(…) Racjonalność gospodarowania 
nie może być mierzona tylko efektami ekonomicznymi, lecz także stopniem 
zapewnienia najwyższej jakości życia, co można uznać za idealny cel rozwoju 
gospodarczego”5. Dbałość o środowisko leży u podstaw koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju, który jest oparty na współgraniu ze sobą trzech obsza-
rów: środowiska, społeczeństwa i ekonomii. W odniesieniu do analizowanych 
wskaźników syntetycznych, głównie w obszarze innowacyjności podkreślano 
problem zanieczyszczenia szczególnie w Chinach. Gospodarka rozwijająca 
się bardzo dynamicznie, postawiła wzrost gospodarczy i zysk ponad środowi-
skiem co poskutkowało dużym zniszczeniem. Dopiero w 2015 roku nastąpiła 
zmiana w polityce Chin względem oczyszczenia powietrza, zastosowania eko-
logicznych źródeł energii oraz utylizacji odpadów poprodukcyjnych. Podobne 
zalecenia otrzymała Kanada oraz Stany Zjednoczone szczególnie w zakresie 
zwiększenia ilości wydawanych certyfikatów ISO 14001, które wyznaczają 
standard działania w zgodzie ze środowiskiem naturalnym dla przedsiębiorstw.

5  J. Pakulska., Środowisko przyrodnicze w rozwoju gospodarczym, Prace i Materiały Instytutu 
Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Nr 72/ 2002, s. 299.
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Gospodarki będące potentatami innowacyjności takie jak Stany Zjed-
noczone oraz Japonia osiągają wysokie miejsca w rankingach konkurencyjno-
ści. W zależności od obranej metodologii szacowania wskaźników i przewagi 
ankiet nad danymi makroekonomicznymi, ocena konkurencyjności różni się, 
jednak najczęściej opisywanym przez raporty problemem jest poziom kapita-
łu ludzkiego oraz niski poziom adaptacji siły roboczej w niektórych krajach. 
Wysoki poziom posiadanej technologii oraz ponoszonych nakładów może nie 
wystarczyć do poprawy pozycji oraz udziału w światowym rynku ze względu 
na niewystarczający poziom wiedzy i umiejętności. Niska efektywność wy-
korzystania nakładów może mieć przyczynę w niskim odsetku absolwentów 
kończących studia na kierunkach inżynieryjnych czy ścisłych, a co za tym 
idzie małej liczbie osób zatrudnionych w sektorze B+R. Jeśli prowadzona poli-
tyka nie stwarza odpowiednich warunków w zakresie efektywności rynku pra-
cy, zwalczania bezrobocia i zagwarantowania płac na odpowiednim poziomie 
oraz nie polepsza łatwości otworzenia przedsiębiorstwa, może przełożyć się to 
na migrację wysoko wykwalifikowanej siły roboczej do gospodarek stwarzają-
cych lepsze warunki. Opieka zdrowotna i średnia długość życia przekładają się 
bezpośrednio na jakość pracy wykonywanej przez osoby zatrudnione. 

W przypadku średnich lat nauki oraz wydatków państwowych na finan-
sowanie edukacji przekłada się to na zdobytą wiedzę pod warunkiem odpo-
wiedniego poziomu kształcenia. Japonia została uznana w rankingu konku-
rencyjności za gospodarkę, która powinna w przyszłości zwrócić uwagę na 
jakość edukacji, gdyż to ona decyduje o kwalifikacjach jakie nabywa pracow-
nik. Poziom kapitału ludzkiego przekłada się na produkcję oraz świadczenie 
usług, decydując o wydajności oraz przystosowaniu do warunków panujących 
na rynku. Aby nadążyć za szybko postępującym rozwojem technologicznym 
w obrębie produktów, gałęzi oraz sektorów niezbędne jest posiadanie pracow-
ników, którzy w szybki sposób będą w stanie przyswoić wiedzę i ja rozwijać 
wraz z pojawianiem się nowych udoskonaleń. Brak znajomości najnowszych 
technologii oraz posiadania stosownych umiejętności może spowodować 
wzrost bezrobocia strukturalnego. O tym jak ważny jest kapitał ludzki oraz 
wiedza dla rozwoju gospodarki i poprawy poziomu życia społeczeństwa mó-
wią koncepcje gospodarki opartej na wiedzy oraz przemysłu 4.0, które do 
niedawna były teoriami i szybko stały się otaczającą nas rzeczywistością.
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Koncepcja gospodarki  
opartej na wiedzy i przemyśle 4.0

Innowacyjność dotykając każdej dziedziny życia człowieka staje się 
czynnikiem, który wymusza ciągłą zmianę nie tylko na poziomie gospodarki, 
przedsiębiorstwa, ale także pojedynczej osoby i otaczającej jej technologii. Po-
jawiające się nowinki techniczne stają się odłącznym elementem codzienno-
ści, bez którego często społeczeństwo nie wyobraża sobie funkcjonowania. To 
sprawia, iż panująca moda, powstawanie nowych potrzeb oraz konieczność 
posiadania aktualnych rozwiązań technicznych powoduje iż prawie niemożli-
we jest „cofnięcie się” i dalsze życie bez elektroniki. Życie społeczne w dużej 
mierze zostało przeniesione do wirtualnego świata, podobnie jak nauczanie, 
dostęp do informacji, czy transakcji bankowych. Technologia dała człowieko-
wi pewne ułatwienia oraz rozwiązania ułatwiające życie i usprawniające pracę. 
Także pewne nowe zawody oraz możliwości powstały dzięki digitalizacji, do-
tychczasowa reklama i marketing zostają stopniowo zastępowane działaniami 
online o dużo większych zasięgach. W obrębie przedsiębiorstw mechanizacja 
produkcji oraz zastępowanie wielu przestarzałych i nieefektywnych rozwiązań 
osiągnęła poziom, w którym możliwe jest automatyczne udoskonalanie bez 
ingerencji człowieka. 

Większe możliwości oznaczają dla przemysłu wykorzystanie wielu wy-
nalazków, które stają się coraz powszechniejsze i łatwiej dostępne. Dobrym 
przykładem jest druk 3D, który jeszcze kilka lat temu zarezerwowany był dla 
specjalistycznych jednostek naukowych i największych przedsiębiorstw. Dziś 
drukarki są ogólnodostępne, ich ceny są zróżnicowane pod względem stopnia 
zaawansowania, a niezbędny materiał w postaci filamentów stał się dużo tań-
szy. Odpowiednie oprogramowanie pozwala na sterowanie grupą urządzeń 
będąc poza organizacją oraz programowanie pracy drukarek, co zwiększa ich 
wydajność i zmniejsza koszty. Tego typu technologia pozostaje nie bez zna-
czenia dla przemysłu, w którym może zostać użyta do projektowania oraz 
prototypowania nowych produktów bez konieczności ponoszenia dużych 
nakładów, jednocześnie służąc za maszynę wykonującą cały przedmiot czy 
element w kolejnych fazach produkcji. Sieci urządzeń są także powszechne  
w domach do użytku codziennego, umożliwiającego łączenie się z platfor-
mami, tworzenie inteligentnych instalacji czy polepszając komunikację  
z odległymi zakątkami świata. Z poziomu gospodarek wszystkie wspomniane 
ulepszenia będące efektem nakładów kapitałowych oraz pracy innowacyjnych 
jednostek tworzą wartość, która przekłada się na handel i osiąganie korzyści. 
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Innowacyjność nie jest jednak celem, tylko narzędziem do poprawy efektyw-
ności, zwiększania konkurencyjności na rynku oraz tworzenia lepszych wa-
runków do życia. Wynikową wprowadzania coraz to nowszych rozwiązań jest 
lepsze wykorzystywanie dostępnych zasobów, zwiększanie produktywności, 
powiększanie zbioru dostępnych towarów i usług oraz wpływ na ich jakość 
i cenę, stworzenie metod produkcji mniej oddziałujących na środowisko na-
turalne czy poprawa warunków pracy. Mogą występować także negatywne 
efekty działalności innowacyjnej, przykładem mogą być drony, które oprócz 
zastosowania w rolnictwie, produkcji filmowej, kosmonautyce oraz patrolo-
waniu terenów przy pomocy kamery termowizyjnej stały się narzędziem uży-
wanym przez dilerów do przenoszenia nielegalnych ładunków przez granicę 
państw. 

Najnowsze rozwiązania coraz bardziej zbliżają do siebie świat rzeczywisty 
z wirtualnym poprzez digitalizację. Coraz bardziej złożone procesy związa-
ne z łączeniem maszyny z wirtualnymi systemami oprogramowania tworzą 
inteligentne struktury wykorzystywane w toku produkcji, zaproponowa-
nia produktu czy ułatwienia przeprowadzenia transakcji. Kontakt z drugim 
człowiekiem lub maszyną staje się w wielu przypadkach zbędny ograniczając 
tym samym koszty, procedury oraz czas niezbędny do wykonania transakcji. 
Usługi bankowe są przykładem tego typu sieci, gdzie do przesłania gotówki, 
otrzymania kredytu lub zmiany formy usługi jest niezbędny jedynie dostęp 
do internetu. Także dane stały się bytem wirtualnym, który przechowywany  
i przetwarzany w chmurach pozwala na łatwiejszą analizę, dostęp z dowolnego 
miejsca oraz większe bezpieczeństwo. Sam wynalazek chmury jest wyznaczni-
kiem nowego modelu biznesowego polegającego na zaoferowaniu rozwiązania 
przetwarzania danych i oprogramowania za odpowiednią opłatą6. Możliwość 
gromadzenia dużej ilości informacji oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji 
do ich analizy daje możliwość profilowania oczekiwań potencjalnego klienta, 
jego potrzeb oraz upodobań w celu zaoferowania mu konkretnego produktu, 
przesłania reklamy czy propozycji usługi. 

Koncepcja Przemysłu 4.0 związana jest z wykorzystaniem systemów 
informatycznych w przedsiębiorstwach tworząc złożone i inteligentne struk-
tury, której celem jest zapewnienie autonomii połączonym ze sobą elemen-
tom w zakresie podejmowania decyzji. Pominiecie roli człowieka w procesie 
decyzyjnym i zastąpienie go maszynami i sztuczną inteligencją daje możli-
wość pełnej automatyzacji oraz uniknięcia błędów dzięki opracowanym 

6  W. Cellary, Przemysł 4.0 i Gospodarka 4.0, Biuletyn PTE, nr. 3/ 2019, s. 49.



132

ROZDZIAŁ 4

algorytmom. Obecnie tego typu systemy są testowane i powoli wprowa-
dzane do użycia przez największe przedsiębiorstwa, a szeroko opisywana  
w literaturze „czwarta rewolucja przemysłowa” stała się faktem. Szybki po-
stęp technologiczny oraz duża ilość przełomowych innowacji pozwala na 
pogłębienie koncepcji Przemysłu 4.0 i objęcie nią całej gospodarki. Po-
łączenie wszystkich etapów produkcji w jeden system powiązany ze sobą 
technologicznie tworzy jeden system od dostawy surowców aż po finalne 
dotarcie do klienta. Wychodzący poza sam przemysł system opierając się na 
technologii łączy ze sobą wiele dziedzin takich jak logistyka, nieruchomości 
czy służba zdrowia. Na tym szczeblu koncepcja jest dużo bardziej rozległa  
i zaawansowana ze względu na dynamicznie zmieniające się warunki oraz wie-
le barier, które może napotkać. Próby łączenia elementów systemu już zosta-
ły przeprowadzone, część z nich doczekała się wdrożenia. Szerokim echem 
odbiły się przeprowadzone testy systemów autonomicznych samochodów, 
które w pewnej części wdrożyła Tesla do swoich pojazdów, jednak nadal roz-
wiązania są zbyt niedoskonałe aby można było wdrożyć je na szeroką skalę  
i użyć w transporcie, w pełni zastępując kierowców. Sam proces tworzenia 
tego typu struktur jest dość skomplikowany, opiera się w dużej mierze na 
zmianie zarządzania i długotrwałym procesie dostosowywania. 

Głównymi barierami rozwoju tego typu systemów po części dotyczy jeszcze 
niedostatecznie dobrej technologii, jednak czynnik ludzki również musi dosto-
sować się do nowych ról jakie są przed nim stawiane w zakresie nadzoru i sprawo-
wania kontroli. Jak pokazały wskaźniki syntetyczne, samo poniesienie nakładów  
i wytworzenie innowacji nie gwarantuje sukcesu, niezbędne jest jednoczesne 
zadbanie o infrastrukturę, otoczenie i regulacje oraz kapitał ludzki na odpo-
wiednim poziomie.

Innowacyjność ściśle powiązana jest ze specyficznym zasobem jakim 
jest wiedza. Razem z umiejętnościami, poziomem zdrowia oraz nabytym 
doświadczeniem tworzy niematerialną formę kapitału. Koncepcja kapitału 
ludzkiego uznająca człowieka za najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, opi-
suje grupę właściwości, które przekładają się na efektywność wykonywanej 
pracy. Postęp technologiczny wymaga od siły roboczej posiadania zupełnie 
nowych kwalifikacji, umiejętności obsługi nowoczesnych technologii, know- 
how. Powracając do teorii Schumpetera, to wiedza, doświadczenie i kreatyw-
ność dawały początek innowacjom i do pewnego stopnia te atrybuty waż-
ne są także dzisiaj. Wiedza stała się dobrem na rynku. Gospodarka oparta 
na wiedzy wykorzystuje w praktyce na szeroką skalę wiedzę oraz informacje, 
bazując na produkcji. Ten typ gospodarki opiera się na transformacji, która 
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dokonuje się dzięki wiedzy, która jednocześnie może być przekształcona w zysk.  
„Oddziaływanie to dokonuje się głównie (1) bezpośrednio, przez wytwarzanie 
wiedzy innowacyjnej usprawniającej działalność praktyczną i innowacji tech-
nologicznych oraz (2) pośrednio – przez edukację, kształcenie i podnoszenie 
kwalifikacji zatrudnionych w gospodarce, tj. wytwarzanie kapitału ludzkiego. 
Efektywność tego oddziaływania wymaga jednak realizacji szeregu warunków 
organizacyjnych, instytucjonalnych, politycznych i społecznych, które wyzna-
czają skuteczne przenoszenie i absorpcję wiedzy przez gospodarkę”7. Wyko-
rzystanie kapitału ludzkiego ma duże znaczenie z punktu widzenia przedsię-
biorstw na dwóch poziomach, zatrudnienia osób o wysokich kwalifikacjach  
i doświadczeniu oraz korzystania z ośrodków badawczych, w których wysokie 
wykształcenie szczególnie po kierunkach ścisłych i technicznych wpływa na 
wytwarzane rozwiązania technologiczne. 

Jak wykazały międzynarodowe badania innowacyjności, kapitał tego 
typu jest w różnym stopniu wykorzystywany, pozostają jeszcze gospodarki 
takie jak na przykład Polska, w których istnieje niski stopień współpracy po-
między jednostkami badawczymi a przedsiębiorstwami. Inwestycje w kapitał 
ludzki są jednym z czynników wpływających na pozycję konkurencyjną go-
spodarek, co pokazuje powiązanie jakie ma wiedza, zdrowie, doświadczenie  
i umiejętności z finansowaniem oraz efektywnością. 

Szybki postęp związany z wykorzystaniem informacji zawartej w Gospo-
darce Opartej na Wiedzy (GOW) ma również swoje wady, do których moż-
na zaliczyć między innymi pogłębianie nierówności pomiędzy gospodarkami,  
w których dostęp do finansowanej przez Państwo edukacji jest gorszy, lub spo-
sób kształcenia jest nieodpowiedni. Coraz nowsze rozwiązania technologiczne 
powodują iż słabiej rozwinięte kraje pozostają daleko w tyle za światowymi 
liderami, przez zwiększające się różnice nie są w stanie przyjąć technologii  
z zewnątrz, gdyż nie pozwala na to infrastruktura oraz słabiej wykwalifikowa-
ni pracownicy. Dlatego ważne jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, któ-
ry powinien zwalczać ubóstwo, dysproporcje oraz zapewniać godne warunki 
do życia, lepszy dostęp do wiedzy i możliwości do podnoszenia kwalifikacji.

Po stronie Państwa powinny leżeć działania wspierające podnoszenie ja-
kości kapitału ludzkiego, gdyż wpływa on na pozycję na tle gospodarek świa-
towych. Gospodarka oparta na wiedzy może być wspomagana regulacjami ze 
strony rządów pod względem ułatwień zakładania i prowadzenia działalności 
czy zmian w wydatkach na edukację oraz wydłużeniu średniej lat spędzonych 

7  Z. Chojnicki, T. Czyż, Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy 
w Polsce, Przegląd geograficzny PAN, Warszawa 2007, s. 424.



na nauce. Jednocześnie gospodarka powinna być otwarta na przepływ lud-
ności, która jest nośnikiem wiedzy i kwalifikacji, co umożliwia pozyskanie 
zagranicznych know-how oraz dzielenia się swoją wiedzą z innymi krajami. 
Ze względu na jej specyficzny charakter z czasem staje się powszechna, stąd 
konieczne jest ciągłe pogłębianie i zdobywanie nowych informacji i umiejęt-
ności. Głównym wyzwaniem jakie stawia postęp i rozwój w zakresie rozwiązań 
technologicznych jest dostosowanie infrastruktury, regulacji prawnych oraz 
kapitału ludzkiego do zmieniającej się sytuacji na świecie.
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Dobór danych, rozważanych gospodarek oraz mierników doprowadził 
do zrealizowania głównego celu pracy, jakim było uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie czy istnieją i jaki wpływ mają innowacje na pozycję konkurencyjną 
państw. Analiza dostępnych materiałów oraz modelowanie ekonometryczne 
pozwoliły zweryfikować główną tezę. Przeprowadzone badanie ujawniło, iż 
dla rozważanej grupy gospodarek wzrost nakładów GERD jako procent PKB 
o 1% spowoduje wzrost PKB per capita o około 1,23% przy pozostałych czyn-
nikach na niezmienionym poziomie. Logiczny układ pracy pozwolił na upo-
rządkowane omówienie  poszczególnych części rozprawy, rozpoczynając od 
zaprezentowania głównych pojęć poprzez rozpatrzenie wskaźników oraz koń-
cowe zestawienie otrzymanych wyników z międzynarodowymi rankingami. 

Podstawy teoretyczne ukazały szeroki zakres zagadnienia oraz wynikające 
z tego rozbieżności w formułowaniu definicji. Tendencją, jaką można było 
zaobserwować, jest konieczność uogólniania objaśnień na przestrzeni kolej-
nych, coraz nowszych publikacji. Teksty pionierów koncepcji innowacji, ich 
kontynuatorów oraz obecnych naukowców pozwoliły na przybliżenie złożo-
nego procesu powstawania udoskonalenia, jego obecności w modelach mate-
matycznych oraz teoretyczne implikacje dla wzrostu oraz konkurencyjności 
gospodarczej. W zakresie konkurencyjności spojrzenie na literaturę pozwoliło 
na opisanie złożoności zjawiska oraz jego kluczowej roli w życiu gospodar-
czym zarówno w skali makro jak i mikro. Korzyści płynące z konkurowania 
przedsiębiorstw oraz państw są odczuwalne dla wszystkich uczestników dane-
go rynku, co ma istotny wpływ na rozwój. Porównując ze sobą podstawy kon-
cepcyjne oraz kluczowe czynniki kształtujące te główne pojęcia podkreślono 
ścisły związek pomiędzy filarami konkurencyjności a elementami otoczenia 
gospodarczego kreującymi innowacje.

Interpretacja zebranych danych dla obranej grupy gospodarek pozwo-
liła na zaobserwowanie tendencji i wielkości ponoszonych nakładów na  
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działalność rozwojową  w stosunku do PKB  oraz części efektów w postaci 
wpływających aplikacji patentowych  z uwzględnieniem źródła pochodzenia 
zgłaszających. Wskaźnik przewag komparatywnych ze względu na dostępność 
danych dla wybranych do badania gospodarek objął dwie główne grupy eks-
portowe- towary przemysłowe oraz usługi komercyjne, wraz z podgrupami 
sprzętu do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych oraz usług związanych z produktami. Wartości 
wskaźników znacznie różniły się dla poszczególnych miar ze względu na różne 
tendencje w zakresie prowadzonej polityki oraz specjalizacji. Badanie w za-
kresie głównej hipotezy przy pomocy modelu regresji liniowej dla lat 2010- 
2019 opartego na grupie krajów OECD, która obejmując sześć z siedmiu 
rozpatrywanych gospodarek stanowi reprezentatywną próbę, wykazało ist-
nienie zależności pomiędzy działalnością innowacyjną a konkurencyjnością. 
Szczególnie silny wpływ na wysokość PKB per capita wykazała wysokość cał-
kowitych nakładów krajowych brutto na działalność B+R jako procent PKB. 
Dzięki szeregowi testów sprawdzono poprawność skonstruowanego modelu 
oraz istotność liczby patentów w przeliczeniu na liczbę ludności przy danym 
poziomie istotności. 

Co więcej, rozdział analizujący poszczególne wielkości dzięki hipotezom 
pośrednim pozwolił na weryfikację intensywności działań prowadzonych  
w zakresie wysokości nakładów na B+R oraz zgłoszeń patentowych. Go-
spodarki takie jak Chiny, Japonia, USA czy Niemcy wykazały się wzrostem 
całkowitych nakładów krajowych brutto jako procent PKB na przestrzeni 
badanego okresu. Pytanie jakie postawiono mówi o związkach pomiędzy wiel-
kością gospodarki, odsetkiem nakładów na B+R oraz pozycją konkurencyjną. 
Została ona zweryfikowana w ostatniej części, która pokazała, że gospodarki 
takie jak na przykład Chiny, ponoszą wysokie nakłady na działalność badaw-
czo- rozwojową jednocześnie nie są uznawane w rankingach za najbardziej 
konkurencyjne od państw o nieco niższych nakładach. Wnioskiem płynącym  
z tych obserwacji jest konieczność dokładniejszego badania czynników kształ-
tujących konkurencyjność i innowacyjność, gdyż kwestie instytucji, szkolnic-
twa, gotowości technologicznej itp. mają wpływ na późniejsze efekty. Zależ-
ność pomiędzy elementami zawartymi w hipotezie pomocniczej występuje, 
jednak różni się dla różnych państw w zależności od prowadzonej polityki, 
prawa obowiązującego na danym terytorium, poziomu rozwoju gospodarcze-
go oraz umiejętności efektywnego lokowania ponoszonych nakładów.

Zestawienie otrzymanych wyników z raportami oraz syntetycznymi mia-
rami pozwoliło na wysnucie dodatkowego wniosku, iż poza innowacyjnością 
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bardzo ważną rolę odgrywa kapitał ludzki, który będąc na odpowiednim po-
ziomie pozwala na osiągniecie wysokich pozycji w rankingach konkurencyj-
ności.  Zatem innowacje wspierane przez odpowiednio regulowane środowi-
sko biznesowe, prowadzoną politykę w zakresie finansowania  i kreowania 
działalności nowatorskiej oraz dużą efektywność wykorzystywania dostępnych 
zasobów tworzą pozycję konkurencyjną. Sukces na rynku międzynarodowym 
gospodarki mogą odnieść dzięki zrównoważonemu rozwojowi, jaki reprezen-
tuje między innymi gospodarka Japonii oraz Stanów Zjednoczonych, które 
pozostają pionierami innowacyjności spośród branych pod uwagę państw. 
Światowe tendencje podkreśliły konieczność skupienia się na podnoszeniu 
jakości kapitału ludzkiego, który może stać się ważnym czynnikiem lub barie-
rą dla rozwoju. Dalsze badania powinny zostać nakierowane na ten właśnie 
czynnik oraz analizę poszczególnych sektorów.
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