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WSTĘP 
W dobie globalizacji wszelkich dziedzin życia także przedsiębiorstwa stanęły przed 

koniecznością zwrócenia znacznie większej uwagi na rynki zagraniczne. Otwarcie granic, 

a wraz nimi swobodny przepływ informacji, towarów i usług wymusił niejako internacjona-

lizację działań rynkowych przez wiele podmiotów gospodarczych. Wiele gałęzi produkcji, 

handlu i usług przeistoczyło charakter swojej działalności z lokalnego na globalny. Oczywi-

stym celem działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa jest osiąganie wyższych zy-

sków, podnoszenie konkurencyjności oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju. Podmio-

ty uczestniczące w wymianie na rynkach międzynarodowych mają możliwość, dzięki globa-

lizacji działań, zredukować swoje koszty i zwiększyć świadomość marki. 

Istnieje bezpośredni związek między innowacyjnością a konkurencyjnością przedsię-

biorstw, przez co stają się one siłą napędową gospodarek. Innowacyjność przedsiębiorstw  

przyczynia się bowiem do wzrostu Produktu Krajowego Brutto. Należy jednak przywołać 

także odwrotną zależność, że poziom inwestycji przeznaczanych na badania i rozwój naj-

częściej zależy od ogólnego poziomu bogactwa danego kraju, odzwierciedlanego właśnie 

wartością PKB per capita.  

Nie ulega wątpliwości, że proces internacjonalizacji jest dla przedsiębiorców wielkim 

wyzwaniem. Stwarza oczywiście wiele korzyści, jak na przykład możliwość obniżenia kosz-

tów produkcji poprzez jej przeniesienie poza granice kraju macierzystego, możliwość pozy-

skania know how, czy rozszerzenie działalności na nowe rynki zbytu, ale również 

i zagrożenia, jak działalność szarej strefy, czy konkurencję ze strony lepiej zarządzanych 

i silniejszych kapitałowo przedsiębiorstw globalnych. 

Niniejsza publikacja wpisuje się w tę tematykę dając pewne wskazówki metodologicz-

ne i praktyczne zarówno w skali makro-, jak i mikro-. Autorzy postawili sobie za cel główny 

wskazanie zależności pomiędzy innowacyjnością a wzrostem poziomu konkurencji przed-

siębiorstw, jak i całych gospodarek. W oparciu o studium literatury oraz bogaty materiał 

empiryczny dokonano analizy i oceny wpływu procesów globalizacji na innowacyjność 

i konkurencyjność światowych gospodarek oraz przedsiębiorstw, i to zarówno wielkich 

korporacji działających na arenie międzynarodowej, jak i mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku międzynarodowym.  

Całość opracowania składa się trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy to rozważania na 

płaszczyźnie makroekonomicznej. Określono tu znaczenie innowacji w gospodarkach 

znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Wskazano na nierówne rozłożenie potencja-

łu innowacyjnego na świecie w większości skupionego w Europie Zachodniej i Azji Połu-

dniowo-Wschodniej. Pokazano również miejsce Polski w rankingach. Wskazano także na 

niską efektywność realizowanych w Polsce innowacji. Niestety w grupie krajów rozwinię-

tych nasz kraj nie zajmuje wysokich pozycji, gdyż konkurencyjność Polski tylko częściowo 
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opiera się na wiedzy, a w dużej mierze ciągle jeszcze bazuje na fundamentach charaktery-

stycznych dla ery przemysłowej.  

W rozdziale drugim omówiono znaczenie innowacji w ujęciu mikroekonomicznym. 

Pokazano wpływ innowacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zdefiniowano 

pojęcie innowacyjności przedsiębiorstw oraz określono wewnętrzne warunki ich innowa-

cyjności. Opisano także model otwartych innowacji (open innovation) uwypuklający wykorzy-

stanie celowych przepływów wiedzy (zarówno do, jak i z organizacji) dla przyspieszenia 

wewnętrznych procesów innowacyjnych, poszerzenia rynku oraz dla zewnętrznego wyko-

rzystania innowacji. W omawianym rozdziale zawarto także analizę przypadku wdrażania 

filozofii zmian organizacyjnych kaizen w wybranym przedsiębiorstwie. Celem omawianego 

case study było wskazanie praktycznego sposobu dyfuzji innowacji organizacyjnych w przed-

siębiorstwie globalnym, będącym wiodącym dostawcą części samochodowych na świecie. 

W rozdziale trzecim przedstawiono koncepcję born global, która to jest szansą rozwoju 

dla wielu innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa MSP 

działające jedynie w Polsce, przykładowo w branży hi-tech, często nie mogą znaleźć wystar-

czającej liczby odbiorców na swoje innowacyjne produkty, głównie ze względu na fakt, że 

polski klient przy podejmowaniu decyzji o zakupie kieruje się przede wszystkim ceną. 

Przedsiębiorstwa te pokonują problemy ze sprzedażą wysokoinnowacyjnych produktów 

opartych na nowych technologiach właśnie poprzez błyskawiczną internacjonalizację. 

W dalszej części rozdziału omówiono istotę rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem 

specyfiki rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Następnie dokonano analizy 

i oceny wpływu tych przedsiębiorstw na rozwój gospodarki polskiej. Wskazano również na 

zależność pomiędzy prowadzeniem działalności inwestycyjnej, a rozwojem przedsiębior-

stwa. Rozdział trzeci kończy studium przypadku procesów dostosowawczych kluczowych 

gospodarek świata opierających swój rozwój na węglu do wyzwań polityki klimatu. Wska-

zano w nim rodzaje i zakres podejmowanych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak 

i pojedynczych przedsiębiorstw, mające na celu skuteczne ograniczenie emisji gazów cie-

plarnianych.  

Polska, od wejścia do Wspólnoty Europejskiej, wciąż przeżywa gwałtowny rozwój 

chcąc w krótkim czasie nadrobić różnicę w stosunku do bardziej innowacyjnych gospoda-

rek. Nasuwa się więc pytanie: czy rozwój kraju pozostanie na poziomie najsłabszych go-

spodarek europejskich, czy też, dzięki wykorzystaniu innowacji, wyprzedzi je i znajdzie się 

w gronie najważniejszych państw Wspólnoty? Zamiarem autorów była analiza wybranych 

aspektów innowacyjności, które będą miały wpływ na rozwój polskiej gospodarki. 
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ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ GOSPODAREK  
W WARUNKACH GLOBALIZACJI 

1.1. POMIAR INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK 

Tworzenie, wykorzystywanie i dyfuzja innowacji mają zasadnicze znaczenie dla wzro-

stu gospodarczego, rozwoju oraz dobrobytu społeczeństw [Podręcznik Oslo…, 2008]. Na 

gruncie współczesnych nauk ekonomicznych powyższe stwierdzenie wydaje się być sto-

sunkowo niekontrowersyjne. Warto jednak uzupełnić je refleksją - czy dla wszystkich go-

spodarek innowacja ma takie samo znaczenie, od czego ono zależy i czy innowacja jest 

w stanie samodzielnie wpływać na gospodarki, czy też potrzebuje wystąpienia jakichś in-

nych przesłanek. Interesująca koncepcja w tej kwestii, zakorzeniona w modelu stadiów 

wzrostu gospodarczego Walta Rostowa, przedstawiona została przez Michaela Portera. 

Jego model wzrostu gospodarczego składa się z trzech faz: opartej na czynnikach produk-

cji, opartej na wydajności oraz opartej na innowacji. W fazie pierwszej gospodarki bazują na 

dostępnych lokalnie czynnikach produkcji – głównie zasobach naturalnych i taniej, niewy-

kwalifikowanej sile roboczej. Sporą część gospodarki stanowią samozatrudnieni w rolnic-

twie. Również w produkcji i usługach większość podmiotów stanowi jednoosobowa dzia-

łalność gospodarcza. Przedsiębiorstwa konkurują głównie cenowo sprzedając podstawowe, 

homogeniczne towary niskoprzetworzone. Niska wydajność pracy znajduje odzwierciedle-

nie w niskich płacach. Gospodarka w tej fazie rozwoju opiera się na wiedzy jedynie w zni-

komym stopniu. Najistotniejszymi czynnikami wspierającymi konkurencyjność takich go-

spodarek są: otoczenie instytucjonalne, rozwinięta infrastruktura, stabilne otoczenie makro-

ekonomiczne oraz siła robocza cechująca się dobrym zdrowiem i poziomem wykształcenia 

umożliwiającym wykonywanie prostych prac. Ze wzrostem konkurencyjności wzrasta wy-

dajność i wraz z nią płace. Gospodarki przechodzą w fazę, w której kluczową rolę dla roz-

woju zaczyna odgrywać jakość wyrobów i wydajność procesów ich wytwarzania. Wcze-

śniejsze rozdrobnienie podmiotów gospodarczych zaczyna zmniejszać się, ustępując więk-

szym podmiotom wykorzystującym ekonomię skali. Na tym etapie konkurencyjność go-

spodarki zaczyna się opierać na: kadrach z wykształceniem wyższym i przeszkoleniem za-

wodowym, dobrze działającym rynku dóbr, rozwiniętych rynkach finansowych, umiejętno-

ści skutecznego wykorzystywania technologii oraz na wielkości rynku krajowego lub eks-

porcie na rynki zagraniczne. Xavier Sala-i-Martin i in. szacują, że w pierwszej fazie rozwoju 

czynniki związane z gospodarczym wykorzystaniem wiedzy odpowiadają jedynie w 5% za 

poziom PKB per capita. W fazie opartej na wydajności znaczenie to wzrasta do około 10%. 

Natomiast kluczowe znaczenie, sięgające 30%, wiedza i innowacje zaczynają odgrywać w 

trzeciej fazie rozwoju. Faza rozwoju opartego na innowacjach charakteryzuje się konkuren-

cją zasadzającą się na unikatowych produktach, usługach, procesach i modelach bizneso-

wych, a więc na rozumianych w duchu schumpeterowskim innowacjach. Przedsiębiorstwa 

tracą na znaczeniu na rzecz osób dysponujących wiedzą. To one stają się motorami gospo-
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darki, ku którym zaczyna migrować kapitał, na przykład w formie inwestycji funduszy ventu-

re capital. [Schwab i in., 2013 oraz Acs, Autio, 2012]. Powyższy opis czynników rozwoju 

konkurencyjności gospodarek w różnych fazach schematycznie podsumowuje tabela 1.1.1. 

Tabela 1.1.1. 

Fazy rozwoju gospodarek i kluczowe czynniki ich konkurencyjności 

Faza rozwoju  

gospodarki 

Faza oparta na  

zasobach 

Faza oparta na  

wydajności 

Faza oparta na  

innowacjach 

Kluczowe czynniki 
rozwoju konkurencyj-
ności 

Instytucje 

Infrastruktura 

Otoczenie makroeko-
nomiczne 

Zdrowie i edukacja 
podstawowa 

Edukacja wyższa 
i szkolenia 

Sprawnie działający 
rynek dóbr 

Sprawnie działający 
rynek pracy 

Rozwój rynków finan-
sowych 

Gotowość technolo-
giczna 

Wielkość rynku 

Organizacja przedsię-
biorstw 

Innowacje 

Źródło: [Schwab i in., 2013] 

W powyższym modelu faz rozwoju Polska plasuje się pomiędzy fazą drugą a trzecią. 

Innowacje zaczynają zatem odgrywać kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Prze-

gląd światowych gospodarek przez pryzmat omawianego modelu prezentuje załącznik 1.  

1.1.1. Czym jest innowacyjność gospodarki? 

Niewątpliwie tworzenie, wykorzystywanie i dyfuzja innowacji mają olbrzymie znacze-

nie dla wzrostu gospodarczego, rozwoju oraz dobrobytu narodów. Można również śmiało 

przyjąć, iż trudno jest zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć. A zatem pomiar inno-

wacji stał się jednym z kluczowych wyzwań zarówno na poziomie przedsiębiorstw i ich 

menedżerów, jak i na poziomie gospodarek i rządów. Z biegiem czasu zmianom podlegało 

pojmowanie innowacji1, a wraz z nim ewoluowały narzędzia pomiarowe. Można to zjawi-

sko prześledzić choćby na przykładzie Podręcznika Oslo zawierającego wytyczne do zbierania 

i interpretowania danych na temat innowacji, który w kolejnych edycjach odchodził od 

wąskiego pojmowania innowacji jako zjawiska czysto technicznego, w kierunku szerszego, 

schumpeterowskiego rozumienia innowacji jako zjawiska wieloaspektowego, obejmującego 

                                                                                                                     

1 Szerzej na temat pojęcia innowacji w rozdziale 2 niniejszej publikacji 
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wyroby, procesy, organizację, marketing a także działającego na wielu poziomach – zarów-

no innowacji na skalę światową, jak i innowacji w skali przedsiębiorstwa [Podręcznik 

Oslo…, 2008]. 

Obecnie dostępnych jest wiele raportów dotyczących innowacyjności gospodarek – 

czy to jako głównego tematu opracowania, czy też jako jednego z jego elementów. Wymie-

nić wśród nich można choćby publikowany pod egidą Komisji Europejskiej raport Innova-

tion Union, raport opracowany przez Boston Consulting Group, opracowywany przez Światowe 

Forum Ekonomiczne The Global Competitiveness Report, którego jednym z filarów jest okre-

ślenie innowacyjności poszczególnych gospodarek, opracowany przez INSEAD (obecnie 

we współpracy z Cornell University i WIPO) raport The Global Innovation Index i inne. 

Nawet bardzo powściągliwy od strony metodycznej Bloomberg Global Innovation Quotient 

opiera się na zestawie siedmiu wskaźników: intensywność BiR (wydatki na BiR jako ułamek 

PKB), wydajność pracy, częstość występowania przedsiębiorstw wysokotechnologicznych 

(udział przedsiębiorstw hi-tech w liczbie przedsiębiorstw w obrocie publicznym), koncentra-

cja badaczy (liczba naukowców na milion mieszkańców), zdolności produkcyjne (wartość 

dodana w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako procent PKB oraz udział produktów 

wysokotechnologicznych w eksporcie dóbr), efektywność szkolnictwa wyższego (mierzona 

ilością studentów, ilością absolwentów w naukach ścisłych i technicznych oraz udziałem 

absolwentów wyższych uczelni w zatrudnieniu ogółem) oraz aktywność patentowa (liczba 

patentów na milion USD nakładów na BiR). Narzędzie badawcze stosowane przez Boston 

Consulting Group (przedstawione w załączniku 2) wprowadza kolejne mierniki innowacyjno-

ści gospodarek, takie jak: polityka fiskalna państwa sprzyjająca innowacjom (obejmująca 

finansowanie BiR przez państwo, ulgi podatkowe na BiR oraz ogólny poziom podatków), 

ocenę innych polityk państwa (obejmującą politykę handlową, stopień regulacji gospodarki, 

politykę ochrony własności intelektualnej oraz imigracyjną i infrastrukturalną), jakość infra-

struktury i otoczenia biznesu, publikacje i transfer wiedzy oraz wyniki innowacji takie jak 

wzrost zatrudnienia, migracje przedsiębiorstw czy wzrost gospodarczy. W ujęciu raportu 

Innovation Union Scoreboard publikowanego przez Komisję Europejską (prezentowanego w 

załączniku 3), istotne mierniki innowacyjności gospodarek obejmują również: międzynaro-

dową współpracę naukową i wymianę studentów, rozwój funduszy venture capital, działal-

ność innowacyjną sektora MSP, przychody z własności intelektualnej, współpracę naukową 

badaczy z jednostek publicznych i prywatnych. Najbardziej rozbudowane z prezentowa-

nych narzędzi - The Global Innovation Index (przedstawiony w załączniku 4) składa się aż z 

osiemdziesięciu czterech wskaźników. W porównaniu z poprzednio omówionymi, narzę-

dzie to wprowadza szereg wskaźników dotyczących wolności prasy, jakości prawa i stopnia 

praworządności, uregulowań prawnych wpływających na elastyczność zatrudnienia, łatwo-

ści rozpoczynania i kończenia działalności gospodarczej, szereg szczegółowych wskaźni-

ków opisujących jakość edukacji, szczegółowe wskaźniki dotyczące infrastruktury, wskaź-

niki zrównoważenia ekologicznego gospodarki, rozwoju sektora finansowego, intensywno-

ści konkurencji na rynku krajowym i dostępu do rynków zagranicznych, stopnia rozwoju 

klastrów, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, aktywności obywateli w Internecie 
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obejmującej edycje Wikipedii i umieszczanie materiałów w serwisie Youtube, czy też two-

rzenie dóbr kultury takich jak filmy i książki. 

Tak bizantyjska konstrukcja narzędzi pomiarowych może narażać uzyskane dane na 

zarzuty, iż w istocie dotyczą one nie tylko innowacyjności gospodarek, ale ich ogólnej kon-

dycji ekonomiczno-polityczno-kulturalno-intelektualno-konkurencyjnej. Wytłumaczenie 

wydaje się leżeć w przyjmowanej definicji innowacji. Szczuplejszy zestaw bardziej klasycz-

nych mierników innowacji, takich jak nakłady na BiR czy aktywność urzędów patentowych 

mierzyłby wyłącznie jeden z elementów innowacyjności czyli generowanie innowacji. Do 

tego nakierowany byłby głównie na innowacje techniczne. Narzędzie badawcze mające na 

celu określenie również możliwości absorpcji, dyfuzji i wykorzystania wiedzy oraz nie kon-

centrujące się jedynie na innowacjach technologicznych prawdopodobnie musi charaktery-

zować się tak rozbudowaną konstrukcją. 

Różnice w konstrukcji narzędzi mogą również budzić wątpliwości czy w istocie po-

szczególne raporty o innowacyjności gospodarek opisują to samo zjawisko. W charakterze 

przyczynku do dyskusji nad tym zagadnieniem dokonano zestawienia wyników zaprezen-

towanych w raportach Boston Consulting Group, European Innovation Scoreboard i INSEAD po-

chodzących z jednego roku. Po normalizacji zmiennych obliczono współczynniki korelacji 

wyników pomiarów innowacyjności gospodarek. Zestawienie danych prezentuje tabela 

1.1.2. 

Tabela 1.1.2. 

Zgodność wyników rankingów innowacyjności gospodarek (mierzona współczynnikiem korelacji) 

 Innovation Scoreboard (33) BCG (110) INSEAD (130) 

Innovation Scoreboard (33) 1,00 (33) 0,87 (33) 0,89 (33) 

BCG (110) 0,87 (33) 1,00 (110) 0,93 (110) 

INSEAD (130) 0,89 (33) 0,93 (110) 1,00 (130) 

W nawiasach podano liczebności prób 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Andrew i in., 2009, European…, 2010, Dutta, 2009] 

Powyższa tabela pokazuje, że w analizowanej grupie krajów zmienna określana tak 

samo w każdym z pomiarów - jako „innowacyjność gospodarki” - koreluje sama ze sobą 

jedynie na poziomie nawet tak niskim jak 0,87, w zależności od przyjętego narzędzia po-

miarowego. Co więcej – określenie korelacji rangowej zmiennych daje podobne wyniki. 

A zatem wyniki badań nie zgadzają się nie tylko co do tego, czy kraj X jest bardziej innowa-

cyjny od kraju Y o Z jednostek miary. Nie całkiem zgodne są również co do tego, czy kraj 

X jest czy nie jest bardziej innowacyjny od kraju Y. 

Ciekawą obserwację przynosi również porównanie narzędzi służących do pomiaru in-

nowacji z narzędziami służącymi do pomiaru innych zmiennych ekonomicznych, choćby ze 
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wskaźnikiem międzynarodowej konkurencyjności gospodarek publikowanym przez Świa-

towe Forum Ekonomiczne. Składa się on ze 116 zmiennych, a około połowa spośród nich 

to te same zmienne, które używane są przez wyżej wymienione narzędzia do pomiaru in-

nowacyjności gospodarek. 

Można zatem stwierdzić, iż konstrukcja wskaźników innowacyjności jest ilustracją 

pewnych problemów konceptualizacyjnych związanych z niejednoznacznością definicji. 

1.1.2. Wyniki pomiarów innowacyjności gospodarek 

W dalszej części rozdziału omówione zostaną wyniki pomiarów innowacyjności go-

spodarek, a podstawowym źródłem danych będzie ranking The Global Innovation Index [Dut-

ta, Lanvin, 2013]. Wyniki rankingu przedstawia załącznik 5. Obejmuje on 142 kraje, stano-

wiące łącznie 94,9% ludności świata i 98,7% światowego PKB. Wskaźnik innowacyjności 

wyrażany jest wartością w przedziale 0-100. Obszar zmienności obejmuje wartości od 19,3 

(wynik Jemenu) do 66,7 (wynik uzyskany przez Szwajcarię). Średnia arytmetyczna z próby 

to 37,4, a mediana 35,8. 

Nawet pobieżna analiza danych pozwala dostrzec, że kraje w pewnym stopniu grupują 

się geograficznie. Zjawisko to przedstawia tabela 1.1.3. 

Tabela 1.1.3. 

Innowacyjność regionów geograficznych według The Global Innovation Index 2013 

Region Liczba 
krajów 

GII 
(średnia arytmetyczna) 

Wariancja 

Ameryka Północna (bez Meksyku) 2 58,95 0,03 

Europa 39 47,63 0,19 

Azja Południowo-Wschodnia i Oceania 16 43,06 0,26 

Bliski Wschód i Afryka Północna 20 35,56 0,24 

Ameryka Łacińska i Karaiby 23 33,92 0,12 

Azja Południowa i Środkowa 10 28,03 0,15 

Afryka Subsaharyjska 32 27,38 0,14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dutta, Lanvin, 2013]  

Najbardziej innowacyjnym obszarem globu jest Ameryka Północna. Europa, Azja Po-

łudniowo-Wschodnia i Oceania oraz Bliski Wschód i Afryka Północna charakteryzują się 

przeciętną innowacyjnością, natomiast trudno mówić o spójności regionalnej w tej kwestii – 

regiony te są silnie zróżnicowane. W Europie znajdują się najbardziej innowacyjne gospo-

darki na świecie, jak Szwajcaria czy Szwecja, ale również zapóźnione w tym względzie, jak 

Albania, Białoruś czy Bośnia i Hercegowina. Podobnie Azja Południowo-Wschodnia i 
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Oceania to zarówno Japonia, Singapur czy Hong Kong, jak i mało innowacyjna Kambodża 

i Fidżi. Również Bliski Wschód i Afryka Północna obejmuje Izrael, Cypr i Z.E.A., ale rów-

nież charakteryzujący się niską innowacyjnością Jemen, Algierię i Syrię. Natomiast zdecy-

dowanie, jednolicie najmniej innowacyjnymi obszarami świata są: Afryka Subsaharyjska, 

Azja Południowa i Środkowa oraz Ameryka Łacińska i Karaiby. Niejednorodności regio-

nalne można częściowo wytłumaczyć dokonując alternatywnego grupowania krajów – nie 

według ich położenia, a według kultur. Dokonując grupowania danych przedstawionych w 

załączniku 5 według cywilizacji wyróżnionych przez Samuela Huntingtona [Huntington, 

2011] zauważyć można kilka prawidłowości. Po pierwsze kraje takie jak USA, Kanada, Au-

stralia i Nowa Zelandia, należące (według nomenklatury Huntingtona) do cywilizacji za-

chodniej, są w kwestii innowacyjności bardziej podobne do swej macierzy cywilizacyjnej 

czyli (post)rzymskokatolickiej i (post)protestanckiej Europy, niż do swoich sąsiadów geo-

graficznych. Z kolei zróżnicowanie krajów europejskich tłumaczyć można faktem, iż 

oprócz krajów cywilizacji zachodniej na terenie naszego kontynentu występują również 

kraje prawosławne, a cywilizacja prawosławna tworzy bardzo spójny blok krajów o stosun-

kowo niskiej innowacyjności. Ujęcie kulturowe nie tłumaczy jednak wszystkiego. Kraje Azji 

Południowo-Wschodniej i Południowej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej pozo-

stają zróżnicowane niezależnie od tego czy zostaną podzielone według kryteriów geogra-

ficznych czy też kulturowych (na kulturę chińską, hinduską, buddyjską i islamską). 

Cykliczność pomiaru innowacyjności pozwala śledzić zmiany rozkładu innowacyjno-

ści gospodarek w czasie. Ponieważ skład próby badawczej zmieniał się w czasie, stworzono 

próbę krajów, które występowały w każdej z edycji Global Innovation Index. Liczy ona 113 

gospodarek. Dane dotyczące tej próby prezentuje tabela 1.1.4. 

Tabela 1.1.4. 

Podsumowanie wyników pomiarów innowacyjności wybranych gospodarek w latach 2008-2013 

 2008-2009 2009-2010 2011 2012 2013 

Średnia 0,373 0,380 0,376 0,390 0,394 

Mediana 0,343 0,342 0,352 0,362 0,373 

Odchylenie standardowe 0,139 0,120 0,107 0,119 0,111 

Obszar zmienności 0,16-0,71 0,19-0,64 0,20-0,64 0,23-0,68 0,23-0,67 

Dane, oryginalnie w skali 1-7 lub 0-100, zostały sprowadzone do jednolitej skali [0-1] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dutta, 2009-2013] 

Zaobserwować można, iż generalnie przeciętna innowacyjność badanych gospodarek 

rośnie, a jednocześnie rozproszenie pomiarów maleje. Bardziej szczegółowa analiza danych 

wskazuje, iż o ile jeszcze kilka lat temu był widoczny wyraźny podział państw na dwie gru-

py krajów nisko- i wysokoinnowacyjnych, o tyle obecnie bimodalność rozkładu coraz bar-
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dziej zanika. Może być to interpretowane jako przejaw postępującej globalizacji zwiększają-

cej innowacyjność krajów i zmniejszającej ich zróżnicowanie. 

Wyniki Polski na tle opisywanej próby 113 krajów prezentuje tabela 1.1.5. 

Tabela 1.1.5. 

Innowacyjność Polski w latach 2008-2013 

 2008-2009 2009-2010 2011 2012 2013 

Wynik 0,36 0,38 0,38 0,40 0,40 

Wynik [w odchyleniach std.] -0,11 0,00 0,03 0,12 0,06 

Pozycja (na 113) 53 44 42 43 45 

Dane, oryginalnie w skali 1-7 lub 0-100, zostały sprowadzone do jednolitej skali [0-1] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dutta, 2009-2013] 

Wyniki pomiaru innowacyjności polskiej gospodarki rosły w badanym okresie w uję-

ciu bezwzględnym. W ujęciu względnym wynik Polski zmienił się z 0,11 odchylenia stan-

dardowego poniżej średniej z próby do 0,06 odchylenia standardowego powyżej średniej 

(w roku 2012 wynosił nawet 0,12 SD powyżej średniej), a zatem innowacyjność polskiej 

gospodarki nie tylko rośnie, ale również rośnie szybciej niż przeciętna innowacyjność go-

spodarek na świecie, co znajduje odzwierciedlenie w pozycji rankingowej. 

Wskaźnik innowacyjności gospodarek kalkulowany jest jako średnia arytmetyczna 

czynników innowacyjności (innovation inputs) i wyników innowacyjności (innovation outputs). 

Biorąc pod uwagę fakt, iż korelacja tych subwskaźników wynosi około 0,85-0,93, można 

stwierdzić, iż są to wielkości powiązane – wyniki innowacyjności zasadniczo przystają do 

czynników. Jednak skoro korelacja nie jest całkowita, to muszą istnieć takie gospodarki 

w których czynniki innowacyjności nie są zgodne z wynikami. Aby to sprawdzić można z 

obu subwskaźników skonstruować wskaźnik efektywności innowacji obliczany jako iloraz 

wyników innowacyjności przez jej czynniki. Dane dotyczące tego wskaźnika w próbie 113 

państw przedstawia tabela 1.1.6. 

Dane wskazują, iż średnio kraje uzyskują coraz większe efekty innowacyjne z posiada-

nych czynników innowacji. Zwiększa się jednak również zróżnicowanie krajów pod tym 

względem. W analizowanym okresie wskaźnik efektywności innowacji dla Polski wzrósł 

w ujęciu bezwzględnym (z 0,71 do 0,79), jednak spadł w porównaniu z pozostałymi krajami 

(z 0,94 SD powyżej średniej światowej do 0,02 SD powyżej średniej). 

Opisaną niecałkowitą zgodność czynników z wynikami można tłumaczyć tym, że nie-

które kraje budują potencjał innowacyjny, który zaprocentuje w przyszłości, podczas gdy 

inne odbierają właśnie pożytki z wcześniejszych działań budujących podstawy innowacyj-

ności. Można również te różnice tłumaczyć w ten sposób, iż cechą danego kraju jest niska 

lub wysoka efektywność w wykorzystywaniu posiadanego potencjału [Andrew i in., 2009]. 
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Tabela 1.1.6. 

Innowacyjność Polski w latach 2008-2013 

 

Efektyw-

ność 

2008-2009 

Efektyw-

ność 

2009/2010 

Efektyw-

ność 

2011 

Efektyw-

ność 

2012 

Efektyw-

ność 

2013 

Średnia arytm. 0,60 0,56 0,71 0,75 0,79 

Mediana 0,60 0,56 0,71 0,75 0,79 

Odchylenie stan-

dardowe 
0,11 0,12 0,13 0,12 0,14 

Obszar zmienno-

ści 
0,3-0,85 0,26-0,85 0,23-1,03 0,46-1,12 0,44-1,12 

Wartość dla Polski 0,71 0,62 0,77 0,75 0,79 

Wartość dla Polski 

[w odchyleniach 

standardowych] 

0,94 0,52 0,50 0,04 0,02 

Miejsce Polski (na 

113) 
32 67 81 69 92 

Dane, oryginalnie w skali 1-7 lub 0-100, zostały sprowadzone do jednolitej skali [0-1] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Dutta, 2009-2013] 

Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikiem efektywności innowacji w roku 2013, 

a wskaźnikiem efektywności w latach poprzednich wynosi 0,71 dla porównania lat 2012-

2013, ale spada wraz z wydłużaniem okresu i dla porównania między latami 2008-2013 

wynosi już około 0,17. A zatem teza, iż stopień efektywności innowacji jest stałą charakte-

ryzującą poszczególne kraje wydaje się nie być prawdziwa w długim okresie. 

Z kolei współczynnik korelacji między wskaźnikiem efektywności innowacji w danym 

roku, a zmianą wyników innowacji między danym rokiem a ostatnim rokiem, dla którego 

dostępne są dane (czyli rokiem 2013) wzrasta od -0,24 dla porównania lat 2012-2013, aż do 

-0,71 dla porównania 2008-2013. Sugeruje to, iż prawdziwa może być teza, że obecne bu-

dowanie potencjału innowacyjności przynosi zwiększenie wyników innowacyjności w przy-

szłych latach, a w szczególności w dłuższym okresie. 

Oczywiście, zgodnie z tym, co napisano w części 1.1.1 niniejszej publikacji, wyniki 

mogłyby w pewnym stopniu różnić się, gdyby jako podstawę obliczeń przyjęto inny z ran-

kingów innowacyjności gospodarek. 
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1.2. GLOBALIZACJA A ZNACZENIE WIELKICH 
KORPORACJI 

1.2.1. Globalizacja we współczesnej gospodarce 

Znaczny postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, 

zwłaszcza w informatyce, telekomunikacji i automatyce czy środkach transportu, wymusił 

przyśpieszenie procesów globalizacji. Organizacje gospodarcze oraz konsumenci musieli 

dostosować się do zaistniałej sytuacji, zmian w otoczeniu, warunków, szans i zagrożeń wy-

nikających z procesów globalizacji, a dostosowanie to dokonywane było między innymi 

z wykorzystaniem nowych technologii (w tym informatycznych) i szerzej - innowacyjności. 

Chociaż przez ostatnie kilkadziesiąt lat obserwuje się gwałtowne narastanie procesów glo-

balizacji, zmierzających do stworzenia jednego światowego rynku oraz organizmu gospo-

darczego i kulturalnego, to jednak współcześnie procesy te nasiliły się z uwagi na innowa-

cyjne technologie, głównie informatyczne, których podstawy teoretyczne częstokroć znane 

były już od dawna, ale obecnie, zastosowane na skalę masową, przynoszą dopiero realny 

skutek w gospodarce, polityce i kulturze społeczeństw na całym świecie. Globalizacja to 

ośmiornica, której międzynarodowe macki dotykają praktycznie wszystkich obszarów dzia-

łania państwa. Ta ekspansja widoczna jest przede wszystkim w sferze politycznej, gospo-

darczej, militarnej i finansowej. Działalność przedsiębiorstwa globalnego wykracza poza 

granice państwa i nie jest przywiązana jedynie do kraju macierzystego [Griffin, 1998]. 

Procesy globalizacji nie omijają aspektów społecznych, politycznych, kulturalnych, 

ekologicznych oraz technologicznych. Obserwując zmiany światowe można odnieść wraże-

nie, że proces globalizacji przebiega swoją drogą, w sposób nieunikniony z cywilizacyjnego 

punktu widzenia, jednak jest wiele grup nacisku i różnych ośrodków władzy, które chciały-

by nadać tym procesom kierunek zgodny z ich wąskimi interesami i poglądami tak, aby 

służyły ich celom ekonomicznym lub ideologicznym. 

Szybko przebiegające procesy globalizacji wymusiły dostosowanie się do warunków 

globalnego rynku przez państwa, które były z boku, zacofane, niedostatecznie rozwinięte 

lub próbowały tworzyć alternatywne rozwiązania ekonomiczne w ramach gospodarki socja-

listycznej. Spowodowało to szybkie transformacje rynkowe tych państw, często z tak zwaną 

terapią szokową, co dawało duże dolegliwości w czasie kuracji. Racjonalna gospodarka 

raczej nie akceptuje gwałtownych, szokowych, zmian tworzących dodatkowe zagrożenia, 

ale rozwija się lepiej, stabilniej i pewniej w wyniku zmian bardziej wyważonych, dostosowu-

jąc się w sposób płynny do wymagań globalizującego się rynku. Przykładem mogą być tu 

zmiany w Chinach, gdzie nie zastosowano metod szokowych i wskazówek Międzynarodo-

wego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego, co dało Chińczykom średnio-

roczny wzrost dynamiki PKB na poziomie około 8-10% i zmniejszenie sfery ubóstwa 

o około 40%. Proces ten zaszedł przy równoczesnych kryzysach w krajach stosujących 

terapię szokową w ramach transformacji gospodarczej dokonywanej zgodnie z zaleceniami 
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MFW. Prawdopodobnie niska skuteczność zaleceń MFW wynikała z faktu, że nie przewi-

dziano, iż pożyczone pieniądze będą błędnie alokowane i nie dostarczą reformowanym 

gospodarkom bodźców rozwojowych. Często reformowane gospodarki wpadały w ręce 

niegospodarnych elit [Stiglitz, 2004], związanych zwykle z byłymi lub obecnymi władzami 

tych państw. W tym przysłowiowym wyścigu żółwia z zającem, znowu na dłuższą metę 

może zwyciężać dużo powolniejszy żółw. Globalizacja powinna bowiem służyć ogółowi 

ludności, a nie tylko wybranym grupom interesów darzących do własnych zysków za 

wszelką cenę.  

Dla prawidłowego przebiegu procesu globalizacji uwzględnić należy normy i wartości 

społeczne, satysfakcję właścicieli i pracowników, tworzenie wartości nie tylko w sferze fi-

nansowej, ale także w obszarze ekologicznym i społecznym. Warunki gospodarki globalnej 

według M. Portera określa Ohmae [Ohmae, 1988]. Obejmują one między innymi: przyspie-

szenie zmian technologicznych, coraz krótsze cykle życia wyrobów, dostępność czynników 

wytwórczych o podobnej jakości i cenie oraz postępujące umiędzynarodowienie coraz to 

nowych gałęzi przemysłu. Natomiast koncepcje globalne według Bednarskiego [Bednarski, 

1998] obejmują globalizację: finansów i kapitałów własnych, rynków i strategii, technologii, 

badań i wiedzy, stylów życia i modeli konsumpcji, rządzenia oraz regulacji prawnych, globa-

lizację jako polityczne ujednolicenie świata oraz globalizację świadomości. Z kolei według 

Parkera globalizacja to rosnąca przenikalność wszelkiego rodzaju granic, takich jak: czas 

i przestrzeń, granic narodowo-państwowych, granic gospodarek, branż i organizacji oraz 

mniej namacalnych granic, takich jak normy kulturowe [Parker, 1998].  

We współczesnym świecie można spotkać wiele głosów zarówno na rzecz globalizacji 

jak i przeciw niej (antyglobaliści), od skrajnego neoliberalizmu do skrajnego etatyzmu. Wy-

daje się jednak, że z cywilizacyjnego punktu widzenia proces globalizacji jest nie do unik-

nięcia. Pozostają jednak pytania: jaki to będzie globalizm, jak będzie realizowany, komu 

będzie służył, w czyim interesie działał? Prawdopodobnie istnieje potrzeba zaistnienia 

pewnego kompromisu pomiędzy tymi skrajnymi ideologicznie poglądami oraz interesami 

poszczególnych grup. Tendencje do ciągłego ścierania się różnych interesów i żywiołowego 

kształtowania się nowych zjawisk gospodarczych są ograniczane tendencjami do ujęcia tych 

procesów w ramy przejrzystych państwowych regulacji prawnych, związanych z rewolucją 

informatyczną. Procesy te nabrały szczególnego charakteru na przełomie XX/XXI wieku. 

Sieci komputerowe z tego punktu widzenia mogą stać się podstawowym narzędziem sys-

temu zarządzania globalnego w przyszłości, obejmującego prawie wszystkie dziedziny ży-

cia.  

Ważnym elementem w procesach globalizacji jest zastosowanie środków multime-

dialnych we współczesnym świecie, które jest już ogromne i jak się wydaje - stale rosnące. 

Komputery, Internet, sieci komputerowe, telefony komórkowe, centra obliczeniowe i gro-

madzenia danych, automatyczne ośrodki informowania i zarządzania, środki masowego 

przekazu, radio, telewizja są już stałym elementem wykorzystywanym przez praktykę za-

rządzania. Dzięki masowemu rozpowszechnieniu środków multimedialnych świat staje się 
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„globalną wioską”. Wszelkie informacje, idee, polecenia mogą być błyskawicznie przeno-

szone i rozpowszechniane praktycznie do wszystkich zakątków naszej planety. Ponadto 

dostęp do informacji daje możliwość transferu technologii i usług w globalizującej się go-

spodarce w nieznanym wcześniej wymiarze. Wszystko to jednak, jak każda wielka zmiana, 

niesie ze sobą zarówno możliwości i szanse, ale także ogromne zagrożenia. Technologie 

niedoskonałe, czy źle wykorzystywane mogą stać się przyczyną wielu problemów. Ważny 

jest tu także system prawny, który zwykle nie nadąża za zmianami technologicznymi i glo-

balizującą się gospodarką. Okazuje się, że rozwój świata daleki jest od zrównoważonego 

i racjonalnego rozwoju. Około dwie trzecie całego produktu krajowego brutto jest wytwa-

rzana w USA, UE i Chinach. Przy czym wydatki militarne USA, a one są istotnym moto-

rem tworzenia innowacji, szacowane są na większe niż łączne wydatki na ten cel wszystkich 

pozostałych krajów świata. 

Procesy globalizacji nie spowodowały do tej pory zmniejszenia kontrastów docho-

dów: większa część ludności świata żyje w skrajnej nędzy, a jedynie niewielka w dostatku. 

Nierozwiązane są nadal problemy niekontrolowanego przyrostu naturalnego ludności 

w wielu krajach, starzejących się społeczeństw czy ochrony środowiska naturalnego. Szacu-

je się, że do roku 2050 populacja wzrośnie do prawie 10 mld ludzi. Nierównomierne jest 

także zaludnienie poszczególnych obszarów Ziemi.  

W obecnym stuleciu znacznemu lub prawie całkowitemu wyczerpaniu ulegną dostęp-

ne złoża surowców naturalnych na Ziemi, a trudno określić, czy i w jakim stopniu można 

będzie je substytuować. Mogą nastąpić także nieodwracalne zmiany klimatyczne i ekolo-

giczne zagrażające egzystencji człowieka na Ziemi. Prognozy Światowej Rady Energetycz-

nej szacują, że aktualne światowe zapasy ropy naftowej wystarczą jeszcze na 43 lata, gazu 

ziemnego na 66 lat, zaś węgla na 169 lat [Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa]. Nawet 

prawdopodobne przesunięcia tych wartości (ze względu na ewentualnie nowe odkryte zło-

ża, gaz łupkowy lub nowe technologie, które umożliwią tańszą eksploatację, czyniąc opła-

calnym wydobycie na przykład z dna mórz), choćby o całe dziesięciolecia, nie zmienią fak-

tu, że ludzkość staje przed ryzykiem wyczerpania się niektórych surowców, szczególnie 

energetycznych. Istotne wydaje się być w tej kwestii rozwijanie ekologicznych źródeł ener-

gii odnawialnej.  

Podobnie wygląda sytuacja z innymi surowcami naturalnymi, które ulegają wyczerpa-

niu, a odzysk z surowców wtórnych jest nadal niedostatecznie stosowany i niewydajny. Stąd 

rośnie problem odpadów, które co prawda coraz częściej próbuje się wykorzystywać i prze-

rabiać wtórnie, jednak część surowców tracona jest raczej bezpowrotnie.  

Cywilizacje podlegają cyklowi życia - po narodzeniu, okresie wzrostu, dojrzałości, na-

stępuje upadek. Na miejsce starych cywilizacji powstają nowe. W ferworze walki między 

organizacjami w globalnej gospodarce nie można zapomnieć o ochronie środowiska natu-

ralnego, którego zanieczyszczenie powoduje częściową nienaturalną zmianę klimatu. Nie-

istotne wydaje się, że Unia Europejska zamierza realizować ostre dyrektywy w zakresie 

ochrony środowiska, skoro choćby w przypadku emisji dwutlenku węgla kraje leżące tuż 
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poza granicą UE, takie jak Ukraina, Białoruś czy Rosja, nie podlegają tym dyrektywom. 

Ponadto można odnieść wrażenie, że główni emitenci zanieczyszczeń, potęgi gospodarcze 

takie jak USA czy Chiny, uważają, iż środowisko samoczynnie się odnowi, a wpływ czło-

wieka na klimat jest niewielki.  

W ramach procesów globalizacji z jednej strony istnieją więc szanse wykorzystania 

wspólnych sił do ochrony Ziemi, do budowy nowej gospodarki globalnej, do kreowania 

nowych technologii, ale z drugiej strony istnieją również zagrożenia dla istnienia tej gospo-

darki i w ogóle życia na Ziemi.  

1.2.2. Spowolnienia gospodarcze - przebieg i przyczyny  
na wybranych przykładach 

Globalizacja nie jest zjawiskiem ostatnich lat. Przyjmuje się, że jej pierwsza fala zaczę-

ła się w drugiej połowie XIX wieku i trwała do I wojny światowej. Międzynarodowa wy-

miana handlowa od roku 1870 do 1913 rosła średnio rocznie o 4 procent, o wiele szybciej 

niż światowa produkcja. Tuż przed wybuchem I wojny światowej międzynarodowe obroty 

handlowe przekroczyły 20% łącznego PKB globu. W tym samym czasie przepływy kapita-

łowe wzrastały średnio o 4,8% rocznie, zwiększając się w proporcji do PKB z 7% w roku 

1870, aż do 20% w roku 1914. Pierwszej fali globalizacji towarzyszył bezprecedensowy 

w dziejach świata wzrost bogactwa. PKB per capita rósł w tempie 1,3% rocznie, gdy 

w latach 1820 - 1870 jedynie o 0,5%. Na globalizacji skorzystały głównie kraje, które potra-

fiły uczestniczyć w światowej wymianie handlowej, potrafiły konkurować, eksportować 

i otworzyć się na zagraniczne towary, kapitał i technologie. Zakończenie pierwszej fali glo-

balizacji na początku 1914 roku nie zapobiegło światowemu kryzysowi w latach 1929 – 

1934. Silne ograniczenie wymiany handlowej, wojny i bariery celne miały istotny wpływ na 

spadek produkcji o 20-30%. Wielki Kryzys doprowadził do silnego wzrostu bezrobocia 

szczególnie w USA i Europie. Dopiero po II Wojnie Światowej gospodarki i wymiana mię-

dzynarodowa zaczęły z powrotem rosnąć.  

Obecna, druga fala globalizacji to stopniowe porządkowanie międzynarodowego ładu 

finansowego i znoszenie ograniczeń dotyczących przepływów kapitałowych. Począwszy od 

roku 1973 do początku XXI wieku handel światowy rósł rocznie w średnim tempie 11%, 

do poziomu 42% światowego PKB. W tym czasie przepływy kapitałowe zwiększyły się 

z poziomu 5% do 21% PKB [Gadomski, 2007]. W ostatnich dwudziestu latach globalizacja 

przyniosła sukces większym krajom, przede wszystkim Chinom i Indiom, zamieszkanym 

przez około 2,5 mld ludzi. Dzięki rozwojowi gospodarczemu, umiejętnemu wykorzystaniu 

procesów globalizacji, wymianie międzynarodowej oraz nowym technologiom kraje te bo-

gacą się utrzymując najwyższą dynamikę wzrostu PKB na świecie. Kraje, których nie obej-

muje fala globalizacji biednieją. 

W XXI wieku miało miejsce już kilka kryzysów finansowych. Pierwszy miał miejsce 

w latach 2000-2002 i spowodowany był głównie przez nadużycia i przestępstwa korupcyjne 
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oraz oszustwa związane z tak zwaną kreatywną księgowością, przy bierności instytucji nad-

zorujących. Kolejne problemy finansowe gospodarki światowej w latach 2008-2009 wywo-

łane były głównie przez instytucje sektora finansowego i dotyczyły w większej skali całej 

gospodarki, a nie tylko funkcjonowania poszczególnych spółek i korporacji. Ostatnie spo-

wolnienie gospodarcze w wielu krajach wystąpiło także w latach 2011 - 2013. W okresie 

tym nie tylko niektóre spółki miały problemy, ale także instytucje państwa, które stawały się 

coraz bardziej zadłużone. Obserwuje się także brak zaufania, nerwowość inwestorów na 

giełdach oraz zmiany kierunków inwestowania lub wycofywanie kapitału. Pomimo tych 

negatywnych zmian, istotna dla świata duża gospodarka Chin rozwija się jednak ciągle sto-

sunkowo stabilnie. Chociaż i tutaj dynamika wzrostu spadła z około 10% przez wiele lat, 

do około 7% obecnie. Załącznik 6 prezentuje dynamikę PKB w różnych krajach. 

Z danych zaprezentowanych w załączniku 6 można wywnioskować, które państwa 

miały problemy gospodarcze, jaka jest tendencja i które kraje mogą mieć w dalszym ciągu 

problemy gospodarcze. Pomimo kryzysu i związanego z nim spowolnienia gospodarczego 

na całym świecie, okazuje się - według przytoczonych danych - że duża cześć świata w la-

tach 2010-2012 przezwyciężyła niekorzystne wskaźniki ekonomiczne. Mimo tego, że więk-

szość państw, w tym potęgi gospodarcze na świecie (USA, UE) w 2009 roku odnotowały 

ujemną dynamikę PKB, to gospodarka Chin utrzymała w zasadzie dotychczasowe tempo 

wzrostu na poziomie 7,8-10%, posiadając jednocześnie znaczne rezerwy dewizowe oraz 

w złocie. Gdyby ta tendencja się utrzymywała, to już za kilka lat gospodarka chińska dogo-

ni USA oraz UE. Już obecnie PKB Chin wynosi ponad 12 bilionów dolarów, a USA i UE 

po około 16 bilionów dolarów. Dyscyplina, tania siła robocza, pozyskanie i udoskonalenie 

nowych technologii, a być może także działania dyktatorskich i praktycznie nieodwoływal-

nych władz, przyczyniły się do tego sukcesu. Ważny jest tutaj także fakt, że w czasie, gdy 

Chiny zaczęły wyczerpywać swoje możliwości eksportowe, zwiększono popyt wewnętrzny, 

utrzymując w zasadzie dotychczasowe wskaźniki rozwoju. Nieco niższe, ale także wysokie 

wskaźniki rozwoju odnotowały również Indie, dynamika PKB wynosiła tu 5,4−8,3% rocz-

nie.  

Z wspomnianego wyżej faktu, iż różne kraje znajdują się w różnych fazach kryzysu 

można wysnuć przypuszczenie, iż cykle gospodarcze w poszczególnych państwach nie są 

zsynchronizowane. Na drugiej fali globalizacji spośród większych państw najbardziej sko-

rzystały gospodarczo Chiny i Indie. Należy jednak dodać, że państwa te są znacznie uboż-

sze i ich szybki rozwój, to w istotnej części zmniejszanie różnic w stosunku do najbogat-

szych państw świata.  

Kolejna tabela, zamieszczona w załączniku 7, przedstawia problem nadmiernego, 

szkodliwego bezrobocia i zadłużenia w gospodarkach na świecie. Z danych tych wynika, że 

najwyższe bezrobocie w Europie odnotowuje się w Hiszpanii i Grecji. Sięga tam ono 25%, 

a wśród ludzi młodych (według Eurostatu ) w 2013 roku wynosi nawet około 60%. 

Nadmierne zadłużenie kraju, a zwłaszcza zewnętrzne, nie służy rozwojowi gospodar-

czemu. Wyjątkiem może być tu Japonia, która ma wysokie długi, jednak są one ulokowane 
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głównie w Japonii, stanowiąc dług wewnętrzny kraju, stąd ryzyko inwestowania w obligacje 

japońskie jest niższe niż inwestycja w długi greckie czy hiszpańskie. Dla kontrastu okazuje 

się, że nie wszędzie na świecie wystąpiły zjawiska negatywne dla gospodarki i społeczeń-

stwa, zwłaszcza tam gdzie długi w przeliczeniu na mieszkańca były mniejsze (np: Chiny 

i Indie), a nadwyżka eksportu nad importem na osobę wysoka (np: Niemcy, Austria, Nor-

wegia czy Rosja). 

1.2.3. Znaczenie wielkich korporacji w procesach globalizacji 

Obecnie zarówno małe przedsiębiorstwo jak i duża korporacja mogą być globalne, 

ponieważ mogą sprzedawać swoje produkty i usługi przez Internet na całym świecie2. Jed-

nak pozycja wielkich międzynarodowych korporacji w procesie globalizacji jest szczególna, 

ponieważ są to przedsiębiorstwa mające swoje oddziały w wielu krajach, mające duże moż-

liwości technologiczne, finansowe, organizacyjne i posiadające zwykle duże wpływy na 

władze, media oraz społeczeństwo w wielu państwach. Stąd też ich możliwości gospodar-

cze są porównywalne lub większe od wielu małych krajów narodowych. Największe na 

świecie korporacje prezentuje (według obrotów) tabela 1.2.1. Niestety organizacje ponad-

narodowe wykazują tendencję do unikania płacenia podatków i innych opłat. Stąd też 

w wielu krajach, w tym także w Polsce, pomimo obecności wielu korporacji, pochodzące 

od nich wpływy do budżetu państwa są na niskim poziomie. Rośnie więc potrzeba nadzoru 

korporacyjnego. 

Przez nadzór nad działalnością spółek rozumie się zwykle zintegrowany zbiór ze-

wnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli, które łagodzą konflikt interesów mie-

dzy menedżerami, a akcjonariuszami, wynikający z oddzielenia własności od kontroli [Ru-

dolf, 2002]. Nadzór korporacyjny w warunkach procesów globalizacji musi z pewnością 

uwzględniać w większym stopniu szeroko pojętych interesariuszy (stakeholders), a nie tylko 

właścicieli (shareholders). Dla prawidłowych tendencji zmian w nadzorze korporacyjnym 

pożądane byłoby przesuniecie tych zmian w kierunku teorii bardziej prospołecznych. Cho-

ciaż w globalizującym się świecie stać się może zupełnie odwrotnie, zmiany te mogą iść 

bardziej w kierunku teorii ekonomiczno-finansowych, teorii agencji oraz orientacji finan-

sowych niż, wydawałoby się może bardziej pożądanych teorii stewarda, orientacji przemy-

słowych i modeli insiderskich (zamkniętych, wewnętrznych) [Peszko, 2006].  

                                                                                                                     

2 Szerzej na ten temat w podrozdziale 3.1. niniejszej publikacji 
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Tabela 1.2.1. 

Największe korporacje na świecie w roku 2012 (według obrotów) 

Spółka 

 

Obroty 

mld $ 

Zysk 

mld $ 

Spółka Obroty 

mld $ 

Zysk 

mld $ 

Royal Dutch Shell 484,5 30,9 Grupa ING 150,5 6,6 

Exxon Mobil 452,9 41,1 General Motors 150,3 9.2 

Wal-Mart Stores 446,9 15,7 Samsung Electronics 148,9 12,1 

BP 386,5 25,7 Daimler 148,1 7,9 

Sinopec Grupa 375,2 9,4 General Electric 147,6 14,2 

China National Petroleum 352,3 16,3 Petrobras 145,9 20,1 

State Grid 259,1 5,7 Berkshire Hathaway 143,7 10,3 

Chevron 245,6 26,9 AXA 142,7 6,1 

ConocoPhillips 237,3 12,4 Fannie Mae 137,4 -16,9 

Toyota Motor 235,4 3,6 Ford Motor 136,3 20,2 

Total 231,6 17,1 Allianz 134,2 3,5 

Volkswagen 
221,5 21,4 

Nippon Telegraph & 

Telephone 
13,1 5,9 

Japan Post Holdings 211,0 5,9 BNP Paribas 127,5 8,4 

Glencore International 186,2 4,0 Hewlett-Packard 127,2 7,1 

Gazprom 157,8 44,5 AT & T 126,7 3,9 

E.ON 157,1 -3,1 GDF Suez 126,1 5,6 

ENI 153,7 9,5 Pemex 125,3 -7,3 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Global 500] 

Tak czy inaczej tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym mogą być różne w zależ-

ności od uwarunkowań lokalnych, podobnie jak trudno jest jednoznacznie ocenić, który 

z typów nadzoru korporacyjnego jest lepszy z punktu widzenia skuteczności działania 

(zgodności wyniku z celem): jednopoziomowy (z radą dyrektorów), czy jednak dwupozio-

mowy (z radą nadzorczą i zarządem). Zależy to od lokalnych warunków, mentalności kultu-

rowej oraz bieżącej sytuacji, w której przyszło działać spółce.  

Nadzór korporacyjny (corporate governance) definiowany jest jako zestaw mechanizmów 

przekładających sygnały z rynków produktów oraz rynków zaopatrzeniowych na odpo-

wiednie zachowania firmy. Wyróżnia się tu dwa istotne elementy, a mianowicie sygnały 

pochodzące z otoczenia firmy oraz struktury kontrolne wewnątrz firmy nadzorujące reali-

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/6388.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/7700.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/387.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/175.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/2255.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/10340.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/6327.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/6720.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/10694.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/170.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/10939.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/6325.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/10840.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/980.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/385.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/7678.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/327.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/2434.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/6752.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/160.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/7674.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/6729.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/8032.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/8032.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/10344.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/7546.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/11703.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/snapshots/206.html
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zację decyzji opartych na tych sygnałach [Jeżak, 2003]. Stosowane w literaturze angielskiej 

pojęcie corporate governance odnosi się głównie do zasad, reguł mechanizmów i instytucji, 

które służą kontroli różnych aspektów zarządzania spółką przez ich właścicieli lub grupy 

interesów, które z takich czy innych powodów są zainteresowane spółką. Termin „nadzór 

korporacyjny” jest więc szerszy od stosowanego w Polsce terminu „nadzór właścicielski”, 

który sugeruje istnienie tylko jednej klasycznej grupy interesów, to jest właścicieli [Rudolf, 

2000]. Obecnie uważa się jednak, że dla rozwoju i wzrostu wartości spółki decydujący jest 

jej sposób zarządzania i kontrolowania, a nie wyłącznie sposób finansowania przez właści-

cieli. Corporate governance nie sprowadza się więc tylko do nadzoru właścicielskiego. W takim 

rozumieniu pojęcie to skupia uwagę przede wszystkim na relacjach między właścicielami, 

a menedżerami użytkującymi ich własność, co dość wiernie odzwierciedlałoby jego pier-

wotne znaczenie. Wzięło się to z paradygmatu amerykańskich menedżerów, których zada-

niem było kierowanie się bardziej interesami właścicieli spółek, niż samych spółek, co mia-

ło mobilizować do dobrego zarządzania. Pojęcie corporate governance uwzględnia obecność 

jeszcze innych podmiotów oprócz samych właścicieli, faktycznie lub potencjalnie mających 

wpływ na decyzję zarządu. Wśród nich należy wymienić z jednej strony kredytodawców, 

z drugiej zaś pracowników, niezależnie od ich zaangażowania własnościowego. Istotną rolę 

odgrywają również władze lokalne (niekiedy centralne), gdyż mogą one oddziaływać odpo-

wiednimi zarządzeniami na przepływ kapitału. Tak rozumiany nadzór korporacyjny ograni-

cza wpływ samych właścicieli na zarządzanie spółką, a przenosi większe akcenty na ogólną 

sytuację gospodarczą społeczną i polityczną, jaka ma miejsce wokół spółki. 

Modele nadzoru nad działalnością spółek najłatwiej omówić prezentując różnice po-

między szeroko rozproszoną i w dużym stopniu indywidualną własnością w Stanach Zjed-

noczonych (kontrola z zewnątrz), a wysoce skoncentrowaną i typowo zinstytucjonalizowa-

ną formą własności w Niemczech (kontrola od wewnątrz) [Jerzemowska, 2002]. System 

amerykański jednopoziomowy (monistyczny) zakłada istnienie przeciwstawnych interesów 

różnych grup, co dla utrzymania odpowiedniej równowagi i nadzoru wymaga kontroli od 

zewnątrz, poprzez giełdę i konkurencję. [Hessel, 1995]. System niemiecki zakłada natomiast 

współpracę różnych grup w realizacji długoterminowych celów, niekoniecznie nastawio-

nych na doraźne zyski. System amerykański jednopoziomowy, nazywany jest często „moni-

stycznym” ze względu na jedno ciało wybierane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, 

tak zwaną radę dyrektorów. System niemiecki dwupoziomowy, zwany jest też „dualistycz-

nym” z powodu sprawowania nadzoru właścicielskiego przez dwa wybieralne ciała: radę 

nadzorczą i zarząd spółki. W systemie dwupoziomowym przyjętym, między innymi 

w Niemczech, a także w Polsce, zostały wyraźnie oddzielone funkcje nadzoru i kontroli 

należące do rady nadzorczej od funkcji decyzyjnych należących bezpośrednio do zarządu. 

W systemie tym walne zgromadzenie akcjonariuszy wybiera radę nadzorczą, aby ta wybrała 

zarząd i sprawowała główne funkcje nadzoru i kontroli [Peszko, 2006]. Rada nadzorcza jest 

w tym układzie raczej biernym organem spółki, aktywność spółki została przesunięta na 

zarząd, który koncentruje władzę wykonawczą. Zarząd, jako rzeczywisty organ wykonaw-

czy różni się znacznie od amerykańskiej rady dyrektorów, będącej „dodatkiem” do naczel-



19 

 

nego dyrektora. W systemie dwupoziomowym istota nadzoru polega na tym, że nieomal 

cała władza w spółce należy do zarządu, który jest kontrolowany i wybierany przez radę 

nadzorczą. Punkt ciężkości funkcjonowania rady nadzorczej został przesunięty na wybór 

zarządu, który zostaje następnie wyposażony w szeroki zakres autonomii. Rada nadzorcza 

(w skład, której mogą wchodzić wszyscy zainteresowani, także pracownicy spółki, banku, 

dostawcy, odbiorcy) może jednak odwołać cały zarząd lub jego członków, gdy uzna, że ten 

źle prowadzi interesy spółki. 

Istota nadzoru właścicielskiego inaczej przedstawia się w systemie jednopoziomowym 

przyjętym na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadzór nad spółką ma postać rady 

dyrektorów. Celem jej jest również reprezentowanie interesów akcjonariuszy. W skład rady 

dyrektorów wchodzą jednocześnie członkowie kierownictwa spółki, jak również osoby 

zewnętrzne, których, zwykle jest więcej. Rada dyrektorów wybiera kierownictwo spółki, 

także naczelnego dyrektora, który po wybraniu, jest jednocześnie przewodniczącym rady. 

Rada dyrektorów pełni równocześnie funkcje nadzorcze, kontrolne oraz funkcje decyzyjne. 

Rada ta z jednej strony ocenia na przykład naczelnego dyrektora (robią to głównie człon-

kowie zewnętrzni rady, niezwiązani bezpośrednio z przedsiębiorstwem), a z drugiej podej-

muje ważne dla spółki decyzje. Rada w układzie amerykańskim pozostaje najczęściej pod 

silnym wpływem dyrektora naczelnego, który to także przygotowuje listę kandydatów do 

rady na walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jednak w porównaniu z dwupoziomowym sys-

temem niemieckim, funkcjonującym także w Polsce, w systemie amerykańskim członkowie 

rady dyrektorów czują się mniej związani z akcjonariuszami, niż w systemie niemieckim 

członkowie rady nadzorczej. Kierownictwo, które jest bardziej związane z posadą w firmie 

niż z akcjonariuszami, ma postawę raczej zachowawczą, unikającą większego ryzyka.  

Z praktyki wynika, że większe sukcesy odnosi się tam, gdzie widać silny element 

transparentności i demokracji w spółkach, co oznacza, że kierownictwo spółki liczy się 

jednak z głosami akcjonariuszy. Rada zaś stoi na straży tego, aby ich głosy były rzeczywi-

ście uwzględnione w decyzjach kierownictwa. Wydaje się jednak, że ten element demokracji 

może mieć większe lub mniejsze znaczenie, w zależności od uwarunkowań historycznych 

oraz kulturowych panujących na danym obszarze. Należy tu przypomnieć, że pomimo bra-

ku demokracji w nadzorze właścicielskim, na przykład w Korei Południowej, zauważalny 

jest w tym kraju znaczny wzrost gospodarczy. Prawdopodobnie zależy to jednak w dużej 

mierze od uwarunkowań kulturowych w danej społeczności i trudno jest wysnuć uogólnio-

ne wnioski wskazujące uniwersalnie najlepszy system nadzoru właścicielskiego. Wybujała 

demokracja oraz liberalizm też może mieć swoje negatywne strony w danej sytuacji. Każdy 

z systemów nadzoru ma swoje zalety i wady. W zależności od punktu widzenia, sytuacji 

i czasu może być zastosowany najskuteczniej tylko na danym obszarze. Tak jak zmienia się 

otoczenie, zmieniają się również siły wytwórcze, technologie, pogłębia się wiedza z zakresu 

nauk o zarządzaniu, tak systemy nadzoru właścicielskiego będą ulegać dalszej ewolucji. Or-

ganizacja powinna jednak służyć dobru wszystkich członków, a także otoczeniu, więc wy-

daje się, iż każdy powinien mieć choćby minimalne prawo do współdecydowaniu o jej lo-

sach. Narusza to znacznie „święte prawo własności”, ale w istocie ten jest właścicielem 
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danych środków, kto może nimi dysponować praktycznie bez ograniczeń. Uprawnienia do 

dysponowania danymi środkami mogą się zmieniać w zależności od układu społeczno-

politycznego danego kraju. Okazuje się, że w modelu jednopoziomowym angloamerykań-

skim rozumie się zwykle, że korporacja jest akcjonariuszy, natomiast w modelach nadzoru 

korporacyjnego dwupoziomowych, rozumie się zwykle, że korporacja należy do wszystkich 

zainteresowanych a więc, także do innych interesariuszy, a nie wyłącznie właścicieli.  

Nadzór korporacyjny to zestaw praw i mechanizmów rządzących zachowaniem się 

firmy, który chroni akcjonariuszy, inwestorów i wierzycieli przed niewłaściwym działaniem 

menadżerów i znaczących stakeholderów (interesariuszy), oraz zachęca ich do finansowania 

i kredytowania firmy. Główne wyzwania praktyki nadzoru korporacyjnego to: konflikty 

pomiędzy właścicielami, a menadżerami, ochrona praw akcjonariuszy, równorzędne trak-

towanie wszystkich akcjonariuszy, transparentność i odpowiedzialność zarządów i rad nad-

zorczych firm. Efektywny nadzór usprawnia funkcjonowanie i wyniki przedsiębiorstw po-

przez zmniejszanie konfliktów interesów i redukowanie okazji do zachowań nieuczciwych 

lub oportunistycznych. Poprawia jakość informacji dostępnej dla uczestników rynku kapita-

łowego i ułatwia dostęp do finansowania zewnętrznego. W krajach gdzie systemy nadzoru 

korporacyjnego są dobrze rozwinięte gospodarka również zwykle prawidłowo funkcjonuje. 

Nadzór korporacyjny istnieje nie tylko w USA i UE, ale także rozwija się pomyślnie w Chi-

nach. 

Podsumowując przegląd różnych systemów nadzoru korporacyjnego w warunkach 

globalizacji, należy stwierdzić, że zarówno w dualistycznym (dwupoziomowym) systemie 

nadzoru korporacyjnego, jak i monistycznym (jednopoziomowym) istnieją podobieństwa. 

Na przykład rada nadzorcza razem z zarządem w pewnym sensie mogą się zachowywać jak 

amerykańska rada dyrektorów (dyrektorzy zewnętrzni i wewnętrzni). Nie jest wcale niemoż-

liwe, aby rada nadzorcza uczestniczyła na bieżąco w zarządzaniu spółką, budowie jej strate-

gii rozwoju [Rudolf, 2003], w zarządzaniu strategicznym a nawet operacyjnym, a nie tylko 

zajmowała się sprawami kadrowymi i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych. Zachowa-

nie się członków rady nadzorczej, pochodzących często ze spółek Skarbu Państwa z nomi-

nacji politycznej, nie musi być tak bierne i pasywne. Członkowie rady nadzorczej mogą 

bardziej aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu spółką razem z zarządem, podobnie jak dy-

rektorzy zewnętrzni (członkowie niewykonawczy) w amerykańskiej radzie dyrektorów ra-

zem z dyrektorami wewnętrznymi (członkami wykonawczymi), bowiem prawo zasadniczo 

tego nie zabrania. Natomiast wprowadzenie do rad nadzorczych pracowników spółek wy-

daje się społeczną koniecznością, przynajmniej w stopniu takim, aby nie mogli oni samo-

dzielnie sprawować władzy. Mogą oni być źródłem uzupełniającym informacji dla pozosta-

łych członków rady nadzorczej. Partycypacja pracowników, czyli ich bezpośredni udział 

w zarządzaniu spółką, może podnosić efektywność pracy, powodować lepsze wyniki go-

spodarcze i poprawiać klimat wewnątrz firmy, co szerzej zastosowano choćby w Niem-

czech. Lepsze funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego i wielkich korporacji może z kolei 

wpływać korzystnie na procesy globalizacji i gospodarkę światową we wszystkich jej aspek-

tach. 
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PODSUMOWANIE 

Globalizację można rozpatrywać w aspektach ekonomicznych, społecznych, kulturo-

wych, technologicznych i ekologicznych. U zbiegu aspektów ekonomicznych, technolo-

gicznych i kulturowych leżą zagadnienia związane z innowacyjnością gospodarek, mającą 

kapitalne znaczenie dla rozwoju ich konkurencyjności. O ile można opisać znaczenie inno-

wacyjności, o tyle skomplikowanym przedsięwzięciem jest sam jej pomiar. Współczesne 

zrozumienie innowacji jako zjawiska odnoszącego się nie tylko do wynalazków technicz-

nych (ale również procesowych, marketingowych czy organizacyjnych), i nie tylko do pro-

cesów ich tworzenia (lecz również dyfuzji, absorpcji i wykorzystywania) powoduje, iż 

z koniczności narzędzia pomiarowe są wieloaspektowe i silnie rozbudowane. Podobnie jak 

znany w socjologii problem ze wskazaniem zjawisk nie mających nic wspólnego z kulturą, 

w procesie pomiaru innowacji wydaje się uwidaczniać problem trudności ze wskazaniem 

zjawisk nie mających wpływu na innowacje. Następuje niebezpieczeństwo, iż współczesne 

pojmowanie innowacji, próbujące brać pod uwagę szeroki wachlarz zjawisk, stanie się zbyt 

nieostre. 

Analizowane wyniki pomiarów innowacyjności tworzą obraz świata w którym inno-

wacja rozłożona jest bardzo nierównomiernie geograficznie, skupiając się głównie w kra-

jach cywilizacji zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej. Jednak zmiany danych w czasie 

wskazują, iż średnia innowacyjność światowej gospodarki rośnie, a dysproporcje geogra-

ficznie nieco się zmniejszają. 

Na tle próby prześledzić można sytuację Polski. W grupie krajów rozwiniętych nasz 

kraj nie zajmuje wysokich pozycji. Konkurencyjność Polski tylko częściowo opiera się na 

wiedzy, a w dużej mierze ciągle na fundamentach charakterystycznych dla ery przemysło-

wej. Również efektywność innowacji, a więc stosunek wyników do czynników jest dalece 

niezadowalający. Jednak ta niewydolność może być interpretowana nie jako immanentna 

cecha Polski, lecz jako przejściowa faza związana z budowaniem potencjału innowacyjnego. 

Globalizacja może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę w krajach, które potrafią 

przystosowywać się do nowych warunków i wykorzystać je. Jednak nie jest prostym pana-

ceum. W krajach, które nie potrafią wykorzystać jej szans, globalizacja nie chroni przed 

stagnacją czy kryzysami. Według przytoczonych danych statystycznych najwięcej na globa-

lizacji oraz wymianie handlowej i nowych technologiach wśród większych krajów zyskały 

Chiny, które doganiają już gospodarczo UE i USA, oraz Indie, które wyprowadziły miliony 

swoich obywateli z ubóstwa. W dzisiejszym globalizującym się świecie dla prawidłowego 

i ustabilizowanego rozwoju gospodarczego całych krajów, jak również poszczególnych 

spółek konieczny jest spójny system zasad. Dotyczy to także nadzoru korporacyjnego spół-

ek, które muszą jak nigdy liczyć się z całym swoim otoczeniem, a zwłaszcza z otoczeniem 

społecznym i ekologicznym. Samo pojęcie corporate governance również musi być rozumiane 

znacznie szerzej, biorąc pod uwagę punkt widzenia wszelkich interesariuszy, a nie tylko 

właścicieli. Wymaga to myślenia i analizowania zależności w szerszej perspektywie otocze-

nia, to jest myślenia sieciowego. Konsekwentna realizacja przez władze spółek daleko-



22 

 

wzrocznej strategii w wymiarze społecznym i ekologicznym leży także w interesie spółki, 

warunkując jej przetrwanie i rozwój w długim okresie. Samoregulacja w tym zakresie, opar-

ta na przykład na kodeksach dobrych praktyk, wydaje się być niewystarczająca. Nadal wy-

stępuje potrzeba nadzoru ze strony państwa, polegającego na tworzeniu ram prawnych 

uwzględniających punkt widzenia wszystkich interesariuszy. 
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ROZDZIAŁ 2. ZNACZENIE INNOWACJI  
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 

 

2.1. MODELE BIZNESU A INNOWACYJNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW 

2.1.1. Innowacyjność przedsiębiorstw i uwarunkowania 
jej rozwoju 

Przywołane w poprzednim rozdziale pojęcie innowacyjności odnoszone jest zarówno 

do gospodarek i regionów, jak i przedsiębiorstw. Innowacje w literaturze przedmiotu są 

definiowane bardzo szeroko. Zajmują one szczególne miejsce wśród czynników sukcesu 

przedsiębiorstw. Na znaczenie innowacji w tym aspekcie wskazują autorzy wielu prac teore-

tycznych, w tym między innymi J. Kay, G. Hamel, C.K. Prahalad, M. Porter, H. Simon 

i inni [Poznańska, 2006]. Pojęcie innowacji w ekonomii wprowadził J. Schumpeter, który 

określił jej zakres bardzo szeroko: „działalność innowacyjną zdefiniowano jako: działalność 

związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych 

materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowa-

dzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce”. Zakres pojęcia w ujęciu propono-

wanym przez J. Schumpetera jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie zmiany o charakterze 

technicznym i organizacyjnym, jakie mogą mieć miejsce w jednostkach gospodarczych 

[Schumpeter, 1960]. Współcześnie innowacyjność przedsiębiorstw definiowana jest jako 

„każda zmiana o charakterze materialnym lub niematerialnym, pozwalająca sprawniej poru-

szać się na rynku oraz osiągać lepsze wyniki ekonomiczne” [Grudzewski, Hejduk, 2001]. 

W opracowanym przez OECD i Eurostat Podręczniku Oslo (Oslo Manual), określającym 

zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, innowacja została zdefi-

niowana jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 

usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 

w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Przyjęto 

tu, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda mar-

ketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla przedsię-

biorstwa. Do innowacji zalicza się produkty, procesy i metody, które dana firma opracowa-

ła jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów [Pod-

ręcznik Oslo, 2008].  

Wyróżnia się cztery typy innowacji: innowacje w obrębie produktów, innowacje w ob-

rębie procesów, innowacje marketingowe oraz innowacje organizacyjne. Innowacja produk-

towa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone 
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w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod wzglę-

dem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowa-

nia, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacja procesowa, czyli innowa-

cja w obrębie procesu, obejmuje wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody 

produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, 

urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacja marketingowa to z kolei wdrożenie nowej 

metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji pro-

duktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Natomiast innowacja 

organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębior-

stwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem [Pod-

ręcznik Oslo, 2008]. 

Warto zauważyć, że poszczególne typy innowacji są zwykle ze sobą sprzężone w ra-

mach procesu innowacyjnego zachodzącego w przedsiębiorstwie – żaden z wyróżnionych 

typów nie stwarza bowiem pożądanego efektu ekonomicznego samodzielnie. Na przykład 

innowacje o charakterze technologicznym, dzięki którym na rynku pojawiają się nowe lep-

sze produkty, usługi i procesy muszą być przynajmniej na etapie komercjalizacji odpowied-

nio uzupełnione komplementarnymi innowacjami organizacyjnymi, na przykład w zakresie 

organizacji dystrybucji, czy całej struktury przedsiębiorstwa [Nowak-Far, 2000]. 

Z innowacyjnością związana jest wynalazczość. Wynalazczość jest procesem polegają-

cym na opracowaniu nowych rozwiązań i jej podstawowym wymiarem jest wymiar tech-

niczny. Innowacyjność jest raczej pojęciem ekonomicznym lub społecznym, niż technicz-

nym, i związana jest z procesem komercjalizacji wynalazków. Po okresie rewolucji przemy-

słowej, źródłem której było wiele przełomowych wynalazków, na początku XX wieku 

„wynalazczość” przekształciła się w „badanie” – w systematyczną, celową działalność, pla-

nowaną i organizowaną, z dużymi możliwościami przewidywania wyników, zarówno tych, 

do których się zmierza, jak i tych, które się przypuszczalnie osiągnie [Drucker, 1992]. In-

nowacja została wręcz sprowadzona do rutyny – postęp techniczny stał się sprawą zespo-

łów odpowiednio wyszkolonych specjalistów, którzy dają produkt, jakiego się od nich wy-

maga i zapewniają jego funkcjonowanie w możliwy do przewidzenia sposób [Schumpeter, 

1995]. Dziś mówimy wręcz o „fabrykach innowacji”, w których prowadzona jest celowa 

i sformalizowana działalność nakierowana na kreowanie innowacji [Hargadon, Sutton, 

2003]. Dotyczy to zwłaszcza innowacji technologicznych, aczkolwiek także organizacyj-

nych, które niekiedy także są wynikiem sformalizowanej działalności badawczo-

rozwojowej, jaką prowadzą przedsiębiorstwa doradcze specjalizujące się w „rozwoju orga-

nizacyjnym” [Edquist, Hommen, McKelvey, 2001]. Należy podkreślić, że powyższe rozwa-

żania dotyczą w większym stopniu przedsiębiorstw dużych, a w szczególności olbrzymich 

korporacji. To właśnie one posiadają największy potencjał (finansowy, technologiczny, 

organizacyjny czy marketingowy) w zakresie innowacji.  

Obecnie innowacje częściej polegają na drobnych odkryciach i udoskonaleniach, niż 

na pojedynczym poważnym przełomie technicznym [Porter, 2001]. Często stosowaną in-
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nowacją jest zastosowanie istniejącego procesu do nowych produktów i usług – okazuje się, 

że nawet jeśli nowe produkty i usługi mogą się wydawać zupełnie odmienne od istnieją-

cych, to może się zdarzyć, że można je dostarczać przy względnie małych zmianach w ist-

niejących procesach [Hammer, 1999]. 

Zdolność przedsiębiorstwa do wdrażania innowacji uwarunkowana jest szeregiem 

czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Uwarunkowania wewnętrzne dzia-

łalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie odnoszą się przede wszystkim do [Poznańska, 

2003]: 

 finansów: własne środki finansowe i zdolność do pozyskiwania środków ze-

wnętrznych, 

 personelu: liczba zatrudnionych, kwalifikacje i umiejętności oraz motywacja do 

wprowadzenia innowacji, 

 technologii: potencjał rzeczowy, wiedza techniczna i informacje rynkowe. 

Powodzenie innowacji zależy od efektywnych powiązań zasobów przedsiębiorstwa 

z otoczeniem. Szczególne znaczenie posiada inwestowanie i efektywne wykorzystywanie 

zasobów finansowych, informacyjnych, a przede wszystkim wiedzy [Pomykalski, 2001]. Do 

czynników, które determinują aktywność innowacyjną należą: sposób zarządzania firmą 

(w szczególności strategie rozwoju firmy), cechy rynku na którym funkcjonuje przedsię-

biorstwo, wynik finansowy, wykształcenie kierującego firmą, kierunek działalności prowa-

dzonego biznesu, wielkość firmy, wzrost oraz czas funkcjonowania na rynku [Mizgajska, 

2002]. 

Za najważniejsze źródło innowacji uznaje się wyniki własnych prac naukowo-

badawczych i rozwojowych, uzupełniane o działalność wynalazczą i racjonalizatorską [Sta-

wasz, 1999]. Inspiracją do innowacji są też informacje dotyczące rynku, których źródłem są 

systematyczna obserwacja i badania marketingowe rynku krajowego i zagranicznego oraz 

stała obecność na targach, konferencjach i wystawach [Pomykalski, 2001]. Cennym źró-

dłem informacji jest Internet, dlatego też ważne jest zapewnienie do niego dostępu pra-

cownikom. Korzystnie na innowacyjność wpływają także kontakty ze szkołami wyższymi, 

ośrodkami badawczymi, firmami doradczymi, a także z innymi przedsiębiorstwami, z któ-

rych każde posiada pewne mocne strony, które stanowić mogą wzór do naśladowania. Po-

mocna staje się tu niewątpliwie znajomość i stosowanie benchmarkingu. Nawiązywaniu kon-

taktów z innymi podmiotami sprzyja przynależność do organizacji branżowych. Ważnym 

źródłem informacji o trendach na rynku i doświadczeniach innych przedsiębiorstw, 

a przede wszystkim okazją do rozwijania proinnowacyjnych umiejętności i postaw są szko-

lenia i kursy dla pracowników, a zwłaszcza kierowników. 

Zdolność generowania i komercjalizacji nowych idei w istotnym stopniu jest uwarun-

kowana przez kulturę przedsiębiorstwa [Góralczyk, 1999]. Kultura organizacyjna wpływa 

zarówno na innowacyjność przedsiębiorstw, jak i innowacyjność jednostek (osób). Dlatego 

podejmowanie działań innowacyjnych wymaga rozwinięcia proinnowacyjnej kultury, która 
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charakteryzuje się wysoką akceptacją dla zmian, niskim stopniem formalizacji, delegowa-

niem odpowiedzialności, łatwym dostępem do informacji, bezpośrednim, wielokierunko-

wym, opartym na szacunku sposobie komunikowania się oraz wspieraniem przez kadrę 

zarządzającą procesu uczenia się pracowników, poszerzania wiedzy i nabywania nowych 

kompetencji [Brdulak, Gołębiowski, 2003]. Istotnym elementem jest także zdolność do 

współpracy, zarówno w obrębie organizacji, jak z podmiotami zewnętrznymi.  

2.1.2. Otwarte innowacje 

Innowacyjność traktowana jest jako warunek rozwoju, a nawet przetrwania przedsię-

biorstwa na rynku. Działalność innowacyjna prowadzona przez przedsiębiorstwa ma za-

gwarantować im wzrost rentowności i przychodów ze sprzedaży. Innowacyjność traktowa-

na jest także jako źródło przewagi konkurencyjnej. Innowacje mają wyróżnić przedsiębior-

stwo spośród jego konkurentów i zapewnić mu jak najkorzystniejszą pozycję na rynku. 

Z tego powodu procesy innowacyjne realizowane są zwykle samodzielnie i w tajemnicy 

przed rynkowymi rywalami. W działalność tę zaangażowane są zespoły specjalistów z róż-

nych dziedzin. Przedsiębiorstwa, chcąc mieć wyłączność na swoje innowacje, samodzielnie 

je finansują, a następnie chronią w ramach prawa ochrony własności intelektualnej. Proces 

innowacyjny jest niejako zamknięty w obrębie przedsiębiorstwa, stąd też taki model okre-

ślany jest mianem innowacji zamkniętych. W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele 

opisów funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych wielkich korporacji, w których 

opracowywano nowe technologie. Okazuje się, że nawet wielkie przedsiębiorstwa nie były 

jednak w stanie wykorzystać samodzielnie wszystkich swoich pomysłów, co oznaczało, że 

jedynie część z nich trafiała na rynek – pozostałe były odkładane na półkę i czekały na 

swój moment (związany na przykład z opracowaniem innych technologii lub rozwojem 

rynku). 

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad ujawniły się pewne nowe procesy i zjawiska, 

które wpływają także na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Wskazać tu należy roz-

wój technologii informacyjnych i związane z nimi ułatwienia w przekazywaniu informacji, 

a także nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy, upowszechnianie zlecania różnych zadań 

podmiotom zewnętrznym, poszukiwanie miejsc o niższych kosztach prowadzenia działal-

ności, dążenie do skracania czasu realizacji procesów, powstawanie przedsiębiorstw typu 

spin-off czy alianse i fuzje przedsiębiorstw. Ujawnienie się tych zjawisk w obrębie działalno-

ści innowacyjnej sprawia, że stają się one bardziej otwarte na podmioty zewnętrzne, zarów-

no po stronie pozyskiwania pomysłów i wiedzy, jak i ich wprowadzania na rynek. Tym 

samym tradycyjny model innowacji (model innowacji zamkniętych) nie oddaje już w pełni 

obrazu procesów innowacyjnych i w oparciu o ten model nie jesteśmy w stanie wyjaśnić 

pewnych nowych zjawisk w obrębie tych procesów. Wyjaśnienie to staje się możliwe 

w oparciu o zaproponowany na początku wieku model otwartych innowacji. H. Chesbrough 

zwraca uwagę na następujące zjawiska, w wyjaśnieniu których ten nowy paradygmat może 

być użyteczny [Chesbrough, 2006]: 
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1. Przypisywanie wiedzy zewnętrznej takiego samego znaczenia jak wiedzy we-

wnętrznej. 

2. Znaczenie modelu biznesowego w przekształcaniu działalności badawczo-

rozwojowej w wartość komercyjną. 

3. Występowanie błędów typu I (błędna pozytywna ocena projektu – projekt jest 

rozwijany i wprowadzany na rynek i ponosi porażkę) i typu II (błędna negatywna ocena – 

projekt oceniony jest jako niepasujący do modelu biznesowego firmy i tym samym nieprzy-

datny dla niej, a tymczasem może on być źródłem sukcesu dla innego przedsiębiorstwa, 

bazującego na innym modelu biznesowym) w ocenie projektów badawczo-rozwojowych. 

4. Rozmyślne wypuszczanie wiedzy i technologii na zewnątrz. 

5. Dostępność rozległych zasobów wiedzy (która jest szeroko rozproszona i o wy-

sokiej jakości). 

6. Proaktywne i wielowymiarowe znaczenie zarządzania własnością intelektualną. 

7. Rozwój pośredników w innowacjach. 

8. Pojawienie się nowych wskaźników oceny potencjału innowacyjności i wyników 

działalności innowacyjnej. 

Otwarte innowacje (open innovation) to wykorzystanie celowych przepływów wiedzy 

(zarówno do, jak i z organizacji) dla przyspieszenia wewnętrznych procesów innowacyjnych 

i poszerzenia rynku poprzez i dla zewnętrznego wykorzystania innowacji. Koncepcja otwar-

tych innowacji bazuje na założeniu, że użyteczna wiedza jest szeroko rozproszona i że na-

wet dysponująca największym potencjałem organizacja badawczo-rozwojowa musi identy-

fikować, przyłączać się do, i wykorzystać niczym dźwignię zewnętrzne źródła wiedzy, co 

ma stanowić kluczowy proces w obrębie innowacji. Nowe pomysły i technologie mogą być 

włączone do procesu na różnych etapach procesu innowacyjnego. Równocześnie koncep-

cja otwartych innowacji zakłada, że wewnętrzne pomysły mogą być przeniesione na rynek 

dla wygenerowania dodatkowej wartości także poprzez zewnętrzne kanały, poza obecną 

działalnością firmy. Projekty mogą być przenoszone na rynek na różne sposoby, zarówno 

poprzez udzielanie licencji, jak i tworzenie przedsiębiorstw typu spin-off, czy też poprzez 

własne kanały marketingowe i sprzedażowe przedsiębiorstwa [Chesbrough, 2006]. 

Model otwartych innowacji, mimo że zaproponowany zaledwie w poprzedniej deka-

dzie, odzwierciedla zjawiska, które były dostrzegane i badane już wcześniej. W latach 80. 

zastanawiano się nad różnicą w kosztach samodzielnego prowadzenia przez korporacje 

laboratoriów badawczo-rozwojowych i organizowania procesów innowacyjnych poprzez 

rynek [Mowery, 1983], a także dostrzeżono zjawisko określone mianem Not Invented Here 

(NIH), które często towarzyszyło modelowi głębokiej integracji poziomej działalności ba-

dawczo-rozwojowej [Katz, Allen, 1985]. Zauważono, że korporacyjne laboratoria tworzyły 

technologie, których później te korporacje nie były w stanie wykorzystać i niekiedy pozwa-

lały na to, aby ich twórcy wprowadzali je samodzielnie na rynek poprzez założone przez 

siebie przedsiębiorstwa, przy czym korporacja miała z tego niewielkie korzyści. Zjawisko to 
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potwierdza zauważoną jeszcze w latach 60-tych anomalię, polegającą na tym, że korzyści 

z innowacji przypadają nie firmie, która finansowała ich rozwój, lecz tym firmom, które 

były zdolne do przejęcia tych korzyści [Kuhn, 1962]. Wtedy też E. von Hippel [1988] 

wskazał 4 zewnętrzne źródła użytecznej wiedzy: dostawcy i klienci; uniwersytety, rząd, 

prywatne laboratoria; konkurenci; inne narody. W latach 90. zaczęto zadawać pytanie, czy 

firmy koniecznie muszą same prowadzić badania i ponosić ich koszty [Rosenberg, 1994]. 

Zauważono znaczenie inwestycji ukierunkowanych na zdolności wykorzystania zewnętrz-

nych technologii, którą to zdolność Cohen i Levinthal określili jako potencjał absorpcyjny 

(absorptive capacity) [Cohen, Levinthal, 1990]. E. Huizingh zauważa, że ani wykorzystanie 

wkładu podmiotów zewnętrznych dla doskonalenia wewnętrznych procesów innowacyj-

nych, ani poszukiwanie zewnętrznych możliwości komercjalizacji dla tych rozwiązań, które 

były rozwijane wewnętrznie nie są niczym nowym [Huizingh, 2011]. Mowery [2009] suge-

ruje nawet, że model zamkniętych innowacji może być wyjątkiem na przestrzeni historii, 

kiedy to dominowały w większości otwarte praktyki innowacyjne. Zaproponowany przez 

H. Chesbrougha model otwartych innowacji uwzględnia te wcześniejsze spostrzeżenia 

oraz badania i stanowi kompleksową koncepcję pomocną w zrozumieniu zjawisk zacho-

dzących współcześnie w przedsiębiorstwach.  

Model otwartych innowacji, zakładający, że działalność innowacyjna wykracza znacz-

nie poza wewnętrzne procesy organizacji, stał się punktem wyjścia do poszukiwania roz-

wiązań organizacyjnych, które zapewniłyby efektywną realizację tych złożonych procesów. 

Nowe zjawiska w zakresie pozyskiwania i wykorzystania wiedzy w ramach działalności in-

nowacyjnej wymuszają na przedsiębiorstwach wprowadzenie innowacji organizacyjnych.  

2.1.3. Innowacje organizacyjne 

Innowacje organizacyjne są definiowane jako wdrożenie nowej metody organizacyjnej 

w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub 

w stosunkach z otoczeniem. [Podręcznik Oslo, 2008]. 

Są przynajmniej trzy powody, dla których badacze i menedżerowie zwracają coraz 

większą uwagę na innowacje organizacyjne [Edquist, Hommen, McKelvey, 2001]: 

1. innowacje organizacyjne są ważnym źródłem wzrostu produktywności 

i konkurencyjności i mogą mieć także silny wpływ na zatrudnienie; 

2. innowacje organizacyjne i technologiczne są ściśle powiązane, a często zmiany or-

ganizacyjne warunkują skuteczność innowacji technologicznych; 

3. wszystkie technologie są tworzone przez ludzi funkcjonujących w ramach okre-

ślonych form organizacyjnych – są one „społecznie ukształtowane” przez formy organiza-

cyjne. 

Programy zmian w sferze organizacji są niezbędne choćby z tego względu, że wyrafi-

nowana technika informacyjna w połączeniu z narastającą globalizacją gospodarki oznacza 

zwiększenie liczby pomysłów, nowych wyrobów i nowych wyzwań, przed którymi stają 
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menedżerowie [Grudzewski, Hejduk, 2001]. Istnieje zatem potrzeba zsynchronizowania 

innowacji technologicznych i organizacyjnych w celu uzyskania synergii wysiłków w zakre-

sie technologii i organizacji [Nowak-Far, 2000]. Szczególne wyzwanie stanowi integracja 

w ramach systemu zarządzania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Ich 

zastosowanie wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów, a równocześnie czę-

sto nie gwarantuje uzyskania przewagi konkurencyjnej. Źródłem takiej przewagi może stać 

się na przykład obszar wzajemnego oddziaływania technologii i wykwalifikowanych użyt-

kowników, umożliwiający transformowanie pracy w wiedzę w oparciu o komputery [Bar-

ney, Wright, Ketchen, 2001]. 

Zmiany w otoczeniu coraz częściej wymuszają zmiany struktur organizacyjnych. Czę-

sto są one bardzo głębokie i wiążą się ze zmianą ogólnego projektu organizacji. Innowacje 

w obrębie modelu działalności firmy postrzegane są jako „siła napędowa wzrostu wartości” 

[Slywotzky, Morrison, Andelman, 2000]. Ideałem przedsiębiorstwa przyszłości jest „inteli-

gentny innowator” – firma niekoniecznie wielka, ale mająca zasoby intelektualne trudne do 

skopiowania i zdolność do wyprzedzającego kształtowania zmian swojego modelu działania 

[Romanowska, 2004]. W innowacjach organizacyjnych, które zmieniają reguły gry na ko-

rzyść nowego gracza i umożliwiają mu szybki rozwój, upatruje się sposobu na uzyskanie 

konkurencyjnej pozycji na światowych rynkach, zwłaszcza w sytuacji przedsiębiorstw, które 

mają niewielkie szanse na przełomowe innowacje techniczne [Obłój, 2004].  

Wśród wewnętrznych czynników warunkujących innowacyjność przedsiębiorstw 

istotną rolę odgrywają rozwiązania organizacyjne, struktura celów i wartości, sposoby po-

stępowania czy dostępne zasoby. Poszczególne elementy mogą wspierać lub ograniczać 

innowacyjność organizacji, przy czym ich wspólne oddziaływanie może okazać się silniejsze 

poprzez wystąpienie efektu synergicznego. Dlatego uzasadnionym jest poszukiwanie kom-

pleksowego rozwiązania w zakresie konfiguracji czynników wpływających na aspekt dzia-

łalności organizacji. Takim kompleksowym rozwiązaniem w odniesieniu do podmiotów 

komercyjnych jest model biznesu. Stanowić on może istotny czynnik wpływający na po-

ziom innowacyjności przedsiębiorstwa. 

2.1.4. Istota modelu biznesu 

Pojęcie „model biznesu” jest jednym z tych, które zyskuje w ostatnich latach na popu-

larności. Należy jednak zaznaczyć, iż wciąż trwają dyskusje dotyczące tego, czym jest model 

biznesu, a występujące w tej kwestii rozbieżności odzwierciedlone są w zróżnicowaniu de-

finicji tego pojęcia. Pojęcie „model biznesu” traktowane jest niekiedy jako rozwinięcie ter-

minu „dominującej logiki”, które zaproponowane zostało w 1995 roku [Prahald, Bettis, 

1995]. Termin ten zwraca uwagę na to jak firmy tworzą wartość i następnie ją przechwytują. 

W definicjach „modelu biznesu” problem dostarczania i przechwytywania wartości zajmuje 

centralne miejsce, ale znajdują się w nich także inne elementy. Model biznesu ma opisywać, 

w jaki sposób firma zamierza tworzyć wartość na rynku (dla klientów), ale także ma od-

zwierciedlać unikatową kombinację produktów i usług, wizerunku oraz sposobu dystrybucji 
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oraz określać rozwiązania organizacyjne oraz infrastrukturę operacyjną, w której te działa-

nia są realizowane [Gołębiowski i in., 2008]. 

Według K. Obłója model biznesu jest połączeniem koncepcji strategicznej firmy 

i technologii jej praktycznej realizacji, rozumianej jako budowa łańcucha wartości pozwala-

jącego na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności. Elementy konstytu-

ujące model biznesu to [Obłój, 2002]: 

 dominująca przewaga konkurencyjna (naturalna, relacyjna, systemu obsługi, ba-

rier wejścia), 

 zasoby i umiejętności strategiczne (aktywa niematerialne i materialne), 

 łańcuch wartości. 

A.N. Afuah i C.I. Tucci twierdzą, że model biznesu przedsiębiorstwa powinien wyja-

śniać w jaki sposób powiększa ono i wykorzystuje zasoby w celu przedstawienia klientom 

oferty produktów, której wartość przewyższa ofertę konkurencji i jednocześnie zapewnia 

dochodowość [Afuah, Tucci, 2003]. 

Model biznesu, jak każdy inny model, stanowi pewne uproszczenie złożonej rzeczy-

wistości. Owo uproszczenie ma pomóc zidentyfikować fundamenty biznesu oraz planować 

jego rozwój. W literaturze przedmiotu napotkać można różne konfiguracje elementów two-

rzących model biznesu. Według P. Stählera na model biznesu składają się [Gołębiowski 

i in., 2008]: 

 oferowana wartość (jaką wartość kreuje/dostarcza przedsiębiorstwo nabywcom 

i partnerom),; 

 produkty i usługi (co przedsiębiorstwo sprzedaje); 

 architektura (jak i z zastosowaniem jakiej konfiguracji zasobów i działań wartość 

jest tworzona); 

 model przychodów (w jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze).  

Z kolei według E. Urbanowskiej-Sojkin i P. Banaszczyka model biznesu obejmuje na-

stępujące elementy [Urbanowska-Sojkin, Banaszczyk, 2004]: 

 charakterystyka docelowych odbiorców, 

 zakres produktów i usług oferowanych tym odbiorcom, 

 określenie różnic między ofertą danego przedsiębiorstwa a ofertami konkuren-

tów, 

 wskazanie części łańcucha wartości, w którą angażuje się przedsiębiorstwo. 

Autorzy opracowania Modele biznesu polskich przedsiębiorstw dokonali analizy kilkunastu 

koncepcji modelu biznesu, zaproponowanych zarówno przez zagranicznych, jak i polskich 

badaczy i zauważyli, że najczęściej elementami konstytuującymi model biznesu są: pozycja 

przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości, wartość dla klienta oraz źródła przychodów. Wśród 
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wskazywanych rzadziej elementów znalazły się: docelowi klienci, strategia lub jej elementy, 

zasoby/kompetencje, relacje z partnerami, oferowane produkty [Gołębiowski i in., 2008]. 

W literaturze przedmiotu spotyka się różne propozycje klasyfikacji modeli biznesu. 

Autorzy wspomnianego wcześniej opracowania Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, biorąc 

pod uwagę stan zasobów i kompetencji przedsiębiorstw oraz pożądane zmiany sposobów 

funkcjonowania na rynku, wyodrębnili następujące modele biznesu: tradycjonalista, gracz 

rynkowy, zleceniobiorca (producent na zamówienie), specjalista, dystrybutor (pośrednik) 

i integrator [Gołębiowski i in., 2008]. Z kolei C. Baden-Fuller i S. Haeflinger [2013] na pod-

stawie 4 kryteriów (rodzaj klientów, indywidualizacja oferty, powiązania i sposób dostar-

czenia wartości oraz sposób pozyskania zapłaty) wyodrębnili 5 podstawowych modeli biz-

nesu: model franczyzowy (charakterystyczny dla sieci placówek typu fast-food), model kon-

sultanta (charakterystyczny dla butików), model defensywnego dostawcy, model gazety 

(bazujący na zasadach funkcjonowania wydawców w latach 1990.), model wyszukiwarki 

(charakterystyczny dla wielu dostawców usług internetowych). Jeszcze innym modelem 

często przywoływanym w literaturze przedmiotu jest model przewoźników niskokoszto-

wych na rynku pasażerskich przewozów lotniczych, który przeciwstawiany jest modelowi 

biznesowemu tradycyjnych przewoźników.  

Wybór właściwego modelu biznesu jest często warunkiem sprawnego wdrożenia 

i komercjalizacji innowacji (dostarczenia nowej, atrakcyjnej wartości dla nabywcy). Jedno-

cześnie sam model biznesu (a ściślej – jego zmiany) traktowany jest jako innowacja doty-

cząca różnych aspektów funkcjonowania firmy, służąca tworzeniu wartości dla nabywców 

i inwestorów [Chesbrough, Rosenbloom, 2002].  

Praktyka dostarcza nam przesłanek ku temu aby twierdzić, że ten sam pomysł lub 

technologia wprowadzona na rynek przy zastosowaniu dwóch różnych modeli biznesu 

przyniesie dwa różne wyniki ekonomiczne. H. Chesbrough bazując na wynikach przepro-

wadzonych przez siebie badań dowodzi, że przedsiębiorstwa mogą osiągnąć przynajmniej 

tak dużo korzyści z rozwijania innowacyjnego modelu biznesowego, jak z rozwijania nowej 

technologii i dlatego powinny budować zdolność zarówno do rozwijania modelu bizneso-

wego, jak i swoich pomysłów i technologii. Co więcej, stawia on tezę, że przeciętna techno-

logia wykorzystana w ramach znakomitego modelu biznesowego może być bardziej warto-

ściowa niż znakomita technologia zastosowana w ramach przeciętnego modelu biznesowe-

go. Zauważa także, że postępowanie zgodnie z dotychczasową „dominującą logiką” może 

sprawić, że przedsiębiorstwo nie dostrzeże potencjalnie wartościowego zastosowania tech-

nologii, która nie pasuje do jej obecnego modelu biznesowego [Chesbrough, 2010]. 

Model biznesu jest postrzegany jako narzędzie komercjalizacji innowacji [Chesbrough, 

2010]. Model ten stanowi istotny element przedstawionej wcześniej koncepcji otwartych 

innowacji, stanowiąc źródło zarówno tworzenia wartości, jak i jej przechwytywania 

[Chesbrough, 2006]. Okazuje się, że istotną sprawą jest dopasowanie technologii do mode-

lu biznesu. I to właśnie z powodu braku tego dopasowania niektóre pomysły nie są dalej 

rozwijane jako nie pasujące do modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w którym powstały. 
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Mimo, że są to niekiedy znakomite pomysły, które w innym modelu biznesowym stają się 

źródłem wymiernego sukcesu. 

Wśród elementów modelu biznesu o istotnym wpływie na procesy innowacyjne wy-

mienić należy:  

 wartość dla klienta (jaki jest udział innowacyjności w całościowej wartości dla 

klienta), zarówno w sferze korzyści materialnych, jak i emocjonalnych (emocje związane 

z zakupem nowości3); 

 zasoby (technologie, know-how, kultura organizacyjna, maszyny, urządzenia, infra-

struktura, ale także kompetencje menedżerskie i wiedza na temat rynku oraz dostępność 

zasobów finansowych); 

 realizowane procesy (projektowanie, wytwarzanie, marketing, sprzedaż – jako po-

tencjalne obszary występowania innowacji); 

 pozycję w łańcuchu wartości zajmowaną przez przedsiębiorstwo (na przykład 

wytwarzanie dóbr materialnych lub świadczenie usług czy pośrednictwo handlowe) oraz 

rolę, jaką przedsiębiorstwo odgrywa w łańcuchu wartości (czy koordynuje ten łańcuch, czy 

też funkcjonuje w nim na zasadach określonych przez podmiot koordynujący, występując 

w roli zleceniobiorcy); 

 relacje z ostatecznymi konsumentami i użytkownikami i zdolność do wykorzy-

stania ich oczekiwań i potrzeb w projektowaniu produktów; 

 formy sprzedaży i inne formy udostępniania produktów. 

Decyzje dotyczące modelu biznesu i jego elementów składowych mają zatem wpływ 

na przebieg, skuteczność i efektywność procesów innowacyjnych i potencjał innowacyjno-

ści przedsiębiorstwa rozumiany jako zdolność do wprowadzania innowacji. Znajomość 

tych zależności jest niezbędna na etapie projektowania lub przeprojektowania modelu biz-

nesu lub też w procesie zarządzania – jeśli model biznesu nie jest świadomie konstruowany, 

lecz kształtuje się pod wpływem decyzji podejmowanych przez menedżerów w ramach 

procesu zarządzania strategicznego. W obu sytuacjach zależności te są jednak niesłychanie 

ważne, gdyż jak zauważa D.J. Teece każde przedsiębiorstwo, czy to w sposób wyraźny, czy 

ukryty wykorzystuje jakiś model biznesu [Teece, 2010], a jego innowacyjność jest od tego 

modelu w znacznym stopniu uzależniona. 

                                                                                                                     
3 Na przykład kolejki po zakup nowych modeli telefonów firmy Apple czy oprogramowania firmy Micro-

soft w pierwszym dniu sprzedaży. 
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2.2. WPŁYW INNOWACJI NA ROZWÓJ MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

2.2.1. Innowacje a rozwój przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne  

Przedsiębiorstwa są dzisiaj czymś innym niż były w latach pięćdziesiątych czy siedem-

dziesiątych, przyczyną takiego stanu rzeczy jest proces ich rozwoju, któremu podlegają 

wszystkie organizacje. Co roku powstaje wiele nowych przedsiębiorstw, ale tylko nielicz-

nym udaje się przetrwać dłuższy okres czasu. Spośród 100 największych przedsiębiorstw 

amerykańskich z początku XX wieku obecnie istnieje już tylko 16, a spośród 500 najwięk-

szych firm USA, które w roku 1970 znajdowały się na liście dwutygodnika „Fortune” jedna 

trzecia przestała już istnieć na początku lat osiemdziesiątych [ cyt. za: Machaczka, 1998].  

Według Z. Pierścionka, rozwój przedsiębiorstwa oznacza skoordynowane zmiany sys-

temów przedsiębiorstwa, dostosowujące je do ciągle zmieniającego się otoczenia. Dosto-

sowania te są skuteczne, jeżeli zapewniają przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie prze-

wagi konkurencyjnej, co stanowi warunek niezbędny jego utrzymania się na rynku. Rozwój 

w tym ujęciu oznacza zatem: wprowadzenie nowych elementów do systemu przedsiębior-

stwa, poprawę jakości istniejących w systemach elementów i zmiany struktur systemów. 

Jest on przede wszystkim zjawiskiem jakościowym, polegającym na wprowadzeniu innowa-

cji produktowych, procesowych, strukturalnych oraz innowacji w dziedzinie organizacji 

i zarządzania. Konieczność rozwoju przedsiębiorstwa wynika z ciągłych zmian otoczenia 

i aby się do nich dostosować należy ciągle dokonywać zmian w przedsiębiorstwie, czyli je 

rozwijać. W otoczeniu przedsiębiorstwa można wyróżnić dwie części: sterowalną, czyli taką 

na którą można wpływać i niesterowalną, czyli taką na którą nie ma wpływu. Przedsiębior-

stwo może wpływać na popyt, konkurencję oraz w pewnej mierze na politykę gospodarczą. 

Jednym z problemów strategicznych jest określenie, które działania i zasoby zmierzają do 

zmiany firmy, a które do zmiany otoczenia. Wraz z rozwojem organizacji występuje coraz 

większy jej wpływ na otoczenie. Pierścionek proponuje zatem rozszerzenie definicji rozwo-

ju: […] „rozwój to zmiany systemów przedsiębiorstwa oraz otoczenia (sterowalnego) za-

pewniające przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie (także zwiększenie) przewagi konku-

rencyjnej” [Pierścionek, 1996]. 

Ogólnie rozumiana zdolność rozwojowa to taki potencjał wytwórczy firmy, który za-

pewnia wykonalność przedsięwzięć o charakterze zmian jakościowych we wszystkich sfe-

rach jej działalności. Natomiast potencjał wytwórczy to całokształt zasobów materialnych 

i intelektualnych, jak również umiejętności, a więc wszystkich czynników, które warunkują 

funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia w ocenie zdolności rozwojo-

wej jest zwykle jej szczególna odmiana, mianowicie finansowa zdolność rozwojowa, która 

wyraża możliwość działalności firmy jako systemu ekonomicznego. Finansowa zdolność 

rozwojowa jest kategorią systemową, która wskazuje na możliwość podniesienia sprawności 

działania w takim stopniu, aby była ona potwierdzona w sposób znaczący przez aktualne 
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i przyszłe wyniki ekonomiczne firmy. Rozwój musi być udokumentowany korzyściami 

ekonomicznymi, ponieważ zapewniają one finansowanie działalności inwestycyjnej i opera-

cyjnej w kolejnych fazach procesu wytwórczego. Jeżeli firma w danym okresie czasu ma 

rentowność majątkową to można stwierdzić, że posiada zdolność rozwojową [Stabryła, 

2000]. 

Samo pojęcie rozwoju i definicji procesu rozwoju różnie jest interpretowane w teorii4, 

często jest kojarzone z pojęciem ewolucji, czyli sukcesywnych zmian w określonym kierun-

ku. W tej koncepcji proces rozwoju polega na przechodzeniu do form coraz bardziej zło-

żonych i zróżnicowanych, do stanów coraz bardziej doskonałych. W tym ujęciu rozwój 

wiąże się z pojęciem postępu [Marciniak, 1997]. 

Kondycja i perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw zależne są od 

wielu uwarunkowań w tym również makroekonomicznych – polityki państwa wobec tego 

sektora, zapewnienia długotrwałej równowagi gospodarczej, dynamiki i wzrostu gospo-

darczego, poziomu popytu i podaży - jak i czynników oraz uwarunkowań wewnętrznych 

(mikroekonomicznych) - na przykład wielkość posiadanego majątku, zdolność do wprowa-

dzania innowacji, jakość oferowanych produktów, a także skłonności do wdrażania inno-

wacji. 

W ostatnich latach nieustannie pojawiają się nowe techniki i technologie, a konkuren-

cja stale się nasila. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo, które nie wprowadza zmian lub zbyt 

wolno reaguje na zdarzenia zachodzące w otoczeniu, może upaść. „Nie można tak po pro-

stu ograniczać się do utrzymywania istniejącego status quo”– twierdzi J. Welch – „ponieważ 

co chwilę producent z innego kraju wprowadza nowy produkt, zmieniają się gusta klientów 

lub struktura kosztów, następuje również przełom w technologii. Jeśli nie jesteś szybki i nie 

wykazujesz chęci dostosowania się do zmieniających się warunków, jesteś bezbronny” [cyt. 

za: Penc, 1996]. 

Na ogół, tak wśród teoretyków, jak i praktyków biznesu, panuje zgoda, że obecnie 

jednym z kluczowych czynników konkurencyjności i tym samym czynników rozwoju 

przedsiębiorstw są innowacje. W. Grudzewski i I. Hejduk uważają, że dzięki innowacjom 

następuje poprawa i unowocześnienie procesów wytwórczych, podniesienie produktywno-

ści, wydajności i jakości pracy, wzrost jakości wyrobów i ich konkurencyjności, zwiększenie 

ogólnej sprawności i efektywności działania, udoskonalenie organizacji i metod pracy, zli-

kwidowanie barier i aktywizacja zasobów, poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, za-

stępowanie pracy żywej w efekcie lepszej organizacji i wyższej wydajności opartej na bogat-

szym i bardziej nowoczesnym wyposażeniu technicznym oraz zwiększenie zdolności eks-

portowych [Grudzewski, Hejduk, 2001]. 

                                                                                                                     

4 Szerzej na temat istoty rozwoju przedsiębiorstwa w podrozdziale 3.2 niniejszej publikacji 
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Jak twierdzi M.E. Porter, przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszyst-

kim w zdolności do bycia innowacyjnym, do ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwa-

nia dzięki temu odpowiedniej efektywności [Porter, 2001]. 

2.2.2. Działalność innowacyjna polskich MSP 

W celu zobrazowania faktycznego stopnia innowacyjności polskiego sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w poniższym podrozdziale zaprezentowano wyniki badań prze-

prowadzonych w 2013 roku przez Ministerstwo Gospodarki – Departament Prognoz 

i Analiz (MGDPiA)5. Z analizy wyników tych badań można wywnioskować, że w drugiej 

połowie 2012 roku działalność innowacyjną zadeklarowało 28% ankietowanych przedsię-

biorstw, w tym: co czwarte mikro przedsiębiorstwo, 40% małych i prawie połowa przed-

siębiorstw średnich. 

Najczęściej przedsiębiorcy inwestowali w innowacje produktowe, a najmniej w proce-

sowe. Za najbardziej innowacyjną branżę w tym zakresie należy uznać działalność produk-

cyjną (28% przedsiębiorców zainwestowało w innowacje produktowe oraz 18% w proce-

sowe) i budownictwo (22% zainwestowało w innowacje produktowe), następnie hotelar-

stwo (21% w innowacje produktowe). Dane zamieszczono w tabeli nr 2.2.1. 

Tabela 2.2.1  

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw z podziałem na działy gospodarki w roku 2013 

Działy gospodarki Odsetek przedsiębiorstw 

Innowacje nietech-

nologiczne 

Innowacje proce-

sowe 

Innowacje pro-

duktowe 

Działalność produkcyjna 7 18 28 

Budownictwo 5 4 17 

Handel 6 4 22 

Hotelarstwo 3,5 3 21 

Usługi przewozowe 6 3 17 

pozostałe 7 4 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Trendy rozwojowe…, 2013] 

 

Z analizy danych wynika również, że wraz z wielkością przedsiębiorstwa wzrasta 

skłonność do innowacji. Najwięcej innowacji zarówno nietechnologicznych, procesowych 

                                                                                                                     
5 Próba badawcza objęła 6000 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a zwrot otrzymanych kwestiona-

riuszy ankiet wyniósł 15%, co stanowi 900 odpowiedzi. 
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jak i produktowych wdrożyły przedsiębiorstwa średniej wielkości, następnie małe, a naj-

mniej przedsiębiorstwa mikro (tabela nr 2.2.2). 

Tabela 2.2.2  

Innowacyjność polskich MSP z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa w roku 2013 

Wielkość przedsiębior-

stwa 

Odsetek przedsiębiorstw 

Innowacje nietechno-

logiczne 

Innowacje procesowe Innowacje produkto-

we 

Mikro 4 3 18 

Małe 10 9 24 

Średnie  17 21 31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Trendy rozwojowe…, 2013] 

 

W roku 2012 co piąte przedsiębiorstwo współpracowało z innymi podmiotami w za-

kresie innowacyjności, w tym 16% stanowiły podmioty mikro, 38% małe, a 37% średnie 

przedsiębiorstwa. Najczęściej ta współpraca miała miejsce z innymi firmami (co dziesiąta), 

a tylko 3% z instytucjami i jednostkami sektora nauki. 

W styczniu 2013 roku Agencja Rozwoju Innowacji przeprowadziła badania6, w wyni-

ku których przedsiębiorcy określili również rodzaj pomocy, która byłaby dla nich kluczowa 

przy realizacji działań innowacyjnych. Zdecydowanie najwięcej, bo ponad 40% wskazało na 

dofinansowanie, co potwierdza, że jedną z największych barier wdrażania innowacji jest 

bariera finansowania. W dalszej kolejności 18% respondentów uważa, że ulgi lub zwolnie-

nia w podatkach oraz kredyty lub pożyczki na preferencyjnych warunkach, byłyby czynni-

kiem ułatwiającym realizacje działań innowacyjnych. Pozostałe czynniki, takie jak: poręcze-

nia kredytów bankowych, czy doradztwo wspierające działalność innowacyjną okazały się 

mało istotne. Przyczyną takich wyników badań może być fakt, że w ostatnich latach po-

wstało 55 sprawnie działających funduszy poręczeń kredytowych [zob. więcej w Duda, 

2012] oraz w każdym województwie działają przy Agencjach Rozwoju Regionalnego bez-

płatne punkty konsultacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców. Nieistotne okazały się 

również strefy ekonomiczne, które funkcjonują od wielu lat i raczej skupiają przedsiębior-

stwa o charakterze produkcyjnym, niż usługowym i handlowym. A około 80% funkcjonu-

jących w Polsce MSP to właśnie przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, stąd niewielka 

liczba wskazań na ten czynnik. Również tylko 1% ankietowanych uznało przyśpieszenie 

amortyzacji środków trwałych za istotny element przy wdrażaniu innowacji, głównie z tego 

                                                                                                                     
6 Badania zostały przeprowadzone styczniu 2013 roku na próbie 613 mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw. Badania przeprowadzono metodą CAWI (komputerowo wspomagany wywiad za pomocą ankiety inter-
netowej). W badaniu zastosowano próbę kwotową. 
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względu, że polskie MSP dysponują bardzo małym zasobem środków trwałych, gdyż więk-

szość leasingowanych środków trwałych pozyskiwana jest poprzez leasing operacyjny, któ-

ry stanowi 99% wszystkich leasingowanych środków trwałych w Polsce (tab. 2.2.3). 

Tabela 2.2.3.  

Rodzaj pomocy, która jest kluczowa przy wdrażaniu innowacji, w opinii przedsiębiorców  

Wyszczególnienie  Odsetek przedsiębiorców 

Dofinansowanie np. z UE 42 

Ulgi lub zwolnienia podatkowe 18 

Preferencyjny kredyt/pożyczka 14 

Poręczenie spłaty kredytów bankowych 5 

Doradztwo wpierające działalność innowacyjną  4 

Preferencyjno- informacyjne działania na rzecz 

innowacji 

3 

Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych 1 

Przyśpieszenie amortyzacji środków trwałych 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

 

Ankietowani przedsiębiorcy wskazali na barierę finansową jako podstawową barierę 

związaną z realizowaniem inwestycji o charakterze innowacyjnym. Połowa respondentów 

wskazała na brak możliwości finansowania lub wysokie koszty inwestycji o charakterze 

innowacyjnym. Co piąty uznał, że ryzyko związane z wdrażaniem innowacji jest zbyt wyso-

kie, a co dziewiętnasty za barierę uznał brak zainteresowania innowacyjnymi produkta-

mi/usługami ze strony klientów polskich [Finansowanie…, 2013], głównie za sprawą tego, że 

podstawowym kryterium podejmowania decyzji o zakupie przez klientów jest niska cena. 

Na inne przyczyny wskazał co dziesiąty ankietowany. Respondenci pytani o łatwość pozy-

skania finansowania na innowacje w znacznej większości (69%) stwierdzili, że napotykają 

na duże utrudnienia w tym względzie.  

Jak zaprezentowano w tabeli 2.2.4, w sumie aż 68% przedsiębiorców uznało, że 

utrudnienia w pozyskaniu środków finansowych na inwestycje są duże i bardzo duże. Tylko 

3% uznało tę barierę za niską, a 4% za bardzo niską. 
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Tabela 2.2.4. 

 Stopień trudności finansowania inwestycji 

Stopień trudności Odsetek przedsiębiorców 

Bardzo mały 4 

Mały 3 

Ani mały ani duży 17 

Duży 35 

Bardzo duży 33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

 

 

Do utrudnień związanych z pozyskaniem kapitału na finansowanie inwestycji zaliczo-

no przede wszystkim skomplikowane procedury związane z przyznawaniem kredytów ban-

kowych (prawie 80% respondentów). Ponad połowa wskazała na niejasne kryteria rozpa-

trywania wniosków oraz skomplikowane procedury i niejasność przepisów bankowych. Na 

problem wymaganych zabezpieczeń oraz skomplikowane procedury stosowane przez banki 

funkcjonujące w Polsce związane z pozyskiwaniem kredytów bankowych przez przedsię-

biorstwa wskazuje również A Sołoma [Sołoma, 2013]. Ponadto, 30% przedsiębiorców 

z sektora MSP uznało, że ryzyko związane z realizowanym projektem jest wysokie. Ponad 

¼ uznała, że ryzyko wdrażania innowacji w Polsce jest wysokie, głównie ze względu na 

niską siłę nabywczą Polaków i co jest z tym związane, mały popyt na produkty i usługi in-

nowacyjne. Przedsiębiorcy uznali, że rynek kapitałowy w Polsce jest słabo rozwinięty, 

szczególnie pod kątem potrzeb małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy narzeka-

li również na małą liczbę instytucji finansujących działania innowacyjne oraz brak partne-

rów biznesowych. Specyfiką działania polskich MSP jest raczej strategia silnej konkurencji, 

niż kooperacji z innymi, co może być również powodem problemów związanych z pozy-

skaniem partnerów biznesowych. Wyniki badań zamieszczono w tabeli 2.2.5. 
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Tabela 2.2.5.  

Utrudnienia w finansowaniu innowacji 

Wyszczególnienie  Odsetek przedsiębiorców 

Skomplikowane procedury przyznawania finansowania 79 

Niejasne kryteria przyznawania wniosków 51 

Wysokie ryzyko niepowodzenia projektu 30 

Wysokie koszty wdrożenia innowacji 26 

Duża liczba firm konkurujących o finansowanie 23 

Mała liczba instytucji finansujących innowacje 23 

Brak partnerów biznesowych 16 

Inne  2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

 

Powyższe utrudnienia powodują, że polskie MSP w niewielkim stopniu korzystają 

z kapitałów obcych, w tym z kredytów bankowych. W sektorze małych i średnich przed-

siębiorstw pozyskanie kredytów inwestycyjnych jest bardzo trudne, dużo częściej banki 

oferują krótkookresowe kredyty inwestycyjne, gdyż towarzyszy im mniejsze ryzyko niespła-

cenia. Spośród firm, które w 2011 roku pozyskały kredyty bankowe zaledwie 6% korzystało 

z kredytów inwestycyjnych. Większość przedsiębiorców otrzymała kredyty na rachunku 

bieżącym oraz kredyty na działalność obrotową. W związku z tym, że banki zaostrzyły kry-

teria przyznawania kredytów, ponad połowa firm spotkała się z odmową. W latach 1999-

2000 znacznie większy odsetek przedsiębiorców korzystał z tego źródła, jednak z czasem 

banki zaczęły zaostrzać kryteria przyznawania kredytów, głównie ze względu na dużą liczbę 

kredytów straconych oraz duży odsetek firm funkcjonujących krócej niż jeden rok [Duda, 

2012].  

Reasumując należy stwierdzić, że głównym źródłem finansowania inwestycji polskich 

MSP był i jest kapitał własny pochodzący z zysku zatrzymanego i kapitału wniesionego 

przez właścicieli, co ma szczególne znaczenie w obliczu tego, że dominującą formą prawną 

w Polsce jest samozatrudnienie, a wysokość kapitału wniesionego przez udziałowców 

ogranicza się do majątku i zamożności jednej osoby. Drugim pod względem ilości korzysta-

jących przedsiębiorstw źródłem finansowania jest kredyt bankowy, a następnie leasing. 

Strukturę finansowania inwestycji w polskim sektorze MSP w latach 1999-2011 przedstawia 

tabela 2.2.6. 
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Tabela 2.2.6.  

Źródła finansowania działalności polskiego sektora MSP w latach 1999-2011 

Wyszczególnie-

nie 

Odsetek firm [%] 

1999/ 

2000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kapitały własne 

w tym zysk 

zatrzymany 

76 86 69,1 73,1 72,6 74,1 64,8 64 65 

Kredyt banko-

wy 

38 14,2 16,6 12,7 17,4 12,8 17,7 10 12 

Leasing 24 12,6 10,5 9,0 6,9 - 8,3 8 11 

Fundusze UE 0 3,6 1,4 1,9 1,9 6,5 7,3 - 2 

inne 0 0 2,4 3,3 1,2 2,9 1,9 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Monitoring kondycji…, 2004, 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012; Trendy rozwojowe…, 2011] 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 2.2.6, w ciągu jedenastu analizowa-

nych lat można zaobserwować malejący odsetek przedsiębiorców korzystających z kredy-

tów bankowych i leasingu. W latach 1999-2000 z kredytów korzystało prawie 40% przed-

siębiorców, a w 2011 już tylko 12%, co w dużej mierze wynika z braku historii kredytowej, 

braku zabezpieczeń, a także z zaostrzonej polityki bankowej względem przyznawania kre-

dytów przedsiębiorstwom MSP. 

Porównując odsetek przedsiębiorców korzystających z kredytów bankowych w 2011 

i 2013 roku można zauważyć bardzo wyraźny wzrost zainteresowania przedsiębiorców tym 

źródłem finansowania. Należy jednak zauważyć, że w tabeli 2.2.7 podano odsetek przed-

siębiorstw potencjalnie zainteresowanych kredytem bankowym, a w tabeli 2.2.6 odsetek 

przedsiębiorców, którzy faktycznie pozyskali kredyty bankowe. Z danych statystycznych 

wynika, że około 50% spośród tych przedsiębiorców, którzy składają wnioski do banku 

uzyskuje decyzje odmowną, głównie ze względu na krótki czas funkcjonowania firmy na 

rynku oraz brak odpowiednich zabezpieczeń. 
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Tabela 2.2.7.  

Źródła finansowania, z których zamierzają korzystać przedsiębiorcy w 2013 

Źródła finansowania Odsetek przedsiębiorców 

Dotacja unijna 37 

Kredyt 35 

Pożyczka 8 

Leasing 7 

Dotacja rządowa 4 

Pozyskanie inwestora zewnętrznego 3 

Factoring 2 

Inne 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

 

Z grupy przedsiębiorstw, które realizowały działania inwestycyjne najwięcej, bo 43% 

zainwestowało kwoty od 10 000 do 100 000 zł, a prawie jedna trzecia w granicach od 

100 000 do 500 000 zł. Powyżej 500 000 zł inwestował niewielki odsetek przedsiębiorców, 

co stanowi potwierdzenie przedstawionych powyżej wyników badań, że polskie MSP dys-

ponują stosunkowo niskim poziomem środków trwałych. (tab. 2.2.8.) 

Tabela 2.2.8.  

Kwoty finansowania zewnętrznego z jakiego korzystały MSP w 2012 roku 

Kwota finansowania w PLN Odsetek przedsiębiorców 

Do 5 000 8 

Od 5 001 do 10 000 6 

Od 10 001 do 100 000 43 

Od 100 001 do 500 000 28 

Od 500 001 do 1 000 000 6 

Pow. 1 000 000 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

 

Bardzo podobne plany inwestycyjne do powyżej przedstawionych mają przedsiębior-

cy na 2013 rok. Połowa przedsiębiorców planuje zainwestować od 10 000 do 1 000 000 zł, 

a 31% od 100 000 do 500 000 zł (tab.2.2.9) 
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Tabela 2.2.9.  

Kwoty finansowania zewnętrznego jakie planują zainwestować MSP w 2013 roku 

Kwota finansowania w PLN Odsetek przedsiębiorców 

Do 5 000 0,9 

Od 5 001 do 10 000 5 

Od 10 001 do 100 000 50 

Od 100 001 do 500 000 31 

Od 500 001 do 1 000 000 3 

Pow. 1 000 000 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

 

Omówione powyżej bariery związane z pozyskaniem kapitałów przekładają się na ni-

ski poziom inwestycji w tym sektorze przedsiębiorstw. W 2012 roku 28% przedsiębiorstw 

nie podjęło żadnych działań inwestycyjnych, 35% zainwestowało niewiele, bo do 5 000 zł, 

a tylko 2% powyżej 500 000 zł. [Finansowanie …, 2013] 

Za główne przyczyny ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 

przedsiębiorcy uznali: skomplikowane procedury pozyskania kapitału obcego, w tym kredy-

tów bankowych – 53% respondentów. Kolejną barierą jest wysoki koszt pozyskania kapita-

łu (43% wskazań) obcego oraz wysokość wymaganych zabezpieczeń (38%). Co potwierdza 

wcześniej postawioną tezę, że większość polskich MSP nie dysponuje własnymi środkami 

trwałymi, które mogłyby być zabezpieczeniem w procesie pozyskania kapitału obcego. 

Z reguły środek trwały jest przedmiotem leasingu. 19% przedsiębiorców stwierdziło, że nie 

posiada zdolności kredytowej (tab. 2.2.10.). 
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Tabela 2.2.10.  

Przyczyny, które powodują, że polskie MSP nie korzystają z kapitałów obcych 

Przyczyny nieskorzystania z finansowania zewnętrznego Odsetek przedsiębiorców 

Skomplikowane procedury pozyskania kapitału zewnętrznego 53 

Wysokie koszty pozyskania kapitału 43 

Duża liczba wymaganych zabezpieczeń 38 

Obawa przed zadłużeniem 29 

Brak informacji o możliwościach finansowania 20 

Brak zdolności kredytowej firmy 19 

Brak takiej potrzeby 15 

Mała liczba instytucji finansowych dedykowanych MSP 10 

Inne  11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

 

Dane zawarte w tabeli 2.2.11 potwierdzają , że największą barierą wdrażania innowacji 

w Polsce jest bariera finansowania związana z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finanso-

wania. Przedsiębiorcy, określając grupę czynników, które zachęciłyby ich do zwiększenia 

działalności innowacyjnej, wskazali przede wszystkim na korzystne warunki finansowania 

takich inwestycji (60%) oraz na przejrzyste i szybkie procedury pozyskiwania środków fi-

nansowych (57%). Bardzo ciekawe jest spostrzeżenie przedsiębiorców, że dotychczasowa 

oferta finansowania innowacji nie jest dostosowana do potrzeb małych firm. Specyfiką 

polskiego sektora MSP jest zdecydowana dominacja mikroprzedsiębiorstw, które stanowią 

70% całej populacji, a wśród nich ponad 91% to osoby samo się zatrudniające, czyli osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą [Eurostat, 2013]. 
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Tabela 2.2.11.  

Czynniki, które zachęciłyby przedsiębiorców do pozyskiwania kapitałów obcych 

Czynniki Odsetek przedsiębiorców 

Korzystne warunki finansowania 60 

Przejrzysta i szybka procedura 57 

Oferta dostosowana do potrzeb małej firmy 52 

Wiarygodność instytucji finansującej 38 

Promocja i reklama firmy finansującej 6 

Inne  7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

Ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w zdecydowanym stopniu 

jest determinantą wpływającą na stopień innowacyjności realizowanych działań inwestycyj-

nych w polskim sektorze MSP, a tym samym pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw po-

dejmujących te działania.  

Omówione powyżej bariery, w tym bariery finansowe, przekładają się na strukturę 

inwestycji. W latach 2003-2011 połowa przedsiębiorców nie realizowała żadnych działań 

inwestycyjnych. W okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do UE wśród grupy przed-

siębiorstw, które inwestowały, dominowały inwestycje w komputery i systemy komputero-

we (ponad 60% małych i średnich przedsiębiorców). Te decyzje inwestycyjne wydają się 

być uzasadnione, ponieważ ponad 50% przedsiębiorstw w tamtym okresie nie posiadała 

systemów komputerowych, ani dostępu do Internetu. Przedsiębiorcy kupowali również 

maszyny i urządzenia produkcyjne zarówno nowe, jak i używane. W roku 2004 inwestowa-

no także w kupno maszyn i urządzeń o podobnych parametrach produkcyjnych do posia-

danych, rozwój sieci sprzedaży, poprawę jakości oferowanych usług, zakup nowoczesnych 

maszyn i urządzeń produkcyjnych. Czynnikiem motywującym do podjęcia wymienionych 

inwestycji była przede wszystkim chęć podołania wzmożonej konkurencji na rynku unij-

nym. [Duda, 2009]. 

Wyraźna zmiana struktury inwestycji jest widoczna od roku 2005. Większość przed-

siębiorców zaczęła inwestować w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne z myślą 

o wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług. Od 2007 roku można zauważyć nie-

wielki spadek odsetka przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami w innowacje, co 

przejawia się w malejącej liczbie inwestujących w maszyny i urządzenia ze względu na nową 

technologię. Powodem rezygnacji z innowacyjnych i zarazem kosztownych inwestycji mógł 

być mały popyt na rynku polskim na produkty innowacyjne. Wynika to z faktu, iż więk-

szość polskich konsumentów przy podjęciu decyzji o zakupie kieruje się ceną, a polskie 

MSP w zdecydowanej większości działają na rynku lokalnym lub regionalnym. Spowolnie-

nie rynku w Polsce, jak i u naszych unijnych sąsiadów spowodowało, że w 2011 roku 43% 
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MSP nie podjęło żadnych działań inwestycyjnych, a spośród tych którzy się zdecydowali, 

dominowały wydatki na zakup wyposażenia, mebli i sprzętu biurowego (25%). Ponadto 

można zauważyć znaczny spadek inwestycji w budynki, co może być spowodowane wciąż 

trwającym zastojem na rynku nieruchomości. Nie odnotowano również  nakładów związa-

nych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek (tab. 2.2.12). 

Tabela 2.2.12.  

Struktura inwestycji w polskim sektorze MSP w latach 2003-2011 

Rodzaj inwestycji Odsetek przedsiębiorstw 

2003 2004 2005 2006 2007-

2008 

2009 2010 2011 

Zakup maszyn i urzą-

dzeń ze względu na 

nową technologię 

- - 32,0 29,3 21,9 21,5 21,5 25,0 

Zakup maszyn i rządzeń 

o podobnych parame-

trach produkcyjnych 

42 44 28,1 34,3 17,9 18,6 18,6 22,0 

Używane maszyny i 

urządzenia 

23,5 - - - - - - - 

Budowa lub zakup 

budynków 

  22,4 18,4 14,9 10,8 10,8 3,0 

Wymiana maszyn/ 

urządzeń na podobne 

- - 27,9 20,1 10,0 9,0 9,0 - 

Modernizacja środków 

transportu 

41,5 8,1 27,9 23,6 8,4 6,6 6,6 10 

Poprawa jakości - 13,9 25,9 30,6 7,4 7,4 7,4 - 

Wprowadzanie nowych 

produktów 

- - 30,1 24,3 5,1 4,4 4,4 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Monitoring kondycji …, 2004, 

005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012; Trendy rozwojowe…, 2012] 

Z danych przedstawionych w tabeli 2.2.12 można wywnioskować, że mniej niż 25% 

polskich MSP inwestuje w środki trwałe o charakterze innowacyjnym. Z jednej strony wy-

nika to z faktu, że w strukturze polskich MSP dominują przedsiębiorstwa handlowe i usłu-

gowe, których działalność nie wymaga zakupu takich środków trwałych, a z drugiej strony 

ma to negatywny wpływ na budowanie trwałej przewagi nad konkurencją.  
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Z badań przeprowadzonych w 2013 roku przez Agencję Rozwoju Innowacji wynika, 

że z tej grupy przedsiębiorstw, które pozyskały zewnętrzne źródła finansowania, środki 

finansowe były przede wszystkim przeznaczone na działania związane z przywróceniem 

płynności finansowej (38%) oraz na zakup nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych 

(37%). Ponad 30% respondentów inwestowało w środki transportu oraz wyposażenie 

i narzędzia. Tylko 10% określiło swoje inwestycje jako innowacyjne. Wyniki badań za-

mieszczono w tabeli 2.2.13. 

Tabela 2.2.13.  

Cele na jakie przedsiębiorstwa przeznaczyły pozyskane środki finansowe 

Cele Odsetek przedsiębiorstw 

Przywrócenie płynności finansowej 38 

Nowe maszyny i urządzenia produkcyjne 37 

Środki transportu 32 

Wyposażenie, narzędzia 30 

Innowacje 10 

Wartości niematerialne i prawne 9 

Grunty 6 

Budynki 3 

Przejęcia nowych podmiotów gospodarczych 1 

Inne  7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Finansowanie …, 2013] 

Z analizy wyników badań przeprowadzonych w tym rozdziale wynika, że najczęściej 

wdrażane, w grupie polskich MSP, są innowacje produktowe a najbardziej innowacyjne są 

przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Można też zauważyć, że skłonność do innowacji 

wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Najwięcej innowacji produktowych wdrożyły 

średnie przedsiębiorstwa (32%), a najmniej mikro (18%). 

Zdaniem przedsiębiorców oprócz barier prawnych i legislacyjnych, największym pro-

blemem przy wdrażaniu innowacji jest bariera finansowa, czyli ograniczony dostęp do ze-

wnętrznych źródeł finansowania. Stąd też wszelkie ułatwienia związane z pozyskaniem 

kredytów bankowych i pożyczek, niższe koszty wdrażania innowacji, większy popyt na 

produkty innowacyjne w Polsce oraz bardziej rozwinięty rynek kapitałowy, który ułatwiałby 

pozyskanie partnerów biznesowych oraz współpracę z instytucjami finansującymi lub 

wspierającymi działalność innowacyjną, przedsiębiorcy uznali za kluczową pomoc przy 

realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. 
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2.3. KAIZEN JAKO NARZĘDZIE INNOWACJI 
ORGANIZACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

2.3.1. Istota podejścia kaizen 

Innowacje organizacyjne to wdrażanie nowej metody organizacyjnej, tak w zasadach 

działania przedsiębiorstwa, jak i w organizacji pracy [Podręcznik Oslo, 2008] 

Innowacje organizacyjne mają istotne znaczenia w działalności przedsiębiorstw po-

nadnarodowych. Przedsiębiorstwa te produkują wyroby na wszystkich kontynentach, stale 

dostosowując je do zmieniających się warunków otoczenia. W przypadku przedsiębiorstw 

ponadnarodowych zastosowanie innowacji organizacyjnych, co szerzej omówiono w pierw-

szej części rozdziału, ściśle przenika się z innowacjami technologicznymi [por. Edquist, 

Hommen, McKelvey, 2001]. 

Postęp techniczny, nowe technologie, nowe produkty, stosowanie nowych surowców 

czy komponentów wywołują w przedsiębiorstwach nieustające procesy dostosowawcze. 

Zarządzający przedsiębiorstwami poszukują narzędzi i metod, które pozwolą, w sposób 

niskokosztowy, podnieść efektywność procesów, dzięki czemu będą one tańsze, bezpiecz-

niejsze, szybsze i przynosić realne korzyści finansowe. 

W praktyce zarządzania firmą, innowacje organizacyjne mogą mieć swoje źródło za-

równo w postępie techniki czy technologii, jak również w usprawnianiu procesów pracy. 

Jednym z narzędzi usprawniających procesy jest kaizen. Kaizen pozwala, w wielu przypad-

kach bezkosztowo, podnieść efektywność procesów poprzez dokonywanie w nich niewiel-

kich innowacji, przede wszystkim o charakterze organizacyjnym. W przedsiębiorstwach 

działających na rynku globalnym ważne jest również to, by usprawnienia procesów nie 

ograniczały się wyłącznie do jednego stanowiska czy zakładu. Główne korzyści z uspraw-

nień pojawiają się wtedy, gdy są one powielane. Innowacje organizacyjne mają tu zarówno 

cechy innowacji zamkniętych i otwartych, gdyż proces ich tworzenia zakłada ich dyfuzję. 

Jednocześnie różne filie przedsiębiorstwa ponadnarodowego nastawiają się na umiejętne 

wykorzystanie praktyk, które zostały w innych filiach uznane za innowacyjne. Problemem 

w przedsiębiorstwach ponadnarodowych nie jest więc tylko tworzenie innowacji organiza-

cyjnych. Znacznie bardziej istotna jest dyfuzja rozwiązań. Tak, by pomysł obniżający koszty 

pracy urządzenia w Polsce można było zastosować w krótkim czasie na identycznym urzą-

dzeniu w fabryce położonej na innym kontynencie. 

Kaizen to metoda wywodząca się z japońskiej kultury pracy, której istota opiera się na 

nieustannym poprawianiu i ulepszaniu procesów w przedsiębiorstwie. Kaizen to połączenie 

2 słów: „kai”, czyli „modyfikować” lub „zmieniać”, oraz „zen”, czyli „myśleć”, „czynić 

dobro”, „czynić lepiej”. Kaizen oznacza więc ciągłe doskonalenie, usprawnianie, ulepszanie. 

Koncepcja kaizen została spopularyzowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego stule-

cia. Jest ona zaprzeczeniem tradycyjnego podejścia do doskonalenia procesów. W przedsię-
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biorstwach zarządzanych tradycyjnie wyróżnia się dwa podstawowe składniki funkcji zarzą-

dzania związane z wdrażaniem zmian: utrzymanie status quo – polegające na tworzeniu 

i przestrzeganiu standardów w zakresie zarządzania, organizacji, procesów czy jakości oraz 

usprawnianiu polegającym na doskonaleniu powyższych standardów (rys. 2.3.1). Doskona-

lenie to najczęściej sprowadza się do istotnych zmian o kluczowym znaczeniu dla przedsię-

biorstwa, czy procesów. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa powoduje, że działania 

usprawniające mogą przynieść duże zmiany o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, których wdrożenie jest niestety związane z wysokimi kosztami. 

 

Najwyższe kierownictwo     

Kierownictwo średniego 

szczebla 
Usprawnienia   

Nadzór   Utrzymanie 

Pracownicy     

Rysunek 2.3.1. Japońska koncepcja funkcji pracowniczych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Imai, 2006] 

W japońskim podejściu pojawia się nowy wymiar: kaizen – służący ciągłemu i nie-

ustannemu doskonaleniu. Doskonalenie to polega na cyklicznej analizie procesów, zasad 

czy standardów i ich niewielkiemu poprawianiu. Takie działanie ma charakter partycypacyj-

ny i uczestniczy w nim cała załoga. W ramach tego podejścia odpowiedzialnym za poprawę 

procesów staje się każdy pracownik (rys. 2.3.2.). 

 

Najwyższe kierownictwo Innowacje    

Kierownictwo średniego 

szczebla 
 Kaizen   

Nadzór   Utrzymanie 

Pracownicy     

Rysunek 2.3.2. Miejsce kaizen w koncepcji funkcji pracowniczych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Imai, 2006] 
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2.3.2. Kaizen a tradycyjne podejście do innowacji 

Japońskie podejście do innowacji organizacyjnych znacznie różni się od podejścia na-

zywanego zachodnim. Wynika to z wielu czynników: specyfiki kultury pracy, zarządzania, 

czy nastawienia na wyniki finansowe. 

W podejściu japońskim stosuje się ciągłe, ewolucyjne, stopniowe zmiany na lepsze. 

Tradycyjne podejście zachodnie skupia się na poprawie skokowej, jednorazowej, zaś inno-

wacje odnoszą się do zastosowania nowych technologii i wymuszają duże nakłady inwesty-

cje. Drobne usprawnienia nie przynoszą istotnej poprawy wyników w krótkim czasie. Dla-

tego też są niedoceniane w przedsiębiorstwach zarządzanych według bardziej agresywnych 

założeń biznesowych. 

Innowacje organizacyjne charakterystyczne dla podejścia zachodniego wymagają spe-

cjalistycznej wiedzy, zarówno rynkowej, jak i technicznej czy technologicznej. Tworzenie 

takich innowacji ogranicza się do niewielkiej grupy osób. Wiedza ta często jest własnością 

dostawców technologii. W przypadku podejścia charakterystycznego dla kaizen, w tworze-

niu innowacji organizacyjnych uczestniczą wszyscy pracownicy, bez względu na poziom ich 

wiedzy, czy umiejętności. Cechą szczególnie istotną w innowacjach w oparciu o kaizen jest 

dostęp do informacji czy najlepszych praktyk. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 

firm mających wiele zakładów czy filii. 

Tabela 2.3.1. 

Podstawowe różnice między podejściami do innowacji organizacyjnych 

 
 

Kryterium Podejście japońskie reprezentowane 
przez kaizen 

Podejście zachodnie reprezen-
towane przez tradycyjne in-

nowacje 

1 Efekt Długotrwały, nieprzełomowy Krótkotrwały, przełomowy 

2 Kroki Małe Duże 

3 Ramy czasowe Działania ciągłe, efekt narastający Działania jednorazowe, efekt 
natychmiastowy 

4 Zmiana Stopniowa i ciągła  Nagła i jednorazowa 

5 Zaangażowanie Wszyscy Kilka wybranych osób 

6 Podejście Praca zespołowa, podejście syste-
mowe 

Indywidualne pomysły i dzia-
łania 

7 Metoda pracy Utrzymanie i doskonalenie Przebudowa 

8 Idee Konwencjonalne know-how, trady-
cyjna technologia 

Przełom technologiczny, nowe 
wynalazki i teorie 

9 Wymagania 
praktyczne 

Niewielkie inwestycje, duży wysiłek 
do utrzymania 

Duże inwestycje, niewielki 
wysiłek do utrzymania 

10 Orientacja Na ludzi Na technologię 

11 Kryteria oceny Procesy i zaangażowanie w osiąganiu 
lepszych rezultatów 

Wyniki bezpośrednio wpływa-
jące na zyski 

12 Wykorzystanie Dobrze funkcjonuje w stabilnie roz-
wijającej się gospodarce 

Lepiej funkcjonuje w szybko 
rozwijającej się gospodarce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Imai, 2006] 
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Podstawowe różnice między podejściami do innowacji organizacyjnych przedstawio-

no w tabeli 2.3.1. Wynika z niej, że oba podejścia są przeciwstawne. Praktyka jednak wska-

zuje na ich silną synergię. Najczęściej przedsiębiorstwa starają się łączyć elementy podejścia 

innowacyjnego oraz japońskiego, wykorzystując je zgodnie ze specyfiką przedsiębiorstwa 

i występujących w nim procesów.  

Ważną różnicą między tradycyjnym podejściem do innowacji, a podejściem propo-

nowanym przez kaizen jest liczba innowacji. W przypadku podejścia tradycyjnego, ze 

względu na to, że innowacje mają charakter przełomowych zmian, jest ich niewiele. 

W praktyce pozwala to na drobiazgową kontrolę ich wdrażania. Decyzje o wielkich inwe-

stycjach podejmuje się na szczeblu kierowniczym. Dlatego też świadomość wprowadzanych 

innowacji jest powszechna na najwyższym szczeblu zarządzania, podobnie jak ocena prze-

biegu wdrażania czy rezultaty. Operatorzy i szeregowi pracownicy nie uczestniczą w ich 

wdrożeniu. W wielu przypadkach innowacje te mają charakter unikatowy, a ich aplikacja 

wymaga zakupu licencji czy patentów. Część innowacji jest wynikiem naśladownictwa lide-

rów branży w rozwoju technologii przez dostawców maszyn czy urządzeń.  

W tabeli 2.3.2 przedstawiono specyficzne cechy charakterystyczne dla tradycyjnych 

innowacji i kaizen.  

Tabela 2.3.2. 

Cechy charakterystyczne innowacji i kaizen 

Innowacje Kaizen 

Kreatywność  Adaptacyjność 

Indywidualizm Praca zespołowa (podejście systemowe)  

Zorientowanie na specjalistów Zorientowane na osoby o ogólnym przygoto-

waniu  

Przywiązywanie wagi do ogólnych spraw Przywiązywanie wagi do szczegółów  

Zorientowanie na technikę  Zorientowanie na ludzi  

Informacje zawężone do odpowiednich osób Informacje dostępne powszechnie 

Orientacja na wyznaczone działy Międzywydziałowe zorientowanie  

Poszukiwanie nowych technologii Bazowanie na już istniejących technologiach  

Pracownicy + zarząd Organizacje międzyfunkcjonalne 

Ograniczone sprzężenie zwrotne  Silne sprzężenie zwrotne  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Suzuki, 1993] 

W przypadku kaizen liczba pomysłów usprawniających często sięga tysięcy miesięcz-

nie. Najwyższe kierownictwo firmy nie jest wiec w stanie śledzić wszystkich zmian. Wdra-

żanie innowacji charakterystycznych dla kaizen uruchamiane jest przez operatorów, czyli 
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szeregowych pracowników firmy. Przedsiębiorstwa stosujące kaizen wdrażając innowacje 

muszą utrzymać produkcję na dotychczasowym poziomie, zaś proces, mimo zmian, nie 

powinien ulec destabilizacji. 

2.3.3. Metodyka propozycji usprawnień 

Propozycje usprawnień to narzędzie poprawy efektywności pracy, a zarazem jedna 

z podstawowych technik kaizen. Pierwowzoru propozycji usprawnień należy szukać w ba-

daniu metod pracy. W literaturze polskiej główny dorobek w tym zakresie to publikacje 

Mręły, Martyniaka czy Mikołajczyk. Obok badania metod pracy ważnym elementem 

usprawniania procesów pracy jest wykorzystanie partycypacji wykonawców.  

Metodyka propozycji usprawnień składa się z pięciu etapów [Imai, 2006, Suzuki, 

1993]: 

1. powołanie zespołu kaizen - decyzje podejmuje zarząd firmy, w skład zespołu 

wchodzą pracownicy znający procesy oraz zadania wykonawców; 

2. opracowanie bazy danych oraz formularzy służących rejestracji wniosków; 

3. opracowanie regulaminu; 

4. przeprowadzenie szkoleń i kampanii informacyjnej; 

5. uruchomienie systemu zgłaszania, analizowania i wdrażania wniosków. 

Wybrane aspekty metodyki zostały omówione w kolejnym podrozdziale. 

Zasady funkcjonowania propozycji usprawnień w przedsiębiorstwie określa regulamin 

wniosków. Wskazać można cztery ogólne zasady usprawnień. 

1. Propozycja usprawnień, zwana również wnioskiem kaizen, to pisemny pomysł 

usprawnienia, eliminowania strat i marnotrawstwa w jednym z 5 obszarów: bezpieczeń-

stwo, jakość, koszt, porządek, skrócenie czasu procesu. 

2. Propozycje usprawnień nie mają zastosowania przy realizacji nowych projektów, 

wdrażaniu nowych technologii czy produktów. 

3. Proponowane usprawnienie powinno charakteryzować się niskim kosztem wdro-

żenia wniosku, krótkim czasem realizacji, udziałem i zaangażowaniem wnioskującego 

w realizację. 

4. Wnioski usprawniające powinien zgłaszać każdy pracownik. 

Obok powyższych zasad, niezbędne jest tworzenie procedury składania wniosków. 

Jest ona szczególnie ważna tam, gdzie pracownicy muszą ich zgłaszać dużo. Typowa pro-

cedura składania wniosków wygląda następująco:  

1. Każdy pracownik zobowiązany jest składać stosowne wnioski. Ich liczba będzie 

zależna od rodzaju działalności firmy. W przemyśle samochodowym może to być nawet 

około trzech miesięcznie, a w chemicznym jeden. 
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2. Arkusze wniosków są dostępne w wyznaczonych miejscach.  

3. Wnioski niekompletne, nieczytelne czy anonimowe nie będą rozpatrywane. 

4. Wypełniony wniosek należy wrzucić do skrzynki. 

5. Lider zespołu kaizen zbiera wnioski, a następnie sprawdza ich poprawność. 

Kompletny wniosek jest rejestrowany w bazie danych i odnotowywany na tablicy informa-

cyjnej. 

6. Zespół oceniający zbiera się raz na tydzień dokonując kwalifikacji wniosków 

(przyjęcie, odrzucenie, przekazanie do dalszej analizy). Każdy wniosek przyjęty do realizacji 

otrzymuje opiekuna. 

7. Przyjęty do realizacji wniosek podlega dalszej ocenie. Ocenę wniosku rozpoczyna 

kierownik działu, który dokonuje oceny pomysłu oraz określa jak często opisywany we 

wniosku problem ma miejsce. Jeżeli wniosek dotyczy bezpieczeństwa, czy ochrony środo-

wiska to jest on również opiniowany przez kierowników odpowiedzialnych za te działy. 

Następnie wniosek ocenia specjalista szacując jego koszty, efekty oraz terminy realizacji. 

Jeżeli koszt usprawnienia jest niższy niż 1000 euro, dokonuje się tylko skróconej analizy 

opłacalności wdrażania wniosku. Jeśli koszt usprawnienia zawiera się w przedziale 1000- 

2500 euro, to analiza jest bardziej dokładna. W przypadku gdy koszt przekroczy 2500 euro, 

wniosek przekazywany zostaje do działu inwestycji. 

8. Wniosek zostaje przekazany do dalszej analizy jeśli zespół oceniający uzna, że je-

go zastosowanie wykracza poza obszar wydziału i może mieć znaczenie dla innych wydzia-

łów przedsiębiorstwa. 

9. W przypadku odrzucenia wniosku lider zespołu informuje o tym pracownika, 

przedstawiając mu przyczyny odrzucenia. 

10. Obowiązkiem opiekuna wniosku jest koordynacja działań związanych z realizacją 

wniosku. Do działań tych należy zaliczyć: kontakt z autorem pomysłu, dobór koncepcji 

realizacji wniosku, dobór wykonawców, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację, 

określenie terminów, ocena efektów wdrożenia. 

11. Kierownicy, specjaliści i mistrzowie zobowiązani są brać czynny udział w opi-

niowaniu i wdrażaniu wniosków.  

12. Jeżeli wniosek nie może być zrealizowany w terminie 14 dni, pracownik, który go 

zgłosił jest informowany o terminie jego realizacji. 

2.3.4. Praktyka kaizen w polskich przedsiębiorstwach motoryza-
cyjnych 

W przeciągu ostatnich 10 lat wydajność pracy w sektorze produkcyjnym wzrosła 

dwukrotnie. Polska, wraz z napływem inwestycji zagranicznych, stała się miejscem transfe-

ru technologii oraz nowych metod organizacji pracy. Wraz z napływem inwestycji wzrosła 

innowacyjność przedsiębiorstw. Zjawisko to dotyczy również innowacji, tak technologicz-
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nych jak i organizacyjnych. Szczególnie jest to widoczne w sektorze samochodowym, który 

na całym świecie cechuje się wysokim stopniem zorganizowania i innowacyjności. Rozwią-

zania stosowane w przemyśle samochodowym należą do najbardziej nowoczesnych i często 

służą jako benchmark dla innych sektorów gospodarki wskazując im kierunki rozwoju. Zna-

czenie motoryzacji w innowacjach wynika ze specyfiki tego sektora. Fabryki samochodów 

i ich dostawy działają na szybko zmieniającym się rynku. Producenci z tego sektora muszą 

jednocześnie spełniać wiele, często sprzecznych ze sobą celów, wśród których należy wy-

mienić: wysoką jakość, bezpieczeństwo, bezusterkowość, niskie zużycie paliwa, niski po-

ziom hałasu, niską masę czy estetykę. Sprzeczności te powodują konieczność stałego do-

skonalenia produktów w zakresie wyrobów gotowych, części czy procesów. Producenci 

samochodów stale doskonalą nowe modele, jak również nieustająco wymagają od dostaw-

ców części ciągłych usprawnień zarówno w zakresie cech wyrobów, jak i organizacji pro-

dukcji. Polskie fabryki koncernów samochodowych należą do najbardziej wydajnych na 

świecie. Podobnie ich polscy dostawcy należą do liderów wydajności, kosztów i krótkiego 

czasu reakcji. 

Najczęściej wskazuje się na dwa podstawowe źródła podnoszenia wydajności pracy. 

Są to: 

1. innowacje technologiczne w zakresie techniki i technologii, których stosowanie 

skokowo podnosi wydajność pracy; 

2. innowacje organizacyjne, sprowadzające się najczęściej do poprawy organizacji 

pracy, których stosowanie pozwala na stałe doskonalenie procesów. 

Wpływ postępu w technice i technologii na wzrost wydajności pracy jest oczywisty 

i szeroko opisany w literaturze. Inwestorzy zagraniczni przenosząc działalność produkcyjną 

do Polski mogą wykorzystać następujące możliwości: 

1. zakupić polskie przedsiębiorstwo i prowadzić działalność według dotychczaso-

wych metod zarówno w sferze techniki, jak i organizacji pracy, z powolnym wdrażaniem 

nowych standardów (doświadczenia FIATA); 

2. zakupić lub zbudować przedsiębiorstwo z wykorzystaniem parku maszynowego 

transferowanego z fabryk zamykanych lub unowocześnianych na Zachodzie (doświadcze-

nia Volksvagena),; 

3. zbudować fabrykę jako greenfield i zaopatrzyć ją w nowe urządzenia z zastosowa-

niem nowoczesnych narzędzi organizacji pracy (inwestycje Opla). 

Do Polski zaczynają się również przenosić dostawcy części do produkowanych aut. 

Wśród nich należy wymienić między innymi VALEO, Delphi czy Toyotę. 

Dwa ostatnie źródła podnoszenia wydajności pracy oznaczają zarówno transfer tech-

nologii, jak również szybką adaptację innowacji organizacyjnych. Istotne znaczenie ma tu 

sprawna komunikacja między polską filią, a firmą matką oraz przepływ pracowników. Po-

zwala to na poprawienie efektywności pracy załogi i umożliwia lepsze zrozumienie kultury 

organizacji. Firmy organizują w swych głównych siedzibach wielomiesięczne szkolenia dla 
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średniego szczebla kadry zarządzającej. Celem tych szkoleń jest wprowadzenie do kultury 

organizacji w Polsce standardów zarządzania danego przedsiębiorstwa.  

Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych, czy organizacyjnych podnosi wy-

dajność pracowników. Początkowo główny trud spoczywa na kadrze inżynierskiej, która 

stara się zaimplementować rozwiązania technologiczne zaobserwowane podczas pobytów 

w firmie matce. Inżynierowie dokonują poprawy procesów poprzez wykorzystanie podsta-

wowych narzędzi usprawniania, często posługując się wyłącznie intuicją i wiedzą tech-

niczną. W ten sposób można podnosić wydajność pracy o ponad 5% rocznie. Po pierw-

szych 2-3 latach proste usprawniania w zakresie techniki i technologii nie są już motorem 

poprawy efektywności pracy. Większego znaczenia nabiera poprawa organizacji pracy, 

a zatem innowacje organizacyjne. 

Dlatego też równolegle z postępem technicznym i technologicznym przedsiębiorstwa 

rozpoczynają badania w zakresie organizacji pracy. Wśród wielu narzędzi usprawniania 

organizacji warto zwrócić uwagę na istotny element kaizen: propozycje usprawnień. 

Propozycje usprawnień zaczęto stosować w przemyśle samochodowym. Ich odpo-

wiednia liczba (rozumiana jako bezwzględna liczba zgłoszonych pomysłów) oraz ich jakość 

(mierzona zarówno poprzez poziom znaczenia dla firmy, jak i poprzez liczbę pomysłów 

zaakceptowanych) wpływa na decyzję otrzymania przez pracowników premii indywidual-

nych lub zbiorowych. Najbardziej cenne pomysły nagradzane są wyróżnieniem pracownika 

w sposób niematerialny – poprzez publikacje zdjęcia autora i opis pomysłu w biuletynie 

zakładowym – i/lub materialnym – poprzez gratyfikację finansową połączoną ze stosow-

nym prezentem. Propozycje usprawnień nie zawsze są innowacjami. 

Zgłaszanie propozycji usprawnień jest obligatoryjne dla pracowników produkcyjnych. 

W sporej części zakładów propozycje usprawnień zgłaszają również pracownicy admini-

stracji. Kontakt z miejscem pracy - gemba - staje się koniecznością sprawnie zarządzanego 

przedsiębiorstwa. Przejście po hali i obserwacja różnych procesów pozwala również pra-

cownikom administracji mieć ciekawe sugestie poprawy tych procesów. 

Najczęściej pracownicy powinni zgłosić minimum dwa pomysły miesięcznie, z któ-

rych przynajmniej jeden ma być przyjęty do realizacji. W zależności od firmy i jej kultury, 

rozliczany jest albo sam pracownik (i tu głównym kryterium będzie ilość zgłoszonych po-

mysłów) lub brygada czy wydział (tu można poszerzyć ocenę o propozycje przyjęte do 

akceptacji). Zgłaszanie minimum dwóch wniosków miesięcznie powoduje, że przedsiębior-

stwo musi zorganizować procedurę zbierania i wdrażania wniosków w krótkim czasie. Dla-

tego też z propozycji usprawnień korzystają przedsiębiorstwa dobrze zorganizowane, ze 

sprawnie funkcjonującymi procedurami. 

Propozycje usprawnień mogą dotyczyć jednego z obszarów: 

1. bezpieczeństwa pracy: higiena i czystość, ochrona przeciwpożarowa, ochrona 

środowiska; 

2. jakości: pracy i produktów 
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3. skrócenia czasu procesu: zwiększenie produktywności procesów, techniczne 

ulepszenie maszyn i urządzeń, transport, ergonomia; 

4. kosztów: zużycie surowców, materiałów i energii, zapasy; 

5. porządku. 

Każda z propozycji zostaje opisana na formularzu zgłoszeniowym (rys. 2.3.3), 

a następnie przekazana brygadziście. Wśród proponowanych sposobów opisu uwzględnia 

się zarówno formę tekstową, jak również można posłużyć się rysunkiem czy schematem.  

 

Numer wniosku 

______ / ______/ ___ ___ / __ __ 

Numer   wydział   miesiąc    rok 

Data złożenia wniosku 

/  _  _  /  _  _  /  _  _   

 dzień   miesiąc   rok 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej propozycje Stanowisko 

______________ ____________________ _______________ 

ISTOTA I OPIS/ RYSUNEK POMYSŁU  

 
 
 
 

Wypełnia Komisja Kwalifikacyjna KAIZEN 
Czy pomysł zostaje zakwalifikowany do wdrożenia? 

 Tak  Nie 
 
…………………(podpis)…………………….. 

Rysunek 2.3.3. Propozycja usprawnień – wniosek zgłoszeniowy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów firmy motoryzacyjnej 

 

Brygadzista odrzuca wyłącznie te wnioski które nie są podpisane. Pozostałe wywie-

szane są na następny dzień po złożeniu na specjalnej tablicy kaizen. Działanie to służy kilku 

celom: uświadamia innym pracownikom, że niektórzy zgłosili już swoje pomysły; umożli-

wia innym pracownikom podobne rozwiązania na ich stanowiskach pracy lub też rozwinię-

cie i poprawę dopiero co zgłoszonego pomysłu. Wywieszenie pomysłu pełni tu zarówno 

funkcje psychologiczną, jak również pozwala zastosować elementy dwóch metod zarządza-

nia: benchmarkingu i burzy mózgów. 

Pomysły są analizowane przez Komisję Kwalifikacyjną Kaizen. W skład komisji 

wchodzą brygadziści, liderzy i kierownicy danego wydziału. Komisja zbiera się najczęściej 

dwa razy w miesiącu. W większych firmach jest to czasem odstęp tygodniowy, w mniej-
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szych nawet miesięczny. Komisja w zasadzie jest władna samodzielnie zdecydować o za-

kwalifikowaniu pomysłu do wdrożenia. Istnieją jednak dwie przesłanki, by decyzja nie zo-

stała podjęta: pomysł przekracza zakres działania komisji kwalifikacyjnej danego wydziału 

i jego zakwalifikowanie będzie wymagało powołania dodatkowych osób z obszarów zwią-

zanych z pomysłem lub szacunkowy koszt pomysłu przekracza określoną wartość (ponad 

1000 euro lub ponad 2500 euro - wtedy potrzebna staje się kalkulacja finansowa). 

Najbardziej cenne są pomysły nie wymagające nakładów. W początkowym okresie 

stosowania propozycji usprawnień są to zresztą pomysły bardzo częste: na przykład proszę 

przenieść jeden z komponentów na prawą stronę – jest on cięższy od pozostałych, więc 

lepiej go wziąć prawą ręką. Po miesiącu zgłaszany jest wniosek przeciwny- przenieśmy ten 

komponent na lewą stronę - jest potrzebny dopiero pod koniec montażu, wygodniej, by był 

dostępny z lewej strony, bezpośrednio przed przekazaniem produktu na kolejne stanowi-

sko. Z czasem propozycje usprawnień dojrzewają wraz z pracownikami – są coraz bardziej 

przemyślane i ich zastosowanie wymaga już większych nakładów. 

Brak kosztów lub niski koszt jest priorytetem przy wyborze propozycji usprawnień. 

Często można wykorzystać z pozoru banalne rozwiązania i osiągnąć korzyści wymierne 

w skali przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy przekraczany jest pewien poziom nakładów poja-

wia się konieczność analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. W większości przypadków ana-

liza ta pozwala na wydanie zgody na realizację pomysłu. 

Kolejnym etapem opisywanego procesu jest przekazanie pracownikowi przez bryga-

dzistę informacji o realizacji zgłoszonego przez niego pomysłu. Jednocześnie pomysł ten 

jest nanoszony na wydziałowy arkusz propozycji usprawnień (rys. 2.3.4).  

Wydziałowy arkusz propozycji usprawnień 

Wydział: _______________ 
Bieżąca data arkusza: 
_ _/ _  _ /  _ _ 

Lp. 
Nr wnio-

sku 
Data złożenia 

pomysłu 
Imię i nazwisko 
pomysłodawco 

Tytuł – krótki 
opis (pomysł) 

Termin 
wdrożenia 

B J K P S 

1                     

           

5                     

* B – Bezpieczeństwo, J - Jakość, K - Koszt, P –Porządek, S- Skrócenie czasu (właściwe za-
znacz)  

Rysunek 2.3.4. Wydziałowy arkusz propozycji usprawnień 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów firmy motoryzacyjnej 
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Arkusz taki zawiera syntetyczny zestaw zawierający nazwisko autora oraz krótki opis 

pomysłu. Informacje te są poszerzone o datę złożenia wniosku oraz przewidywany termin 

realizacji. Dodatkowo określa się czego dotyczy dany wniosek poprzez zakreślenie kolumn: 

bezpieczeństwo, jakość, koszt, porządek lub skracanie czasu. Pożądane rozwiązania dotyczą 

kilku kategorii jednocześnie. Pojawienie się propozycji usprawnienia w wydziałowym arku-

szu oznacza wdrożenie pomysłu do realizacji. Najczęściej termin realizacji nie przekracza 

miesiąca. Po upływie miesiąca od wdrożenia wniosku jest on weryfikowany przez komisję 

oceniającą. W skład komisji wchodzą kierownicy wydziałów oraz utrzymania ruchu, maga-

zynu czy dystrybucji. Celem spotkania komisji jest ponowna ewaluacja pomysłu. 

Komisja ocenia czy założony cel złożenia wniosku został osiągnięty. Jeśli nie, to pra-

cownik zgłaszający pomysł nie otrzyma z tego tytułu gratyfikacji. W przypadku pozytywnej 

oceny pracownik dostaje gratyfikację. Jeśli ewaluacji podlega cała brygada, to w takim przy-

padku można posłużyć się współczynnikiem określającym liczbę wdrożonych pomysłów 

na jednego zatrudnionego. Przekroczenie liczby zgłoszonych i zrealizowanych wniosków 

jest wtedy podstawą wypłaty premii dla wszystkich pracowników brygady, zmiany czy wy-

działu.  

W przypadku indywidualnej ewaluacji ocenie poddane są następujące elementy:  

 kreatywność pomysłu (adaptacja rozwiązania zaobserwowanego na innym stano-

wisku, prosty pomysł czy pomysł złożony); 

 zakres zastosowania (pomysł nadaje się do zastosowania wyłącznie na jednym 

stanowisku, pomysł przekracza ramy stanowiska, ale mieści się w ramach wydziału, propo-

zycja przekracza ramy wydziału, jest ważna dla całej firmy); 

 wpływ na bezpieczeństwo, jakość, koszt, porządek i skracanie czasu (tu oczekuje 

się synergii wielu czynników).  

Ostatni element procesu kaizen to ocena zaangażowania pomysłodawcy w proces 

wdrażania. Istnieją tu cztery stopnie oceny: od braku zaangażowania poprzez niewielkie 

zaangażowanie, ważną rolę, aż do wysokiego poziomu zaangażowania sprowadzającego się 

do poświęcenia czasu i energii w celu osiągnięcia sukcesu. Ten ostatni element ma zdecy-

dowanie najmniejsze znaczenie w ocenie. Wynika to z trudności w precyzyjnej ocenie, jak 

również z cech osobowościowych operatorów.  

Syntetyczny arkusz oceny został przedstawiony na rys. 2.3.5. Każdej z ocen przypisuje 

się wagę (choć nie jest to obowiązkowe) a następnie sumuje. W dalszej kolejności dokonuje 

się przeliczenia liczby otrzymanych punktów na wysokość premii za innowacyjność. 
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   Numer wniosku 
   _____/_____/_____/_____ 

   Data złożenia wniosku 

   _ _  /  _ _  /  _ __ 

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej pomysł 

 

  Stanowisko 

Lp  Obszar Ocena Waga 
Punkty  

(max liczba) 

1 

Kreatywność  

3 30 
a) Adaptacja pomysłu istniejącego  1 

b) Prosty pomysł  2 

c)  Złożony pomysł 10 

2 

Zakres aplikacji pomysłu  

2 20 
a)  Zastosowanie w obszarze jednego stanowiska 1 

b)  Zastosowanie w obszarze jednego wydziału 3 

c)  Zastosowanie w obszarze kilku wydziałów 10 

3 

Wpływ pomysłu na bezpieczeństwo, jakość, koszt, 
porządek, skracanie czasu 

 

5 45 

a) Pomysł wpływa na 1 z w/w czynników 1 

b) Pomysł wpływa na 2 z w/w czynników 3 

c) Pomysł wpływa na 3 z w/w czynników 5 

d) Pomysł wpływa na 4 z w/w czynników 7 

e) Pomysł wpływa na 5 z w/w czynników; 9 

4 

Zaangażowanie pomysłodawcy w procesie wdra-
żania pomysłu 

 

1 5 

a) Brak zaangażowania  0 

b) Niewielkie zaangażowanie – brał udział, nie 
odgrywał najważniejszej roli 

1 

c) Dobry poziom zaangażowania – odgrywał waż-
ną rolę  

3 

d) Bardzo wysoki poziom zaangażowania – po-
święcił dużo czasu i energii, aby osiągnąć efek-
tywne wdrożenie  

5 

Rysunek 2.3.5. Arkusz oceny propozycji usprawnień 

Źródło: [Wacławik, 2007] 
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2.3.5. Dyfuzja najlepszych praktyk  

Firmy wdrażające propozycje usprawnień działają w określonym otoczeniu. Programy 

kaizen stosowane są zarówno w przedsiębiorstwach posiadających jeden zakład czy wydział, 

jak również w firmach globalnych mających wiele zakładów wydziałów czy filii. 

W przedsiębiorstwach jednozakładowych kaizen w zasadzie sprowadza się do 

usprawnienia elementu jakiegoś procesu. Większa część innowacji organizacyjnych ma cha-

rakter unikatowy i ich zastosowanie odnosi się do pojedynczej maszyny, urządzenia czy 

stanowiska. W praktyce wnioski usprawniające można zastosować na bliźniaczych stanowi-

skach pracy. Dlatego też stosowane w takich przedsiębiorstwach procedury są zdecydowa-

nie bardziej uproszczone. 

W firmach jednozakładowych zakończeniem wniosku jest jego wdrożenie. W firmie 

wielozakładowej olbrzymi nacisk zostanie położony na dyfuzję usprawnienia. Celem będzie 

nie tylko drobna poprawa jakiegoś procesu w fabryce. Bardziej istotne będzie to, by infor-

macje o usprawnieniu dotarły do wszystkich fabryk i wszystkich stanowisk podobnego 

typu. Jeżeli pojedyncze usprawnienie przyniesie oszczędność w wysokości 20 zł, to jego 

znaczenie ekonomiczne będzie niewielkie. Jeśli jednak rozwiązanie to zostanie zastosowane 

na 1000 stanowisk danego typu, to miesięczne oszczędności wyniosą 20 000 zł. 

Dlatego też oceniając wnioski składane przez pracowników decydenci działający w 

przemyśle samochodowym od razu skupiają się na możliwości dyfuzji rozwiązania. Jednym 

z kryterium oceny jest więc pytanie o to, czy wniosek odnosi się do jednego stanowiska, 

jednego wydziału czy kilku wydziałów. Wnioski jednostanowiskowe mają oczywiście swoje 

hermetyczne zastosowania. Jednak jeśli wniosek ma charakter wielowydziałowy, to przed-

siębiorstwo dokonuje stosownej wymiany informacji między fabrykami. 

Firma korzysta więc z benchmarkingu wewnętrznego uruchamiając różne kanały dyfuzji 

pomysłów. Osoby będące odpowiedzialne za kaizen w zakładzie bardzo często odwiedzają 

inne zakłady danej grupy. Z jednej strony jest to możliwość obserwacji rozwiązań stosowa-

nych przez inne zakłady, z drugiej kanał przekazywania własnej wiedzy i doświadczeń. 

Efekty takich wizyt pojawiają się więc zarówno w zakładzie, w którym odbywało się spo-

tkanie, jak również często służą jako propozycje usprawnień w zakładzie osoby delegowa-

nej. Firmy sektora próbują również budować bazy danych z najbardziej ciekawymi i uni-

wersalnymi rozwiązaniami. W ramach komunikacji wewnętrznej gromadzi się i rozsyła naj-

ciekawsze pomysły miesiąca z poszczególnych zakładów. 

Jednak mimo dużego nacisku ze strony zarządzających oraz silnej motywacji osób 

odpowiedzialnych za kaizen, zdecydowana większość rozwiązań pozostaje wąskimi prakty-

kami, z których korzyści odnosi wyłącznie jedno stanowisko pracy w jednej fabryce. Oka-

zuje się, że motywowanie pracowników odpowiedzialnych za kaizen jest trudne wtedy, gdy 

chcą oni skorzystać z małych innowacji w innych zakładach. Gromadzenie setek tysięcy 

rozwiązań wymagałoby ich ścisłego katalogowania i uruchamiało dodatkową biurokrację. 

Tempo zmian jest tak duże, że część pomysłów się dezaktualizuje. Dlatego też przemysł 
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samochodowy nastawia się na bezpośrednią współpracę między odpowiedzialnymi za ka-

izen, ale również na wymianie informacji o najciekawszych usprawnieniach.  

Praktyczne aspekty wdrożenia kaizen prześledzić można na przykładzie wybranego 

przedsiębiorstwa - dostawcy części samochodowych. Na wydziale zatrudniającym 300 osób 

miesięcznie pracownicy składają około 600 propozycji usprawnień. Do ich oceny powoła-

na jest 3 osobowa komisja, która spotyka się raz na tydzień. Do wdrożenia przyjmuje się 

około 46% procent wniosków, odrzuca się od razu prawie 28% z nich, około 8% wnio-

sków jest w realizacji. Pozostałe wnioski albo nie są realizowane albo oczekują na realizację 

lub weryfikację. Kwotę 2500 euro przekracza około 3% wniosków, są więc one przesunięte 

do realizacji przez dział inwestycji. Najczęściej zgłaszane pomysły dotyczą aspektów skró-

cenia czasu procesu oraz porządku. Mniej wniosków odnosi się do bezpieczeństwa pracy. 

Pracownicy też niezbyt często zgłaszają pomysły obniżenia kosztów, czy poprawy jakości. 

Warto jednak dodać, że w wielu przypadkach pomysł obejmuje więcej niż jedną kategorię. 

Propozycje usprawnień są skutecznym narzędziem doskonalenia procesów sektorze 

samochodowym. W wyniku ich zastosowania producent wymusza na pracownikach kry-

tyczne spojrzenie na własny warsztat pracy. Wykorzystanie pomysłów ma wymiar zarówno 

ekonomiczny, jak i psychologiczny. Pierwszy z nich pozwala doskonalić procesy zwiększa-

jąc ich bezpieczeństwo przy poprawie wydajności pracy, drugi wzbogaca pracę. Wykorzy-

stanie propozycji usprawnień jest jednak dość skomplikowane. Skuteczne wdrożenie sys-

temu wymaga stworzenia klimatu organizacyjnego, który będzie otwarty na zmiany. A ich 

charakter, sprowadzający się najczęściej do dużej ilości drobnych zmian, wymaga zarówno 

dużej motywacji, jak i wymusza zmiany organizacyjne. Motywacja dotyczy zarówno szere-

gowych pracowników, jak również kierowniczych stanowisk. Te ostatnie nie zawsze zdają 

sobie sprawę ze znaczenia niewielkich zmian i drobnych usprawnień, które mogą przełożyć 

się na szybką i widoczną poprawę wyników finansowych.  

Propozycje usprawnień są skutecznym sposobem tworzenia innowacji organizacyj-

nych. Jednakże warto zwrócić uwagę, że ich celem jest nie tylko innowacyjność. Stosowanie 

wniosków kaizen pozwala również na poprawę motywacji pracowników i na pewno wzbo-

gaca pracę. Specyfiką firmy ponadnarodowej z sektora samochodowego jest konieczność 

dyfuzji rozwiązań, a więc jednocześnie nacisk na tworzenie innowacji spełniających cechy 

innowacji otwartych, szerzej opisanych w pierwszej części rozdziału.  

PODSUMOWANIE 

Innowacyjność uznawana jest współcześnie za jedno z podstawowych źródeł przewa-

gi konkurencyjnej. Z tego powodu odgrywa ona ważną rolę w procesie zarządzania przed-

siębiorstwem. Menadżerowie chcący ją rozwijać w swoich przedsiębiorstwach muszą jed-

nak uwzględnić szereg czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które 

wpływają na innowacyjność.  
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Innowacyjność rozwijana jest współcześnie coraz częściej w oparciu o zewnętrzne za-

soby wiedzy. Wprowadzanie innowacji na rynek odbywa się przy wykorzystaniu różnych 

kanałów, w tym także zewnętrznych (na przykład poprzez przedsiębiorstwa typu spinn-off). 

Realizacja procesów innowacyjnych w oparciu o model otwartych innowacji wymaga często 

zastosowania nowego modelu biznesowego, który wspiera innowacyjne strategie przedsię-

biorstwa. O proinnowacyjności modelu decyduje wiele czynników, wśród których znajdują 

się zarówno wartość dostarczana klientom, jak i szeroko rozumiane zasoby, pozycja zaj-

mowana przez przedsiębiorstwo w łańcuchu wartości oraz relacje z ostatecznymi konsu-

mentami. 

Problematyka innowacyjności dotyczy zarówno dużych, jak i małych i średnich przed-

siębiorstw. MSP znajdują się w szczególnej sytuacji, gdyż dysponują niewielkim potencja-

łem innowacyjnym. Jak pokazują wyniki badań, w ostatnich latach maleją inwestycje zwią-

zane z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, a inwestycje w środki trwałe podej-

mowane są przez mniej niż 25% polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Taka sytuacja, 

mimo że dająca się wytłumaczyć strukturą sektora MSP czy sytuacją gospodarczą, w dłuż-

szym okresie może negatywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. 

W przypadku wielu MSP rozwój ich innowacyjności dokonywać się może jedynie przy 

wsparciu zewnętrznym. Okazuje się jednak, że możliwości tego wsparcia są często niewy-

starczające. Jak pokazują wyniki przytoczonych w rozdziale badań, największym problem 

przy wdrażaniu innowacji jest ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. 

W opinii przedsiębiorców dostępne środki są oferowane na niekorzystnych warunkach, 

a ponadto obarczone skomplikowanymi procedurami. Przedsiębiorcy uważają, że dotych-

czasowa oferta finansowania innowacji nie jest dostosowana do potrzeb małych firm. Taka 

sytuacja stanowi wyzwanie dla działań ukierunkowanych na wsparcie innowacyjności. 

Oprócz tak kompleksowych rozwiązań dotyczących organizacji przedsiębiorstwa jak 

model biznesowy, wsparciem dla procesów innowacyjnych mogą być także metody zarzą-

dzania, takie jak na przykład kaizen. Są one powszechnie wykorzystywane w wielu bran-

żach. Szczególnego znaczenia nabierają one w przypadku dużych przedsiębiorstw, w któ-

rych związane z nimi korzyści podlegają zwielokrotnieniu poprzez zastosowanie na wielu 

stanowiskach pracy. Szczególnym wyzwaniem staje się dyfuzja tych rozwiązań w przypadku 

przedsiębiorstw wielozakładowych. Jak pokazują doświadczenia licznych przedsiębiorstw, 

w warunkach zmiennego otoczenia szybkie wprowadzenie choćby drobnych innowacji 

organizacyjnych może przyczynić się do poprawy efektywności realizowanych procesów. 

Okazuje się, że przedsiębiorstwa potrafią korzyści te maksymalizować wykorzystując sfor-

malizowane procedury i procesy związane z przepływem wiedzy oraz rozbudowując swoje 

bazy danych, czego przykłady znajdujemy choćby w branży motoryzacyjnej. 
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ROZDZIAŁ 3. DETERMINANTY ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORSTW GLOBALNYCH 

3.1. BORN GLOBAL WE WSPÓŁCZESNYCH 
KONCEPCJACH GLOBALIZACYJNYCH  

3.1.1. Źródła procesu internacjonalizacji 

Jednym z współcześnie obserwowanych zjawisk o charakterze internacjonalizacyjnym 

jest tworzenie przedsiębiorstw, które od chwili powstania nastawione są na funkcjonowanie 

na rynku globalnym. Globalizacja oraz internacjonalizacja są w dzisiejszych czasach jedną 

z cech charakterystycznych dla współczesnej gospodarki światowej. Oznacza to wzrost 

liczby i stopnia intensywności powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnymi krajami, 

ich regionalnymi ugrupowaniami oraz przedsiębiorstwami [Rymarczyk, 2004]. Efekt ten 

starają się w nowatorski sposób wykorzystać przedsiębiorstwa działające głównie w branży 

nowoczesnych technologii, które bardzo szybko za rynek swojej działalności uznają rynek 

globalny.  

Koncepcja born global ma swoje źródło w procesach internacjonalizacji gospodarek na-

rodowych oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Internacjonali-

zacja jest często postrzegana jako ekspansja zmierzająca do zwiększenia wolumenu produk-

cji i uzyskania w ten sposób możliwości szybszego zamortyzowania nakładów na badania 

i rozwój, realizowana poprzez zwiększenie rozwoju eksportu lub bezpośrednie inwestowa-

nie [Brillman, 2002]. Przedsiębiorstwa funkcjonujące poza granicami kraju pochodzenia 

decydują się na odmienne strategie konkurowania oraz wybierają różne modele działalno-

ści. Wśród nowych zjawisk w międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw pojawiła się tak 

zwana wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw, która jest konsekwencją nowych wa-

runków rynkowych, zmian w technologii wytwarzania, transportu, komunikacji, a także 

wyższych kwalifikacji ludzi, w szczególności szeroko rozumianych kompetencji menedże-

rów [Oczkowska, 2013]. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji internacjonalizacji. Część au-

torów uważa, że za internacjonalizację można uznać każdą działalność gospodarczą, która 

podejmowana jest poza krajem pochodzenia organizacji [Helm, 1997]. Innym ujęciem jest 

stwierdzenie, że umiędzynarodowienie firmy wyraża się w jej dużym zaangażowaniu w ope-

racje na rynkach światowych, oznacza jej intensywne i wielostronne powiązania międzyna-

rodowe [Pierścionek, 2003]. Internacjonalizacja jest jednym z powodów zmienności sto-

sunków międzynarodowych, powodujących między innymi procesy transferu oraz transna-

cjonalizacji (rozumianej jako stopień powiązań danej gospodarki z gospodarką światową, 
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głównie poprzez działania korporacji transnarodowych). Proces taki dokonuje się drogą 

przepływu i alokacji zasobów, takich jak: przepływ personelu zarządzającego, technologii, 

metod organizacji i innych, z jednej gospodarki do drugiej. Jednocześnie sprzyja on rozwo-

jowi stosunków międzynarodowych, powodując tworzenie i rozpowszechnianie wartości 

materialnych oraz psychospołecznych. Proces internacjonalizacji różni się od globalizacji 

tym, że więzi międzynarodowe nie muszą posiadać charakteru globalnego i mogą dotyczyć 

jedynie wybranego terytorium lub dziedziny. Globalizacja jest więc najwyższym stopniem 

internacjonalizacji [Krystek, 2002]. Jednym z istotnych momentów było osadzenie pojęcia 

„przedsiębiorczość” w grupie zjawisk o charakterze międzynarodowym (international entre-

preneurship). Zdefiniowane zostało ono jako kombinacja innowacji, proaktywności 

i otwartości na podejmowanie ryzyka, którego nie dotyczą bariery narodowe i mające na 

celu tworzenie i rozwijanie łańcucha wartości w organizacji [Gabrielsson i in., 2008]. 

Początkowo badania dotyczące przedsiębiorstw międzynarodowych dotyczyły prak-

tycznie tylko firm, które przeszły już przez cały proces internacjonalizacji. Zadawano pyta-

nie: jakie optymalne strategie i taktyki powinno się stosować będąc obecnym na wielu ryn-

kach? Niewiele czasu poświęcano zagadnieniom dotyczącym metod zdobywania tych ryn-

ków. W klasycznym ujęciu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, które osiągnęły status glo-

balnego gracza przechodziły długą drogę, która rozpoczynała się na rynku lokalnym. Dwa 

najbardziej znane modele opisujące procesy internacjonalizacji to wywodzące się ze szkoły 

nordyckiej: model uppsalski oraz model POM. Model uppsalski korzeniami sięga do beha-

wioralnej teorii przedsiębiorstwa, gdzie R. H. Cyert oraz J. G. March, jako jedni 

z pierwszych zdefiniowali proces uczenia się organizacji jako jej ciągłe zachowanie adapta-

cyjne [Mikuła, 2006]. W omawianym modelu przebieg internacjonalizacji rozumiany jest 

jako proces ciągłego uczenia się przedsiębiorstwa. Wychodząc z założenia, że przedsiębior-

stwa podejmują działania adaptacyjne można wyciągnąć wniosek, iż przedsiębiorstwa 

w sposób stopniowy zdobywają coraz pełniejszą wiedzę na temat rynku, na którym funk-

cjonują oraz są w stanie podejmować decyzje, które z punktu widzenia organizacji są najko-

rzystniejsze. Przedsiębiorstwa, zdobywając nowe doświadczenia, stopniowo zwiększają 

stopnień umiędzynarodowienia, przechodząc drogę od firmy krajowej, przez przedsiębior-

stwo wielonarodowe (międzynarodowe) do firm globalnych. Można zauważyć, że przecho-

dzenie przez kolejne formy ekspansji na rynki zagraniczne ma formę pewnej sekwencji, 

rozpoczyna się od eksportu, poprzez joint venture do inwestycji bezpośrednich oraz rozwoju 

przedsiębiorstwa od przedsiębiorstwa narodowego przez przedsiębiorstwo międzynarodo-

we i wielonarodowe do przedsiębiorstwa światowego (globalnego). Zgodnie z koncepcją 

modelu uppsalskiego proces internacjonalizacji ma charakter sekwencyjny, co wskazuje na 

rozwój zaangażowania na rynkach zagranicznych w czasie [Oczkowska, 2013]. Model 

uppsalski zakłada, że pierwsze interakcje pomiędzy firmą lokalną, a rynkami zagranicznymi 

to eksport okazyjny i często przypadkowy. Model POM (Product – Operation mode – Market) 

zakłada, że pierwsze kontakty zaczynają się od prowadzenia regularnego eksportu. W mo-

delu tym również zakłada się, że proces internacjonalizacji jest szybszy, jeżeli rynki są ho-

mogeniczne oraz że może występować internacjonalizacja skokowa (metoda żabich sko-
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ków) będąca skutkiem funkcjonujących w danych państwach regulacji prawnych [Blom-

stermo, 2003]. W klasycznym ujęciu internacjonalizacja ma charakter określonej sekwencji 

działań, co jest wynikiem ograniczeń krępujących firmy, które rozpoczynają działalność na 

rynkach innych, niż dotychczasowo poznanych. Uwarunkowania tego procesu stanowią: 

brak wystarczającej wiedzy o rynkach zagranicznych, brak zasobów umożliwiających eks-

pansję na rynki zagraniczne, ryzyko związane z wejściem na rynek zagraniczny, dystans 

psychologiczny i geograficzny między krajem macierzystym, a rynkiem ekspansji, koszty, 

czy bariery taryfowe lub pozataryfowe [Gorynia, 2007]. Prowadząc rozważania dotyczące 

internacjonalizacji nie sposób pominąć kwestii związanych z transferem kapitału intelektu-

alnego. W krajach, w których lokowana jest produkcja można zauważyć stosunkowo szybki 

wzrost poziomu wiedzy zatrudnianych pracowników, którzy nie tylko opanowują, ale rów-

nież doskonalą wzorce dotychczasowych potentatów. W krajach będących podmiotem 

działań internacjonalizacyjnych powstają nowe, dynamicznie rozwijające się przedsiębior-

stwa, które w sposób elastyczny dopasowują się do dynamicznych zmian otoczenia, będąc 

jednocześnie pozbawione obciążenia poprzedników, od których zdobyły konieczne zasoby 

intelektualne. Można zauważyć, że dzięki posiadanej elastyczności przedsiębiorstwa te są 

w stanie oferować wysoko konkurencyjne produkty o stosunkowo niskiej cenie. Posiadany 

kapitał intelektualny jest jednym z podstawowych czynników determinujących tempo pro-

cesu internacjonalizacji. Im większa wiedza na temat rynków zagranicznych, tym tempo 

procesu internacjonalizacji jest wyższe. Wynika to z faktu, że posiadanie dużego zasobu 

wiedzy w wyraźny sposób zmniejsza ryzyko podejmowania działalności poza dobrze zna-

nymi przedsiębiorstwu ramami funkcjonowania, co w konsekwencji prowadzi do zwiększa-

nia zasobów inwestowanych poza granicami państwa pochodzenia przedsiębiorstwa.  

Działania przedsiębiorstw na rynku globalnym dobitnie świadczą o tym, że 

w praktyce niekonieczne jest przechodzenie przez wszystkie etapy internacjonalizacji. 

W zależności od sytuacji panującej wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu, in-

ternacjonalizacja może przebiegać w różny sposób. Jedną z nowoczesnych koncepcji jest 

rozpoczynanie przez nowo zakładane firmy działalności międzynarodowej, a nawet global-

nej, od chwili powstania. Nasilanie się tej tendencji jest wynikiem: nowych warunków ryn-

kowych, zmian w technologii wytwarzania, transportu, komunikacji, a także wyższych kwa-

lifikacji ludzi, w szczególności szeroko rozumianych kompetencji menedżerów. Przedsię-

biorstwa te najczęściej są związane z przemysłami wysokich technologii innowacyjnych 

i wytwarzają unikatowe produkty [Hollensen, 2004]. 

Koncepcja born global staje się olbrzymią szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

które oferują produkty relatywnie wąskiej grupie konsumentów. W takiej sytuacji ograni-

czenie przedsiębiorstwa wyłącznie do rynku lokalnego powoduje niedobór odbiorców pro-

duktu finalnego, a co za tym idzie problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Szybkie 

przejście na rynek globalny wyraźnie zwiększa liczbę potencjalnych odbiorców, a tym sa-

mym zdecydowanie polepsza perspektywę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy pod-

kreślić, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży nowych technologii, oferując produkty 

i usługi o charakterze wirtualnym, mają zdecydowaną przewagę w obszarze transferu tech-
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nologii w porównaniu do firm wytwarzających dobra rzeczywiste. Często za firmy born glo-

bal uznaje się małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 500 pracowników, zazwyczaj 

działające w branżach zaawansowanych technologii, które w ciągu kilku lat od powstania 

osiągnęły znaczący udział w sprzedaży na rynkach zagranicznych w sprzedaży ogółem 

[Oviatt, 1994]. 

3.1.2. Born global jako szansa rozwoju MSP  

Pierwszy raz koncepcja born global została zaprezentowana na łamach periodyku 

The McKinsey Quarterly w 1993 roku. Początkowo odnosiła się do australijskich firm sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw, które pomimo swoich małych rozmiarów odnosiły zna-

czące sukcesy eksportowe na rynku światowym. Autor zauważył, że istnieją przedsiębior-

stwa w tej grupie, które zaledwie po dwóch latach od założenia realizują 76% swojej sprze-

daży na rynku światowym Omawiane przedsiębiorstwa nie tylko z sukcesami funkcjonowa-

ły na rynku globalnym, ale nawet wygrywały walkę konkurencyjną ze światowymi liderami. 

Przeciętny wiek firm typu born global wynosił zaledwie 14 lat, podczas gdy średni wiek kon-

kurentów wynosił 27 lat [Rennie, 1993]. W przeprowadzanym badaniu skupiono się 

w głównej mierze na czynnikach wewnętrznych, które odróżniały te przedsiębiorstwa od 

innych. Czynniki zewnętrzne zostały przeniesione na drugi plan przyjmując założenie, że są 

one takie same dla wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w określonym sektorze 

i jako takie nie mogą w sposób bezpośredni wpływać na osiąganie sukcesu lub porażki 

przez firmy. Istotnym elementem w dużym stopniu odróżniającym go od pozostałych ba-

dań był fakt, że w opracowaniu nie brano bardzo rygorystycznie pod uwagę czasu działania 

organizacji. Badano okres bezpośrednio przed rozpoczęciem działalności eksportowej. 

Informacja na temat wcześniejszego czasu funkcjonowania firmy na rynku nie miała dla 

badaczy istotnego znaczenia. Poszukiwano jedynie prawidłowości, które mogłyby zostać 

zastosowane w firmie nowej, która nie posiadała jeszcze doświadczenia. Dzięki zastosowa-

niu takiej metody badawczej, porównując przedsiębiorstwa istniejące z nowymi firmami, 

poszukiwano grup czynników, które mogły determinować powstawanie born global. Pytanie 

jakie czynniki sprzyjają międzynarodowej ekspansji firm typu born global jest aktualne do tej 

pory. Można pośród niech wymienić między innymi: 

 Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych, przyspieszający międzynaro-

dowe przepływy informacji i zmniejszający ich koszty (na przykład poczta elektroniczna, 

telefonia komórkowa). Umożliwia to nawet małym przedsiębiorstwom kontakty 

z dostawcami i odbiorcami na całym świecie, w tym stosunkowo szybkie nabycie wiedzy 

o rynkach zagranicznych oraz sprawną realizację operacji międzynarodowych. Internet 

(strony www, e-commerce) i możliwości działań wirtualnych szczególnie sprzyjają powstawa-

niu i rozwojowi born global. 

 Globalizacja technologii przez wspólne działania w zakresie badań i rozwoju, 

międzynarodowe transfery technologii, ujednolicanie edukacji w zakresie nauk technicz-
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nych i biznesu (na przykład w ramach e-learning) umożliwia małym przedsiębiorstwom 

dostęp do innowacji, technologii i wiedzy. 

 Rosnące znaczenie rynków niszowych o zasięgu międzynarodowym i globalnym, 

zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na wyspe-

cjalizowane dobra i usługi, które często są standaryzowane. 

 Innowacyjne procesy technologiczne (na przykład z wykorzystaniem mikropro-

cesorów) umożliwiają produkcję skomplikowanych, nietypowych komponentów i niestan-

dardowych wyrobów gotowych w niewielkich partiach i ich indywidualne dostosowanie do 

zróżnicowanych wymagań odbiorców. Wyspecjalizowane, małe przedsiębiorstwa mogą 

dzięki temu osiągnąć wysoki poziom konkurencyjności międzynarodowej. 

 Elastyczność niewielkich przedsiębiorstw w ich działaniach na rynkach zagra-

nicznych. Skracanie się cykli życia produktów, szybkie zmiany potrzeb nabywców wymagają 

szybkiego czasu reakcji, sprawnego dostosowania się do oczekiwań i tendencji międzynaro-

dowych. Elastyczność w powiązaniu z innowacyjnością sprzyja born global w realizacji stra-

tegii rynkowych, często także agresywnych. 

 Funkcjonowanie globalnych sieci powiązań dystrybutorów krajowych i między-

narodowych, dostawców i poddostawców oraz nabywców finalnych. Wchodząc do sieci 

przedsiębiorstwo ma możliwość stworzenia korzystnych długookresowych więzi z partne-

rami, nawet, gdy jest małe i nie ma doświadczenia międzynarodowego. 

Wśród pojawiających się determinant opisujących firmy typu born global wielu autorów 

wskazuje również, że oprócz określonego poziomu przychodów uzyskiwanych poza grani-

cami kraju pochodzenia firmy powinny funkcjonować na minimum trzech rynkach zagra-

nicznych. Inni autorzy mówią natomiast o co najmniej dwóch kontynentach [Oviatt, 1994]. 

R. Loustarinen i M. Gabrielsson wskazali następujące cechy wyróżniające born global: 

 rozpoczynają działania na rynkach zagranicznych wcześniej lub równocześnie 

z rynkiem krajowym; 

 od początku opierają swoje wizje i misje strategiczne głównie na rynkach 

i klientach globalnych; 

 globalnie planują swoje produkty, struktury i systemy oraz finanse; 

 rozwijają się szybko na rynkach zagranicznych; 

 chcą zostać globalnymi liderami rynkowymi; 

 stosują odmienne strategie rozwoju niż przedsiębiorstwa tradycyjne; 

 wykorzystują globalne strategie marketingowe [Luostarinen, 2002]. 

Przewaga, którą osiągają te przedsiębiorstwa wynika z wykorzystania innowacyjnych 

technologii, wysokiej elastyczności funkcjonowania oraz oferowaniu produktów unikato-

wych (na przykład oprogramowanie do komputerów, tabletów czy telefonów komórko-

wych). 
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Najprostszym podziałem firm typu born global jest podział ze względu na miejsce 

funkcjonowania. Można tu wyróżnić firmy operujące wyłącznie w Internecie i te, które 

działają również poza nim. Inny podział został zaproponowany w artykule „Born global: 

Propositions to help advance the theory” [Gabrielsson i in., 2008], w którym wyróżniono kilka 

odmian przedsiębiorstw zaliczanych lub podobnych do born global: 

 Born global, czyli firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potencjałem 

dla przyspieszonej internacjonalizacji i z wizją zaistnienia na światowym rynku. 

 Born again global, czyli firmy, które po nieudanej próbie natychmiastowej interna-

cjonalizacji zdecydowały znowu skupić się na rynku krajowym, aby zbudować odpowiednio 

stabilną bazę umożliwiającą ponowną próbę na rynku międzynarodowym. 

 Firmy umiędzynarodowione dośrodkowo, czyli takie, które swoich dostawców 

zasobów jak i know-how szukają na rynkach międzynarodowych, zaś swoją obecność na ryn-

ku zagranicznym kreują głównie dzięki działalności eksportowej. Przykładem mogą być tu 

przedsiębiorstwa chińskie i japońskie. 

 Zwykłe i wolniej zinternacjonalizowane przedsiębiorstwa niezaliczane już do born 

global, często firmy typu spin-off z większych korporacji. 

W literaturze przedmiotu brak jasno określonych kryteriów dokładnie definiujących 

które przedsiębiorstwa można uważać za born global, a które nie. Brak jest jednoznacznych 

modeli ekonomicznych i ujęć jasno określających kiedy firmę można zaliczyć do grona born 

global, a kiedy jest to zjawisko bardzo przyspieszonej internacjonalizacji. Można jednak za-

uważyć, że większość firm born global to przedsiębiorstwa działające w segmentach hi-tech, 

opierających się na wiedzy i wyspecjalizowanej technologii (na przykład biotechnologia, IT, 

nanotechnologie, telekomunikacja). W okresie dynamicznych zmian zachodzących na ryn-

kach światowych, w czasie kiedy duża część zachowań o charakterze innowacyjnym kre-

owana jest poza światowymi liderami, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zwrócić 

baczną uwagę na szanse, jakie daje błyskawiczna internacjonalizacja działalności gospodar-

czej. Możliwości, jakie niesie ze sobą brak wysokich barier wejścia do sektorów generują-

cych potencjalnie bardzo duże zyski, zachęca coraz więcej firm do aktywnego udziału 

w rynku międzynarodowym już od samego początku działalności. Kluczowe dla powodze-

nia globalizacji są silne małe i średnie firmy, operujące w krajach i wpasowujące się ze swo-

imi produktami i usługami w niszowe popyty globalne, które na pierwszy rzut oka mogą 

być uznane przez ogromne korporacje międzynarodowe za zbyt małe by stanowić dla nich 

konkurencję [Levitt, 1983]. Podstawą uzyskiwanego sukcesu jest badanie rynków w poszu-

kiwaniu zbieżnych zjawisk, na których można oprzeć swoją działalność, a w konsekwencji 

uzyskać wzrost dochodów dzięki korzyści skali. Można więc stwierdzić, że wbrew klasycz-

nemu spojrzeniu nie tylko duże i bardzo duże przedsiębiorstwa, posiadające wyrobioną 

i rozpoznawalną markę, są predysponowane do prowadzenia działalności o charakterze 

międzynarodowym i globalnym. Operacje prowadzone przez firmy typu born global mają 

niezwykle szeroki zakres geograficzny (w skrajnych przypadkach jest on ograniczony jedy-

nie możliwościami technicznymi, takimi jak dostępność do Internetu). Firmy te angażują się 
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w różne formy współpracy z partnerami zagranicznymi, korzystają z offshoringu głównie 

w zakresie usług [Hollensen, 2004]. Pierwsze działania błyskawicznej internacjonalizacji 

podejmowane były przez firmy wytwarzające specjalistyczne dobra wymagające wysokiej 

jakości oraz precyzji wykonania. Popyt krajowy zazwyczaj jest zbyt niski, aby zapewnić 

produkującym je przedsiębiorstwom odpowiedni poziom zysku. Konsekwencją było two-

rzenie przedsiębiorstw, które od razu kierowały swą ofertę do odbiorców na całym świecie. 

Takie działanie jest możliwe dzięki relatywnie niskim barierom wejścia na rynki zagranicz-

ne, co jeszcze kilkanaście lat temu było całkowicie nieosiągalne na przykład dla polskich 

przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zdobywać przewagę w oparciu 

o szybkość i dynamikę zmian, niemożliwą do osiągnięcia dla przedsiębiorstw dużych. Dzia-

łanie przedsiębiorstwa born global można analizować jako trzyetapowy proces, w którym 

synergia kultury organizacyjnej oraz strategii biznesowej determinuje wynik, jakim jest osią-

ganie pożądanych rezultatów na rynkach międzynarodowych. Proces ten zaprezentowano 

na rysunku 3.1.1.  

  

Rysunek 3.1.1. Schemat działania przedsiębiorstwa born global  

Źródło: [Knight, 2004] 

3.1.3. Wykorzystanie sieci wirtualnej dystrybucji jako element 
przewagi konkurencyjnej firm born global w branży IT 

W określonych branżach niewielkie firmy mogą wykorzystywać sieci dystrybucji 

przedsiębiorstw globalnych, tak by ich produkty stały się dostępne szerokiemu gronu od-

biorców. Istnieje ciągle powiększająca się grupa obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, 

gdzie dzięki rozwojowi technologicznemu firmy są w stanie docierać do odbiorców w wielu 
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krajach i na wszystkich kontynentach oraz generować w nich przychód poprzez sprzedaż 

swoich produktów. W dzisiejszych czasach możemy obserwować ujednolicenie preferencji 

wywołanych podobnymi wartościami i modelami życia. Naturalną konsekwencją jest fakt, 

że nie tylko dobra wysokiej technologii podlegają zdecydowanie szybszej internacjonalizacji, 

ale także usługi (takie jak na przykład portale o charakterze społecznościowym, jak Face-

book czy Twitter).  

W najbliższych latach sektorem, który w największym stopniu będzie czerpał profity 

z wykorzystania modelu born global będzie e-commerce. W pierwszej kolejności należy podkre-

ślić, że w tym sektorze praktycznie nie występują bariery wejścia, co skutecznie zachęca 

lokalne firmy do poszukiwania klientów daleko poza granicami kraju założenia. Branża e-

commerce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów na świecie, której war-

tość w 2012 roku została oszacowana przez portal Emarketer.com na 1,2 biliona dolarów 

[B2C Ecommerce…, 2013]. Stały wzrost wartości rynku jest spowodowany z jednej strony 

rosnącym zaufaniem do dokonywania transakcji online, a z drugiej strony coraz większą rolą, 

jaką na rynku odgrywa generacja Y. Są to ludzie urodzeni i dorastający na przełomie 

XX/XXI wieku, przez całe życie korzystający z komputerów, GSM, czy Internetu [Berre-

by, 1999]. Możliwości realizowania sprzedaży za pomocą e-commerce to silny impuls do pro-

wadzenia internacjonalizacji sprzedaży. 

Niezwykle ciekawym przykładem firm born global są deweloperzy oprogramowania. 

Oprogramowanie, jako produkt de facto niematerialny, z niespotykaną wcześniej łatwością 

pokonuje bariery, jakie zawsze napotykały produkty materialne. Można również zauważyć, 

że wydawcy (zazwyczaj liderzy w swoich branżach), zachęcają małe i średnie studia dewe-

loperskie do produkcji oprogramowania, które dzięki udostępnieniu poprzez sieć wydawcy 

trafia natychmiast na rynek globalny. Wykorzystywanie przez firmy typu born global global-

nych sieci dystrybucji on-line powoduje niezwykle interesującą modyfikację klasycznej teorii 

ekonomii. Ponieważ sprzedawane jest oprogramowanie w wersji elektronicznej, na rynku 

nigdy nie występuje nadwyżka lub niedobór podaży. Sprzedawcy oferują nieskończoną 

liczbę identycznych, niematerialnych kopi swojego produktu. 

Najpopularniejszymi sieciami dystrybucji są między innymi: 

1. Origin – platforma stworzona przez lidera rynku rozrywki elektronicznej Electronic 

Arts. Sieć liczy około 9,3 mln aktywnych użytkowników [Senior, 2012], którzy mogą 

swobodnie dokonywać zakupów. Przykładowe firmy typu born global wykorzystujące 

platformę Origin:  

o Popcap – najpopularniejszy program 2001 roku - Bejeweled, sprzedane w około 10 

milionach egzemplarzy, zatrudnienie około 180 osób. 

o Deadlic Ent. – firma założona w 2007 roku, zatrudnienie około 120 osób. Producent 

około 30 programów komputerowych.  

2. Steam – platforma stworzona przez firmę Valve. Sieć liczy ponad 40 milionów użyt-

kowników. Steam realizuje różnorodne inicjatywy wspierające twórców oprogramowa-
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nia takie jak Steam Greenlight, gdzie po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 100 

dolarów producent może pokazać zarys swojego projektu deweloperskiego. W ten spo-

sób, na podstawie opinii użytkowników portalu, wydawca może wybrać które z pro-

gramów powinny znaleźć się na platformie Steam. Pobieranie opłat ma za zadanie 

stworzyć minimalną barierę, która ma na celu zgłaszanie poważnych propozycji. Cała 

suma przekazywana jest na cele charytatywne [Steam]. Niektóre z firm typu born global 

wykorzystujących platformę Steam: 

o Akella – niezależny rosyjski deweloper oprogramowania, zatrudnienie około 170 

osób.  

o Deep Silver – spółka założona w 2002 roku. Firma wydała ponad 200 tytułów. 

Część grupy Koch Media. Cała grupa zatrudnia około 300 osób.  

o Her Interactive – liczba zatrudnionych 25 osób. Seria „Nancy Drew” została sprze-

dana na całym świecie w ponad 10 milionach egzemplarzy.  

o Haemiont – bułgarski niezależny deweloper oprogramowania. Zatrudnia około 50 

osób. 

3. Xbox Live – sieć założona przez firmę Microsoft do wspierania produkowanych przez 

siebie konsol. Liczba użytkowników ponad 48 milionów. Microsoft wspiera niezależne 

studia na przykład poprzez program Independent Developer Publishing Program for Xbox One 

(program dotyczy konsoli najnowszej generacji Xbox One). Deweloperzy, którzy za-

kwalifikują się do programu otrzymają dostęp do dwóch zestawów deweloperskich 

Xbox One, pełną dokumentacje oraz wsparcie na profesjonalnym forum. Firmy typu 

born global korzystające z sieci Xbox Live:  

o Denki – firma założona w 2000 roku, zatrudnia 7 osób.  

o Petroglyph – firma założona w 2003 roku, zatrudnia około 110 osób. Pierwszy pro-

jekt „Victory” został założony dzięki wsparciu platformy Kickstarter.  

o Halfbrick – firma założona w 2001 roku, zatrudnia 13 pracowników. Program Ra-

skulls był jednym z najlepiej sprzedających się programów sieci Xbox Live w stycz-

niu 2011 roku. W ciągu pierwszego miesiąca sprzedano prawie 20 tysięcy kopii 

oprogramowania, sprzedaż roczna zamknęła się w liczbie 101 tysięcy.  

o Playdead – przedsiębiorstwo zostało założone w 2006 roku, zatrudnia 26 osób. 

Największym sukcesem firmy jest program Limbo, który sumarycznie (na wszyst-

kich platformach) znalazł ponad 3 miliony odbiorców. Limbo był trzecim najlepiej 

sprzedającym się produktem na Xbox Live, Arcade w roku 2010, został sprzedany 

w 527 tysiącach kopii, przynosząc dochód w wysokości 7,5 miliona dolarów [Ivan, 

2011]. 

4. PSN – sieć założona przez firmę Sony, wspierająca stacjonarne oraz przenośne konsole 

PlayStation. Liczba aktywnych użytkowników szacowana jest na około 110 milionów 

osób. PSN oferuje firmom, które przejdą proces rejestracyjny, wsparcie przy tworzeniu 

oprogramowania oraz zapewniają dużą autonomiczność w ustalaniu ceny, a także daty 
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wydania. Sony bierze również na siebie koszty związane z nadaniem ESRB (Entertain-

ment Software Rating Board – określanie granic wiekowych dla sprzedawanych w Interne-

cie produktów). Podobnie jak Microsoft, zapewnia swoim deweloperom dostęp do na-

rzędzi, oprogramowania i wsparcia niezbędnego do tworzenia produktów na platformy 

Sony. Niektóre z firm typu born global korzystających z sieci PSN: 

o Dontnod – firma założona w 2008 roku, zatrudnia około 40 osób.  

o Media Molecule - przedsiębiorstwo założone w 2006 roku, zatrudnia około 55 

osób. Największym sukcesem był program LBP sprzedany, zarówno poprzez dys-

trybucję wirtualną jak i klasyczną, w liczbie ponad 4,5 miliona egzemplarzy. Firma 

Media Molecule została przejęta przez SCE (Sony Computer Entertainment) w 

2010 roku, kwota transakcji została objęta tajemnicą handlową.  

o Thatgamecompany – firma zatrudnia około 15 osób, została założona w 2006 roku. 

Największymi sukcesami były programy Flower, oraz Flow. Drugi z tytułów sprze-

dał się w ponad 3,5 milionach egzemplarzy. 

Przedstawione firmy to jedynie przykłady przedsiębiorstw typu born global funkcjonu-

jących w branży IT, które dzięki wykorzystaniu sieci teleinformatycznych są w stanie ofe-

rować swój produkt niezwykle szerokiemu gronu nabywców. Zdecydowana większość wy-

mienionych firm wykorzystuje więcej niż jedną platformę do sprzedaży swych produktów 

sumując w ten sposób liczbę użytkowników, którym oferują swoje oprogramowanie. Przy-

kładowo firma Popcap jest obecna na wszystkich wyżej wymienionych platformach dystry-

bucji.  

Co również godne podkreślenia, przedstawione platformy dystrybucji oprogramowa-

nia są zdecydowanie mniejsze, niż sieci urządzeń mobilnych (iOS, Android, Widnows Mo-

bile i inne), na których notuje się rekordy sprzedaży. Wymieniona powyżej firma Halfbrick, 

sprzedała program FruitNinja 300 milionom użytkowników urządzeń z systemem iOS. 

Natomiast za najpopularniejszą mobilną aplikację powszechnie uznaje się Angry Birds fir-

my Rovio, która na wszystkich platformach i we wszystkich odmianach sprzedała się 

w ponad 1,5 miliardach kopii [Gaudiosi, 2013].  

Ciekawą inicjatywą wspierającą rozwój zarówno przedsiębiorstw, jak i projektów in-

dywidualnych, jest wspomniany wcześniej Kickstarter. Platforma ta powstała jako miejsce, 

w którym użytkownicy mogą z własnej woli finansowo wspierać projekty, które ich zda-

niem wydają się interesujące. Platformy tego typu, zwane jako crowdfunding, mogą stanowić 

niemały zastrzyk finansowy, szczególnie dla przedsiębiorstw które rozpoczynają swoją dzia-

łalność i nie mają jeszcze wypracowanych odpowiednich zasobów finansowych. Platforma 

Kickstarter została założona w 2009 roku i dzięki dotacjom zrealizowanym przez 

5,1 miliona użytkowników przekazała w sumie 867 milionów dolarów na zrealizowanie 

51 tysięcy projektów [Kickstarter]. Jest to zupełnie nowa i niewystarczająco wykorzystywa-

na jeszcze forma zdobywania dodatkowych źródeł finansowania. Podstawą jest tutaj nowa-

torski pomysł i umiejętność przekonania użytkowników, że warto finansowo wspierać pre-

zentowaną ideę. Rekordową kwotę zebrała firma Pebble Technology, która dzięki crowdfuda-
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tingowi na platformie Kickstarter w okresie od 11 kwietnia 2012 roku do 18 maja 2012 roku 

zebrała kwotę ponad 10 milionów dolarów (wsparcia udzieliło 68928 osób) [Pebble Tech-

nology]. 

Podsumowując należy stwierdzić, że klasyczne metody internacjonalizacji przedsta-

wione w metodzie uppsalskiej i POM, mimo że nadal bardzo popularne, nie są najlepszym 

wyborem dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa funkcjonują-

ce w sektorze hi-tech są w stanie w znacznie większym tempie zdobywać rynek globalny. 

Wraz ze wzrostem znaczenia udziału pokolenia Y otwartość na dokonywanie błyskawicz-

nych transakcji na globalnych rynkach będzie się dodatkowo zwiększać. Jest to z całą pew-

nością prognostyk, który świadczy, że idea born global w nadchodzących latach będzie zdo-

bywała coraz większą popularność wśród przyszłych właścicieli i kierowników przedsię-

biorstw. 

3.2. ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNEJ  

GOSPODARCE 

3.2.1. Istota rozwoju przedsiębiorstwa 

Rozwój w szerokim rozumieniu oznacza długotrwały proces kierunkowych zmian, 

w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian danego obiek-

tu. W toku tego procesu obiekty przechodzą od form lub stanów prostszych i mniej do-

skonałych do form lub stanów bardziej złożonych i doskonalszych pod określonym wzglę-

dem [Encyklopedia PWN]. 

W literaturze ekonomicznej można znaleźć wiele definicji pojęcia rozwoju przedsię-

biorstwa, między innymi: 

 rozwój dotyczy procesu przebiegającego w czasie, w którym kolejne, następujące po 

sobie zmiany występują w sposób uporządkowany i utrzymują się względnie trwale [Fa-

biańska, Rokita, 1986]; 

 rozwój oznacza występowanie zmian jakościowych, ocenianych pozytywnie 

z punktu widzenia celu, którego one dotyczą [Stabryła, 1995]; 

 rozwój to długofalowy proces zmian wielkości i relacji ekonomicznych charaktery-

zujących wielkość i strukturę przedsiębiorstwa [Chomątowski, 1996]; 

 rozwój to skoordynowane zmiany systemów przedsiębiorstwa dostosowujące je do 

ciągle zmieniającego się otoczenia, dostosowania te są skuteczne jeśli zapewniają przedsię-

biorstwu osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, co stanowi jego niezbędny wa-

runek utrzymania na rynku [Pierścionek, 1996]; 
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 rozwój to zachodzący w czasie proces zmian, którego istota może być interpreto-

wana jako likwidacja tak zwanej luki rozwojowej, bądź jako proces doskonalenia miejsca, 

jakie organizacja zajmuje w otoczeniu, luka rozwojowa definiowana jest jako różnica po-

między posiadanymi możliwościami, inaczej potencjałem, a rzeczywistymi osiągnięciami 

[Machaczka, 1998]. 

Wszystkie powyższe przykładowe definicje łączy pojęcie procesu zmian, który doko-

nuje się w czasie. Każde przedsiębiorstwo w okresie swojego funkcjonowania na rynku 

podlega zmianom, rozwija się. W procesie tym można wyróżnić przedsiębiorstwa pionier-

skie, wzrastające, ekspansywne, dojrzałe oraz schyłkowe [Machaczka, 1998]. 

Pionierskie, nowo zakładane przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwa korzystające ze 

znanych, wypróbowanych pomysłów, jak również przedsiębiorstwa innowacyjne, czyli te, 

które tworzą nowe możliwości w działalności gospodarczej. Wzorcowe przedsiębiorstwa 

znajdujące się w fazie wzrostu i ekspansji powinny odczuwać szybkie zwiększenie zysków, 

malejące koszty jednostkowe, wysoką motywację, zadowolenie pracowników oraz profe-

sjonalizację działalności. Jednak dynamiczny wzrost po pewnym czasie przechodzi w fazę 

stabilizacji, gdzie przedsiębiorstwo czerpie korzyści z osiągniętej pozycji. Dojrzałe już 

przedsiębiorstwo musi zdecydować co robić, aby nie tracić udziałów w rynku i utrzymać 

konkurencyjną pozycję. Organizacje powinny nieustannie poszukiwać możliwości i sposo-

bów oparcia się fazie stagnacji i schyłku. 

W literaturze można znaleźć bardziej rozbudowany proces rozwoju przedsiębiorstwa 

[Churchill, Lewis, 1983]. Wyodrębnia on pięć faz rozwoju przedsiębiorstwa podczas jego 

obecności na rynku: faza powstania, faza przetrwania, faza sukcesu, faza dynamicznego 

wzrostu oraz faza dojrzałości.  

Faza powstania, założenia przedsiębiorstwa, to faza, podczas której stanowi ono małą 

i prostą organizację gdzie właściciel sam formułuje cele oraz ustala zasady funkcjonowania, 

osobiście dobiera i ocenia pracowników. Głównym celem fazy powstania jest zaistnienie 

przedsiębiorstwa na rynku. 

Faza przetrwania na rynku to okres, w którym przedsiębiorstwo nadal tworzy prosty 

system o stosunkowo małej liczbie pracowników, jednak mający już wystarczającą liczbę 

klientów. Pracownicy jednak wciąż wykonują polecenia właściciela, menedżera, nie podej-

mując sami decyzji. Celem przedsiębiorstwa jest walka o przetrwanie, co wiąże się 

z wykorzystywaniem pojawiających się szans. 

W następnej fazie, fazie sukcesu, przedsiębiorstwo osiąga stabilną kondycję ekono-

miczną, posiada już odpowiednią wielkość i należycie rozpoznawalny rynek zapewniający 

odpowiedni zysk. Wzrasta rola kierowników funkcjonalnych, którzy przejmują część obo-

wiązków właściciela. W zależności od sytuacji finansowej celem przedsiębiorstwa w tej fa-

zie może być ekspansja, aktywne nastawienie na wzrost lub czasowe nieangażowanie się, 

a nastawienie na eksploatację, konsumpcję. 
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Faza dynamicznego wzrostu, ekspansji, to okres, w którym przedsiębiorstwo staje się 

coraz bardziej złożoną organizacją. Wewnątrz przedsiębiorstwa wykształca się rozbudowa-

na struktura organizacyjna. Powstają problemy związane z możliwościami finansowania 

dalszego rozwoju. 

W fazie dojrzałości przedsiębiorstwo rozwija się wykorzystując profesjonalne narzę-

dzia zarządzania. Pogłębia się proces decentralizacji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo 

posiada wiarygodną pozycję finansową. Zagrożenia na tym etapie rozwoju wynikają właśnie 

z braku innowacyjności i rozwoju, nieumiejętności dostosowania się do zmieniających się 

warunków ze względu na skostnienie procedur.  

Zatrzymanie się przedsiębiorstwa MSP na fazie sukcesu stanowi duży problem 

w utrzymaniu rentowności. Takiemu przedsiębiorstwu grozi bowiem tak zwane „ugrzęź-

nięcie” [Porter, 1996] czyli znalezienie się w trudnej pozycji strategicznej. Przedsiębiorstwo, 

które znalazło się w takiej sytuacji, jeżeli nie podejmie właściwych decyzji rozwojowych, ma 

niemal zapewniony spadek rentowności. W pierwszym okresie działalności, przy niewielkim 

udziale w rynku, stopa zysku jest wysoka, jednak wraz ze wzrostem tego udziału stopa ta 

zmniejsza się, aż do momentu, gdy przedsiębiorstwo musi przejść z fazy sukcesu w fazę 

dynamicznego wzrostu. MSP które nie osiągają fazy wzrostu rozpoczynają redukcje, między 

innymi nakładów inwestycyjnych, zmniejsza się ich udział w rynku. Wszelkie redukcje są 

jednak niebezpieczne dla przetrwania przedsiębiorstwa na rynku. Każde ograniczenie sta-

nowi najczęściej krok przedsiębiorstwa w stronę bankructwa. Można więc uznać, iż sche-

mat rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w wielu przypadkach kończy się na fazie 

sukcesu, a przedsiębiorcy muszą dokładać wszelkich starań, aby nie tracić rentowności, 

której spadek równie szybko może doprowadzić do utraty płynności i upadku przedsiębior-

stwa.  

Należy zwrócić uwagę na różnicę między pojęciem rozwoju, a pojęciem wzrostu, gdyż 

nie są one tożsame. Rozwój oznacza występowanie zmian jakościowych, ocenianych pozy-

tywnie z punktu widzenia celu którego one dotyczą. Z punktu widzenia kierunku zmian 

nazywany jest postępem, regresem lub stagnacją. W przypadku, kiedy dochodzi do zmian 

ilościowych mamy do czynienia ze wzrostem dodatnim, wzrostem zerowym lub degradacją 

[Stabryła, 1995]. Wzrost i rozwój mają więc ten sam kierunek zmian. 

Rozwój przedsiębiorstwa ma wymiar ilościowy i strukturalny. Wyraża się bowiem 

w zmianach ilości lub wartości i struktury wielkości ekonomicznych wskazujących na roz-

wój, czyli będących symptomami rozwoju przedsiębiorstwa [Chomątowski, 1996]. Rozwój, 

jako zjawisko jakościowe, jako wielowymiarowy i złożony proces, obejmuje zmiany wykra-

czające poza dotychczasowy zakres działań przedsiębiorstwa. Dotyczy między innymi in-

nowacji produktowych, procesowych, strukturalnych oraz organizacji i zarządzania. Nato-

miast wzrost, teoretycznie opierający się o zmiany ilościowe, dotyczy kontynuacji dotych-

czasowych kierunków działań przedsiębiorstwa. Mierzony jest najczęściej dynamiką warto-

ści sprzedaży, udziału w rynku, dynamiką wartości inwestycji, wielkości zatrudnienia, czy 

osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych [Rojek, 2010]. 
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Jednak nie należy wiązać rozwoju jedynie ze zmianami jakościowymi, a wzrostu ze 

zmianami ilościowymi bowiem kompleksowy i integralny charakter obu zmian odzwiercie-

dla powiązania i zależności wszystkich elementów, procesów i czynników występujących 

wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu [Bednarski i in., 1996]. W rzeczywistości 

więc zmiany ilościowe i jakościowe nigdy nie występują w oderwaniu od siebie. Wzrost 

przedsiębiorstwa często prowadzi do jego rozwoju [Gabrusewicz, 1995; Stabryła, 1995]. 

Tak więc warunkiem koniecznym wzrostu, stanowiącego kategorię ilościową każdego 

przedsiębiorstwa, jest jego permanentny rozwój. Wzrost przedsiębiorstwa stwarza lepsze 

warunki dostosowania przedsiębiorstwa do otoczenia, czyli jego rozwoju. Wynika z tego, że 

rozwój i wzrost są ze sobą sprzężone zwrotnie. Wzrost stanowi zatem integralną część 

rozwoju każdego przedsiębiorstwa [Zarządzanie..., 2002]. 

Bardziej kompleksowe analizy rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniają często szerszy 

kontekst z uwzględnieniem wymiarów: ekonomicznego, organizacyjnego, personalnego, 

informacyjnego oraz techniczno-produkcyjnego [Stabryła, 1995]. 

W wymiarze ekonomicznym rozwój przedsiębiorstwa dotyczy zmian w efektywności 

gospodarowania przez nie czynnikami wytwórczymi oraz w zarządzaniu projektami inwe-

stycyjnymi i przedsięwzięciami rynkowymi. Kryteria ekonomiczne stanowią uniwersalne 

przeliczniki oceny sprawności działania przedsiębiorstwa. Podstawowym narzędziem ba-

dawczym jest w tym przypadku analiza finansowa. W wymiarze organizacyjnym rozwój 

odnosi się do struktury systemu zarządzania przedsiębiorstwem między innymi w proce-

sach produkcyjnych, administracyjnych czy zasobów informacyjnych. Personalny wymiar 

rozwoju przedsiębiorstwa dotyczy przekształceń w strukturze zasobów ludzkich. Prze-

kształcenia te dotyczą w głównej mierze zmian w stosowanej przez przedsiębiorstwo poli-

tyce zatrudnienia, organizacji pracy, motywacji czy kształtowania postaw pracowniczych. 

Wymiar informacyjny rozwoju określany jest poprzez funkcje przygotowania informacji 

menedżerskiej, a także funkcje komunikacji mającej na celu zabezpieczenie potrzeb infor-

macyjnych kierownictwa. Natomiast wymiar techniczno-produkcyjny odzwierciedla postęp 

naukowo-techniczny. Dotyczy między innymi takich obszarów jak badania i rozwój, jakość 

wyrobów i usług czy działalność operacyjna.  

Rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się w określonych warunkach i przy współudziale 

określonych czynników. Warunki rozwoju definiuje się jako możliwości trwale występujące 

lub krócej trwające okazje rozwoju przedsiębiorstwa istniejące w danym miejscu i czasie. 

Stanowią je wszystkie szanse i zagrożenia, które mogą sprzyjać lub ograniczać, utrudniać 

lub nawet uniemożliwiać rozwój przedsiębiorstwa w miejscu gdzie prowadzi ono działal-

ność gospodarczą. Warunki rozwoju przedsiębiorstwa istnieją obiektywnie w danym miej-

scu i czasie, i choć mogą nie być przez nie rozpoznane, są warunkami, które mogą być wy-

korzystane w celu rozwoju przedsiębiorstwa i stać się tym samym czynnikami tego rozwoju. 

Wówczas mogą one stymulować, ograniczać lub hamować rozwój przedsiębiorstwa. Te 

spośród warunków rozwoju przedsiębiorstwa, które nie staną się czynnikami jego rozwoju, 
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czyli nie przyczynią się do jego rozwoju, pozostaną nadal warunkami, czyli nie wykorzysta-

nymi szansami rozwoju [Chomątowski, 1996]. 

Warunki rozwoju przedsiębiorstwa możemy podzielić na warunki materialne, inaczej 

rzeczowe, oraz niematerialne. Warunki materialne to jednej strony te, które ukształtowane 

zostały w wyniku dotychczasowej działalności, przykładowo posiadany majątek trwały, 

infrastruktura techniczna, możliwości inwestycyjne czy forma własności środków produk-

cji, jak również te związane z naturą, na przykład bogactwa naturalne, czy położenie geo-

graficzne. Do warunków niematerialnych zaliczyć należy kwalifikacje pracowników, sieć 

sprzedaży wyrobów i usług, ale również poziom rozwoju gospodarki narodowej, poziom 

rozwoju nauki i techniki czy ustrój społeczno-gospodarczy. Wśród czynników rozwoju 

wyróżniamy natomiast czynniki wzrostu oraz czynniki zmian strukturalnych. Pierwsze od-

noszą się do zmiany wielkości przedsiębiorstwa, drugie natomiast do zmiany struktury 

przedsiębiorstwa [Kaleta, 2004; Zewnętrzne i wewnętrzne…, 2004]. 

Rozwój przedsiębiorstwa wynika zarówno z uwarunkowań zewnętrznych, związanych 

z koniecznością sprostania nowym wyzwaniom otoczenia, jak również z wewnętrznych 

potrzeb przedsiębiorstwa. Te dwa obszary od chwili powstania przedsiębiorstwa popychają 

je do rozwoju [Kortan, 1987]. Czynniki zewnętrzne pochodzą zarówno z dalszego otocze-

nia przedsiębiorstwa, czyli makrootoczenia, jak i bliższego czyli mikrootoczenia. Te pocho-

dzące z makrootoczenia wynikają między innymi z układu polityczno-prawnego w jakim 

działa przedsiębiorstwo, technologicznego, jak również społeczno – kulturowego. To mię-

dzy innymi stan gospodarki w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, stopa inflacji, bezrobo-

cia, rozwój technologiczny, regulacje prawne, świadomość ekologiczna społeczeństwa, ale 

także kultura, zwyczaje, religia. Natomiast czynniki zewnętrzne wynikające 

z mikrootoczenia wpływające na przedsiębiorstwo to przede wszystkim właściciele, do-

stawcy, odbiorcy, konkurenci, klienci, kooperanci, instytucje finansowe, organy władzy 

[Penc-Pietrzak, 2000]. Jednak to poprzez czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwo może 

wpływać bezpośrednio na swój rozwój. Rozwój zależy głównie od samego przedsiębior-

stwa. 

N. Churchill i V. Levis [Targalski, 2003] wyróżnili czynniki, których posiadanie przy-

czynia się do rozwoju przedsiębiorstwa. Do właściciela odnoszą się własne cele przedsię-

biorcy i ich tożsamość z celami przedsiębiorstwa, zdolność właściciela do wykonywania 

zadań związanych z marketingiem, innowacyjnością, dystrybucją, zdolności, umiejętności 

i postawy kierownicze związane z delegowaniem zadań czy kierowaniem grupą, a także 

zdolność do strategicznego patrzenia w przyszłość. Kolejne czynniki mające znaczący 

wpływ na rozwój przedsiębiorstwa odniesione zostały do jego sytuacji finansowej. Najważ-

niejszymi z nich są zasoby finansowe oraz zdolność kredytowa przedsiębiorstwa. Wymienia 

się również kwalifikacje zasobów ludzkich oraz system zarządzania, czyli system informa-

cyjny oraz planowania i kontroli. W rozwoju przedsiębiorstwa niezmiernie ważne jest także 

wykorzystywanie silnych stron przedsiębiorstwa, przykładowo stosunków z dostawcami, 

udziału w rynku, kanałów dystrybucji, technologii czy reputacji przedsiębiorstwa. 
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Przedsiębiorstwo funkcjonujące na dynamicznie zmieniającym się rynku, aby osiągnę-

ło sukces musi się rozwijać. By się rozwijać, by wykorzystywać warunki rozwoju 

i przekształcać je w czynniki rozwoju, musi posiadać tak zwaną zdolność rozwojową. Sta-

nowi ją potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa rozumiany jako całokształt zasobów mate-

rialnych, intelektualnych i umiejętności które zapewni przedsiębiorstwu wykonywanie 

przedsięwzięć o charakterze zmian jakościowych i ilościowych we wszystkich strefach jego 

działalności [Stabryła, 2007]. MSP wykazują większy potencjał rozwojowy, niż duże przed-

siębiorstwa. Poprzez zdolność szybkiego reagowania na zmiany niejednokrotnie stwarzają 

znaczną przewagę nad dużymi przedsiębiorstwami, zwłaszcza w kwestiach nastawienia 

swojej działalności na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez rynek, prowadzenia działal-

ności innowacyjnej, wykorzystywania pojawiających się na rynku szans i okazji, szybkiego 

i sprawnego przepływu informacji, a także możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu 

konkurencyjności poprzez kontrolę i redukcję kosztów [Skowronek-Mielczarek, 2005]. 

Punktem wyjścia w ocenie potencjału rozwojowego jest zwykle tak zwana finansowa zdol-

ność rozwojowa, która wskazuje na możliwość sprawności działania w takim stopniu, aby 

zdolność ta była potwierdzona przez aktualne i przyszłe wyniki ekonomiczne przedsiębior-

stwa. Rozwój każdego przedsiębiorstwa powinien być udokumentowany korzyściami eko-

nomicznymi, gdyż zapewniają one finansowanie działalności inwestycyjnej i operacyjnej 

w kolejnych fazach procesu wytwórczego [Stabryła, 2007]. 

Przyjęte w niniejszym rozdziale pojęcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

obejmuje przede wszystkim zmiany wyrażone wzrostem. Rozwój MSP zdefiniowany został 

poprzez intensywność zmian nakładów inwestycyjnych tych przedsiębiorstw, ich przycho-

dów, liczby zatrudnionych, liczby aktywnych przedsiębiorstw oraz dynamikę wielkości pro-

dukcji MSP.  

3.2.2. Miejsce i znaczenie MSP w gospodarce Polski  

W literaturze ekonomicznej, jak również w praktyce mocno podkreśla się istotną rolę 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Do 

najważniejszych efektów działalności MSP zalicza się znaczący udział w zatrudnieniu, roz-

wój oraz wdrażanie innowacji, stosunkowo szybką eliminację pojawiających się na rynku 

luk, zwłaszcza w regionach i miastach słabiej rozwiniętych, wyrównanie stóp zysku, zwięk-

szenie tempa przepływu kapitału płynnego, czy tak zwany efekt mnożnikowy, który polega 

na tym, iż upadek lub powstanie jednego przedsiębiorstwa powoduje powstanie lub upadek 

innego [Załęczny, 2003]. Działalność małych i średnich przedsiębiorstw przynosi więc wie-

le korzyści nie tylko w skali regionu, ale również intensywnie wpływa na dynamiczne zmia-

ny w strukturze gospodarczej całego kraju. Z tego powodu problemy rozwoju MSP powin-

ny stanowić jeden z ważniejszych tematów polityki gospodarczej rządu. 

W Europie Zachodniej zainteresowanie sektorem małych i średnich przedsiębiorstw 

zrodziło się dopiero w latach 80-tych XX wieku. W rozwoju MSP w tym regionie można 

wyróżnić trzy podstawowe okresy. Pierwszy, okres dynamicznego rozwoju to lata 1945-
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1964. W tym czasie rozwijały się nowe przemysły: elektroniczny, farmaceutyczny, materia-

łów syntetycznych. Nastąpił wzrost nowych rynków oraz zaczęto wprowadzać wiele pro-

duktów dotychczas nie istniejących na rynku. Okres ten charakteryzował się również po-

czątkowym lokowaniem produkcji w małych zakładach. W drugiej połowie lat sześćdziesią-

tych miał miejsce okres konsolidacji, podczas którego w gospodarce nasilała się koncentra-

cja przemysłu. W tym czasie zaobserwować można rosnące korzyści skali, dynamiczny 

wzrost produktywności, rosnącą presję na organizacyjne i procesowe innowacje, zrówno-

ważony wzrost produkcji i wydajności oraz szybko rosnący rynek. Okres dojrzałości oraz 

nasycenia rynku trwał od początku lat siedemdziesiątych, aż do lat osiemdziesiątych. W tym 

okresie działały bardzo duże jednostki produkcyjne, przemysł był wysoko skoncentrowany 

oraz następował wzrost automatyzacji [Przychocka, 2009]. 

W Polsce radykalne zmiany znaczenia MSP w gospodarce rozpoczęły się dopiero 

po 1989 roku i spowodowane były wejściem w życie ustawy wprowadzającej swobodę po-

dejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na równych prawach oraz swobodę 

wyboru formy organizacyjno-prawnej tej działalności [Ustawa o działalności…, 1988]. 

Obecnie w Polsce mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle waż-

ną rolę zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Poniżej określone zostało znacze-

nie MSP w naszym kraju poprzez prezentację i analizę udziału przedsiębiorstw sektora 

MSP w liczbie przedsiębiorstw ogółem, udziału liczby pracujących w przedsiębiorstwach 

sektora MSP w liczbie pracujących ogółem, udziału przedsiębiorstw sektora MSP w two-

rzeniu Produktu Krajowego Brutto oraz udziału przedsiębiorstw sektora MSP w nakładach 

inwestycyjnych w gospodarce narodowej w latach 2004 – 2011.  

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce stanowią ponad 99,5% ogólnej licz-

by aktywnych przedsiębiorstw. W dostępnych opracowaniach i analizach dotyczących zna-

czenia MSP do prezentacji ich udziału w liczbie przedsiębiorstw ogółem często wykorzy-

stywana jest także liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON (Rejestr Gospodar-

ki Narodowej). W rejestrze tym umieszczone są wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, nie 

tylko te zaliczane do aktywnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż różnice między liczbą 

przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON, a liczbą przedsiębiorstw aktywnych 

są znaczne. Aktywne MSP stanowią około 50% MSP zarejestrowanych w systemie 

REGON. 

Niezależnie od tego, który rejestr weźmie się pod uwagę, w obydwu przypadkach 

największy udział w liczbie przedsiębiorstw w Polsce mają mikroprzedsiębiorstwa, około 

95%. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią mali przedsiębiorcy. Ich udział od 

2004 roku utrzymuje się na poziomie około 4%. Najmniej liczną grupę MSP stanowią 

przedsiębiorstwa średnie, niecały 1% udziału w liczbie przedsiębiorstw w Polsce 

(tab. 3.2.1).  
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Tabela 3.2.1. 

 Struktura liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON w Polsce w latach 2004-2012 (w %) 

Lata 
Zatrudnienie 

0-9 

Zatrudnienie 

10-49 

Zatrudnienie 

50-249 

Zatrudnienie 

>249 

2004 94,96 4,06 0,82 0,16 

2005 94,88 4,16 0,81 0,15 

2006 94,87 4,18 0,81 0,15 

2007 94,86 4,20 0,80 0,14 

2008 94,97 4,12 0,78 0,13 

2009 94,80 4,27 0,79 0,13 

2010 94,98 4,13 0,76 0,12 

2011 94,96 4,16 0,76 0,12 

2012 95,45 3,68 0,75 0,12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Zmiany strukturalne grup podmiotów..., 2005 – 2013] 

 

W porównaniu ze średnią unijną sektor MSP w Polsce jest w większym stopniu zdo-

minowany przez mikroprzedsiębiorstwa, a udział małych przedsiębiorstw w strukturze 

przedsiębiorstw ogółem jest o ponad połowę mniejszy niż w UE. Jednak należy zaznaczyć, 

że struktura polskich przedsiębiorstw stopniowo upodabnia się do unijnej. Począwszy od 

roku 2008 zauważalny jest postępujący spadek dynamiki wzrostu liczby mikroprzedsię-

biorstw oraz wzrost liczby przedsiębiorstw dużych [Raport o stanie sektora..., 2012]. 

Według danych Komisji Europejskiej najwięcej przedsiębiorstw działa we Włoszech 

(około 3,9 mln), Hiszpanii (około 2,5 mln), Francji (około 2,2 mln), Niemczech (około 

2 mln) oraz Wielkiej Brytanii (około 1,6 mln). Według danych GUS w Polsce w 2011 roku 

funkcjonowało 1 673 527 przedsiębiorstw, w tym 1 670 414 MSP, co daje polskiej gospo-

darce szóste miejsce w Unii Europejskiej ze względu na liczbę przedsiębiorstw.  

Duża ilość MSP w Polsce sprawia, że przedsiębiorstwa te odgrywają niezwykle ważną 

rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, w przeciwdziałaniu bezrobociu. 

Obecnie w krajach rozwiniętych to przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębior-

stwa generują dodatkowe miejsca pracy, podczas gdy pozostałe sektory raczej redukują 

zatrudnienie, niż tworzą nowe etaty [Bariery w korzystaniu..., 2006]. 

W europejskich przedsiębiorstwach pracuje łącznie około 130 milionów osób. Naj-

większy wkład w tę liczbę, blisko dwie trzecie łącznej liczby pracujących w Unii Europej-

skiej, wnoszą Niemcy (24,3 mln pracujących), Wielka Brytania (18,1 mln), Włochy 

(15,5 mln), Francja (13,3 mln) oraz Hiszpania (12,3 mln). W grupie pozostałych 22 państw 
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członkowskich UE liderem jest Polska (8,4 mln osób) [EU SMEs in 2012 at the crossro-

ads..., 2012]. 

Najwięcej miejsc pracy w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, two-

rzą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponad 70% osób pracujących w naszym kraju 

to pracownicy tych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mikro stanowią ponad 96% MSP i to 

właśnie w tych przedsiębiorstwach jest zatrudnionych najwięcej osób. Te najmniejsze jed-

nostki gospodarcze dają zatrudnienie około 40% wszystkich pracujących w Polsce 

(tab. 3.2.2).  

Tabela 3.2.2.  

Udział osób pracujących w MSP w ogólnej liczbie pracujących w Polsce w latach 2004-2011 (%). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MSP ogółem 71,2 70,8 70,0 69,3 69,7 70,6 69,9 70,2 

Mikro 41,5 41,1 40,6 40,1 39,3 39,2 38,4 38,9 

Małe 11,9 11,7 11,4 11,2 12,6 12,7 12,9 13,1 

Średnie 17,9 18,0 18,0 18,1 17,9 18,6 18,6 18,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Działalność przedsiębiorstw niefinansowych..., 2006 - 2012] 

Porównując wielkość MSP w Polsce i w UE po względem przeciętnej liczby pracują-

cych i zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach zauważa się, iż krajowe przedsiębiorstwa 

są znacznie mniejsze, niż ich odpowiednicy z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Polskie 

przedsiębiorstwa zatrudniają przeciętnie 4,7 osoby, co daje 14 miejsce wśród państw euro-

pejskich. Średnia dla Unii wynosi 6,9 osoby. Podobnie 14 miejsce zajmują polskie MSP gdy 

weźmiemy pod uwagę przeciętną liczbę pracujących na jedno przedsiębiorstwo, która w 

naszym kraju wynosi 5,8 osoby. Polska jest również jednym z czołowych krajów pod 

względem różnicy między liczbą pracujących, a zatrudnionych, rozumianą jako liczba sa-

mozatrudnionych właścicieli [Raport o stanie sektora..., 2012]. 

Dokonując analizy wpływu MSP na gospodarkę Polski nie sposób pominąć ich zna-

czącego udziału w wartości Produktu Krajowego Brutto. Jest to o tyle ważne, iż gospodarki 

o wysokim udziale małych i średnich przedsiębiorstw w wartości PKB charakteryzuje więk-

sza elastyczność i odporność na kryzys. Związane jest to z umiejętnością MSP szybkiego 

dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia.  

Polskie MSP w strukturze udziału przedsiębiorstw w tworzeniu PKB generują prawie 

co drugą złotówkę, w tym najmniejsze przedsiębiorstwa blisko co trzecią. Udział średnich 

podmiotów jest trzy razy mniejszy niż mikroprzedsiębiorstw, a małych prawie cztery razy. 

W 2010 roku w relacji do 2009 zwiększył się udział średnich i dużych przedsiębiorstw 
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w tworzeniu PKB, podczas gdy mikro i małych spadł, co obrazuje tendencje wzrostowe 

przedsiębiorstw w Polsce (tab. 3.2.3). 

Tabela 3.2.3.  

Udział MSP w tworzeniu PKB w Polsce w latach 2004-2010 (%). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MSP ogółem 48,6 47,8  47,8  47,3 47,2  48,4  47,6  

Mikro 31,0  31,5 31,0 30,4 29,9 30,4 29,6 

Małe 7,6 7,4 7,4 7,2 7,4 7,9 7,7 

Średnie 10,0 8,9 9,3 9,8 9,9 10,1 10,4 

Duże 21,9 22,5 22,9 23,5 23,9 23,9 24,0 

Źródło: [Raport o stanie sektora..., 2012] 

 

Udział sektora przedsiębiorstw w tworzeniu PKB w Polsce jest na poziomie zbliżo-

nym do przeciętnej w krajach Unii Europejskiej (46,8%), co jest wynikiem niezadowalają-

cym z punktu widzenia stopnia rozwoju polskiej gospodarki oraz jej potrzeb i możliwości 

rozwojowych. Sektor przedsiębiorstw jest głównym motorem rozwoju gospodarki. Tym-

czasem wartość dodana generowana przez przeciętne przedsiębiorstwo lub pracownika 

sektora przedsiębiorstw w Polsce pozostaje na jednym z najniższych poziomów w UE. 

Pomimo tego udział nadwyżki operacyjnej brutto, czyli wartości dodanej brutto, która po-

zostaje w dyspozycji przedsiębiorstwa po odjęciu kosztów związanych z zatrudnieniem 

i odjęciu podatków, a powiększona o otrzymane dotacje, w wartości dodanej przedsię-

biorstw jest w Polsce najwyższy spośród krajów europejskich. 

W Polsce zauważalny jest wyraźnie niższy, niż w Unii Europejskiej rozmiar sektora 

mikro i małych przedsiębiorstw mierzony udziałem tego sektora w wartości dodanej brutto 

wytworzonej w przedsiębiorstwach. Według tych danych w Polsce mikroprzedsiębiorstwa 

wytwarzają 16,3% wartości dodanej brutto przedsiębiorstw, podczas gdy w UE-27 udział 

ten wynosi 21,6%. W przypadku małych przedsiębiorstw różnica jest jeszcze większa (od-

powiednio 12,9% i 18,8%). Wyraźnie większy wkład w tworzenie wartości dodanej brutto 

w Polsce, niż w krajach Unii cechuje średnie i duże podmioty. Te korzystne przeobrażenia 

w strukturze tworzenia PKB w naszym kraju mają miejsce dzięki szybkiemu wzrostowi 

wartości dodanej brutto generowanej przez przedsiębiorstwa w Polsce, który jest jednocze-

śnie znacznie wyższy niż w całej Unii Europejskiej [Raport o stanie sektora..., 2012]. 

Niezwykle istotny z punktu widzenia analizy wpływu MSP na gospodarkę jest rów-

nież udział nakładów inwestycyjnych tych przedsiębiorstw w nakładach inwestycyjnych 
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ogółem w gospodarce Polski. Udział ten wynosi około 50%. Największy udział, około 

20%, wykazują największe przedsiębiorstwa MSP, zatrudniające od 50 do 249 osób. Należy 

jednak zwrócić uwagę, iż niekoniecznie wielkość przedsiębiorstwa determinuje wielkość ich 

nakładów ogółem. W nakładach inwestycyjnych w Polsce odnotowuje się znacznie większy 

udział mikroprzedsiębiorstw, niż przedsiębiorstw małych. W 2011 roku nakłady mikro-

przedsiębiorstw stanowiły 17,5%, natomiast małych 11,6% ogólnej wartości nakładów in-

westycyjnych w naszym kraju. Z analizy udziału nakładów inwestycyjnych MSP 

w nakładach inwestycyjnych w gospodarce Polski w latach 2004-2011 odczytać można 

również znaczący wzrost w tym okresie udziału mikroprzedsiębiorstw, z 12,6% w 2004 

roku do 17,5% w roku 2011, przy spadku udziału średnich (odpowiednio z 24,3% do 21%) 

i małych (z 12,9% do 11,6%) przedsiębiorstw (tab. 3.2.4). 

Tabela 3.2.4. 

Udział nakładów inwestycyjnych MSP w nakładach inwestycyjnych ogółem w gospodarce Polski  

w latach 2004-2011 (w %) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MSP 

ogółem 
49,8 44,2 48,2 47,8 46,3 48,1 50,2 50,1 

Mikro 12,6 11,8 12,4 12,7 12,7 15,2 17,5 17,5 

Małe 12,9 10,6 11,2 11,0 11,8 11,4 11,9 11,6 

Średnie 24,3 21,7 24,5 24,1 21,8 21,4 20,9 21,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Działalność przedsiębiorstw niefinansowych..., 2006 - 2012] 

 

Podsumowując tę część analizy należy stwierdzić, iż mikro-, małe i średnie przedsię-

biorstwa odgrywają jedną z głównych ról w gospodarce Polski, a ich rozwój wywiera zna-

czący wpływ przede wszystkim na sytuację na rynku pracy. Należy podkreślić więc, że 

przedsiębiorstwa te stanowią niezwykle ważny składnik struktury współczesnej gospodarki 

gdyż ich rozwój przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego poszczególnych 

krajów, jak i całego świata.  

3.2.3. Dynamika nakładów inwestycyjnych a rozwój MSP 
w Polsce 

Rozwój przedsiębiorstwa nierozerwalnie związany jest z koniecznością prowadzenia 

działalności inwestycyjnej. Czynnikiem wzrostu, a więc i rozwoju są zatem inwestycje. Stra-

tegiczny charakter finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw sprawia, że decy-
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zje inwestycyjne stają się najistotniejsze z punktu widzenia utrzymania i podnoszenia kon-

kurencyjności przedsiębiorstwa.  

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw dzieli się na dwie pod-

stawowe kategorie: zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zalicza się 

przede wszystkim dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania. Czynnikami we-

wnętrznymi natomiast są przede wszystkim możliwości finansowania przedsiębiorstwa 

z własnych zasobów finansowych oraz możliwości ich uzupełnienia ze źródeł zewnętrz-

nych [Różański i in., 2006]. 

Poziom przedsiębiorczości w Polsce oceniany jest powyżej średniej unijnej. Przykła-

dowo wskaźnik przedsiębiorczości liczony jako odsetek samozatrudnionych w całkowitej 

liczbie pracujących wynosi dla Polski 18, podczas, gdy średnia dla Unii Europejskiej to 14. 

Polska należy do krajów Unii o najwyższym poziomie tego wskaźnika. Wyższe wartości 

osiągają tylko Grecja, Włochy i Portugalia. Inny wskaźnik, określany jako udział osób doro-

słych, które założyły własną działalność lub podejmują działania w tym kierunku wynosi 

dla Polski 14, podczas gdy dla całej Unii Europejskiej 12. Największa różnica w stosunku 

do średniej unijnej występuje w przypadku wskaźnika: zamiar rozpoczęcia własnej działal-

ności gospodarczej, mierzonego odsetkiem osób dorosłych, które zamierzają założyć wła-

sną działalność w ciągu 3 lat (Polska – 23, UE – 13) oraz wskaźnika: możliwość samoza-

trudnienia, określanego jako procent respondentów, którzy uważają, że mają realne szanse 

założenia własnej działalności gospodarczej (Polska – 36, UE – 28) [SBA Fact..., 2012]. 

Dane te świadczą o znacznej przedsiębiorczości Polaków. Jednak, aby przełożyło się 

to na efekty gospodarcze niezbędne są działania pomagające przedsiębiorcom w tym pro-

cesie. Polscy przedsiębiorcy posiadają niestety bardzo ograniczoną wiedzę o możliwych 

źródłach finansowania własnych inwestycji rozwojowych i w zasadzie nie widzą w finan-

sowaniu zewnętrznym szansy na szybki i trwały rozwój. A przecież rozwój przedsiębiorstw 

zależy w dużej mierze od inwestycji. To właśnie wielkość i struktura nakładów inwestycyj-

nych kształtuje dynamikę i efekty ich rozwoju. Skala i kierunki inwestycji zależne są od 

możliwości inwestycyjnych poszczególnych przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności 

wynikają z ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wywiera ona niewątpliwy wpływ na 

wielkość i możliwości wykorzystania własnych oraz dostępność obcych źródeł finansowa-

nia nakładów inwestycyjnych.  

Jak wspomniano w podrozdziale 2.2, w Polsce głównym źródłem finansowania 

przedsięwzięć rozwojowych MSP, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz kierunki 

inwestycji, są od lat w przeważającej większości środki własne, głównie zyski zatrzymane. 

Ich udział w finansowaniu nakładów inwestycyjnych MSP w Polsce wynosi około 70% 

i jest większy, niż w dużych przedsiębiorstwach. W przypadku inwestycji w innowacje 

udział środków własnych jest nieco mniejszy, niż ich udział w finansowaniu pozostałych 

inwestycji, ale wciąż jest on dominujący (ponad 60%). Sięgając po obce źródło finansowa-

nia inwestycji polskie MSP, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy jego pozycji na 

rynku, wybierają kredyt bankowy, leasing ewentualnie dotacje z funduszy strukturalnych 
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UE. Udział kredytów w finansowaniu inwestycji MSP w Polsce wynosi około 20%. 

W przypadku innowacyjnych inwestycji udział kredytów w ich finansowaniu wynosi 26,5%. 

Inne obce źródła finansowania przedsiębiorcy wykorzystują w bardzo niewielkim zakresie. 

Rodzime mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej kupują lub planują zakup 

środków trwałych, czyli inwestycji wymagających dużych nakładów finansowych. W Polsce 

średnio 85% wartości inwestycji MSP stanowią inwestycje w nowe środki trwałe. Są to 

przede wszystkim inwestycje w nowe maszyny i urządzenia, środki transportu, budowę 

i remont budynków. Traktując powyższe kierunki inwestycji jako priorytetowe MSP pomi-

jają lub odkładają inwestycje dotyczące specjalistycznych usług doradczych.  

Oczywistym jest, że kierunek inwestycji ma wpływ na wybór źródeł ich finansowania. 

Mniejsze inwestycje polscy przedsiębiorcy finansują wyłącznie z własnych środków. Inwe-

stycje w wartości niematerialne i prawne oraz szkolenia finansowane są w przeważającej 

większości właśnie z środków własnych. Natomiast typowym kierunkiem inwestycji współ-

finansowanych kredytem jest kupno nieruchomości oraz środków transportu, a także ma-

szyn i urządzeń. Często jednak odbywa się to przy znaczącym udziale środków wła-

snych [Peszko, 2012]. 

Analiza zmian wielkości nakładów inwestycyjnych MSP w Polsce w latach 2004-2011 

pokazuje ich dwukrotny spadek w tym okresie. W roku 2005, czyli rok po wejściu Polski do 

Unii Europejskiej, MSP zmniejszyły inwestycje o niecałe 2% w porównaniu z rokiem po-

przednim. Spadek nakładów nastąpił także w roku 2009, w którym nakłady inwestycyjne 

były mniejsze o 6% aniżeli w 2008 roku.  

W celu oceny wpływu zmian wielkości nakładów inwestycyjnych na rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce porównano dynamikę nakładów inwestycyj-

nych MSP z dynamiką wartości przychodów, wielkości zatrudnienia, poziomu wielkości 

produkcji oraz liczby przedsiębiorstw aktywnych MSP w Polsce od 2004 roku, czyli od 

wejścia naszego kraju do struktur Unii Europejskiej do roku 2011. Wykazano, że tempo 

rozwoju mierzone tymi miernikami jest współzależne z dynamiką nakładów inwestycyj-

nych.  

Analizując wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych na wielkość przychodów MSP 

w latach 2004-2011 widać, iż wraz ze wzrostem nakładów inwestycyjnych obserwuje się 

w przedsiębiorstwach wzrost przychodów ze sprzedaży, a zmniejszeniu nakładów MSP 

towarzyszy spadek ich przychodów. W 2005 oraz 2009 roku nastąpił spadek przychodów 

ze sprzedaży zarówno w mikro-, małych jak i w średnich przedsiębiorstwach. W latach 

2004-2008 wzrostowi o 65% nakładów inwestycyjnych MSP towarzyszył wzrost przycho-

dów ze sprzedaży tych przedsiębiorstw o 41%. W 2009 roku, z powodu ogólnoświatowego 

kryzysu gospodarczego, miał miejsce spadek nakładów, jak również spadek przychodów ze 

sprzedaży MSP. Do 2008 roku, podobnie jak w przypadku nakładów inwestycyjnych, naj-

szybciej zwiększały się przychody ze sprzedaży w średnich przedsiębiorstwach. Przychody 

ze sprzedaży mikro- i małych przedsiębiorstw do 2008 roku wzrosły o połowę przy wzro-

ście nakładów o 90%. Od 2009 roku widać wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych MSP, 
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któremu towarzyszy wzrost przychodów tych przedsiębiorstw. Przy wzroście nakładów 

inwestycyjnych od 2004 do 2011 roku o 80% przychody MSP wzrosły w tym czasie o 52%. 

(rys. 3.2.1). 

 

Rysunek 3.2.1. Dynamika nakładów inwestycyjnych MSP, a dynamika przychodów ze 

sprzedaży MSP w Polsce w latach 2004-2011 (2004=100%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Działalność przedsiębiorstw niefinansowych..., 2006 - 2012] 

 

Ponieważ w MSP zatrudnionych jest około 70% ogólnej liczby osób pracujących 

w naszym kraju, wielkość zatrudnienia w tej grupie przedsiębiorstw stanowi jeden z waż-

niejszych mierników ich rozwoju.  

W Polsce w latach 2004-2008 wzrostowi nakładów inwestycyjnych o 65% towarzy-

szył wzrost zatrudnienia w MSP o 14%. W 2008 roku wzrost ten był największy, ponad 6% 

w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2009 roku, w którym widoczny jest spadek nakła-

dów inwestycyjnych, miał miejsce również spadek zatrudnienia we wszystkich rodzajach 

MSP, a największy (ponad 7% w przeciągu jednego roku) w przedsiębiorstwach mikro. 

W 2008 roku największy wzrost zatrudnienia odnotowano wśród małych przedsiębiorstw, 

o ponad 18% więcej niż w roku poprzednim, przy wzroście nakładów o 20%. Jednak 

w kolejnym roku nakłady tych przedsiębiorstw zmalały o 13,7%, a zatrudnienie spadło 

o 6%. Rosnącym nakładom inwestycyjnym średnich przedsiębiorstw do 2008 roku towa-

rzyszył wzrost zatrudnienia, a spadkowi nakładów w kolejnym roku, natychmiastowy spa-

dek zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach. 

Dynamikę liczby pracujących w MSP w Polsce w zestawieniu z dynamiką nakładów 

inwestycyjnych tych przedsiębiorstw w latach 2004-2011 przedstawiono na rysunku 3.2.2.  
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Rysunek 3.2.2. Dynamika nakładów inwestycyjnych MSP, a dynamika wielkości zatrud-

nienia MSP w Polsce w latach 2004-2011 (2004=100%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Działalność przedsiębiorstw niefinansowych..., 2006 - 2012]. 

 

Analizując zmiany liczby aktywnych przedsiębiorstw MSP w latach 2004-2011 zauwa-

żalny jest jedynie niewielki wzrost liczby średnich przedsiębiorstw aktywnych, a w przypad-

ku mikro- i małych przedsiębiorstw wręcz spadek ich liczby. Jednak zaznaczyć należy, że 

zauważalne niewielkie wzrosty i spadki liczby aktywnych przedsiębiorstw MSP w analizo-

wanym okresie pokrywają się z latami wzrostów i spadków nakładów inwestycyjnych MSP. 

Mimo, że zmiany te nie są proporcjonalne, to z pewnością są one jednokierunkowe. 

W latach 2004-2008 nakłady inwestycyjne MSP wzrosły o 65%, a liczba aktywnych 

przedsiębiorstw o 9%. Niestety w 2009 roku, wraz ze spadkiem nakładów inwestycyjnych 

MSP, nastąpił spadek liczby aktywnych MSP o 7,4% (najwięcej mikro-, o ponad 10%, ma-

łych o ponad 8% i średnich o ponad 3% w porównaniu z rokiem 2008). Kolejne lata to 

wzrosty obydwóch analizowanych wielkości. Nakłady inwestycyjne MSP od 2004 do 2011 

roku wzrosły o 80%. W tym samym czasie liczba MSP wzrosła o 4%.  

Dla porównania, w 27 krajach należących do Unii Europejskiej największy wzrost 

liczby przedsiębiorstw odnotowano w okresie 2006–2007 (średnio o 3,2%). W latach 2008–

2009, podobnie jak w przypadku Polski, nastąpił niewielki spadek liczby przedsiębiorstw 

w Unii Europejskiej (o 0,6%). Niewątpliwie było to wywołane skutkami spowolnienia świa-

towej gospodarki i spadkiem nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Szacunki Komisji 

Europejskiej na lata 2010–2013 pokazują względną stabilizację całkowitej liczby przedsię-

biorstw w Unii Europejskiej na poziomie około 20,7 mln. [Raport o stanie..., 2012]. 

Dynamikę liczby aktywnych MSP w Polsce w zestawieniu z dynamiką nakładów in-

westycyjnych w latach 2004-2011 przedstawiono na rysunku 3.2.3.  
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Rysunek 3.2.3. Dynamika nakładów inwestycyjnych MSP a dynamika liczby aktywnych 

MSP w Polsce w latach 2004-2011 (2004=100%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Działalność przedsiębiorstw niefinansowych..., 2006 - 2012]. 

 

Zmianom poziomu nakładów inwestycyjnych MSP w latach 2004-2011 towarzyszyły 

również jednokierunkowe zmiany w wielkości produkcji tych przedsiębiorstw. W latach 

2004-2008, gdy wielkość nakładów inwestycyjnych MSP w każdym kolejnym roku analizy 

wykazywała wzrost, zwiększała się również wartość produkcji tych przedsiębiorstw. W tym 

okresie nakłady inwestycyjne MSP wzrosły o ponad 65% przy wzroście wartości produkcji 

o 35%. Wśród MSP w latach 2004-2008 najintensywniej rosła wartość produkcji średnich 

przedsiębiorstw, które to przedsiębiorstwa w owym czasie zanotowały również największą 

dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych. Załamanie inwestycji MSP, które miało miej-

sce w latach 2008-2009, pociągnęło za sobą również spadek wartości produkcji tych przed-

siębiorstw. Nakłady MSP zmalały w tym czasie o 7%, a przedsiębiorstwa zredukowały pro-

dukcję o ponad 5,5%. Od 2009 roku znowu obserwuje się wzrost nakładów inwestycyjnych 

i towarzyszący mu wzrost wielkości produkcji MSP. Generalnie od 2004 do 2011 roku na-

kłady inwestycyjne MSP wzrosły o 80%, a wartość produkcji tych przedsiębiorstw o 45%.  

Dynamikę wielkości produkcji MSP w Polsce w zestawieniu z dynamiką nakładów 

inwestycyjnych w latach 2004-2011 przedstawiono na rysunku 3.2.4. 
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Rysunek 3.2.4. Dynamika nakładów inwestycyjnych MSP a dynamika wielkości produkcji 

MSP w Polsce w latach 2004-2011 (2004=100%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Działalność przedsiębiorstw niefinansowych..., 2006 - 2012]. 

 

Mimo zaobserwowanego od 2009 roku sukcesywnego wzrostu nakładów inwestycyj-

nych polskich MSP wciąż jednak, w porównaniu z innymi krajami Europy, działalność in-

westycyjna przedsiębiorstw w Polsce jest niewystarczająca z punktu widzenia niskiej pro-

duktywności i ich potrzeb rozwojowych. Inwestycje w środki trwałe przeciętnego przedsię-

biorstwa w Polsce (22,45 tys. euro) są prawie sześć razy niższe niż u liderów: Słowacji 

(124,32 tys. euro), Norwegii (116,76 tys. euro), czy Austrii (106,49 tys. euro) i ponad dwa 

razy niższe niż w Rumunii (46,92 tys. euro) i Szwecji (54,57 tys. euro). Słabsze wyniki od 

naszych rodzimych osiągają jedynie przedsiębiorstwa węgierskie (19,82 tys. euro). Należy 

jednak podkreślić, że wszystkie kraje Unii Europejskiej, z powodu kryzysu gospodarczego, 

zanotowały w 2009 roku wyraźne zmniejszenie wielkości nakładów inwestycyjnych przed-

siębiorstw na środki trwałe. Polska znalazła się w grupie krajów w których spadek nakła-

dów na środki trwałe był poniżej średniej unijnej [Raport o stanie..., 2012]. 

Ze względu na to, że rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw pociąga za 

sobą rozwój całej gospodarki, rozwój tych przedsiębiorstw powinien stanowić priorytet w 

polityce gospodarczej nie tylko naszego kraju, ale i Unii Europejskiej. To od tych przedsię-

biorstw zależy konkurencyjność unijnej gospodarki na rynku międzynarodowym. 

Działalność przedsiębiorców prowadzących MSP w Polsce nie jest pozbawiona prze-

szkód. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w naszym kraju za najistotniejsze bariery rozwo-

ju uznają wysokość obciążeń podatkowych, skomplikowane przepisy i procedury prawne, 

biurokrację, brak własnych środków finansowych oraz utrudniony dostęp do obcych źró-

deł. Zwracają uwagę również na dużą konkurencję na rynku oraz mały popyt [Pesz-

ko, 2010]. 
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Nie należy zapominać, że wynikiem wzrostu inwestycji jest również wzrost rozwiązań 

innowacyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, a jednym z obszarów warunkują-

cych przetrwanie i sukcesy rynkowe MSP we współczesnej gospodarce jest właśnie szerokie 

wprowadzanie innowacji.7 Obecnie nie wystarczy znalezienie niszy rynkowej i uruchomie-

nie działalności. By sprostać wyzwaniom otoczenia, konieczne jest ciągłe pogłębianie wie-

dzy o potrzebach klientów, doskonalenie działalności i poprawa ich satysfakcji, wyprzedza-

nie konkurentów oraz stałe doskonalenie oferty rynkowej [Koszałka, Sluismans, 2011]. 

Coraz częściej niezbędne staje się wdrażanie innowacji we wszystkich obszarach funkcjo-

nowania MSP. 

3.3 GOSPODARKI OPARTE NA WĘGLU – 
WYZWANIA POLITYKI OCHRONY KLIMATU 

Niezwykle ważnym zadaniem stającym zarówno przed krajami wysokorozwiniętymi, 

jak i krajami rozwijającymi się jest określenie przyszłej roli węgla kamiennego w zaspokaja-

niu ich potrzeb energetycznych. Polityka klimatyczna wyznacza bardzo sztywne ramy co do 

kierunków rozwoju gospodarek krajów sygnatariuszy porozumień i konwencji mających na 

celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wskazuje się, że rola tradycyjnych nośników 

energetycznych, w tym węgla kamiennego, będzie w tych krajach maleć na rzecz paliw 

i technologii alternatywnych. Unia Europejska jest tutaj modelowym przykładem tego ro-

dzaju działań, gdzie zakres potencjalnych zmian strukturalnych jest bardzo duży. Niemniej 

jednak polityka klimatyczna nie jest realizowana w sposób spójny przez kraje będące naj-

większymi emitentami gazów cieplarnianych, co poddaje w wątpliwość zasadność i sku-

teczność podejmowanych środków. Największe gospodarki świata nie podpisały porozu-

mienia z Kioto i wydawać by się mogło, że przekreśla to możliwość skutecznej redukcji 

emisji gazów cieplarnianych. Celem niniejszego podrozdziału jest wskazanie, że pomimo 

braku globalnego porozumienia wśród największych emitentów CO2 podejmowane są 

w tych krajach mniej lub bardziej intensywne działania i programy w kierunku redukcji emi-

sji tego gazu. Choć realizowane są na szczeblu krajowym na zasadach dobrowolności, mogą 

przyczynić się do sukcesu polityki klimatycznej ocenianej w skali globalnej. Poniżej opisano 

sektory węgla kamiennego i energetyki Chin, Indii, USA, Australii i RPA wskazując znacze-

nie węgla i technologii energetycznych opartych na węglu w gospodarce tych krajów. 

Przedstawiono perspektywy i szanse ich rozwoju w obliczu podejmowanych polityk i pro-

gramów środowiskowych. Wskazano, że rola węgla kamiennego w gospodarkach tych kra-

jów będzie zachowana i idzie w parze z ambitnymi wysiłkami na rzecz realizacji skutecznej 

polityki niskoemisyjnej. 

 

                                                                                                                     
7 Szerzej na temat innowacyjności MSP w podrozdziale 2.2 niniejszej publikacji 
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3.3.1. Chiny8 

W 2009 roku Chiny były światowym liderem w zużyciu węgla kamiennego 

i wyprzedziły takie kraje, jak Australia, Kanada, Niemcy, Indie, Indonezja, Japonia, Kazach-

stan, Korea, Polska, Rosja, RPA i USA. W 2010 roku węgiel stanowił 67% zużycia energii 

pierwotnej, a 78,7% produkcji energii elektrycznej w Chinach pochodziło z węgla. Obecnie 

chińskie udokumentowane zasoby węgla stanowią około 19% światowych rezerw, co plasu-

je je zaraz po USA (23%), a przed Rosją (16%). Sektor energetyczny Chin napędza dyna-

micznie rozwijającą się gospodarkę, lecz stanowi także wyzwanie jeżeli chodzi o jego nieko-

rzystne oddziaływanie na środowisko. Zdominowana przez węgiel energetyka chińska od-

powiada za około 44% (2010) krajowej emisji CO2. Stąd znaczenie jakie przypisuje się stra-

tegicznym celom oraz regulacjom mającym zmniejszyć jego negatywne oddziaływanie.  

W 2011 roku parlament chiński zaaprobował 12-ty plan pięcioletni, którego cele do-

tyczą także polityki klimatycznej. Zawiera on między innymi plan zmniejszenia zużycia 

energii na jednostkę PKB o 17% oraz wzrost zużycia energii odnawialnej w bilansie energe-

tycznym Chin do 11,4%. Plan określa cele, zadania i instrumenty polityki ukierunkowujące 

Chiny na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych na kolejne pięć lat. Aby wypełnić wy-

znaczone zadania rząd chiński wydał dodatkowe dokumenty, między innymi „Roboczy 

plan kontroli emisji gazów cieplarnianych” (The Work Plan for Controlling Greenhouse Gas 

Emissions During the 12th Five-Year Plan Period) i „Roboczy plan zmniejszenia energochłon-

ności gospodarki i redukcji emisji” (The Comprehensive Work Plan for Energy Conservation and 

Emission Reduction During the 12th Five-Year Plan Period). Z kolei plan rozwoju sektora górni-

czego (The Development Plan for Coal Industry During the 12th Five-Year Plan Period) przewiduje 

dynamiczny rozwój tak zwanych czystych technologii węglowych (Clean Coal Technologies, 

CCT) oraz zwiększonej efektywności wykorzystania węgla. Rząd chiński realizuje plan bu-

dowy wysokosprawnych elektrowni węglowych. Chiny są światowym liderem w tej dziedzi-

nie z mocą 40 TW tak zwanych nadkrytycznych bloków energetycznych. Wysokowydajne 

bloki o mocach ponad 300 MW stanowią ponad 74% całkowitej mocy wszystkich elek-

trowni.  

Wspomniany plan przewiduje także wprowadzenie w siedmiu prowincjach kraju sys-

temu handlu uprawnieniami zbywalnymi do emisji CO2. Rząd wyraźnie zmierza także do 

wprowadzenia systemu podatku węglowego w 2015 roku. Inne, bardziej bezpośrednie 

środki interwencji państwa w sektorze energii elektrycznej obejmują następujące działania, 

mające szczególne znaczenie dla ograniczania emisji CO2: 

 zamknięcie małych elektrowni węglowych, często w połączeniu z budową du-

żych, o wysokiej wydajności elektrowni węglowych; w wyniku realizacji 11-

                                                                                                                     
8 Wykorzystano następujące materiały źródłowe: [Best, Levina, 2012],[ Policy Options… 2012], [World En-

ergy Outlook, 2011], [IEA Coal Information, 2011], [China's Policies…, 2012] 
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tego planu pięcioletniego zamknięto nisko sprawne elektrownie małej mocy 

o łącznej mocy około 77 GW; 

 obowiązek wyprodukowania 3% udziału energii odnawialnej w całkowitej 

produkcji przedsiębiorstw energetycznych (z wyłączeniem elektrowni wod-

nych); 

 systemy wsparcia (feed-in-tariffs) dla energii wiatru i słońca; 

 kontrolę emisji NOx - 8% cel redukcji w okresie od 2010 do 2015 roku, z cze-

go większość przypada na sektor energetyczny, przede wszystkim wyposażenie 

wszystkich nowych i istniejących elektrowni węglowych o mocy powyżej 300 

MW w instalacje do wychwytywania NOx oraz ograniczenia dotyczące no-

wych elektrowni w obszarach miejskich. 

Chiny poczyniły ogromne wysiłki w rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

W 2011 roku moc zainstalowana energetyki wodnej osiągnęła 230 GW, plasując Chiny na 

pierwszej pozycji na świecie. Do użytku oddano piętnaście nowych bloków jądrowych 

o łącznej mocy zainstalowanej 12,5 TW. W budowie jest kolejne 26 bloków energetycznych 

o mocy 29 TW, co stawia Chiny na miejscu lidera tej technologii. Zainstalowana moc ener-

gii wiatru to 47 TW również stawia Chiny na czele. Odnotowano także szybki wzrost foto-

woltaiki o łącznej mocy zainstalowanej 3 TW. Ogrzewanie słoneczne to panele o łącznej 

powierzchni 200 mln m2. 

Strategicznym celem chińskiego rządu jest zmniejszenie zależności kraju od drogiego 

importu gazu ziemnego i ropy naftowej, co z kolei jest głównym czynnikiem oparcia się 

Chin na węglu. Strategia promowania węgla wydaje się centralnym czynnikiem wzrostu 

gospodarczego Chin, zachowania bezpieczeństwa energetycznego i stabilności makroeko-

nomicznej. Kwestie bezpieczeństwa energetycznego stawiają zatem na ekspansję nowych 

wysokosprawnych elektrowni opartych na węglu. By sprostać wyzwaniom środowiskowym 

nowe elektrownie węglowe muszą być obowiązkowo wyposażone w instalacje odsiarczania 

i odazotowania spalin, a istniejące zakłady są zobowiązane do szerszego, niż dotychczas ich 

wykorzystania. Ponadto, biorąc pod uwagę wzrost alternatyw dla paliw stałych, wzrost 

efektywności energetycznej oraz inwestycje w nowe bloki jądrowe, Chiny mogą znacznie 

zmniejszyć energochłonność swojej gospodarki. Niemniej jednak, zgodnie z prognozami 

World Energy Outlook 2011, wzrost gospodarki chińskiej będzie nadal prowadzić do znacz-

nego wzrostu emisji. 

Pomimo wskazanych wysiłków na rzecz zmniejszenia udziału w bilansie energetycz-

nym węgiel kamienny jest i pozostanie podstawowym paliwem energetycznym Chin. Dzieje 

się tak pomimo faktu, iż Chiny starają się zwiększyć zużycie paliw alternatywnych w zużyciu 

energii pierwotnej, z obecnych 11,4% do 30% do końca 12-tego planu pię-cioletniego. Cele 

wyznaczone w planie rozwoju energii jądrowej, wodnej, wiatrowej i sło-necznej nie wyeli-

minują konieczności rozwoju energetyki opartej na węglu, a prognozowana moc tych źró-

deł w 2020 roku wynosi 1190 GW wobec 710 GW w roku 2010. Prognozowany wzrost 

efektywności energetycznej uzyskany poprzez budowę większych, bardziej wydajnych ultra-
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nadkrytycznych elektrowni węglowych oraz zamykanie małych nieefektywnych elektrowni 

nie spowoduje zmniejszenia emisji CO2, a wręcz przeciwnie - będzie ona w tym okresie 

rosnąć. Zwiększenie wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej spowodowane 

wysokim wzrostem gospodarczym, jak również stosunkowo tani dostęp do krajowych za-

sobów węgla wyrówna z nawiązką ewentualny spadek ogólnego zużycia węgla w pozosta-

łych sektorach. Inne źródła, w tym World Energy Outlook 2011, również potwierdzają, że 

węgiel prawdopodobnie pozostanie najważniejszym składnikiem bilansu energetycznego 

Chin, choć udział produkcji energii z węgla zmaleje z 79% w roku 2009 do 56% w roku 

2035. 

3.3.2. Indie9 

Indie, po Chinach i Stanach Zjednoczonych, były trzecim na świecie największym 

producentem i konsumentem węgla w 2011, a przewiduje się, że w 2025 roku wyprzedzą 

Stany Zjednoczone. Krajowa produkcja węgla wzrosła z 431 mln ton w okresie 2006-07 do 

554 mln ton w okresie 2011-12 (wzrost o 28,5%). Zapotrzebowanie na węgiel rosło w tem-

pie 7% w ostatnim dziesięcioleciu, osiągając obecnie około 600 mln ton. Indyjski import to 

obecnie około 85 mln ton węgla. Zatem krajowa luka produkcyjno-popytowa (w tym rów-

nież węgla koksowego) wynosi około 98 mln ton. Rząd korzysta z monopolu w produkcji 

węgla i ponad 90% produkcji pochodzi z kopalni kontrolowanych przez rząd. 

Węgiel jest podstawowym źródłem energii pierwotnej w Indiach. Krajowa produkcja 

energii w Indiach wzrosła z 291 Mtoe w 1990 roku do 502 Mtoe w 2009. Węgiel stanowi 

niemal połowę całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej. Najszybciej rozwijającym 

się paliwem jest jednak gaz ziemny, którego zużycie w krajowej produkcji energii wzrosło 

od 10 Mtoe w 1990 roku do 38 Mtoe w 2009. Elektrownie węglowe stanowią około dwóch 

trzecich łącznej mocy zainstalowanej. W 2012 roku całkowita moc zainstalowana w Indiach 

wynosiła 199 GW, a wytworzona energia elektryczna (wyłączając źródła odnawialne) wy-

niosła w 2012 roku 876 TWh. Elektrownie oparte na węglu mają moc 112 GW i stanowią 

56% całkowitej mocy zainstalowanej oraz 71% całkowitej wytwarzanej energii elektrycznej 

w Indiach. Hydroenergetyka jest drugim co do wielkości źródłem energii elektrycznej, co 

stanowi 20% mocy zainstalowanej i generuje 15% energii elektrycznej. Prawie 86% nowych 

mocy jest oparte na węglu i gazie. Moc elektrowni jądrowych wynosi łącznie około 

4,8 GW, co daje 13 pozycję na świecie. Obecnie budowane są cztery 700 MW bloki jądro-

we, po dwa w Rawathbhata w Radżastanie i Kakrapar w Gujarat. Indyjski 12-ty plan pięcio-

letni przewiduje budowę nowych elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne. 

Istniejące elektrownie węglowe cieplne to jednostki o mocach od 30 MW do 

500 MW. W porównaniu do innych krajów sprawność wytwarzania energii w Indiach po-

                                                                                                                     
9 Wykorzystano następujące materiały źródłowe: [Analysis of Existing…, 2009], [Understanding Energy…, 

2012], [Black and Dirty…, 2013], [The Indian coal sector…, 2012]. 
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zostaje na stosunkowo niskim poziomie. 20% bloków energetycznych ma więcej niż 25 lat, 

a kolejne 40% było budowanych 15-25 lat temu. Prawie wszystkie elektrownie węglowe 

w Indiach mają niską sprawność, około 34%. Jakość węgla jest dość poważnym problemem 

środowiskowym, głównie w odniesieniu do zawartości popiołu (45-50%) i wartości kalo-

rycznej. Ze względu na niedobory dostaw węgla, elektrownie w Indiach pracują na znacznie 

niższym niż optymalnym poziomie, co powoduje braki w dostawach energii elektrycznej. 

Istnieją dwie główne przyczyny niewystarczających dostaw węgla: ograniczenie produkcji 

krajowej z powodu opóźnień w rozwoju krajowego górnictwa (między innymi trudności w 

nabywaniu gruntów oraz ograniczeń środowiskowych) oraz niedostateczny poziom impor-

tu węgla na skutek niedostatecznej infrastruktury importowej i wysokich cen.  

Indie w 2009 roku były trzecim największym emitentem CO2 na świecie, po Chinach 

i Stanach Zjednoczonych. Krajowa emisja CO2 wyniosła w 1990 roku 593 mln t i stanowiła 

2,8% globalnej emisji, po czym prawie trzykrotnie wzrosła do 1548 Mt CO2 i 5,4% 

w 2009 roku (1970 Mt CO2 w 2011 roku). Ten wskaźnik wzrostu jest znacznie wyższy niż 

średnia światowa – roczny wzrost emisji w latach 1990-2009 wynosił 5,2%, a na świecie 

jedynie 1,7%. Zwiększone zużycie węgla przyczyniło się do około 67% wzrostu emisji 

w tym okresie. Jednak, co istotne, w 2009 roku indyjski wskaźnik emisji CO2 przypadający 

na mieszkańca, wynoszący 1,37 tCO2/capita, był znacznie niższy, niż średni dla pozosta-

łych krajów (4,29 tCO2/capita) i zdecydowanie niższy w porównaniu do Chin (5,14) i Sta-

nów Zjednoczonych (16,90).  

Indie są sygnatariuszem ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu (UNFCC), ale nie są zobowiązane do jakichkolwiek działań redukcyjnych. 

Rząd indyjski ogłosił Narodowy Plan Działań w sprawie zmian klimatu w 2008 roku, 

a podczas konferencji COP15 w Kopenhadze w 2009 roku minister środowiska potwier-

dził gotowość Indii do zmniejszenia emisji CO2 na jednostkę PKB do 25% w roku 2020, 

w porównaniu z rokiem 2005. 

Tak zwana Zintegrowana Polityka Energetyczna (IEP 2008) jest najnowszą komplek-

sową polityką energetyczną przygotowaną przez rząd indyjski. Jednym z kluczowych kie-

runków w niej określonych, mających znaczenie dla długoterminowej strategii energetycz-

nej Indii jest potwierdzenie roli węgla jako podstawowego źródła energii w perspektywie 

długoterminowej i konieczność zapewnienia jego dostaw o odpowiedniej jakości. Zawarte 

w tym dokumencie scenariusze rozwojowe wskazują, że węgiel będzie stanowić ponad 40% 

energii pierwotnej Indii w 2030 roku. Znajduje to potwierdzenie w oficjalnym stanowisku 

rządu, które traktuje węgiel jako bardzo ważne źródło energii zapewniające bezpieczeństwo 

energetyczne tego kraju. Podkreśla się, że jest to najbardziej dostępne paliwo kopalne Indii. 

Politycy postrzegają węgiel jako kluczowy surowiec zwiększający dostęp ludzi do energii w 

Indiach, gdyż do tej pory ponad jedna czwarta kraju nie ma dostępu do energii elektrycznej. 

Wśród celów IEP jest również zmniejszenie intensywności emisji PKB o 20-25% w 2020 

w porównaniu z rokiem 2005. 
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Indie ogłosiły także narodowy plan działań w sprawie zmian klimatu (NAPCC), który 

zawiera osiem celów, w tym dotyczący efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzy-

stania energii słonecznej. 12-ty plan pięcioletni przewiduje utworzenie krajowej strategii 

rozwoju energii wiatru (The National Wind Mission). NAPCC wyznaczył cel w wysokości 

15% energii elektrycznej wytworzonej w 2020 roku mającej pochodzić z odnawialnych źró-

deł energii. Znajduje to swoje potwierdzenie w 31% średniorocznym wzroście mocy pro-

dukcyjnej źródeł odnawialnych (dla porównania roczny wskaźnik wzrostu mocy tradycyj-

nych elektrowni węglowych wyniósł tylko 6% w ciągu ostatniej dekady). W ciągu ostatnich 

trzech lat w Indiach inwestycje w odnawialne źródła energii to około 2000 MW rocznie, 

a łączna moc zainstalowana energetyki odnawialnej to ponad 11000 MW, z tego nieco po-

nad 7000 MW to energetyka wiatrowa. Indie są obecnie na czwartym miejscu na świecie 

jeśli chodzi o moc elektrowni wiatrowych. 

Najczęściej dyskutowane i brane pod uwagę opcje zmniejszające emisję CO2 i pozo-

stałe zanieczyszczenia powietrza to poprawa jakości węgla, zwiększenie efektywności wy-

twarzania energii elektrycznej, redukcja emisji SO2, NOx i pyłów za pomocą instalacji od-

siarczania i odazotowania spalin oraz technologie CCS. Jak dotąd nie ma jednak w Indiach 

ekonomicznego uzasadnienia do komercyjnego wykorzystania instalacji CCS, ponieważ nie 

ma możliwości wykorzystania CO2 do procesów technologicznych. Stosowanie CO2 do 

zwiększenia wydobycia ropy naftowej nie jest możliwe w Indiach, ponieważ jej zasoby są 

bardzo ograniczone. Większą wagę przykłada się do zwiększenia sprawności wytwarzania 

energii elektrycznej, szczególnie w przypadku istniejących elektrowni, zwiększając ich 

sprawność z obecnych 35-37% do około 41%. 

3.3.3. USA10 

Stany Zjednoczone posiadają największe na świecie wydobywalne zasoby węgla, są też 

największym eksporterem tego surowca. W 2012 roku kopalnie amerykańskie wydobyły 

ponad miliard ton węgla. Ponad 92% węgla w Stanach Zjednoczonych jest wykorzystywana 

do wytwarzania energii elektrycznej. USA posiadają około 1400 bloków energetycznych 

ulokowanych w 600 elektrowniach. Elektrownie zużywają ponad 800 mln ton węgla. Wę-

giel od wielu lat jest podstawowym źródłem energii elektrycznej w USA, choć w ostatnich 

latach jego udział zmniejszył się z 50% do 42% w 2011 roku i około 36% w 2012 roku. 

Spowodowane to zostało boomem na gaz łupkowy, który wraz z tradycyjnym gazem ziem-

nym stanowił w 2011 roku około 25%, a w 2012 roku 31%, całości wytworzonej energii 

elektrycznej. Elektrownie jądrowe dostarczają około 20%, a energia wodna mniej niż 10% 

energii elektrycznej. Olej napędowy, jeszcze w latach 70 i 80-tych bardzo ważne strategicz-

nie paliwo, straciło obecnie na znaczeniu i stanowi jedynie 1% dostaw energii elektrycznej. 

Elektrownie wiatrowe dają obecnie około 3% produkcji energii elektrycznej. Chociaż tra-

                                                                                                                     
10 Wykorzystano następujące materiały źródłowe: [US Energy Information Administration, 2013], [ EPA 

Standards…, 2013; http://www.c2es.org/energy/source/coal. 
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dycyjna energetyka węglowa posiada nadal największy udział wśród pozostałych źródeł 

wytwarzania energii elektrycznej, jej znaczenie maleje ze względu na mniejszy popyt, silną 

konkurencję cenową gazu łupkowego oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii.  

Produkcja węgla w USA w dużej mierze wynika z krajowego zużycia węgla, ale w co-

raz większym stopniu nakierowana jest na eksport. W najbliższym czasie połączenie sto-

sunkowo niskich cen gazu i wysokich cen węgla, brak sygnałów do silnego ożywienia popy-

tu na energię elektryczną oraz presja na zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z od-

nawialnych źródeł energii, mogą tłumić krajowe zużycie węgla. Ponadto nowe wymogi 

w zakresie kontroli emisji rtęci i ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych mogą przy-

czynić się do spadku popytu na węgiel i zamykanie istniejących elektrowni węglowych. 

W USA wpływ na rynek węgla i jego tradycyjnych odbiorców będą miały regulacje 

środowiskowe zatwierdzane przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA). W lipcu 2011 roku 

EPA wydała wytyczne w sprawie norm jakości wody powierzchniowej pochodzącej z ko-

palń węgla kamiennego w regionie Appalachów. Z kolei w 2012 roku Agencja opublikowa-

ła przepisy w zakresie emisji rtęci i innych toksyn do powietrza, których celem jest zmniej-

szenie emisji szkodliwych metali ciężkich, a także dwutlenku siarki i pyłów pochodzących 

ze spalania paliw w elektrowniach. EPA ogłosiła także standardy technologiczne oparte na 

wykorzystaniu najnowszych technologii redukcji (MACT) zarówno dla nowych, jak 

i istniejących źródeł. Wiele zakładów energetycznych wypełniło już te wymagania, część 

jednak nie, na co będą miały czteroletni okres dostosowawczy. Ponadto, w lipcu 2011 roku 

EPA wydała Cross-State Air Pollution Rule, która wyznacza nowe standardy w zakresie kon-

troli emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki, transportowanych pomiędzy poszczególnymi 

stanami USA. Normy te wydawane są w formie planów wykonawczych (Federal Implementa-

tion Plans - FIP), które poszczególne stany mogą wdrożyć w miejsce istniejących State Imple-

mentation Plan (SIP). Plany te przewidują utworzenie systemu handlu uprawnieniami zby-

walnymi w celu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych. W odpowiedzi na te rozwią-

zania elektrownie częściowo ogłosiły już wycofanie starszych, nieefektywnych elektrowni 

węglowych. 

Ponadto w marcu 2012 roku EPA opublikowała nowe standardy emisyjne dla nowych 

elektrowni w ramach Clean Air Act. Proponowane rozwiązania, tak zwanyCarbon Pollution 

Standard for New Power Plants, ustanawiają nowe standardy dla nowych elektrowni (New Sour-

ce Performance Standards - NSPS) w celu ograniczenia emisji CO2 pochodzącego z elektrowni 

opalanych węglem i gazem. Dodatkowo dyrektywa z czerwca 2013 przewiduje ograniczenie 

emisji CO2 z istniejących elektrowni. Proponowane przepisy ustanawiają oddzielne stan-

dardy dla elektrowni zasilanych gazem ziemnym i węglem. Nowe, duże elektrownie (100 

MW lub więcej) zasilane gazem ziemnym mogą emitować nie więcej niż 1000 funtów 

CO2/MWh, co jest osiągalne jedynie poprzez zastosowanie najnowszej technologii w cyklu 

mieszanym. Dla mniejszych, mniej sprawnych elektrowni na gazie ziemnym, standard wy-

nosi 1100 funtów CO2/MWh. Elektrownie węglowe mają dwie opcje dostosowawcze, 
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z których każda wymaga zastosowania technologii CCS. Pierwsza z tych opcji przewiduje, 

aby elektrownie węglowe instalowały CCS niezwłocznie, tak by osiągnąć dwunastomie-

sięczny standard 1100 funtów CO2/MWh. Alternatywnie, elektrownie węglowe mogą za-

stosować technologię CCS w ciągu siedmiu lat od rozpoczęcia produkcji do osiągnięcia 

wyznaczonego średniorocznego siedmioletniego wskaźnika emisji mieszczącego się w gra-

nicach 1000- 1050 funtów CO2/MWh. Problem w tym, że technologia CCS nie jest jeszcze 

wykorzystywana w komercyjnych rozwiązaniach, choć jest obecnie budowana w dużej elek-

trowni węglowej w Kemper County w stanie Missisipi i Saskatchewan w Kanadzie. Tech-

nologia CCS jest w skali przemysłowej stosowana w kilku zakładach przemysłowych, które 

są źródłem dużej emisji CO2. 

Jeśli propozycja EPA wejdzie w życie, oznaczać to będzie zakaz budowy jakichkol-

wiek nowych elektrowni węglowych w Stanach Zjednoczonych, chyba że będą wyposażone 

w technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS). EPA przewiduje, że proponowa-

ne przepisy będą miały znikomy wpływ na koszty energii elektrycznej w USA, bowiem 

obecnie planowane są tylko nieliczne nowe elektrownie węglowe. Ponadto, ze względu na 

dostępność taniego gazu ziemnego pochodzącego z łupków, konkurencyjność technologii 

węglowych zdecydowanie zmalała. Amerykańska Energy Information Administration przewidu-

je tylko cztery projekty budowy nowych elektrowni węglowych w okresie do 2018 roku, 

w porównaniu z planowanymi ponad 200 elektrowniami gazowymi. 

Przygotowując propozycje NSPS, EPA przeprowadziła analizę modelową ich wpływu 

na amerykańska energetykę. Wykorzystano w tym celu model IPM, a wyniki analiz scena-

riuszowych wskazują, że nie ma w przyszłości konieczności budowy nowych elektrowni 

wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny. Propozycje EPA nie oznaczają końca ame-

rykańskiego górnictwa, a także końca mocy technologii węglowych. Istniejące elektrownie 

węglowe nadal generują około 40% produkcji energii elektrycznej i nawet przy niskiej cenie 

gazu ziemnego i w warunkach obowiązywania aktualnych przepisów ochrony środowiska 

zachowają swoją pozycję w bilansie energetycznym kraju. 

Wspomniane regulacje dotyczące istniejących i nowych elektrowni węglowych miesz-

czą się w szerszym planie, tak zwanymClimate Change Action Plan, zmierzającym do zmniej-

szenia emisji gazów cieplarnianych. Plan ten definiuje dodatkowe 21 działań wykonaw-

czych, które Stany Zjednoczone w partnerstwie z poszczególnymi Stanami, społecznościa-

mi i sektorem prywatnym zamierzają powziąć, aby osiągnąć zobowiązania redukcji emisji 

gazów cieplarnianych w USA do 2020 roku w wysokości 17% poniżej roku 2005. Ponadto 

administracja USA zmierza do większego niż dotychczas wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. Stany Zjednoczone już obecnie podwoiły produkcję energii elektrycznej 

pochodzącej z energii wiatrowej, słonecznej oraz źródeł geotermalnych i wyznaczyły po-

nownie dodatkowy cel podwojenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

do roku 2020. 
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3.3.4. Australia11 

W Australii wydobywane są dwa typy węgla: wysokiej jakości węgiel bitumiczny (wę-

giel kamienny) i niższej jakości węgiel brunatny. W 2011 roku Australia była największym 

na świecie eksporterem węgla metalurgicznego i drugim co do wielkości eksporterem węgla 

energetycznego. Kraj ten jest czwartym największym producentem tego surowca i piąty co 

do wielkości zasobów węgla kamiennego na świecie. Węgiel jest dla Australii największym 

towarem eksportowym. W latach 2010-2011 Australia wyeksportowała 283 mln ton węgla 

kamiennego o wartości 43,7 mld dolarów. Całkowita produkcja węgla kamiennego w Au-

stralii w latach 2010-2011 wynosiła 345 mln ton. Przewiduje się, że w okresie 2016-2017 

australijski eksport węgla wzrośnie o prawie 72% - do około 486 mln ton. 

Obecnie sektor wytwarzania energii elektrycznej w Australii generuje około 36% cał-

kowitej krajowej emisji gazów cieplarnianych, z czego produkcja energii elektrycznej z elek-

trowni węglowych powoduje 89% całości emisji CO2 sektora energetycznego. Australia 

posiada ponad trzydzieści opalanych węglem elektrowni o łącznej mocy około 30 GW. 

Prawie wszystkie z nich są elektrowniami na parametry podkrytyczne, a trzy to nowe zakła-

dy na parametry nadkrytyczne o łącznej mocy ponad 2200 MW. Emisyjność istniejących 

elektrowni węglowych wynosi od około 0,80 do 1,38 tCO2/MWh, odzwierciedlając w ten 

sposób różnice w ich wieku, technologii i rodzaju spalanego węgla. Ich sprawności wahają 

się w granicach od 20% do ponad 40%, w zależności od wartości opałowej węgla i kon-

strukcji elektrowni. 

Przyszłość australijskiej polityki energetycznej zawarto w Energy White Paper. Doku-

ment ten przewiduje duże zapotrzebowanie na australijski węgiel, który stanowić będzie 

kluczowy składnik bilansu energetycznego na najbliższe dziesięciolecia. Przejawem tego jest 

chociażby fakt, iż planowana jest budowa około 30 nowych kopalń węgla w Nowej Połu-

dniowej Walii i Queensland. Oznaczać to będzie wzrost australijskiego eksportu węgla 

o ponad 300 mln ton rocznie, przede wszystkim na rynki Chin i Indii. 

W 2010 roku rząd wydał dokument pod nazwą Cleaner Future for Power Stations, który 

przewiduje wprowadzenie nowych norm emisji i zasad ich sprawozdawczości dla elektrow-

ni, a przede wszystkim to, że wszystkie nowe elektrownie opalane węglem będą musiały 

spełniać najwyższe standardy emisji, jakie osiągają technologie węglowe najnowszej genera-

cji oraz będą musiały być wyposażone w instalacje CCS. Rząd Australii określił CCS jako 

podstawową technologię wspomagającą politykę redukcji emisji CO2. 

W 2011 roku australijski rząd opublikował pakiet propozycji, The Clean Energy Future 

Plan, promujących nowe rozwiązania w energetyce, które obejmują wprowadzenie podatku 

węglowego oraz systemu wsparcia finansowego dla inwestycji w czyste technologie węglo-

we (Clean Coal Technologies, CCT). Podatek węglowy przeznaczony jest dla największych 

                                                                                                                     
11 Wykorzystano następujące materiały źródłowe: [Coal and gas mining…, 2013], [Armstrong, 2013], [A 

CLEANER FUTURE…, 2010], [Energy white paper 2012], [Energy Policies…, 2013]. 



98 

 

australijskich emitentów gazów cieplarnianych, które odpowiadają za około 60% łącznej 

emisji gazów cieplarnianych w kraju. Pozostałe działania zawarte w tym planie to: uzyskanie 

20% energii odnawialnej w bilansie energetycznym w 2020 roku, ustanowienie 10 mld dola-

rów funduszu, tak zwaneClean Energy Finance Corporation, przeznaczenie 3,2 mld dolarów na 

rzecz australijskiej Agencji Energii Odnawialnej (Australian Renewable Energy Agency), 

1,68 mld dolarów dla programu Carbon Capture and Storage Program, 370 mln dolarów na 

rzecz National Low Emissions Coal Initiative, 300 mln dolarów na rzecz Low Carbon Communi-

ties Program oraz 200 mln dolarów na Clean Technology Innovation Program.  

Uzupełnieniem tego jest Draft Energy White Paper (EWP), który został opublikowany 

w 2011 roku, siedem lat po wydaniu w 2004 poprzedniego EWP. Dokument ten, określają-

cy kształt polityki energetycznej Australii, zawiera przegląd potrzeb energetycznych Austra-

lii do roku 2030, określa ramy i zasady polityki energetycznej oraz jej główne i szczegółowe 

cele. Projekt opiera się na trzech celach ogólnych: zapewnieniu Australijczykom energii po 

konkurencyjnej cenie, osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego oraz dostarczanie czy-

stej energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że do 2050 roku 

większość konwencjonalnych elektrowni na paliwa kopalne zostanie zastąpionych techno-

logiami alternatywnymi w postaci energii wiatrowej, rozproszonej energii słonecznej, ener-

gii geotermalnej oraz czystymi technologiami węglowymi i gazowymi, w tym wyposażonymi 

w instalacje CCS. W 2050 roku emisje gazów cieplarnianych z sektora energetycznego mają 

być o 76% niższe w porównaniu ze stanem obecnym. 

3.3.5. Republika Południowej Afryki12 

W 2010 roku prawie 70% całkowitej energii pierwotnej w RPA pochodziło z węgla. 

W bilansie energetycznym RPA widoczny jest stosunkowo mały udział gazu ziemnego, 

energii jądrowej i energii wodnej. Uzależnienie od węgla spowodowało, że RPA jest na 

pierwszym miejscu jeśli chodzi o emisję CO2 w Afryce i dwunastym emitentem tego gazu 

na świecie. Udokumentowane zasoby węgla RPA szacuje się na 30 mld ton, co stanowi 

95% łącznych zasobów węgla w Afryce i prawie 4% całkowitych rezerw światowych. Pro-

dukcja i zużycie węgla w RPA w ciągu ostatniej dekady były względnie stabilne. 

W 2011 roku w kraju tym wydobyto 282 milionów ton węgla, przy czym zużycie krajowe 

wyniosło 210 mln ton. Większość produkowanego węgla pochodzi z zagłębi Witbank, Hi-

ghveld i Ermelo, które znajdują się we wschodniej części kraju, w pobliżu Suazi. Oprócz 

dużego wykorzystania węgla w gospodarce krajowej, około 28% produkcji jest eksporto-

wana, głównie za pośrednictwem terminalu węglowego Richards Bay, co stawia RPA na 

czwartym miejscu jako eksportera tego surowca na świecie. Około 51% produkowanego 

węgla wydobywa się pod ziemią, reszta jest wydobywana metodą odkrywkową. Przemysł 

wydobywczy jest bardzo skoncentrowany, o czym świadczy fakt, że kilka największych firm 

                                                                                                                     
12 Wykorzystano następujące materiały źródłowe: [EBERHARD, 2011], [THE SOUTH AFRICAN…, 

2013], http://www.zeroco2.no/projects/south-africa. 
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dostarcza aż 85% węgla. Produkcja skoncentrowana jest w dużych kopalniach, z czego 

11 z nich dostarcza 70% całości produkcji. Węgiel południowoafrykański jest jednym 

z najtańszych na świecie. 

Produkcja energii elektrycznej jest zdominowana przez państwowy koncern Eskom, 

który w 2012 roku dostarczył 95% energii elektrycznej w RPA i około 45% energii elek-

trycznej wykorzystywanej w Afryce. Eskom jest również właścicielem i operatorem krajo-

wej sieci energetycznej. Łączna zainstalowana moc bloków energetycznych w 2012 roku 

wynosiła 44 GW, z czego bloki węglowe stanowiły 85,5% całości, bloki gazowe 5,5%, hy-

droenergetyka 4,7%, elektrownie jądrowe 4,3%, a energia wiatru 0,01%. Całkowita produk-

cja energii elektrycznej w 2011 roku wynosiła 241,9 TWh, w której elektrownie węglowe 

wyprodukowały 93,0%, 5,1% pochodziło z bloków jądrowych, 1,8% z hydroenergetyki, 

a z odnawialnych źródeł energii 0,1%. 

Według szacunków RPA potrzebuje ponad 40 GW nowych mocy wytwórczych do 

2025 roku. W 2011 roku ponad 5000 MW nowych mocy wytwórczych i ponad 3000 km 

nowych linii przesyłowych zostało oddanych do krajowej sieci energetycznej. Aby zaspoko-

ić rosnący popyt na energię elektryczną Eskom planuje ekspansję opartą głównie na elek-

trowniach węglowych. Ponadto przywraca do pracy wycofane do tej pory elektrownie 

w Camden (1430 MW) oraz Grootvlei (950 MW) i Komati (284 MW). Firma buduje także 

elektrownię węglową w Medupi (4788 MW), a pierwszy blok energetyczny ma rozpocząć 

pracę w 2013 roku. 

Kluczowymi dokumentami wyznaczającymi ramy polityki energetycznej RPA są Biała 

Księga Energetyczna (White Paper on Energy) z 1998 roku, a następnie, pochodzący z 2003 

roku White Paper on Renewable Energy, Energy Efficiency Strategy, Regulations on Energy Savings 

Allowance z 2005 roku oraz An Integrated Resource Plan 2010 – 2030 z 2011 roku. Przewidują 

one w zakresie efektywności energetycznej zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 12% 

do roku 2015. Sektory gospodarki, mające się do tego przyczynić to przede wszystkim wy-

twarzanie energii, przemysł, górnictwo i sektor transportu. Odpowiednie działania przewi-

dziane są także po stronie popytowej w sektorze mieszkaniowym i publicznym. Wykorzy-

stywane są tu różnorodne mechanizmy wsparcia w postaci zachęt podatkowych i upustów. 

W kwietniu 2010 roku wprowadzono system dopłat dla energii odnawialnej. White Paper on 

Renewable Energy wyznacza cel 10 TWh udziału nowych odnawialnych źródeł energii w 

2013 roku. Integrated Resource Plan 2010 – 2030 to najnowszy plan zawierający cele polityki 

energetycznej RPA. Przewiduje dywersyfikację dostaw energii elektrycznej i wykorzystanie 

nowych mocy pochodzących z energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii. Niemniej 

jednak w perspektywie średnioterminowej, po 2020 roku, planuje się także budowę nowych 

elektrowni węglowych. W dłuższej perspektywie rola węgla nie jest pewna i w dużej mierze 

zależy od zakresu komercyjnego wdrażania technologii CCS. Przewiduje się 5% lub większe 

zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach węglowych. 

Współspalanie biomasy jest także rozważane jako efektywna opcja pozwalająca zredukować 

emisję CO2. Rozważane są tak zwane "zero-wodne" elektrownie, na przykład poprzez kon-
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densację spalin. Przyszłe elektrownie z instalacją CCS przewidują taką możliwość, gdzie 

spaliny będą chłodzone przed wychwytem CO2. 

Narodowa strategia zmian klimatu (The National Climate Change Strategy), opracowana 

przez Departament Spraw Środowiska, wyznacza ogólne środki realizacji polityki ograni-

czenia emisji CO2. Na szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku prezydent Zuma 

zadeklarował, że RPA zmniejszy swoją emisję gazów cieplarnianych o 34% w 2020 i 42% 

w 2025 roku. Rozważane obecnie działania skupiają się między innymi na szerokim zasto-

sowaniu technologii CCS, nałożeniu powszechnego podatku węglowego, handlu emisjami, 

ulgami podatkowymi na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, zastosowaniu tech-

nologii czystszego węgla do produkcji energii elektrycznej i zwiększeniu efektywności 

transportu. 

Opracowany plan rozwoju technologii CCS obejmuje: 2009 - uruchomienie połu-

dniowoafrykańskiego centrum wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w ramach 

Instytutu Rozwoju Energetyki (SANEDI), 2010 - wydanie atlasu geologicznego składowa-

nia CO2, 2016 - przeprowadzenie eksperymentu zatłaczania CO2, 2020 - budowa instalacji 

demonstracyjnej, 2025 – budowa instalacji przemysłowej. W 2010 roku opublikowano zie-

loną księgę w sprawie podatku węglowego. Rozważa się jego wprowadzenie w latach 2018-

2020, choć dokument ten jest na razie w fazie konsultacji społecznych. W 2012 roku na 

konferencji Rio+20 ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju RPA potwierdziła chęć 

wdrażania czystych technologii węglowych, w tym CCS. 

PODSUMOWANIE 

Klasyczne modele internacjonalizacji takie jak model uppsalski czy model POM nie 

prezentują jedynej możliwej ścieżki, dzięki której można osiągnąć pozycję globalnego gra-

cza na rynku. Strategia powolnego zdobywania rynku światowego nie jest optymalną drogą, 

którą mogą podążać przedsiębiorstwa skupione w sektorze hi-tech. Jest to szczególnie istot-

ne dla przedsiębiorstw wytwarzających produkty lub usługi, które nie są skierowane do 

odbiorcy masowego, a jedynie do relatywnie ich wąskiej grupy konsumentów. Przedsiębior-

stwa takie, mając świadomość, że popyt na rynku lokalnym nie wystarcza do osiągnięcia 

zysków gwarantujących rozwój, chcą w błyskawicznym tempie poszerzać grupę swoich 

potencjalnych odbiorców.  

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie działalności o charakterze e-commerce można się 

spodziewać, że wraz z upływem czasu rozwój przedsiębiorstw born global będzie się stawał 

coraz łatwiejszy. Branża IT jest niezwykle ciekawym przykładem sektora, w którym przed-

siębiorstwa born global, stanowią relatywnie duży odsetek podmiotów. Przedsiębiorstwa te 

wykorzystują wirtualne sieci dystrybucji sprzedając swoje produkty w formie cyfrowej. Ta-

kie działanie powoduje znaczącą redukcję kosztów (na przykład związanych z logistyką 

i magazynowaniem) oraz pozwala na prowadzenie sprzedaży na skalę globalną bez jakich-

kolwiek przestojów (wirtualne sieci sprzedaży są czynne i dostępne przez cały czas).  
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Obecnie ostra walka konkurencyjna toczy się na rynku urządzeń mobilnych. Internet 

w urządzeniach przenośnych staje się powoli standardem, a koszty jego użytkowania sys-

tematycznie spadają, co powoduje, że coraz większa liczba użytkowników coraz chętniej 

zagląda do sklepów z aplikacjami dostępnymi na swoich telefonach, tabletach i innych 

urządzeniach mobilnych. Aktualne szacunki pokazują, że na świecie jest ponad 6 miliardów 

aktywnych telefonów komórkowych, z których każdy ma właściciela, który jest lub nieba-

wem będzie potencjalnym klientem wirtualnej sieci dystrybucji.  

Nie dziwi zainteresowanie koncepcjami typu born global pośród małych i średnich 

przedsiębiorstw z branży IT, które widzą tam swoją szansę na wypracowanie odpowiedniej 

pozycji oraz osiągnięcie wysokich zysków z funkcjonowania na rynku globalnym. A to wła-

śnie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny składnik struktury współcze-

snej gospodarki. Ich rozwój przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego po-

szczególnych krajów i świata. Przedsiębiorstwa te w dużej mierze dają szanse na generowa-

nie wyższej stopy wzrostu Produktu Narodowego Brutto, tworzenie nowych miejsc pracy, 

pełniejsze zaspakajanie potrzeb konsumpcyjnych. [Małe i średnie…, 2006].  

O dużym znaczeniu MSP w gospodarce naszego kraju świadczy nie tylko ich wyno-

szący ponad 99,5% udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce. Przede wszystkim 

w MSP pracuje obecnie około 70% osób zatrudnionych w gospodarce naszego kraju. Poza 

tym prawie 50% wartości Produktu Krajowego Brutto Polski jest wytwarzana właśnie przez 

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Udział tych przedsiębiorstw w nakładach inwesty-

cyjnych w gospodarce to około 45%.  

Inwestycje stanowią jeden z ważniejszych sposobów realizacji rozwoju przedsiębior-

stwa. Bez inwestycji niemożliwe staje się funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współcze-

snej gospodarce globalnej. Konieczność inwestycji wymuszona jest poprzez rosnącą kon-

kurencję, rosnące oczekiwania klientów, ciągle zmieniające się otoczenie, czy pojawiające 

się nowe wyzwania rynkowe. Szansę przetrwania i rozwoju zapewniają przedsiębiorcom 

jedynie takie cechy jak innowacyjność, nowoczesność, elastyczność, czy adaptacyjność.  

Wyniki analizy dynamiki nakładów inwestycyjnych wskazują jednoznacznie na istotne 

znaczenie nakładów inwestycyjnych jako czynnika rozwoju MSP. Wykazano, że w latach 

2004-2011 zmianom poziomu inwestycji MSP towarzyszyły jednokierunkowe zmiany wiel-

kości zatrudnienia, przychodów ze sprzedaży, liczby aktywnych przedsiębiorstw oraz po-

ziomu wielkości produkcji MSP. Zauważalny spadek nakładów inwestycyjnych MSP 

w latach 2008-2009 był konsekwencją przede wszystkim światowego kryzysu gospodarcze-

go. Przedsiębiorcy rezygnowali z nowych inwestycji skupiając się na bieżącej działalności, 

co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia dynamiki ich rozwoju. W kolejnych la-

tach wzrostowi nakładów inwestycyjnych MSP towarzyszył wzrost analizowanych czynni-

ków rozwoju przedsiębiorstw.  

Wydaje się, że dalszy globalny rozwój polskich mikro-, małych i średnich przedsię-

biorstw jest możliwy. Świadczyć o tym może niższy, niż średni w krajach unijnych udział 

liczby pracujących na własny rachunek w łącznej liczbie pracujących w gospodarce oraz 
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znaczne różnice przestrzenne w stopniu nasycenia tymi przedsiębiorstwami. Jednak jednym 

z podstawowych warunków rozwoju jest umiejętność zdobycia odpowiedniego kapitału 

finansującego inwestycje. Problem finansowania rozwoju pojawia się na pewnym etapie 

funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a skutki decyzji dotyczące wyboru źródeł finan-

sowania szczególnie dotykają MSP. Ograniczenia kapitałowe stanowią jedną 

z podstawowych przeszkód utrudniających, ograniczających, czy wręcz uniemożliwiających 

rozwój tych przedsiębiorstw. Kapitał własny i wypracowane nadwyżki finansowe rzadko są 

wystarczające, aby finansować przedsięwzięcia rozwojowe. Znaczenia nabiera więc wyko-

rzystanie oferowanych przez rynek obcych źródeł finansowania. Dlatego możliwości glo-

balnego dalszego rozwoju MSP wiążą się między innymi z absorpcją środków unijnych na 

gospodarkę innowacyjną. 

Wyzwania polityki ochrony klimatu stwarzają nowe warunki dla światowych gospoda-

rek. Pomimo braku globalnego porozumienia w krajach tych podejmowane są indywidual-

ne inicjatywy mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Działania te to większe, 

niż do tej pory wykorzystanie źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycz-

nej, nowe wysokosprawne elektrownie oraz plany wykorzystania technologii CCS. Niemniej 

jednak, jak się przewiduje, w bilansach energetycznych tych krajów dominującą pozycję 

zachowa węgiel kamienny. 
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WNIOSKI 
Termin „globalizacja” rozpowszechnił się w latach 90-tych XX wieku. Literatura po-

święcona tej tematyce jest bardzo bogata i zawiera wiele definicji tego zjawiska. Często 

można spotkać się ze stwierdzeniem, że globalizacja to zespół procesów prowadzących do 

„intensyfikacji ekonomicznych, politycznych i kulturowych stosunków poprzez granice” 

[Sreeten, 2002]. Dlatego też globalizację należy traktować całościowo, a nie tylko w aspek-

cie jej skutków ekonomicznych. Globalizacja stwarza nowe możliwości dla rozwoju przed-

siębiorstw, ale też niesie ze sobą pewne zagrożenia. Z jednej strony globalizacja w ujęciu 

ekonomicznym polega na swobodnym przepływie ludzi, kapitału, know-how, a z drugiej 

strony niesie ze sobą możliwości rozwoju szarej strefy, które niewątpliwie są zagrożeniem 

dla rozwoju przedsiębiorstw. Na negatywne aspekty globalizacji zwraca też uwagę R. Kapu-

ściński [ cyt za: Domosławski, Kaczorowski, 2004]. Negatywną i jednocześnie bardzo kon-

trowersyjną wizję globalizacji przedstawiają H. P. Martin i H. Schumann [Martin, Schu-

mann, 1999]. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że globalizacja ekonomiczna ma istotny 

wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, dlatego też procesowi globalizacji po-

winien towarzyszyć proces internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw. Stąd też autorzy 

niniejszej publikacji postawili sobie za cel zbadanie wpływu szeroko rozumianych innowacji 

na konkurencyjność przedsiębiorstw, zarówno dużych korporacji, jak i tych z sektora MSP. 

Odniesiono się również do powiązań pomiędzy innowacyjnością podmiotów gospodar-

czych, a wzrostem konkurencji gospodarki. Analiza danych zawartych w niniejszej publika-

cji pozwala na sformułowanie szeregu wniosków.  

W nawiązaniu do koncepcji stadiów rozwoju gospodarczego Rostowa, określono zna-

czenie innowacji w gospodarkach znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Następnie 

przeprowadzono analizę narzędzi używanych do pomiaru innowacyjności gospodarek. Sto-

sowane narzędzia odzwierciedlają złożoność pojęcia innowacyjności gospodarki i jego nie-

jednoznaczność. Próbują uchwycić wszystkie aspekty związane nie tylko z generowaniem 

innowacji, ale również z jej dyfuzją, absorpcją i możliwością wykorzystania. Odnoszą się 

również do niekoniecznie technicznej natury innowacji. Stają się przez to bardzo rozbudo-

wane. W związku z tak wielką komplikacją wskaźniki innowacyjności stają się niemal toż-

same ze wskaźnikami ogólnej kondycji gospodarek. Do tego wyniki pomiarów innowacyj-

ności, dokonywane przy pomocy różnych narzędzi, okazują się nie przystawać do siebie 

nawzajem. W opracowaniu dokonano także analizy wyników pięciu edycji jednego z pomia-

rów innowacyjności gospodarek (opracowanego przez INSEAD, a obecnie realizowanego 

we współpracy z Cornell University i WIPO, raportu The Global Innovation Index, obejmują-

cego obecnie 142 kraje, stanowiące łącznie 94,9% ludności świata i 98,7% światowego 

PKB). Dane wskazują, iż przeciętna innowacyjność analizowanych gospodarek rośnie, 

a jednocześnie zmniejsza się rozproszenie wyników. Mimo tego trendu konwergencyjnego 

ciągle jednak światowe gospodarki wykazują istotne zróżnicowanie, które częściowo łączy 
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się z ich lokalizacją geograficzną i przynależnością kulturową. Na tle krajów podobnych 

geograficznie (europejskich) i kulturowo (należących do cywilizacji zachodniej) innowacyj-

ność Polski wypada dalece niezadowalająco. Pocieszające jest, iż innowacyjność Polski  

w badanym okresie rośnie – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do badanej 

próby. Analizie poddano także efektywność innowacji, czyli stosunek czynników innowacji 

do wyników innowacji. Polska pod tym względem osiąga bardzo słabe wyniki, co jednak 

nie musi oznaczać permanentnej nieumiejętności wykorzystywania zasobów, a tylko to, że 

nasz kraj znajduje się właśnie w fazie budowania swojego potencjału innowacyjnego. 

 Innowacje kojarzone są z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery prak-

tycznego funkcjonowania przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw oraz gospodarek, 

w których funkcjonują. Jak wskazano w niniejszej publikacji innowacje są definiowane bar-

dzo szeroko. Jednak autorzy wielu publikacji w tym zakresie są zgodni, iż są one kluczo-

wym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa. Innowacyjność oznacza doskonalenie i rozwój 

istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wpro-

wadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruk-

tury zwłaszcza związanej z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. 

Innowacyjność oznacza zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia i wdrażania innowacji 

oraz rzeczywistą umiejętność przedsiębiorstwa do wprowadzania nowych i zmodernizowa-

nych wyrobów, nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infra-

struktury, zwłaszcza związanej z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem infor-

macji. Jak twierdzi M.E. Porter, przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszyst-

kim w zdolności do bycia innowacyjnym, do ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwa-

nia dzięki temu odpowiedniej efektywności [Porter, 2006].  

W opracowaniu przybliżono propozycje usprawnień szczegółowej techniki wdrażania 

innowacji organizacyjnych kaizen w przedsiębiorstwie globalnym, będącym wiodącym do-

stawcą części samochodowych na świecie. W praktyce zarządzania firmą innowacje organi-

zacyjne mogą mieć swoje źródło zarówno w postępie techniki czy technologii, jak 

i w usprawnianiu procesów pracy. Kaizen pozwala bezkosztowo podnieść efektywność pro-

cesów poprzez dokonywanie w nich niewielkich innowacji, przede wszystkim o charakterze 

organizacyjnym. W przedsiębiorstwach działających na rynku globalnym ważne jest rów-

nież to, by usprawnienia procesów nie ograniczały się wyłącznie do jednego stanowiska czy 

zakładu. Główne korzyści z usprawnień pojawiają się wtedy, gdy są one powielane. 

Coraz większy wpływ jaki na rynek wywiera generacja Y powoduje, że Internet staje 

się nowym globalnym rynkiem dla wielu przedsiębiorstw. Możliwość promowania swoich 

towarów pośród milionów potencjalnych odbiorców jest wystarczająco kusząca by promo-

wać wśród małych i średnich przedsiębiorstw ideę born global. Rynek handlu elektroniczne-

go rozwija się niezwykle dynamicznie. Oprócz coraz popularniejszego handlu towarami, 

który dokonuje się za pośrednictwem elektronicznych mediów między innymi za pośred-

nictwem portali Amazon, Ebay czy rodzimej grupy Allegro, coraz większą popularnością 

cieszą się wirtualne sieci sprzedaży, takie jak Steam, Origin, Xbox Live czy PSN. Z jednej 
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strony sieci te wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa branży IT do integrowania spo-

łeczności, które ją tworzą, a z drugiej do sprzedaży produktów i usług tworzonych zarów-

no przez duże, jak i przez małe przedsiębiorstwa. Internacjonalizacja, czy w szerszym uję-

ciu globalizacja, nie jest jednak wyłącznie domeną przedsiębiorstw. Procesy globalizacyjne 

dotyczą również ludzi, którzy często czują się obywatelami wirtualnych społeczności. Por-

tale społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, stały się również miejscem tworzenia 

marketingu. Kampanie reklamowe wykorzystujące social media stają się naturalną formą 

promocji, a platformy crowdfundingowe zostały docenione przez wiele osób oraz przedsię-

biorstw jako jedna z najlepszych, najbardziej kreatywnych i najszybszych dróg do finanso-

wania swoich pomysłów biznesowych.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić również, że możliwość 

wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, szczególnie tych z sektora MSP, jest uwarun-

kowana nie tylko zmianami zachodzącymi w otoczeniu, poziomem konkurencji na rynku, 

ale w bardzo dużym stopniu jest uzależniona od dostępu do źródeł finansowania. Biorąc 

pod uwagę fakt, że polskie MSP napotykają na wiele barier ograniczających im dostęp do 

zewnętrznych źródeł finansowania można wskazać, że jednym z czynników determinują-

cych innowacyjność polskich MSP jest wysokość posiadanego przez nich kapitału własne-

go. Wykazano, że wielkość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu determinuje 

rozwój MSP. Z drugiej strony wielkość inwestycji zależna jest w dużej mierze od sytuacji 

ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, która ma wpływ na możliwość wyboru źródeł 

finansowania tych inwestycji.  

Procesy zachodzące na rynku globalnym wymuszają na przedsiębiorstwach również 

konieczność ich dostosowania się do nowych wyzwań środowiskowych. Przedstawiona 

w monografii analiza działań podejmowanych przez czołowe gospodarki świata wskazuje, 

że pomimo braku globalnego porozumienia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnia-

nych indywidualne wysiłki tych krajów mogą ten proces uczynić bardziej skutecznym. Kra-

jowe polityki dostosowawcze oraz działania sektorowe wymagają w wielu przypadkach 

zastosowania działań innowacyjnych, takich jak technologii CCS czy wysokosprawnych 

bloków energetycznych wykorzystujących paliwa stałe. Wydaje się, że zmiany strukturalne, 

choć kosztowne, będą w najbliższym okresie przeprowadzane, a myślenie w kategoriach 

środowiskowych stanie się priorytetem. 
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Załącznik 1 

Klasyfikacja gospodarek według faz rozwoju 

Faza 1:  
Oparta na zaso-
bach naturalnych 

Faza przejściowa Faza 2:  
Oparta na wydaj-
ności 

Faza przejściowa Faza 3: 
Oparta na inno-
wacyjności 

Bangladesz 
Benin 
Birma 
Burkina Faso 
Burundi 
Czad 
Etiopia 
Gambia 
Ghana 
Gwinea 
Haiti 
Indie 
Jemen 
Kambodża 
Kamerun 
Kenia 
Kirgistan 
Laos 
Lesotho 
Liberia 
Madagaskar 
Malawi 
Mali 
Mauretania 
Mozambik 
Nepal 
Nikaragua 
Nigeria 
Pakistan 
Rwanda 
Senegal 
Sierra Leone 
Tanzania 
Uganda 
Wietnam 
Wybrz. Kości Sł. 
Zambia 
Zimbabwe 

Arabia Saudyjska 
Angola 
Armenia 
Azerbejdżan 
Bhutan 
Boliwia 
Botswana 
Brunei 
Filipiny 
Gabon 
Honduras 
Iran 
Kuwejt 
Libia 
Mołdawia 
Mongolia 
Maroko 
Sri Lanka 
Wenezuela 

Albania 
Bośnia i Herce-
gowina 
Bułgaria 
Chiny 
Czarnogóra 
Dominikana 
Ekwador 
Egipt 
Gruzja 
Gwatemala 
Gujana 
Indonezja 
Jamajka 
Jordania 
Kolumbia 
Macedonia 
Mauritius 
Namibia 
Paragwaj 
Peru 
RPA. 
Rep. Ziel. Przyl. 
Rumunia 
Salwador 
Serbia 
Surinam 
Swaziland 
Tajlandia 
Timor Wschodni 
Tunezja 
Ukraina 

Argentyna 
Barbados 
Brazylia 
Chile 
Chorwacja 
Estonia 
Kazachstan 
Kostaryka 
Liban 
Litwa 
Łotwa 
Malezja 
Meksyk 
Oman 
Panama 
Polska 
Rosja 
Seszele 
Słowacja 
Turcja 
Urugwaj 
Węgry 

Australia 
Austria 
Bahrajn 
Belgia 
Cypr 
Czechy 
Dania 
Finlandia 
Francja 
Grecja 
Hiszpania 
Holandia 
Hongkong 
Islandia 
Irlandia 
Izrael 
Japonia 
Kanada 
Katar 
Korea Płd. 
Luksemburg 
Malta 
Niemcy 
Nowa Zelandia 
Norwegia 
Portugalia 
Portoryko 
Singapur 
Słowenia 
Szwecja 
Szwajcaria 
Tajwan 
Trynidad i Tobago 
USA 
Wlk. Brytania. 
Włochy 
ZEA 

Źródło: [Schwab. i in., 2013] 
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Załącznik 2 

Konstrukcja wskaźnika innowacyjności gospodarek Boston Consulting Group 

1. CZYNNIKI INNOWACJI 

1.1. POLITYKA FISKALNA 

1.1.1 Ulgi podatkowe na BiR 

1.1.2 Poziom opodatkowania 

1.1.3 Finansowanie BiR przez państwo 

1.2 INNE POLITYKI 

1.2.1 Polityka edukacyjna 

1.2.2 Polityka handlowa 

1.2.3 Stopień regulacji gospodarki 

1.2.4 Polityka ochrony własności intelektualnej 

1.2.5 Polityka imigracyjna 

1.2.6 Polityka infrastrukturalna 

1.3 OTOCZENIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

1.3.1 Stan edukacji 

1.3.2 Jakość siły roboczej 

1.3.3. Jakość infrastruktury 

1.3.4 Otoczenie biznesu 

2. WYNIKI INNOWACYJNE 

2.1 WYNIKI BiR 

2.1.1 Inwestycje w BiR 

2.1.2 Generowanie własności intelektualnej 

2.1.3 Publikacje i transfer wiedzy 

2.1.4 Komercjalizacja innowacji 

2.2 WYNIKI GOSPODARCZE 

2.2.1 Eksport wyrobów wysokiej technologii 

2.2.2 Wydajność pracowników 

2.2.3 Kapitalizacja rynkowa notowanych przedsiębiorstw 

2.3 WPŁYW INNOWACJI NA SPOŁECZEŃSTWO 

2.3.1 Wzrost zatrudnienia 

2.3.2 Inwestycje 

2.3.3 Migracje przedsiębiorstw 

2.3.4 Wzrost gospodarczy 

Źródło: [Andrew J.P i in., 2009] 
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Załącznik 3 

Konstrukcja wskaźnika innowacyjności gospodarek Innovation Union Scoreboard 

1. CZYNNIKI UMOŻLIWIAJĄCE INOWACJE 

1.1 KAPITAŁ LUDZKI 

1.1.1 Liczba nowych doktoratów [szt./liczba mieszk. 25-34] 

1.1.2. Absolwenci studiów wyższych [% w popul. 30-34] 

1.1.3 Absolwenci co najmniej szkoły średniej [% w pop. 20-24] 

1.2 OTWARTE, ATRAKCYJNE SYSTEMY BADAWCZE WYSOKIEJ JAKOŚCI 

1.2.1 Współautorstwo publikacji przygotowanych przez zespoły międzynarodowe 

1.2.2 Liczba publikacji wśród 10% najczęściej cytowanych publik. na świecie [% publikacji w kraju] 

1.2.3 Studenci studiów doktoranckich spoza UE [% studentów studiów doktoranckich] 

1.3 FINANSOWANIE I WSPOMAGANIE 

1.3.1 Wydatki sektora publicznego na BiR [%PKB] 

1.3.2 Inwestycje venture capital [% PKB] 

2. DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW 

2.1 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW 

2.1.1 Inwestycje sektora prywatnego w BiR (BERD) [% PKB] 

2.1.2 Wydatki przedsiębiorstw na innowacje niezwiązane z BiR [% obrotu] 

2.2 POWIĄZANIA I INNOWACYJNOŚĆ 

2.2.1 MSP prowadzące własną działalność innowacyjną [% MSP] 

2.2.2 MSP współopracowujące innowacje [% MSP] 

2.2.3 Wspólne publikacje autorów z instytucji publicznych i prywatnych [szt/mln mieszk.] 

2.3 AKTYWA INTELEKTUALNE 

2.3.1 Patenty międzynarodowe [szt aplikacji/bn EUR PKB] 

2.3.1 Patenty międzynarodowe dot zdrowia i ochr. środ. [szt. aplikacji/bn EUR PKB] 

2.3.3 Znaki towarowe wspólnoty [szt./bn EUR PKB] 

2.3.4 Wzory przemysłowe wspólnoty [szt/bn EUR PKB] 
3. WYNIKI 

3.1 INNOWATORZY 

3.1.1 MSP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe [% MSP] 

3.1.2 MSP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne [% MSP] 

3.1.3 Dynamiczne przedsiębiorstwa innowacyjne (HGIEs) 

3.2 EFEKTY EKONOMICZNE 

3.2.1 Zatrudnienie w branżach opartych na wiedzy [% zatrudnionych w gospodarce] 

3.2.2 Udział wyrobów wysokiej i średniej technologii w eksporcie [%] 

3.2.3 Eksport usług opartych na wiedzy [% eksportu usług] 

3.2.4 Udział w sprzedaży innowacji nowych dla rynku lub nowych dla firmy [%] 

3.2.5 Przychody zagraniczne z patentów i licencji [% PKB] 

Źródło: [Innovation Union Scoreboard, 2013] 
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Załącznik 4 
Konstrukcja wskaźnika innowacyjności gospodarek The Global Innovation Index 

1. CZYNNIKI INNOWACJI 

1.1 INSTYTUCJE 

1.1.1 OTOCZENIE POLITYCZNE 

1.1.1.1 Stabilność polityczna (†) 

1.1.1.2 Efektywność rządu (†) 

1.1.1.3 Wolność prasy (†) 

1.1.2 OTOCZENIE PRAWNE 

1.1.2.1 Jakość prawa(†) 

1.1.2.2 Praworządność(†) 

1.1.2.3 Wielkość odprawy dla zwalnianych pracowników [w tygodniówkach] 

1.1.3 OTOCZENIE BIZNESOWE 

1.1.3.1 Łatwość rozpoczęcia działalności gospodarczej(†) 

1.1.3.2 Łatwość postępowania upadłościowego(†) 

1.1.3.3 Łatwość rozliczeń podatkowych(†) 

1.2 KAPITAŁ LUDZKI I BADANIA 

1.2.1 EDUKACJA 

1.2.1.1 Wydatki na edukację [% dochodu narodowego] 

1.2.1.2 Wydatki publiczne na 1 ucznia [%PKB pc] 

1.2.1.3 Przewidywana długość nauki [lata] 

1.2.1.4 Wyniki testów PISA w czytaniu, matematyce i naukach ścisłych 

1.2.1.5 Stosunek liczny uczniów do liczby nauczycieli na poziomie ponadpodstawowym 

1.2.2 SZKOLNICTWO WYŻSZE 

1.2.2.1 Ilość osób rozpoczynających studia [%] 

1.2.2.2 Absolwenci kierunków ścisłych i technicznych [%] 

1.2.2.3 Studenci zagraniczni [%] 

1.2.2.4 Osoby studiujące za granicą [%] 

1.2.3 BADANIA I ROZWÓJ 

1.2.3.1 Kadra naukowa [os/mln] 

1.2.3.2 Wydatki brutto na badania i rozwój (GERD) [% PKB] 

1.2.3.3 Jakość uczelni [śr. pozycja trzech najlepszych uczelni w rankingu QS](†) 
1.3 INFRASTRUKTURA 

1.3.1 TELEINFORMATYKA 

1.3.1.1. Dostęp do infrastruktury teleinformatycznej(†) 

1.3.1.2 Użycie infrastruktury teleinformatycznej (†) 

1.3.1.3 e-administracja(†) 

1.3.1.4 e-partycypacja obywatelska(†) 

1.3.2 INFRASTRUKTURA OGÓLNA 

1.3.2.1 Produkcja energii elektrycznej [kWh pc] 

1.3.2.2 Zużycie energii [kWh pc] 

1.3.2.3 Jakość logistyki(†) 

1.3.2.4 Nakłady brutto na środki trwałe [%PKB] 
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Konstrukcja wskaźnika innowacyjności gospodarek The Global Innovation Index (c.d.) 

1.3.2 ZRÓWNOWAŻENIE EKOLOGICZNE 

1.3.3.1 PKB na jednostkę zużytej energii [USD/ekwiwalent kilograma ropy] 

1.3.3.2 Indeks Wyników Środowiskowych (EPI) (†) 

1.3.3..3 Liczba certyfikatów środowiskowych ISO 14001 na mld USD PKB [szt./mld USD PKB] 

1.4 ROZWÓJ RYNKU 

1.4.1. KREDYTY 

1.4.1.1 Łatwość otrzymania kredytu (†) 

1.4.1.2 Kredyty udzielone sektorowi prywatnemu przez instytucje krajowe [% PKB] 

1.4.1.3 Mikropożyczki brutto [% PKB] 

1.4.2 INWESTYCJE 

1.4.2.1 Ochrona inwestorów (†) 

1.4.2.2 Kapitalizacja rynku [% PKB] 

1.4.2.3. Całkowita wartość akcji w obrocie {% PKB] 

1.4.2.4 Finansowanie przez venture capital [liczba kontraktów VC/bn USD PKB] 

1.4.3. HANDEL I KONKURENCJA 

1.4.3.1 Stosowane cła (śr. ważona) [%] 

1.4.3.2 Dostęp do głównych zagr. rynków nierolniczych (śr % cła) 

1.4.3.3 Intensywność konkurencji na rynku krajowym (†) 

1.5. ROZWÓJ BIZNESU 

1.5.1 PRACOWNICY WIEDZY 

1.5.1.1 Pracownicy wiedzy [% zatrudnionych] 

1.5.1.2 Przedsiębiorstwa oferujące pracownikom formalne szkolenia [% przedsiębiorstw] 

1.5.1.3 BiR prowadzone w przedsiębiorstwach (BERD) [% PKB] 

1.5.1.4 BiR finansowane przez przedsiębiorstwa [%] 

1.5.1.5 Średni wynik testów GMAT 

1.5.1.6 Ilość osób zdających testy GMAT (na milion mieszkańców w wieku 20-34 lat) 

1.5.2 POWIĄZANIA INNOWACYJNE 

1.5.2.1 Współpraca badawcza między nauką a przemysłem (†) 

1.5.2.2 Stopień rozwoju klastrów (†) 

1.5.2.3 BiR finansowane przez pomioty zagraniczne [%] 

1.5.2.4 Joint ventures i alianse strategiczne [liczba/bn USD PKB] 

1.5.2.5. Rodziny patentowe [liczba patentów zgłoszonych w ≥3 urzędach/mld USD PKB]  

1.5.3 ABSORPCJA WIEDZY 

1.5.3.1 Opłaty uzyskane z tytułu własności intelektualnej [% wartości importu usług] 

1.5.3.2 Import dóbr wysokotechnologicznych (pomniejszony o re-import) [%] 

1.5.3.3 Import urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów i usług informacyjnych [%] 

1.5.3.4 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne netto (pozyskane) [% PKB] 
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Konstrukcja wskaźnika innowacyjności gospodarek The Global Innovation Index (c.d.) 

2.WYNIKI INNOWACJI 

2.1 WYNIKI W NAUCE I TECHNOLOGII 

2.1.1 KREACJA WIEDZY 

2.1.1.1 Krajowe zgłoszenia patentowe [liczba zgłoszeń/mld USD PKB] 

2.1.1.2 Międzynarodowe zgłoszenia patentowe [liczba zgłoszeń/mld USD PKB] 

2.1.1.3 Krajowe zgłoszenia wzorów użytkowych [liczba zgłoszeń/mld USD PKB] 

2.1.1.4 Artykuły naukowe i techniczne [liczba/mld USD PKB] 

2.1.1.5 Indeks cytowań H 

2.1.2 WPŁYW WIEDZY 

2.1.2.1 Wzrost PKB/pracownika [%] 

2.1.2.2 Nowe podmioty gospodarcze [lba/tys mieszk. 15-64] 

2.1.2.3. Wydatki na oprogramowanie [% PKB] 

2.1.2.4 Certyfikaty jakości ISO 9001 [lba/mld USD PKB] 

2.1.2.5 Producenci i średniej technologii [%] 

2.1.3 DYFUZJA WIEDZY 

2.1.3.1 Otrzymane tantiemy i opłaty licencyjne [% eksportu usług] 

2.1.3.2 Eksport hi-tech (pomijając reeksport) [%] 

2.1.3.3. Eksport usług informatycznych i telekomunikacyjnych [%] 

2.1.3.4 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (poczynione przez podmioty krajowe) [% PKB] 

2.2 WYNIKI PRACY KREATYWNEJ 

2.2.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

2.2.1.1. Krajowe zastrzeżone znaki towarowe [lba/mld USD PKB] 

2.2.1.2 Międzynarodowe znaki towarowe(syst. madrycki) [lba/mld USD PKB] 

2.2.1.3 Użycie ICT w tworzeniu modeli biznesu (†) 

2.2.1.4 Użycie ICT w tworzeniu modeli organizacyjnych (†) 

2.2.2 KREATYWNE DOBRA I USŁUGI 

2.2.2.1 Eksport usług audio-video i pokrewnych [%] 

2.2.2.2 Ilość filmów pełnometrażowych [lba/ mln mieszk. 15-69] 

2.2.2.3 Nakład odpłatnych dzienników [% mieszk. 15-69] 

2.2.2.4 Eksport dóbr kreatywnych [%] 

2.2.2.5 Wydawnictwa i drukarnie 

2.2.3 KREATYWNOŚĆ ONLINE 

2.2.3.1 Domeny internetowe gTLD (Generic Top Level Domains) [lba./ tys. mieszk. 15-69] 

2.2.3.2 Umiędzynarodowione domeny internetowe TLD [lba/tys mieszkańców 15-69] 

2.2.3.3. Edycje wikipedii [lba/mln. mieszk. 15-69] 

2.2.3.4 Uploady na YouTube [lba/mieszk. 15-69] 

(†) – wyniki sondażu, (*) indeks 

Źródło: [Dutta, Lanvin, 2013] 
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Załącznik 5 
Innowacyjność gospodarek według The Global Innovation Index 2013 

Lp Kraj GII Lp Kraj GII Lp Kraj GII Lp Kraj GII 

1 Szwajcaria 66,6 37 Chorwacja 41,9 73 Gruzja 35,6 109 Namibia 28,4 

2 Szwecja 61,4 38 Z.E.A. 41,9 74 Brunei 35,5 110 Kambodża 28,1 

3 Wlk. Bryt. 61,2 39 Kostaryka 41,5 75 Liban 35,5 111 Gabon 28,0 

4 Holandia 61,1 40 Litwa 41,4 76 Wietnam 34,8 112 Rwanda 27,6 

5 U.S.A 60,3 41 Bułgaria 41,3 77 Białoruś 34,6 113 Iran 27,3 

6 Finlandia 59,5 42 Arabia Sau. 41,2 78 Gujana 34,4 114 Wenezuela 27,3 

7 Hong Kong 59,4 43 Katar 41,0 79 Dominikana 33,3 115 Nikaragua 27,1 

8 Singapur 59,4 44 Czarnogóra 41,0 80 Oman 33,3 116 Burkina F. 27,0 

9 Dania 58,3 45 Mołdawia 40,9 81 Tryn. i Tob. 33,2 117 Kirgistan 27,0 

10 Irlandia 57,9 46 Chile 40,6 82 Jamajka 32,9 118 Zambia 26,8 

11 Kanada 57,6 47 Barbados 40,5 83 Ekwador 32,8 119 Malawi 26,7 

12 Luksemburg 56,6 48 Rumunia 40,3 84 Kazachstan 32,7 120 Nigeria 26,6 

13 Islandia 56,4 49 Polska 40,1 85 Indonezja 32,0 121 Mozambik 26,5 

14 Izrael 56,0 50 Kuwejt 40,0 86 Panama 31,8 122 Gambia 26,4 

15 Niemcy 55,8 51 Macedonia 38,2 87 Gwatemala 31,5 123 Tanzania 26,4 

16 Norwegia 55,6 52 Urugwaj 38,1 88 Salwador 31,3 124 Lesoto 26,3 

17 N. Zelandia 54,5 53 Mauritius 38 89 Uganda 31,2 125 Kamerun 25,7 

18 Korea Płd. 53,3 54 Serbia 37,9 90 Filipiny 31,2 126 Gwinea 25,7 

19 Australia 53,1 55 Grecja 37,7 91 Botswana 31,1 127 Benin 25,1 

20 Francja 52,8 56 Argentyna 37,7 92 Maroko 30,9 128 Nepal 25,0 

21 Belgia 52,5 57 Tajlandia 37,6 93 Albania 30,9 129 Etiopia 24,8 

22 Japonia 52,2 58 R.P.A. 37,6 94 Ghana 30,6 130 Bangladesz 24,5 

23 Austria 51,9 59 Armenia 37,6 95 Boliwia 30,5 131 Niger 24,0 

24 Malta 51,8 60 Kolumbia 37,4 96 Senegal 30,5 132 Zimbabwe 24,0 

25 Estonia 50,6 61 Jordania 37,3 97 Fidżi 30,5 133 Uzbekistan 23,9 

26 Hiszpania 49,4 62 Rosja 37,2 98 Sri Lanka 30,4 134 Syria 23,7 

27 Cypr 49,3 63 Meksyk 36,8 99 Kenia 30,3 135 Angola 23,5 

28 Czechy 48,4 64 Brazylia 36,3 100 Paragwaj 30,3 136 W. K. Sło. 23,4 

29 Włochy 47,8 65 Bośnia i H. 36,2 101 Tadżykistan 30,0 137 Pakistan 23,3 

30 Słowenia 47,3 66 Indie 36,2 102 Belize 30,0 138 Algieria 23,1 

31 Węgry 46,9 67 Bahrajn 36,1 103 R. Z. Przyl. 29,7 139 Togo 23,0 

32 Malezja 46,9 68 Turcja 36,0 104 Suazi 29,6 140 Madagaskar 22,9 

33 Łotwa 45,2 69 Peru 36,0 105 Azerbejdżan 29,0 141 Sudan 19,8 

34 Portugalia 45,1 70 Tunezja 35,8 106 Mali 28,8 142 Jemen 19,3 

35 Chiny 44,7 71 Ukraina 35,8 107 Honduras 28,8    

36 Słowacja 42,2 72 Mongolia 35,8 108 Egipt 28,5    

Źródło: [Dutta, Lanvin, 2013] 
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Załącznik 6 

Wybrane dane ekonomiczne w niektórych krajach świata w latach 2009-2012 

 

 

 

Kraj/ 

Region 
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2012 2011 2010 2009 2012 2012 2012 

% % % % mld $ mld $ mld $ 

Chiny 7,8 9,2 10,3 9,1 241,0 3.549,0 12.380,0 

Indie 5,4 7,8 8,3 7,4 -191,2 287,2 4.735,0 

Łotwa 4,5 4,0 -1,8 -18,0 -3,4 6,9 37,0 

Emiraty  4,0 3,3 2,6 -2,7 80,3 43,8 271,2 

Meksyk 3,8 3,8 5,0 -4,7 -2,0 141,9 1.758,0 

Rosja 3,6 4,3 3,8 -7,9 184,4 561,1 2.509,0 

Norwegia 3,1 1,7 1,5 -1,4 76,0 49,4 278,1 

Izrael 2,9 4,8 3,4 0,2 -12,9 75,3 247,9 

Korea Płd. 2,7 3,6 6,1 0,2 27,7 319,2 1.622,0 

Islandia 2,7 2,4 -3,4 -6,8 0,4 9,1 12,9 

Polska 2,4 4,3 3,8 1,7 -14,2 99,9 802,0 

USA 2,2 1,8 2,7 -2,6 -745,0 148,0 15.660,0 

Japonia 2,2 -0,5 3,0 -5,2 -64 1.359 4.617,0 

Brazylia 1,3 2,7 7,5 -0,2 17,2 371,1 2.362,0 

Szwecja 1,2 4,4 4,1 -5,1 11,2 50,3 395,8 

Niemcy 0,9 2,7 3,6 -1,4 216,0 238,9 3.194,0 

Szwajcaria 0,8 2,1 2,7 -1,9 8,9 331,9 362,4 

Irlandia 0,7 1,0 -1,6 -7,6 50,5 1,7 191,5 

Austria  0,6 3,3 2,0 -3,9 -9,8 25,2 357,8 

Finlandia 0,3 2,7 3,2 -8,0 0,5 9,9 198,1 

Francja 0,1 1,7 1,6 -2,5 -91,4 171,9 2.253,0 

Belgia 0,0 2,0 2,1 -2,7 -10,6 29,4 420,6 

W. Brytania -0,1 1,1 1,6 -5,0 -165,0 94,5 2.323,0 

UE -0,2 1,6 1,8 -4,1 -227,0 812,1 15.700,0 

Dania -0,4 1,0 1,0 -5,2 12,9 85,1 208,5 

Holandia -0,5 1,6 1,7 -3,9 66,4 51,3 709,5 

Czechy -1,0 1,8 2,3 -4,1 5,1 35,6 286,7 

Węgry -1,0 1,4 0,8 -6,3 4,3 44,9 196,8 

Hiszpania -1,5 0,8 -0,2 -3,7 -18,9 47,1 1.407,0 

Włochy -2,3 0,4 1,1 -5,3 13,6 173,3 1.834,0 

Cypr -2,3 0,5 1,1 - -5,1 1,2 23,5 

Grecja -6,0 -6,0 -4,8 -2,0 -31,2 6,9 280,8 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Eurostat, 2013, The World Factbook, 2013] 
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Załącznik 7 
Wybrane względne dane społeczno-ekonomiczne w niektórych krajach świata w latach 2011-2012 
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2012 2012 2011 2012 2012 2012 2012 

% tys. $ tys. $ tys. $ tys. $ tys. $  tys.$ 

Hiszpania 24,9 54,7 54,7 -0,4 24,9 1,0 6,5 

Grecja 24,4 54,0 54,0 -2,9 41,9 0,6 2,5 

Irlandia 14,6 500,4 500,4 10,7 48,1 0,4 24,2 

Łotwa 14,3 16,0 18,7 -1,5 7,4 3,1 5,7 

Polska 12,6 8,1 8,0 -0,4 11,2 2,6 5,0 

Węgry 11,2 17,2 14,7 0,4 16,2 4,5 10,6 

Włochy 10,9 40,1 43,8 0,2 37,7 2,8 7,9 

UE 10,5 31,9 31,9 -0,5 24,9 1,6 4,3 

Indie 9,9 0,2 0,2 -0,2 2,0 0,2 0,3 

Francja 9,8 85,9 85,9 -1,4 30,6 2,6 8,7 

Czechy 8,6 8,8 10,0 0,5 12,3 3,5 13,1 

USA 8,2 46,9 46,9 -2,4 36,7 0,5 5,1 

Cypr 8,0 92,1 98,3 -5,1 16,4 1,0 1,6 

W. Brytania 7,8 156,1 156,1 -2,6 32,7 1,5 7,6 

Belgia 7,6 134,5 134,5 -1,0 40,9 2,8 30,3 

Szwecja 7,5 111,6 111,6 1,2 16,8 5,5 19,5 

Finlandia 7,3 111,0 108,9 0,1 20,4 1,9 14,0 

Holandia 6,8 159,0 159,0 4,0 29,2 3,1 33,3 

Niemcy 6,5 69,2 69,2 2,7 31,6 2,9 18,4 

Chiny 6,4 0,5 0,5 0,2 3,5 2,6 1,5 

Dania 6,4 114,0 114,0 2,3 17,2 15,5 20,1 

Izrael 6,3 13,7 14,7 -1,7 24,3 9,9 8,5 

Brazylia 6,2 2,0 2,0 0,1 6,5 1,9 1,3 

Rosja 6,2 3,2 3,8 1,3 1,9 3,9 3,8 

Islandia 5,6 415,0 415,0 1,3 51,1 30,3 17,0 

Meksyk 4,5 1,9 1,8 0,0 5,4 1,2 3,3 

Austria  4,4 107,7 106,4 -1,2 32,4 3,1 20,0 

Japonia 4,4 21,4 21,5 -0,5 79,4 10,7 6,2 

Korea Płd. 3,8 8,9 8,1 0,6 11,2 6,5 11,2 

Norwegia 3,1 137,1 137,1 16,2 17,9 10,5 34,6 

Szwajcaria 3,0 170,4 174,8 1,1 24,0 42,0 37,8 

Emiraty 2,4 30,0 30,4 15,2 20,7 8,3 56,7 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Eurostat, 2013, The World Factbook, 2013] 


