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Wstêp
Innowacja to istotna zmiana technologiczna: produktowa lub procesowa, a tak¿e organizacyjna czy marketingowa, która jest konieczna, jeœli
przedsiêbiorstwa chc¹ odnosiæ sukcesy. Faktycznie innowacja jest sposobem, w jaki firmy dostosowuj¹ siê, ¿eby prze¿yæ. Innowacje zwiêkszaj¹
produktywnoœæ firm, co jest kluczowe dla ich konkurencyjnoœci na rynkach miêdzynarodowych. Silne zwi¹zki innowacyjnoœci produktowej
i dzia³alnoœci eksportowej pokazali m.in. B. Cassiman i E. Golovko [2011,
s. 56]. Korelacjê miêdzy dzia³alnoœci¹ eksportow¹ przedsiêbiorstw produkcyjnych a ich dzia³alnoœci¹ eksportow¹ zaobserwowano w badaniach
przeprowadzonych w Unii Europejskiej [Altomonte i inni, 2013, s. 663].
Ponadto w literaturze zauwa¿a siê zwi¹zki miêdzy silniejsz¹ innowacyjnoœci¹, dzia³alnoœci¹ eksportow¹ i produktywnoœci¹ przedsiêbiorstw
[Aw i inni, 2011, s. 1312].
Celem artyku³u jest sprawdzenie, czy innowacyjnoœæ stanowi kluczowy czynnik rozwoju firm innowacyjnych bran¿ proeksportowych
w województwie pomorskim. Analizê przeprowadzono na podstawie badañ innowacyjnych bran¿ proeksportowych w województwie pomorskim zrealizowanych przez Instytut Rozwoju dla InnoBaltica w okresie
czerwiec–sierpieñ 2015 r. [por. Umiñski i inni, 2015].

1. Wyniki analizy danych z ankiet przy wykorzystaniu regresji
logitowej
W ramach badania bran¿ proeksportowych w województwie pomorskim przeprowadzono analizê na próbie celowej w oparciu o dane zgromadzone przy wykorzystaniu ankiety. Badanie zdecydowano siê skierowaæ do trzech wi¹zek bran¿, mianowicie:
– bran¿e morskie oraz portowo-logistyczne,
– elektronika, informatyka, telekomunikacja, produkcja sprzêtu RTV,
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– firmy farmaceutyczno-kosmetyczno-medyczne.
Ankieta skierowana zosta³a g³ównie do podmiotów ma³ych i œrednich.
Badanie zosta³o zrealizowane na próbie celowej 119 podmiotów, z czego
85 jest eksporterami, 34 podmioty to nieeksporterzy – z populacji oko³o
250 firm zidentyfikowanych w oparciu o analizê dostêpnych baz danych,
do których zwrócili siê ankieterzy.
Na podstawie danych uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzono analizê ró¿nych zale¿noœci miêdzy odpowiedziami respondentów dotycz¹cymi dzia³alnoœci eksportowej, innowacyjnoœci oraz potencja³u firm, a tak¿e pogl¹du na potrzebne wsparcie przy wykorzystaniu
regresji logitowej1. Hipotez¹ badawcz¹ by³o, ¿e wiêksza innowacyjnoœæ
ró¿nego typu, wspó³praca w procesie innowacyjnym, wspó³praca z ró¿nymi partnerami na rzecz internacjonalizacji, odpowiedni sposób zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie bêdzie zwiêkszaæ szansê na zaanga¿owanie
siê firm w dzia³alnoœæ eksportow¹. Sprawdzono tak¿e, czy innowacyjnoœæ
i inne cechy przedsiêbiorstw respondentów i ich dzia³alnoœci zwiêksza³y
szansê na oczekiwanie wysokiego zysku w 2015 roku. Tablice 1 i 2 przedstawiaj¹ wyniki estymacji. W wielu przypadkach nie uda³o siê potwierdziæ potencjalnych zale¿noœci, jak np. zale¿noœci miêdzy wspó³prac¹
z nauk¹ a intensywnoœci¹ dzia³alnoœci eksportowej. Jednak¿e oszacowane modele ukaza³y istotn¹ zale¿noœæ dzia³alnoœci eksportowej m.in. od
dzia³alnoœci B+R, strategicznego podejœcia do eksportu czy wspó³pracy
z zagranicznymi partnerami.

1

Regresja logitowa jest rodzajem wielorakiej regresji nieliniowej stosowanej szczególnie
w naukach medycznych i spo³ecznych ze wzglêdu na szczególny charakter zmiennej
zale¿nej. Jest ona z natury binarna, to znaczy, ¿e mo¿e przyjmowaæ tylko dwie wartoœci
„0” lub „1” (np. i-ta jednostka badania jest osob¹ niepal¹c¹ (yi = 0) lub pal¹c¹ (yi = 1). Regresje logitowe s³u¿¹ do okreœlenia prawdopodobieñstwa, ¿e zmienna objaœniana przyjmie wartoœæ 1 lub ¿e przyjmie wartoœæ 0 przy danych parametrach oraz wartoœciach
zmiennych objaœniaj¹cych, które te¿ powinny, choæ nie musz¹, byæ wyra¿one binarnie:
Prob (Y = 1) = F(b’x); Prob (Y = 0) = 1 – F(b’X). Zestaw parametrów strukturalnych b
odzwierciedla wp³yw zmian zmiennych objaœniaj¹cych (X) (niezale¿nych; przyczyny
i stymulanty) na zmienn¹ objaœnian¹ (zale¿n¹; skutek) [por. Greene, 1993]. G³ówn¹ wad¹
wnioskowania na podstawie modeli logitowych jest skomplikowana interpretacja wspó³czynników, gdy¿ oszacowania nie mog¹ byæ zinterpretowane jako krañcowy przyrost
wartoœci zmiennej objaœnianej pod wp³ywem jednostkowego przyrostu danej zmiennej
objaœniaj¹cej. Bezpoœredniej interpretacji podlega natomiast znak: dodatnia wartoœæ oszacowania oznacza, ¿e zwiêkszenie odpowiadaj¹cej mu zmiennej zwiêkszy prawdopodobieñstwo zjawiska opisanego zmienn¹ objaœnian¹.
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Tablica 1. Analiza przy wykorzystaniu regresji logitowej (n=119)
Ponad 50% udzia³
eksportu
w przychodach

Firma jest eksporterem
Sta³a

–0,049

–0,2

Komórka B+R

2,26 **

1,87 *

Popyt krajowy zbyt
ma³y

1,09 **

Unowoczeœnianie
produktów

0,94 **

Udzia³ produkcji
w przychodach

0,45 *

–1,02 ***

0,04 ***

0,01 **

Znaki towarowe

1,53 *

Wzrost B+R

1,01 *

Nie wprowadza
innowacji

–1,37 *

Eksport przez
poœredników
zagranicznych

1,04 **

Strategia eksportowa
R2 McFaddena

–2,11 ***

1,49 ***
0,11

0,25

0,08

0,06

0,12

Oszacowania przy wykorzystaniu regresji logitowej, w tabelach nie zamieszczono uœrednionych efektów krañcowych potrzebnych do interpretacji oszacowanych wspó³czynników, gdy¿ mierzy siê tylko kierunek wp³ywu zmiennych; *** – istotnoœæ na poziomie
0,01, ** – istotnoœæ na poziomie 0,05, * – istotnoœæ na poziomie 0,1
ród³o: Obliczenia w³asne w Gretl na podstawie danych z badania ankietowego Instytutu
Rozwoju.

Tablica 2. Analiza przy wykorzystaniu regresji logitowej (n=119)
Przewidywany znaczny
zysk w 2015 r.
Sta³a

–1,36 **

Wzrost B+R
Eksport przez
poœredników zagr.

Wzrost liczby rynków
eksport. 2015/2008

–1,49 ***

–4,07 ***

1,67 ***

1,81**
1,47*

Strategia eksportowa

0,87 *

Regularny eksport po
2008 r.

1*

–5,16***
1,94**
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Przewidywany znaczny
zysk w 2015 r.
Wprowadzenie
nowoczesnych
technologii

Wzrost liczby rynków
eksport. 2015/2008

0,94 **

Udzia³ w zagranicznych
targach i wystawach

1,76 *

Aktywne rozpoznawanie
rynków zagranicznych

2,56 **

R2 McFaddena

0,08

0,16

0,15

0,27

Oszacowania przy wykorzystaniu regresji logitowej, w tabelach nie zamieszczono uœrednionych efektów krañcowych potrzebnych do interpretacji oszacowanych wspó³czynników, gdy¿ mierzy siê tylko kierunek wp³ywu zmiennych; *** – istotnoœæ na poziomie
0,01, ** – istotnoœæ na poziomie 0,05, * – istotnoœæ na poziomie 0,1
ród³o: Obliczenia w³asne w Gretl na podstawie danych z badania ankietowego Instytutu
Rozwoju.

Przeprowadzona analiza pozwoli³a na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków:
1. Szansê na prowadzenie przez firmê dzia³alnoœci eksportowej zwiêksza posiadanie przez ni¹ komórki B+R, a tak¿e deklarowany wzrost
nak³adów na B+R w ostatnich latach, jak równie¿ unowoczeœnianie
oferty w oparciu o pomys³y pracowników. Oznacza to, ¿e konkurencyjnoœæ eksportowa bazuje nie tylko na najprostszej innowacyjnoœci, tj.
udoskonalaniu produktów czy wprowadzaniu produktów nowych
w skali firmy, ale tak¿e na wysi³kach zmierzaj¹cych do kreowania
nowych cech us³ug/produktów w wyniku procesu badawczego.
Szansê na to, ¿e przedsiêbiorstwo bêdzie eksporterem zwiêksza te¿
posiadanie przez nie znaków towarowych, co oznacza, ¿e stara siê ono
chroniæ swoj¹ w³asnoœæ przemys³ow¹, a tak¿e postrzeganie przez
firmy za zbyt niskiego popytu krajowego w stosunku do mo¿liwoœci
przedsiêbiorstwa. Jednoczeœnie wiêkszemu eksportowi sprzyja wy¿szy udzia³ produkcji w przychodach ze sprzeda¿y, co potwierdza
ogólnie wiêksz¹ sk³onnoœæ firm produkcyjnych do anga¿owania siê
w eksport.
2. Szansê na to, ¿e przedsiêbiorstwo aktualnie osi¹ga ponad po³owê
przychodów ze sprzeda¿y eksportowej zmniejsza deklarowanie przez
firmy braku wprowadzania jakichkolwiek innowacji: niska innowacyjnoœæ ³¹czy siê zatem z niewielk¹ intensywnoœci¹ lub brakiem
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eksportu. Szansê na wysok¹ intensywnoœæ eksportu w stosunku do
przychodów przedsiêbiorstwa zwiêksza natomiast prowadzenie dzia³alnoœci eksportowej przez poœredników zagranicznych, posiadanie
przez firmy strategii eksportowej, a wiêc przemyœlane, planowane
dzia³ania na rynkach zagranicznych.
3. Szansê na optymistyczne prognozy dotycz¹ce zysku w najbli¿szym
roku, tj. przewidywanie znacznego zysku, zwiêksza posiadanie przez
firmê strategii eksportowej oraz regularna realizacja przez firmê eksportu po 2008 roku. Oznacza to, ¿e aktualnie realizowany i przemyœlany eksport poprawia zyskownoœæ przedsiêbiorstw. Jednoczeœnie
szansê na przewidywania znacz¹cego zysku zwiêksza wiêksza innowacyjnoœæ firmy w ostatnich 3 latach w postaci wzrostu nak³adów na
badania i rozwój w organizacji oraz zakupu nowoczesnych technologii i oprogramowania. Modele potwierdzi³y, ¿e zarówno eksport, jak
i innowacyjnoœæ sprzyjaj¹ lepszej kondycji finansowej przedsiêbiorstw.
4. Szansê na to, ¿e w stosunku do 2008 roku firma zintensyfikowa³a
dzia³alnoœæ eksportow¹ w postaci wejœcia na wiêksz¹ liczbê rynków
zagranicznych zwiêksza ponownie deklarowanie przez firmy
wzrostu nak³adów na B+R w ostatnich 3 latach, a tak¿e eksport przez
poœredników zagranicznych. Ponadto szansê na zwiêkszenie liczby
rynków eksportowych przedsiêbiorstw zwiêksza fakt zdobywania
przez firmê informacji o rynkach zagranicznych przez udzia³ w zagranicznych targach i wystawach, a tak¿e zdobywanie informacji
poprzez aktywne rozpoznawanie rynków zagranicznych i poszukiwanie partnerów przez uczestnictwo w misjach handlowych lub samodzielnie spotkania z partnerami na rynkach zagranicznych.
Powy¿sze analizy pokazuj¹, ¿e dla intensyfikacji dzia³alnoœci eksportowej przedsiêbiorstw pomorskich potrzebne jest przede wszystkim
wsparcie nawi¹zywania zagranicznych partnerstw i obecnoœci przedsiêbiorstw na rynkach zagranicznych poprzez wystawiennictwo np. na targach. Ponadto konieczne jest wsparcie dzia³alnoœci B+R przedsiêbiorstw
nakierowanej na zwiêkszenie konkurencyjnoœci na rynkach zagranicznych, a tak¿e wsparcie na strategiczne podejœcie do eksportu, tj. planowanie eksportu w formie strategii wchodzenia na poszczególne rynki.
Eksportowi sprzyjaæ te¿ bêdzie wsparcie na uzyskiwanie przez firmy
znaków towarowych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wspó³czynnik determinacji pseudo R2 McFaddena w oszacowanych regresjach wyniós³ od 0,25 do 0,06, czyli by³
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stosunkowo niski, co jest charakterystyczne dla regresji opartych na
mikrodanych. [Koœko, Osiñska, 2007, s. 184].

2. Wnioski z wywiadów pog³êbionych
Do sprawdzenia, czy innowacyjnoœæ zwiêksza szansê sukcesu przedsiêbiorstw na rynkach miêdzynarodowych wykorzystana zosta³a tak¿e
metoda pog³êbionego wywiadu bezpoœredniego. Wywiady pog³êbione
zrealizowano z 20 przedsiêbiorstwami z sektora ma³ych i œrednich firm
z województwa pomorskiego bêd¹cych aktywnymi eksporterami. Przedsiêbiorstwa te reprezentowa³y g³ównie wi¹zkê bran¿ IT, przemys³ elektroniczny, robotykê, przemys³ elektryczny, automatykê przemys³ow¹,
grafikê komputerow¹ oraz bran¿ê farmaceutyczno-medyczno-kosmetyczn¹. Jednym z respondentów by³ przedstawiciel przedsiêbiorstwa,
któremu inne firmy zlecaj¹ realizacjê eksportu, okreœlaj¹cy sw¹ dzia³alnoœæ jako outsourcing eksportu. Jedna z firm zwi¹zana jest te¿ z przemys³em stoczniowym poprzez wydawanie specjalistycznej, ³atwej w u¿ytkowaniu ksi¹¿ki wspomagaj¹cej pracê instalatorów.
Tylko ze strony jednej badanej firmy uzyskano deklaracjê, ¿e w swojej ofercie nie ma ona produktów lub us³ug nowych, przynajmniej dla rynku, jedna nie potrafi³a odpowiedzieæ na zadane pytanie. Potwierdza to, ¿e
eksporterzy to przede wszystkim przedsiêbiorstwa innowacyjne. Prawie
wszyscy respondenci stwierdzili, ¿e dzia³ania na rzecz unowoczeœniania
oferty, czy te¿ wykorzystywanego sprzêtu/technologii maj¹ bardzo du¿e/du¿e/kluczowe/podstawowe znaczenie. Tylko jeden zauwa¿y³, ¿e
przywi¹zuje do nich œredni¹ wagê. Dwie firmy zauwa¿y³y, ¿e dzia³ania
na rzecz unowoczeœnienia oferty maj¹ na celu g³ównie podniesienie jej jakoœci i wydajnoœci. Piêtnaœcie przedsiêbiorstw wprowadza innowacje
w sposób ci¹g³y, w trzech przypadkach firmy stwierdzi³y, ¿e s¹ liderem –
staraj¹ siê byæ w awangardzie zmian, jedna zauwa¿y³a, ¿e wprowadza
ci¹gle zmiany zarówno jako lider, jak i naœladowca. Tylko jeden z respondentów stwierdzi³, ¿e wprowadza innowacje sporadycznie i jako naœladowca, dwie, ¿e wprowadzaj¹ zmiany w zale¿noœci od potrzeb klientów,
jedna, ¿e w zale¿noœci od produktów.
Generalnie uzyskane odpowiedzi potwierdzaj¹ proinnowacyjne nastawienie eksporterów, którzy stale poszukuj¹ nowych rozwi¹zañ i udoskonaleñ, by utrzymaæ konkurencyjnoœæ. Wiêkszoœæ firm (16) zauwa¿y³a,
¿e wprowadzane przez nich innowacje wynikaj¹ z presji, oczekiwañ
i zapytañ klientów, w tym zagranicznych. Ponadto firmy staraj¹ siê po-
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prawiæ jakoœæ przy niezmienionej cenie – co jest oczekiwane przez
klientów. Innowacje wynikaj¹ te¿ z nacisków konkurencji, a tak¿e z pojawienia siê nowych podzespo³ów do produkcji, a wiêc s¹ „napêdzane”
przez dostawców. Jedna z firm zauwa¿y³a, ¿e opracowa³a nowy produkt,
na który stara siê stworzyæ nowy rynek. Kolejna zaœ skupia siê g³ównie na
innowacjach procesowych technologicznych i organizacyjnych. Wœród
eksporterów dominuje wiêc popytowe podejœcie do innowacji, nad innowacjami „napêdzanymi” przez firmê.
Dwanaœcioro rozmówców zgodzi³o siê ze stwierdzeniem, ¿e innowacyjnoœæ ma kluczowe znaczenie dla sukcesu na rynkach zagranicznych,
choæ dostrzegaj¹ oni te¿ inne czynniki, jak rozpoznawalnoœæ marki. Innowacyjnoœæ wa¿na jest dla sukcesu na rynkach zagranicznych g³ównie
w przypadku najnowszych bran¿, jak biotechnologia czy robotyka. Jak
zauwa¿y³ jeden z respondentów, „nowe produkty sprzedaj¹ siê lepiej, napêdzaj¹ sprzeda¿, s¹ œwietnym pretekstem do odró¿nienia siê od konkurencji”. Dwie firmy nie uwa¿aj¹ innowacyjnoœci za kluczow¹ dla sukcesu
na rynkach zagranicznych, zaœ pozosta³e twierdz¹, ¿e niekoniecznie jest
to najwa¿niejszy czynnik. Jeden rozmówca uzna³, ¿e najwa¿niejsza jest
relacja jakoœci do ceny; inny natomiast, ¿e w jego bran¿y innowacyjnoœæ
nie jest ci¹g³a, a raczej okresowa, wiêc jedynie czasem stanowi ona kluczowy czynnik sukcesu w eksporcie.
W dwunastu przedsiêbiorstwach próba wejœcia na rynki zagraniczne
nie wymusi³a wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotycz¹cych produktu, procesów, organizacji czy marketingu. W pozosta³ych przypadkach
konieczne by³y dostosowania procesów, organizacyjne czy wynikaj¹ce ze
specyfiki rynku docelowego. Jedna firma zadeklarowa³a, ¿e musia³a poprawiæ jakoœæ dzia³ania i oferty, by prowadziæ ekspansjê zagraniczn¹. Na
rynkach zagranicznych lokuj¹ siê wiêc g³ównie firmy, które maj¹ produkt
dobrej jakoœci, innowacyjny tak¿e w skali krajowej.
Piêtnaœcioro rozmówców stwierdzi³o, ¿e ich firmy prowadz¹ dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹, przede wszystkim we w³asnym zakresie.
Produkt jest oparty o dzia³alnoœæ B+R i jego doskona³oœæ powoduje, ¿e
znajduje zbyt za granic¹. Zasadniczo dzia³alnoœæ B+R nie jest motywowana wy³¹cznie przez wymagania ze strony rynków zagranicznych.
Oznacza to, ¿e firmy g³ównie same staraj¹ siê kreowaæ nowe potrzeby
klientów i dominuje tutaj podejœcie okreœlane jako „innowacje napêdzane
wzornictwem”. Jednoczeœnie jednak firmy dokonuj¹ zmian i odpowiadaj¹ na zapotrzebowanie klientów, a st¹d doceniaj¹ tak¿e popytowe
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podejœcie do innowacji. Jedynie w przypadku respondenta – outsourcera
eksportowego, firma prowadzi dzia³alnoœæ B+R odnoœnie do nowych
rynków, na których chce dzia³aæ. Jedna z firm zauwa¿y³a, ¿e prowadzi
dzia³alnoœæ B+R tak¿e przy udziale zewnêtrznych podmiotów – laboratoriów i uczelni. Firma ta zajmuje siê produkcj¹ leków i suplementów
i charakterystyczne jest to, ¿e od pocz¹tku istnienia myœla³a nie tylko
o dzia³alnoœci na rynku polskim. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e prowadzenie dzia³alnoœci B+R przez 15 na 20 respondentów jest bardzo wysokim
wskazaniem, znacznie wy¿szym ni¿ œrednio w kraju i wynika z innowacyjnego charakteru bran¿ objêtych badaniem i ich produktów. Potwierdza to jednoczeœnie, ¿e dla sukcesu na rynkach zagranicznych nie
wystarczy prosta innowacyjnoœæ, np. polegaj¹ca na produkcji nowego
produktu w oparciu o czyj¹œ licencjê. Transfer technologii nie bêdzie wiêc
ju¿ recept¹ na sukces polskich MŒP. Wspó³czeœnie w przypadku ma³ych
i œrednich firm przebicie siê na rynkach zagranicznych jest warunkowane
posiadaniem odró¿niaj¹cego siê od innych, innowacyjnego produktu
opracowanego lub zmodyfikowanego w oparciu o w³asne badania. Pokazuje to te¿, ¿e konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa objêtych wywiadami
podmiotów nie opiera siê jedynie na relatywnie ni¿szych kosztach, mimo
¿e jednoczeœnie wiele firm wskaza³o kurs walutowy za wa¿ny czynnik
sukcesu na rynkach zagranicznych
Trzynaœcie z badanych firm nie wspó³pracuje w dzia³alnoœci innowacyjnej z oœrodkami naukowymi, firmami konsultingowymi, innymi firmami, klientami czy instytucjami otoczenia biznesu. Pozosta³e wymieni³y
takich kooperantów (pojedyncze wskazania), jak: Politechnika Gdañska,
uczelnie i laboratoria oraz firmy budowlane i projektowe. Jednak¿e 7 na
20 podmiotów wspó³pracuj¹cych w dzia³alnoœci innowacyjnej to stosunkowo wysoki wynik, gdy¿ œrednio w Polsce, wed³ug danych GUS, w 2013
roku wspó³pracowa³o 5,2% firm przemys³owych i 2,9% us³ugowych, zaœ
w województwie pomorskim 3,9% przemys³owych i 2,8% us³ugowych
[Bank Danych Lokalnych GUS, 2015]. Jest to zapewne pochodn¹ tego, ¿e
w badaniu wziê³y udzia³ nieprzeciêtne, innowacyjne podmioty. Odzwierciedla to te¿ rzeczywist¹, wysok¹ innowacyjnoœæ objêtych wywiadami
podmiotów, które zdaj¹ sobie sprawê ze znaczenia powi¹zañ sieciowych
dla innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci, co jest akcentowane we wszystkich wspó³czesnych modelach innowacyjnoœci. Badane przedsiêbiorstwa
posiadaj¹ wiêc potencja³ do nowoczesnego zarz¹dzania procesem innowacyjnym, stosuj¹c takie metody, jak: otwarte innowacje, design think-
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ing, popytowe podejœcie do innowacji, systemy innowacyjne [Wojnicka,
2004; Wojnicka-Sycz, 2013], choæ zapewne konieczne jest dalsze upowszechnianie tych modeli wœród ogó³u firm.

Zakoñczenie
Przeprowadzone analizy potwierdzi³y, ¿e innowacyjnoœæ, a szczególnie oparta o w³asn¹ dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹, czêsto prowadzon¹ na bazie uczestnictwa w ró¿nych sieciach wspó³pracy, jest kluczowym czynnikiem sukcesu firm z proeksportowych bran¿ o wysokim
prawdopodobieñstwie innowacyjnoœci. Mimo ¿e nie wykazano bezpoœredniego wp³ywu wspó³pracy z nauk¹ na dzia³alnoœæ eksportow¹ przedsiêbiorstw, to inne badania pokazuj¹ jej wp³yw na wiêksz¹ innowacyjnoœæ
i dzia³alnoœæ B+R przedsiêbiorstw, zaœ te maj¹ kluczowe znaczenie dla
dzia³alnoœci eksportowej [por. np. Wojnicka, 2004, s. 5]. Jednoczeœnie
zale¿noœæ miêdzy dzia³alnoœci¹ B+R a eksportem jest dwustronna, tj.
zarówno prace B+R stymuluj¹ wiêksz¹ konkurencyjnoœæ miêdzynarodow¹, jak i obecnoœæ firm na rynkach zagranicznych i chêæ utrzymania
tam dobrej pozycji konkurencyjnej wymusza prowadzenie prac B+R. Podobne analizy przeprowadzone w 2013 roku na próbie 1213 firm pomorskich wszystkich bran¿, które otrzyma³y dotacjê lub wsparcie zwrotne
z Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013
oraz które bezskutecznie aplikowa³y o wsparcie, pokaza³y, ¿e posiadanie
bardzo silnej i silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych
przez ankietowane przedsiêbiorstwa zwiêksza³o szansê na prowadzenie
przez nie dzia³alnoœci B+R w ostatnich latach. [PSDB, 2013]. W prowadzeniu prac B+R czêsto natomiast konieczna okaza³a siê wspó³praca przedsiêbiorstw z nauk¹.
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Streszczenie
W artykule zbadano, czy dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa i innowacyjna
(B+R+I) stanowi wa¿ny czynnik sprzyjaj¹cy konkurencyjnoœci miêdzynarodowej
przedsiêbiorstw z proeksportowych bran¿ innowacyjnych w województwie
pomorskim. Przeprowadzono analizê przy wykorzystaniu regresji logitowej
danych zebranych podczas ankietyzacji 119 przedsiêbiorstw prowadz¹cych i nieprowadz¹cych dzia³alnoœci eksportowej, a tak¿e wywiady pog³êbione z 20 firmami z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oferuj¹cymi swoje produkty
na rynkach zagranicznych. Przeprowadzone badania i analizy potwierdzi³y kluczowe znaczenie szczególnie dzia³alnoœci B+R dla sukcesu przedsiêbiorstw na
rynkach zagranicznych.
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dzia³alnoœæ B+R, innowacyjnoœæ, dzia³alnoœæ eksportowa, konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
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Research & Development and Innovative Activities of Enterprises
as a Factor of Success in Foreign Markets (Summary)
The article examines whether the activities of research and development and
innovation are an important factor stimulating international competitiveness of
export-oriented enterprises in innovative industries in the Pomorski province.
The analysis with the usage of logit regression based on data collected during the
questionnaires into 119 enterprises engaged and not engaged in the export business was conducted, as well as in-depth interviews with 20 companies from the
Small and Medium Sized Enterprises sector offering its products in foreign markets. The conducted research and analysis confirmed the crucial importance especially of R & D for business’ success in foreign markets.
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