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I. Wprowadzenie 
 

Przedstawiamy wyniki badania dotyczącego branż o największym potencjale eksportowym w 

województwie pomorskim oraz potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw 

innowacyjnych. Opracowanie zrealizowane zostało przez Zespół Instytutu Rozwoju na 

zlecenie InnoBaltica. Prezentowany raport składa się z dwóch zasadniczych części: (I) 

teoretycznej, dotyczącej: współczesnego rozumienia innowacji, internacjonalizacji oraz 

związków między innowacyjnością i internacjonalizacją oraz (II) analitycznej, poświęconej 

analizie eksportu województwa w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz prezentacji 

wyników badań ankietowych, wywiadów pogłębionych i regresji logitowej. Raport zawiera 

także analizę SWOT, drzewo problemów i celów oraz wnioski i rekomendacje. 

Celem przeprowadzonych prac i analiz było ukazanie związków między innowacyjnością 
oraz charakterem i  intensywnością eksportu, w nawiązaniu do najnowszych koncepcji 

teoretycznych, jak też badań o charakterze empirycznym, które przede wszystkim odwołują 
się do heterogeniczności podmiotów gospodarczych. Wprowadzeniem do omówienia 

empirycznych rezultatów badań, czyli ankiety oraz wywiadów pogłębionych, jest syntetyczna 

prezentacja podstawowych informacji statystycznych na temat eksportu województwa 

pomorskiego, na podstawie dostępnych zbiorów danych. Celem ankiety oraz wywiadów 

pogłębionych było poznanie sytuacji przedstawicieli innowacyjnych podmiotów w zakresie 

realizowanej aktywności eksportowej, charakteru ich innowacyjności oraz jej wpływu na 

eksport i inne formy internacjonalizacji, najważniejszych rynków zbytu aktualnych i 

planowanych, barier w rozwoju eksportu oraz potrzeb w zakresie informacyjnym oraz 

oczekiwanego wsparcia. 

Eksport nie jest aktywnością łatwą. Wymaga odpowiedniego potencjału, wiedzy, determinacji 

i przygotowania. Tylko nieliczne podmioty są w stanie sprostać temu wyzwaniu. Aktywności 

eksportowej sprzyja wysoka innowacyjność oraz produktywność, ale także wsparcie, które 

coraz częściej realizowane jest na poziomie regionalnym. Jego efektywność warunkowana 

jest poznaniem potrzeb eksporterów oraz potencjalnych eksporterów.  

Prezentowane opracowanie jest głosem w dyskusji na temat sytuacji wybranych eksporterów 

w województwie pomorskim. Ich problemy w znacznej mierze mają jednak charakter 

uniwersalny. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do wypracowania skutecznych 

instrumentów wsparcia eksportu oraz wzmocnienia potencjału konkurencyjnego eksporterów. 
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II. Opis metodologii badania 

 

Poniżej zaprezentowane zostały główne założenia badawcze, odnoszące się do 

poszczególnych części raportu oraz zastosowanych metod. 

Analiza eksportu województwa pomorskiego została przeprowadzona w oparciu o dane 

statystyczne pochodzące ze statystyk celnych oraz sprawozdań finansowych F01. 

Podstawowy problem związany z analizami eksportu wiąże się ze sposobem gromadzenia 

danych statystycznych w układzie regionalnym oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie 

tajemnicy statystycznej. Dane o eksporcie i imporcie ze zbiorów extrastat oraz intrastat 

przypisywane są do poszczególnych regionów według siedziby podmiotu deklarującego, 

część podmiotów (których obroty handlowe nie przekraczają tzw. progów statystycznych) jest 

zwolniona z obowiązku sprawozdawczego. Ponadto, dla niektórych podmiotów informacje 

zostały utajnione . W bazie danych statystycznych występuje także tzw. województwo 

nieznane. Jeżeli chodzi natomiast o dane ze sprawozdań F01, to nie są one składane przez 

wszystkie podmioty gospodarcze. Pozwalają one między innym na zilustrowanie 

intensywności eksportu (udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży) dla podmiotów z 

województwa pomorskiego w układzie sekcji PKD, a także porównanie woj. pomorskiego do 

innych regionów. Dane te mają charakter pomocniczy. Ze względu na powyższe 

uwarunkowania stwierdzić należy, że analiza eksportu w ujęciu regionalnym dla Polski, w 

tym dla województwa pomorskiego, ma charakter jedynie przybliżony. Pozwala na 

identyfikację ogólnych cech eksportu (zwłaszcza struktury produktowej, geograficznej, 

własnościowej), określenie ujawnionych przewag komparatywnych (na bazie wskaźników 

RCA) oraz udziału w eksporcie Polski. 

Kolejną zastosowaną metodą jest badanie ankietowe. Zrealizowane zostało ono w okresie 

czerwiec - lipiec 2015 w województwie pomorskim. Kwestionariusz ankiety obejmował 50 

pytań, skierowanych przede wszystkim do eksporterów, ale także do firm nieeksportujących.  

Identyfikacja poszczególnych podmiotów, które kwalifikują się do badania ankietowego ze 

względu na przyjęte kryteria wysokiego potencjału eksportowego i innowacyjnego, 

przeprowadzona została w oparciu o zbiory danych Izby Celnej, bazy danych Instytutu 

Rozwoju, Agencji Rozwoju Pomorza oraz listę podmiotów, które korzystały ze wsparcia na 

działalność eksportową z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, a także 

podmiotów z Partnerstw na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w tym klastra 

Interizon. Wiązki branż wzięte pod uwagę, to: 

⇒ branże morskie (obejmujące przemysł stoczniowy, który jest istotnym eksporterem z 

województwa pomorskiego, a także opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach, choć 
należy do branż średnio-niskiej techniki) oraz portowo-logistyczne. Branże te 

odzwierciedlają produkty powstające na bazie technologii opracowywanych w ramach 
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inteligentnej specjalizacji nr 1 województwa pomorskiego, tj. technologie off-shore i 

portowo-logistyczne2, 

⇒ elektronika, informatyka, telekomunikacja, produkcja sprzętu RTV – wiązkę branż 
reprezentowaną w województwie pomorskim przez klaster Interizon, a także 

inteligentną specjalizację nr 2 tj. technologie interaktywne w środowisku nasyconym 

informacyjnie, 

⇒ firmy farmaceutyczno-kosmetyczno-medyczne, z których część w regionie ma 

charakter biotechnologiczny, a także jest powiązana z inteligentną specjalizacją nr 4 

„technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się”. 

Zgodnie z wolą Zamawiającego, ankieta skierowana została przede wszystkim do podmiotów 

małych i średnich. Ostatecznie, badanie zostało zrealizowane na próbie celowej 119 

podmiotów, z czego 85 jest eksporterami; 34 podmioty to nieeksporterzy – z populacji około 

250 firm do których zwrócili się ankieterzy, reprezentujących powyższe branże. Przeciętna 

wielkość zatrudnienia w ankietowych przedsiębiorstwach to 30 osób, przy czym wielkość 
zatrudnienia w podmiotach eksportujących jest wyższa niż w tych, które eksportu nie 

realizują3.  

Wykorzystana została także metoda pogłębionego wywiadu bezpośredniego. Wywiady 

pogłębione zrealizowano z 20 przedsiębiorstwami z sektora małych i średnich firm z 

województwa pomorskiego będących aktywnymi eksporterami. Przedsiębiorstwa te 

reprezentowały głównie wiązkę branż IT, przemysł elektroniczny, robotykę, przemysł 

elektryczny, automatykę przemysłową, grafikę komputerową oraz branżę farmaceutyczno-

medyczno-kosmetyczną. Jednym z Respondentów był przedstawiciel przedsiębiorstwa, 

któremu inne firmy zlecają realizację eksportu, określający swą działalność jako outsourcing 

eksportu. Jedna z firm związana jest też z przemysłem stoczniowym poprzez wydawanie 

specjalistycznej, łatwej w użytkowaniu książki wspomagającej pracę instalatorów.  

Zastosowano także analizę ekonometryczną w postaci regresji logitowej. Jej zadaniem było 

uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań, dotyczących między innymi uwarunkowań z zakresu 

potencjału wewnętrznego firmy (wiek, wielkość, branża, kwalifikacje pracowników, 

podejście strategiczne, aktywność na polu pozyskiwania wsparcia, działanie w sieciach 

innowacyjnych, znajomość rynków zagranicznych) zwiększających szanse na intensyfikację 

                                                           
2Obejmują: a) specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim; b) urządzenia i systemy 
podwodne; c) technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu; d) technologie energooszczędne 
i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych; e) urządzenia i systemy pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej; f) nowe sposoby użytkowania zasobów morza. 
3Przeciętny udział osób z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie pracujących wynosi 41% w przypadku 
eksporterów oraz 35% w przepadku nieeksporterów. Przeciętnie 13% osób ze ścisłej kadry kierowniczej 
pracowała za granicą na stanowisko zarządczym, przez co najmniej rok. W jednym przypadku przedstawiciel 
zarządu ma duże doświadczenie w prowadzeniu nowatorskich badań. W kolejnym z badanych podmiotów 
zadeklarowano, że doświadczenie zarządu zostało zdobyte na rynku szwedzkim. Respondenci zlokalizowani są 
głównie w Gdańsku (35%), Gdyni (21%) oraz powiecie wejherowskim (12%). Jeden z podmiotów należy do 
międzynarodowej grupy kapitałowej, której centrala mieści się za granicą. Jeden z podmiotów posiada 
spółki/jednostki zależne za granicą (w których ma co najmniej 10% udziałów). Zarząd badanych podmiotów ma 
doświadczenie związane z daną branżą trwające od 5-9 lat w przypadku 6 Respondentów, po 20-30 lat w 
przypadku 2 firm.  
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działalności eksportowej. Inne czynniki uwzględnione w analizie regresji logitowej to 

uwarunkowania zewnętrzne, wpływ działalności B+R i współpracy z nauką na działalność 
eksportową przedsiębiorstw. Regresja logitowa jest rodzajem wielorakiej regresji nieliniowej 

stosowanej szczególnie w naukach medycznych i społecznych ze względu na szczególny 

charakter zmiennej zależnej. Jest ona z natury binarna, to znaczy, że może przyjmować tylko 

dwie wartości „0” lub „1”. Regresje logitowe służą do określenia prawdopodobieństwa, że 

zmienna objaśniana przyjmie wartość 1 lub, że przyjmie wartość 0 przy danych parametrach 

oraz wartościach zmiennych objaśniających, które też powinny, choć nie muszą, być 
wyrażone binarnie. Efekty krańcowe tj. zmiany wartości zmiennej objaśnianej zachodzące w 

wyniku wzrostu wartości pewnej zmiennej objaśniającej o 1, nie są jednak tak jak w regresji 

linowej stałe, ale zmieniają się wraz z wartościami zmiennych objaśniających w regresji. 

Program Gretl pokazuje „uśrednione’ efekty krańcowe zmiennej objaśniającej przy założeniu, 

że zmienne w regresji przyjmują swoje przeciętne wartości.  

Główną wadą wnioskowania na podstawie modeli logitowych jest skomplikowana 

interpretacja współczynników, gdyż oszacowania nie mogą być zinterpretowane, jako 

krańcowy przyrost wartości zmiennej objaśnianej pod wpływem jednostkowego przyrostu 

danej zmiennej objaśniającej. Bezpośredniej interpretacji podlega natomiast znak: dodatnia 

wartość oszacowania oznacza, że zwiększenie odpowiadającej mu zmiennej zwiększy 

prawdopodobieństwo zjawiska opisanego zmienną objaśnianą. Zbadanie, czy parametry 

strukturalne występujące przy zmiennych w szacowanych regresjach istotnie różnią się od 

zera pozwala też na odkrycie istotnych powiązań o charakterze przyczynowo – skutkowym 

między zmiennymi, a więc zależności między różnymi cechami podmiotów a efektami ich 

działalności eksportowej. 
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III. Charakter procesu internacjonalizacji 

 

Internacjonalizacja to proces umiędzynarodowienia działalności podmiotu gospodarczego 

(Daszkiewicz 2004). Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od działania 

wyłącznie na rynku krajowym na równoległe funkcjonowanie na jednym bądź wielu rynkach 

zagranicznych może następować stopniowo (penetracja jednego rynku zagranicznego i 

wejście na kolejne – strategia wodospadu), bądź szybko (wejście na wiele rynków 

zagranicznych równocześnie – strategia zraszacza) i przyjąć wiele postaci.  

Może to być eksport bezpośredni bądź pośredni. Eksport realizowany może być przez agenta 

zagranicznego, zewnętrznego dystrybutora zagranicznego i jego sieć dystrybucji (tzw. 

piggybacking), czy częściowo „zinternalizowany” poprzez własne biura przedstawicielskie 

czy własną sieć dystrybucji. W przypadku statusu spółki córki koncernu międzynarodowego 

może być to również eksport wewnątrzkorporacyjny (według raportów WTO, współcześnie 

około jednej trzeciej światowej wymiany to handel wewnątrzkorporacyjny). Innymi formami 

internacjonalizacji i zaopatrywania rynków zagranicznych/świadczenia usług są 
licencjonowanie, franczyza czy zawieranie sojuszy strategicznych. W ramach 

zglobalizowanych łańcuchów wartości dodanej (GVC), w związku z fragmentaryzacją 
produkcji czy specjalizacją funkcjonalną, firmy coraz częściej stają się poddostawcami 

komponentów bądź elementów, jak też pewnych typów usług (jest to outsourcing, offshoring, 

czy jego odmiana, tzw. nearshoring). Najwyższym etapem internacjonalizacji są formy 

pozwalające na internalizację zarządzania i sprawowanie bezpośredniej kontroli, poprzez 

tworzenie oddziałów, spółek zależnych czy spółek córek, często również poprzez 

bezpośrednią inwestycję o charakterze greenfield czy brownfield (przejęcie obcej spółki). 

Eksport często poprzedzany jest przez import – proces ten określa się jako uczenie się przez 

import (learning by importing, patrz np. Vogel i Wagner 2010). Może także występować 
uczenie się przez eksport (learning by exporting, patrz np. Bernard i in., 2007), jednak część z 

przeprowadzonych badań zaprzecza występowaniu tego zjawiska, które polega na 

zwiększeniu produktywności firmy po wejściu na rynki zagraniczne. 

Dlaczego tylko część firm internacjonalizuje swoją działalność? Zdaniem Melitza (2003) 

jedynie firmy, które przekroczą pewien progowy poziom produktywności są w stanie wejść i 
konkurować na rynkach zagranicznych. Ponieważ produktywność (mierzona np. 

produktywnością pracy czy całkowitą produktywnością czynników produkcji TFP, ang. total 

factor productivity) nie ma rozkładu normalnego, lecz silnie skośny w prawo (jest wiele firm 

o niskim poziomie produktywności, niewiele firm o wysokim poziomie produktywności), 

jedynie niewielki odsetek firm jest w stanie wejść na rynki zagraniczne. Występuje więc 

naturalny, wręcz darwinowski, efekt selekcji. Większość firm działa wyłącznie na rynku 

krajowym, a te o zbyt niskim poziomie produktywności, są eliminowane nawet z rynku 

krajowego. 
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O znaczeniu produktywności mówi również M. Porter (2001), uznając ją za kluczowy 

czynnik kształtujący międzynarodową konkurencyjność podmiotu gospodarczego 

(konkurencyjność rozumianą jako zdolność do konkurowania).  

Działalność na rynkach zagranicznych wiąże się z większym poziomem ryzyka. Koszty 

wejścia na rynki zagraniczne (tzw. koszty utopione) są jednocześnie wyższe – uwagę na to 

zwrócili już dużo wcześniej m.in. Roberts i Tybout (1997). Uzasadnia to konieczność 
przekroczenia pewnego minimalnego poziomu produktywności dla osiągnięcia opłacalności 

działalności eksportowej. 

Większość firm nie eksportuje – działa wyłącznie na rynkach lokalnym bądź krajowym. 

Analizy przeprowadzone w kilkunastu krajach pokazują, że w większości z nich tylko około 

20% firm jest eksporterami, podczas gdy znakomita większość dostarcza towary wyłącznie na 

rynek krajowy (Michałek 2010). Michałek, omawiając wyniki badania Banku Światowego 

(BEEPS 2010) stwierdza, iż w analizowanej próbie z Polski, firmy eksportują bezpośrednio 

7,8% wartości sprzedaży, a 1,5% stanowi eksport pośredni. Daje to w sumie 9,3%, podczas 

gdy 90,7% produkcji jest przeznaczone wyłącznie na rynek krajowy. Intensywność eksportu 

polskich firm jest niższa od innych, rozpatrywanych przez Bank Światowy państw. 

Pośród eksporterów, tylko niewielka część firm eksportuje większość swojej produkcji. 

Udział firm eksportujących w danym sektorze jest w dużej mierze funkcją przewagi 

komparatywnej firm danego sektora w stosunku do firm zagranicznych. Wyniki badań 

wskazują jednocześnie, że firmy eksportujące różnią się od firm nieeksportujących na wielu 

płaszczyznach (WTO 2008; Bernard i Jensen 2004). Są większe, bardziej produktywne, mają 
wyższą intensywność wykorzystania kapitału i kwalifikowanej pracy, płacą wyższe 

wynagrodzenia. Prawdopodobieństwo eksportu wzrasta wraz z wielkością firmy, 

produktywnością pracy, wiekiem firmy oraz udziałem kapitału zagranicznego – podobne 

zależności stwierdzono dla Polski. Co więcej, prawdopodobieństwo wystąpienia oraz 

wielkość eksportu zależą prawie wyłącznie od specyfiki danej firmy, a nie charakteru kraju, z 

którego ona pochodzi (Michałek 2010).  

Badanie przeprowadzone w NBP przez Hagemejera i Kolasę (2008) na temat poziomu 

internacjonalizacji polskich średnich i dużych firm w latach 1996-2007 przy użyciu danych 

jednostkowych GUS, wskazało na wyraźną koncentrację eksportu wśród największych firm 

przemysłowych oraz potwierdziło najważniejsze fakty z raportu WTO – eksporterzy w 

stosunku do ogółu polskich firm okazali się być więksi (pod względem zatrudnienia i 

poziomu sprzedaży), dysponują większymi zasobami kapitału i tworzą większą wartość 
dodaną, oferują wyższe płace oraz cechuje je wyższa produktywność. 

Meyer i Ottaviano (2008) pokazują jednocześnie, że potencjał eksportowy mierzony 

wielkością eksportu jest silnie skoncentrowany w grupie największych podmiotów – firm 

gwiazd (super-star firms). Jeden procent największych eksporterów odpowiadał w 2008 roku 

za 77% eksportu Węgier, 59% eksportu Niemiec i 48% eksportu Belgii. Pięć procent 

największych, odpowiadał odpowiednio za 91, 81 i 73% potencjału eksportowego. Bardziej 

szczegółowa analiza dla Francji pokazuje, iż 29,6% eksporterów w tym kraju eksportuje jeden 

produkt na jeden rynek zagraniczny, odpowiada jednak tylko za 0,7% francuskiego eksportu; 
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z drugiej strony 10,7% ogólnej liczby eksporterów to firmy sprzedające ponad 10 produktów 

do 10 i więcej państw – odpowiadają one jednak za 76,3% wartości francuskiego eksportu.  

Analizy dla Belgii pokazują, że międzynarodowa presja konkurencyjna wyzwala proces 

selekcji, w ramach którego firmy wysoce produktywne zastępują firmy mniej produktywne 

(potwierdza to teoretyczne postulaty M. Melitza). Firmy uczestniczące w rynku 

międzynarodowym osiągają lepsze wyniki – większa liczba czy odsetek tych firm w populacji 

bardziej niż proporcjonalnie przekłada się na ogólną produktywność, płace i PKB kraju. Ma 

to znaczenie również na poziomie regionalnym. Widać tym samym wyraźnie, iż liczba firm 

eksportujących – tzw. marża eksportowa ekstensywna (extensive margin), jest ważniejsza niż 
wzrost sprzedaży w przeliczeniu na firmę – tzw. marża eksportowa intensywna (intensive 

margin) – na przykładzie wzrostu łącznej wartości eksportu Belgii.  

Sleuwaegen i Onkelinx (2010), analizując wymianę handlową belgijskich firm z sektora MŚP 

w latach 1998-2005, wyróżnili 4 zasadnicze grupy, ze względu na zakres eksportu i moment 

rozpoczęcia działalności eksportowej: (a) born internationals, przedsiębiorstwa które 

powstały mniej niż 5 lat przed początkiem ich działalności eksportowej i eksportują do mniej 

niż pięciu krajów w tym samym regionie (rynki regionalne), (b) born globals, młode firmy, 

ale z bardziej międzynarodowym, zdywersyfikowanym portfelem eksportu, (c) born again 

globals, podobne do powyższych, ale eksportujące ponad 5 lat oraz (d) tradycyjne, firmy 

powstałe ponad 5 lat przed ich „pierwszym eksportem”, charakteryzujące się wąskim 

zakresem geograficznym eksportu. W całkowitej populacji dominowały firmy tradycyjne 

(47%) przed born internationals (30%) oraz born globals (21%). 60% wzrostu eksportu 

belgijskiego sektora MŚP w latach 1998-2005 przypadło na firmy z grupy born globals. 

Zdaniem Sleuwaegena i Onkelinxa (2010) firmy te okazały się być bardziej wydajne, 

ponosiły wyższe nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R), charakteryzowały się 
wyższym tempem wzrostu eksportu, większym zaangażowaniem na rynkach eksportowych i 

były bardziej skłonne do kontynuowania eksportu (firmy niekoniecznie muszą trwale działać 
na rynkach zagranicznych, wchodzą i wychodzą z nich dostosowując swoją ofertę i kierunki 

geograficzne), mając jednocześnie najwyższy wskaźnik upadłości ze względu na wdrażane 

najbardziej ryzykowne strategie rynkowe.  

Bernard i in., (2007), analizując dane amerykańskie, obok marż eksportowych intensywnych i 

ekstensywnych wskazali również na duże znaczenie liczby produktów oferowanych przez 

firmę (znaczenie firm wieloproduktowych) oraz liczbę rynków, na których plasowana jest 

oferta (zakres internacjonalizacji firmy).  

Z badań grupy badawczej EFIGE (2010) wynika jednoznacznie, iż prawdopodobieństwo 

rozpoczęcia eksportu i wzrostu jego intensywności skorelowane jest z innowacyjnością firm – 

europejscy eksporterzy charakteryzują się większymi wydatkami na B+R, większą 
innowacyjnością produktową oraz większym odsetkiem zatrudnionych z wyższym 

wykształceniem.  
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IV. Charakter i uwarunkowania innowacyjności 

 

Pojęcie innowacji pochodzi z łacińskiego „innovare”, co oznacza "tworzenie czegoś 
nowego". Zdaniem E. Okoń-Horodyńskiej "innowacja jest procesem polegającym na 

przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzaniu ich do praktycznego 

zastosowania"4 (Okoń-Horodyńska 2012, s. 9). Działalność innowacyjna wiąże się tym 

samym z wysokim poziomem ryzyka w dwóch wymiarach: technologicznym (zdolność do 

rozwiązania problemu technicznego, wprowadzenia nowego rozwiązania) oraz ryzykiem 

rynkowym, związanym z powodzeniem komercjalizacji, czyli wprowadzenia na rynek 

nowego rozwiązania. Jedynie około 4% projektów innowacyjnych kończy się sukcesem – 

porażka jest naturalnym elementem procesu innowacyjnego. Innowacje polegają na zmianie 

dotychczasowego modelu czy sposobu prowadzenia działalności – wymagają więc zarówno 

wystąpienia świadomości konieczności zmiany jak i zdolności do jej wdrożenia. Ponieważ 
większość ludzi obawia się zmian i zadowolonych jest ze status quo, tym samym tylko 

niewielki odsetek firm decyduje się na ich wprowadzenie (średnio około 20% firm). 

Zdecydowana większość (80%) jest całkowicie pasywnych. Firm kreatywnych – ciągle 

wdrażających zmiany, jest jedynie około 1% w ogólnej populacji firm. W istocie, innowacja 

jest sposobem, w jaki firmy dostosowują się, żeby „przeżyć” – niektóre bardziej skutecznie, 

inne mniej. 

Innowacje mogą być wyłącznie nowe dla firmy (przyjmują postać imitacji rozwiązań innych 

podmiotów), bądź nowe dla rynku, na którym firma funkcjonuje. Rynek ten może być lokalny 

bądź regionalny, krajowy czy też międzynarodowy – po globalny (wiąże się w tym przypadku 

z internacjonalizacją). W ujęciu globalnym szczególne znaczenie mają innowacje 

przesuwające globalne możliwości produkcyjne.  

Większość innowacji ma charakter inkrementalny/przyrostowy – niewielkich modyfikacji 

przesuwających produkty według istniejących ścieżek technologicznych czy rozwojowych. 

Jedynie część ma charakter radykalny czy destruktywny – tworząc nowe ścieżki 

technologiczne i niszcząc dotychczasowe. Wiąże się to bezpośrednio z koncepcją tzw. 

kreatywnej destrukcji. Pomimo relatywnej rzadkości, ich znaczenie jest jednak kluczowe. 

Często podkreśla się, że firmy powinny być przygotowane zarówno na jedne jak i drugie 

innowacje, co wymaga jednakże rozbudowania różnych zasobów i pozyskania 

zróżnicowanych kompetencji. 

Jako pierwszy na kluczową rolę innowacji dla konkurencyjności firm i ogólnego dobrobytu 

zwrócił uwagę austriacki naukowiec Joseph Schumpeter na początku XX wieku. Podstawą 
jego twierdzeń była teza, że innowatorem jest przedsiębiorca. W klasycznym rozumieniu jest 

to osoba zakładająca nowe przedsiębiorstwo w oparciu o nową ideę. Przedsiębiorcy 

występują również w ramach wielkich firm, ale nie są nimi osoby zakładające nowe 

przedsiębiorstwo w tradycyjnym przemyśle, bez nowych produktów, struktury organizacyjnej 

                                                           
4 E. Okoń-Horodyńska 2010, Wykłady. Polityka innowacyjna UE, s. 9 za P. Frankowski i Skubiak B., i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 30, Uniwersytet Szczeciński. 
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czy procesów produkcyjnych. Takie osoby to biznesmeni, nie przedsiębiorcy. Dominacja 

takiego spojrzenia na innowacje to okres od schyłku XIX wieku po lata 30-te XX wieku.  

W klasycznym ujęciu, za Schumpeterem, wyróżniamy innowacje produktowe, procesowe i 

organizacyjne. Pomimo kluczowego znaczenia zmiany technologicznej, innowacje są 
rozumiane współcześnie dużo szerzej (Chesbrough 2007). Coraz częściej mówi się np. o 

innowacjach marketingowych czy społecznych. Wyróżnia się również innowacje nowego 

rynku (tworzące nowe rynki, patrz np. strategie błękitnego oceanu; Kim & Mauborgne 1999, 

2015). Keeley i in., (2013) pokazują wyraźnie, iż innowacje mogą pojawić się w każdym 

elemencie łańcucha wartości dodanej firmy i w każdym aspekcie jej działalności. O innowacji 

należy myśleć w szerszym kontekście całego modelu biznesowego (Osterwalder i Pigneur 

2010) czy strategii firmy (Porter 2008). Warto jednocześnie podkreślić, iż różne formy 

innowacji przeplatają się wzajemnie w ramach cyklu życia innowacji (ang. ILC - innovation 

life cycle) i szerzej – cyklu życia produktu.  

Tidd i in. (2005) oraz Tidd i Bessant (2009) podkreślają, iż współcześnie mówimy o szóstej 

generacji modeli procesów innowacyjnych mających nieliniowy, sieciowy charakter, 

bazujący na zdolności do szybszego przetwarzania informacji i uczenia się. Model innowacji 

różni się jednakże od firmy i nie ma jednego optymalnego rozwiązania. Innowacje mogą być  
wynikiem prac B+R prowadzonych wewnątrz firmy jaki i poza nią, np. wynikiem współpracy 

z jednostkami B+R czy uniwersytetami, ciągnione przez popyt – wynikać z lepszego 

zrozumienia potrzeb klientów, wynikiem współpracy z innymi firmami, zapożyczeń czy 

imitacji od konkurentów jak i firm z innych sektorów, wynikiem redefinicji rynków i modeli 

biznesowych czy też wynikiem koordynacji działań w ramach firmy. Warto podkreślić 
jednakże procesowy charakter innowacji i przynajmniej częściową możliwość zarządzania 

tymże procesem, co umożliwia opracowanie i wdrożenie strategii innowacji. Powinna ona być 
spójna z całościową strategią firmy i jak podkreślają profesorowie Harvard Business School, 

ukierunkowana na rozpoznanie i zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb obecnych jak i 

nowych klientów (client-centered approach). 

Podstawowym rodzajem innowacji są innowacje technologiczne/techniczne. Obecnie 

wyróżnia się też innowacje poza-technologiczne, takie jak organizacyjne, czy marketingowe. 

Innowacja oznacza obiektywne udoskonalenie właściwości wyrobu/usługi lub procesu 

w stosunku do wyrobów/usług i procesów dotychczas istniejących. Mniejsze techniczne lub 

estetyczne modyfikacje wyrobów/usług i procesów, nie wpływające na ich właściwości, 

koszty lub też na zużycie materiałów, energii i komponentów nie są traktowane jako 

innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne w obrębie produktów i procesów (TPP) 

według podręcznika Oslo Unii Europejskiej, wyznaczającego standardy w pomiarze 

innowacyjności, obejmują wdrożone już produkty (wyroby i usługi) i procesy nowe pod 

względem technologicznym oraz znaczące udoskonalenia technologiczne dotyczące tych 

produktów i procesów. Innowacja TPP została wdrożona, jeżeli została wprowadzona na 

rynek (innowacja w obrębie produktu) lub wykorzystana w procesie 

produkcyjnym/usługowym (innowacja w obrębie procesu). Minimalnym wymogiem jest, aby 

dany produkt lub proces był nowy (lub znacząco udoskonalony) dla firmy (nie musi być nowy 

w skali światowej). Obecna definicja innowacji obejmuje wszystkie możliwe stopnie 
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nowości: od wyrobów i procesów nowych na skalę światową (tzw. innowacje absolutne), 

przez wyroby i procesy nowe w skali kraju lub rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, po 

wyroby i procesy nowe tylko dla danego przedsiębiorstwa, lecz już wdrożone w innych 

przedsiębiorstwach, branżach lub krajach (tzw. innowacje imitacyjne). 

Produkt nowy pod względem technologicznym to produkt (wyrób lub usługa), którego cechy 

technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. 

Udoskonalony pod względem technologicznym – to produkt już istniejący, który został 

znacząco ulepszony. Innowacja technologiczna w obrębie procesu to przyjęcie nowych lub 

znacząco udoskonalonych metod wytwarzania, w tym sposobów docierania z produktem do 

odbiorców, czyli np. metod logistycznych, dystrybucji, a także metod zaopatrzenia, jak też 
nowe lub istotnie ulepszone metody/systemy wspierające procesy, np. systemy utrzymania 

(konserwacji) lub systemy operacyjne związane z zakupami, rachunkowością lub systemy 

obliczeniowe. 

Głównym efektem innowacji w produkcie (wyrobie lub usłudze) jest kreowanie nowych 

potrzeb czy dostarczanie konsumentom nowych wartości użytkowych (jako efekt popytu), 

podczas gdy innowacje w procesach wytwórczych mają na celu głównie oszczędności w 

nakładach czynników wytwórczych. Rozwiązania poza-technologiczne o charakterze 

organizacyjnym, według Podręcznika Oslo, są traktowane jako innowacje tylko wówczas, 

jeśli w ich wyniku zachodzi wymierna zmiana, np. osiągana jest wyższa wydajność czy 

przychody. Główne typy tych innowacji, to wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania 

(np. Total Quality Management, systemy zarządzania dostawami, czy „odchudzonej 

produkcji”), wprowadzenie nowego podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród 

pracowników, a także nowe metody organizacyjne w zakresie stosunków z otoczeniem – 

innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami publicznymi. W polskim kwestionariuszu 

dotyczącym pomiaru innowacji w przemyśle GUS-u PNT-02 z 2012-2014 r. uwzględnione są 
także innowacje marketingowe, jak znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu 

wyrobów lub usług, nowe media lub techniki promocji produktów, nowe metody w zakresie 

dystrybucji produktów lub kanałów sprzedaży, a także nowe metody kształtowania cen i 

wyrobów (OECD/Eurostat, KBN 1999, GUS 2015).  

Główny Urząd Statystyczny, na podstawie wskazań podręcznika Oslo, dokonuje pomiaru 

nakładów ponoszonych przez firmy na następujące rodzaje działalności innowacyjnej: 1) 

prace B+R; 2) zakup wiedzy zewnętrznej - licencji, praw patentowych, ujawnień know-how 

itp.; 3) zakup oprogramowania, 4) zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz budowę, 
rozbudowę lub modernizację budynków służących wdrażaniu innowacji; 5) szkolenie 

personelu; 6) marketing nowych i zmodernizowanych wyrobów 7) pozostałe przygotowania 

do wprowadzenia innowacji. W badaniu prowadzonym przez GUS w przemyśle wyróżnia się 
też czynności związane z projektowaniem, ulepszaniem oraz zmiany formy produktów 

nowych i ulepszonych (GUS 2015). 

Jak wynika z powyższego, działalność B+R to jedynie część działalności innowacyjnej. 

Działalność innowacyjna, według metodologii Oslo i Frascati, może być prowadzona 

wewnątrz przedsiębiorstwa – przez nie samo, na jego terenie lub może polegać na nabyciu 
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dóbr, usług, w tym usług konsultingowych, bądź wiedzy ze źródeł zewnętrznych (GUS 1999; 

OECD 1994). W procesie innowacyjnym zawsze, choćby pośrednio, uczestniczą różne 

podmioty – wiedza podstawowa rzadko tworzona jest w przedsiębiorstwach, a głównie w 

sferze nauki. Minimalna część procesu innowacyjnego, jaka powinna być realizowana w 

przedsiębiorstwie, to prace wdrożeniowe (inwestycje w przygotowanie budynku i 

pomieszczeń, wyposażenie techniczne, aparatura pomiarowa itp., zorganizowanie systemu 

zaopatrzenia, przeszkolenie pracowników, system organizacji dostosowany do innowacji) i 

uruchomienie produkcji na skalę przemysłową. Te etapy są często realizowane przy pomocy 

zewnętrznych podmiotów. Firmy, których nie stać na własne prace B+R, dokonują transferu 

technologii czy know-how z zewnątrz np. w formie umów licencyjnych (przekazanie 

licencjobiorcy prawa do korzystania z wynalazku czy wzoru użytkowego, czasem z 

dodatkowymi usługami) czy franczyzowych (umowa z uznaną firmą, która zezwala na 

produkcję i sprzedaż wyrobów z wykorzystaniem technologii, nazwy firmowej i znaku 

firmy). Ponadto przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do wynalazku drogą akwizycji, czyli 

zakupu zazwyczaj słabszego przedsiębiorstwa, jednak posiadającego jakieś interesujące 

innowacyjne zasoby (Piałucha, Siuta 2001). Coraz powszechniejszą formą są też strategiczne 

porozumienia na rzecz innowacji.  

Innowacje same w sobie nie są celem, lecz środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest wzrost 

udziału w rynku czy podniesienie rentowności prowadzonej działalności. Wprowadzając 

nowe produkty i usługi, przedsiębiorstwa kształtują i odpowiadają na potrzeby nabywców, 

jednocześnie zapewniając sobie zyskowność i przetrwanie. Innowacje nie zawsze opierają się 
na własnych działaniach stricte badawczych – często, wręcz przeciwnie – na technologii 

stworzonej przez inne podmioty. Ponadto przy wysokim ryzyku i kosztowności procesu B+R, 

coraz więcej podmiotów decyduje się na współpracę w tym zakresie. Wiele badań wskazuje 

na pozytywny związek między współpracą, a innowacyjnością i konkurencyjnością firm 

(Wojnicka 2004; CBI 2001). Współpraca w procesie innowacyjnym jest też ważnym 

elementem cechującym strategie inteligentnej specjalizacji, a także nowe trendy w 

zarządzaniu innowacjami.  

Strategia inteligentnej specjalizacji stanowi najnowszą generację polityki innowacyjnej w UE. 

Odzwierciedla ona fakt, że wiele regionów osiąga dobre wyniki w zakresie rozwoju, nie 

wyróżniając się jako centra działalności B+R i rozwoju najnowszych technologii (technologii 

ogólnego zastosowania lub kluczowych technologii wspomagających, jak półprzewodniki, 

zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia, ICT, robotyka). Dlatego dla wielu 

regionów, celowe jest rozwijanie prac B+R i przekształcanie ich w skomercjalizowane 

innowacje nie w postaci rozwoju najnowszych technologii, ale w zakresie ich zastosowania w 

bardziej tradycyjnych branżach. Następuje wówczas zmiana poprzez zastosowanie 

nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, ochronie zdrowia energetyce, nanotechnologii, w 

przemyśle metalowym, czy stoczniowym. W ten sposób lokalne firmy mogą znaleźć nisze 

bazujące na obszarach, w których mają podobne, wysokie kompetencje i przewagi 

konkurencyjne, a w które szybko nie wejdą „duzi” zewnętrzni konkurenci. Zasoby dla 

specjalizacji stanowi kapitał ludzki regionu, determinowany przez kształt sektora edukacji, 

szkoleń i badań (Foray, David, Hall 2009). Strategia inteligentnej specjalizacji zaleca 
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wykorzystywanie dotychczasowej wiedzy i technologii do wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych we wszelkich możliwych formach, w tym innowacji organizacyjnych, 

marketingowych, ukierunkowanych na użytkownika i społecznych (OECD 2013). Strategia 

inteligentnej specjalizacji dostrzega rolę zarówno innowacyjności technologicznej jak i poza- 

technologicznej, zarówno w sektorach high-tech, jak i tradycyjnych. 

Logika strategii inteligentnych specjalizacji jest następująca: 1) regiony nie mogą być 
konkurencyjne we wszystkich dziedzinach nauki, technologii i innowacji, 2) muszą 
promować swoją unikalną bazę wiedzy i być w niej lepsze od innych. W tych dziedzinach 

powinny starać się wymyślać nowe produkty /nisze rynkowe i osiągać w ten sposób pokrewną 
różnorodność tj. dywersyfikację gospodarczą wynikającą z połączenia lokalnego know-how i 

zasobów w innowacje bazujące na istniejących mocnych stronach (OECD 2013). 

Ponadto w wyniku realizacji strategii inteligentnej specjalizacji powinno dojść do 

modernizacji technologicznej istniejących branż. Może być to sektor tradycyjny. 

Przykładowo, fiński przemysł celulozowo-papierniczy postrzega nanotechnologię jako źródło 

cennych innowacji (EC JRC 2012). W strategii inteligentnej specjalizacji kluczowe jest 

wskazanie, w jakich obszarach B+R+I w wiodących regionalnych branżach można odnieść 
sukces, umożliwiający uzyskanie międzynarodowej przewagi konkurencyjnej. 

Wśród nowych trendów w interpretacji innowacyjności najbardziej znane są „otwarte 

innowacje”, popytowe podejście do innowacji oraz design thinking. Koncepcja otwartych 

innowacji (open innovation) oznacza szeroką współpracę podmiotów zewnętrznych z firmą, 
jak i wykorzystanie wielu ścieżek wprowadzania innowacji na rynek oraz integrowanie 

zewnętrznej i wewnętrznej wiedzy. Niezwykle istotną rolę dla firm wykorzystujących w 

swoich strategiach tę koncepcję pełni dostęp do najlepszych źródeł wiedzy. Model innowacji 

otwartej nie zakłada całkowitej rezygnacji z prowadzenia przez przedsiębiorstwa innowacyjne 

badań własnych. Jego przesłaniem nie jest likwidacja wewnętrznych działów B+R, lecz ich 

wspieranie poprzez jak najlepsze wykorzystanie zewnętrznych źródeł innowacyjności, 

polegające na włączeniu ich do procesów tworzenia innowacji w organizacji (Pander 2010, s. 

11). 

Popytowe podejście do innowacji opiera się na lepszym zrozumieniu i poznaniu jawnych oraz 

ukrytych wymagań/potrzeb/oczekiwań konsumentów, poprzez wykorzystanie informacji 

płynących od konsumentów, a także bardzo często przez wykorzystanie ich pomysłów i 

gotowych rozwiązań. User-driven innovation to proces wykorzystania wiedzy użytkowników 

w celu rozwijania nowych produktów, usług oraz koncepcji, który bazuje na prawdziwym 

zrozumieniu potrzeb użytkowników i systematycznie angażuje użytkowników w proces 

rozwoju przedsiębiorstwa. 

Design thinking jest podejściem kreującym innowacyjność, dzięki której można zdecydowanie 

wyróżnić się i osiągnąć przewagę konkurencyjną, na bazie wytworzonych nowych rozwiązań, a 

nie tylko usprawnienia tych istniejących. Innowacyjność można osiągnąć, koncentrując się na 

problemach i szukaniu sposobów na ich rozwiązanie w sposób kreatywny, interaktywny i 

praktyczny, znajdując najlepsze pomysły. Idea design thinking spaja sztukę, rzemiosło, naukę, 
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klienta i rynek oraz biznes, czyniąc organizacje „mistrzami elastyczności”, których stać na 

autokrytykę i którzy są zawsze gotowi do adaptacji w nowych warunkach5. 

 

Ciekawą charakterystykę współczesnych innowacji w publikacji pt. „Innowacje napędzane 

wzornictwem” (design driven innovation) przedstawił profesor Politechniki Mediolańskiej 

Roberto Verganti6. Pokazał on, w jaki sposób firmy osiągają sukces i wdrażają rozwiązania 

nowatorskie w skali świata. Innowacje napędzane wzornictwem to takie, w których klienci nie 

mogą być jedynym źródłem innowacji – najbardziej innowacyjne firmy potrafią wykreować 
nowe potrzeby i zaproponować rozwiązania, które konsumenci uznają za te, jakich oczekiwali. 

Verganti opisuje przykłady innowacji opartych w głównej mierze na nowej wizji i wcześniej 

niepraktykowanym zastosowaniu istniejących technologii. Firmy we współpracy z 

naukowcami, projektantami, artystami, dostawcami oraz innymi przedsiębiorstwami z branży, 

szukają nowych zastosowań dla istniejących rozwiązań, a następnie proponują je 

użytkownikom. Nowe produkty, trafiając w potrzeby klientów, często stają się bardziej przez 

nich pożądane niż oryginalne rozwiązania. 

 

Według Roberto Vergantiego, do tej pory w literaturze poświęconej innowacyjności 

lekceważono możliwość prowadzenia działalności B+R związanej ze znaczeniem 

przypisywanym produktom i usługom przez ludzi oraz twierdzono, że firmy mogą zrozumieć 
znaczenie, jakie użytkownicy przypisują produktom, ale nie mogą go przewidzieć. Jednak 

przedsiębiorstwa takie jak Nintendo czy Apple dowiodły, że znaczenia przypisywane 

produktom przez użytkowników mogą się zmieniać. Przykładowo Nintendo Wii przeniosło 

konsole do gier z pasywnej wirtualnej rzeczywistości, do której mają dostęp tylko 

wyspecjalizowani gracze, w aktywną zabawę w świecie rzeczywistym dla wszystkich, zaś 
Apple wykorzystało istniejącą technologię MP3, przeznaczoną jako alternatywa dla 

odtwarzaczy CD, do przesyłania i sprzedaży muzyki w internecie. Innowacje napędzane 

wzornictwem wychodzą ze strony firm i są ich propozycjami, które okazują się być tym, na co 

użytkownicy czekali. Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje napędzane wzornictwem 

uczestniczą w sieci powiązań z zewnętrznymi podmiotami, z którymi mają wspólne cele. Są to 

przedsiębiorstwa z innych branż skierowane do tych samych użytkowników, dostawcy nowych 

technologii, badacze, projektanci, artyści itp. W ramach tych sieci firmy wdrażające 

rozwiązania oparte na wzornictwie wymieniają informacje na temat potencjalnych scenariuszy, 

sprawdzają słuszność założeń i dyskutują różne wizje. Taka wymiana wiedzy pozwala 

zwiększyć możliwość zrozumienia sposobu postrzegania produktów i usług przez 

użytkowników oraz oddziaływania na znaczenia, które klienci przypisują towarom. Na 

podstawie absorpcji tej zewnętrznej wiedzy i interakcji z podmiotami zewnętrznymi, 

przedsiębiorstwa wdrażające innowacje napędzane wzornictwem rozwijają własne unikatowe 

propozycje, oceniając swoje możliwości technologiczne i zasoby. Odzwierciedla to bardziej 

sposób działania naukowców i inżynierów, niż agencji kreatywnych. Wynikiem tych badań jest 

zaś rozwój przełomowych znaczeń – zastosowań dla rodziny produktów (Stawicki, Wojnicka-

Sycz red. 2014; Wojnicka-Sycz 2013).  

                                                           
5 http://www.computerworld.pl/Design.thinking.czyli.kreatywne.innowacje.html oraz http://www.wsnhid.pl 
/design-thinking-dm-800/design-thinking-806.html 
6 http://www.designdriveninnovation.com/book.html 



16 
 

V. Związki innowacyjności i internacjonalizacji  

 

Najnowsze wyniki badań pokazują jednoznacznie, iż internacjonalizacja i innowacyjność 
bądź inaczej rzecz ujmując: zakres innowacyjności i zakres internacjonalizacji – są ze sobą 
ściśle powiązane i wzajemnie komplementarne na poziomie firmy.  

Na przykład Cassiman i Golovko (2011) wskazują, że innowacje produktowe, a w mniejszym 

stopniu innowacje procesowe, napędzają eksport. Altomonte i in., (2013) wskazują, że istnieje 

pozytywna, silna, szeroka i odporna korelacja pomiędzy zakresem internacjonalizacji 

działalności przedsiębiorstw oraz zakresem działalności innowacyjnej w dużej grupie 

europejskich firm produkcyjnych (panel danych EFIGE). Podkreślają jednocześnie, że 

polityki promocji handlu i innowacji powinny być ściśle skoordynowane – aby lepiej czerpać 
korzyści z widocznych efektów synergii. Aw i in., (2011) uważają, że krańcowe korzyści 

jednoczesnego eksportowania i wdrażania innowacji zwiększają się wraz z rosnącą 
produktywnością podmiotu.  

Wyniki uzyskane przez Cieślika i in., (2014) potwierdzają znaczenie cech przedsiębiorstwa 

dla wyników eksportu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Cieślik i in., 

(2014) wskazują, iż wsparcie finansowe dla działań innowacyjnych, w tym prac B+R, w 

gospodarkach w okresie przejściowym powinno przynieść zdecydowaną poprawę wyników 

eksportowych firm. Należy jednak podkreślić, że większość badań w nurcie heterogenicznych 

firm traktuje pojęcie innowacji w bardzo uproszczony sposób. W większości badań, przez 

działalność innowacyjną rozumie się wyłącznie B+R w ramach firmy (np. Cieślik i in., 2014).  

Sterlacchini (1999), w badaniu małych włoskich firm w gałęziach przemysłu o niskiej 

intensywności B+R, stwierdził, że na prawdopodobieństwo eksportu wpływa pozytywnie 

wielkość firmy i negatywnie – bycie podwykonawcą czy poddostawcą. Jednocześnie 

działalność innowacyjna poza B+R, a w szczególności nakłady na projektowanie, design, 

konstrukcję i rozwój przedprodukcyjny, wywierały znaczący i pozytywny wpływ na udział 

eksportu w sprzedaży firm. 

Wakelin (1998) przeprowadziła ciekawe badania na próbie brytyjskich firm, analizując 

zachowania eksportowe zarówno innowacyjnych jak i nieinnowacyjnych przedsiębiorstw, 

jako działalność eksportową traktując zarówno prawdopodobieństwo eksportu jak i skłonność 
do eksportu firm już eksportujących (jego intensywność). W przypadku firm 

nieinnowacyjnych, prawdopodobieństwo eksportu okazało się wyższe niż firm 

innowacyjnych (uwzględniając ich wielkość). Jednocześnie więksi innowatorzy są tą grupą 
podmiotów, w przypadku których prawdopodobieństwo ekspansji na zagraniczne rynki jest 

najwyższe. Mali innowatorzy, dysponujący jedną bądź dwoma innowacjami, rzadziej 

eksportowali, a raczej obsługiwali rynek krajowy. Zdaniem Wakelin (1998) tzw. utopione 

koszty wejścia na rynki zagraniczne mogą być za wysokie dla mniejszych firm 

innowacyjnych. Niemniej jednak, liczba wdrożonych innowacji okazała się mieć pozytywny 

wpływ na prawdopodobieństwo eksportu pośród innowacyjnych podmiotów. Jednocześnie 

poprawa jakości sektorowego systemu innowacji przekładała się na polepszenie działalności 
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eksportowej zarówno innowacyjnych jak i nieinnowacyjnych podmiotów. Wakelin (1998) 

stwierdziła jednocześnie, że zdolność do wdrożenia innowacji zdecydowanie zmieniła 

zachowanie firm w stosunku do nieinnowatorów. 

Roper i Love (2002) przeanalizowali uwarunkowania eksportu brytyjskich i niemieckich 

przedsiębiorstw przemysłowych identyfikując znaczne różnice. Innowatorzy różnili się od 

nieinnowatorów w szczególności w absorpcji tzw. efektów rozlewania się. Innowacje 

produktowe miały silny i pozytywny wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia i skłonność 
do eksportu w obu państwach. Działalność innowacyjna była przeciętnie rzecz biorąc wyższa 

w Niemczech. Jednak skala działalności innowacyjnej miała pozytywny wpływ na skłonność 
eksportu jedynie w Wielkiej Brytanii, podczas gdy w Niemczech okazała się ona być ujemna. 

Zaskakująco, bliskość innych firm innowacyjnych obniżała skłonność do eksportu.  

Basile (2001) przeanalizował zachowanie eksportu włoskich firm przemysłowych 

identyfikując potencjał innowacji jako jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności, 

w dużym stopniu wyjaśniający heterogeniczność zachowań eksportowych. Intensywność 
eksportu firm innowacyjnych była systematycznie wyższa niż nieinnowatorów. 

Nassimbeni (2001) przeprowadził analizę empiryczną na próbie 165 małych włoskich firm 

produkcyjnych, porównując eksporterów i nieeksporterów w zakresie technologii, zdolności 

do innowacji i szeregu innych czynników strukturalnych (takich jak wielkości czy wiek 

firmy). Skłonność do eksportu małych firm była ściśle powiązana z ich zdolnością do 

innowacji i rozwoju produktu oraz tworzenia powiązań z innymi podmiotami, a w mniejszym 

stopniu związane było z profilem technologicznym danego przedsiębiorstwa. Większy 

rozmiar firmy czy wiek zwiększał skłonność do eksportu. Biorąc pod uwagę innowacje 

produktowe i procesowe, wydaje się, że innowacje produktowe mają większe znaczenie dla 

małych eksporterów gdyż zwiększają zdolność do wchodzenia na rynki zagraniczne i 

skuteczne konkurowanie z lokalną ofertą. Równie ważna jest szersza gama produktów oraz 

możliwość zaoferowania nowych produktów. Nassimbeni podkreślił jednocześnie, iż 
eksporterzy, w obliczu bardziej zróżnicowanych potrzeb rynku i zaostrzonej konkurencji, są 
bardziej stymulowani do poprawy innowacyjności produktów lub ich dostosowywania do 

lokalnych potrzeb. 

Guan i Ma (2003) przeanalizowali kilka aspektów potencjału innowacyjnego firm z Chin i ich 

wyników eksportowych w panelu 213 firm przemysłu przetwórczego. Skonstatowali oni, że 

wzrost eksportu był związany z poprawą kilku wymiarów innowacji, z wyjątkiem zdolności 

produkcyjnych. Osiągnięty udział w rynku krajowym okazał się bez znaczenia, podczas gdy 

wpływ tempa wzrostu wydajności (efektywności czy produktywności) był silny. Jednocześnie 

większe firmy wykazały większy potencjał konkurencyjności eksportowej. Guan i Ma (2003) 

stwierdzili, że podstawowe aktywa innowacji (B+R, produkcja i marketing) nie są w stanie 

same prowadzić do trwałego wzrostu eksportu. Istotne znaczenia mają tzw. aktywa 

uzupełniające, które są istotne dla uzyskania konkurencyjności na bardziej wymagających 

rynkach międzynarodowych. 

DiPietro i Anoruo (2006) analizując wyniki eksportu chińskich firm pokazują, że interakcja i 

komplementarność różnych aktywów innowacji dostępnych na poziomie firmy są głównymi 



18 
 

czynnikami poprawy międzynarodowej konkurencyjności. Dochodzą oni do zasadniczego 

wniosku na temat kształtu nowej generacji polityki promocji eksportu, która powinna 

obejmować działania wspierające kreatywność i innowacyjność. Potencjał innowacyjny i 

poziom internacjonalizacji są ściśle ze sobą powiązane. 

Podsumowując, wyniki badań empirycznych wskazują na bezpośrednie powiązanie 

potencjału internacjonalizacji z potencjałem eksportowym. Obszary te były jednakże w 

dotychczasowej praktyce polityki gospodarczej traktowane rozdzielnie, co mogło pogorszyć 
skuteczność działań. Podejmowane działania muszę jednocześnie uwzględniać oba obszary w 

celu zyskania efektów synergicznych czy amplifikacji.  
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VI. Eksport województwa pomorskiego – ujęcie syntetyczne 

 

Poniżej prezentowane są podstawowe informacje dotyczące eksportu województwa 

pomorskiego. Z założenia, stanowić ma tło i wprowadzenie dla badań ankietowych oraz 

wywiadów pogłębionych.  

Informacje podstawowe, udział w eksporcie Polski 

Udział podmiotów mających siedzibę w województwie pomorskim w eksporcie Polski 

kształtuje się na poziomie 9,2% w 2014 roku. Od roku 2008, udział ten wzrósł o blisko 2 pkt. 

procentowe. Warto zauważyć, że wzrost udziału miał miejsce w okresie kryzysu, którego 

skutki odczuwane są przez eksporterów. Powyższy fakt należy interpretować, jako dowód 

wysokiej konkurencyjności eksporterów. Istotne jest też to, co zostanie omówione w 

kolejnych punktach analizy, że w strukturze eksportu podmiotów mających siedzibę w woj. 

pomorskim, stosunkowo małą rolę odgrywają dotknięte kryzysem rynki krajów UE.  

Województwo – od wielu lat, plasuje się na piątej pozycji w rankingu wartości eksportu. 

Można zadać pytanie, czy jest to pozycja zagrożona? Pytanie takie zasadne jest ze względu na 

zmniejszający się dystans kolejnego w rankingu – Małopolskiego – względem woj. 

pomorskiego w poszczególnych latach. Wydaje się, że w okresie po roku 2008, gdy rozpoczął 
się kryzys, ze względu na specyficzną strukturę geograficzną i produktową eksportu, pozycja 

woj. pomorskiego jest niezagrożona. W globalnej, zmieniającej się dynamicznie gospodarce, 

możliwe są oczywiście różne scenariusze wydarzeń, mogące wpłynąć na zmiany popytu na 

produkty eksportowane przez poszczególne polskie województwa. Pamiętać trzeba jednak, że 

podaż eksportowa jest pochodną bazy przemysłowej, która w układzie regionalnym nie ulega 

tak dynamicznym zmianom. Podlega przemianom w wymiarze strukturalnym, na przykład w 

wyniku napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, czy też wzrostu konkurencyjności, 

wskutek absorpcji funduszy strukturalnych czy też na zasadzie learning by exporting. 

Zasadniczo, procesy rozwoju gospodarczego w układzie regionalnym cechuje inercyjność. 
Cechy bazy przemysłowej, która determinuje profil eksportowy regionów, w tym 

województwa pomorskiego, zostały określone wiele lat temu, oczywiście nie uległy 

petryfikacji, jednak ich zmiany mają raczej powolny przebieg. 
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Wykres 1: Eksport Polski wg województw dla lat 2008, 2011 oraz 2014  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej
7
 

 

Otwartość gospodarki 

Podstawową miarą otwartości gospodarki jest wartość eksportu w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. W przypadku województwa pomorskiego w 2014 roku była ona jedną z 

najwyższych w Polsce (druga pozycja za województwem dolnośląskim). Od 2008 roku 

wartość ta istotnie wzrosła. 

  

                                                           
7Dane za rok 2014 pochodzą ze zbioru otwartego, który podlega korektom. Mają więc charakter szacunkowy. 
Powyższe zastrzeżenie dotyczy także kolejnych wykresów, tabel i analiz dotyczących 2014 roku. 
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Wykres 2: Wartość eksportu per capita wg województw (EUR) w roku 2008 oraz 2014 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Izby Celnej oraz GUS 

Inną, często stosowaną miarą otwartości gospodarki, jest relacja eksportu do PKB. Dla 

województwa pomorskiego wzrosła ona z poziomu 37,7% w 2008 roku do 48,8% w roku 

2013. W 2014 roku tak mierzona otwartość jest najwyższa pośród polskich województw. 

Nieznacznie wyższy poziom dotyczy województwa dolnośląskiego (49,1%). Należy 

zaznaczyć, że tak skonstruowana miara ma jedynie charakter szacunkowy. Oparta jest 

bowiem na dwóch różnych zbiorach danych, które gromadzone są według odmiennych 

metodologii.  

Kolejną miarą otwartości jest wartość eksportu w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. W 

2014 roku najwyższą wartość przyjmowała ona dla województwa śląskiego (1705 EUR/km 

kw.). W przypadku województwa pomorskiego było to 672 EUR, co uznać należy za wartość 
średnią, zbliżoną do średniej dla Polski ogółem.  
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Wykres 3: Relacja wartości eksportu do PKB w roku 2008 oraz 2013 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Izby Celnej oraz GUS 

Otwartość gospodarki można też oszacować w oparciu o sprawozdania F01. Należy 

zaznaczyć, że składane są one przez podmioty zatrudniające 10 i więcej osób. Analiza na nich 

bazująca de facto pomija informacje o stopniu otwartości najmniejszych podmiotów. Jej 

zaletą jest natomiast poprawność metodologiczna, gdyż informacje o przychodach ogółem 

oraz o wartości eksportu pochodzą z jednego sprawozdania finansowego. 

Wykres 4 przedstawia udział eksportu w przychodach ogółem według województw, 

obliczony w oparciu o sprawozdania F01, dla 2008 oraz 2013 roku. Miejsce województwa 

pomorskiego w tak opracowanym rankingu otwartości jest inne, niż w oparciu o relację 
eksportu do PKB. Według sprawozdań F01, udział eksportu w przychodach ogółem jest w 

województwie przeciętny (20%), czyli zbliżony dla Polski ogółem. Najwyższy jest dla 

zachodnich województw Polski oraz dla dwóch województw wschodnich (warmińsko-

mazurskiego i podkarpackiego). 

Zadać należy pytanie, skąd wynika różnica w ocenie otwartości gospodarki, w zależności od 

sposobu jej pomiaru. Przede wszystkim – jak już wspomniano – sprawozdania F01 nie są 
składane przez najmniejsze podmioty. Nie uwzględniają one tym samym działalności 

licznych mniejszych firm, które w województwie pomorskim są aktywne w działalności 

eksportowej. Nie w pełni uwzględniają także działalność podmiotów pośredniczących w 

eksporcie. Ponadto wartość eksportu liczona w oparciu o statystyki celne wg siedziby 

podmiotu deklarującego, w przypadku województwa pomorskiego prawdopodobnie jest 

przeszacowana w górę, przede wszystkim ze względu na aktywność firm pośredniczących.  
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Wykres 4: Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F01 

Warto przyjrzeć się, jakie różnice w zakresie udziału eksportu w przychodach występują w 

przypadku poszczególnych sekcji. Najwyższy poziom otwartości dotyczy przetwórstwa 

przemysłowego (35,5% dla woj. pomorskiego, przy średniej dla Polski 41,5%). Wysoki jest w 

sekcji M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), 25% dla woj. pomorskiego, 21% 

dla Polski. Dla sekcji H (transport oraz gospodarka magazynowa) oraz J (informacja i 

komunikacja) kształtuje się na poziomie 16%-17%, przy czym w przypadku sekcji H dla 

Polski wynosi 20,6% (więcej niż dla Pomorskiego), natomiast dla sekcji J dla Polski 

kształtuje się na poziomie 10% (mniej niż w Pomorskiem). Udziały eksportu w przychodach 

ogółem w woj. pomorskim wysokie są także w przypadku sekcji N (działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca) – 13,5% oraz P (edukacja) – 11% (są to 

wartości wyższe niż średnia dla Polski ogółem). 

W oparciu o dane ze sprawozdań F01 obliczone zostały także wartości eksportu w 

przeliczeniu na jednego pracującego. Wartość eksportu w przeliczeniu na jednego 

pracującego w województwie pomorskim należy do najwyższych w Polsce. W 2013 roku 

było to 150 tys. PLN - przy średniej dla Polski równej 119 tys. PLN. Wyższe niż w 

Pomorskiem wartości wystąpiły w przypadku województw: dolnośląskiego (170 tys. PLN) 

oraz lubuskiego (159 tys. PLN). W pozostałych województwach wartości te są niższe. 
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Wykres 5: Wartość eksportu w przeliczeniu na jednego pracującego (tys. PLN, ceny 

bieżące) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych F01 

 

Geograficzna struktura eksportu 

W porównaniu z innymi regionami, dla eksportu województwa pomorskiego 

charakterystyczny jest niski udział krajów członkowskich UE. Jeżeli chodzi o tzw. stare kraje 

członkowskie, jest to najniższy udział pośród wszystkich województw (46%), natomiast 

udział nowych krajów członkowskich UE niższy niż w Pomorskiem (11,6%) jest tylko w 

przypadku zachodnich województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz 

zachodniopomorskiego. Podmioty mające siedzibę w województwie pomorskim cechuje 

natomiast najwyższy udział grupy tzw. pozostałych krajów. Jest on także wysoki w 

przypadku Zachodniopomorskiego, co wynika ze struktury eksportu, z wyraźnie dużą rolą 
środków transportu pływającego. Znaczenie ma także funkcjonowanie w obu województwach 

portów morskich oraz aktywność firm pośredniczących w eksporcie. 
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Wykres 6: Struktura eksportu województw wg grup krajów w 2014 roku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 

 

Tabela 1 przedstawia strukturę eksportu podmiotów mających siedzibę w województwie 

pomorskim według krajów docelowych. Najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy. 

W latach 2008-2014 udział tego kraju w eksporcie ogółem waha się w przedziale od 13,8 do 

16,2%. Drugie miejsce zajmuje Norwegia, przy czym wahania udziału tego kraju są większe 

(18,7% w roku 2011, 10,8% w roku 2014). Mogą być one rezultatem pojedynczych 

transakcji, o znacznej wartości, związanych z cyklem budowy statków bądź konstrukcji 

pływających. Ponadto ze względów podatkowych/biznesowych, rozliczenia transakcji mogą 
być przesuwane między poszczególnymi okresami sprawozdawczymi. Udziały kolejnych 

krajów, partnerów handlowych w eksporcie, nie przekraczają 10%. Są to (w 2014 roku): 

Niderlandy (6,4%), Szwecja (5,9%), USA (5,7%), Singapur (4,0%).  
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Tabela 1: Struktura eksportu podmiotów mających siedzibę w woj. pomorskim, wg 

krajów w 2014 roku (w %) 

Lp. Kraj 2008 2011 2014  Lp. Kraj 2008 2011 2014 

1 Niemcy 15,7 13,8 16,2  16 Gibraltar 0,6 0,0 1,5 

2 Norwegia 12,2 18,7 10,8  17 Finlandia 1,3 0,8 1,3 

3 Niderlandy 4,7 5,7 6,4  18 Włochy 1,7 1,0 1,3 

4 Szwecja 9,2 5,2 5,9  19 Hongkong 0,3 0,2 1,1 

5 USA 2,4 5,2 5,7  20 Vanuatu 0,0 0,4 1,0 

6 Singapur 0,3 3,0 4,0  21 Hiszpania 1,6 0,9 1,0 

7 Wielka Brytania 6,8 5,0 3,8  22 Cypr 0,0 1,4 0,9 

8 Rosja 3,3 3,9 3,7  23 Litwa 1,8 1,2 0,8 

9 Republika Czeska 2,7 2,5 3,1  24 Ukraina 1,4 1,1 0,8 

10 Belgia 1,8 1,5 3,1  25 Słowacja 0,9 1,1 0,8 

11 Francja 5,1 4,1 2,8  26 Chiny 0,5 0,5 0,7 

12 Dania 4,0 3,5 2,2  27 Wyspy Marshalla 2,5 0,5 0,7 

13 Węgry 1,7 1,0 2,2  28 Rumunia 1,2 0,7 0,7 

14 Bahamy 2,7 1,4 2,1  - Pozostałe kraje 12,0 13,7 13,3 

15 Estonia 1,4 2,0 2,1       

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 

 

Dla poszczególnych krajów obliczone zostały wskaźniki RCA, czyli tzw. ujawnionej 

przewagi komparatywnej. Obrazowo ujmując, wskaźniki RCA informują ile razy udział 

województwa pomorskiego w eksporcie Polski do np. Vanuatu, jest większy niż udział 

województwa w eksporcie Polski ogółem. Aby uniknąć wpływu pojedynczych transakcji o 

znacznej wartości na uzyskane wyniki, wskaźniki RCA zostały obliczone na podstawie 

łącznych wartości eksportu w latach 2010-2014. W tabeli A1 w aneksie prezentowane są 
wyniki obliczeń dla krajów, których udział w eksporcie województwa jest wyższy niż 0,5%. 

Najwyższe wskaźniki RCA dotyczą krajów, które niekoniecznie mają najwyższe udziały w 

eksporcie województwa (czy w eksporcie Polski). Wysokie wartości RCA (10-14) dotyczą: 
Vanuatu, Liberii, Wysp Marshalla, Panamy, Bahamów oraz Singapuru. Stosunkowo wysoka 

wartość RCA (7,35) występuje także w relacjach z Norwegią, której udział w eksporcie 

wynosi 13,2%. W przypadku Cypru odpowiednie wartości wynoszą 6,24 oraz 0,88%. 
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W porównaniu z innymi województwami, dla Pomorskiego charakterystyczny jest niski 

udział krajów strefy euro w eksporcie. W 2008 roku niższy był jedynie w województwie 

podlaskim. Natomiast w roku 2014 województwo pomorskie jest regionem z najniższym 

udziałem krajów strefy euro w eksporcie (38,1%). Jest to pochodną charakterystycznej 

produktowej struktury eksportu, w której dominują statki, konstrukcje pływające oraz 

podobne produkty, których odbiorcą są przede wszystkim kraje spoza Europy, bądź z UE, ale 

spoza strefy euro. 

Ocena skutków przyszłego członkostwa Polski w strefie euro uwzględniać powinna wiele 

kwestii. Wzięcie pod uwagę jedynie skali powiązań handlowych z krajami strefy euro jest 

zatem znacznym uproszczeniem. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak przyjąć, że 

zakres korzyści związanych z wejściem Polski do strefy euro dla województwa pomorskiego 

będzie mniejszy niż w przypadku innych województw. Korzyści te przede wszystkim 

dotyczyć będą eliminacji ryzyka zmian kursów walutowych oraz kosztów wymiany walut. 

Wykres 7: Udział krajów strefy euro w eksporcie wg województw w 2008 oraz 2014 

roku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Tabela 2 przedstawia najważniejsze grupy produktów (według dwucyfrowych działów) w 

eksporcie podmiotów mających siedzibę w województwie pomorskim dla lat 2008, 2011 oraz 

2014. Są to (według udziału w 2014 roku): statki, łodzie oraz konstrukcje pływające (28,9%), 

paliwa mineralne, oleje i inne podobne substancje (17,3%), maszyny i urządzenia elektryczne, 

rejestratory dźwięku itp. (9,5%). Czwarte miejsce zajmują reaktory jądrowe, kotły, maszyny i 

urządzenia mechaniczne oraz ich części (5,8%). Piąte (4,9%) to ryby, skorupiaki mięczaki itp.  

Tabela 2: Najważniejsze grupy produktowe (dwucyfrowe działy) w eksporcie 

podmiotów mających siedzibę w eksporcie woj. pomorskiego w 2008, 2011 oraz 2014 

roku (w %) 

Grupa/dział produktowy 2008 2011 2014 

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające 28,1 34,5 28,9 

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje 
bitumiczne; woski mineralne 

12,2 16,7 17,3 

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze 
dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz ich części i 
akcesoria 

15,1 6,1 9,5 

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części 5,1 4,6 5,8 

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne 4,3 5,0 4,9 

Wyroby z żeliwa lub stali 5,0 3,4 3,8 

Zboża 0,3 1,2 3,0 

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki itp.; lampy i 
oprawy oświetleniowe; reklamy świetlne znaki informacyjne itp.; budynki 
prefabrykowane 

2,9 3,0 2,8 

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 3,1 2,8 2,7 

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury 3,6 3,6 2,5 

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny 3,2 2,5 2,1 

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 3,1 1,7 1,7 

Produkty farmaceutyczne 0,4 0,9 1,2 

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i 
akcesoria 

0,8 1,4 1,2 

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków, lub pozostałych 
bezkręgowców wodnych 

0,8 1,2 1,0 

Mięso i podroby jadalne 0,3 0,6 0,8 

Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież 
używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty 

0,6 0,7 0,6 

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin 1,1 0,6 0,6 

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt 0,2 0,3 0,5 

Lokomotywy, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów i ich 
części; urządzenia sygnalizacyjne mechaniczne wszelkich typów (wł. 
elektromechaniczne) 

0,9 0,6 0,5 

Żeliwo i stal 1,1 0,7 0,5 

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny 
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza 

0,3 0,1 0,5 

Towary pozostałe 7,4 7,8 7,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Analogicznie, jak dla krajów-partnerów w eksporcie, wskaźniki RCA obliczone zostały dla 

poszczególnych grup produktów. Wyniki obliczeń przedstawione zostały w tabelach A2 i A3 

w aneksie. Pierwsza z nich dotyczy działów produktowych (większy stopień agregacji 

danych). Druga natomiast czterocyfrowych grup produktowych według klasyfikacji CN (dane 

bardziej zdezagregowane/szczegółowe). Najwyższe wskaźniki RCA według działów, 

charakterystyczne są dla statków, łodzi oraz konstrukcji pływających (11,07), ryb 

skorupiaków itp. (7,6), zboża (4,78), paliw mineralnych olejów, substancji bitumicznych itp. 

(4,17), nasion, ziaren roślin przemysłowych lub leczniczych (2,10) oraz przetworów z mięsa 

ryb, skorupiaków itp. (1,51). 

Natomiast według czterocyfrowych grup CN, najwyższe wskaźniki RCA dotyczą: towarów 

przeznaczonych na zaopatrzenie statków (12,53), latarniowców, statków pożarniczych, 

pogłębiarek, platform wiertniczych itp. (12,32), liniowców pasażerskich, łodzi 

wycieczkowych, promów, itp. (11,38), jednostek pływających pozostałych, w tym okrętów 

wojennych i łodzi ratunkowych (11,30), statków rybackich, statków przetwórni, itp. (10,52), 

ryb suszonych, solonych, wędzonych itp. (8,71), papieru i tektury (8,19), olejów z ropy 

naftowej oraz bitumicznych (7,50). 

Umiędzynarodowienie poprzez eksport przede wszystkim dotyczy produktów o charakterze 

przemysłowym. Rośnie jednakże też skala internacjonalizacji w sferze usług. Dostępne 

statystyki celne nie obejmują usług, dlatego posiłkować trzeba się danymi ze sprawozdań 

F01. W oparciu o nie, można stwierdzić, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku Polski 

ogółem, w województwie pomorskim przeważająca część eksportu (79%) przypada na sekcję 
C, czyli przetwórstwo przemysłowe (według PKD-2007). Jest to naturalny stan rzeczy, jeżeli 

chodzi o eksport. To właśnie produkty przemysłowe przede wszystkim podlegają 
zagranicznej wymianie handlowej. Drugie miejsce w eksporcie województwa pomorskiego 

zajmuje sekcja G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych), z 

udziałem 12% w 2013 roku. Z pozostałych sekcji, w eksporcie relatywnie wysokie udziały 

mają także H (transport i gospodarka magazynowa, 3,9%) oraz J (informacja i komunikacja, 

1,8%). Powyższa analiza została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdań F01 dla 

2013 roku, złożonych przez 3259 podmiotów z województwa pomorskiego, w których 

pracowało 240 tys. osób. Na podstawie powyższego zbioru danych, obliczone zostały 

wskaźniki RCA, czyli tzw. ujawnionej przewagi komparatywnej. Mają on posłużyć przede 

wszystkim do identyfikacji aktywności eksportowej w dziedzinie usług. Dla sekcji G (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych), indeks RCA wynosi 1,13. Pośród 

innych sekcji (które mają raczej mały udział w eksporcie województwa), wysokie indeksy 

RCA dotyczą też edukacji (4,40) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją 
(1,8).  

Wspomniana sekcja G (handel) w kontekście działalności eksportowej, traktowana jest jako 

tzw. pośrednik w eksporcie. Rola firm pośredniczących jest istotna, gdyż znają one rynki 

docelowe, mają świadomość różnego rodzaju ryzyka towarzyszącego eksportowi (i znają 
sposoby redukcji tego ryzyka). Sektor ten cechuje znaczne rozdrobnienie (wskazują na nie 

Komornicki, Zucha, Szejgiec oraz Wiśniewski, 2015, s. 78). W województwie pomorskim, 

udział podmiotów z sekcji G w ogólnej liczbie podmiotów składających sprawozdania F01 w 
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2013 roku wynosił 24%, natomiast udział tej sekcji w eksporcie województwa to wspomniane 

już 12%. Jeśli powyższą analizę przeprowadzilibyśmy w oparciu o bardziej szczegółowe dane 

statystyczne, uwzględniające także mniejsze podmioty gospodarcze, wówczas wspomniane 

rozdrobnienie byłoby prawdopodobnie jeszcze większe.  

Odnosząc się do roli firm pośredniczących w eksporcie, przywołać należy przesłanie modeli 

a'la M. Melitz, które podkreślają heterogeniczność podmiotów gospodarczych, a także 

wskazują na wyższe koszty wejścia na rynki zagraniczne. Koszty te dla wielu, zwłaszcza 

małych firm, są zbyt wysokie – eksport nie jest zatem w ich przypadku możliwy (bądź jest 

trudny). Pośrednicy, mając większe doświadczenie w działaniu na trudnych rynkach, często 

specjalizują się w eksporcie do wąskiej grupy krajów. Wspomniane koszty wejścia są w tym 

przypadku zredukowane.  

W porównaniu z innymi województwami, w eksporcie woj. pomorskiego rola produktów 

rolno-spożywczych jest przeciętna, przy czym w okresie 2008-2014 wzrosła, z 9,1% do 

13,5%. Najwyższe udziały tego rodzaju produktów w eksporcie charakterystyczne są dla 

dwóch województw o wybitnie rolniczym charakterze (podlaskie oraz lubelskie), a także dla 

Mazowsza, pełniącego także funkcję pośredniczącą w eksporcie. 

Wykres 8: Udział produktów rolno-spożywczych w eksporcie wg województw w 2008 

oraz 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Jakościowe cechy eksportu, znaczenie produktów wysokich technologii, jednostkowe 

wartości eksportu 

W porównaniu z innymi województwami, dla podmiotów mających siedzibę w Pomorskiem, 

charakterystyczna jest niska jednostkowa wartość eksportu. "Wartość" kilograma eksportu w 

2014 roku wynosiła 1,1 EUR. Dla porównania, w województwach dolnośląskim oraz 

podkarpackim była ona około trzykrotnie wyższa. Powyższe zróżnicowanie odzwierciedla w 

dużym stopniu strukturę gospodarki regionalnej jak i jej oferty eksportowej. Podmioty mające 

siedzibę w woj. dolnośląskim specjalizują się w eksporcie takich produktów o wysokiej 

jednostkowej wartości, jak: samochody, części samochodowe oraz sprzęt AGD. 

Województwo podkarpackie jest siedzibą wielu firm z branży lotniczej, których produkcja 

jest nastawiona na eksport. W przypadku województwa pomorskiego, niska wartość 
jednostkowa eksportu wynika ze znacznej roli wielogabarytowych, ciężkich konstrukcji dla 

branży morskiej (statki, konstrukcje pływające itp.), w całości oferty eksportowej, która w 

przeważającej mierze kierowana jest na rynki zagraniczne drogą transportu morskiego. 

Wykres 9: Jednostkowe wartości eksportu wg województw w 2014 roku (EUR/KG) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Na wykresie 10 zaprezentowany został udział produktów wysokiej techniki w eksporcie 

ogółem. Ze względu na charakter dostępnych danych statystycznych, konieczne było 

określenie metodą ekspercką, czy dany dział produktów traktowany może być jako wysokie 

technologie,. Spośród 99 działów, do sektora wysokich technologii zaliczono 9. Przede 

wszystkim są to: produkty chemiczne, włókna chemiczne, reaktory jądrowe, kotły, maszyny i 

urządzenia mechaniczne, elektryczne i rejestratory dźwięku, pojazdy oraz statki powietrzne, a 

także kompletne zakłady przemysłowe. Takie ujęcie z pewnością jest zbyt szerokie. 

Przypomnieć należy jednak, że w badaniach stosowane są różne klasyfikacje dotyczące 

zaawansowania technologicznego działalności oraz produktów, będących jej rezultatem. Są to 

na przykład klasyfikacje OECD, bądź instytutu WIFO (Österreichische Institut für 

Wirtschaftsforschung). Kwestią dyskusyjną jest na przykład, czy samochody powinny być 
zaliczane do technologii wysokich, czy średnio-wysokich. W przypadku eksportu z takiego 

kraju jak Polska, i jej regionów, wydaje się to zasadne, ze względu na ogólny niski poziom 

rozwoju technologicznego. 

W porównaniu z innymi regionami, dla województwa pomorskiego charakterystyczny jest 

niski udział produktów wysokich technologii w eksporcie. W latach 2008-2014 uległ on 

obniżeniu o 5 pkt. procentowych, do 17,2%. Należy jednakże podkreślić iż spadek udziału 

produktów wysokich technologii w eksporcie miał miejsce w większości województw. Przede 

wszystkim jest on wynikiem zmniejszenia wartości eksportu samochodów. Największy 

wzrost udziału produktów wysokich technologii miał miejsce w województwie 

podkarpackim, z 37% w roku 2008 do 53,2% w roku 2014. W województwie tym siedzibę 
mają liczne podmioty działające w branży lotniczej, współtworzące tzw. klaster lotniczy. W 

eksporcie podmiotów mających siedzibę w województwie pomorskim, produkty wysokich 

technologii to przede wszystkim dział 858 oraz 849. Na oba działy, w 2014 roku przypadało 

90%  całości eksportu produktów wysokich technologii w województwie. 

  

                                                           
8 Sekcja 85 - Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i 
odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz ich części i akcesoria. 
9 Sekcja 87 - Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części. 
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Wykres 10: Udział produktów wysokiej techniki w eksporcie wg województw w 2008 

oraz 2014 roku

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Wykres 11: Udział podmiotów własności krajowej oraz zagranicznej w eksporcie, wg 

województw, w 2014 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 

We wszystkich województwach, za wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, jednostkowe wartości 

eksportu (EUE/kg) są niższe w eksporcie podmiotów własności krajowej, niż własności 

zagranicznej. Przewaga tych drugich najwyższa jest w dla województw: śląskiego, 

podkarpackiego, lubelskiego oraz łódzkiego. W przypadku województwa pomorskiego 

wynosi ona 1,3.  
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Wykres 12: Jednostkowe wartości eksportu (EUR/KG) w 2014 roku, wg województw, w 

podziale na podmioty własności krajowej oraz zagranicznej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 

Tabela A4 w aneksie przedstawia udział podmiotów własności krajowej oraz zagranicznej w 

eksporcie poszczególnych grup produktowych (działów) w województwie pomorskim w 2014 

roku. Prezentowane są tylko te działy, których udział w całości eksportu województwa 

wynosi 0,5% lub więcej. Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w eksporcie najwyższa 

jest w przypadku następujących produktów: farmaceutyki (97%), pozostałości i odpady 

przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt (96,2%), przetwory z warzyw i owoców oraz 

orzechów (92,6%), maszyny, urządzenia elektryczne rejestratory dźwięku itp. (87,2%), zboża 

86,5%). Należy zauważyć, że wysokie udziały podmiotów własności zagranicznej dotyczą 
przede wszystkim tych produktów, których udziały w eksporcie województwa są niewielkie. 
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VII. Wyniki badań ankietowych 

 

Charakter aktywności eksportowej i importowej, zakres internacjonalizacji 

 

W działalności gospodarczej częstą praktyką jest zaangażowanie zarówno w eksport jak też 
import. Relacje między eksportem i importem są niezwykle ciekawym obszarem 

teoretycznych, jak też empirycznych analiz w ekonomii międzynarodowej, także z 

uwzględnieniem kwestii czasu (następstwo). Interesujące jest na przykład, czy oraz w jakim 

stopniu z sukcesem realizowany eksport poprzedzony został importem. Importowane 

maszyny, urządzenia oraz wyposażanie, a także zdobyte doświadczenie w ramach aktywności 

importowej, prowadzą do poprawy konkurencyjności podmiotu, w tym oferty produktowej 

przeznaczonej na rynki zagraniczne. Wykres 13 przedstawia strukturę wskazań 
Respondentów według kombinacji prowadzonej aktywności eksportowej i importowej. 

 

Wykres 13: Struktura wskazań Respondentów według rodzaju/kombinacji realizowanej 

działalności eksportowej i importowej  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

39% Respondentów prowadzi jednocześnie działalność eksportową i importową. Aktywność 
eksportowa (jako jedyna forma) dotyczy 33% ankietowanych podmiotów. 

Od 2008 roku, zwiększeniu uległ deklarowany przez Respondentów udział eksportu w 

przychodach ogółem. W latach 2008-2010 kształtował się on na poziomie 32%. Jest to 

wartość średnia dla 85 eksporterów, mediana odpowiedzi wynosi natomiast 20 proc. Jest więc 

znacząco niższa. W latach 2011-2013 udział eksportu w przychodach jest wyższy, średnia 

równa jest 39%, mediana wzrosła do 30 proc. Deklarowane przez Respondentów wartości dla 

roku 2015 są podobne jak dla lat 2011-2013. Udział eksportu w przychodach – określany 
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mianem stopy eksportu – jest podstawową miarą umiędzynarodowienia. Jest to miara 

powszechnie stosowana, dotyczy de facto umiędzynarodowiania "tylko" przez eksport, a jak 

wiadomo nie jest to jedyna forma internacjonalizacji działalności. 

Relacja eksportu do przychodów ogółem w grupie Respondentów jest nieco wyższa niż dla 

podmiotów w województwie ogółem. Z analizy danych ze sprawozdań F01 podmiotów, które 

takowe sprawozdania składają w województwie pomorskim, wynika, że w 2013 roku 

kształtowała się ona na poziomie 20%. Wyższa stopa eksportu w grupie Respondentów może 

być wynikiem kilku czynników: 

- ankietowane podmioty prowadzą działalność w branżach innowacyjnych. Wyższa 

innowacyjność może pozytywnie oddziaływać na stopień umiędzynarodowienia, 

- decyzje o wzięciu udziału w badaniu ankietowym lub odmowie – nie mają rozkładu 

losowego. Prawdopodobne jest, że chętniej w badaniach ankietowych dotyczących eksportu 

uczestniczą podmioty, które na rynkach zagranicznych odniosły sukces, chcą się nim 

pochwalić, bądź wskazać na czynniki tegoż sukcesu, ale też na bariery i czynniki 

niesprzyjające. 

Analogicznie do Altomonte i in.(2013) przeprowadzona została łączna ocena powiązania 

między szeroko rozumianą internacjonalizacją działalności, a innowacyjnością podmiotów. 

Internacjonalizację oraz innowacyjność zmierzono w skali 8 stopniowej (od 0 do 7). W ocenie 

internacjonalizacji uwzględniono następujące czynniki: prowadzenie eksportu, prowadzenie 

importu, jednoczesne prowadzenie eksportu i importu, eksport powyżej 50 proc. produkcji 

sprzedanej, import powyżej 10 proc. produkcji sprzedanej, udział kapitału zagranicznego, 

bycie filią firmy międzynarodowej (korporacji) oraz posiadanie własnych oddziałów 

zagranicznych (inwestycje zagraniczne). W ocenie innowacyjności uwzględniono: 

nastawienie do zmian (ocena jako istotne bądź kluczowe), wprowadzanie innowacji od czasu 

do czasu bądź ciągle, deklarację wprowadzenia konkretnych zmian w 10 obszarach 

działalności w ostatnich trzech latach oraz posiadanie patentów, licencji, znaków 

towarowych, certyfikatów ISO bądź innych. Wyniki analizy pokazują tabele 3 i 4. 

Tabela 3: Łączna ocena stopnia innowacyjności i stopnia internacjonalizacji firm (liczba firm) 

Liczba firm 
Innowacyjność  

0 1 2 3 4 5 6 7 Łącznie 

In
te

rn
a

cj
o

n
a

li
za

cj
a
 

0 6 5 7 3 1 0 0 0 22 

1 8 7 3 12 2 1 0 0 33 

2 4 6 9 16 4 4 0 0 43 

3 0 2 2 5 3 1 1 0 14 

4 0 1 0 3 0 3 0 0 7 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Łącznie 18 21 21 39 10 9 1 0 119 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego 
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Tabela 4: Łączna ocena stopnia innowacyjności i stopnia internacjonalizacji 

Respondentów (odsetek firm) 

Liczba firm 
Innowacyjność 

0 1 2 3 4 5 6 7 Łącznie 

In
te

rn
a

cj
o

n
a

li
za

cj
a
 

0 
5,0 4,2 5,9 2,5 0,8 0,0 0,0 0,0 18,5 

1 
6,7 5,9 2,5 10,1 1,7 0,8 0,0 0,0 27,7 

2 
3,4 5,0 7,6 13,4 3,4 3,4 0,0 0,0 36,1 

3 
0,0 1,7 1,7 4,2 2,5 0,8 0,8 0,0 11,8 

4 
0,0 0,8 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 5,9 

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Łącznie 
15,1 17,6 17,6 32,8 8,4 7,6 0,8 0,0 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego 

Poziom internacjonalizacji jest w badanej próbie niższy niż poziom innowacyjności (średni 

1,59 oraz 2,28, przy odchyleniach odpowiednio 1,10 i 1,48, przy medianach 2 i 2). Większość 
podmiotów charakteryzuje się niskim (poniżej 3) poziomem internacjonalizacji oraz 

innowacyjności (79,8%). Jedynie 2,5% podmiotów charakteryzuje poziom innowacyjności i 

internacjonalizacji 4 i więcej. Relatywnie liczna jest grupa podmiotów o wysokim poziomie 

innowacyjności (4 i więcej), lecz wąskim zakresie internacjonalizacji (do 3) – 14,3%.  

Biorąc pod uwagę wnioski płynące z licznych badań międzynarodowych należy jednocześnie 

wzmacniać oba wymiary działalności firm: poziom ich internacjonalizacji i innowacyjności. 

Uznając za ciekawe i wartościowe podejście Onkelinxa i Sleuwaegen’a (2010), którzy badali 

strategię internacjonalizacji małych i średnich firm belgijskich, w dalszej analizie 

uwzględniono informacje o momencie podjęcia działalności eksportowej – wczesną (do 5 lat 

od momentu rozpoczęcia działalności) oraz późną (powyżej 5 lat od momentu rozpoczęcia 

działalności) oraz liczbę obsługiwanych rynków w roku 2015 – wąska działalność (1 do 5 

rynków) i szeroka (więcej niż 5 obsługiwanych rynków). Uzyskane wyniki zaprezentowane 

zostały w tabeli 5. 

Tabela 5: Moment i zakres internacjonalizacji działalności 

 Wąsko 
(1 – 5 rynków) 

Szeroko 
(powyżej 5 rynków) 

Późne wejście 
(powyżej 5 lat) 

33 
(39,0%) 

27 
(32,0%) 

Wczesne wejście 
(do 5 lat) 

17 
(20,0%) 

8 
( 9,0%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego 
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Większość podmiotów wchodzi na rynki zagraniczne późno. 39% firm eksportujących 

realizuje strategię tradycyjnej internacjonalizacji – wchodząc na niewiele rynków 

zagranicznych. 32% firm eksportujących późno wchodzi na rynki zagraniczne działając na 

więcej niż 5 rynkach (born again globals). 20% firm to urodzone firmy międzynarodowe 

(born internationals), a jedynie 9 proc. firm eksportujących to „urodzone firmy globalne” 

(born globals) – wcześnie wchodzą na rynki międzynarodowe i działają szeroko 

(ryzykownie). 59% firm eksportujących realizuje strategię kaskadową – wodospadu 

(waterfall), penetrując stopniowo rynki zagraniczne, a 41% firm strategię ”zraszacza” – 

działając na wielu rynkach. 

Eksport stanowi część działalności podmiotu gospodarczego, która realizowana jest mniej lub 

bardziej regularnie. Analizując odpowiedzi Respondentów, przede wszystkim zwrócić należy 

uwagę, że część (25) podmiotów (co stanowi 29,4%), które były eksporterami po 2008 roku, 

nie była zaangażowana w eksport przed rokiem 2008. Ich obecność wpływa na strukturę 
udzielonych odpowiedzi dotyczących regularności eksportu. Po roku 2008 – w porównaniu z 

okresem przed rokiem 2008 – w strukturze odpowiedzi wzrósł udział wskazań "stale". 

Eksport stał się tym samym aktywnością realizowaną z większą częstotliwością bądź trwale. 

 

Wykres 14: Jak często przedsiębiorstwo realizowało/realizuje eksport 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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wcale sporadycznie w miarę reguralnie stale



40 
 

Jak już wspomniano, import i eksport często pozostają w związku w tym sensie, że import jest 

– kolokwialnie rzecz ujmując – "wstępem do eksportu". W fachowej literaturze określane jest 

to jako learning by importing. W opinii większości Respondentów (63,8% - suma odpowiedzi 

„raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”), realizowany wcześniej import nie sprzyjał jednak 

rozpoczęciu eksportu. 13,8% Respondentów nie ma zdania w tej kwestii. Natomiast zdaniem 

22,5% - import ("raczej tak" oraz "zdecydowanie tak") sprzyjał rozpoczęciu eksportu.  

Wykres 15: Czy rozpoczęciu działalności eksportowej sprzyjał realizowany wcześniej 

import?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Udział importu w przychodach – w przypadku Respondentów, którzy realizują import – na 

przestrzeni lat wzrastał. Zatem równoległe do rosnącej roli eksportu, umiędzynarodowienie 

działalności i ekspozycja na ryzyka z nią związane (na przykład wahania kursów 

walutowych) – postępuje też poprzez import. Relacja importu do przychodów ze sprzedaży 

ogółem wzrosła z 26,5% przed rokiem 2008, do 34% w okresie 2011-2013 oraz w roku 2015.  

 

  



41 
 

Liczba rynków eksportowych, struktura geograficzna eksportu, determinanty wyboru 

rynków, rynki perspektywiczne 

Wraz z upływem lat oraz gromadzeniem doświadczenia, zazwyczaj rośnie liczba krajów, 

zagranicznych rynków, do których kierowany jest eksport. Jest to prawidłowość, 
potwierdzana także w badaniach ankietowych realizowanych przez Instytut Rozwoju na 

próbie ogólnopolskiej. W latach 2008 – 2015 liczba krajów, do których realizowany był 

eksport, wzrosła z 5,5 krajów (wartość średnia), do 7,2 krajów. Wartości mediany wynosiły 

odpowiednio 3 i 5. Wzrost ten nastąpił w okresie kryzysu 2008+, w warunkach którego 

funkcjonują eksporterzy. Na podstawie badania ankietowego trudno o formułowanie 

wniosków odnośnie do przyczyn wzrostu liczby obsługiwanych rynków. Generalnie, jest to 

naturalnym rezultatem rozwoju/wzrostu firmy i gromadzenia doświadczeń na zasadzie 

learning by exporting. Na przykład, obecność na jednym rynku umożliwia łatwiejsze 

zaistnienie na rynku kraju sąsiedniego. Może być to także dostrzeżenie szansy, jaką stwarza 

kryzys, gdy kupujący/importerzy na przykład dokonują substytucji droższych produktów 

oferowanych przez dostawców ze "starych" krajów członkowskich UE, na produkty 

oferowane przez np. dostawców z Polski, jeśli charakteryzuje je korzystna relacja ceny do 

jakości. 

Na wykresie 16 prezentowana jest struktura geograficzna eksportu w podziale na kierunki 

geograficzne. Przedstawione zostały średnie wartości ze wskazań, zatem dla danego roku 

poszczególne wskazania nie sumują się do 100%. Głównym kierunkiem eksportu są kraje 

"starej UE", których średni udział w eksporcie wzrósł z 47% w roku 2008 do 59,2% w roku 

2015. Udział "nowych" krajów UE kształtował się odpowiednio na poziomie 12,3% oraz 

19,6%. Udziały pozostałych kierunków geograficznych w eksporcie są niższe. 

Uzyskane wyniki odnośnie struktury geograficznej eksportu Respondentów w istotnym 

stopniu różnią się od struktury określonej na podstawie danych z Izby Celnej, które wskazują 
na znacznie większy udział tzw. pozostałych krajów oraz niższy udział krajów członkowskich 

UE. Powyższe różnice są wynikiem koncentracji uwagi na firmach z określonych branż 
innowacyjnych, o mniejszym poziomie zatrudnienia.  

Porównanie struktury geograficznej eksportu dla podmiotów mających siedzibę w 

województwie pomorskim (ogółem) wg danych Izby Celnej oraz dla Respondentów w 

powyższym badaniu ankietowym, pozwala na sformułowanie kilku wniosków. Zastrzec 

należy przy tym, że mają one charakter wstępny – sformułowanie wniosków obarczonych 

mniejszym błędem wymagałoby przeprowadzenia badań ankietowych na większej liczbie, 

reprezentatywnych podmiotów (zwłaszcza pod względem wielkości zatrudnienia i branż). 
Brzmią one następująco: 

- znaczenie rynków krajów członkowskich UE w przypadku większości eksporterów z 

województwa pomorskiego jest większe, niż wynika to ze zwyczajowo prowadzonej analizy 

opartej na danych Izby Celnej, 
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- zwłaszcza w przypadku mniejszych podmiotów oraz podmiotów działających poza szeroko 

rozumianą branżą stoczniową, której produkty kierowane są najczęściej poza rynki UE, to 

rynki UE są najważniejszym kierunkiem eksportu, 

- w województwie występuje tym samym silne zróżnicowanie w zakresie geograficznej 

struktury eksportu. Ma ono pozytywny wymiar, bowiem eksport całego województwa jest 

mniej wrażliwy na wahania koniunktury dotyczące określonych, pojedynczych rynków. Z 

drugiej jednak stronny, ze względu na powyższe zróżnicowanie, trudniej formułować spójną 
proeksportową politykę dla całego regionu-województwa. Konieczne jest uwzględnienie w 

niej specyfiki zróżnicowanych podmiotów oraz rynków docelowych. 

Wykres 16: Struktura geograficzna eksportu w podziale na kierunki geograficzne w 

roku 2008 oraz 2015 – średnie poziomy ze wskazań w procentach  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Wybór rynków, na które kierowany jest eksport, determinowany jest przede wszystkim przez 

istniejące wcześniej relacje biznesowe oraz kontakty (92,9% wskazań)10. Drugim wskazanym 

przez Respondentów czynnikiem jest bliskość geograficzna rynku (36,5), trzecim (29,4) 

wspólna inicjatywa kilku partnerów biznesowych.  

Wysoki odsetek wskazań na pierwszy z czynników (istniejące relacje i kontakty biznesowe) 

nie jest zaskakujący. Taka strategia umożliwia redukcję ryzyka eksportowego, 

                                                           
10Wskazania nie sumują się do 100% gdyż Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Uwaga ta 
dotyczy także kolejnych wykresów, na których prezentowane są wyniki analizy pytań, na które Respondenci 
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.  
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zdyskontowanie wiedzy i doświadczenia wynikającego z działalności na konkretnym rynku. 

Jest to strategia realizowana często przez eksporterów, którzy nie mając jeszcze ugruntowanej 

pozycji, działają ostrożnie i adekwatnie do swojego potencjału eksportowego, określanego 

przez zasoby finansowe, kadrowe (kompetencje pracowników), stopień wykorzystania mocy 

wytwórczych. Istotne są także czynniki behawioralne, na przykład skłonność do ryzyka, 

akceptacja ewentualnych strat itp. Zadać należy jednakże pytanie, czy taka strategia w 

dłuższej perspektywie umożliwia poważniejsze zwiększenie eksportu? Jest to problematyczne 

tym bardziej, że jej kontynuacja może w indywidualnych przypadkach prowadzić do wzrostu 

ryzyka związanego ze zbyt silną koncentracją na jednym rynku.  

Z punktu widzenia prowadzonej w regionie polityki wsparcia eksportu i uzyskanych 

odpowiedzi od Respondentów, jak najbardziej zasadne jest podejmowanie działań mających 

na celu nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, ale też informowanie o szansach 

ekspansji na nowe rynki. Tego typu działania powinny wskazywać korzyści związane z 

ekspansją na nowe rynki, zwłaszcza jeśli charakteryzuje je podobieństwo kulturowe do 

rynków tych krajów, na których firma jest już obecna, a także bliskość geograficzna. 

Warto skomentować też wysoki odsetek wskazań "bliskość geograficzna rynku". 

Odzwierciedla on istotną rolę kosztów transportu, które są niższe przy obsłudze bliskich 

rynków zbytu. Należy stwierdzić, że bliskość geograficzna rynku pojmowana w kategoriach 

odległości jest podstawowym czynnikiem określającym intensywność relacji handlowych. 

Jest jedną z dwóch podstawowych zmiennych w modelach grawitacji (obok potencjału 

rynkowego, czyli ekonomicznego odpowiednika fizycznej masy). W ekonomii 

międzynarodowej w warstwie teoretycznej, ale przede wszystkim w badaniach empirycznych, 

kwestia odległości jest przedmiotem wielu analiz. Ekonomiści w pewnym momencie wyrazili 

głębokie zdziwienie, że odległość – czynnik wcześniej pomijany w modelach handlu 

zagranicznego – tak silnie wpływa na intensywność relacji handlowych11. 

Spośród czynników wskazanych przez Respondentów w badaniu ankietowym dla 

województwa pomorskiego czynnik ten, jak już wspomniano, uplasował się na drugim 

miejscu. Respondenci oceniali znaczenie odległości geograficznej. Można jednakże ją szerzej 

interpretować, jako dostępność rynków zbytu, także w rozumieniu dostępności transportowej. 

De facto z punktu widzenia eksportera, istotny jest czas dostarczenia produktu na docelowy 

rynek. Z punktu widzenia eksporterów oraz na przykład zagranicznych inwestorów 

bezpośrednich, którzy odgrywają istotną rolę w eksporcie Polski i ich większa obecność w 

województwie mogłaby pozytywnie wpłynąć na eksport, województwo ma charakter 

peryferyjny. Określenie to jest zasadne zwłaszcza w porównaniu z południowo-zachodnimi 

województwami Polski, które znajdują się znacznie bliżej dużych i chłonnych rynków 

„starych” krajów członkowskich UE. Peryferyjność ta może zostać ograniczona przede 

wszystkim dzięki inwestycjom mającym na celu poprawę dostępności transportowej (co de 

facto ma miejsce w województwie pomorskim). Należy jednakże podkreślić, iż z perspektywy 

Europy Bałtyckiej, pomorskie i jego dominujący ośrodek trójmiejski ma charakter centralny.  

                                                           
11 Więcej na temat roli grawitacji w wymianie handlowej patrz np. Brodzicki T. i in. (2015), Anderson & Van 
Wincoop E. (2003), Anderson J., (2011) czy Gopinath, Helpman i Rogoff (2004) oraz Umiński (2012). 
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Na trzecim miejscu uplasował się czynnik "wspólna inicjatywa kilku partnerów 

biznesowych". W pewnym sensie przeczy to tzw. obiegowym prawdom dotyczącym niechęci 

polskich biznesmenów do współpracy. Jest to optymistyczny sygnał. Tzw. kooperacja w 

rywalizacji (ang. coopetition) jest coraz częściej nieunikniona, tym bardziej, że powstają tzw. 

klastry oraz intensyfikują się procesy aglomeracyjne. Wymiana doświadczeń i współpraca 

prowadzi do wspólnego (w wymiarze regionu) oraz indywidualnego (w wymiarze firmy) 

sukcesu. 

Aby dokładniej poznać nastawienie Respondentów do kooperacji, zadano także pytanie 

odnoszące się do współpracy z konkurentami. Jest to zdecydowanie wyższy poziom 

współdziałania podmiotów gospodarczych, realizowany w ekspansji na trudne rynki, bądź w 

sytuacji, gdy przed firmą stoją poważne wyzwania technologiczne. 90% Respondentów nie 

widzi możliwości takiej współpracy, jedynie 10% dopuszcza taką możliwość. Struktura 

odpowiedzi eksporterów oraz nie eksporterów nie różni się istotnie. Współpraca taka byłaby 

możliwa, przede wszystkim w celu zdobycia zagranicznych rynków zbytu bądź ugruntowania 

pozycji na nich, ugruntowania pozycji na rynku krajowym, a także pozyskania środków 

pomocowych z funduszy UE. Mniej wskazań dotyczy rozwoju nowych technologii. 

Wykres 17: Czynniki w największym stopniu determinujące wybór rynków, na które 

kierowany jest eksport 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

W kontekście powyższych rozważań dotyczących planów dalszej ekspansji eksportowej, w 

nadchodzących trzech latach Respondenci przede wszystkim planują rozwijać eksport na 

rynki, na których są już obecni (54% wskazań), 33% planuje zdobywanie nowych rynków 
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eksportowych. W przypadku 13% odpowiedź brzmi "trudno powiedzieć", co z jednej strony 

można interpretować, jako brak skonkretyzowanych planów, z drugiej jako elastyczność w 

działaniu i oczekiwanie na rozwój sytuacji na rynkach. 

Respondenci poproszeni zostali o wskazanie najbardziej perspektywicznych rynków (także, 

jeśli są to kierunki dopiero planowanego eksportu). Najczęstsze wskazanie (19,4%) dotyczyło 

– ogólnie – rynków europejskich, w tym przede wszystkim (14,2%) UE. Drugim w kolejności 

wskazaniem (18,7%) było „trudno powiedzieć”, w kategorii tej zaklasyfikowano także 

odpowiedź „cały świat”. Tego rodzaju deklaracja świadczy o niezdecydowaniu 

Respondentów, o braku doprecyzowanych planów oraz o niepodjęciu konkretnych działań 
mających na celu ekspansję na zagraniczny rynek/rynki. 17,4% deklaracji dotyczy głównego 

rynku eksportowego, jakim są Niemcy. Kolejne wskazania Respondentów dotyczą krajów 

skandynawskich (12 wskazań) oraz Rosji i Niderlandów. Pozostałe rynki mają mniejsze 

znaczenie w planach eksportowych. 

Partnerzy w działalności biznesowej, rola pośredników, znaczenie własnych marek 

Partnerzy w działalności eksportowej wywodzą się przede wszystkim z rynków, do których 

kierowany jest eksport (78% wskazań), w 16% z Polski, w 3% z województwa pomorskiego, 

w 3% z pozostałych rynków zagranicznych. Zaskakujący jest niski udział wskazań na 

partnerów biznesowych z województwa pomorskiego. Zaznaczyć należy, że odpowiedzi na 

pytanie dotyczące partnerów w działalności eksportowej nie należy bezpośrednio 

porównywać z odpowiedziami Respondentów dotyczącymi czynników determinujących 

wybór rynków eksportowych, gdzie "wspólna inicjatywa kilku partnerów biznesowych" 

uzyskała wynik 29,4%, gdyż odpowiadając na to pytanie można był wskazać kilka 

czynników. 

W ekspansji na rynki zagraniczne Respondenci w zdecydowanej większości (88% wskazań) 
nie podążają za liderem (wiodącą firmą w branży). Podąża 12% z nich. Jest to 10 podmiotów, 

z których 8 wskazało, że liderem tym jest firma z udziałem kapitału zagranicznego. Taka 

struktura odpowiedzi jest nieco rozbieżna z oczekiwaniami. Można było spodziewać się 
większego odsetka wskazań "podążamy za liderem", oraz większej liczby wskazań na 

podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Respondenci działają w branżach 

innowacyjnych, często w niszach rynkowych, proponują własne rozwiązania. Powyższa 

kwestia wymagałaby jednak pogłębionych badań.  

W eksporcie realizowane mogą być różne strategie sprzedaży i współpracy z pośrednikami. 

Każda z nich ma swoje dobre i złe strony, które nie zostaną omówione w poniższym 

opracowaniu. Są one szeroko opisane w literaturze teoretycznej oraz empirycznej.  

Zdecydowana większość Respondentów (62% wskazań) realizuje eksport bezpośrednio do 

zamawiającego (odbiorcy). 21% eksportuje przez polskiego pośrednika, 17% poprzez 

pośredników zagranicznych. Należy nadmienić, że żaden z Respondentów nie eksportuje 

poprzez własne placówki za granicą. Pośrednictwo w handlu jest powszechnym zjawiskiem. 

W globalnej gospodarce, w której powstały skomplikowane powiązania kooperacyjne będące 

przede wszystkim wynikiem działalności korporacji ponadnarodowych, rozstrzygnięcie czy 
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konkretny podmiot zagraniczny jest odbiorcą finalnym czy pośrednikiem jest trudne. 

Zjawisko pośrednictwa (często określane jako tzw. piggyback trade, carry-on trade) jest 

przedmiotem rozważań naukowych. "Zaburza" ono informacje statystyczne dotyczące 

wielkości obrotów handlowych między krajami. Pośrednicy pełnią jednak ważną rolę (została 

ona opisana w części opracowania poświęconej analizie eksportu na podstawie danych Izby 

Celnej oraz sprawozdań F01). Wysoki udział wskazań "bezpośrednio do zamawiającego" jest 

korzystny w tym sensie, że pośrednik nie przejmuje części marży eksportowej. Sprzedaż 
bezpośrednio do zamawiającego wymaga jednakże długotrwałego procesu badań rynku, 

tworzenia kanałów dystrybucji, budowania relacji itp. Z kolei zaangażowanie pośrednika 

pozwala na skorzystanie z jego wiedzy oraz doświadczenia w działaniu na zagranicznym, 

nieznanym rynku – co jest istotne zwłaszcza dla mniej doświadczonych eksporterów. 

W globalnej gospodarce, na otwartych i konkurencyjnych rynkach, w warunkach tzw. 

nadwyżki produktów (jest to nawiązanie do publikacji J. Kornai’a (2013) dotyczącego surplus 

economy) liczą się marki. Konkurowanie marką zasadniczo jest lepszą strategią niż na 

przykład konkurowanie ceną. Zastrzec należy przy tym, że sukces na rynku odnieść można na 

wiele sposobów. Ponadto N. Klein (2004) zwraca uwagę na negatywne skutki "oderwania" 

marki od produkcji, zlecania produkcji sieci podwykonawców, z których część nie 

dotrzymuje standardów socjalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. 

71% Respondentów realizuje eksport wyłącznie pod własną marką, 19% w większości pod 

własną marką, 6% w większości pod marką zagranicznych kooperantów, pozostali wyłącznie 

pod marką zagranicznych kooperantów bądź kwestia marki nie dotyczy ich produktów. 

Pytanie, które należy zadać dotyczy kwestii, w jakim stopniu marki te są rozpoznawalne. 

Odpowiedź na nie zdecydowane wykracza poza ramy niniejszego opracowania. 

Rozpoznawalność ta powinna być jednak przedmiotem poważnych analiz, dotyczących nie 

tylko samych podmiotów, ale też wizerunku regionu – województwa pomorskiego.  

 

Przewagi konkurentów na zagranicznych rynkach, działania mające na celu rozpoczęcie 

bądź wzrost eksportu 

O tym jak ważna jest rozpoznawalność marki, jaka jest percepcja w rankingu przewag, 

którymi dysponują konkurenci Respondentów na zagranicznych rynkach, dowodzi analiza 

przedstawiona na wykresie 17. Rozpoznawalność marki oraz reputacja firmy są na pierwszym 

miejscu, jako czynnik przewagi konkurentów. Kolejne dwa czynniki uzyskały podobny 

poziom wskazań (35-36%). Są to niskie koszty produkcji oraz skuteczny marketing oraz 

nowoczesne formy promocji i reklamy. Kolejne wskazania – w okolicach 10-11% to 

znajomość rynku eksportowego oraz korzystna relacja ceny do jakości. Najniższy poziom 

wskazań dotyczy sposobu zarządzania i organizacji firmy (2,4%), umiejętności współpracy z 

innymi podmiotami (3,5%) oraz zróżnicowania, szerokości asortymentu produktów (4,7%). 
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Wykres 18: Aspekty, w jakich Respondenci upatrują przewagi konkurentów na 

zagranicznych rynkach  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Presja konkurencyjna odczuwana jest przez Respondentów ze strony podmiotów z różnych 

regionów. Wykres 19 przedstawia syntetyczne ujęcie udzielonych odpowiedzi, w podziale na 

eksporterów i nieeksporterów. Między dwoma grupami Respondentów występują 
statystycznie istotne różnice. W naturalny sposób, nieeksporterzy wskazują na wyższą presję 
konkurencyjną odczuwaną ze strony podmiotów z Polski. Dotyczy ich też presja ze strony 

firm z UE oraz krajów o niskich kosztach pracy, które obecne są na rynku Polski. W innej 

sytuacji znajdują się podmioty eksportujące. W mniejszym stopniu dotyczy ich konkurencja z 

Polski. W większym natomiast borykają się z konkurencją na rynkach zagranicznych, ze 

strony przede wszystkim podmiotów ze „starych” krajów członkowskich UE.  
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Wykres 19: Średnie odpowiedzi na pytanie: na ile firmy z wymienionych regionów 

stanowią konkurencję dla Respondentów (zestawienie syntetyczne, 1 – nie stanowią 
poważnej konkurencji, 5 – stanowią poważną konkurencję) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Powyższe konstatacje znajdują potwierdzenie, jeśli przeanalizujemy wyniki ujęte w sposób 

szczegółowy, dla poszczególnych kategorii krajów oraz Polski. Każdej z kategorii można 

było przypisać odpowiednią skalę, od 1 (nie stanowią konkurencji), do 5 (stanowią poważną 
konkurencję). Wykresy szczegółowe sporządzone zostały na kształt histogramów, więcej 

wskazań po prawej stronie, wskazuje na silniej odczuwaną konkurencję. 

Przykładowo, wskazania nieeksporterów względem konkurentów z Polski występują przede 

wszystkim po prawej stronie wykresu – co ilustruje odczuwaną poważną konkurencję 
(wskazania 4 i 5).  
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Wykres 20: Struktura odpowiedzi na pytanie: na ile firmy z Polski stanowią 
konkurencję dla Respondentów (zestawienie szczegółowe) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

 

Jeżeli chodzi o presję konkurencyjną odczuwaną ze strony firm z krajów o niskich kosztach 

pracy, to wskazania 4 oraz 5 dotyczą przede wszystkim eksporterów. Zaznaczyć należy przy 

tym, że różnice między eksporterami i nieeksporterami nie są istotne statystycznie. 
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Wykres 21: Struktura odpowiedzi na pytanie: na ile firmy z krajów o niskich kosztach 

pracy stanowią konkurencję dla Respondentów (zestawienie szczegółowe) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie nieistotne 

 

Statystycznie istotne różnice występują w przypadku konkurencji ze strony podmiotów z 

krajów członkowskich „starej” UE. Warto zauważyć dużą częstość wskazań „4” deklarowaną 
przez eksporterów.   
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Wykres 22: Struktura odpowiedzi na pytanie: na ile firmy z krajów „starej UE” 

stanowią konkurencję dla Respondentów (zestawienie szczegółowe) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

 

Z kolei w odniesieniu do konkurentów z nowych krajów członkowskich UE, eksporterzy 

deklarują średnią (3) oraz średnio-silną (4) odczuwaną presję konkurencyjną. Różnice między 

eksporterami oraz nieeksporterami nie są istotne statystycznie. 
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Wykres 23: Struktura odpowiedzi na pytanie: na ile firmy z nowych krajów 

członkowskich UE stanowią konkurencję dla Respondentów (zestawienie szczegółowe) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie nieistotne 

W formularzu ankietowym, blok pytań poświęcony został staraniom czynionym przez 

Respondentów, aby rozpocząć lub zwiększyć eksport. Odpowiedzi na nie mogły udzielać 
podmioty, które są eksporterami, bądź potencjalnymi eksporterami (mogą także realizować 
import).  

Spośród 119 Respondentów, 77 (65%) w ciągu ostatnich trzech latach czyniło starania, aby 

rozpocząć lub zwiększyć eksport. W przypadku 42 podmiotów, takowe działania nie były 

podejmowane. Powody takiego stanu są różnorodne, przede wszystkim jednak Respondenci 

wskazali, że nie widzą potrzeby eksportu, gdyż krajowy rynek jest wystarczająco chłonny. W 

przypadku 28,5% wskazań, zdaniem Respondentów produkt ma charakter wyłącznie lokalny, 

tym samym nie może stać się przedmiotem wymiany międzynarodowej. 14,3% wskazań 
dotyczy trudności ze znalezieniem zagranicznego odbiorcy. Po 4,8% wskazań dotyczy 

wysokich wymagań zagranicznych kontrahentów oraz wysokiego ryzyka dotyczącego 

wiarygodności partnera zagranicznego. Żaden z Respondentów nie wskazał kategorii „brak 

jest w firmie specjalistów w dziedzinie eksportu”.  
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Wykres 24: Powody niepodejmowania starań, aby rozpocząć bądź zwiększyć eksport (w 

ostatnich trzech latach) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Uzyskane wyniki w znacznej mierze są niezgodne z oczekiwaniami. Można było spodziewać 
się większego odsetka wskazań na kwestie związane z ryzykiem eksportowym, promocją na 

zagranicznych rynkach oraz wyzwania związane z eksportem. 

Z punktu widzenia polityki wsparcia eksportu w regionie, interpretacja uzyskanych wyników 

nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, należy przyjąć przesłanie wynikające z modeli a’la 

Melitz, wynikające z koncepcji heterogeniczności podmiotów. Jak już wspomniano, tylko 

stosunkowo nieliczne, najbardziej produktywne, a tym samym konkurencyjne, podmioty 

gospodarcze zostają eksporterami, znaczna część obsługuje tylko rynek krajowy. Z tego 

punktu widzenia, znaczny odsetek wskazań dotyczących wysokiej chłonności rynku 

krajowego oraz lokalnego charakteru produktu – może wynikać z kilku czynników: 

niedostatecznego poziomu produktywności, ogólnego wysokiego poziomu ryzyka 

związanego z eksportem bądź niechęci do podjęcia tego ryzyka czy posiadania zdolności 

produkcyjnych, które są wystarczające dla zaopatrywania (tylko) rynku krajowego. Przywołać 
należy stwierdzenie noblisty, P. Krugmana, zgodnie z którym „eksport jest potrzebny tylko po 

to, aby nim zapłacić za import”. Dotyczy ono zasadniczo wymiaru makroekonomicznego 

relacji międzynarodowych, przede wszystkim równowagi zewnętrznej. Jednakże 

interpretować można je także w wymiarze mikroekonomicznym. Sprzedaż na zagraniczne 

rynki nie jest łatwa. Z drugiej strony, rozważyć należy uwzględnienie w wachlarzu działań 
promocyjnych, uświadomienie przedsiębiorców, że: 
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⇒ pomimo wystarczającej chłonności rynku krajowego, to ekspansja na rynki 

zagraniczne może przyczynić się do rozwoju firmy. Zwiększenie skali działalności 

pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału rosnących korzyści skali, a tym 

samym redukcji kosztu przeciętnego  i podniesienie marży zysku. Chłonność rynku 

krajowego może jednocześnie ulec zmniejszeniu, jeśli na przykład w przypadku rynku 

o ograniczonych rozmiarach pojawi się na nim poważny „gracz”, bądź jeden z 

konkurentów o znacznym udziale w rynku, zacznie realizować strategię obniżki cen; 

⇒ w globalnej gospodarce, tzw. lokalność rynków ulega ograniczeniu ze względu na 

eliminację przeszkód w ramach rynku wewnętrznego UE. Oznacza to, że łatwiej wejść 
na rynki zagraniczne, ale także rynek lokalny łatwiej może być penetrowany przez 

konkurentów zagranicznych (wzrost presji konkurencyjnej), 

⇒ „lokalność” ma także coraz mniejsze znaczenie w warunkach upodabniania się 
potrzeb konsumentów na poszczególnych rynkach w rezultacie postępującej 

globalizacji oraz spadku kosztów transportu,  

⇒ ryzyko towarzyszące eksportowi można na wiele sposobów eliminować, wówczas 

może nastąpić „przesunięcie preferencji” z rynku lokalnego na zagraniczne. Liczne 

wskazania dotyczące wysokiej chłonności krajowego rynku oraz lokalności produktu 

mogą wynikać z obaw przed ekspansją na rynek zagraniczny, wynikających z braku 

doświadczeń z eksportem, obaw przez ryzykiem z nim związanym, ale także z 

nieznajomości całego spektrum korzyści z eksportem związanych (mimo, iż kategoria 

ta nie uzyskała dużo wskazań). Mogą też być wynikiem ogólnej pasywnej postawy 

przedsiębiorcy – swoistego stanu zadowolenia z istniejącego status quo. 

W kolejnym punkcie analizy 77 Respondentów, określiło przyczyny podejmowania starań dla 

rozpoczęcia lub wzrostu wartości eksportu.  
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Wykres 25: Powody podejmowania starań mających na celu rozpoczęcie bądź 
zwiększenie eksportu (w ostatnich trzech latach) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Eksport postrzegany jest przede wszystkim jako dodatkowe źródło przychodów dla firmy 

(37,7% wskazań). Po drugie (29,9%), eksport jest bardziej opłacalny niż sprzedaż na rynku 

krajowym. Powyższe wskazania są zgodne z przewidywaniami i przesłaniem koncepcji 

heterogeniczności podmiotów M. Melitza. Oba wskazania można interpretować łącznie, jako 

prawidłową interpretację rzeczonej koncepcji. Po 21% wskazań uzyskały: za mały popyt na 

rynku krajowym oraz wykorzystanie pojawiających się okazji.  

Najmniej wskazań dotyczy postrzegania eksportu, jako zabezpieczenia na wypadek spadku 

popytu krajowego. Uzyskany wynik jest zbieżny z licznymi wskazaniami dotyczącymi 

wysokiej chłonności rynku krajowego oraz „lokalności” produktu. W działaniach 

promocyjnych warto zaakcentować fakt, że wysoki popyt na rynku krajowym nie jest 

zagwarantowany, podlega fluktuacjom krótkookresowym oraz długookresowym. Co więcej – 

dywersyfikacja rynków (krajowego i zagranicznych) jest zasadną strategią biznesową 
prowadzącą do redukcji ryzyka działalności gospodarczej. 
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Plany i strategie eksportowe, percepcja skutków eksportu 

W nadchodzących dwóch latach, większość z eksporterów (51,2%) planuje prowadzić 
rozpoznanie rynków eksportowych (co powinno skutkować w dalszej perspektywie wzrostem 

eksportu), 22,6% planuje utrzymać dotychczasowy poziom eksportu, 19,0% przewiduje 

nieznaczne zwiększenie eksportu, 7,1% - znaczny wzrost eksportu. Spośród nieeksporterów, 

zdecydowana większość (88,2%) nie planuje rozpoczęcia eksportu. Odsetek ten jest 

zaskakująco wysoki. Przyczyny braku zainteresowania eksportem zostały już opisane 

powyżej. 

Wykres 26: Zamiary Respondentów dotyczące rozpoczęcia bądź rozszerzenia 

działalności eksportowej w nadchodzących dwóch latach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Ważnym elementem w działalności firmy jest opracowanie i realizacja strategii eksportowej. 

Sporządzenie takiego dokumentu przede wszystkim wiąże się z identyfikacją elementów 

SWOT podmiotu w kontekście zamierzeń eksportowych, które dotyczą konkurencyjności, 

potencjału finansowego, kadrowego, produkcyjnego, identyfikacji czynników ryzyka itp.. 

Strategia obejmuje także zdefiniowanie planów odnośnie do wejścia na nowe rynki bądź 
wzrostu eksportu na rynki dotychczas obsługiwane. Pośród eksporterów, 47% ankietowanych 

podmiotów opracowało taką strategię, 4% nie posiada jej, ale planuje opracowanie takiego 

dokumentu. 49% eksporterów nie opracowało strategii i nie planuje tego uczynić. Pośród 

nieeksporterów, opracowanie strategii deklaruje jedynie 6% Respondentów.  
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Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, jakie są powody braku zainteresowania znacznej części 

Respondentów opracowaniem i realizacją strategii rozwoju eksportu. Może być to przejawem 

krótkowzroczności przedsiębiorców – koncentracji na krótkim okresie. Jest to ważny 

dokument, będący podstawą eksportu realizowanego nie na zasadzie ad hoc, ale w sposób 

trwały. Przede wszystkim strategia taka porządkuje działania realizowane na rzecz 

zwiększania eksportu. Jest swoistym „przyjrzeniem się sobie”, krytyczną analizą potencjału 

konkurencyjnego i rozpoznaniem czynników determinujących możliwości eksportowe. 

Jak już wspomniano, we współczesnej literaturze teoretycznej oraz w badaniach 

empirycznych jednym z ciekawszych problemów badawczych jest związek między 

produktywnością oraz intensywnością eksportu. Z eksportem związane są efekty tzw. selekcji 

oraz sortowania. Wyjściowy poziom produktywności determinuje czy podmiot staje się 
eksporterem, czy zaopatruje jedynie rynek krajowy. Podmioty o za niskim poziomie 

produktywności są natomiast eliminowane z rynku krajowego. Co więcej, realizowany 

eksport może prowadzić do dalszego wzrostu produktywności, co określane jest, jako 

learning by exporting. Może zachodzić także podobny proces w zakresie importu – learning 

by importing. Bez wątpienia, kwestia wpływu eksportu na wzrost produktywności oceniona 

może być jedynie przy pomocy zaawansowanych metod badawczych, w tym panelowych 

modeli ekonometrycznych, bazujących na dużym zbiorze danych statystycznych dla 

indywidualnych podmiotów. Takie analizy wykraczają poza zakres niniejszego opracowania. 

Jednakże intersujące jest także poznanie doświadczeń Respondentów oraz ich percepcji, 

odnośnie do związku między produktywnością i eksportem (a także innych relacji, które były 

przedmiotem badania ankietowego).  

Pozytywny wpływ eksportu na produktywność deklarowany jest przede wszystkim przez 

eksporterów. 17,6% z nich udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, 49,4% „raczej tak”. W 

przypadku nieeksporterów, zadane pytanie miało na celu poznanie ich opinii na temat badanej 

zależności, ich stanu wiedzy oraz świadomości w tym zakresie, także wynikającej z 

obserwacji firm eksportujących. De facto jest to pytanie o stan wiedzy na temat korzyści 

wynikających z eksportu. Przeważająca część nieeksporterów udzieliła odpowiedzi „nie 

dotyczy” (23,5%), bądź „nie potrafimy określić tak, czy nie” (35,3%). Uzyskane wyniki 

można interpretować następująco: 

⇒ nieidentyfikowanie związku między eksportem i produktywnością jest częściowo 

pochodną braku doświadczeń z eksportem, 

 

⇒ jednak tak znaczny brak opinii w tej kwestii jest zaskakujący. Może dowodzić braku 

zainteresowania sytuacją eksporterów,  

 

⇒ może też pośrednio świadczyć o słabej wiedzy na temat korzyści wynikających z 

podjęcia i realizacji aktywności eksportowej. W działaniach promujących eksport 

należałoby zatem propagować wiedzę dotyczącą korzyści z eksportu oraz na zasadzie 

benchmarkingu, opisywać pozytywne doświadczenia innych podmiotów związane z 

eksportem, 
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⇒ w przypadku nieeksporterów mógł także wystąpić psychologiczny efekt „wyparcia”. 

Respondenci są świadomi korzyści z eksportu. Nie podjęli jednakże wyzwania i trudu, 

aby taką aktywność prowadzić. Deklarują zatem brak wiedzy oraz, że ich to nie 

dotyczy.  

Różnice we wskazaniach między eksporterami oraz nieeksporterami są statystycznie istotne.  

 

Wykres 27: Struktura odpowiedzi na pytanie, czy eksport przyczynia się do wzrostu 

produktywności  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

 

Podobne różnice między eksporterami oraz nieeksporterami występują w przypadku 

odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu eksportu na przyrost wiedzy i kompetencji. 

Nieeksporterzy znacznie częściej wskazali „zdecydowanie nie”. Częstość wskazań „raczej 

tak” oraz „zdecydowanie tak” jest istotnie niższa. Różnice w udzielonych odpowiedziach 

między eksporterami i nieeksporterami są statystycznie istotne.  
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Wykres 28: Struktura odpowiedzi na pytanie, czy doświadczenie związane z 

aktywnością eksportową prowadzi do znacznego przyrostu wiedzy i kompetencji  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

Jeszcze większe różnice między eksporterami oraz nieeksporterami wystąpiły w przypadku 

oceny oraz percepcji wpływu aktywności eksportowej na konkurencyjność. Konkurencyjność 
jest pojęciem szerokim, można nawet powiedzieć nieprecyzyjnym, różnie interpretowanym w 

literaturze. Na przykład P. Krugman czy M. Porter uważają, że w długim okresie 

konkurencyjność tożsama jest z produktywnością. Uważamy jednak, że Respondenci, 

prowadząc działalność gospodarczą, na co dzień borykając się z koniecznością sprostania 

rywalom, doskonale rozumieją czym jest konkurencyjność, co to znaczy być 
konkurencyjnym. Różnica między eksporterami oraz nieeksporterami w zakresie wskazań 

„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” potraktowanych łącznie jest znaczna (87,1% do 20,5%). 

Różnice w udzielonych odpowiedziach między eksporterami i nieeksporterami są 
statystycznie istotne.  
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Wykres 29: Struktura odpowiedzi na pytanie, czy aktywności eksportowa firmy 

przyczynia się do poprawy konkurencyjności  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

 

W znacznym stopniu, kluczem do zrozumienia wpływu eksportu na konkurencyjność jest 

percepcja wymagań i wyzwań, jakie tożsame są z eksportem. Większość Respondentów 

zgadza się ze stwierdzeniem, że wymagania na rynkach zagranicznych są wyższe, niż na 

rynku krajowym, przy czym – ponownie – między odpowiedziami udzielonymi przez 

eksporterów i nieeksporterów występują statystycznie istotne różnice. 73% eksporterów 

udzieliło odpowiedzi „raczej tak” oraz „zdecydowanie tak”; w przypadku nieeksporterów 

odsetek ten łącznie wyniósł 32,2%. W literaturze przedmiotu eksport często traktowany jest 

jako swoisty test, sprawdzian weryfikujący konkurencyjność oraz możliwości działania 

podmiotu gospodarczego w warunkach otwartej, konkurencyjnej gospodarki, wielorakich 

wyzwań i ryzyk. Aby spełnić te wymagania, zazwyczaj niezbędne jest ciągłe podejmowanie 

działań mających na celu poprawę konkurencyjności.  
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Wykres 30: Struktura odpowiedzi na pytanie, czy wymagania na rynkach 

zagranicznych są wyższe niż na rynku krajowym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

Kolejne dwa wykresy (31 i 32) informują o tym, jak Respondenci oceniają związek między 

aktywnością eksportową oraz innowacyjnością, przy czym odpowiednie pytanie zadane 

zostało „w dwie strony”: (a) czy prowadzona działalność innowacyjna stymuluje aktywność 
eksportową oraz (b) „czy aktywność eksportowa stymuluje innowacyjność”. W obu 

przypadkach, udzielone przez eksporterów oraz nieeksporterów odpowiedzi różnią się 
statystycznie istotnie, przy czym: 

- odsetek łącznych wskazań „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”, jest znacznie wyższy w 

przypadku eksporterów (dotyczy to odpowiedzi na oba pytania), 

- w przypadku nieeksporterów, odsetek wskazań „nie potrafimy określić tak, czy nie” jest 

prawie dwukrotnie wyższy, niż deklarują to eksporterzy, 

- odpowiedzi eksporterów w przypadku obu pytań nieznacznie różnią się, natomiast struktura 

odpowiedzi nieeksporterów jest identyczna. Można wnioskować, że ich wiedza na temat siły 

oraz kierunku związku między innowacyjnością oraz eksportem jest mniejsza, niż w 

przypadku eksporterów. 

Zadane dwa pytania dotyczące relacji eksport-innowacyjność bez wątpienia należą do 

trudnych. Można by powiedzieć, że – używając kolokwialnego języka – z punktu widzenia 

części Respondentów, praktyków gospodarczych, mają one charakter wysoce „abstrakcyjny”. 
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Trudne jest zwłaszcza rozróżnienie kierunku tej zależności. De facto mamy do czynienia z 

okrężnym związkiem przyczynowo – skutkowym. Innowacyjność prowadzi do zwiększenia 

potencjału eksportowego. Z kolei eksport – na zasadzie learning by exporting – często 

przekłada się na wzrost potencjału innowacyjnego. To jednak przede wszystkim eksporterzy 

dostrzegają powyższą relację, są jej świadomi. W ich aktywności i ekspansji na rynki 

zagraniczne, innowacyjność stanowi większą część potencjału konkurencyjnego. 

 

Wykres 31: Struktura odpowiedzi na pytanie, czy prowadzona działalność innowacyjna 

stymuluje aktywność eksportową 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami 

i nieeksporterami są statystycznie istotne 
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Wykres 32: Struktura odpowiedzi na pytanie, czy aktywność eksportowa stymuluje 

innowacyjność 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

 

Jedną z funkcji eksportu jest powiększenie rynku zbytu. Dla wielu firm rynek krajowy jest 

zbyt mały, aby osiągnąć korzyści skali bądź tak zwaną minimalną skalę działania 

(gwarantującą możliwość rozwoju firmy, wypracowanie większych zysków oraz podjęcie 

nowych inwestycji, w tym w innowacji). Respondenci, którzy uczestniczyli w badaniu 

ankietowym to podmioty średniej wielkości. Nie należało się zatem spodziewać wysokiego 

odsetka deklaracji, iż rynek krajowy jest dużo mniejszy, niż możliwości firmy. Różnice 

między odpowiedziami eksporterów oraz nieeksporterów nie są statystycznie istotne. Jednak 

to przede wszystkim eksporterzy wskazują, że popyt na rynku krajowym jest dużo mniejszy 

bądź nieznacznie mniejszy niż możliwości produkcyjne. Więcej niż połowa nieeksporterów 

(56%) uważa, że popyt krajowy jest zbieżny z ich możliwościami produkcyjnymi. 
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Wykres 33: Struktura odpowiedzi na pytanie, jaki jest popyt krajowy na produkty lub 

usługi firmy, względem możliwości produkcyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami nie są statystycznie istotne 

 

Stosunek do podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 

Kolejną kwestią poddaną pod ocenę Recenzentów była obecność podmiotów z udziałem 

kapitału zagranicznego na polskim rynku. Skutki działalności takich firm są przedmiotem 

poważnych, licznych badań empirycznych oraz dociekań teoretycznych. W skrócie rzecz 

ujmując, zagraniczni inwestorzy bezpośredni są poważnymi konkurentami dla rodzimych 

podmiotów; ich działalność może prowadzić do wypierania tych ostatnich z rynku, ponieważ 
ze względu na swą siłę kapitałową/finansową mogą realizować agresywną strategię cenową 
(celem eliminacji słabszych, rodzimych konkurentów z rynku). Obecność podmiotów z 

zagranicznym kapitałem ma też pozytywne strony. Wiąże się ona z efektem konkurencji, 

który polega na tym, że rodzime podmioty – w obliczu zagrożenia – są niejako „zmuszone” 

do poprawy swojej konkurencyjności. Stają się m.in. bardziej innowacyjne, produktywne itp. 

Cześć z podmiotów, która nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, jest eliminowana z 

rynku (to oczywiście nie jest pozytywnym aspektem, aczkolwiek jest to jeden z aspektów 

wolnego rynku). Wiele rodzimych podmiotów – w myśl opisanego w literaturze efektu 

naśladownictwa – uczy się od zagranicznych inwestorów: podpatrując ich strategie 

marketingowe, wizerunkowe, itp. Wspomnieć należy także o transferze technologii, czyli 

procesie uczenia się od zagranicznych inwestorów rozwiązań technologicznych. Tego rodzaju 
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transfer jest intensywny zwłaszcza, jeśli podmioty rodzime współpracują z zagranicznymi 

inwestorami bezpośrednimi. 

Ze względu na fakt, że różnice w udzielonych odpowiedziach między eksporterami i 

nieeksporterami nie są statystycznie istotne, na wykresie 34 zaprezentowane zostały 

odpowiedzi Respondentów ogółem.  

Wykres 34: Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące podmiotów z udziałem kapitału 

zagranicznego działających w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Część Respondentów nie jest w stanie udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Zakres 

niepewności jest największy w przypadku pytania dotyczącego zagrożenia pozycji, mniejszy 

w przypadku inspirującej roli zagranicznych inwestorów, najmniejszy w przypadku 

wymuszenia poprawy konkurencyjności. Jeżeli chodzi o pytanie, czy zagraniczni inwestorzy 

bezpośredni są zagrożeniem dla pozycji firmy na rynku, przeważająca część Respondentów 

udzieliła odpowiedzi „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”. Podobny odsetek odpowiedzi 

wystąpił w przypadku odpowiedzi na pytanie dotyczące inspiracji, jednak więcej wskazań 

przypada na „raczej tak”. Nieco inaczej przedstawia się struktura odpowiedzi na pytanie 

dotyczące wymuszenia poprawy konkurencyjności: w tym przypadku występuje najwyższy 

odsetek wskazań (łącznie) na „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”. 

Uzyskany obraz percepcji/opinii Respondentów, dotyczących obecności w Polsce podmiotów 

z udziałem zagranicznego kapitału jest optymistyczny. Podmioty te raczej nie stanowią 
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zagrożenia dla pozycji Respondentów na rynku, jednak wymuszają poprawę 
konkurencyjności.  

 

Determinanty oraz bariery w działalności eksportowej 

Rozpoczęcie bądź rozwój działalności eksportowej determinowane są przez różnorodne 

czynniki. Respondenci poproszeni zostali o ich identyfikację, przy czym opinie eksporterów 

porównane zostały do nieeksporterów. Wyniki prezentowane są w tabeli 6, przy czym 

wytłuszczone zostały te czynniki, w przypadku których wskazania eksporterów i 

nieeksporterów w sposób statystycznie istotny się różnią. Poszczególne czynniki w tabeli 

uporządkowane zostały względem istotności wskazań Respondentów ogółem, przy czym jest 

to tożsame z kolejnością wskazań eksporterów, ze względu na ich dominację w badanej 

populacji.  

Najważniejszym czynnikiem jest „dysponowanie konkurencyjnym i innowacyjnym 

produktem” (średnia ze wskazań 4,61). Jest to najbardziej istotny czynnik w opinii zarówno 

eksporterów jak też nieeksporterów, przy czym w opinii tych pierwszych uzyskał on wyższą 
średnią ze wskazań. Rezultat taki w znacznej mierze jest oczywisty, odnosi się do naturalnego 

stanu rzeczy, w którym podstawą działalności jest dysponowanie konkurencyjnym 

produktem. Czy jest on innowacyjny, to już inna kwestia. Konkurować można bowiem 

innymi aspektami – na przykład ceną. Poza tym można na rynek zagraniczny wejść na 

przykład ze średnio konkurencyjnym produktem, wówczas aktywność eksportowa jest 

traktowana jako sposób na: zdobycie wiedzy, udoskonalenie produktu – zwłaszcza jeśli 
eksport jest połączony z innymi formami aktywności na zagranicznych rynkach (na przykład 

przez podejmowanie inwestycji bezpośrednich). Przekaz płynący z uzyskanych wyników, dla 

potencjalnych eksporterów jest jednakże klarowny: podstawą jest dysponowanie 

konkurencyjnym oraz innowacyjnym produktem. Wiele z potencjalnych eksporterów takowe 

produkty posiada w swojej ofercie. Często obawiają się jednak oni, czy sprostają wyzwaniu, 

jakim jest aktywność eksportowa. 

Drugi w kolejności czynnik, to „determinacja i przekonanie, że odniesiemy sukces w 

eksporcie” (4,53). Jest to kategoria z grupy czynników natury psychologicznej. Jednakże 

ogniskuje się w niej cały szereg czynników, związanych na przykład ze sposobem 

zarządzania, stylem przywództwa, zakresem partycypacji załogi w zyskach z innowacji itp.  

Na trzecim miejscu uplasowała się znajomość języków obcych przez pracowników (4,6). W 

tym przypadku różnica między średnim poziomem wskazań eksporterów i nieeksporterów 

jest znaczna, de facto największa pośród wszystkich czynników. W globalnej, otwartej 

gospodarce ważny jest kapitał relacyjny, a jego częścią jest sprawna komunikacja 

międzynarodowa. Jest ona tym ważniejsza, im bardziej zaawansowany jest produkt, będący 

podstawą oferty firmy. Uzyskane wyniki są interesujące w tym sensie, że z wielu analiz 

wynika, że (słaba) znajomość języków obcych nie jest już aktualnie przeszkodą w 

działalności eksportowej. Zestawienie opinii eksporterów oraz nieeksporterów wskazuje 

jednak, że ci ostatni nie zdają sobie w pełni sprawy, jak ważna jest to kwestia. 
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Kolejną pozycję zajęła umiejętność współpracy z innymi podmiotami w zakresie wdrażania 

innowacji oraz realizacji eksportu, dalsze natomiast: dostęp do wiedzy o rynkach 

zagranicznych, stabilność reguł gry oraz wsparcie ze środków publicznych innowacyjności 

oraz eksportu. Zauważyć warto, że wsparcie innowacyjności uzyskało – tylko nieznacznie – 

ale jednak wyższą średnią ze wskazań, niż wsparcie eksportu. To optymistyczny sygnał. 

Świadczy o wysokiej świadomości roli innowacyjności w rozwoju eksportu. 

Tabela 6: Ocena istotności czynników dla rozpoczęcia lub rozwoju działalności 

eksportowej 

Eksporterzy Nieeksporterzy 
Respondenci 

ogółem 
p-value 

Dysponowanie konkurencyjnym, 

innowacyjnym produktem 
4,71 4,38 4,61 0,001 

Determinacja i przekonanie, że 

odniesiemy sukces w eksporcie 
4,67 4,18 4,53 0,000 

Znajomość języków obcych przez 
pracowników 

4,60 3,94 4,41 0,000 

Umiejętność współpracy z innymi 

podmiotami w zakresie wdrażania 

innowacji oraz realizacji eksportu 

4,53 4,12 4,41 0,002 

Dostęp do wiedzy o rynkach 

zagranicznych 
4,49 4,03 4,36 0,001 

Stabilność i przejrzystość reguł gry w 

eksporcie (przepisów prawnych, 

systemów wsparcia) 

4,45 4,09 4,34 0,002 

Wsparcie działań na rzecz wzrostu 
innowacyjności ze środków publicznych 

4,34 4,00 4,24 0,013 

Wsparcie eksportu ze środków 

publicznych (np. promocji eksportu, 

uczestnictwa w targach) 

4,32 3,97 4,22 0,004 

Dogodna lokalizacja i dostęp do sprawnej 
sieci transportowej 

4,26 3,94 4,17 0,195 

Wysokie kwalifikacje pracowników 4,24 3,76 4,10 0,059 

Pozyskanie inwestora zagranicznego bądź 
działanie w ramach grupy kapitałowej 

3,82 3,91 3,85 0,543 

Stabilność kursów walutowych 3,81 3,88 3,83 0,859 

Sukces eksportowy podmiotów z branży, w 
której działamy 

3,76 3,94 3,82 0,882 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, zaznaczenie poprzez 

wytłuszczenie wskazuje na te czynniki, w przypadku których odpowiedzi eksporterów oraz 

nieeksporterów różnią się w sposób statystycznie istotny 

Respondenci poproszeni zostali o wskazanie barier, które utrudniają rozpoczęcie bądź 
prowadzenie działalności eksportowej. Pogrupowane zostały one w trzy kategorie. Na 

wykresie 35 przedstawione zostały odpowiedzi Respondentów w ujęciu syntetycznym w 

podziale na eksporterów i nieeksporterów. Jeżeli chodzi o bariery wewnętrzne, dotyczące 

głównie firmy, wskazania eksporterów i nieeksporterów są zbliżone, różnice w udzielonych 

odpowiedziach nie są statystycznie istotne. Większość Respondentów wskazuje na brak 

takich barier. Wyższy ich poziom identyfikowany jest w przypadku czynników zewnętrznych, 

przez eksporterów. W zakresie czynników zewnętrznych, różnice w odpowiedziach między 

eksporterami oraz nieeksporterami są statystycznie istotne. Uzyskane wyniki należy 
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interpretować w taki sposób, że podmioty, które już eksportują, są w stanie dostrzec wiele z 

barier zewnętrznych i na podstawie własnych doświadczeń określić ich rangę. To, czego 

nieeksporterzy „jeszcze nie dostrzegają”, w przypadku eksporterów jest już doświadczeniem 

praktycznym, z którego wypływają konkretne wskazówki dla formułowania priorytetów 

wsparcia eksportu.  

  

Wykres 35: Syntetyczna ocena wewnętrznych i zewnętrznych barier utrudniających 

rozpoczęcie bądź prowadzenie działalności eksportowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, tylko w przypadku czynników 

zewnętrznych różnice między eksporterami i nieeksporterami są statystycznie istotne 

Na trzech kolejnych wykresach przedstawione zostały szczegółowe opinie Respondentów w 

podziale na trzy wspomniane kategorie barier. Zaznaczyć należy, że większość z 

nieeksporterów nie wskazała na występowanie jakichkolwiek barier. Stąd niskie syntetyczne 

oceny (wykres 35). Natomiast na wykresach szczegółowych, ze względu na niską liczbę 
nieeksporterów, którzy wskazali na jakiekolwiek bariery, poszczególne z nich – dla tych z 

nieeksporterów, którzy je wskazali – są poważnym utrudnieniem. Stąd wysokie wartości 

wskazań na zestawieniach szczegółowych. 

Wewnętrzne czynniki (dotyczące głównie firmy) utrudniające rozpoczęcie bądź prowadzenie 

działalności eksportowej przedstawione zostały na wykresie 36. Dla Respondentów ogółem są 
to przede wszystkim utrudniony dostęp do finansowania oraz niechęć do podjęcia ryzyka 

związanego z eksportem. Należy jednak zwrócić uwagę na różnice między eksporterami i 
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nieeksporterami. W przypadku tych pierwszych, utrudniony dostęp do finansowania jest 

bardziej istotną barierą, natomiast w przypadku tych ostatnich mamy do czynienia z znaczną 
liczbą wskazań „niechęć do podjęcia ryzyka związanego z eksportem”. W przypadku 

eksporterów, poziom wskazań na ten czynnik jest zdecydowanie niższy, co wynika z 

akumulacji doświadczenia. W działaniach promujących eksport należy tym samym rozważyć 
wprowadzenie szkoleń dotyczących sposobów eliminacji ryzyka eksportowego. 

Należy nieco szerzej skomentować uzyskane wysokie wskazania odnoszące się do 

„utrudnionego dostępu do finansowania”. Oferta banków oraz innych instytucji finansowych 

jest w Polsce bardzo szeroka. Trudności z uzyskaniem finansowania związane są raczej w 

polityką banków, które na przykład preferują udzielanie kredytów podmiotom z określonych 

branż. Respondenci ponadto nie są w stanie spełnić wymogów dotyczących zabezpieczenia 

kredytów, bądź są już na tyle zadłużeni, że z punktu widzenia instytucji finansowych dalsze 

zwiększenie finansowania jest ryzykowne.  

Kolejne czynniki to wysoki stopień zdominowania branży przez wiodące firmy, a także niska 

płynność finansowa (jest ona także przeszkodą w dostępie do finansowania). Warto 

odnotować fakt, że na piątym miejscu znalazł się brak znajomości języków obcych przez 

kadrę. 

Wykres 36: Czynniki wewnętrzne (dotyczące głównie firmy) utrudniającą rozpoczęcie 

bądź prowadzenie działalności eksportowej 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Jeżeli chodzi o bariery zewnętrzne, dotyczące kraju i regionu, które utrudniają rozpoczęcie 

bądź prowadzenie działalności eksportowej, są to przede wszystkim brak skutecznego 

wsparcia dla eksportu oraz rosnące ceny surowców i materiałów. Na miejscu kolejnym 

znalazła się niejasność i zmienność przepisów w Polsce, przy czym dotyczy to przede 

wszystkim nieeksporterów. Kolejna istotna bariera to presja płacowa (rosnące koszty pracy). 

Należy nadmienić, iż żaden z Respondentów nie wskazał na kategorie: stan pozostałej 

infrastruktury w Polsce oraz stan pozostałej infrastruktury w województwie pomorskim. 

 

Wykres 37: Czynniki zewnętrzne – dotyczące kraju i regionu – utrudniające rozpoczęcie 

bądź prowadzenie działalności eksportowej (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

W rankingu barier zewnętrznych, o charakterze międzynarodowym, na pierwszym miejscu 

wskazana została wysoka konkurencja na rynkach zagranicznych, która postrzegana jest 

przede wszystkim jako dotkliwa przez nieeksporterów. Na drugim miejscu znalazły się 
bariery administracyjne na rynkach zagranicznych, na kolejnym zmienność kursów 

walutowych. 
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Wykres 38: Czynniki zewnętrzne – o charakterze międzynarodowym – utrudniające 

rozpoczęcie bądź prowadzenie działalności eksportowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Związek między innowacyjnością i internacjonalizacją 

W kolejnej grupie pytań badano związek między innowacyjnością a internacjonalizacją. Jak 

wiemy, wysoki poziom produktywności i zdolność do dostosowywania oferty do 

zmieniających się oczekiwań klientów (innowacyjność) to klucze do uzyskania i utrzymania 

silnej pozycji konkurencyjnej na poszczególnych rynkach. Z reguły rynki międzynarodowe o 

większym natężeniu konkurencji są pod tym względem bardziej wymagające i tylko nieliczne 

podmioty są w stanie się na nich utrzymać. Innowacyjność rozumiana jako zdolność do 

ciągłego wdrażania mniejszych czy większych zmian pełni w tym aspekcie rolę kluczową. 
Wprowadzanie ciągłych zmian (produktowych, procesowych czy organizacyjnych) w celu 

utrzymania pozycji konkurencyjnej przez zdecydowaną większość Respondentów uznane 

zostało za istotne bądź kluczowe (79%) – zob. wykres 39. Za mało istotne uznało je jednie 

9,4% eksporterów, lecz aż 23,5% nieeksporterów. Za trudne do oceny uznało 8,2% 

eksporterów i 5,9% nieeksporterów. Udział podmiotów uznających ciągłe zmiany za 

kluczowe był zdecydowanie wyższy wśród populacji eksporterów – 12,9% w stosunku do 

5,9%.  
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Wykres 39: Deklaracje eksporterów i nieeksporterów w ocenie znaczenia ciągłych zmian 

(produktowych, procesowych i organizacyjnych) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami 

i nieeksporterami są statystycznie nieistotne 

W grupie Respondentów udział podmiotów nie wprowadzających mniejszych bądź 
zasadniczych zmian w swojej ofercie produktowej, procesach produkcyjnych czy organizacji 

działalności, a więc pasywnych z perspektywy innowacji, wyniósł aż 29,4% (blisko jedna 

trzecia) wśród nieeksporterów i jedynie 12,9% wśród eksporterów. Duża część podmiotów 

deklaruje wprowadzanie innowacji na zasadzie ad hoc (od czasu do czasu) z czego wyłącznie 

po wprowadzeniu zmian przez najważniejszych konkurentów (strategia naśladowcy, 

podejście reaktywne) 27,1% eksporterów i 41,2% nieeksporterów oraz przed najważniejszymi 

konkurentami (strategia lidera, zachowanie strategiczne) – 7,1% eksporterów i 5,9% 

nieeksporterów. Jednocześnie 52,9% eksporterów i jedynie 23,5% nieeksporterów deklaruje 

ciągłe wprowadzanie zmian, co wskazuje na wysoki poziom kreatywności.  
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Wykres 40: Deklaracje eksporterów i nieeksporterów odnośnie wdrażania innowacji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice między eksporterami i 

nieeksporterami są statystycznie istotne 

W kolejnym pytaniu zapytano „Czy i w jaki sposób w ciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorstwo 

podnosiło wydajność/konkurencyjność, w jaki sposób zamierza to czynić w najbliższym 

czasie?”. W grupie eksporterów najbardziej popularnymi (wdrożonymi) działaniami było 

wprowadzanie udoskonalonych produktów/usług bądź nowych produktów/usług nowych w 

skali firmy, wprowadzenie nowoczesnych technologii i lub oprogramowania, szkolenie 

pracowników oraz instalacja nowoczesnych maszyn czy urządzeń. Zasadniczą przewagę 
eksporterów nad nieeksporterami zauważono w przypadku intensyfikacji prac B+R oraz 

wprowadzenia nowoczesnych technologii i/lub oprogramowania. Jednocześnie eksporterzy 

dużo rzadziej niż nieeksporterzy dokonywali racjonalizacji zatrudnienia.  
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Wykres 41: Działania innowacyjne realizowane przez Respondentów w podziale na 

eksporterów i nieeksporterów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Źródła innowacji, jak i modele innowacji mogą być wielorakie. Mogą obejmować działania 

wewnętrzne (w ramach firmy), jak i zewnętrzne podejmowane we współpracy z innymi 

firmami, wyspecjalizowanymi instytucjami systemu innowacyjnego poprzez mniej 

sformalizowane układy sieciowe. Respondenci zapytani zostali o sposób, w jaki 

unowocześniają produkty/usługi i/lub zapewniają sobie dostęp do nowych technologii. 

Nieeksporterzy dużo częściej od eksporterów (55,9% do 20,0%) deklarują brak potrzeby 

unowocześniania swoich produktów bądź usług. W pozyskaniu nowych produktów 

eksporterzy dużo częściej korzystają z pomysłów swoich pracowników (48,2% do 35,3%). 

Przewaga ta jest istotna w przypadku współpracy z ośrodkami naukowymi i zakupie 

pomysłów oraz technologii z zewnętrz (5,9% eksporterów, wobec braku deklaracji ze strony 

nieeksporterów). Jednocześnie sześciokrotnie częściej eksporterzy dysponują komórką bądź 
stanowiskiem do spraw B+R (podejmują działania in-house) – 18,8% do 2,9%. 
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Wykres 42: Sposób unowocześniania produktów i usług oraz pozyskiwania nowych 

technologii 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

Biorąc pod uwagę różne przejawy efektów działalności innowacyjnej widać wyraźnie, że 

firmy eksportujące dużo częściej są właścicielami licencji, znaków towarowych oraz 

patentów, jak również dwukrotnie częściej certyfikatów (w tym certyfikatów ISO). Blisko 

połowa eksporterów deklaruje posiadanie innych certyfikatów. Ponad jedna czwarta może 

pochwalić się posiadaniem znaków towarowych, a blisko jedna czwarta patentów. W związku 

z dotychczasowym brakiem, chęć pozyskania powyższych deklaruje ok. 5% eksporterów i 

nieeksporterów. 

 

Potrzeby w zakresie wsparcia informacyjnego, usług doradczych oraz promocji 

eksportu 

Jednym z celów badania ankietowego była identyfikacja informacji najbardziej potrzebnych 

Respondentom dla rozpoczęcia bądź intensyfikacji działalności eksportowej. Jak wynika z 

wykresu 43, wskazania (średnie) eksporterów są wyższe niż nieeksporterów, co świadczy o 

ich większej świadomości w zakresie potrzeb z eksportem związanych. Deklarowane 

potrzeby dotyczą przede wszystkim informacji o potencjalnych partnerach (50,6%), a także o 

programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych źródłach finansowania 

(3,9%). Kolejne miejsca w rankingu zajęły: informacje o targach, wystawach, misjach i 
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innych wydarzeniach gospodarczych (18,8%) oraz o prawnych i podatkowych aspektach 

działalności (16,5%). 

Wykres 43: Informacje najbardziej potrzebne Respondentom do rozpoczęcia lub 

intensyfikacji działalności eksportowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Na wykresie 44 zaprezentowane zostały preferencje Respondentów w zakresie usług 

doradczych potrzebnych do rozpoczęcia lub intensyfikacji działalności eksportowej. Podobnie 

jak w przypadku poprzedniego pytania, więcej odpowiedzi zostało udzielonych przez 

eksporterów, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze uzyskanych wyników. Najbardziej 

potrzebne Respondentom są usługi dotyczące współpracy gospodarczej (sprawdzenie 

wiarygodności partnerów). Drugie pod względem istotności są usługi w zakresie sporządzania 

wniosków o dofinansowanie lub pożyczkę (sporządzanie biznesplanów, studiów 

wykonalności oraz aplikowanie o fundusze z UE). Nieco niższe wskazania dotyczą usług w 

zakresie marketingu i sprzedaży (analizy rynku, plany marketingowe, organizacja dystrybucji 

i sprzedaży), a także kwestii prawnych aspektów działalności.  
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Wykres 44: Usługi doradcze obecnie najbardziej potrzebne Respondentom do 

rozpoczęcia lub intensyfikacji działalności eksportowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 

Pośród działań, których Respondenci oczekiwaliby, w celu zwiększenia ich szans na 

skuteczną ekspansję na zagranicznych rynkach, najwięcej wskazań dotyczy kwestii 

innowacyjności, zarówno promocji rozwiązań innowacyjnych jako takich, ale także ich 

skutecznego wdrażania. Ponownie, jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, Respondenci dają 
dowód, jak dużą uwagę przywiązują do innowacyjności. Na miejscu trzecim znalazło się 
badanie rynków zagranicznych, profilowane pod kątem popytu na wdrażane rozwiązania 

innowacyjne. Pozostałe rodzaje działań uzyskały mniej wskazań.  

Uzyskanie ochrony patentowej za granicą nie zostało wskazane przez żadnego z 

Respondentów. W kontekście powyższego, w pakiecie działań mających na celu wsparcie 

eksportu, należy uwzględnić informacje dotyczące konieczności ochrony własności 

intelektualnej za granicą, tym bardziej, że rola wiedzy w konkurowaniu wzrasta.  

  

2,9%

2,9%

2,9%

5,9%

11,8%

11,8%

11,8%

11,8%

0,0%

2,4%

10,6%

11,8%

14,1%

21,2%

29,4%

40,0%

0,8%

2,5%

8,4%

10,1%

13,4%

18,5%

24,4%

31,9%

zarządzanie przedsiębiorstwem (zarządzanie 
strategiczne, projektami, zarządzanie 

jakością, BHP)

zarządzanie zasobami ludzkimi (dobór, 
planowanie kadr, motywacyjne systemy 

wynagradzania)

finansowe (analizy i prognozy finansowe, 
wnioski kredytowe, wycena firmy, analiza 

kondycji finansowej)

proinnowacyjne (ocena potrzeb, wdrażanie 
technologii, ochrona praw własności, 

komercjalizacja produktu)

prawne (prawo administracyjne, handlowe, 
cywilne, pracy)

marketing i sprzedaż (analizy rynku, plany 
marketingowe, organizacja dystrybucji i 

sprzedaży)

wnioski o dofinansowanie lub pożyczkę 
(biznesplany, studia wykonalności, fundusze 

UE)

współpraca gospodarcza (sprawdzanie 
wiarygodności partnerów)

Respondenci ogółem

Eksporterzy

Nieeksporterzy



78 
 

Wykres 45: Działania, które najbardziej zwiększyłoby szanse Respondentów na 

skuteczną ekspansję na rynkach zagranicznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

Kwestia udzielania wsparcia przez państwo bądź jego agendy, na rzecz promocji eksportu jest 

kontrowersyjna. Jest przedmiotem licznych dyskusji, przy czym biorą w niej udział 

zwolennicy interwencji państwa w funkcjonowanie rynku, jak też przeciwnicy, wysuwając 

argumenty dowodzące, że wsparcie nie powinno być udzielane.  

Respondenci poproszeni zostali o wyrażenie opinii w powyższej kwestii. Struktura 

uzyskanych odpowiedzi w podziale na eksporterów oraz nieeksporterów przedstawiona 

została na wykresie 46. Różnice między eksporterami i nieeksporterami są statystycznie 

istotne. Eksporterzy mają zdecydowanie bardziej ugruntowaną opinię, na co wskazuje niski 

odsetek wskazań „nie wiem”. Jednocześnie charakterystyczny jest dla nich wysoki odsetek 

wskazań „raczej tak” (36,5%) oraz „zdecydowanie tak” (57,6%). Taki stan rzeczy nie jest 

zaskoczeniem. Eksporterzy są w oczywisty sposób zainteresowani uzyskaniem wsparcia. 

Może to także wynikać z doświadczeń związanych z ekspansją na zagraniczne rynki, a także 

ze świadomości jak trudny i kosztowny może być to proces. Ponadto widzą oni, że ich 

konkurenci – często uzyskują wsparcie ze strony władz publicznych. 
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Wykres 46: Struktura odpowiedzi na pytanie czy Państwo powinno promować 
aktywność eksportową 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice w odpowiedziach 

eksporterów oraz nieeksporterów są statystycznie istotne 

Wsparcie na rzecz eksportu udzielane może być w różnej formie. Dwa skrajne rozwiązania, to 

wspieranie wyłącznie, bezpośrednio aktywności eksportowej, bądź pośrednie wsparcie dla 

eksportu, czyli poprawa ogólnego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 

poprawa jakości otoczenia biznesu oraz innowacji.  

Respondenci mogli wskazać wariant wsparcia, na skali od 1 do 5. Różnice między 

eksporterami oraz nieeksporterami są prezentowane na wykresie 47. Są one statystycznie 

istotne. Większość wskazań dotyczy wariantu pośredniego (3), co interpretować należy, jako 

zrównoważone wsparcie zarówno aktywności eksportowej, jak też ogólnego klimatu dla 

prowadzenia biznesu oraz wdrażania innowacji. To jednak przede wszystkim nieeksporterzy 

są zwolennikami tego rodzaju „mixu” instrumentów wsparcia. Preferencje eksporterów są 
inne – wyraźnie przesunięte w kierunku wariantu poprawy „ogólnego klimatu dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprawy jakości otoczenia biznesu oraz 

innowacji”. 
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Wykres 47: Struktura odpowiedzi na pytanie, czego powinno dotyczyć ewentualne 

wsparcie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych, różnice w odpowiedziach 

eksporterów oraz nie eksporterów są statystycznie istotne 

Jako uzupełnienie powyższych informacji należy dodać, że w ciągu ostatnich trzech lat 

większość Respondentów (94%) nie była beneficjentem instrumentów wsparcia, takich jak 

zachęty/obniżki podatkowe. Nieznacznie wyższy odsetek nieeksporterów korzystał z 

takowego wsparcia (12%) niż eksporterów (4%), przy czym różnice między dwoma grupami 

podmiotów nie są statystycznie istotne. 

Pozyskiwanie informacji, na temat warunków działania na rynkach zagranicznych i szans 

wejścia na te rynki realizowane może być samodzielnie, bądź zlecane zewnętrznym firmom 

usługowo-doradczym. Jak wynika z deklaracji Respondentów, właściwie nie współpracują 
oni z zewnętrznymi podmiotami. Informacji takich poszukują samodzielnie. Nieeksporterzy 

deklarują wykorzystanie tylko jednej metody. Jest to analiza źródeł informacji w internecie 

oraz branżowej prasie, raportach i innych publikacjach. W przypadku eksporterów znaczny 

odsetek wskazań dotyczy także aktywnego rozpoznania rynków zagranicznych i 

poszukiwania partnerów poprzez uczestnictwo w misjach handlowych lub samodzielnie 

aranżowane spotkania z partnerami na interesujących rynkach. 

  

6,7%

50,4%

10,1%

32,8%

7,1%

42,4%

10,6%

40,0%

5,9%

70,6%

8,8%

14,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 - wyłącznie bezpośredniej 
aktywności eksportowej

2 3 4 5 - ogólnego klimatu dla 
prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym 
poprawy jakości otoczenia 

biznesu oraz innowacji

Respondenci ogółem

Eksporterzy

Nieeksporterzy



81 
 

Wykres 48: Sposoby pozyskiwania informacji na temat warunków działania na rynkach 

zagranicznych i szans wejścia na nie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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VIII. Wyniki wywiadów pogłębionych 

 

Wywiady pogłębione w formie wywiadu bezpośredniego zostały przeprowadzone na próbie 

20 przedsiębiorstw z sektora MŚP z branż innowacyjnych, które prowadzą działalność 
eksportową. Scenariusz wywiadu składał się z 39 otwartych pytań. 

Charakterystyka działalności eksportowej Respondentów 

W przypadku 6 z badanych podmiotów eksport odpowiada za około 90% przychodów i w 2 

firmach z tej grupy za 95% przychodów. W jednym przypadku eksport stanowił 95% 

przychodów, jednak spadł ze względu na wzrost popytu krajowego. Charakterystyczne jest to, 

że firmy o bardzo wysokim udziale eksportu, działają na co najmniej dwóch, a zazwyczaj na 

kilku rynkach eksportowych, obejmujących też rynki odległe jak Taiwan czy RPA. Tak 

obrana strategia jest ważna zwłaszcza w przypadku silnego oparcia działalności firmy na 

eksporcie – umożliwia dywersyfikację ryzyka w sytuacji załamania się popytu na 

pojedynczym rynku.  

 

Wykres 49: Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem w badanych firmach 

(liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

W przypadku 3 Respondentów udział eksportu to odpowiednio 50%, 60% i 70%, zaś w 

przypadku 6 mieści się przedziale 15-40%. Cztery objęte badaniem firmy, sprzedają od 2% do 

5% swojej produkcji na rynkach zagranicznych. Większość Respondentów deklaruje, że 

udział eksportu w ich sprzedaży rośnie. W jednym przypadku doszło do spadku udziału 

eksportu w przychodach ogółem z 10% do 3%, z powodu utraty możliwości eksportu do Rosji 

po aneksji Krymu. Notowany jest jednak powolny ponowny wzrost znaczenia eksportu, co 

pokazuje dostosowanie do załamań koniunkturalnych poprzez poszukiwanie nowych rynków 

zbytu. 
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Wykres 50: Charakter działalności eksportowej (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

18 na dwudziestu Respondentów prowadzi działalność eksportową w sposób ciągły, zaś 2 

sporadycznie i w obu tych ostatnich przypadkach eksport nie przekracza 5% przychodów ze 

sprzedaży. Poza jednym przypadkiem Respondenci eksportują pod swoją marką. Jedynie 

firma realizująca eksport dla innych podmiotów nie wykorzystuje swojej marki, ale marki 

klientów, którym świadczy usługi. Jedna z firm eksportujących pod swoją marką zaznaczyła, 

że także eksportuje pod inną. 

Wykres 51: Marka wykorzystywana w eksporcie (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

 

Rynki eksportowe 

Wszyscy Respondenci wymienili Unię Europejską lub jej poszczególne kraje, jako rynki 

eksportowe. W jednym przypadku UE ma mniejszy udział w eksporcie, gdyż wskazania 

dotyczą tylko jednego jej kraju członkowskiego (Estonia) a poza nią inne rynki wschodnie i 

dalekowschodnie tj. Hong Kong, Rosję, Kazachstan, Azerbejdżan, Tajwan i Ukrainę. Taką 
odpowiedź uzyskano od pośrednika w eksporcie. Firmy korzystają z takiego pośrednictwa 

głównie dla potrzeb eksportu na bardziej odległe, mniej znane i różniące się pod względem 

systemu prawno-gospodarczego rynki. Poza państwami UE i powyższymi Respondenci 
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wymienili też takie rynki jak RPA, Indie, USA i Amerykę Południową – po jednym 

wskazaniu. Z państw europejskich poza UE wskazane zostały Rosja, Ukraina i Norwegia– po 

2 wskazania, a także Szwajcaria – 1 wskazanie. Niektóre firmy określały swoje rynki 

posługując się nazwami rejonów świata tj. Europa Środkowo-Wschodnia (1 wskazanie), kraje 

skandynawskie (2 wskazania), kraje hiszpańskojęzyczne (1 wskazanie). Charakterystyczne 

jest, że żadna z firm nie eksportuje do Chin, choć z kierunku dalekowschodniego wskazane 

zostały Indie oraz Tajwan. Spośród poszczególnych rynków państw UE najczęściej 

wymienione zostały Niemcy - 5 razy, Francja – 4 razy, Włochy – 3 razy, Wielka Brytania, 

Szwecja – 2 razy. Pojedyncze wskazania dotyczyły Finlandii, Hiszpanii, Węgier i Chorwacji. 

Najczęściej wymieniono kraje znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie, o najłatwiejszym 

dostępie do rynku ze względu na ułatwienia w ramach Unii Europejskiej czy Europejskiego 

Obszaru Geograficznego (tj. Niemcy i kraje skandynawskie). Ciągle małe i średnie 

przedsiębiorstwa pomorskie mają więc problemy z eksportem na bardziej odległe rynki, gdyż 
te były wskazywane sporadycznie. 

 

Wykres 52: Rynki eksportowe badanych firm (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 
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Wśród najbardziej perspektywicznych rynków najczęściej – 14 wskazań, ale rzadziej niż w 

przypadku charakterystyki obecnych rynków eksportowych – firmy wymieniały Unię 
Europejską, a przy wskazaniach na indywidualne kraje: Niemcy – 3 wskazania, Szwecję, 
Norwegię i Skandynawię – 4 wskazania, Francję – 2 wskazania, Holandię – 1 wskazanie. Raz 

wymieniono kraje UE basenu Morza Śródziemnego. Wśród rynków perspektywicznych 

częściej pojawiały się kraje spoza UE i były to: Rosja – 3 razy, USA – 2 razy. Pojedynczo 

firmy deklarowały, że chcą eksportować na takie rynki jak: Kazachstan, Azerbejdżan, 

Uzbekistan, Ukraina, rynki kontynentu afrykańskiego oraz szeroko rozumiany Wschód. 

Respondenci rozważają zarówno dalszą ekspansję na rynek UE, ale także wejście na bardziej 

odległe geograficznie i kulturowo obszary świata. 

 

Wykres 53: Najbardziej perspektywiczne rynki eksportowe (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

18 z badanych firm nie musiało wycofywać się z rynków eksportowych, na które weszli. 

Jedynie w dwóch przypadkach konieczne było wycofanie się z rynku rosyjskiego po aneksji 

Krymu, w jednym przypadku było to spowodowane niemożliwością zorganizowania 

transportu na ten rynek. Rzadko zdarzają się też sytuacje nieskutecznych prób wejścia na 

nowe rynki eksportowe. Jedynie czworo Respondentów doświadczyło takiej sytuacji, a 

dotyczyło to (po jednym wskazaniu): Wielkiej Brytanii i Niemiec, ze względu na zbyt dużą 
konkurencję i wymagania, a także Norwegii – ze względu na brak chęci współpracy ze strony 

norweskich firm, oraz Białorusi (Respondent nie podał przyczyny niepowodzenia). Jak 

przyznał jeden z Respondentów, firmy wchodzą głównie na takie rynki, na których widzą 
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szansę powodzenia. Niewielka liczba porażek eksportowych oznacza, że eksporterzy 

skutecznie planują swoją ekspansję zagraniczną. Jednocześnie, o czym świadczy dominacja 

eksportu do UE, ekspansja ta jest dość ostrożna.  

 

Wykres 54: Wycofanie się z rynku eksportowego (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

 

Wykres 55: Nieskuteczne wejście, na co najmniej jeden rynek eksportowy (liczba 

wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Szesnastu przedstawicieli firm, z którymi przeprowadzono wywiady zadeklarowało, że ich 

produkt jest w takiej samej postaci eksportowany na wszystkie rynki, na których operują. W 

dwóch z pozostałych czterech przypadków, różnice wynikają z różnorodności klientów (np. 

„inne do rehabilitacji, inne do aptek, inne do luksusowych hoteli”), do których trafia oferta na 

tych rynkach. Spowodowane są więc nie tyle poziomem rozwoju rynku, co innym typem 

odbiorców. 
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Wykres 56: Zróżnicowanie produktu/ów w zależności od rynków eksportowych (liczba 

wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Czternastu eksporterów nie widzi różnicy w ekspansji na rynki państw sąsiednich i bardziej 

odległe, jednak są to przedsiębiorstwa operujące prawie wyłącznie na rynkach UE, które – jak 

sami Respondenci w dwóch przypadkach przyznali – nie mają doświadczeń z bardziej 

odległymi krajami. Podmioty widzące różnice między rynkami bliskimi a odległymi wskazały 

na takie kwestie, jak: większa chłonność pobliskich rynków na produkty z Polski, brak dobrej 

i kompletnej informacji analitycznej o bardziej odległych rynkach, różnice w strefie czasowej, 

różnice kulturowe (np. „większa nieuczciwość kontrahentów z Ameryki Południowej”), 

specyfika poszczególnych rynków (która nie zachęca do wejścia na nie). 

 

Pozycja konkurencyjna 

Pięcioro Respondentów stwierdziło, że jest liderem lub jedną z czołowych firm w branży na 

rynku krajowym. Trzech spośród powyższych liderów branżowych eksportuje około 90% 

swojej produkcji, 1 około 60% i tylko 1 około 20%. Wszystkie te firmy mają wysoki udział 

innowacyjnych produktów w przychodach ogółem i uważają, że innowacyjność jest 

kluczowym czynnikiem sukcesu także na rynkach eksportowych. Oferują one niszowe, 

innowacyjne produkty. Dla małych i średnich firm znalezienie takiej niszy rynkowej jest 

głównym sposobem na możliwość uzyskania pozycji lidera branżowego w kraju. 

Jednocześnie produkty te zazwyczaj znajdują też uznanie za granicą. Dwoje Respondentów 

oceniło, że ze względu na swój innowacyjny produkt nie mają konkurencji w Polsce. W 

jednym przypadku doszło do próby skopiowania wyrobu, jednak ze względu na posiadane 

przez Respondenta prawa autorskie została ona powstrzymana. Jedna z firm działa w niszy 

rynkowej, w której jeszcze nie ma zbyt wielu konkurentów. Dwie firmy stwierdziły, że na 

rynku krajowym prawie nie działają, w jednym przypadku ze względu na trudności „przebicia 

się” w kraju, przy braku problemów za granicą. Przedsiębiorstwo to oferuje specjalistyczny 

produkt kosmetyczny – kolagen w różnych formach, który został opracowany na podstawie 

własnych badań. Przyczyną słabej działalności firmy w Polsce są trudności sprawiane przez 
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przedstawicieli potencjalnych nabywców, którzy często oczekują dodatkowych korzyści dla 

siebie. Z zagranicy zwracają się natomiast do firmy klienci i w rezultacie eksport stanowi 

70% jej przychodów. Eksportuje ona na liczne rynki, zarówno w Europie, jak i podjęła 

ekspansję w krajach Ameryki Południowej. Firma ocenia jednak, że kontrahenci z tego 

kontynentu nie są uczciwi.  

Kolejna firma od początku prawie nie posiada klientów w Polsce (tylko dwóch) i sprzedaje 

głównie na rynek niemiecki. Jest to przemyślana założona „od początku” strategia 

organizacji, jednak wynika też z faktu, że w Polsce przedsiębiorstwo nie może osiągnąć 
sukcesu, podczas gdy za granicą jest konkurencyjne, choć zauważa takie bariery związane z 

eksportem jak niechęć do Polaków, ale jednocześnie biurokrację w kraju. Firma produkuje 

produkty z tworzyw sztucznych nowatorską metodą. Produkty te wykorzystywane są m.in. w 

branży medycznej, ale także motoryzacyjnej. Na rynkach zagranicznych o powodzeniu firmy 

decyduje przede wszystkim odpowiednia relacja ceny do jakości produktu, na którą wpływ 

ma kurs walutowy. W tych dwóch powyższych przypadkach rynek zagraniczny jest szansą 
nie tylko na rozwój, ale na samo istnienie przedsiębiorstwa. 

Pozostałe przedsiębiorstwa oceniły swoją pozycję konkurencyjną na rynku krajowym jako 

zadowalającą. Jeden Respondent nie potrafił ocenić swojej pozycji konkurencyjnej. 

Eksportują więc nie tylko liderzy branżowi, ale i mniejsze podmioty, o słabszej pozycji w 

kraju. Na rynkach zagranicznych niektórym podmiotom łatwiej znaleźć klientów niż w 

Polsce, co wynika głównie z barier występujących w kraju stwarzanych zarówno przez 

potencjalnych nabywców (oczekiwanie dodatkowych korzyści), jak i władze publiczne 

(biurokracja). 

Wykres 57: Pozycja konkurencyjna w kraju (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Tylko jedna z badanych firm oceniła, że jest liderem światowym. Jest to firma, która oferuje 

jeden innowacyjny, niszowy produkt – jest więc liderem, ale w bardzo wąskiej dziedzinie 
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(nowatorska, specjalistyczna książka instalacyjna dla przemysłu stoczniowego i 

rafineryjnego). Dziewięcioro rozmówców uznało, że firma jest wysoce konkurencyjna 

zarówno w kraju jak i za granicą, 7 stwierdziło, że konkurencyjność ich przedsiębiorstw jest 

przeciętna – porównywalna z innymi/satysfakcjonująca. Jednocześnie 3 przedstawicieli firm 

uznało, że dysponują wysokiej jakości produktem, konkurencyjnym cenowo i pod względem 

funkcjonalności. Dwoje Respondentów uznało, że są konkurencyjni w skali kraju, ale jeszcze 

nie za granicą. Jeden z odpowiadających zauważył, że jego firma jest konkurencyjna za 

granicą, ale ma słabą pozycję w Polsce. Konieczna jest więc, przynajmniej porównywalna z 

firmami zagranicznymi konkurencyjność, by mieć większe udziały eksportu w sprzedaży. 

Wykres 58: Pozycja konkurencyjna w kraju i za granicą (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

 

Przyczyny rozpoczęcia i prowadzenia działalności eksportowej 

Odnośnie przyczyn rozpoczęcia ekspansji na rynki zagraniczne 6 Respondentów 

zadeklarowało chęć zwiększenia sprzedaży/poszukiwania nowych klientów. Sześcioro 

stwierdziło, że była to ścieżka rozwoju firmy, przełamania niewystarczającego potencjału 

polskiego rynku. Jeden Respondent zauważył, że posiada uniwersalny produkt, który może 

być sprzedawany na wszystkich rynkach. W jednym przypadku wejście na rynki zagraniczne 

było skutkiem uczestnictwa w targach zagranicznych, co skutkowało pozyskaniem zamówień 
z zagranicy. Dwoje Respondentów zauważyło, że firma posiada szwedzki rodowód i dużo 

sprzedaje na tym rynku, jedna też korzysta częściowo z surowców ze Szwecji. W 3 

przypadkach wejście na rynki zagraniczne było skutkiem poszukiwania sposobu obejścia 

barier istniejących w Polsce, wynikających np. z „sieciowania i skorumpowania” 

potencjalnych dystrybutorów/klientów w Polsce. Ponadto sporadycznie deklarowano, że 

wejście na rynki zagraniczne było motywowane przede wszystkim zwiększeniem 

przychodów. Przykładowe wypowiedzi firm odnośnie przyczyn rozpoczęcia ekspansji na 

rynki zagraniczne były następujące: 
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- „Oferujemy produkt, który odpowiada na potrzeby firm bez względu na ich położenie”, 

- „Klienci, którzy w 85 procentach pochodzą z Norwegii. Pierwsze zamówienie przyszło z 

Norwegii”, 

- „Mała sprzedaż na polskim rynku; od lat współpracujemy z zagranicą; pochodzimy ze 

Szwecji”, 

- „Chęć zarobku, zajęcie jak każde inne”, 

- „Zrobienie lepszego biznesu niż w Polsce; jest to rozwój firmy; nasi odbiorcy w Polsce są 
zsieciowani i skorumpowani”, 

- „Możliwość dalszego rozwoju firmy, konkurencyjność produktów na rynkach 

zagranicznych”, 

- „Większy potencjał, Polski rynek jest niewielki”, 

- „Była potrzeba, zainteresowanie – no i tak się zaczęło”,  

- „Chęć rozwoju; Polski rynek nie jest tak chłonny jak rynki zagraniczne”, 

- „Od zawsze nie istniejemy w Polsce praktycznie”, 

- „Wystawiamy się na targach zagranicznych; z naturalnej kolei rzeczy każdy szuka nowych 

rynków”. 

Aktywność eksportowa jednej z firm warunkowana była specyfiką jej działalności i chęcią 
pomocy innym firmom w wejściu na rynki zagraniczne, a także wynikała z nawiązania 

nowych kontaktów. Generalnie więc ekspansja zagraniczna jest głównie sposobem na 

zwiększenie sprzedaży, a przez to rozwój firmy i zwiększenie przychodów i przede 

wszystkim  wynika z dobrej pozycji konkurencyjnej firm na rynku krajowym. Zgodnie z tzw. 

upssalskim modelem internacjonalizacji, eksport pojawia się wśród badanych firm głównie 

jako kolejna faza rozwoju, po uzyskaniu zadowalającej pozycji na rynku krajowym i 

pojawieniu się zainteresowania zagranicznych nabywców. Uzyskanie zadowalającej pozycji 

na rynku krajowym oznacza też zazwyczaj osiągnięcie odpowiedniego poziomu 

produktywności, który umożliwia  ekspansję zagraniczną, co wynika z większej dojrzałości 

firmy i uzyskania odpowiedniego doświadczenia, a także rozpoznawalności. Jedynie 

sporadycznie firmy „od początku” zakładały działalność na rynku zagranicznym. 

Sporadycznie również, rynek zagraniczny stanowi szansę na rozwój firmy poza rynkiem 

krajowym, na którym występują trudne do przejścia bariery lub popyt na dany niszowy rodzaj 

produktu jest zbyt niski. Oznacza to jednak, że nie zawsze model uppsalski może być 
najlepszym rozwiązaniem. Czasem firmy powinny poszukiwać możliwości rozwoju od razu 

na rynku zagranicznym, szczególnie gdy nie ma wystarczającego popytu na rynku krajowym. 

W tym wypadku eksport będzie nie tyle ścieżką rozwoju, co ścieżką podtrzymania egzystencji 

firmy. 
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Wykres 59: Najważniejsze przyczyny wejścia na rynki zagraniczne (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Rozpoczęcie działalności eksportowej, według deklaracji Respondentów, było głównie 

skutkiem pojawienia się klienta z zagranicy w rezultacie  wystawiennictwa na targach, 

zapytania ofertowego (w 9 przypadkach; przykładowe wypowiedzi firm: „było zapytanie z 

zagranicy i tak się zaczęło”, „pokazaliśmy nasze produkty i się przyjęły”, „od targów na 

samym początku działalności”, „przypadek - zapytanie ofertowe”, „na targach nas 

zauważono”). Ponadto ważne są kontakty osobiste, na które wskazały 3 firmy („kontakty 

osobiste, obecność na wydarzeniach branżowych np. Mobile World Congress”). Podmiot 

działający na zasadzie outsourcingu eksportu wymienił zróżnicowane kanały rozpoczynania 

działalności na rynkach zagranicznych tj. kontakty osobiste, udział w różnego rodzaju targach 

branżowych, prowadzenie rozmów z klientami z zagranicy, tworzenie raportów rynkowych 

na temat krajów, w których firma chciałaby prowadzić eksport. W dwóch przypadkach 

działanie na rynkach zagranicznych było zakładane od samego początku istnienia firm, ze 

względu na ich szwedzkie korzenie. Jeden z Respondentów zauważył, że o eksporcie 

zadecydował specjalistyczny charakter produktu i opracowana ulotka z ofertą dla klientów w 

języku norweskim. Kolejna firma najpierw zebrała informacje o potencjalnym rynku 

eksportowym i w rezultacie analizy zdecydowała się podjąć na nim działalność sprzedażową. 
Jeden z Respondentów stwierdził, że eksport był rezultatem działalności dystrybucyjnej 

firmy: „Jako dystrybutor mieliśmy kontakty przez kooperantów i stąd powstały dalsze 

kontakty z klientami z zagranicy. W efekcie po analizie ryzyka zdecydowaliśmy się na eksport i 

to się opłaciło.” Poza kontaktami nawiązanymi na targach lub innym rodzajem kontaktu 

inicjowanego przez klienta z zagranicy, kolejną ważną ścieżką jest świadome wchodzenie na 

rynki zagraniczne w wyniku ich analizy. Można więc wyróżnić eksport “ciągniony przez 

popyt” ze strony klientów w wyniku uzyskanej informacji o ofercie firmy np. podczas targów 

oraz eksport “pchany przez firmę” podejmującą ekspansję na obcym rynku przez szukanie 

tam kanałów dystrybucji. Szczególnie w przypadku tej drugiej ścieżki potrzebna może być 
współpraca z partnerami zagranicznymi np. zagranicznymi firmami konsultingowymi. 
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Ponadto ważne dla rozpoczęcia eksportu są kontakty osobiste za granicą. Kluczowe znaczenie 

ma więc „wiedza cicha”, niemożliwa do przekazania w formie skodyfikowanej, co oznacza, 

że skuteczne będzie wsparcie uczestnictwa przedstawicieli przedsiębiorstw w różnych 

wydarzeniach biznesowych za granicą, przede wszystkim wsparcie wystawiennictwa na 

targach. 

Wykres 60: Najważniejsze sposoby rozpoczęcia działalności eksportowej (liczba 

wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Podstawową korzyścią z eksportu, deklarowaną przez Respondentów, jest większy 

dochód/zysk/przychody i rozwój firmy (15 wskazań). Ponadto dostrzeżone zostały takie 

korzyści, jak większa liczba klientów, większa stabilność firmy (brak uzależnienia od jednego 

rynku/głównych klientów), cykliczne zamówienia o wysokiej marży, polecanie produktu 

kolejnym potencjalnym klientom, większa rozpoznawalność firmy, a także postęp 

technologiczny. Jedna z firm zauważyła, że eksport pozwala jej w ogóle funkcjonować oraz 

daje możliwość odliczania VAT. Przykładowe wypowiedzi firm odnośnie korzyści z eksportu 

były następujące: 

- „Zwiększenie przychodów, tworzenie rozpoznawalnej marki za granicą.” 

- „Większa liczba klientów, większa stabilność firmy - brak uzależnienia od jednego 

rynku/głównych klientów”, 

- „Obrót/zysk/kompetencje”, 

- „Cykliczne zamówienia o wysokiej marży, polecanie produktu kolejnym potencjalnym 

klientom, wynikające z dużego zapotrzebowania na mój produkt”, 

- „Ciągłość produkcji i sprzedaży” 

- „Wzrost przychodów firmy dzięki większej sprzedaży.” 
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- „Wzrost dochodów postęp technologiczny”  

- „Export pozwala rozwijać się firmie” 

 Większość (13) Respondentów stwierdziło, że rozpoczęcie działalności eksportowej nie 

ujawniło problemów, barier w funkcjonowaniu firmy. Pozostałe przedsiębiorstwa, w których 

takie bariery zostały ujawnione i musiały się dostosować – miały głównie problemy natury 

organizacyjnej, logistycznej, wizerunkowej oraz finansowej (zbyt małe zaplecze finansowe, w 

jednym przypadku wynikające z wielkości firmy - mały podmiot). Przykładowo, jedna z firm 

musiała dostosować opis produktu.  

Wykres 61: Ujawnienie problemów wewnątrz firmy po rozpoczęciu działalności 

eksportowej (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Eksporterzy uznali, że zdecydowanie najważniejszą cechą firmy, która chciałaby rozpocząć 
sprzedaż za granicą jest posiadanie konkurencyjnego produktu i odpowiedniego zaplecza 

produkcyjnego, logistycznego i promocyjnego. Produkt powinien być jednocześnie 

innowacyjny i uniwersalny, gotowy do sprzedaży. Firma powinna też mieć możliwość 
zwiększenia produkcji, gdy uzyska zagraniczne zamówienia, a więc też posiadać odpowiednie 

zaplecze finansowe. Pojedyncze wskazania dotyczyły też: posiadania jasno zdefiniowanego 

klienta, do którego kieruje się ofertę, przy jednocześnie znajomości jego niespełnionych 

potrzeb, rozpoznawalności firmy, znajomości języka obcego, zorientowania na sukces, a 

także odwagi (aktywnego podejścia do ryzyka). 

Przykładowe wypowiedzi firm odnośnie warunków, jakie powinna spełniać firma/ jakim 

potencjałem powinna dysponować, aby myśleć o rozpoczęciu eksportu na rynki zagraniczne 

były następujące: 

- „Powinna posiadać konkurencyjny oraz innowacyjny produkt”, 

- „Uniwersalny produkt, przygotowany z myślą o konkretnych klientach”, 
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- „Gotowy produkt do sprzedaży, znajomość rynku oraz języka”, 

- „Powinna mieć odpowiednie zaplecze finansowe i produkcyjne”, 

- „Produkt innowacyjny, możliwość zwiększenia produkcji”, 

- „Konkurencyjność na rynku krajowym oraz zasoby finansowe umożliwiające zdobycie 

rynków zagranicznych”, 

- „Mieć produkt, którym zainteresowani są odbiorcy zagraniczni”, 

- „Powinna być zorientowana na sukces, posiadać zaplecze produkcyjne i finansowe”, 

- „Powinna mieć odpowiedni produkt, w odpowiedniej jakości i ilości oraz zaplecze 

logistyczne i promocyjne”. 

 

Strategia eksportowa 

Dziesięcioro Respondentów stwierdziło, strategia działania na rynku krajowym nie różni się 
od strategii stosowanej na rynku zagranicznym. W jednym przypadku strategia krajowa, po 

sukcesie na tym rynku, została zaadoptowana na rynku zagranicznym. W pozostałych 

przypadkach różnice w strategii wynikają np. z tego, że w kraju trzeba stosować dodatkowe 

wsparcie i „łapówki”, zaś za granicą zazwyczaj nie jest to potrzebne. W innym przypadku 

sprzedaż za granicą odbywa się poprzez hurtowników, zaś w Polsce przez sklep internetowy. 

Strategia krajowa jednego z badanych podmiotów polega na wyprowadzaniu polskich 

przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, zaś na rynkach zagranicznych firma stara się pozyskać 
przedsiębiorstwa, które chciałyby sprzedawać na rynku polskim. Pozostałe odpowiedzi w 

większym stopniu wskazywały na różnice w rynkach, niż różnice w strategii działania firmy 

na rynku krajowym i zagranicznym. Przykładowo, Respondenci twierdzili, że „za granicą są 
jasne reguły, a u nas różnie to bywa”, „łatwiej jest rozmawiać z kontrahentami 

zagranicznymi” lub upatrywali różnic w swojej pozycji lidera na rynku krajowym i mało 

rozpoznawalnej firmy za granicą.  

Przykładowe pozostałe wypowiedzi Respondentów odnośnie do zróżnicowania strategii 

rynkowej w zależności od rynku krajowego, czy zagranicznego były następujące: 

- „Za granicą rzeczowo podchodzi się do tematu, angażują się. W Polsce trzeba dać towar, 

wsparcie i łapówki” 

- „Odrobinę w Polsce przez sklep online, a za granicą hurtownicy”, 

- „Strategia działania na rynku krajowym i zagranicznym jest podobna. Najpierw był rynek 

krajowy i strategia krajowa została zaadoptowana na rynki zagraniczne”, 

- „Tak na rynku zagranicznym łatwiej sprzedać”, 

- „Nie ma różnicy”, 
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- „Za granicą są jasne reguły, u nas różnie to bywa”, 

- „Łatwiej jest rozmawiać z kontrahentami zagranicznymi”. 

 

Wykres 62: Różnica w strategii między rynkiem krajowym a zagranicznym (liczba 

wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Piętnaścioro Respondentów przyznało, że ich strategia nie różni się między produktami firmy, 

czyli że generalnie standardy są w odniesieniu do wszystkich produktów na wszystkich 

rynkach takie same. W pozostałych przypadkach określono, że są nieznaczne różnice, że taki 

sam produkt jest sprzedawany na różnych rynkach pod różną nazwą lub, że produkty są 
dedykowane poszczególnym klientom, ale ich strategia się nie różni. Jedna z firm zauważyła, 

że posiada oddzielne osoby odpowiedzialne za docieranie do klientów z poszczególnymi 

produktami, zaś kolejna zauważyła, że na rynku krajowym, który jest jej głównym obszarem 

działania, stara się utrzymać stałych klientów. Przykładowe wypowiedzi firm na temat 

zróżnicowania strategii w zależności od produktów były następujące: 

- „Oferujemy jeden główny produkt, w różnych krajach oferowany jest pod różną marką 
(nazwą), ale to ten sam produkt”, 

- „Produkty dedykowane są tym samym podmiotom i nie różni się ich strategia”, 

- „Jest osoba odpowiedzialna za docieranie do odpowiednich klientów”, 

- „Nie - jest jedna strategia”, 

- „Generalnie standardy są takie same”,  

- „Nie ma różnicy, produkty są z tej samej dziedziny „ 

-„Nie ma różnicy, aczkolwiek za granicą jest łatwiej”. 
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Wykres 63: Zróżnicowanie strategii między produktami firmy (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Siedemnaścioro Respondentów zadeklarowało, że stosuje strategię powolnego i stopniowego 

opanowywania poszczególnych rynków zagranicznych (niskie ryzyko, strategia wodospadu). 

Jedna stwierdziła, że czyni tak ze względów finansowych. Pozostałe przedsiębiorstwa 

prowadzą ekspansję jednocześnie na różnych rynkach (strategia "zraszacza"), ponieważ, jak 

odpowiedziały, starają się różnicować rynki na których działają, a także wchodzenie na rynki 

zagraniczne nie wiąże się dla nich z dużym ryzykiem, gdyż współpracują z partnerami 

zagranicznymi. Przykładowo Respondenci charakteryzowali swoją strategię w następujący 

sposób: 

-„Staramy się dywersyfikować rynki, na które próbujemy wejść”, 

- „Współpracujemy z partnerami, więc wchodzenie na nowe rynki nie wiąże się z tak dużym 

ryzykiem”, 

-„Powolne i stopniowe opanowywanie poszczególnych rynków zagranicznych”, 

- „Preferujemy strategię stopniowego opanowywania poszczególnych rynków”. 
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Wykres 64: Stosowana strategia wchodzenia na rynki zagraniczne (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Dziewięcioro, a więc niecała połowa firm, posiada partnerów w działalności eksportowej, 

którymi są dystrybutorzy – pośrednicy/agenci, głównie firmy zagraniczne z rynku 

docelowego, a także przedstawicielstwa zagraniczne. Jedna firma stwierdziła, że 

współpracuje z zagranicznymi hurtowniami i firmą spedycyjną, zaś inna, że współpracuje z 

operatorami i integratorami IT, a jeszcze inna z firmami projektowymi. Pozostałe badane 

przedsiębiorstwa sprzedają bezpośrednio zagranicznym klientom, choć jedna rozważa 

nawiązanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami pośredniczącymi. 

 

Wykres 65: Współpraca z partnerami w eksporcie (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 
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Innowacyjność 

Tylko ze strony jednej badanej firmy uzyskano deklarację, że w swojej ofercie nie ma ona 

produktów lub usług nowych przynajmniej dla rynku, jedna nie potrafiła odpowiedzieć na 

zadane pytanie. Potwierdza to, że eksporterzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa 

innowacyjne. W dwóch przypadkach, 100% przychodów wynika ze sprzedaży innowacyjnego 

produktu przynajmniej dla rynku, natomiast w trzech około 80%. W jednym 70% 

przychodów ze sprzedaży stanowią innowacje, w dwóch przypadkach - 50%. Jedna z firm 

zauważyła, że udział nowych produktów jest bardzo duży, gdyż produkt opiera się na 

innowacyjnej interpretacji dostępnych danych. Prawie połowa z badanych firm bazuje na 

produktach wysoce innowacyjnych. W 5 przypadkach udział przychodów ze sprzedaży 

innowacyjnych produktów wyniósł 20-30%, a w jednym 10-12%. Jedna z firm stwierdziła, że 

udział innowacji jest niewielki, a dwie nie potrafiły go określić, ale, zauważyły, w jednym 

przypadku, że ich produkt jest innowacyjny w formie, zaś w drugim, że są otwarci na 

propozycje klientów i tworzą nowe rozwiązania „pod zapotrzebowanie odbiorców”. 

Wykres 66: Posiadanie w ofercie produktów nowych przynajmniej dla rynku (liczba 

wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 
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Wykres 67: Udział przychodów ze sprzedaży innowacji w przychodach firmy w 

procentach (liczba wskazań, pośród Respondentów, którzy potrafili go określić) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Prawie wszyscy Respondenci stwierdzili, że działania na rzecz unowocześniania oferty, czy 

też wykorzystywanego sprzętu/technologii mają bardzo duże/duże/kluczowe/podstawowe 

znaczenie. Tylko jeden zauważył, że przywiązuje do nich średnią wagę. Z szerszych 

wypowiedzi Respondentów warto przytoczyć następujące opinie na temat znaczenia 

unowocześniania oferty: 

- „Jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, aby móc wyróżnić się na rynku w odpowiedni 

sposób”,  

- „Ogromne, działamy w branży mobilnej, w której wszystko zmienia się bardzo szybko, 

musimy natychmiast oferować wsparcie najnowszych wersji systemów mobilnych”, 

- „Średnio co 2 lata jest wypuszczane na rynek nowe, innowacyjne wydanie”, 

- „Dzięki unowocześnianiu oferty możemy być bardziej konkurencyjni na rynkach 

eksportowych. W przypadku rynku polskiego nie zawsze się to przekłada na lepsze wyniki 

czy wyższą konkurencyjność”, 

Dwie firmy zauważyły, że działania na rzecz unowocześnienia oferty mają na celu głównie 

podniesienie jej jakości i wydajności. 

Piętnaścioro przedsiębiorstw wprowadza innowacje w sposób ciągły, w 3 przypadkach firmy 

stwierdziły, że są liderem – starają się być w awangardzie zmian, jedna zauważyła, że 

wprowadza ciągle zmiany zarówno jako lider jak i naśladowca („staramy się na bieżąco coś 
udoskonalać w procesach sprzedażowych w naszej firmie”, „innowacje są wprowadzane 

ciągle, jako lider”, „cały czas trzeba się unowocześniać”, „staramy się być w awangardzie 

zmian”, „ciągle może nie jesteśmy jeszcze liderem, ale pracujemy na tym”, „ciągle 
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unowocześniamy i prowadzimy badania”). Tylko jeden z Respondentów stwierdził, że 

wprowadza innowacje sporadycznie i jako naśladowca, dwie, że wprowadzają zmiany w 

zależności od potrzeb klientów, jedna, że w zależności od produktów. Jeden Respondent 

skonstatował: „staramy się ciągle (wprowadzać innowacje), ale też w tej branży nie ma 

ciągłych innowacji - nadążamy za rynkiem.” 

 

Wykres 68: Charakter procesu innowacyjnego Respondentów (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Generalnie, uzyskane odpowiedzi potwierdzają proinnowacyjne nastawienie eksporterów, 

którzy stale poszukują nowych rozwiązań i udoskonaleń, by utrzymać konkurencyjność. 
Większość firm (16) zauważyła, że wprowadzane przez nich innowacje wynikają z presji, 

oczekiwań i zapytań klientów, w tym zagranicznych. Jak zauważył jeden z Respondentów 

„Wprowadzenie innowacji wynika z konieczności rynkowych. Klienci co jakiś czas oczekują 
nowych propozycji i innowacje w zakresie produktów są wówczas realizowane.” Ponadto 

firmy starają się poprawić jakość przy nie zmienionej cenie – co jest oczekiwane przez 

klientów. Innowacje wynikają też z nacisków konkurencji, a także z pojawienia się nowych 

podzespołów do produkcji, a więc są „napędzane” przez dostawców. Jedna z firm zauważyła, 

że opracowała nowy produkt, na który stara się stworzyć nowy rynek. Kolejna zaś skupia się 
głównie na innowacjach procesowych technologicznych i organizacyjnych. Jak zauważył 

jeden z Respondentów, poprawiane są „Procesy produkcji u naszych klientów, procesy 

związane z doradztwem w zakresie eksportu, związane z prowadzeniem aktywnej sprzedaży 

oraz pozyskiwaniem klientów”. Wśród eksporterów dominuje więc popytowe podejście do 

innowacji, nad innowacjami „napędzanymi” przez firmę. 
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Przykładowe wypowiedzi Respondentów w kwestii zależności między wprowadzaniem 

innowacji i specyfiką rynków zagranicznych są następujące: 

- „Innowacje dotyczą produktu i wiążą się z dostosowaniem do wymagań klientów zarówno 

polskich jak i zagranicznych”, 

- „Innowacja produktowa, nowość na rynku, którą proponujemy i na którą staramy się 
stworzyć popyt”, 

- „Innowacje wynikają z potrzeb i oczekiwań użytkowników, do których jest skierowany 

produkt”, 

- „Chodzi o wymagania odbiorców, poprawienie jakości – przy tej samej cenie”, 

- „Wchodzą nowe podzespoły”, 

- „Innowacje wynikają z profilu firmy”, 

- „Wymagania rynku obcego, nacisk konkurencji”.  

Dwanaścioro rozmówców zgodziło się ze stwierdzeniem, że innowacyjność ma kluczowe 

znaczenie dla sukcesu na rynkach zagranicznych, choć dostrzegają oni też inne czynniki, jak 

rozpoznawalność marki. Innowacyjność ważna jest dla odniesienia sukcesu na rynkach 

zagranicznych głównie w przypadku najnowszych branż jak biotechnologia, czy robotyka. 

Jak zauważył jeden z Respondentów, „nowe produkty sprzedają się lepiej, napędzają 
sprzedaż, są świetnym pretekstem do odróżnienia się od konkurencji”. Dwie firmy nie 

uważają innowacyjności za kluczową dla sukcesu na rynkach zagranicznych, zaś pozostałe 

twierdzą, że niekoniecznie jest to najważniejszy czynnik. Jeden rozmówca uznał, że 

najważniejsza jest relacja jakości do ceny; inny natomiast, że w jego branży innowacyjność 
nie jest ciągła, a raczej okresowa, więc jedynie czasem stanowi ona kluczowy czynnik 

sukcesu w eksporcie. Przykładowe opinie firm odnośnie kluczowego znaczenia 

innowacyjności dla sukcesu na rynkach zagranicznych były następujące: 

- „ma znaczenie, ale znaczenie ma również rozpoznawalność marki”, 

- „niekoniecznie, ale tak”, 

- „jest to ważne i może stanowić punkt wyjścia dla sukcesu”, 

- „tak jak najbardziej, nowe produkty sprzedają się lepiej i napędzają sprzedaż, są świetnym 

pretekstem do odróżnienia się od konkurencji”, 

- „kluczowe znaczenie w naszej branży ma jakość i cena”, 

- „to kluczowe zagadnienie, warto w naszej baraży nie odstawać od peletonu”,  

- „oczywiście produkty muszą być atrakcyjne i solidne”, 

- „jest to jeden z elementów, niekoniecznie najważniejszy”. 
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Wykres 69: Innowacyjność jako kluczowy czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych 

(liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

W dwunastu przedsiębiorstwach próba wejścia na rynki zagraniczne nie wymusiła 

wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczących produktu, procesów, organizacji czy 

marketingu. W pozostałych przypadkach konieczne były dostosowania procesów, 

organizacyjne, czy do wymogów rynku docelowego. Jedna firma zadeklarowała, że musiała 

poprawić jakość działania i oferty by prowadzić ekspansję zagraniczną. Na rynkach 

zagranicznych lokują się więc głównie firmy, które mają produkt dobrej jakości, innowacyjny 

także w skali krajowej. 

Wykres 70: Zmiany w ofercie wywołane wejściem na rynek zagraniczny (liczba 

wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Piętnaścioro Rozmówców stwierdziło, że ich firmy prowadzą działalność badawczo-

rozwojową, przede wszystkim we własnym zakresie. Produkt jest wynikiem działalności B+R 

i jego doskonałość powoduje, że znajduje zbyt za granicą. Zasadniczo, działalność B+R nie 

jest motywowana wyłącznie przez wymagania ze strony rynków zagranicznych. Oznacza to, 
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że głównie firmy same starają się kreować nowe potrzeby klientów i dominuje tutaj podejście 

określane jako „innowacje napędzane wzornictwem”. Jednocześnie jednak firmy dokonują 
zmian i odpowiadają na zapotrzebowanie klientów, co oznacza, że doceniają także popytowe 

podejście do innowacji. Jedynie w przypadku outsourcera eksportowego, firma prowadzi 

działalność B+R odnośnie nowych rynków, na których chce działać. Jedna z firm zauważyła, 

że prowadzi działalność B+R także przy udziale zewnętrznych podmiotów – laboratoriów i 

uczelni. Firma ta zajmuje się produkcją leków i suplementów i charakterystyczne jest to, że 

od początku istnienia myślała nie tylko o działalności na rynku polskim. Należy jednak 

zaznaczyć, że prowadzenie działalności B+R przez 15 na 20 respondentów jest bardzo 

wysokim wskazaniem, znacznie wyższym niż średnio w kraju i wynika z innowacyjnego 

charakteru branż objętych badaniem i ich produktów. Potwierdza to jednocześnie, że dla 

sukcesu na rynkach zagranicznych nie wystarczy prosta innowacyjność np. polegająca na 

produkcji nowego produktu w oparciu o czyjąś licencję. Transfer technologii nie będzie więc 

już receptą na sukces polskich MŚP. Współcześnie, w przypadku małych i średnich firm, 

przebicie się na rynkach zagranicznych jest warunkowane posiadaniem odróżniającego się od 

innych, innowacyjnego produktu opracowanego lub zmodyfikowanego w oparciu o własne 

badania.  

 

Wykres 71: Prowadzenie działalności B+R w firmie (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

 

Przykładowe odpowiedzi Respondentów na temat prowadzonej przez nich działalności B+R 

były następujące: 

- „Staramy się pozyskiwać coraz więcej informacji na temat rynków wschodzących i starać 
się wiedzieć o nich więcej niż nasza konkurencja”, 

- „Na początku prowadziliśmy działalność badawczo-rozwojową. Innowacyjność oferty 

spowodowała, że zainteresowaliśmy się wejściem na rynki zagraniczne.”  
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-„B+R było od początku i jest w dalszym ciągu”, 

- „Tak, przy udziale własnych pracowników”, 

-„Badania rozwojowe prowadzimy własnym sumptem”,  

-„We własnym zakresie prowadzimy badania oraz współpracujemy z laboratoriami 

zewnętrznymi”, 

-„Tak, prowadzimy cięgle badania”, 

- „Tak, w ograniczony zakresie”, 

- „Tak, projektujemy i sprawdzamy nowe urządzenia”. 

Trzynaście z badanych firm nie współpracuje w działalności innowacyjnej z ośrodkami 

naukowymi, firmami konsultingowymi, innymi firmami, klientami, czy instytucjami 

otoczenia biznesu. Pozostałe wymieniły takich kooperantów (pojedyncze wskazania), jak: 

Politechnika Gdańska, uczelnie i laboratoria oraz firmy budowlane i projektowe. Jednakże 7 

na 20 podmiotów współpracujących w działalności innowacyjnej to stosunkowo wysoki 

wynik, gdyż średnio w Polsce, według danych GUS, w 2013 roku ze wspomnianymi 

ośrodkami współpracowało 5,2% firm przemysłowych i 2,9% usługowych, zaś w 

województwie pomorskim 3,9% przemysłowych i 2,8% usługowych. Jest to zapewne 

pochodną tego, że w badaniu wzięły udział nieprzeciętne, innowacyjne podmioty. 

Odzwierciedla to też rzeczywistą, wysoką innowacyjność objętych wywiadami podmiotów, 

które zdają sobie sprawę ze znaczenia powiązań sieciowych dla innowacyjności i 

konkurencyjności, co jest akcentowane we wszystkich współczesnych modelach 

innowacyjności. Badane przedsiębiorstwa posiadają więc potencjał do nowoczesnego 

zarządzania procesem innowacyjnym (otwarte innowacje, design thinking, popytowe 

podejście do innowacji, systemy innowacyjne), choć za pewne konieczne jest dalsze 

upowszechnianie tych modeli wśród ogółu firm. 

Wykres 72: Współpraca w działalności innowacyjnej (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 
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Działalność importowa 

Osiem badanych firm nie importuje komponentów/surowców/podzespołów, które są 
potrzebne do wytwarzania produktów. Pozostali importują z Chin (5 wskazań), a także z 

Niemiec (4 wskazania), Japonii, USA, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Włoch i UE ( pojedyncze 

wskazania).  

Wykres 73: Występowanie importu komponentów/podzespołów (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Importerzy korzystają z zagranicznych komponentów/półproduktów, głównie ze względu na: 

zbyt niską jakość polskich (3 wskazania), brak odpowiednich dostawców na rynku polskim (3 

wskazania), wyższą cenę polskich półproduktów (1 wskazanie). Dwóch Respondentów 

zauważyło, że w Polsce są dostawcy od których mogliby kupować i jeden, że częściowo 

zaopatruje się w Polsce. Respondenci nie odpowiedzieli, czy import jest w jakiś sposób 

powiązany z ich eksportem. Dominuje import z Chin, do których nie eksportuje żadna z 

badanych firm. Jedynie Niemcy stanowią dość często rynek zarówno eksportowy, jak i 

importowy.. 

 

Uwarunkowania działalności eksportowej 

Według Respondentów najważniejsze cechy przedsiębiorstwa, które chce odnieść sukces na 

rynkach zagranicznych to: 

I: (po 5 wskazań): odpowiednia relacja jakości do ceny produktu; innowacyjność produktu; 

podążanie za trendami rynkowymi; konkurencyjny, uniwersalny produkt; odpowiednie 

zarządzanie przedsiębiorstwem. 

II: (4 wskazania): wykwalifikowani pracownicy znający języki obce. 
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III: (3 wskazania): orientacja na sukces i determinacja, 

IV: (pojedyncze wskazania): kontakty managerów z klientami zagranicznymi, otwartość na 

współpracę, globalna perspektywa, posiadanie odpowiednich zdolności produkcyjnych, 

przynajmniej równa konkurentom pozycja i potencjał rynkowy firmy, tworzenie oferty od 

razu w języku angielskim. 

Jako najważniejsze uwarunkowania zewnętrzne, jakie powinny zaistnieć by móc odnieść 
sukces na rynkach eksportowych, Respondenci zdecydowanie wskazali na odpowiedni kurs 

walutowy złotego (6 wskazań) oraz posiadanie odpowiednich partnerów i kontaktów za 

granicą (5 wskazań). Średnio istotne okazało się wsparcie eksportu przez instytucje – 3 

wskazania. Po dwa wskazania dotyczyły takich aspektów jak: odpowiednio wysoki popyt, 

korzystna koniunktura, znalezienie niszy rynkowej, konkurencyjność produktu. Pojedyncze 

zewnętrzne uwarunkowania sukcesu wskazane przez Respondentów to: szybki czas realizacji 

zlecenia/szybka dostawa do odbiorcy, systematyczna praca na rzecz wzrostu produktywności 

i konkurencyjności firmy oraz znalezienie się w odpowiednim czasie i w odpowiednim 

miejscu np. na targach, gdzie będą posiadający potrzeby zaspokajane przez dany produkt 

klienci, a także rozpoznawalność, rzetelni klienci, redukcja kosztów oraz szczęście. 

 

Wykres 74: Najważniejsze zewnętrzne uwarunkowania sukcesu na rynkach 

zagranicznych (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Trzynaście spośród badanych podmiotów nie otrzymało wsparcia na rozpoczęcie, czy rozwój 

działalności eksportowej. Wsparcie takie otrzymało 7 podmiotów, z czego należy 

domniemywać, że było ono niewielkie lub uzupełniało potencjał firmy, gdyż tylko trzy 

podmioty uznały, że wsparcie to kluczowy czynnik sukcesu w eksporcie.  
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Zdecydowanie najwięcej – 16 Respondentów uznało, że wsparcie powinno dotyczyć przede 

wszystkim dofinansowania wyjazdów na targi/misje gospodarcze. 4 podmioty oczekują też 
innych form wsparcia promocji na rynkach zagranicznych. Pojedyncze wskazania dotyczyły 

pomocy w zbieraniu informacji o rynkach, w poszukiwaniu partnerów i klientów, wsparcia w 

postaci tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych oraz ogólnych 

grantów z UE. Jedna z firm oczekuje szybszego zwrotu podatku VAT. 

Wykres 75: Wsparcie na działalność eksportową (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Wykres 76: Najbardziej pożądane wsparcie (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Najważniejsze problemy, jakie Respondenci napotykają w działalności eksportowej i próbach 

wejścia na nowe rynki zagraniczne, mają głównie charakter prawno-proceduralny. Są one na 

przykład związane z procedurami rejestracji produktów oraz biurokracją, także w Polsce (5 

wskazań). Ponadto ważną barierą jest trudność znalezienia odpowiednich partnerów – brak 

kontaktów do nich, brak zaufania, niechęć do współpracy (4 wskazania). Po dwóch 

Respondentów dostrzega takie problemy jak: słabo rozpoznawalna marka, niewielki potencjał 

firmy wynikający z jej małego rozmiaru, bariery w zakresie kompetencji własnych (np. 
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językowe), bariery kulturowe/mentalnościowe, niechęć do Polaków, problemy wynikające z 

ceny transportu i logistyki, konkurencja w branży wynikająca z mnogości firm lub siły 

dużych podmiotów, kryzys w kraju eksportowym, brak zapotrzebowania na dany produkt. 

Wykres 77: Problemy związane z działalnością eksportową (liczba wskazań) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów pogłębionych 

Ponadto po jednym wskazaniu otrzymały takie bariery jak - brak znajomości rynków, 

trudności w dotarciu do klienta oraz problemy specyficzne dla danego kraju. Ciekawe jest to, 

że w pytaniu otwartym o bariery w eksporcie, żaden z Respondentów nie wskazał barier 

finansowych. Finansowanie nie jest więc kluczowym problemem dla innowacyjnych, 

konkurencyjnych podmiotów. Posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego zostało 

wskazane jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych, jednak dla innowacyjnych 

eksporterów objętych badaniem w formie wywiadów nie było problemem zbudowanie 

takiego zaplecza.  
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IX. Regresja logitowa, dotycząca działalności eksportowej, innowacyjności 

oraz potencjału Respondentów 

 

Na podstawie danych uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzono analizę różnych 

zależności między odpowiedziami Respondentów dotyczącymi działalności eksportowej, 

innowacyjności oraz potencjału firm, a także poglądu na potrzebne wsparcie. Analizy te 

pozwalają na wykrycie powiązań między zmiennymi, czyli odzwierciedlanymi przez nie 

zjawiskami, które nie wynikają z bezpośredniej odpowiedzi na pytania, a więc respondenci 

nie uświadamiali sobie, że ankieta posłuży też do uzyskania takich informacji. Tabela 7 

przedstawia statystycznie istotne oszacowania. W wielu przypadkach nie udało się znaleźć 
statystycznie istotnych zależności, jak np. zależność między współpracą z nauką a 

intensywnością działalności eksportowej. Jednakże oszacowane modele ukazały istotną 
zależność działalności eksportowej m.in. od działalności B+R, strategicznego podejścia do 

eksportu, współpracy z zagranicznymi partnerami.  

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Szansę na prowadzenie przez firmę działalności eksportowej zwiększa posiadanie 

przez nią komórki B+R, a także deklarowany wzrost nakładów na B+R w ostatnich 

latach, a także unowocześnianie oferty w oparciu o pomysły pracowników. Oznacza 

to, że konkurencyjność eksportowa bazuje nie tylko na najprostszej innowacyjności tj. 

udoskonalaniu produktów, czy wprowadzaniu produktów nowych w skali firmy, ale 

także na wysiłkach zmierzających do kreowania nowych cech usług/produktów w 

wyniku procesu badawczego. Szansę na to, że przedsiębiorstwo będzie eksporterem 

zwiększa też posiadanie przez nie znaków towarowych, co oznacza, że stara się ono 

chronić swoją własność przemysłową, a także postrzeganie przez firmy za zbyt 

małego popytu krajowego w stosunku do możliwości przedsiębiorstwa. Jednocześnie 

większemu eksportowi sprzyja wyższy udział produkcji w przychodach ze sprzedaży, 

co potwierdza ogólnie większą skłonność firm produkcyjnych do angażowania się w 

eksport.  

 

2. Szansę na to, że przedsiębiorstwo aktualnie osiąga ponad połowę przychodów ze 

sprzedaży eksportowej zmniejsza niewprowadzanie jakichkolwiek innowacji: niska 

innowacyjność łączy się zatem z niewielką intensywnością lub brakiem eksportu. 

Szansę na wysoką intensywność eksportu w stosunku do przychodów firmy zwiększa 

natomiast prowadzenie działalności eksportowej przez pośredników zagranicznych, 

posiadanie przez firmy strategii eksportowej, a więc przemyślane, planowane 

działania na rynkach zagranicznych.  

 

3. Szansę na optymistyczne prognozy dotyczące zysku w najbliższym roku tj. 

przewidywanie znacznego zysku, zwiększa posiadanie przez firmę strategii 

eksportowej oraz regularna realizacja przez firmę eksportu po 2008 roku. Oznacza to, 

że aktualnie realizowany i przemyślany eksport poprawia zyskowność 
przedsiębiorstw. Jednocześnie szansę na przewidywania znaczącego zysku zwiększa 
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większa innowacyjność firmy w ostatnich 3 latach w postaci wzrostu nakładów na 

badania i rozwój w organizacji oraz zakupu nowoczesnych technologii i 

oprogramowania. Modele logitowe potwierdziły, że zarówno eksport jak i 

innowacyjność sprzyjają lepszej kondycji finansowej przedsiębiorstw. 

 

4. Szansę na to, że w stosunku do 2008 roku firma zintensyfikowała działalność 
eksportową w postaci wejścia na większą liczbę rynków zagranicznych zwiększa 

ponownie deklarowanie przez firmy wzrostu nakładów na B+R w ostatnich 3 latach, a 

także eksport przez pośredników zagranicznych. Ponadto szansę na zwiększenie 

liczby rynków eksportowych przedsiębiorstw zwiększa fakt zdobywania przez firmę 
informacji o rynkach zagranicznych przez udział w zagranicznych targach i 

wystawach, a także zdobywanie informacji poprzez aktywne rozpoznawanie rynków 

zagranicznych i poszukiwanie partnerów uczestnicząc w misjach handlowych lub 

samodzielnie spotykając się z partnerami na rynkach zagranicznych. 

Powyższe analizy pokazują, że dla intensyfikacji działalności eksportowej przedsiębiorstw 

pomorskich potrzebne jest przede wszystkim wsparcie nawiązywania zagranicznych 

partnerstw i obecności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych poprzez wystawiennictwo 

np. na targach. Ponadto konieczne jest wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw 

nakierowanej na zwiększenie konkurencyjności na rynkach zagranicznych, a także wsparcie 

strategicznego podejścia do eksportu tj. planowanie eksportu w formie strategii wchodzenia 

na poszczególne rynki. Eksportowi sprzyjać też będzie wsparcie pozyskiwania przez firmy 

znaków towarowych. 



111 
 

Tabela 7: Analiza przy wykorzystaniu regresji logitowej (n=119) 

 
 Firma jest eksporterem Ponad 50% udział 

eksportu w przychodach ze 
sprzedaży obecnie 

Przewidywany znaczny 
zysk w 2015 r. 

Wzrost liczby rynków 
eksportowych 2015/2008 

Stała -0,049  -0,2 0,45 * -1,02 *** -2,11 *** -1,36 ** -1,49 *** -4,07 *** -5,16*** 
Firma posiada komórkę B+R 2,26 ** 1,87 *        
Popyt krajowy jest zbyt mały w stosunku do 
możliwości firmy 

1,09 **         

Firma unowocześnia produkty w oparciu o 
pomysły pracowników 

0,94 **         

Udział produkcji w przychodach ze sprzedaży  0,04 ***        
Firma posiada znaki towarowe   1,53 *       
W ostatnich 3 latach firma zwiększyła nakłady na 
B+R 

  1,01 *    1,67 *** 1,81**  

Firma nie wprowadza innowacji    -1,37 *      
Eksport przez pośredników zagranicznych    1,04 **    1,47* 1,94** 
Firma posiada strategię eksportową     1,49 *** 0,87 *    
Udział produkcji w przychodach ze sprzedaży     0,01 **     
Firma realizuje regularny eksport po 2008 r.      1 *    
W ostatnich 3 latach firma wprowadziła 
nowoczesne technologie lub oprogramowanie 

      0,94 **   

Firma zdobywa informacje o rynkach 
zagranicznych przez udział w zagranicznych 
targach i wystawach 

        1,76 * 

Firma aktywnie rozpoznaje rynki zagraniczne i 
poszukuje partnerów uczestnicząc w misjach 
handlowych lub samodzielnie spotyka się z 
partnerami na interesujących nas rynkach 

        2,56 ** 

R2 McFeddena 0,11 0,25 0,08 0,06 0,12 0,08 0,16 0,15 0,27 
Oszacowania przy wykorzystaniu regresji logitowej, w tabelach nie zamieszczono uśrednionych efektów krańcowych potrzebnych do interpretacji oszacowanych 
współczynników, gdyż mierzy się tylko kierunek wpływu zmiennych; *** - istotność na poziomie 0,01, ** - istotność na poziomie 0,05 
Źródło: Obliczenia własne w Gretl na podstawie danych z badania ankietowego Instytutu Rozwoju 
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X. Możliwości i sposoby podejmowania działań eksportowych na 

wybranych rynkach  

 

Potencjalnie perspektywiczne rynki – analiza w oparciu o dane wtórne 

Jak wynika z deklaracji Respondentów, są oni przede wszystkim zainteresowani dalszym 

rozwojem eksportu na znane im rynki (na których są już obecni). Zaliczają się do nich przede 

wszystkim kraje bliskiej zagranicy, w tym zwłaszcza UE. Eksporterzy oraz potencjalni 

eksporterzy powinni mieć jednak świadomość, że rynki krajów UE nie zaliczają się do 

najbardziej dynamicznie rosnących. Jednak ekspansja na dalsze rynki jest trudniejsza i wiąże 

się z większymi kosztami wejścia (kosztami tzw. utopionymi, ang. sunk costs) oraz większym 

ryzykiem. Argumentem za poszukiwaniem dalszych rynków, jest ich wysoki potencjał 

wzrostu. 

Prognozy ekonomistów banku Goldman Sachs (Goldman Sachs 2005, 2011) wskazują, iż 
perspektywie do roku 2025 tzw. motorami wzrostu gospodarczego świata, a tym samym 

gospodarkami charakteryzującymi się dużym popytem na import, będą takie kraje, jak: USA, 

Chiny, Japonia, Niemcy, Indie, Wielka Brytania, Francja, Korea Południowa, Włochy, 

Meksyk, Brazylia, Kanada, czy Indonezja, bądź Turcja. Wśród nich znajdują się aktualni 

liderzy światowego handlu, lecz także najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki (ang. 

emerging economies), za które uznaje się tzw. kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, 

Republika Południowej Afryki) oraz grupę N-11 (od ang. next eleven, czyli kraje, które 

według prognoz mogą już wkrótce dołączyć do grupy krajów wiodących, czyli Bangladesz, 

Egipt, Indonezja, Iran, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Turcja i 

Wietnam). Część z nich to dla pomorskich eksporterów „bliska” zagranica i są one na liście 

perspektywicznych rynków eksportowych. Jednak większość z tych krajów nie znajduje się w 

obszarze zainteresowania Respondentów. Przewidywania odnośnie perspektyw rozwoju 

poszczególnych krajów w większości pokrywają się z aktualnymi danymi dotyczącymi 

dynamiki importu (wykres 78). 
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Wykres 78: Gospodarki o największym potencjale importowym w 2014 roku 

 

Źródło: www.trademap.org 

Ogromne znaczenie grupy państw rozwijających się podkreśla Światowa Organizacja Handlu 

(WTO 2014). Średnioroczna dynamika wzrostu gospodarczego, który osiągają te kraje w 

ostatnich latach wynosi 4,7%, w porównaniu do 1,5% w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia. Dla porównania, grupa krajów rozwiniętych rozwija się w średnim tempie 0,9%, 

wobec 2,8% tempa wzrostu w latach dziewięćdziesiątych. Porównanie to wskazuje na 

występowanie zjawiska konwergencji, czyli stopniowego doganiania krajów rozwiniętych 

przez część krajów rozwijających się w poziomach dochodu per capita, co potwierdza ciągły 

wzrost ich znaczenia w światowej gospodarce (wykres 79 ilustruje to zjawisko dla 

poszczególnych krajów rozwijających się). Wzrost ten w znacznym stopniu wpływa na 

kierunki globalnej wymiany handlowej. Pomiędzy rokiem 2000 a 2012, udział grupy krajów 

rozwijających się w światowym handlu wzrósł z 39% do 52%. 
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Wykres 79: Konwergencja krajów rozwijających się oraz krajów najmniej rozwiniętych 

 

*LDCs – ang. Least Developed Countries, kraje najmniej rozwinięte 

Źródło: WTO(2014) „World Trade Report”, Geneva 

Podobne wnioski formułują ekonomiści PricewaterhouseCoopers (PwC 2011), którzy 

wskazują na cztery kluczowe trendy, kształtujące światowy handel do roku 2030: handel 

wewnątrz regionu Azji i Pacyfiku, handel pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi 

się, handel wewnątrz grupy krajów rozwijających się, a także handel pomiędzy Chinami i 

Afryką. Za kluczowy, z punktu widzenia niniejszej analizy, należy uznać handel pomiędzy 

krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Ogromną szansą dla eksporterów może okazać się 
rosnący popyt na import ze strony krajów rozwijających się. Jego charakter determinowany 

będzie poprzez najważniejsze wyzwania stojące przed tą grupą państw, takimi jak wzrost 

dobrobytu ich mieszkańców i wyrafinowania biznesu, zainteresowanie zrównoważonym 

wzrostem, lecz także znaczny przyrost demograficzny, czy problemy z opieką zdrowotną. Z 

tej perspektywy za najistotniejsze uznaje się takie produkty jak: środki farmaceutyczne, 

zielone technologie, a także związane z opieką zdrowotną i rolnictwem, jak również wyroby 

specjalistyczne i budownictwo. Wschodzące rynki są również szansą dla eksporterów 

związanych z tzw. trzecim sektorem gospodarki. Za najbardziej pożądane uznaje się usługi 

finansowe, związane z technologią informacyjną, turystyką, edukacją, transportem i 

doradztwem biznesowym. Należy podkreślić, iż gospodarka chińska, która swą wielkością 
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może w perspektywie 2030 roku prześcignąć Stany Zjednoczone, stając się tym samym 

największa na świecie, ma kreować 20% światowego popytu na dobra luksusowe. 

Doskonałym przykładem wykorzystania tej szansy może być casus gospodarki Niemiec, 

której eksport tychże dóbr do Chin pomógł przezwyciężyć niezadowalające wyniki handlu 

wewnątrzkontynentalnego, a także ustanowić nowe, istotne stosunki handlowe, które według 

prognoz do 2030 roku mogą stać się piątym największym kanałem handlu na świecie (Selfin, 

Hope 2011). Właśnie przykład zachodniego sąsiada Polski stanowi wzór do naśladowania w 

zakresie przemyślanej długookresowej polityki handlowej. Warto zauważyć, iż gospodarka 

niemiecka w ostatnich latach całkowicie zredefiniowała kierunki swojego eksportu. Poza 

Chinami, za kluczowe destynacje uznano Koreę Południową, Wielką Brytanię, Kolumbię, 
Indonezję i Ghanę, czyli kraje rozwijające się, notujące ponadprzeciętny wzrost gospodarczy. 

Biorąc pod uwagę powyższe trendy należy uznać, iż wybór nowych destynacji dla 

pomorskich eksporterów może okazać się szansą rozwoju, szczególnie uwzględniając 

otwartość wymienionych gospodarek, a także przewagę wynikającą z bliskości pomorskiego 

węzła transportowego. Tym samym za najciekawsze kierunki należy uznać kraje rozwijające 

się, czyli gospodarki Bliskiego Wschodu, krajów Azji oraz Pacyfiku czy Ameryki Środkowej 

i Południowej. Należy także podkreślić, iż atrakcyjność nowych rynków jest silnie 

skorelowana z zaawansowaniem technicznym eksportowanych produktów – importerzy 

znajdujący się na rynkach wschodzących zainteresowani są w większym stopniu produktami 

wiedzo-chłonnymi. W krótszej perspektywie nie należy jednak ignorować wciąż najbardziej 

otwartych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, czy Kanada, a także tych już 
spenetrowanych – Niemiec, Wielkiej Brytanii, czy Włoch, których znaczną przewagą nad 

rynkami wschodzącymi jest, według Banku Światowego, dużo mniejszy stopień niepewności 

w najbliższych latach. Szanse ekspansji do USA wzrosną też w wyniku zakończenia 

negocjacji w sprawie utworzenia Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i 

Inwestycji (TTIP). 

 

Możliwości i uwarunkowania podejmowania działań eksportowych na wybranych 

rynkach – analiza w oparciu o wskazania Respondentów 

Analiza uwarunkowań działalności eksportowej przedsiębiorstw oraz ich potencjału 

przeprowadzona została w podziale według głównych rynków eksportowych. Jej celem była 

odpowiedź na pytanie, czy można zidentyfikować jakieś charakterystyczne dla 

poszczególnych rynków uwarunkowania, które mogłyby ukierunkować i zwiększyć 
efektywność wsparcia. W przypadku analiz porównawczych przeprowadzonych dla 

poszczególnych par rynków UE jak, np. Niemcy i Szwecja, Niemcy i Wielka Brytania, nie 

zaobserwowano istotnych różnic między wskazaniami Respondentów, dla których 

najważniejszym rynkiem eksportowym był w 2015 był jeden z tych rynków. Zauważono 

natomiast statystycznie większe znaczenie tworzenia partnerstw na rzecz eksportu i wspólnej 

promocji w przypadku Respondentów kierujących eksport do USA, niż do Niemiec, Szwecji 

czy Rosji. USA są dalszym rynkiem zbytu, eksport do tego kraju wiąże się z koniecznością 
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poniesienia wyższych kosztów oraz z większym ryzykiem. Wspólne działania eksporterów 

koszty te i ryzyko zmniejszają. 

Nie zaobserwowano także statystycznie istotnych różnych odpowiedzi między eksporterami 

do Rosji i Niemiec. Nie są to oczywiście rynki podobne. Jednak z punktu widzenia 

pomorskich eksporterów mają kilka cech wspólnych. Są to rynki bliskie, dobrze znane, od 

wielu lat obsługiwane przez eksporterów. 

Analiza powyższych uwarunkowań przeprowadzona została także dla grup krajów, przy czym 

ewentualne różnice można identyfikować w różnych układach/podziałach na grupy. 

1. W przypadku podziału na następujące grupy: UE, kraje byłego ZSRR (Rosja i Ukraina), 

USA oraz rynki odległe (Australia, Arabia Saudyjska): 

⇒ brak jest statystycznie istotnych różnic między odpowiedziami respondentów, dla 

których najważniejszym rynkiem eksportowym jest UE, a kierującymi swoją sprzedaż 
na rynki państw byłego ZSRR (Ukraina, Rosja), 

⇒ dla rynków odległych (Arabia Saudyjska, Australia) istotnie większe znaczenie 

okazało się mieć skuteczne wdrożenie innowacji oraz badanie rynków pod kątem 

zapotrzebowania na innowacje, 

⇒ tworzenie partnerstw na rzecz eksportu i wspólnej promocji okazało się mieć wyższe, 

statystycznie istotnie znaczenie, w eksporcie do USA niż do UE (znaczenie mają 
wspomniane już wysokie koszty wejścia i ryzyko). 

 

2. W podziale na grupy: Europa Zachodnia (państwa starej UE-15 bez skandynawskich), 

Europa Środkowo-Wschodnia (państwa byłego bloku komunistycznego razem z Ukrainą i 

Rosją), Skandynawia (Dania, Szwecja, Norwegia), rynki odległe (USA, Arabia Saudyjska, 

Australia): 

A. Skandynawia w porównaniu do innych grup krajów: 

⇒ istotnie większe okazało się znaczenie informacji o targach i wystawach dla 

eksporterów na rynki Europy Zachodniej (kraje byłej UE bez skandynawskich) oraz 

Europy Środkowo-Wschodniej (razem z Rosją i Ukrainą), niż eksporterów do 

Skandynawii. Dla Respondentów wsparcie współpracy gospodarczej (sprawdzanie 

wiarygodności partnerów) jest ważniejsze w eksporcie do Europy Zachodniej, niż do 

Skandynawii. Powyższe różnice wynikają z kilku czynników. Skandynawia jako 

grupa krajów, jest postrzegana przez eksporterów z woj. pomorskiego jako rynek 

relatywnie homogeniczny. Kraje te różnią się między sobą, jednak skala tych różnic w 

porównaniu na przykład do różnic między Holandią i Niemcami z jednej strony oraz 

Grecją, Włochami czy Hiszpanią z drugiej strony – jest znacznie mniejsza. Ponadto 

kraje skandynawskie z punktu widzenia wielu pomorskich eksporterów są tzw. 

naturalnym rynkiem zbytu ze względu na bliskość geograficzną i nadmorskie 

położenie województwa. Partnerzy ze Skandynawii są także uznawani za solidnych i 

wiarygodnych, stąd mniejsze znaczenie sprawdzania ich wiarygodności niż z krajów 

Europy Zachodniej; 
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⇒ zmiany w organizacji i zarządzaniu mają, zdaniem Respondentów, większe znacznie 

w eksporcie do Europy Zachodniej niż do Skandynawii. W eksporcie do Europy 

Zachodniej ważniejsze jest bardziej ogólne wsparcie działalności Respondentów, 

natomiast w eksporcie do Skandynawii, oczekiwania dotyczą raczej bezpośredniego 

wsparcia eksportu; 

⇒ średni udział eksportu w sprzedaży w przypadku eksporterów do państw odległych 

(łącznie z USA) wyniósł 60%, natomiast w przypadku eksporterów do Skandynawii 

24,4% (statystycznie istotna różnica); 

⇒ więcej firm zamierza wprowadzić nowe technologie i oprogramowanie wśród 

eksporterów do państw odległych (łącznie z USA) niż do Skandynawii. W przypadku 

eksporterów do państw odległych większe znaczenie ma korzystanie z pomysłów 

pracowników, niż pośród eksporterów do Skandynawii; 

⇒ zyskowność działalności prowadzonej przez Respondentów jest wyższa w przypadku 

eksportu do państw odległych (łącznie z USA) niż do Skandynawii. 

 

 

B. Europa Zachodnia w porównaniu do pozostałych grup: 

⇒ wśród podmiotów eksportujących do Europy Zachodniej w porównaniu z eksportem 

do krajów Europy Środkowo-Wschodniej więcej jest eksporterów regularnych (niż 
sporadycznych); większe jest znaczenie pośredniego niż bezpośredniego wsparcia 

eksportu. Większa regularność eksportu do Europy Zachodniej jest rezultatem 

większego doświadczenia w eksporcie na te rynki, co oznacza, że relacje handlowe są 
bardziej trwałe. Ponadto rynki te są także bardziej chłonne;  

⇒ w grupie eksporterów do Europy Środkowo-Wschodniej większe jest znaczenie 

samodzielnego pozyskiwania informacji o rynkach zagranicznych, niż w przypadku 

Europy Zachodniej; 

⇒ większe jest znaczenie geograficznej bliskości wśród firm eksportujących na rynki 

Europy Zachodniej niż na rynki odległe. Znacznie większe jest znaczenie pośredników 

z pozostałych rynków poza krajem i rynkami eksportowymi w przypadku 

Respondentów eksportujących na rynki Europy Zachodniej niż na rynki odległe (np. 

pośrednicy z jednego państwa UE na rynek innego państwa UE); 

⇒ tworzenie konsorcjów i partnerstw eksportowych ma większe znaczenie dla 

eksporterów koncentrujących się na w eksporcie do państw odległych niż do Europy 

Zachodniej. 

 

C. Europa Środkowo-Wschodnia w porównaniu z rynkami odległymi: 

⇒ udział eksportu w sprzedaży jest istotnie wyższy wśród eksporterów na rynki odległe 

(60%) niż wśród eksporterów do państw Europy Środkowo-Wschodniej (ok. 22%), co 

pośrednio potwierdza, jak chłonne są rynki odległych krajów i jak ważne mogą być 
one jako rynki perspektywiczne; 

⇒ dla Respondentów na rynki odległe aktywność eksportowa cechuje się większą 
regularnością, niż do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ponownie – potwierdza 

to jeszcze raczej nieugruntowane relacje z tymi krajami; 
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⇒ więcej firm zamierza szkolić pracowników i korzysta z wiedzy pracowników w 

przypadku eksportu na rynki odległe niż krajów Europy Środkowo-Wschodniej; 

⇒ wśród eksporterów do Europy Środkowo-Wschodniej więcej podmiotów posiada 

członka zarządu, który pracował co najmniej 1 rok za granicą. 
 

Formułując wnioski ogólne, można stwierdzić, że rynki skandynawskie są relatywnie 

łatwiejsze pod kątem ekspansji, ale jednocześnie ponoszenie większego ryzyka i wysiłku w 

przypadku eksportu na rynki odległe przynosi lepsze rezultaty w ujęciu dochodowości. 

Eksporterzy na rynki Europy Zachodniej znajdują się pomiędzy tymi ekstremami i postępują 
w bardziej zaplanowany sposób, posługując się także zewnętrzną wiedzą dotyczącą 
planowania eksportu i jego intensyfikacji. Eksport na rynki państw Europy Środkowo-

Wschodniej jest relatywnie słabej zorganizowany i bardziej sporadyczny niż do Europy 

Zachodniej oraz na rynki odległe. 

Przeprowadzona została także analiza korelacji między udziałem eksportu do państw starej 

UE, państw nowej UE, państw Dalekiego Wschodu oraz państw pozostałych i 

uwarunkowaniami eksportu. Zauważono statystycznie istotne pozytywne korelacje między 

większym udziałem eksportu na rynki państw starej UE, a znaczeniem usług doradczych 

dotyczących marketingu i sprzedaży (analizy rynku, plany marketingowe, organizacja 

dystrybucji i sprzedaży). Większy udział eksportu do krajów nowej UE współwystępował z 

większym znaczeniem informacji o zasadach wypełniania wniosków o pomoc publiczną i 

pomoc z innych źródeł. Większy udział eksportu do państw Dalekiego Wschodu był 

natomiast skorelowany z większym znaczeniem wejścia w kooperację z dużym partnerem z 

rynku zagranicznego (traktowaną przez Respondentów jako szansa na intensyfikację 
eksportu). 
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XI. Wnioski 

 

Przedsiębiorstwa objęte badaniem ankietowym cechuje wyższy udział eksportu w sprzedaży 

niż przeciętna dla województwa, co wynika z ich wysokiej innowacyjności. Firmy te 

charakteryzuje jednak proste umiędzynarodowienie, przejawiające się przede wszystkim 

eksportem, bez bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy innych form internacjonalizacji, 

jak udzielanie licencji. Respondenci reprezentują więc jeden z pierwszych etapów 

umiędzynarodowienia wg modelu upssallskiego, co też wynika z dominacji małych i średnich 

podmiotów w badanej próbie. 

Eksport firm w badanej próbie jest intensywny (wysoki udział eksportu w przychodach ze 

sprzedaży), ale ostrożny tj. realizowany głównie na rynki UE – dla gospodarki regionu ważny 

jest natomiast wolumen eksportu, stąd wskazane było by wsparcie wchodzenia na bardziej 

odległe rynki, celem zwiększenia wartości eksportu. 

Z punktu widzenia gospodarki województwa pomorskiego, konieczne byłoby też zwiększenie 

liczby firm działających na rynkach zagranicznych i tym samym zwiększenie wolumenu 

eksportu – gdyż ogólna liczba firm eksportujących w województwie pomorskim jest niska. 

Pośród firm branż innowacyjnych, eksporterami są przede wszystkim przedsiębiorstwa, które 

dłużej działają na rynku, co wynika z akumulacji wiedzy i doświadczeń. Działalności 

eksportowej od samego początku istnienia firmy sprzyja zaangażowanie kapitału 

zagranicznego.  

Wśród eksporterów z objętej ankietyzacją próby, większość to firmy o charakterze 

produkcyjnym, umiędzynarodowienie dotyczy więc przede wszystkim firm przemysłowych. 

Nieeksporterzy w większym stopniu prowadzą działalność w sferze usługowej. Jeżeli celem 

polityki gospodarczej w regionie będzie wzrost umiędzynarodowienia, to należy się liczyć z 

tym, że eksporterami będą głównie firmy produkcyjne. Trzeba jednak zaznaczyć, że usługi o 

wyższym zaawansowaniu technologicznym mogą odnosić sukces na rynkach zagranicznych – 

wśród eksporterów występują także firmy z sektora IT. 

Wraz z upływem czasu, firmy wchodzą na nowe rynki zagraniczne i operują na ich większej 

liczbie, co jest związane z bardziej przemyślaną strategią działania oraz kumulowaniem 

doświadczeń dotyczących internacjonalizacji (zbieranie informacji o rynkach zagranicznych, 

współpraca z zagranicznymi pośrednikami, bardziej intensywne wystawiennictwo na 

targach). Innowacyjne firmy z próby dosyć późno wchodzą na rynki eksportowe, szczególnie 

w ujęciu zróżnicowania tych rynków. 

Jednocześnie z upływem czasu wzrasta regularność eksportu - szczególnie po 2008 roku 

znacznie więcej firm deklarowało, że prowadzi eksport stale, nie sporadycznie. 

Eksport MŚP z branż innowacyjnych jest skierowany głównie do państw UE, inaczej niż w 

przypadku całej populacji firm pomorskich (w ujęciu wolumenu eksportu). Zwłaszcza w 

przypadku MŚP i poza przemysłem stoczniowym, eksport skierowany jest głównie na rynki 

UE. Konieczne jest zdywersyfikowane podejście do eksporterów pod względem 
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projektowania wsparcia. Ze względu na fakt, że polityka wsparcia jest skierowana głównie 

dla MŚP należy rekomendować przełamywanie barier wchodzenia na bardziej odległe rynki, 

kształcenie firm w tym zakresie, rozwój pośrednictwa w eksporcie i jego dostępności dla firm. 

W odniesieniu do branż innowacyjnych, silniejszy jest eksport na rynki bliskie geograficzne, 

co pokrywa się z teorią grawitacji w eksporcie i potwierdza ostrożną strategię firm. 

Zdecydowana większość firm z objętej badaniem ankietowym i wywiadami próby stosuje 

strategię wodospadu, tj. wchodzi na rynki stopniowo i powoli, co oznacza bardzo bezpieczną 
strategię. Sugeruje to też konieczność zmniejszania ryzyka związanego z działalnością 
eksportową przez dostarczanie lepszej informacji o rynkach zagranicznych/wsparcie 

gromadzenia takiej wiedzy, czy poznanie tych rynków poprzez mobilność przedsiębiorców, a 

także pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z rzetelnymi partnerami. 

Firmy planują głównie rozwijać eksport na rynki, na których działają obecnie. 

Optymistycznym sygnałem na przyszłość jest, że w odpowiedziach z wywiadów 

pogłębionych, wśród rynków perspektywicznych pojawiło się więcej krajów odległych i 

nowych – w porównaniu z obecnymi rynkami ekspansji zagranicznej firm. 

Wybór rynków eksportowych przez firmy wynika głównie z istniejących relacji i kontaktów. 

Oznacza to, że bardzo ważna jest „wiedza cicha”, a stąd należy promować mobilność 
pracowników przedsiębiorstw przez uczestnictwo w targach i wystawach. 

Stosunkowo ważnym czynnikiem determinującym wybór rynków eksportowych okazała się 
wspólna inicjatywa partnerów, co stanowi optymistyczny sygnał odnośnie możliwości 

intensyfikacji działalności eksportowej poprzez promocję współpracy w eksporcie. 

Zaledwie 10% firm dopuszcza możliwość współpracy z konkurentami, jednak w stosunku do 

nastawienia wśród ogółu przedsiębiorstw w kraju – jest to dość dużo. Współpraca firm 

eksportujących z próby w procesie innowacyjnym też jest relatywnie silniejsza niż w 

przypadku ogółu firm w Polsce. 

Nieeksporterzy w niewielkim stopniu są świadomi rodzaju korzyści związanych z eksportem. 

Eksporterzy natomiast postrzegają eksport jako aktywność przynoszącą korzyści oraz jako 

naturalną ścieżkę rozwoju firmy. Należy więc propagować wiedzę o korzyściach z eksportu, 

nie zapominając jednocześnie o informacjach na temat potencjalnych zagrożeń i ryzyk z nim 

związanych. 

Dla zwiększenia eksportu pomorskich przedsiębiorstw konieczne jest zwiększenie ich 

produktywności, np. poprzez promocję innowacyjności, kwalifikacji pracowników, 

wyposażenia kapitałowego, zwiększanie skali działalności. Nie tylko bezpośrednia promocja 

eksportu przyczyni się do wzrostu ekspansji zagranicznej firm, ale także poprawa klimatu dla 

prowadzenia biznesu i innowacyjności. Bezpośrednie wsparcie eksportu przyczyni się 
głównie do wejścia na rynki zagraniczne firm, które na nim jeszcze nie są obecne, natomiast 

eksporterzy oczekują głównie bardziej pośredniego wsparcia. 
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Ważnym czynnikiem sukcesu na rynkach zagranicznych jest też czas dostarczenia produktu 

oraz zdolność rozpoznawania obecnych i przyszłych potrzeb klientów. Ważne jest więc 

wsparcie prowadzenia badań rynkowych oraz promocja wiedzy o klientach, a także 

umiejętności szybkiego reagowania przez firmy na zmiany rynkowe. Niepokojące jest, że 

firmy z objętej badaniem próby nie prowadzą profesjonalnych badań rynkowych, realizują je 

głównie samodzielnie (siłą rzeczy w mniejszym zakresie), co może skutkować słabym 

rozpoznawaniem potrzeb klientów.  

Ciągle zbyt mało eksporterów posiada opracowane i realizowane strategie eksportu, choć 
udział firm posiadających strategie jest wyższy niż wśród ogółu firm. Posiadanie takiej 

strategii zwiększa natomiast szansę na duży udział przychodów z eksportu w przychodach 

firmy. Należy więc promować i wspierać przemyślane, strategiczne planowanie eksportu 

wśród pomorskich MŚP. 

Zwłaszcza niepokojący jest fakt, że pośród nieeksporterów posiadanie takiej strategii 

deklaruje znikomy odsetek firm. Uświadamianie korzyści z eksportu oraz promocja 

przemyślanego planowania eksportu mogłaby zachęcić ich do wchodzenia na rynki 

zagraniczne. 

Większą intensywnością eksportu cechują się firmy współpracujące z pośrednikami 

zagranicznymi, bądź w ogóle z partnerami zagranicznymi. Odzwierciedla to konieczność 
posiadania „insiderskiej” wiedzy na temat rynku kraju ekspansji, która może nie być dostępna 

w Polsce. Ważne byłoby więc wsparcie na rzecz uzyskiwania tego typu usług 

konsultingowych przez firmy za granicą. Potwierdza to też fakt, że partnerzy eksporterów 

wywodzą się głównie z rynków zagranicznych.  

Współczesne innowacje to nie tylko wysokie technologie oparte o wysokie nakłady na B+R, ale 

także zastosowanie nowych technologii w tradycyjnych branżach i prowadzenie w tym 

kierunku prac B+R, jak również poszukiwanie nowych zastosowań – znaczeń dla klientów 

istniejących technologii i produktów. To przedsiębiorcze odkrywanie będzie w znacznym 

stopniu zależeć od umiejętności współpracy organizacji z zewnętrznymi podmiotami oraz 

absorbcji zewnętrznej wiedzy. Innowacyjność w formie skutecznie skomercjalizowanych 

wynalazków będzie zależna od umiejętności marketingowych firm, zaś sprawność wdrożeń 
zmienionych technologicznie wyrobów i usług od sprawności organizacyjnej. Ważne są więc 

nie tylko innowacje technologiczne, ale także poza-technologiczne.  

 

Firmy, chcące uzyskać międzynarodową przewagę konkurencyjną, powinny poszukiwać nisz, 

tworzyć nowe kombinacje czynników strategicznych, aby zmieniać istniejącą w branży kanwę 
strategii np. zapożyczając z innych branż, co pozwoli stworzyć niszę rynkową, na której nie ma 

jeszcze konkurentów (strategia „błękitnego oceanu”). Ważne jest jednocześnie by w pewnych 

czynnikach strategicznych się wyróżniać, dodawać nowe, ale jednocześnie redukować koszty 

podobnych produktów, nie zmniejszając ich jakości. Współcześnie, często firmy nie mogą 
ustalać ceny produktu poprzez dodanie marży do kosztów wytworzenia, a muszą 
optymalizować koszty by zaspokoić wymagania cenowe głównych odbiorców. Powyższe 

podejście – poszukiwanie zyskownych nisz nie tylko w branżach wysokiej techniki, ale raczej 
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przez innowacyjne, strategicznie przemyślane zastosowanie nowych technologii do bardziej 

tradycyjnych branż, powinno być najbardziej skuteczne w przypadku pomorskich eksporterów. 

Ponadto powinni oni starać się rozwijać sieci współpracy, zarówno dla potrzeb opracowania 

innowacji, jak też dla skutecznego lokowania ich na rynkach zagranicznych oraz zwiększać 
konkurencyjność także przez innowacje organizacyjne i marketingowe. 

 

Ciekawym jest przykład „outsourcera” eksportowego z województwa pomorskiego, który 

pomaga firmom we wchodzeniu przede wszystkim na rynki państw odległych. Tego typu 

współpraca firm powinna być promowana. Ponadto pożądane byłoby wsparcie zakupu 

opracowań branżowych o rynkach zagranicznych przez firmy, co zmniejszyłoby ryzyko 

związane z eksportem. 

Wiele firm nie wchodzi na rynki zagraniczne, gdyż postrzega swój produkt jako lokalny, zaś 
popyt zagraniczny dotyczy głównie produktów uniwersalnych. Ta cecha lokalności rynków i 

produktów jednak się zmienia, gdyż gospodarka staje się coraz bardziej globalna, a 

szczególnie w ramach UE bariery w wymianie handlowej są minimalne. Być może w wielu 

przypadkach wystarczyłoby wsparcie na przetłumaczenie materiałów informacyjnych oraz 

stron www, co mogłoby zmniejszyć lokalność produktu. W przypadku jednej z firm objętej 

wywiadami pogłębionymi, była to z sukcesem zrealizowana ścieżka rozpoczęcia eksportu.  

Dla działalności bardzo niszowej, eksport może być jedyną szansą na rozwój firmy, co 

potwierdza przypadek dwóch z firm objętych wywiadami, które na rynku krajowym notują 
minimalny popyt.  

Być może bariera finansowa w prowadzeniu działalności eksportowej wskazana, jako 

kluczowa w badaniu ankietowym prowadzonym w oparciu o pytania zamknięte nie jest aż tak 

istotna. W przypadku pytań otwartych w wywiadach pogłębionych nie została ona wskazana. 

Przedsiębiorcom, którzy są eksporterami, problemy finansowe nie jawią się jako 

pierwszoplanowe. Jednocześnie firmy, prowadzące regularną działalność eksportową, 
bardziej optymistycznie postrzegają swoją zyskowność w bieżącym roku. Natomiast wśród 

czynników sukcesu pojawiła się konieczność posiadania odpowiedniego zaplecza 

finansowego, produkcyjnego, logistycznego dla rozpoczęcia eksportu, jednak dla eksporterów 

z branż innowacyjnych objętych IDI nie jest to bariera nie do przezwyciężenia. 

Odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem oraz kultura organizacyjna nastawiona na 

sukces i determinacja okazały się także istotnymi wewnętrznymi czynnikami sukcesu w 

zakresie działalności eksportowej. Potwierdza to znaczenie przemyślanego planowania 

ekspansji zagranicznej, która będzie występować, jeśli przedsiębiorcy będą posiadać choćby 

elementarną wiedzę z zarządzania. 

Uproszczenia prawno-proceduralne w UE i promocja stabilnych przepisów i warunków 

prowadzenia biznesu na poziomie państw będzie istotnym czynnikiem stymulującym 

działalność eksportową firm. Na poziomie regionu firmy najbardziej oczekują wsparcia 

eksportu. 
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Kluczowym czynnikiem sukcesu na rynkach zagranicznych, a jednocześnie problemem 

postrzeganym przez przedsiębiorców, jest nawiązanie kontaktów z odpowiednimi partnerami. 

Jednocześnie firmy oceniły, że najważniejszymi usługami doradczymi, jakich potrzebują są 
usługi dotyczące współpracy gospodarczej – sprawdzanie wiarygodności partnerów. Ponadto 

przedsiębiorstwa  oczekują pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i pożyczkę, 
dofinansowanie z UE oraz doradztwa w zakresie marketingu i sprzedaży (w tym analiz rynku, 

planów marketingowych oraz organizacji dystrybucji i sprzedaży). 

Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem sukcesu na rynkach zagranicznych. Respondenci 

uznają, że najbardziej ich szanse na rynkach zagranicznych zwiększyłaby bardziej intensywna 

promocja firmy i innowacji, skuteczne wdrożenie innowacji oraz badania rynków 

zagranicznych pod kątem popytu na wdrażaną innowację. Jednocześnie w wywiadach 

pogłębionych Respondenci stwierdzili, że posiadanie doskonałego, innowacyjnego i 

konkurencyjnego produktu jest podstawą sukcesu w eksporcie. 

Należy kontynuować wsparcie wystawiennictwa firm na targach za granicą, gdyż jak wynika 

z wywiadów, był to główny sposób rozpoczęcia eksportu (obok zapytania ofertowego). 

Interlokutorzy uznali także, że jest to najbardziej pożądany przez nich sposób wsparcia 

internacjonalizacji. Ponadto ważne będzie wsparcie na rzecz podnoszenia lub uzupełniania 

kwalifikacji pracowników firm, szczególnie w zakresie języków obcych, gdyż ich znajomość 
została uznana za ważny czynnik sukcesu w ekspansji zagranicznej. 

Większość eksporterów z branż innowacyjnych eksportuje pod własną marką, jednocześnie 

deklarując, że jej rozpoznawalność na rynkach zagranicznych jest ważna dla sukcesu w 

eksporcie i stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Ważne jest wsparcie promocji 

przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, oprócz uczestnictwa w targach czy wystawach, 

także w postaci wydawania katalogów, czy ulotek, czy  poprzez inne kanały promocji. 

Kluczowe znaczenie ma też reputacja firmy, można więc edukować przedsiębiorców w 

zakresie sposobów budowania takiej reputacji przez dbanie o jakość, ale także np. public 

relations. 

Choć korzystny kurs walutowy i koszty są ciągle istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej 

polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, to w przypadku branż innowacyjnych z 

województwa pomorskiego konkurencyjność międzynarodowa opiera się przede wszystkim o 

wprowadzanie produktów nowych „przynajmniej dla rynku” w oparciu o własną działalność 
B+R. Wsparcie rozwoju takiej działalności powinno więc też poszerzyć działalność firm 

pomorskich na rynkach zagranicznych. Choć w przypadku aktualnego badania nie znaleziono 

bezpośredniego statystycznie istotnego przełożenia współpracy z nauką na działalność 
eksportową, to według licznych badań zwiększa ona szanse na prowadzenie działalności 

innowacyjnej, a szczególnie B+R przez firmy, a ta z kolei zwiększa szanse na prowadzenie 

przez nie działalności eksportowej (Wojnicka 2004). Należy więc też wspierać współpracę 
firm, szczególnie eksporterów z ośrodkami naukowymi dla potrzeb realizowanej przez nich 

działalności B+R nakierowanej na opracowanie innowacyjnych, także w skali rynków 

zagranicznych, produktów. Z tego punktu widzenia, obiecującym kierunkiem wsparcia 

wydają się inteligentne specjalizacje. 
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Posiadanie odpowiednich zdolności produkcyjnych zostało wymienione jako ważny czynnik 

sukcesu na rynkach zagranicznych. Istotna jest możliwość zwiększenia produkcji w 

przypadku pojawienia się dużego zamówienia z zagranicy. Receptą na to mogłaby być 
współpraca z konkurentami i zlecanie im części produkcji, choć w przypadku firm 

innowacyjnych realnym problemem może być obawa przed utratą własności intelektualnej. 

Firmy mogłyby też tworzyć konsorcja eksportowe i razem promować się na rynkach 

zagranicznych, tym samym dzieląc np. koszty przygotowania katalogów promocyjnych i 

innych materiałów. Działania takie mogą jednocześnie zdecydowanie obniżyć koszty wejścia 

na rynki zagraniczne, umożliwiając internacjonalizację prowadzonej działalności.  

Dla znacznej części eksporterów z województwa pomorskiego rynek skandynawski jest 

naturalnym, najbardziej znanym rynkiem zbytu, ze względu np. na powiązania kapitałowe. 

Jednocześnie eksporterzy na te rynki oczekują relatywnie częściej bezpośredniego wsparcia 

eksportu. Widoczne są różnice między uwarunkowaniami eksportu na rynki Europy 

Zachodniej a Skandynawii. Eksporterzy do Europy Zachodniej istotnie bardziej wymagają 
wsparcia w zakresie nawiązywania współpracy i wystawiennictwa na targach i wystawach 

oraz wsparcia pośredniego. Ponadto ważniejsza jest dla sukcesu na rynkach Europy 
Zachodniej innowacyjność organizacyjna. 

Najbardziej wymagające są rynki państw odległych – eksporterzy muszą być relatywnie 

bardziej innowacyjni, a także oczekują pomocy w zakresie poszukiwania partnerów z rynków 

zagranicznych. Jeżeli chodzi o rynek USA to oczekiwali by  pomocy w zakresie tworzenia 

konsorcjów eksportowych. Jednak eksport na rynki odległe cechuje się większą 
dochodowością.  

 

  



125 
 

XII. Analiza SWOT oraz drzewo problemów i celów 

 

Poniżej przedstawiamy analizę SWOT trzech badanych branż innowacyjnych po kątem ich 

działalności eksportowej. W analizie tej S to silne strony, zaś W to słabe strony i odnoszą się 
one do potencjału wewnętrznego firm branż oraz czasu teraźniejszego. Akronim O natomiast 

oznacza szanse, a T zagrożenia. Szanse i zagrożenia odnoszą się do otoczenia zewnętrznego 

organizacji oraz czasu przyszłego tj. odzwierciedlają możliwe trendy jakie pojawią się w 

otoczeniu badanych przedsiębiorstw i mogą na nie pozytywnie lub negatywnie wpłynąć. 

Przeprowadzono także pogłębioną analizę problemów potencjału eksportowego branż 
innowacyjnych i wynikających z nich celów przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest drzewo 

problemów i celów. 

Podstawowe trzy zidentyfikowane problemy w ramach tzw. drzewa problemów, jakie 

dostrzegamy po przeprowadzeniu analizy materiału statystycznego, wyników ankiet, 

wywiadów pogłębionych oraz regresji logitowej, są następujące: w ogólnej populacji 

podmiotów, odsetek firm eksportujących jest niewielki; dywersyfikacja kierunków eksportu 

jest niska; relatywnie wysoki potencjał eksportowy powinien w większym stopniu przekładać 
się na eksport.  Konsekwencją powyższego są dochody z eksportu niższe, niż potencjalnie 

możliwe. Aktywność eksportowa powinna stać się zachowaniem bardziej powszechnym, tzw. 

stadnym, praktykowanym przez większą liczbę podmiotów, dla których stopa eksportu nie 

koniecznie musi być spektakularnie wysoka. Wzrost liczby firm eksportujących spowoduje 

naśladownictwo kolejnych przedsiębiorstw, a stąd jeszcze nasili działalność eksportową. 
Postulowany jest zatem stan, w którym duża jest tzw. baza eksportowa, bez zbyt silnego 

narażenia się na ryzyko związane z eksportem. Byłby to zatem swoisty „mix” sprzedaży na 

rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, dopasowany do możliwości, chęci ponoszenia ryzyka 

oraz profilu branżowego każdego z podmiotów. 

Zwiększeniu bazy eksportowej sprzyjałoby rozpoczęcie eksportu przez dotychczasowych 

nieeksporterów. W tym kontekście niepokojąca jest ich pasywna postawa, którą 
scharakteryzować można, jako: zadowolenie ze status quo, brak chęci do zmian. Przyczyn 

takiego rodzaju postawy upatrujemy w kulturowo uwarunkowanym konserwatyzmie. 

Częściowo jest to pochodną niskiego kapitału społecznego, braku zaufania, który skutkuje 

niską skłonnością do współpracy. Znaczenie mogą mieć także negatywne doświadczenia z 

okresu komunizmu i wczesnej transformacji, w tym przekonanie, że działanie kolektywne jest 

gorsze niż indywidualizm. Uważamy, nieco na przekór deklaracjom uzyskanym od 

Respondentów, że charakter oraz zakres korzyści związanych z eksportem nie jest przez nich 

powszechnie znany. Ponadto w przypadku części podmiotów, barierą mogą być braki 

kadrowe dotyczące wysokokwalifikowanego personelu, a także nieznajomość języków 

obcych na wyższym poziomie kwalifikacji. Może to ograniczać zdolność nawiązywania 

relacji z partnerami zagranicznymi.  
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Tabela 8: Analiza SWOT dla branż innowacyjnych w kontekście działalności 

eksportowej 

S- Mocne strony W – Słabe strony 

Wysoki udział eksportu w przychodach ze sprzedaży. 

Relatywnie wysoki poziom innowacyjności. 

Znacząca działalność B+R eksporterów. 

Mocna pozycja konkurencyjna eksporterów na rynku 
krajowym i zadowalająca na zagranicznych. 

Wystarczające zaplecze finansowe eksporterów MSP 
z branż innowacyjnych. 

Wysoki potencjał eksportowy firm produkcyjnych i 
usług wysokiej techniki. 

Umiejętność znalezienia lukratywnych nisz 
rynkowych. 

Osiąganie i dostrzeganie korzyści z eksportu (przez 
eksporterów), znikoma liczba porażek eksportowych. 

Mała dywersyfikacja rynków eksportowych. 

Mało intensywny eksport na rynki odległe – poza UE. 

Słaba aktywność eksportowa młodszych firm – 
eksport głównie jako kolejna z faz rozwoju firmy. 

Brak chęci rozpoczęcia działalności eksportowej przez 
nieeksporterów. 

Słaba działalność eksportowa firm usługowych. 

Niewielka ogólna liczba firm eksportujących. 

Eksport jako praktycznie jedyna forma 
internacjonalizacji. 

Niski potencjał współpracy z innymi firmami z 
województwa. 

Niska potrzeba unowocześniania produktów wśród 
nieeksporterów. 

Brak świadomości korzyści wynikających z eksportu 
– przez nieeksporterów. 

Brak zainteresowania ochroną patentową za granicą. 

Mały udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w 
eksporcie. 

O – Szanse T – Zagrożenia 

Utrzymywanie się stabilnego kursu złotego, 
korzystnego dla eksporterów. 

Nasilenie współpracy eksporterów z branż 
innowacyjnych z nauką i innymi partnerami w 
działalności innowacyjnej, co korzystnie oddziałuje na 
konkurencyjność oferty i wzrost eksportu. 

Wsparcie uczestnictwa w targach i misjach 
gospodarczych. 

Wsparcie promocji za granicą także przez wydawanie 
katalogów i materiałów informacyjnych w językach 
obcych. 

Wsparcie poszukiwania zewnętrznych partnerów w 
działalności eksportowej. 

Tworzenie bardziej stabilnego i przejrzystego 
otoczenia dla działania w kraju i UE. 

Redukcja ryzyka działalności eksportowej przez 
pomoc w pozyskiwaniu informacji o rynkach 
zagranicznych. 

W świetle deklarowanej, odczuwanej potrzeby 
wsparcia eksportu – duże antycypowane znaczenie 
tworzonego w regionie systemu promocji eksportu. 

Przyspieszenie rozwoju gospodarki światowej. 

Problemy z dostępnością wiarygodnych partnerów w 
eksporcie, szczególnie z rynków zagranicznych. 

Zaburzenia na rynkach finansowych, w tym 
ewentualne umocnienie złotego. 

Wzrost kosztów pracy oraz cen surowców i 
materiałów. 

Zmniejszenie dostępnych środków na wsparcie 
działalności eksportowej i innowacyjnej. 

Utrzymująca się wśród firm niechęć do współpracy z 
konkurentami. 

Bariery we współpracy z uczelniami. 

Nowy protekcjonizm na rynkach eksportowych oraz 
zmienność przepisów.  

Niestabilna sytuacja na rynku globalnym. 

Źródło: Opracowanie własne 

Opisując cechy potencjału innowacyjnego podmiotów gospodarczych uwzględnionych w 

badaniu, wskazywaliśmy, że poziom innowacyjności jest relatywnie wysoki. Jednakże często 

innowacyjność ta jest stosunkowo mało wysublimowana. Aby w sposób adekwatny opisać ten 
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problem, należałoby użyć angielskojęzycznego terminu sophisticated, który w literaturze 

poświęconej problematyce konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego stosowany jest dla 

określenia zaawansowania/złożoności innowacji – czy szerzej – systemów gospodarczych. 

Oczekiwany byłby wyższy poziom kreatywności w działalności innowacyjnej. Wyzwaniem 

jest także usuwanie braków w zakresie wiedzy/kompetencji oraz doświadczenia. Wspomniane 

już poszerzenie bazy eksportowej przyczyniło by się do wzrostu proeksportowych bodźców 

płynących z otoczenia, co na zasadzie efektu naśladownictwa oraz benchmarkingu powinno 

uruchomić proces kumulatywnej przyczynowości. Jego skutkiem byłoby dalsze zwiększenie 

potencjału eksportowego. 

Dla województwa charakterystyczny jest niewielki udział podmiotów z kapitałem 

zagranicznym w eksporcie. W znacznym stopniu jest to pochodną oddalenia województwa od 

głównych europejskich rynków zbytu oraz opóźnień w budowie infrastruktury 

komunikacyjnej (zwłaszcza transportowej). Uważamy, że atrakcyjność inwestycyjna 

potencjalna (określana na przykład w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej)  województwa 

jest wyższa niż rzeczywista (określana na podstawie rzeczywistego napływu kapitału 

zagranicznego). Sytuacja w tym względzie ulega zmianom, także z powodu bardzo dobrej 

działalności Invest in Pomerania. Aktywność promocyjna w skali regionu nie ma jednakże 

charakteru kompleksowego. Zbyt słabo zintegrowana jest także kwestia promocji 

umiędzynarodowienia poprzez zarówno inwestycje bezpośrednie (w tym te „wychodzące” z 

regionu) jak i eksport. 

Relatywnie mniejszy napływ do województwa dużych inwestorów (w tym zagranicznych), 

zwłaszcza do przemysłu, jest przeszkodą dla osiągnięcia ogólnej wyższej produktywności, 

która z kolei, przełożyłaby się  pozytywnie na eksport. Niewielka liczba dużych podmiotów 

powoduje, że trudno jest osiągać tzw. korzyści skali. 

Uważamy, że poważne korzyści osiągnięte zostaną w rezultacie poprawy koordynacji w 

zakresie promocji eksportu. Należy mieć świadomość, że wsparcie na rzecz podmiotów 

gospodarczych  w ogóle, w tym eksportu, w Polsce nie jest wysokie – zwłaszcza jeśli 
odniesiemy je na przykład do bardziej rozwiniętych krajów członkowskich UE. Tym bardziej 

promocja powinna być skoordynowana. Rozproszenie, dublowanie/multiplikowanie działań i 
– jak dotychczas – brak jednej, silnej, kompleksowo działającej jednostki wspierającej – to 

istotna bariera, w sytuacji ograniczonych środków. 

Opisane problemy częściowo mają swoje źródło poza regionem, są też rezultatem struktury 

gospodarczej regionu, na zasadzie tzw. zależności od ścieżki. Województwo pomorskie 

cechuje relatywnie niski poziom uprzemysłowienia. W okresie transformacji oraz w czasach 

gospodarki rynkowej nie zostało to „zniwelowane” przez napływ zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich do sfery przemysłu. Także polityka przemysłowa w Polsce nie uzyskała takiej 

rangi, jak w innych krajach członkowskich UE. 
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Wykres 80: Drzewo problemów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 81: Drzewo celów 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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XIII. Rekomendacje dotyczące wsparcia działalności eksportowej 
Lp. Rekomendacja Uzasadnienie Adresat/Instytucja 

odpowiedzialna 
Czas 

wdrożenia 
Priorytet 

1. Wprowadzenie skoordynowanego, 
jednolitego systemu wsparcia eksportu w 
regionie. 

Wsparcie eksportu w regionie jest zbyt słabe i ma  
niewielki wymiar w przeliczeniu na firmę, co skutkuje 
niewielką liczbą eksporterów, gdyż znaczna część 
przedsiębiorstw obawia się ekspansji zagranicznej. 
Wsparcie szczególnie powinno dotyczyć przedsiębiorstw 
innowacyjnych, których potencjał eksportowy jest 
większy. 

Urząd 
Marszałkowski 

1-2 lata Wysoki 

2.  Promocja wzrostu produktywności 
przedsiębiorstw m.in. przez 
innowacyjność. 

Większe jest prawdopodobieństwo sukcesu na rynkach 
zagranicznych przedsiębiorstw bardziej produktywnych, 
co jest determinowane m.in. ich innowacyjnością 
przejawiającą się też w lepszym wyposażeniu w 
nowoczesne technologie i wykorzystywaniem korzyści 
skali. Produktywność firm i osiąganie korzyści skali 
można zwiększać też przez promocję współpracy 
konkurentów, którzy razem będą mogli zrealizować 
ewentualne większe zamówienia z rynków 
zagranicznych. 

Urząd 
Marszałkowski,  
Ministerstwo 
Gospodarki, PARP 

natychmiast Wysoki 

3. Zmniejszanie ryzyka działalności 
eksportowej przez edukację na temat 
korzyści i lepszą informację o rynkach 
zagranicznych, m.in. przez realizację 
badań branżowych na temat 
poszczególnych rynków zagranicznych. 

Wiele firm w regionie nie eksportuje i nie jest 
zainteresowanych taką działalnością, co wynika z braku 
wiedzy na temat korzyści związanych z eksportem i 
obaw przed taką działalnością. 

Urząd 
Marszałkowski i 
jego agendy/ 
system wsparcia 
eksportu w 
regionie; PAIIZ 

1-2 lata Wysoki 

4. Promocja ekspansji przedsiębiorstw na 
rynki odległe przez pomoc w znalezieniu 
partnerów, szczególnie z rynków 
zagranicznych oraz tworzenie konsorcjów 
eksportowych. 

Sprzedaż na rynkach zagranicznych państw odległych 
jest często bardziej dochodowa niż w przypadku 
sprzedaży na rynki bliskie geograficznie. Dla takiej 
ekspansji, jak wynika z badań, konieczne jest często 
posiadanie wiarygodnych zagranicznych partnerów, zaś 
w przypadku rynku amerykańskiego firmy oczekują 
wsparcia w postaci tworzenia konsorcjów eksportowych 

Urząd 
Marszałkowski i 
jego agendy/ 
system wsparcia 
eksportu w 
regionie 

1-2 lata Średni 

5. Wsparcie na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji przedsiębiorców i obecnych 
oraz przyszłych pracowników, 
niezbędnych dla pojęcia ekspansji na rynki 

Barierą w działalności eksportowej są braki w edukacji 
pracowników np. nieznajomość specjalistycznego, 
branżowego słownictwa w językach obcych. Wiele firm 
rozpoczyna eksport poprzez osobiste kontakty, a stąd 

Urząd 
Marszałkowski i 
jego agendy/ 
system wsparcia 

2-7 lat Średni 
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zagraniczne m.in. w zakresie znajomości 
języków obcych, ale także mobilności w 
celu nawiązywania kontaktów oraz w 
zakresie wiedzy z zarządzania 
strategicznego.  

konieczne jest zwiększanie szans na ich nawiązywanie 
przez wyjazdy zagraniczne, co może być realizowane 
przez wyjazdy na targi, misje gospodarcze, czy 
zapraszanie potencjalnych kontrahentów do Polski np. na 
wykłady, czy też spotkania z przedsiębiorcami. Większa 
jest skuteczność eksportowa firm posiadających strategie 
eksportu, co oznacza, że należy wspierać ich 
opracowanie przez przedsiębiorstwa albo przy pomocy 
zewnętrznych usług konsultingowych lub przez edukację 
przedsiębiorców. Wiedza z zarządzania jest potrzebna 
też dla stosowania nowych modeli innowacyjności i 
biznesowych. 

eksportu w 
regionie, 
Ministerstwo 
Edukacji oraz 
Ministerstwo 
Szkolnictwa 
Wyższego 

6. Promocja współpracy eksporterów z nauką 
i firmami konsultingowymi oraz 
uczestnictwa w sieciach innowacyjnych, 
też z konkurentami (klastry, konsorcja 
eksportowe) dla zwiększenia 
wysublimowania ich innowacyjności np. 
poprzez wprowadzanie nowych produktów 
i usług i towarzyszących im modeli 
biznesowych. 

Sieci innowacyjne stają się współcześnie ważnym 
elementem innowacyjności o znamionach nowości w 
skali świata. Dla takiej współpracy, poza zmianą 
nastawienia przedsiębiorców, konieczne jest też 
finansowanie np. spotkań, wyjazdów, czy zlecanie 
ekspertyz zewnętrznym podmiotom. Istotne jest także 
udzielenie wsparcia na zakup oprogramowania ICT, 
które umożliwia wspólną pracę badawczą i innowacyjną 
(np. wspólne projektowanie). Innowacyjność 
przedsiębiorstw pozytywnie przekłada się na wzrost 
potencjału eksportowego. 

Urząd 
Marszałkowski/ 
Ministerstwo 
Gospodarki, 
PARP, 
Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

2-7 lat Średni 

7. Promocja tworzenia lepszego ogólnego 
klimatu dla eksportu poprzez większą 
stabilność przepisów i procedur na rynkach 
europejskich. 

Przedsiębiorstwa objęte badaniem preferowały ogólne 
wsparcie eksportu, a główną barierą tejże były dla nich 
problemy prawno-proceduralne. Należy promować 
dalsze znoszenie barier pozataryfowych w skali UE oraz 
stabilność przepisów i wspierać pozyskiwanie przez 
przedsiębiorców rzetelnej informacji o prawie i 
procedurach obowiązujących na rynkach bardziej 
odległych – poza UE. 

Ministerstwo 
Spraw 
Zagranicznych, 
Komisja 
Europejska, PAIIZ, 
system wsparcia 
eksportu 

1-3 lata Średni 

8. Kontynuowanie i intensyfikacja wsparcia 
na wyjazdy na targi i wystawy, szczególnie 
dla eksporterów na rynki Europy 
Zachodniej. 

Wystawiennictwo na targach było jedną z głównych 
ścieżek rozpoczęcia eksportu przez podmioty objęte 
badaniem. Wsparcie takich wyjazdów w przypadku 
niektórych MSP będzie warunkiem realizacji tychże 
wyjazdów. 

Urząd 
Marszałkowski/sys
tem wsparcia 
eksportu w 
regionie 

Natychmiast-
1 rok 

Wysoki 

9. Wsparcie na rzecz tłumaczenia stron www 
oraz materiałów informacyjnych pod 
kątem ekspansji zagranicznej MSP. 

Zapytania ofertowe od klientów zagranicznych mogą się 
pojawić w wyniku zmniejszenia tzw. lokalności 
produktu, poprzez przetłumaczenie stron www, czy 

Urząd 
Marszałkowski/sys
tem wsparcia 

1-2 lata Średni 
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materiałów informacyjnych na języki obce. Niektóre 
MSP mogą nie mieć środków na zatrudnienie do tego 
odpowiednich specjalistów. 

eksportu w 
regionie 

10. Polityka nowej industrializacji dla 
zwiększenia liczby przedsiębiorstw 
produkcyjnych, o większej skłonności do 
eksportu. 

Firmy produkcyjne objęte badaniem cechuje wyższy 
udział eksportu w sprzedaży. Nowa reindustrializacja 
powinna polegać na promocji inwestycji zagranicznych i 
rozwoju rodzimych firm produkcyjnych. Często będą to 
nowe formy działalności w danych branżach 
wykorzystujące nowe technologie, a przez to mogące 
skutkować mniejszym poziomem zatrudnienia (np. 
zmiana charakteru przemysłu stoczniowego w regionie). 
W tym kontekście do nowej industrializacji mogą się też 
przyczynić strategie inteligentnej specjalizacji. 

Urząd 
Marszałkowski, 
Ministerstwo 
Gospodarki 

2-7 lat Średni 

11. Tworzenie lepszego klimatu 
inwestycyjnego i przyciąganie inwestorów 
zagranicznych, szczególnie o profilu 
przemysłowym/ produkcyjnym, którzy 
cechują się zazwyczaj bardziej intensywną 
działalnością eksportową. 

Przedsiębiorstwa powstałe w wyniku podjęcia 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych zazwyczaj w 
większym stopniu działają na rynkach zagranicznych. 
Należy prowadzić działania na rzecz poprawy klimatu 
inwestycyjnego w regionie, przede wszystkim przez 
poprawę dostępności transportowej, ale także np. 
przygotowanie terenów inwestycyjnych i zasobów 
kadrowych dla potencjalnych inwestorów. Należy 
promować region podkreślając kwalifikacje dostępnych 
pracowników, tak by przyciągać najbardziej pożądane 
inwestycje tj. szczególnie w przemyśle wysokiej i 
średnio-wysokiej techniki, który cechuje się większymi 
możliwościami eksportowymi.  

Urząd 
Marszałkowski i 
jego agendy, 
poszczególne 
samorządy lokalne 
Obszaru 
Metropolitalnego 
Gdańska, Gdyni i 
Sopotu  

2-5 lat Wysoki 

12 Promocja szerszej niż działalność 
eksportowa internacjonalizacji 
przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorców pomorskich należy kształcić w 
poszukiwaniu sposobów na internacjonalizację także 
innymi kanałami niż eksport, np. w formie zakładania 
własnych przedstawicielstw, czy sprzedaż licencji. Taka 
silniejsza internacjonalizacja powinna też przyczynić się 
do bardziej intensywnego eksportu m.in. przez 
polepszanie wiedzy przedsiębiorców pomorskich o 
rynkach zagranicznych i naśladownictwo innych firm, 
zachęconych sukcesem pionierów. 

Urząd 
Marszałkowski/Sys
tem wsparcia 
eksportu w 
regionie 

3-7 lat Niski 

Źródło: Opracowanie własne 



 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Bibliografia 
1. Altomonte C., i in., (2013) „Internationalization and Innovation of Firms: Evidence and 

Policy, Economic Policy, Vol. 28(76), s. 663-700. 

2. Anderson J., (2011) „The Gravity Model”, Annual Review of Economics Vol. 3(1), s. 133-

160. 

3. Anderson J., Van Wincoop E., (2003) „Gravity with Gravitas: A Solution to the Border 

Puzzle”, American Economic Review, Vol. 93(1), s. 170-192. 

4. Aw B. Y., i in., (2011) „R&D Investment, Exporting and Productivity Dynamics”, 

American Economic Review, Vol. 101(4), s. 1312-44. 

5. Basile R., (2001) „Export Behaviour of Italian Manufacturing Firms over the Nineties: the 

Role of Innovation”, Research Policy, Vol. 30(8), s. 1185–1201. 

6. Bernard A. B., Jensen J. B., (2004) „Why Some Firms Export?”, Review of Economics and 

Statistics, Vol. 86(2), s. 561-569. 

7. Bernard A. B., Jensen J. B., Redding S. J., Schott P. K., (2007) „Firms in International 

Trade”, National Bureau of Economic Research, No. w13054. 

8. Brodzicki T., i in., (2015) „Extended Gravity Model of Polish Trade. Empirical Analysis 

with Panel Data Methods”, Instytut Rozwoju, Working Paper No 03/2015. 

9. Cassiman B., Golovko E., (2011) „Innovation and Internationalization Through Exports”, 

Journal of International Business Studies, Vol. 42(1), s. 56-75. 

10. CBI (2001) „A Question of Culture? Collaborative innovation in UK business”, 

www.designcouncil.org.uk/design/content/ research_list.jsp?type=research. 

11. Chesbrough H., (2007) „Business model innovation: it's not just about technology 

anymore”, Strategy & leadership, vol. 35(6), s. 12-17. 

12. Cieślik A., i in., (2014) „The Influence of Firm Characteristics and Export Performance 

in Central and Eastern Europe: Comparisons of Visegrad, Baltic and Caucasus States”, 

Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 2(1), s. 7-18. 

13. Daszkiewicz N., (2004) „Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we 

współczesnej gospodarce”, SPG, Gdańsk. 

14. DiPietro W. R., Anoruo E., (2006) „Creativity, innovation, and export performance”, 

Journal of Policy Modeling, Vol. 28, s. 133–139. 

15. EC JRC (2012) „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations 

(RIS-3)”, Smart Specialization Platform. 

16. EFIGE (2010) „The Global Operations of European Firms. The second EFIGR Policy 

Report”, Bruegel. 

17. Foray D., David P.A., Hall B., (2009) „Smart Specialisation – The Concept, Knowledge”, 

Economists’s Policy Brief, No 9.  

18. Goldman Sachs (2005) „How solid are the BRICs?”, Global Economics Paper 134. 

19. Goldman Sachs (2011) „The BRICs 10 years on: Halfway through the Great 

Transformation”, Global Economics Paper, No 208. 



134 
 

20. Gopinath G., Helpman E., Rogoff K., (2004) „The Handbook of International 

Economics”, Vol. 4, North-Holland: Elsevier. 

21. Guan J, Ma N., (2003) „Innovative Capability and Export Performance of Chinese 

firms”, Technovation, Vol. 23, s. 737–747. 

22. GUS (1999) „Definicje z zakresu statystyki nauki i techniki”, GUS, Warszawa. 

23. GUS (2015) „PNT 2 i PNT 2/u, Sprawozdanie z innowacji w przemyśle i sprawozdanie z 

innowacji w usługach 2012-2014”, Warszawa. 

24. Hagemejer J., Kolasa M., (2008) „Internationalization and economic performance of 

enterprises: evidence from firm-level data”, National Bank of Poland Working Paper, No. 

51. 

25. Hobday M., i in., (2004) „Approaching the Innovation Frontier in Korea: The Transition 

Phase to Leadership”, Research Policy, Vol. 33(10), s. 1433-1457. 

26. Keeley L., i in., (2013) „Ten Types of Innovation. The Discipline of Building 

Breakthroughs”, Wiley, Hoboken, New Jersey. 

27. Kim W. C., Mauborgne R., (1999) „Creating new market space”, Harvard Business 

Review, vol. 77(1), s. 83-93. 

28. Kim W. C., Mauborgne R., (2015) „Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How to 

Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant”, Harvard 

Business Review Press, Harvard. 

29. Klein N., (2004) „No Logo”, Świat Literacki, Warszawa. 

30. Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R., (2015) „Wpływ globalnych 

procesów ekonomicznych na rozwój lokalny”, Prace geograficzne – mimeo/w druku, 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, Warszawa. 

31. Kornai J., (2013) „Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy. Two Essays on the 

Nature of the Capitalist Economy”, Oxford University Press, Oxford. 

32. Mayer T., Ottaviano G. I., (2008) „The happy few: The internationalisation of European 

firms”, Intereconomics, vol. 43(3), s. 135-148. 

33. Melitz M. (2003), „The Impact of Trade on Intra‐industry Reallocations and Aggregate 

Industry Productivity”, Econometrica, Vol.71(6), s. 1695-1725. 

34. Melitz M., Redding S., (2014) „Heterogeneous Firms and Trade”, [w:] Gopinath G., 

Helpman E., Rogoff K., eds., „Hand Books in Economics, International Economics”, 

Elsevier, North-Holland, Vol. 4, s. 1-54. 

35. Michałek J., (2010) „Eksport a rozwój gospodarczy: co może wynikać dla Polski z 

nowej-nowej teorii handlu i analizy wymiany na poziome firm”, opracowanie UW, 

Warszawa. 

36. Nassimbeni G., (2001) „Technology, innovation capacity, and the export attitude of small 

manufacturing firms: a logit/tobit model”, Research Policy, Vol. 30, s. 245–262. 

37. OECD (1994) „Main Definitions and Conventions for the Measurement of Research and 

Experimental Development. A Summary of the Frascati Manual 1993”, Paris. 

38. OECD (2013) „Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation”, 

Paris. 

39. OECD/Eurostat, KBN (1999) „Kwestionariusz GUS PNT 02, Sprawozdania z innowacji 

w przemyśle 2012-2014”, Podręcznik OSLO, Warszawa. 



135 
 

40. Okoń-Horodyńska E., (2012) „Wykłady. Polityka innowacyjna UE”, za P. Frankowski i 

Skubiak B., „Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 30, Uniwersytet 

Szczeciński, s. 9. 

41. Onkelinx J., Sleuwaegen L. E., (2010) „Internationalization strategy and performance of 

small and medium sized enterprises”, National Bank of Belgium Working Paper, nr 197. 

42. Osterwalder A., Pigneur Y., (2010) „Business model generation”, Wiley, London. 

43. Pander W., (2010) „Współczesne koncepcje wspierania innowacji i innowacyjności – 

istota i źródła nowoczesnych innowacji“, [w]: Pander W., Stawicki M., (red.,) „Przegląd 

kierunków i opracowanie metod oceny wspierania innowacyjności ze środków UE”, 

Warszawa. 

44. Piałucha M., Siuta B., (2001) „Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach 

Unii Europejskiej”, Biblioteka Menadżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz. 

45. Porter M. (1998) „Competitive strategy”, The Free Press. 

46. Roberts M. J., Tybout J., (1997) „The Decision to Export in Colombia: An Empirical 

Model of Entry with Sunk Costs”, American Economic Review, vol. 87(4), s. 545-64. 

47. Roper S., Love J. H., (2002) „Innovation and export performance: evidence from the UK 

and German manufacturing plants”, Vol. 31, s. 1087–1102. 

48. Selfin Y., Hope D., (2011) “Future of World Trade. Top 25 Sea and Air Freight Routes in 

2030”, PwC 

49. Stawicki M., Wojnicka-Sycz E., red., (2014) „Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja 

inteligentnych specjalizacji”, Warszawa.  

50. Sterlacchini A., (1999) „Do innovative activities matter to small firms in non-R&D-

intensive industries? An application to export performance”, Research Policy, Volume 

28(8), s. 819–832. 

51. Sundbo J., (2004) „The theory of Innovation. Entrepreuners, Technology and Strategy”, 

Edward Eldgar, Cheltenham. 

52. Tidd J., Bessant J., (2009) „Managing innovation. Integrating Technological, Market and 

Organizational Change”, Wiley and Sons, Haddington.  

53. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., (2005) „Managing innovation: integrating technological, 

managerial organizational change”, Wiley, New York. 

54. Umiński S., (2012) „Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością 
aktywności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski”, Wydawnictwo UG, Sopot. 

55. Vogel A., Wagner J., (2010) „Higher productivity in importing German manufacturing 

firms: self-selection, learning from importing, or both?”, Review of World Economics, Vol. 

145(4), s. 641-665. 

56. Wakelin K., (1998) „Innovation and export behaviour at the firm level”, Research Policy, 

Vol, 26, s. 829–841. 

57. Wojnicka E., (2004) „System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw”, 

IBnGR, Gdańsk. 

58. Wojnicka E., (2013) „Nowe trendy w zarządzaniu innowacjami”, [w:] Zieliński G., 

Szymańska-Brałkowska M., red., „Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające 



136 
 

zarządzanie operacyjne – wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 

Gdańsk. 

59. WTO (2008) „World Trade Report 2008. Trade in a Globalizing World”, Geneva 

60. WTO (2014) „World Trade Report 2014. Trade and development: recent trends and the 

role of the WTO”, Geneva 

  



137 
 

Aneks 

Tabela A1: Wskaźniki ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA) wg krajów w eksporcie 

podmiotów mających siedzibę w województwie pomorskim w latach 2010-2014 

Lp. Kraj RCA 
Udział kraju w 

eksporcie 

województwa (%) 

 Lp. Kraj RCA 
Udział kraju w 

eksporcie 

województwa (%) 

1 Vanuatu 13,86 0,72  17 Finlandia 1,25 0,97 

2 Liberia 13,44 1,22  18 Kanada 1,21 0,63 

3 
Wyspy 
Marshalla 

12,71 0,68  19 Belgia 0,89 1,99 

4 Panama 11,61 0,54  20 Rosja 0,85 4,09 

5 Bahamy 11,47 1,68  21 Litwa 0,78 1,08 

6 Singapur 10,99 3,55  22 
Wielka 
Brytania 

0,74 4,83 

7 Norwegia 7,34 13,29  23 Węgry 0,62 1,62 

8 Cypr 6,24 0,88  24 Niemcy 0,61 15,49 

9 Hongkong 3,33 0,72  25 Chiny 0,60 0,61 

10 Estonia 2,62 1,50  26 Francja 0,57 3,43 

11 USA 2,45 5,15  27 Hiszpania 0,54 1,27 

12 
Republika 
Korei 

2,07 0,54  28 Rumunia 0,46 0,69 

13 Grecja 1,95 0,75  29 Słowacja 0,46 1,16 

14 Szwecja 1,89 5,29  30 
Republika 
Czeska 

0,44 2,70 

15 Dania 1,78 3,03  31 Ukraina 0,42 1,06 

16 Niderlandy 1,64 6,95  32 Włochy 0,23 1,14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Tabela A2: Wskaźniki ujawnionej przewagi komparatywnej wg produktów (działy) w 

eksporcie podmiotów mających siedzibę w województwie pomorskim w 2014 roku 

Grupa/dział produktowy RCA 

Udział w 

eksporcie woj. 

pomorskiego 

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające 11,07 28,9 

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne 7,60 4,9 

Zboża 4,78 3,0 

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje 
bitumiczne; woski mineralne 

4,17 17,3 

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny 
przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza 

2,10 0,5 

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków, lub pozostałych 
bezkręgowców wodnych 

1,51 1,0 

Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież 
używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty 

1,33 0,6 

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla 
zwierząt 

1,29 0,5 

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury 1,25 2,5 

Wyroby z żeliwa lub stali 1,14 3,8 

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny 1,09 2,1 

Lokomotywy, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów i ich 
części; urządzenia sygnalizacyjne mechaniczne wszelkich typów (wł. 
elektromechaniczne) 

1,06 0,5 

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich 
części i akcesoria 

1,00 1,2 

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i 
odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz 
ich części i akcesoria 

0,81 9,5 

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin 0,78 0,5 

Produkty farmaceutyczne 0,73 1,2 

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 0,59 2,7 

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin 0,51 0,6 

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki itp.; lampy i 
oprawy oświetleniowe; reklamy świetlne znaki informacyjne itp.; 
budynki prefabrykowane 

0,50 2,8 

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części 0,45 5,8 

Mięso i podroby jadalne 0,38 0,8 

Żeliwo i stal 0,25 0,5 

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 0,16 1,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Tabela A3: Wskaźniki ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA) wg produktów (4 

cyfr grupy CN) w eksporcie podmiotów mających siedzibę w województwie pomorskim 

w 2014 roku 

Grupa produktowa RCA 
Udział w 

eksporcie woj. 

pomorskiego 

Towary przeznaczone na zaopatrzenie statków    12,53 0,52 

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające itp.; 
pływające doki; pływające lub podwodne platformy wiertnicze lub 
produkcyjne     

12,32 3,24 

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, 
barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów       

11,38 21,51 

Jednostki pływające pozostałe, włączając okręty wojenne i łodzie 
ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie               

11,30 1,89 

Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, 
do przetwarzania lub konserwowania wyrobów rybołówstwa          

10,52 1,52 

Ryby suszone, solone, wędzone; mąki, mączki z ryb, do spożycia przez 
ludzi  

8,71 3,48 

Papier i tektura powlekana 8,19 0,82 

Oleje ropy naftowej i oleje z minerałów bitumicznych; oleje odpadowe:   7,50 16,09 

Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej  7,17 0,64 

Oleje i produkty destylacji smoły węglowej  7,01 0,57 

Filety rybne i pozostałe mięso rybie, świeże, schłodzone lub zamrożone                 5,57 1,16 

Pszenica i meslin                                     5,37 2,04 

Papier i tektura niepowleczone, do pisania, druku itp.  4,91 1,44 

Jachty i inne jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie 
wioślarskie, kajaki                  

4,81 0,68 

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru 
przygotowane z ikry  

3,92 0,92 

Aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej oraz aparatura 
telekomunikacyjna do systemów przewodowych na prąd nośny lub 
cyfrowych, elektryczna; wideofony  

2,62 5,85 

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z 
drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami 
parkietowymi, dachówkami i gontami:  

2,41 1,30 

Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub 
innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wentylatorem, 
nawet z filtrami:   

2,27 1,12 

Wały napędowe i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizg.; przekładnie 
zębate; skrzynie przekładniowe, sprzęgła itp. 

2,05 0,73 

Konstrukcje z żeliwa i stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, 
profile, rury itp.  

2,05 2,13 

Nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, niezapisane, inne  1,72 0,60 

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione  1,68 0,80 

Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione                           1,19 0,74 

Artykuły z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione  0,82 0,59 

Leki  0,66 0,98 

Meble i ich części                            0,53 1,05 

Meble do siedzenia oraz ich części               0,45 1,15 

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 
8701 do 8705                     

0,15 0,74 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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Tabela A4: Udział podmiotów własności krajowej oraz zagranicznej w eksporcie 

województwa pomorskiego wg grup (działów) produktowych w 2014 roku  

Własność 
krajowa 

(%) 

Własność 
zagraniczna 

(%) 

Udział 
(*) 

Ogółem 68,0 32,0 100,0 

Produkty farmaceutyczne 3,0 97,0 1,2 

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, pasza dla zwierząt 3,8 96,2 0,5 

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów i części roślin 7,4 92,6 0,5 

Maszyny i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwarzacze 
dźwięku, obrazu ich części i akcesoria 

12,8 87,2 9,6 

Zboża 13,5 86,5 3,0 

Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze, odzież 
używana i używane artykuły włókiennicze, szmaty 

16,3 83,7 0,6 

Nasiona i owoce oleiste, ziarna, rośliny przemysłowe lub 
lecznicze, słoma i pasza 

23,2 76,8 0,5 

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne 26,2 73,8 4,9 

Meble, pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki; lampy i 
oprawy oświetleniowe; reklamy świetlne; znaki informacyjne itp.; 
budynki prefabrykowane 

29,8 70,2 2,8 

Przyrządy i aparatura: optyczne, fotograficzne, 
kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne 
lub chirurgiczne; ich części i akcesoria 

30,4 69,6 1,2 

Żeliwo i stal 33,3 66,7 0,5 

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków, lub 
pozostałych bezkręgowców wodnych 

37,2 62,8 1,0 

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny 38,9 61,1 2,1 

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne 48,0 52,0 5,8 

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 56,5 43,5 2,6 

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria 56,8 43,2 1,7 

Lokomotywy, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy 
torów i ich części; urządzenia sygnalizacyjne mechaniczne 
wszelkich typów (wł. elektromechaniczne) 

69,5 30,5 0,5 

Wyroby z żeliwa lub stali 79,3 20,7 3,7 

Mięso i podroby jadalne 81,4 18,6 0,8 

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin 83,6 16,4 0,6 

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury 93,4 6,6 2,5 

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające 98,2 1,8 28,9 

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; 
substancje bitumiczne; woski mineralne 

99,9 0,1 17,3 

(*) - udział danej grupy produktowej w eksporcie podmiotów mających siedzibę w 

województwie pomorskim ogółem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej 
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