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Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych 
dotyczących wpływu źródeł informacji na aktywność innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy. 
Główną hipotezą badań jest twierdzenie, że innowacyjna działalność 
podmiotów gospodarczych, jest uzależniona od szeregu uwarunkowań, 
a źródło finansowania innowacyjnych projektów może mieć wpływ na 
działalność innowacyjną w wielokierunkowy sposób (pozytywny lub 
negatywny). Wyniki badań oparto na badaniu przeprowadzonym wśród 
przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy 
w Polsce Wschodniej. Wzięło w nim udział 167 przedsiębiorstw 
przemysłowych należących do tego sektora. W celu określenia wpływu 
formy finansowania innowacyjnych projektów na aktywność 
innowacyjną przedsiębiorstw, wykorzystano modele oparte na analizie 
prawdopodobieństwa - modele probitowe.  

 
Wstęp 

 
Makroregion Polski Wschodniej jest obszarem o 

najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jednym 
z najsłabszych w Unii Europejskiej (Fiedorowicz, Duda 2007, s. 
613). Charakter problemów wpływających niekorzystnie na 
sytuację społeczno-gospodarczą i perspektywy rozwoju danego 
obszaru mają w dużej mierze wymiar strukturalny, co jest 
wynikiem szeregu okoliczności o charakterze historycznych. Są 
one także wzmacniane negatywnymi skutkami peryferyjnego 
położenia tego regionu na granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej, przez co tereny te wciąż pozostają w tyle w 
stosunku do bardziej rozwiniętych gospodarczo i 
technologicznie obszarów kraju. 

Analizując uwarunkowania aktywności innowacyjnej warto 
zwrócić uwagę na problem, jakim są źródła informacji ważne z 
punktu widzenia realizacji działalności innowacyjnej. Konieczne 
jest w tym miejscu odniesienie się do metodologii OSLO 
(podręcznik metodologiczny Oslo Manual), która zalicza do nich: 
dostawców, endogeniczne zasoby przedsiębiorstw, klientów, 
konkurentów, jak i podmioty sfery nauki (placówki naukowe oraz 
typowo biznesowe targi, wystawy, konferencje oraz publikacje 
branżowe (OECD, Podręcznik Oslo 2008, s. 86). 

Po przeanalizowaniu powyższych rozważań rodzi się 
kluczowe pytanie, czy i w jaki sposób źródła informacji dla 
innowacji oddziaływują na implementację innowacyjnych 
rozwiązań? 

Tym samym głównym celem badania była próba 
określenia wpływu wykorzystywanych źródeł informacji dla 
działalności innowacyjnej na atrybuty aktywności innowacyjnej. 
Dlatego też, podstawową hipotezą badawczą jest twierdzenie, 
że aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych jest 
zależna od zróżnicowanych uwarunkowań, przy czym źródła 
informacji dla działalności innowacyjnej mogą stymulować tę 
aktywność innowacyjną w sposób różnokierunkowy. 

W przeprowadzonym w przedsiębiorstwach przemysłowych 
reprezentujących sektor transportowy badaniu wzięło udział 167 
przedsiębiorstw należących do tego sektora. Badanie objęło 
obszar Polski Wschodniej, do której należą regiony: warmińsko-
mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. 
Zdefiniowany przez autorów sektor około-transportowy 
uwzględnia przedsiębiorstwa przemysłowe związane z: 
produkcją lokomotyw oraz taboru kolejowego i tramwajów, 
produkcją motocykli, rowerów i sprzętu transportowego, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, produkcję pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcję i naprawę 
statków i łodzi. 

 
1. Metodyczne uwarunkowania prowadzonych 

badań 
 
Część metodyczna analiz została oparta na rachunku 

prawdopodobieństwa. W momencie, gdy zmienna zależna 
przyjmuje wartości dychotomiczne,  nie można wówczas 
wykorzystać powszechnie stosowanej przy zjawiskach 
ilościowych - regresji wielorakiej. W takich przypadkach, 
alternatywą jest zastosowanie regresji logistycznej. Jej 
zasadniczą zaletą jest to, że zarówno analiza, jak i interpretacja 
wyników jest zbliżona do klasycznej metody regresji. Sposoby 
doboru zmiennych zatem oraz testowania hipotez mają zbliżony 
schemat. Należy jednak nadmienić, iż występują także różnice, 
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do których możemy zaliczyć m.in.: bardziej skomplikowane, a co 
się z tym wiąże czasochłonne obliczenia, czy też wyliczanie 
wartości wraz ze sporządzaniem wykresów reszt, które często 
nie wnosi nic znaczącego do ostatecznego modelu (Stanisz 
2007, s. 217). 

Kiedy w modelach zmienna zależna przyjmuje wartość 0 lub 
1, wówczas wartość oczekiwana zmiennej zależnej można 
interpretować jako prawdopodobieństwo warunkowe realizacji 
danego zdarzenia, oczywiście przy ustalonych wartościach 
zmiennych niezależnych.  

Generalnie jednak, regresja logistyczna jest modelem 
matematycznym, który można zastosować w celu określenia 
wpływu zmiennych X1, X2,..., Xk na zmienną dychotomiczną Y. 
W sytuacji, kiedy zmienne niezależne mają charakter 
jakościowy, wówczas model regresji logistycznej jest 
jednoznaczny z modelem log-liniowym. Dla opisania tego 
zjawiska można posłużyć się także regresją probitową 
(Gruszczyński, Kluza, Winek 2003). 

Ogólne założenia dla tych modeli są jednak następujące 
(Wspomaganie…2003, s. 129-130): 
− dane pochodzą z losowej próby, 
− Y może przyjmować wartości: 0 lub 1, 
− kolejne wartości Y są niezależne od siebie statystycznie, 
− prawdopodobieństwo, że Y=1 zdefiniowane jest przez 

rozkład normalny (NCD) dla modelowania probitowego lub 
rozkład logistyczny (LCD) dla modeli logitowych, 

− doskonała zależność liniowa między zmiennymi Xi nie 
występuje, chodzi o założenie o braku współliniowości 
między zmiennymi niezależnymi. 

Wykorzystane modelowanie probitowe pozwoliło autorom 
na ocenę mozliwości zajścia różnorodnych zachowań w sferze 
innowacyjności w odniesieniu do przyjętych warunków 
brzegowych.  

Szacowanie parametrów w modelach ze zmienną 
dychotomiczną można dokonać z użyciem metody największej 
wiarygodności (MNW). Zasada jest taka, że poszukuje się 
wektora parametrów gwarantującego największe 
prawdopodobieństwo uzyskania wartości zaobserwowanych w 
próbie (Welfe 1998, s. 73-76). Inaczej mówiąc, MNW wymaga 
sformułowania funkcji wiarygodności oraz znalezienia jej 
ekstremum. Można tego dokonać analitycznie bądź 
numerycznie. Pomimo dosyć skomplikowanej procedury MNW 
zyskała jednak popularność. Może być ona zastosowana w 
przypadku szerokiej gamy modeli, takich jak ze zmiennymi  
parametrami, heteroskedastycznych, ze złożoną strukturą 
opóźnień, jak również modeli nieliniowych. Własności MNW w 
małych próbach, są niejednokrotnie lepsze od konkurencyjnych 
estymatorów (Welfe 1998, s. 76). 

Biorąc pod uwagę fakt przyjęcia zmiennych o charakterze 
binarnym (osiągane wartości to 0 lub 1) prezentacja większości 
wyników zostanie zakończona na poziomie prezentacji 
strukturalnej postaci modelu. Dodatni znak występujący przy 
parametrze oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia 
innowacyjnego jest wyższa w wyodrębnionej grupie 
przedsiębiorstw w relacji do pozostałej zbiorowości. 
Modelowanie probitowe jest skutecznym narzędziem 
badawczym w przypadku dużych, ale statycznych prób, w 
których zmienna zależna posiada postać jakościową.  

Każda z zebranych w trakcie badania ankiet została 
wprowadzona do arkusza kalkulacyjnego Excel. Następnie dane 
podlegały przygotowaniu przy wykorzystaniu metod logiki 
formalnej. Docelowych obliczeń dokonano przy wykorzystaniu 
oprogramowania Statistica. 

Jak wspomniano powyżej, część metodyczna analiz została 
oparta na rachunku prawdopodobieństwa, natomiast kilkoma z 
siedemnastu zmiennych zależnych były:  
a) występowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych 

nakładów na działalność innowacyjną, ale w powiązaniu z 
ich strukturą, czyli ze sferą B+R, inwestycjami w nowe 
maszyny oraz urządzenia techniczne, jak również budynki, 
budowle, grunty oraz inwestycje w, nowe programy 
komputerowe),  

 
b) implementacja nowych procesów i wyrobów, przy 

uwzględnieniu szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, a 
zatem nowe produkty oraz nowe procesy technologiczne,  

 
 

Zmiennymi niezależnymi wykorzystanymi w badaniu jest 11 
źródeł informacji dla działalności innowacyjnej. 

Przyjęte zmienne niezależne są zbiorem płaszczyzn 
odniesienia, które obrazują aktywność innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych, przyjętą na podstawie 
metodologii powszechnie stosowanej dla krajów OECD (OECD: 
Podręcznik Oslo 2005).  

Modelowanie typu probit jest niezwykle skutecznym 
narzędziem badawczym, jednak głównie w przypadku dużych, 
ale jednocześnie statycznych prób badawczych, w których 
zmienna zależna przyjmuje postać jakościową.  

 
2. Wymagania dla uczestników transportu 
 

W prowadzonym badaniu ankietowym aktywnie wzięło 
udział 753 mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych, 
prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej. Wzięte 
są zatem pod uwagę województwa warmińsko-mazurskie, 
podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie. W 
przypadku źródeł informacji dla działalności innowacyjnej, które 
zaprezentowane zostały w tabelach 1 oraz 2 w ujęciu 
bezwzględnym, nie dokonywano obliczeń struktury, ponieważ w 
ankiecie uzupełnianej przez przedstawicieli przedsiębiorstw, 
istniała możliwość zaznaczenia jednocześnie kilku odpowiedzi. 

Wyniki przeprowadzonych badań w ujęciu bezwzględnym 
pokazały, iż zasadniczym źródłem informacji o nowych 
technologiach, jak i pozostałych innowacjach pojawiających się 
dostawcy. Wyniki badań odbiegają w tym względzie od innych 
prowadzonych w tym obszarze. Zazwyczaj bowiem głównym 
źródłem są źródła wewnętrzne w firmie (Szopik-Depczyńska 
2015, s. 567-574). Oznacza to zatem, iż firmy z tego sektora nie 
są inicjatorem w aspekcie działalności badawczo-rozwojowej i 
częściej opierają się na już sprawdzonych przez rynek 
rozwiązaniach, których źródłem są właśnie dostawcy. 
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Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej 
próby z punktu widzenia wykorzystywanych źródeł informacji dla 
innowacji w województwach Polski Wschodniej w latach 2010-
2012 roku. 

Lp. Źródła informacji dla innowacji Liczba 
przedsiębiorstw

1. Wewnętrzne w firmie 150
2. Dostawcy 158
3. Klienci 146
4. Konkurenci 148
5. Placówki PAN 34
6. JBR-y 109
7. Zagraniczne jednostki badawcze 12
8. Szkoły wyższe 75
9. Konferencje, targi, wystawy 142
10. Czasopisma i publikacje branżowe 28
11. Stowarzyszenia naukowo-techniczne 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania 

Drugim ważnym źródłem informacji dla działalności 
innowacyjnej jest wiedza pracowników firmy, zatem źródło 
endogeniczne. To bardzo dobry znak świadczący o 
świadomości przedsiębiorców o pozytywnych efektach, jaki 
mogą przynieść prace B+R i rozwój w oparciu o wewnętrzne 
zasoby. Wysoko rozwinięte kraje kładą bowiem duży nacisk 
właśnie na ponoszenie nakładów na działalność B+R i 
opracowywanie innowacyjnych rozwiązań korzystając z wiedzy i 
umiejętności kadry.  

Równie ważnym źródłem okazali się klienci, konkurenci i 
oraz uczestnictwo w konferencjach, targach i wystawach. Fakt, 
iż tymi źródłami wiedzy jest innymi bliskie otoczenie może 
świadczyć o zapotrzebowaniu na specjalistyczną wiedzę 
dostępną wyłącznie w sektorze.  

Dalsze miejsca zajęły źródła wiedzy jakimi są: szkoły 
wyższe i Instytuty PAN , zatem jak pokazują badania, 
przedsiębiorstwa mniej chętnie pozyskują wiedzę z tych źródeł. 
Można tym samym sądzić, iż także nie wchodzą (z pewnością z 
wyjątkami)  w szeroko zakrojoną współprace badawczą, 
chociażby polegającą na kupowaniu gotowych rozwiązań. 

 Pozostałe źródła (poniżej 100 zaznaczonych odpowiedzi), 
jakimi są stowarzyszenia, zagraniczne jednostki badawcze, czy 
publikacje branżowe, nie odgrywają istotnej roli z punktu 
widzenia realizowanego procesu innowacyjnego.  

Można zatem stwierdzić, iż nie zachodzi w większym 
stopniu przepływ wiedzy i/lub technologii ze sfery nauki do 
przedsiębiorstw, zasadniczą rolę pełni jednak otoczenie 
sektorowe. 

 
3. Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w 

przedsiębiorstwach przemysłowych Polski 
Wschodniej (ujęcie modelowe) 
 

 Wyniki badania ankietowego wśród przedsiębiorstw 
przemysłowych reprezentujących sektor transportowy na terenie 
województw Polski Wschodniej i uzyskane wyniki modelowania 
probitowego pozwoliły autorom na określenie, jaki jest wpływ 
źródeł informacji na poszczególne atrybuty innowacyjności 

przedsiębiorstw. Tabela 2 i 3 ukazuje wyniki modelowania 
statystycznego.  
 Modelowanie probitowe w odniesieniu do źródeł informacji 
pozyskiwanych na potrzeby prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa przemysłowe działalności innowacyjnej 
pokazują,  iż w pierwszej kolejności powinno się zwrócić uwagę 
na źródła takie źródła wiedzy i technologii jak: dostawcy (5), 
klienci (4) oraz konferencje, targi i wystawy (4). Autorzy 
zanotowali w tych przypadkach odpowiednio 5, 4 oraz 4 modele 
istotne statystycznie. Nie stanowi to zdecydowaną większość 
możliwych atrybutów innowacyjności, jednak liczba ta jest 
najwyższa w porównaniu do innych źródeł. Dodatni znak 
zanotowany przy parametrach informuje o tym, iż 
wykorzystywanie tych źródeł wpływa pozytywnie na realizację 
procesu innowacyjnego.  Istnieje zatem większe 
prawdopodobieństwo zaistnienia zjawiska o charakterze 
innowacyjnym w przypadku wykorzystania tych właśnie źródeł 
informacji. Ten pozytywny wpływ wymienionych źródeł dotyczy 
nakładów na działalność B+R, inwestycji w budynki, budowle i 
grunty, oprogramowanie komputerowe, implementację nowcyh 
lub ulepszonych wyrobów w przypadku źródła w postaci 
dostawców i klientów oraz implementację nowych metod 
wytwarzania w przypadku dostawców. W przypadku do źródła 
informacji, jakim jest udział w konferencjach, targach i 
wystawach pozytywny wpływ odnotowano w odniesieniu do 
nakładów na B+R, inwestycji w maszyny i urządzenia 
techniczne, implementację nowych wyrobów oraz metod 
wytwarzania.  
 Tym samym potwierdzone zostały zatem wyniki badania w 
ujęciu bezwzględnym, gdzie źródłA to zostało zaklasyfikowane 
do grupy najczęściej wskazywanych. 
 Kolejna grupa źródeł informacji, co pokazują wyniki badań, 
dotyczy źródeł wewnętrznych w firmie oraz szkół wyższych. 
Zanotowano w ich przypadku po 3 modele istotne statystycznie. 
Należy przy tym stwierdzić, iż wykorzystanie wymienionych 
źródeł zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia zjawiska o 
charakterze innowacyjnym w odniesieniu do nakładów na B+R, 
inwestycji w oprogramowanie komputerowe oraz metody 
wytwarzania. We wszystkich tych przypadkach zanotowano 
znak dodatni przy głównym parametrze.  
 To, co należy w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku 
źródła informacji: placówki PAN oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, miały one negatywny wpływ na inwestycje w 
maszyny i urządzenia techniczne oraz implementację nowych 
lub ulepszonych metod wytwarzania w przypadku JBR-ów i 
wprowadzanie nowych metod wytwarzania w przypadku 
jednostek PAN. Jest to zjawisko zaskakujące przede wszystkim 
w odniesieniu do jednostek PAN, ponieważ źródło to było 
jednymi z częściej wskazywanych w ujęciu bezwzględnym. 
Wynika z tego zatem, iż nie zawsze należy opierać osądy 
jedynie na podstawie wyników badań w ujęciu bezwzględnym. 
Modelowanie statystyczne, bowiem może pokazać inny 
kierunek oddziaływania zmiennych na omawiane zjawisko. 
 
Podsumowanie 
 

Przeprowadzone badania wśród przedsiębiorstw 
przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce 
Wschodniej wraz z ich wynikami pokazują kilka znaczących 
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zjawisk występujących w tym regionalnym systemie 
przemysłowym. Przedsiębiorstwa jako najważniejsze źródła 
informacji o innowacjach wskazywały dostawców oraz zasoby 
wewnętrzne, zatem związane z czynnikiem ludzkim i 
prowadzeniem prac z zakresu B+R. Były one wskazywane 
najczęściej przez przedstawicieli badanych przedsiębiorstw 
przemysłowych. Ciekawe są także wyniki modelowania 
probitowego, które w przeważającym stopniu potwierdzają 
pozytywny wpływ tych źródeł na wyróżnione atrybuty 
innowacyjności. W przypadków tych źródeł informacji, miały one 

pozytywny wpływ we wszystkich przypadkach, w których 
modelowanie statystyczne okazało się istotne statystycznie.  

Analiza poruszonych w artykule zjawisk może mieć wpływ 
na sposób zarządzania firmami w odniesieniu do ich 
działalności innowacyjnej oraz postrzegania polityki 
innowacyjnej w ujęciu regionalnym pod kątem jej kierunków, jak 
i zasadniczej kwestii skuteczności instrumentów wsparcia 
innowacyjnych przedsiębiorstw w województwach Polski 
Wschodniej.

 

Tabela 2. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „źródła informacji dla innowacji” w modelach istotnych statystycznie, opisujących 
innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej 

Źródło 
informacji 

Atrybut innowacyjności 

Źródła wewnętrzne 
w firmie 

Dostawcy Klienci Konkurenci Placówki PAN JBR-y 

Nakłady na B+R 0,14x+0,22 0,18x+0,79 0,82x+0,02 0,47x+0,66   

Inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe (w tym):
a) budynki, lokale i grunty  0,78x+0,99 0,01x+0,55    
b) maszyny i urządzenia 
techniczne     -0,55x-0,78 -0,18x-0,01 
Oprogramowanie 
komputerowe 0,37x+0,44 0,78x+0,45 0,82x+0,79    
Wprowadzenie nowych 
wyrobów 0,90x+0,37 0,36x+0,78 0,27x+0,67 0,27x+0,94  -0,26x_0,38

Implementacja nowych procesów technologicznych (w tym):
a) metody wytwarzania  0,33x+0,20  0,73x+0,27 -0,37x+0,47 0,58x+0,60
b) systemy 
okołoprodukcyjne     0,36x+0,27  
c) systemy wspierające       

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Tabela 3. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „źródła informacji dla innowacji” w modelach istotnych statystycznie, opisujących 
innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej 

Źródło informacji 
Atrybut innowacyjności 

Zagraniczne 
jednostki badawcze 

Szkoły  
wyższe 

Konferencje, 
targi, wystawy

Czasopisma  
i publikacje 
branżowe 

Stowarzyszenia 
naukowo-
techniczne 

Nakłady na B+R  0,22x+0,49 0,69x+0,61 0,27x+0,10  
Inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe (w tym):

a) budynki, lokale i grunty      
b) maszyny i urządzenia 
techniczne 

  0,90x+0,55   
Oprogramowanie 
komputerowe 

 0,29x+0,03    
Wprowadzenie nowych 
wyrobów 

  0,01x+0,38 0,21x+0,72  
Implementacja nowych procesów technologicznych (w tym):

a) metody wytwarzania 0,58x+0,09 0,33x+0,79 0,27x-0,33   
b) systemy 
okołoprodukcyjne 

     

c) systemy wspierające      
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania 
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Transport Selected conditions influencing the frequency  

of supply chain disruptions 

The aim of this article is to present the results of the 
survey on the impact of sources of information on 
innovative activity of industrial enterprises representing 
the transport sector. The main hypothesis of the research 
is the claim that the innovative activity of economic 
entities, is subject to several conditions, a source of 
funding for innovative projects that can have an impact 
on innovative activities in omni-way (positive or 
negative). The test results were based on a survey of 
industrial companies representing the transport sector in 
Poland and Eastern Europe. It was attended by 167 
industrial enterprises belonging to this sector. In order to 
determine the impact of forms of financing innovative 
projects in the innovation activity of enterprises, used 
models based on probability analysis - logit models. 
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