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Synopsis. W artykule przedstawiono zagadnienie pomiaru innowacyjności w odniesieniu do przedsiębiorstw, 
wybrane metody jej pomiaru oraz zaprezentowano rezultaty zastosowania jednej z nich. Analizie poddano próbę 8 
przedsiębiorstw z działu Przetwórstwo spożywcze, sekcja Produkcja artykułów spożywczych i napojów (według PKD 
2007). Do określenia innowacyjności wykorzystano dynamiczny wskaźnik innowacyjności. Wszystkie fi rmy zostały 
zaklasyfi kowane do aktywnych innowacyjnie w badanym okresie a dwie do grupy przedsiębiorstw innowacyjnych.

Wstęp
Pomiar innowacyjności przedsiębiorstw jest zagadnieniem bardzo złożonym, co wynika ze specyfi ki i 

wielopłaszczyznowości samego pojęcia innowacji. To sprawia, że w ciągu ostatnich dwóch dekad powstało 
wiele teorii dotyczących czynników mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw [Pomykalski, 
Mizgajska, Wściubiak 2009, Motyka 2011,  Bosma, Levie 2010] oraz podejmowano próby pomiaru tego 
zjawiska [Baczko 2010, Bogliacino, Pianta 2010, Corona  i in. 2008, Romijn, Albaladejo 2002]. W artykule 
podjęto próbę prezentacji wykorzystania jednej z nowszych metod pomiaru: dynamicznego wskaźnika inno-
wacyjności Szalkiewicza i Skonieczka [2009] na zbiorowości 8 przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego.

Materiały i metodyka badań
Przedsiębiorstwa wybrano spośród 288 przedsiębiorstw, których wnioski aplikacyjne przeszły ocenę 

formalną i merytoryczną podczas ubiegania się o dofi nansowanie projektu z działania 4.4 „Inwestycje 
o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013. Kryterium doboru zostało określone na podstawie Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD) 
przedsiębiorstwa. Wybrano przedsiębiorstwa, których podstawowa działalność była określona, jako dział 
„Przetwórstwo przemysłowe”, sekcja „Produkcja artykułów spożywczych i napojów”. Z 288 przedsiębiorstw 
powyższe kryteria spełniało zaledwie 8 przedsiębiorstw. Jedno przedsiębiorstwo zostało odrzucone ze 
względu na zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku i w związku z tym brak danych fi nansowych 
niezbędnych do określenia innowacyjności.

Na podstawie wytycznych  „Zasad gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji” [2006] 
oraz „Założeń metodyki badania innowacyjności” według Szalkiewicza i Skonieczka [2009], przyjęto  
mierzyć innowacyjność przedsiębiorstw za pomocą dynamicznego wskaźnika innowacyjności, obli-
czanego przez porównanie zmiany produktywności czynników wytwórczych (δP) do zmiany wielkości 
kapitału intelektualnego (dIC) w badanym okresie, a mianowicie:

dynamiczny wskaźnik   
 =innowacyjności (i)

zmiana produktywności czynników wytwórczych

zmiana kapitału intelektualnego δIC

gdzie: 

Produktywność (P) =
przychody ze sprzedaży (S)

koszty sprzedaży (C)
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Natomiast kapitał intelektualny (IC) liczony jest jako suma efektywności kapitałów fi zycznego (CEE), 
ludzkiego (HCE) i strukturalnego (SCE):

IC = VAIC = CEE + HCE + SCE
Wartość dodana przedsiębiorstwa liczona jest jako VA= OP+HC+A, gdzie:
OP – zysk operacyjny przedsiębiorstwa,
HC – koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników),
A – amortyzacja środków trwałych oraz wartości środków niematerialnych i prawnych,
CE – kapitał fi zyczny przedsiębiorstwa,
CEE – wskaźnik efektywności kapitału fi zycznego przedsiębiorstwa (CEE=VA/CE),
HCE – wskaźnik efektywności kapitału ludzkiego ( HCE=VA/HC),
SCE – wskaźnik efektywności kapitału strukturalnego (SCE=SC/VA), SC=[VA – HC]/VA.
Zmiany produktywności i kapitału intelektualnego można interpretować, jako parametry określające 

stopień innowacyjności przedsiębiorstw. Szczegóły tych zależności przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Określenie stopnia innowacyjności fi rmy na podstawie zmiany IC i P
Table 1. Rung of innovativeness enterprises based on change of intellectual capital (IC) and change productivity (P)
Zmiana/ 
Change

Innowacyjność 
przedsiębiorstwa//
innovativeness of 

enterprises

Interpretacja/Interpretation

δIC=0 δP=0 X fi rma nie prowadzi działalności/enterprise not active

δIC<0 δP<0
fi rma nieinnowacyj-
na/ not innovative 
enterprise

fi rma znajduje się najprawdopodobniej w regresie/enterprise is 
probably in regression

δIC>0 δP≤0
fi rma aktywna 
innowacyjnie//active 
innovative enterprise

najprawdopodobniej fi rma ponosi koszty związane z restrukturyza-
cją i/lub inwestuje w działalność innowacyjną (wdraża innowacje)/ 
enterprise invest in innovation activity (implementation innovation)

δIC>0 δP>0 fi rma innowacyjna/ in-
novative enterprise

innowacje zostały skutecznie wdrożone przez fi rmę/ the innovation 
has been successfully implemented

Źródło/Source: Szalkiewicz, Skonieczek 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw
Wybrana próba do badań jest niejednorodna. Obejmuje przedsiębiorstwa o różnej wielkości, z przewa-

gą tych o średniej wielkości. Forma prawna badanych fi rm również jest zróżnicowana: 3 przedsiębiorstwa 
akcyjne, 3  –  spółki z.o.o., 1 – społdzielnia i 1 – spółka jawna. Podobieństwo występuje pod względem 
lokalizacji siedziby fi rmy – większość (5 z 8) fi rm jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim. 
Podstawową charakterystykę badanych przedsiębiorstw zawarto w tabeli 2.

Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Bomilla Sp. z.o.o. PPHU Bomilla Sp. z o.o. 
[www.bomilla.com.pl] jest wiodącym producentem wysokiej jakości słodyczy, cenionych zarówno w 
kraju jak i zagranicą. Za swoje osiągnięcia na rynku krajowym i zagranicznym Bomilla została nagro-
dzona wieloma dyplomami i medalami. Jest fi rmą, która stawia na jakość, ma liczne certyfi katy (ISO, 
HACCP, International Food Standard). Firma Bomilla aktywnie uczestniczy w wykorzystywaniu środków 
pochodzących z UE, z POIG 2007-2013, działanie 4.4. 

Mars Polska Sp. z o.o. Firma Mars Polska Sp.z o.o. [www.mars.com/poland/pl] jest częścią rodzinnej 
fi rmy Mars Inc. działającej w sześciu segmentach biznesowych – czekolady, produktów dla zwierząt, 
dań gotowych, napojów, symbioscience oraz segmencie gum do żucia i cukrów. Siedziba główna fi rmy 
znajduje się w McLean w Virginii (USA) i obecnie działa w ponad 68 krajach. Na polskim rynku działa 
od 1992 r. i jest jedną z największych fi rm z branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods – dobra 
szybkozbywalne). Jest największym oddziałem Mars Inc. w Europie Centralnej. Dotychczas fi rma zain-
westowaław Polsce ponad 775 mln zł. W 2009 r. przychody fi rmy osiągnęły ponad 1,4 mld zł, co sprawia 
że jest jedną z największych fi rm spożywczych w Polsce. Znaczna część produktów eksportowana jest do 
wielu krajów Centralnej i Zachodniej Europy oraz na Bliski Wschód. W 2009 r. wartość eksportu prze-
kroczyła 40% jej obrotów. Firma zatrudnia około 1400 pracowników pracujących w różnych jej działach.

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Jedność”. CSI „Jedność” [www.jednosc-grojec.pl] działa 
na rynku od 1949 r. Firma stawia na jakość czego dowodem są wdrożone systemy zarządzania jakością 
ISO 22000:2005 i HACCP oraz ISO 9001:2000. Firma aktywnie korzysta z funduszy UE. W ramach 
POIG 2007-2013 realizuje projekt „Zakup innowacyjnej technologii produkcji wysoko nadziewanych 
cukierków wraz z infrastrukturą”.
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SANTE A. Kowalski Spółka Jawna. Firma Sante [www.sante.pl] została założona w 1992 r. Szyb-
ki rozwój fi rmy i stale rosnące zapotrzebowanie na oferowane przez nią wyroby wpłynęły na podjęcie 
decyzji o zwiększeniu możliwości wytwórczych przez inwestycję w nowy zakład produkcyjny. Został 
uruchomiony w 1998 r. i otworzył przed Sante możliwości intensywnego rozwoju, dalszej pracy nad 
jakością i poszerzeniem asortymentu. Sante od kilku lat odnotowuje wzrost obrotów sięgający 25% 
rocznie. W 2006 r. fi rma stała się liderem na rynku musli. W ciągu 17 lat swego istnienia fi rma była 
wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Za cel fi rma wyznacza sobiewspieranie zdrowego sposobu od-
żywiania i zdrowego trybu życia.

Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Spółka Akcyjna. Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. 
[www.intereuropol.pl] została zarejestrowana w 1989 r. Stale poszerza swoją ofertę w celu zaspokajanie 
najbardziej wyszukanych gustów klientów. Piekarnia w 2006 r. podjęła wiele nowych inwestycji związa-
nych z rozbudową oraz modernizacją zakładu produkcyjnego. Jest fi rmą sektora piekarniczego, kierującą 
się zasadą dążenia do doskonałości technologicznej, poszanowania tradycji oraz ochrony środowiska natu-
ralnego. Sukcesy, jakie osiąga zawdzięcza dzięki stabilności fi rmy i długotrwałej współpracy z partnerami 
– kontrahentami. Firma aktywnie uczestniczy w rozwoju fi rmy z wykorzystaniem funduszy UE od 2003 r.

REM-HUT Spółka Akcyjna. Firma powstała w oparciu o kapitał fi rmy Developer S.A., zajmu-
jącej się świadczeniem usług deweloperskich i budowlanych i zajmuje się działalnością przetwórstwa 
orzechów laskowych i ziemnych dla potrzeb przemysłu cukierniczego. Sprzedaż tego asortymentu w 
2008 r. przekraczała 200 ton miesięcznie. Firma inwestowała wykorzystując m.in. środki pochodzące z 
strukturalnego wsparcia przedakcesyjnego w ramach programu SAPARD. Ma bardzo dobrze rozwiniętą 
sieć współpracy z fi rmami polskimi, jak i chińskimi. 

Wawel S.A. [www.wawel.com.pl] to jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Firma 
szczyci się tradycjami sięgającymi końca XIX wieku, gdy w 1898 r. Adam Piasecki założył w Krakowie 
fi rmę cukierniczą. Kilka lat później, w 1910 roku, już jako uznany cukiernik, uruchomił fabrykę czekolady. 
Wyroby Piaseckiego stały się synonimem wybornego smaku i wysokiej jakości. Swój pierwszy sklep fi r-
mowy otworzył w kamienicy przy Rynku Głównym w Krakowie. W 1992 r. zarząd fabryki podjął decyzje 
o prywatyzacji. W wyniku przekształceń powstała spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel S.A. 

Analiza Innowacyjności Przedsiębiorstw
Koncepcja dynamicznego wskaźnika innowacyjności opiera się na wykorzystaniu łatwo dostępnych 

danych pochodzących ze sprawozdań fi nansowych: z bilansu oraz z rachunku zysków i strat. Należy 
zwrócić uwagę, że innowacyjność badanych przedsiębiorstw dotyczy okresu przed ubieganiem się o 

Tabela 2. Podstawowa charakterystyka badanych przedsiębiorstw
Table 2. Characteristic of research enterprises

Firma/Com-
pany

Forma 
prawna/ 

Legal Form

Wielkość/ Size Rok
rejestra-
cji/Regi-
stration 

date

PKD  podstawowej 
działalności/Polish Cla-

sifi cation Activity

Siedziba/Head offi ce

Bomilla
sp. z o.o./ 
limited com-
pany

duże/large 2002 15 przed/before 2008 Włocławek, 
kujawsko-pomorskie

Bioenergia Oil małe/small 2008 10.41.Z, od/since 2008 Sieradz, łódzkie

Mars Polska duże/large 2001 15.84.Z, przed/before 
2008

Sochaczew, mazo-
wieckie

„JEDNOŚĆ”
spółdzielnia/
cooperative 
company

średnie/medium 1949 10.82.Z, od/since 2008 Grójec, mazowieckie

SANTE A. 
spółka jawna/
unlimited 
partenrship

średnie/medium 1995 15.61.Z, przed/before 
2008

Warszawa, mazo-
wieckie

Inter Europol 
S.A./ joint 
stock com-
pany

średnie/medium 1999 15.81, przed/ before 2008 Marki, mazowieckie

REM-HUT średnie/medium 1999 15.89.Z, od/ since 2008 Tarnowskie Góry, 
śląskie

Wawel duże/large 2001 
(1898) 10.82.Z, od/since 2008 Kraków, mazowieckie

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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dofi nansowanie projektów z działania 4.4 POIG. Można ten fakt uznać za dodatkową wartość, gdyż po 
zbadaniu fi rm uzyskamy informację czy przedsiębiorstwa starające się o środki z UE wykazywały się 
już wcześniej aktywnością innowacyjną, czy też już były innowacyjne. 

W tabeli 3 zawarto niezbędne dane fi nansowe do obliczenie dynamicznego wskaźnika innowacyj-
ności. Zgodnie z zaleceniami Zasad gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji” [2006], 
okres badania powinien wyno”sić minimum 3 lata. Badaniem objęto lata 2006-2008 co spowodowało, 
że jedna fi rma BioenrgiaOil została w dalszej części analizy wykluczona.

Tabela 3. Zestawienie wyników fi nansowych oraz wartości wskaźników składowych dynamicznego wskaźni-
ka innowacyjności
Table 3. List of fi nancial results and component’s value of dynamic innovation index
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S L A HC OP CE VA CEE HCE SCE IC P
Bomilla

2006 60657 21270 2283 3625 5702 19858 11610 0,58 3,20 0,69 4,48 2,85
2007 74292 21919 878 11468 5649 20255 17995 0,89 1,57 0,36 2,82 3,39
2008 79730 22241 1128 12378 7931 23434 21438 0,91 1,73 0,42 3,07 3,58

Bioenergia Oil 
2008 21822 21410 1130 386 412 23909 1928 0,08 5,00 0,80 5,88 X

Mars Polska 
2006 1303743 346836 37845 127919 74986 351513 240750 0,68 1,88 0,47 3,04 3,76
2007 1283451 363103 34860 139742 53943 320670 228545 0,71 1,64 0,39 2,74 3,53
2008 1315093 393864 31644 141606 76569 334031 249819 0,75 1,76 0,43 2,95 3,34

 „JEDNOŚĆ”
2006 20342 1946 1312 4983 395 9408 6689 0,71 1,34 0,26 2,31 10,45
2007 20525 2934 1283 4893 796 9803 6972 0,71 1,42 0,30 2,43 6,99
2008 21460 3290 1143 5392 1155 10553 7690 0,73 1,43 0,30 2,45 6,52

SANTE
2006 50655 16105 1318 6937 5031 7886 13286 1,68 1,92 0,48 4,08 3,15
2007 70189 20660 2032 10578 5917 10046 18527 1,84 1,75 0,43 4,02 3,40
2008 106925 34428 2868 10894 7991 13881 21752 1,57 2,00 0,50 4,06 3,11

Piekarnia Szwajcarska 
2006 92 194 31 200 4 838 10 974 1 274 9 423 17 085 1,81 1,56 0,36 3,73 2,95
2007 111 295 48 658 8 065 6 184 3 856 10 627 18 105 1,70 2,93 0,66 5,29 2,29
2008 120 000 53 374 9 609 7 334 3 504 11 128 20 447 1,84 2,79 0,64 5,27 2,25

REM-HUT 
2006 9 563 740 73 822 526 2 479 1 421 0,57 1,73 0,42 2,72 12,92
2007 10 257 1 186 126 830 209 2 438 1 165 0,48 1,40 0,29 2,17 8,65
2008 10 700 960 165 1 020 619 2 839 1 804 0,64 1,77 0,43 2,84 11,15

Wawel S.A.
2006 255 489 93 683 8 890 31 270 57 975 143 824 98 135 0,68 3,14 0,68 4,50 2,73
2007 251 325 54 456 8 532 35 643 28 875 160 971 73 051 0,45 2,05 0,51 3,02 4,62
2008 255 680 67 399 10 233 35 821 31 204 171 831 77 258 0,45 2,16 0,54 3,14 3,79
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Dokonując analizy danych fi nansowych przedsiębiorstw, pochodzących z informacji zawartych w 
rachunku zysku i strat oraz w bilansie przedsiębiorstwa jak również wykorzystując metodologię opraco-
waną przez Szalkiewicza i Skonieczka [2009], w tabeli 4 przedstawiono wyniki dotyczące zmian kapitału 
intelektualnego, zmian produktywności oraz wskaźnika końcowego innowacyjności w poszczególnych 
latach, jak i w badanym okresie.

Tabela 4. Prezentacja zmian IC i P oraz wyniki dynamicznego wskaźnika innowacyjności
Table 4. Changes of intellectual capital (IC), productivity (P) and result of dynamic innovation index
Nazwa/ 
Name of 
fi rm

δIC w 
2007/ 

in 
2007

δIC w 
2008/ 

in 2008

δIC w 
2007-

2008/in 
2007-2008

δP w 
2007/ 

in 
2007

δP w 
2008/ 

in 
2008

δP w 2007-
2008/ in 

2007-2008

Wskaźnik innowacyjności/
Dynamic innovation index 
2007 2008 2007-2008

Bomilla. -1,66 0,25 -1,41 0,54 0,20 0,73 -0,32 0,79 -0,52
Mars Polska -0,30 0,21 -0,09 -0,22 -0,20 -0,42 0,75 -0,94 4,65
JEDNOŚĆ 0,13 0,02 0,15 -3,46 -0,47 -3,93 -27,51 -24,17 -27,06
SANTE A. -0,05 0,04 -0,01 0,25 -0,29 -0,04 -4,74 -7,58 2,68
Piekarnia 
Szwajcarska 1,56 -0,02 1,54 -0,67 -0,04 -0,71 -0,43 1,68 -0,46

REM-HUT -0,56 0,67 0,12 -4,27 2,49 -1,77 7,69 3,72 -15,37

Wawel -1,49 0,13 -1,36 1,89 -0,82 1,07 -1,27 -6,45 -0,78
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Interpretacja wyników
Analizując otrzymane wyniki cząstkowe dotyczące zmiany kapitału intelektualnego w poszczegól-

nych latach należy zauważyć, że w badanym okresie wskaźnik zmiany IC minimum raz był dodatni. 
Na podstawie tych informacji, badane fi rmy można zaliczyć do fi rm aktywnych innowacyjnie, co 
potwierdza się w analizie historycznej działalności przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te, w szczegól-
ności Piekarnia Szwajcarska, od 2003 roku aktywnie korzystają z dofi nasowania ze środków UE na 
ulepszanie technologii i produkcji i podnoszenia jakości wyrobów. Silna konkurencja wymaga coraz to 
nowych zmian technologicznych, modernizacyjnych, co powoduje zwiększanie nakładów inwestycyj-
nych, przez co fi rmy zaliczane są do aktywnie innowacyjnych. Dokonując analizy badanych przedsię-
biorstw według kryterium wielkości przedsiębiorstwa. w fi rmach dużych częściej kapitał intelektualny 
był na ujemnym poziomie (maksymalnie 6-krotnie), a produktywność maksymalnie 5-krotnie była 
na dodatnim poziomie. Z kolei w średnich przedsiębiorstwach dominowała ujemna produktywność 
(10-krotnie) w stosunku do do dodatniego kapitału intelektualnego (8-krotnie). Spośród 8 fi rm, tylko dwie 
(Bomilla, REM-HUT) w 2008 roku uzyskały wskaźnik innowacyjności na dodatnim poziomie przy dodat-
nich cząstkowych IC i P. Firmy te w 2008 roku odnotowały korzyści płynące z inwestycji innowacyjnych 
w poprzednich latach. Na podstawie badanej próby trudno jednoznacznie określić czy na innowacyjność 
fi rm ma wpływ wielkość fi rmy, czy forma prawna. W przypadku fi rmy „Jedność” otrzymane wyniki 
znacznie różnią się od pozostałych. Dodatni poziom zmiany IC oraz ujemny wskaźnik zmian P może 
być w tym przypadku związany z formą prawną przedsiębiorstwa (spółdzielnia). Interesujące jest, jak 
inwestycje współfi nansowane z POIG w przyszłości wpłyną na dynamiczny wskaźnik innowacyjności.

Podsumowanie
Analiza dynamicznego wskaźnika innowacyjności na przykładzie fi rm przetwórstwa spożywczego 

wykazała, że większość fi rm, które ubiegały się o dofi nansowanie na innowacyjne projekty już wcześniej 
prowadziły politykę aktywną w kierunku wprowadzania innowacji. Należy stwierdzić, że dla tej próby 
wskaźnik wykazał swoją przydatność. Można zaryzykować stwierdzenie, iż konstrukcja zastosowanego 
wskaźnika przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych danych fi nansowych do jego obliczenia, jest 
cennym i podstawowym narzędziem analitycznym z zakresu oceny innowacyjności w układzie branżo-
wym jak i regionalnym. Wartość analityczną wskaźnika podkreśla także fakt użycia w jego konstrukcji 
podstawowych czynników (produktywność, kapitał intelektualny) warunkujących innowacyjny, a tym 
samym konkurencyjny rozwój przedsiębiorstw. 
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Summary
The research question of the paper is the innovation measurement in the relation to enterprises. The paper shows the 
selected methods of its measurement and the result of the implementation of one of these methods. The sample of the 
eight companies of food processing sector, food production division (according PKD 2007) were subject of the analysis. 
The dynamic innovation index has been implemented in order to estimate innovativeness. All of the companies have 
been classifi ed as innovation active within the research period and two of then described as innovative companies.
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