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1. Uzasadnienie wyboru tematu
We współczesnej rzeczywistości gospodarczej tylko jedna rzecz jest niezmienna – ciągła
zmiana [Gunday et al. 2011]. Pojęcie zmiany odnosi się bezpośrednio do pojęcia innowacji.
Od samego początku rozważań naukowych poświęconych innowacjom ich natura rozumiana
była jako połączenie istniejących czynników wytwórczych w niespotykany dotąd sposób
[Schumpeter 1939]. Od momentu skonceptualizowania innowacji znajdują się one
nieprzerwanie w centrum zainteresowania zarówno świata nauki, jak i praktyki gospodarczej.
W literaturze naukowej są niezmiennie wskazywane jako kluczowy czynnik rozwoju
przedsiębiorstw [Moss Kanter 2006].
Innowacje mają kluczowe znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw, w tym również
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i pośrednictwem turystycznym, kulturą, sportem i rekreacją oraz handlem detalicznym
charakterystycznymi produktami turystycznymi [UNWTO 2010]. Innowacje przyczyniają się
do budowania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. Z kolei przedsiębiorstwa
dysponujące przewagą konkurencyjną w większym stopniu korzystają na wprowadzaniu
innowacji [Tirole 1995]. Dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorstwa
oddziałują na otoczenie. Korzyści generowane dla interesariuszy, w długiej perspektywie
przekładają się na korzyści osiągane przez samo przedsiębiorstwo [Shiller 2006]. Mimo
powyższych rozważań wydaje się, iż w kontekście przedsiębiorstw turystycznych nie
osiągnięto jeszcze pełnego konsensusu naukowego w odniesieniu do efektów rozwoju
i wprowadzania innowacji.
Implementacja rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach turystycznych może
prowadzić do generowania zróżnicowanych efektów. Z tego punktu widzenia kwantyfikacja
tych efektów ma kluczowe znaczenie. Istnieje szerokie spektrum mierników umożliwiających
ocenę
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ekonomiczno-finansowej,
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się

do

różnych
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funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym niemniej za najbardziej syntetyczną miarę uznaje się
samą jego wartość.
Wartość rynkowa odnosi się do ceny, jaką aktywa osiągają bezpośrednio na rynku
[Bodie i Merton 2000; Fabrozi i Drake 2009]. Określenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa
odbywa się na podstawie rzeczywistych danych (cen obserwowanych na rynku, a nie
estymacji) i przy uwzględnieniu wszystkich aktywów posiadanych przez to przedsiębiorstwo.
Dla spółek publicznych wartość rynkowa może zostać zaobserwowana wprost na rynku i nie
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wymaga formułowania prognoz, które zawsze obarczone są pewną dozą ryzyka [Hitchner
2006]. Wycena przedsiębiorstwa na rynku ma charakter ciągły, co przesądza o jej aktualności
i jest jedną z przyczyn akceptacji w literaturze przedmiotu podejścia do wartości
przedsiębiorstwa opartego na wartości rynkowej [Milburn 2008; Fabrozi i Drake 2009].
Wartość rynkowa przedsiębiorstw (w tym również przedsiębiorstw turystycznych)
składa się z wartości kapitałów własnych i wartości długu [Damodaran 2012a]. Dla
przedsiębiorstw publicznych, wartość dla akcjonariuszy podlega ciągłym fluktuacjom i jest
publicznie dostępna. W świetle literatury przedmiotu uznaje się, iż jej zmiany stanowią
najlepsze przybliżenie zmian wartości rynkowej będących rezultatem wprowadzania
innowacji [Frykman i Tolleryd 2003; Berk et al. 2014]. Zgodnie z założeniami dotyczącymi
efektywności rynków kapitałowych, wahania wartości rynkowej są efektem pojawiania się
nowych informacji [Fama i French 2007]. W tym kontekście rola informacji jest kluczowa
z dwóch powodów: ich wysokiej dostępności oraz zdolności do kształtowania cen akcji.
W dotychczasowych badaniach naukowych podejście oparte na analizowaniu wpływu
publicznie dostępnych informacji na zmiany wartości dla akcjonariuszy było szeroko
wykorzystywane [Pauwels et al. 2004; Sharma i Lacey 2004; Sorescu, Shankar i Kushwaha
2007; Hanssens, Rust i Srivastava 2009].
Zależność pomiędzy innowacjami i wartością rynkową przedsiębiorstw turystycznych
może być interpretowana na bazie jednego z podstawowych praw ekonomicznych,
głoszącego iż osiąganie większych stóp zwrotu możliwe jest jedynie przy akceptacji
wyższego poziomu ryzyka [Hay i Morris 1979]. Większość prowadzonych wcześniej badań
empirycznych wskazuje, iż udane innowacje przyczyniają się do wzrostu wartości rynkowej,
a informacje ich dotyczące są pozytywnie odbierane przez inwestorów [Sorescu 2012].
Jednakże w literaturze przedmiotu pojawiają się badania (również w odniesieniu do
przedsiębiorstw turystycznych), które wskazują na występowanie zależności negatywnej
[Zach, Krizaj i McTier 2015]. W przypadku nieudanych innowacji ryzyko związane
z implementacją przewyższa w oczach inwestorów potencjalne korzyści. Zależność pomiędzy
innowacjami i wartością rynkową przedsiębiorstwa nie jest więc prosta. Występuje szerokie
spektrum zmiennych, które determinują kierunek i wielkość wahań wartości rynkowej w
wyniku implementacji innowacji. W kontekście przedsiębiorstw turystycznych prowadzone
wcześniej badania obejmowały wyłącznie zróżnicowanie innowacji ze względu na ich typ, ale
nie dostarczyły spójnych rezultatów [Nicolau i Santa-Maria 2013a; Zach, Krizaj i McTier
2015]. Wydaje się przy tym, iż wpływ innowacji na przedsiębiorstwa usługowe

3

niewykorzystujące wysokich technologii, takie jak przedsiębiorstwa turystyczne, był
dotychczas w niewielkim stopniu przedmiotem badań naukowych. Wskazana luka badawcza
jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę znaczenie turystyki dla gospodarki Unii
Europejskiej.
Europa jest najczęściej odwiedzanym regionem na świecie z 609 milionami turystów
i generowanymi przez nich wpływami na poziomie 383 miliardów euro w skali roku
[UNWTO 2016a]. Przewiduje się przy tym, iż wpływy te będą rosły w tempie 3% rocznie do
roku 2025 [UNWTO 2016b; World Travel and Tourism Council 2016]. Bezpośredni udział
turystyki w tworzeniu produktu krajowego brutto wszystkich krajów Unii Europejskiej
wynosi 3,7%, zaś udział całkowity osiąga 9,9%. Przedsiębiorstwa turystyczne odpowiadają
bezpośrednio za ponad 11 milionów miejsc pracy, co stanowi 5,0% zatrudnienia. Całkowity
udział w kreacji zatrudnienia kształtuje się na poziomie 26 milionów miejsc pracy, co stanowi
11,4% zatrudnienia w Unii Europejskiej. Dodatkowo przedsiębiorstwa turystyczne
odpowiadają za 4,9% całkowitych nakładów inwestycyjnych w UE w skali roku [World
Travel and Tourism Council 2016].
W świetle dotychczasowych prac badawczych pozostały istotne luki badawcze.
Wpływ ogłoszeń o innowacjach na wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych
nie został dotychczas zbadany w sposób umożliwiający generalizację wyników. Ponadto nie
określono dotychczas spójnego zestawu determinant zmian wartości dla akcjonariuszy,
będących efektem pojawiania się ogłoszeń o innowacjach. Dodatkowo w dotychczasowych
dociekaniach naukowych nie podjęto próby kompleksowego zobrazowania relacji pomiędzy
ogłoszeniami o innowacjach i wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych.
Obszerne badanie empiryczne obrazujące powyższą zależność jest istotne zarówno dla
dalszych dociekań naukowych, jak i praktyki gospodarczej.

2. Problem badawczy
W niniejszym badaniu bazowano na dorobku prowadzonej obecnie dyskusji naukowej
dotyczącej gospodarki opartej na innowacjach (innovation-driven economy), neoSchumpeterowskiej teorii wzrostu i zwiększania wartości przedsiębiorstwa w oparciu o
innowacje. Dotychczasowe badania naukowe wskazywały generalnie na pozytywny wpływ
pojawiania się ogłoszeń o innowacjach na wartość dla akcjonariuszy, ale nie dostarczyły
jednoznacznie określonego zestawu determinant tych zmian. Prowadzone wcześniej

4

dociekania naukowe sugerują, iż determinanty te rozpatrywać można z dwóch perspektyw samej innowacji i przedsiębiorstwa wdrażającego innowacje.
Rynek nie ocenia informacji dotyczących innowacji w oderwaniu od przedsiębiorstwa,
którego dotyczą. Charakterystyki przedsiębiorstwa determinują wahania wartości dla
akcjonariuszy. Przedsiębiorstwa turystyczne są silnie zróżnicowane pomiędzy sobą. Jednakże
z punktu widzenia efektów innowacji charakterystyki dotyczące bezpośrednio działalności
innowacyjnej są najważniejsze [Son et al. 2011; Dotzel, Shankar i Berry 2013].
Cechy pojedynczej innowacji mają kluczowe znaczenie dla jej oceny przez rynek.
Pojedyncze

informacje

są

analizowane

w

celu

oceny

korzyści

wypływających

z implementacji wskazanych w nich rozwiązań. Im większa liczba informacji zawartych
w ogłoszeniu tym lepiej inwestorzy mogą antycypować wpływ komunikowanej innowacji na
przyszłe przepływy pieniężne, co znajduje odzwierciedlenie w wahaniach wartości dla
akcjonariuszy [Khansa i Liginlal 2009; Nicolau i Santa Maria 2013a].
Dotychczasowe badania wskazują ponadto, iż pojedyncze zmienne na poziomie
zarówno przedsiębiorstwa jak i innowacji oddziałują na siebie nawzajem. Badanie efektów
moderacyjnych jest szczególnie uzasadnione w przypadku znaczącej liczby determinant na
obu poziomach. Uwzględnienie efektów moderacyjnych podnosi zdolność przewidywania
wahań wartości dla akcjonariuszy. Ponadto wskazuje się, iż wpływ pojedynczych zmiennych
na wahania wartości dla akcjonariuszy może być nieliniowy, jako że krańcowe efekty ich
wprowadzenia nie są stałe [Ehie i Olibe 2010].
W nawiązaniu do powyższych rozważań poznawczo interesujący wydaje się problem
badawczy zawierający się w pytaniu: jaka jest zależność pomiędzy ogłoszeniami
o innowacjach a wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych?

3. Cele pracy i hipotezy badawcze
Celem głównym pracy było zmierzenie krótko- i długoterminowego wpływu ogłoszeń
o innowacjach na wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych. W uzupełnieniu
celu głównego sformułowano następujące cele szczegółowe:
1. Określenie ram teoretycznych poprzez identyfikację pozycji innowacji w teoriach
ekonomicznych.
2. Konceptualizacja

innowacji

ze

szczególnym

uwzględnieniem

innowacji

w przedsiębiorstwach turystycznych.
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3. Krytyczna analiza podejść do wartości przedsiębiorstwa i wskazanie podejścia
najodpowiedniejszego z puntu widzenia mierzenia efektów pojawiania się ogłoszeń
o innowacjach.
4. Synteza dotychczasowych badań dotyczących wpływu innowacji na wartość rynkową
przedsiębiorstw

sektora

usług

rynkowych

ze

szczególnym

uwzględnieniem

przedsiębiorstw turystycznych.
5. Stworzenie modelu obrazującego zależność pomiędzy ogłoszeniami o innowacjach
a wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych.
6. Weryfikacja

determinant

zmian

wartości

dla

akcjonariuszy przedsiębiorstw

turystycznych będących efektem pojawiania się ogłoszeń o innowacjach.
Aby osiągnąć powyższe cele - z uwzględnieniem luk badawczych wskazywanych
w literaturze przedmiotu i przyjętych ram teoretycznych - badanie empiryczne poświęcone
zostało analizie zmian wartości dla akcjonariuszy wynikających z pojawiania się ogłoszeń
o innowacjach. Badanie zostało oparte na autorskim modelu obrazującym badaną zależność.
Pierwsza część badania dotyczyła wpływu badanych ogłoszeń na wartość dla akcjonariuszy.
Druga część poświęcona została determinantom zmian wartości dla akcjonariuszy na
poziomie przedsiębiorstwa i na poziomie samej innowacji. W nawiązaniu do modelu zostały
sformułowane grupy hipotez dotyczące:
1. Wpływu pojawienia się ogłoszeń o innowacjach
H1. Występuje

pozytywna zależność pomiędzy pojawianiem się

ogłoszeń

o innowacjach i wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych.
H2. Efekty pojawiania się ogłoszeń o innowacjach są w pełni i natychmiast
odzwierciedlone w zmianach wartości dla akcjonariuszy.
H3. W okresie poprzedzającym ukazanie się ogłoszenia o innowacjach nie występują
przecieki.
H4. Pozytywne zmiany wartości dla akcjonariuszy będące efektem pojawienia się
ogłoszeń o udanych innowacjach są większe niż negatywne efekty będące skutkiem
pojawienia się ogłoszeń o innowacjach nieudanych.
2. Przewidywania wpływu pojawienia się ogłoszeń o innowacjach na wartość dla
akcjonariuszy
H5.Determinanty na poziomie przedsiębiorstwa pozwalają na predykcję zmian
wartości dla akcjonariuszy w większym stopniu niż zmienne kontrolne.
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H6. Determinanty na poziomie samej innowacji pozwalają na predykcję zmian
wartości dla akcjonariuszy w większym stopniu niż zmienne kontrolne i determinanty
na poziomie przedsiębiorstwa.
H7. Efekty moderacyjne i efekty wyższego rzędu pozwalają na predykcję zmian
wartości dla akcjonariuszy w większym stopniu niż zmienne kontrolne i determinanty
na poziomie przedsiębiorstwa oraz samej innowacji.
3. Determinant na poziomie innowacji
H8A. Opatentowanie innowacji wywiera pozytywny wpływ na zmiany wartości dla
akcjonariuszy będące efektem pojawiania się ogłoszeń o innowacjach.
H8B. Efekt pojawiania się ogłoszeń o innowacjach społecznie odpowiedzialnych jest
silniejszy niż efekt pojawiania się ogłoszeń o innych innowacjach.
H8C. Efekt pojawiania się ogłoszeń o innowacjach produktowych jest silniejszy niż
efekt pojawiania się ogłoszeń o innych typach innowacji.
H8D. Występuje pozytywna zależność pomiędzy stopniem nowatorstwa innowacji
i zmianą wartości dla akcjonariuszy będącej efektem pojawiania się ogłoszeń
o innowacjach.
H8E. Efekt pojawiania się ogłoszeń o innowacjach rozwijanych wewnątrz
przedsiębiorstwa jest słabszy niż efekty pojawiania się ogłoszeń o innowacjach
pochodzących z innych źródeł.
H8F. Występuje pozytywna zależność pomiędzy stopniem zaawansowania prac nad
innowacją i zmianą wartości dla akcjonariuszy będącą efektem pojawiania się
ogłoszeń o innowacjach.
H8G. Efekt pojawiania się pierwszego ogłoszenia o innowacji jest większy niż efekty
wywołane przez kolejne ogłoszenia.
4. Determinant na poziomie przedsiębiorstwa wdrażającego innowacje
H9A. Im większa intensywność nakładów na badania i rozwój, tym większa zmiana
wartości dla akcjonariuszy będąca efektem pojawiania się ogłoszeń o innowacjach.
H9B. Innowacyjność przedsiębiorstwa jest pozytywnie związana ze zmianami
wartości dla akcjonariuszy będących efektem pojawiania się ogłoszeń o innowacjach.
5. Efektów interakcyjne i efekty wyższego rzędu
H10A. Występuje efekt interakcyjny pomiędzy intensywnością wydatków na badania
i rozwój i innowacyjnością przedsiębiorstwa w kontekście zmian wartości dla
akcjonariuszy będących efektem pojawiania się ogłoszeń o innowacjach.
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H10B. Występuje negatywny efekt drugiego rzędu intensywności nakładów na
badania i rozwój w kontekście zmian wartości dla akcjonariuszy będących efektem
pojawiania się ogłoszeń o innowacjach.
4. Źródła i metody
Niniejsze badanie opierało się na literaturze poświęconej gospodarce opartej na innowacjach
i neo-Schumpeterowskiej teorii wzrostu. Obejmowało ono zarówno klasyczne jak i najnowsze
publikacje

dotyczące

efektywności

rynków

kapitałowych

i

podejść

do

wartości

przedsiębiorstwa. W badaniu wykorzystano poprzednie dociekania naukowe dotyczące relacji
pomiędzy innowacjami i wartością rynkową przedsiębiorstw sektora usług rynkowych ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki. W badaniu empirycznym źródło informacji
stanowiły takie bazy danych jak: Factiva, Eikon, ProQuest i Amadeus. Dane dotyczące zmian
wartości dla akcjonariuszy zostały pozyskane z baz danych poszczególnych giełd
kapitałowych. Brakujące dane uzupełniono, kontaktując się bezpośrednio z badanymi
przedsiębiorstwami.
Celem niniejszej pracy było stworzenie koncepcyjnego modelu reprezentującego
zależność pomiędzy ogłoszeniami

o innowacjach

a wartością

dla akcjonariuszy

przedsiębiorstw turystycznych. Model taki został stworzony i ma on charakter autorski.
W procesie tworzenia koncepcyjnego modelu zastosowano systematyczne podejście
składające się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności podsumowano dotychczasowe
dociekania naukowe poświęcone badanej relacji. Następnie zaś włączono do modelu zmienne
zaproponowane przez autora. Pierwszym krokiem było więc kompleksowe badanie literatury
obejmujące zarówno: wpływ innowacji na wartość rynkową w turystyce jak i wpływ
innowacji na wartość rynkową w sektorze usług rynkowych. Studia literaturowe zostały
przeprowadzone przy wykorzystaniu metody SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis,
Analysis) [Booth, Papaioannou i Sutton 2012], metody analizy treści i meta-syntezy opartej na
siedmiostopniowej procedurze meta-etnografii [Siau i Long 2005]. Drugi etap obejmował
włączenie propozycji własnych autora w zakresie determinant zmian wartości dla
akcjonariuszy.
W badaniu empirycznym zbadano wpływ pojawiania się ogłoszeń o innowacjach na
wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych, bazując na wcześniejszej analizie
literatury. Przedmiotem analizy były zmiany wartości dla akcjonariuszy będące efektem
pojawiania się ogłoszeń o innowacjach w przedsiębiorstwach turystycznych. Zakres czasowy
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rozciągał się pomiędzy lutym 2011 a lutym 2016. Zakres przestrzenny obejmował 28 państw
członkowskich Unii Europejskiej. Przeanalizowano ogłoszenia opublikowane dla 111 firm
turystycznych notowanych na najważniejszych giełdach w Europie. Precyzyjna analiza treści
(content analysis) 9000 ogłoszeń o innowacjach pozwoliła na ocenę ich wartości
merytorycznej w świetle prowadzonych badań. Wielkość próby została wyznaczona w
oparciu o trzy przesłanki: maksymalizację zdolności wybranych metod do wykrywania
ponadprzeciętnych zmian wartości dla akcjonariuszy, możliwości zastosowania wybranych
metod weryfikacji modelu i możliwości generalizacji wyników. Reprezentatywna próba
objęła 398 obserwacji.
Badanie empiryczne objęło krótko- i długoterminowe efekty pojawiania się ogłoszeń
o innowacjach. Jego przeprowadzenie wymagało dokładnej selekcji metod badawczych.
W badaniu krótkoterminowym zastosowano metodę analizy zdarzenia (event-study). Badanie
długoterminowe opierało się na metodzie kup i trzymaj (buy-and-hold). Wybrane metody
były szeroko stosowane w poprzednich badaniach nad wpływem pojawiania się informacji na
zmiany wartości dla akcjonariuszy. Krótkoterminowe skumulowane ponadprzeciętne stopy
zwrotu (ang. average cumulated abnormal returns) były wykorzystywane między innymi
przez Sooda i Tellisa [2009] oraz Rao, Chandy i Prabhu [2003]. W długim okresie
ponadprzeciętne stopy zwrotu, wyznaczone za pomocą metody kup i trzymaj, były
wykorzystywane m.in. przez Sorescu, Chandy i Prabhu [2007]. W celu obliczenia zmian
wartości dla akcjonariuszy, w badaniu wykorzystano koncepcję ponadprzeciętnych stóp
zwrotu.
W badaniu krótkoterminowym wartości teoretyczne stóp zwrotu zostały wyznaczone
przy wykorzystaniu czteroczynnikowego modelu Carharta [1997]. Ponadto ponadprzeciętne
zmiany wartości dla akcjonariuszy zostały zestandaryzowane, co pozwoliło na zwiększenie
mocy stosowanych testów istotności [Dodd i Warner 1983]. Długość okien czasowych,
w których badano osiąganie ponadprzeciętnych zmian wartości dla akcjonariuszy, została
ustalona na podstawie statystycznej istotności ponadprzeciętnych zwrotów w pojedynczych
dniach w okresie 21 dni okalających pojawienie się ogłoszenia. Wykorzystanie strategii kup
i trzymaj bazowało na przyjęciu głównego indeksu giełdowego jako punktu odniesienia.
W badaniu długoterminowym długość okresów, w których badano ponadprzeciętne wahania
wartości dla akcjonariuszy została ustalona na podstawie prowadzonych wcześniej badań
naukowych. Statystyczna istotność zmian wartości dla akcjonariuszy została zweryfikowana
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za pomocą testu Z [Mackinlay 1997] i testu różnicy średnich dla prób niezależnych [Cowan
i Sergeant 2001].
Zastosowanie powyższej procedury badawczej umożliwiło obliczenie równej liczby
ponadprzeciętnych zmian wartości dla akcjonariuszy w krótkim i długim okresie. Następnym
elementem był dobór metod analizy danych. W celu opisania ponadprzeciętnych zmian
wartości dla akcjonariuszy wykorzystano takie miary statystyki opisowej jak: tendencja
centralna, dyspersja, asymetria i spłaszczenie. Autorski model i statystyczną istotność
pojedynczych determinant zmian wartości dla akcjonariuszy przetestowano poprzez
połączenie i wykorzystanie regresji powierzchni odpowiedzi i regresji hierarchicznej.

5. Struktura rozprawy
Rozprawa została podzielona na pięć rozdziałów. Określono w niej ramy teoretyczne
rozważań, a następnie zaprezentowano autorski model oraz zaproponowano metodykę
prowadzonych badań empirycznych umożliwiających jego weryfikację. Wyniki zostały
przedstawione na tle prowadzonych wcześniej badań naukowych.
Pierwszy rozdział poświęcony został omówieniu ewolucji podejść do zagadnienia
innowacji w Polsce i na świecie. Na bazie przeprowadzonych studiów literaturowych
wprowadzono definicję innowacji na potrzeby niniejszej dysertacji. Zidentyfikowano pozycję
innowacji w najważniejszych teoriach ekonomicznych. Przeanalizowano badania dotyczące
innowacji w sektorze usług rynkowych oraz badania dotyczące innowacji w turystyce.
W drugim rozdziale skoncentrowano się na istniejących podejściach do wartości
przedsiębiorstwa. Pozwoliło to na wskazanie najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia
badania efektów pojawiania się ogłoszeń o innowacjach. W rozdziale zawarto rozważania
poświęcone modyfikacjom założenia o efektywności rynków kapitałowych. Rozdział
przedstawia rozważania nad wartością dla akcjonariuszy. Ponadto zawiera on przegląd
czynników wpływających na tę wartość.
Trzeci rozdział poświęcony został zależności pomiędzy ogłoszeniami o innowacjach a
wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych. W rozdziale została zawarta
systematyczna procedura budowania modelu

i szczegółowy opis strategii badań

literaturowych. W rozdziale wprowadzono i omówiono determinanty zmian wartości dla
akcjonariuszy w kontekście pojawiania się ogłoszeń o innowacjach. W rozdziale
zaprezentowano autorski model oraz towarzyszące opracowaniu hipotezy badawcze.
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W rozdziale czwartym zaprezentowano metody zastosowane w przeprowadzonych
badaniach empirycznych. Przedstawiono szczegółowego opisu metod gromadzenia danych
oraz technik badawczych wykorzystanych w celu odpowiedzi na postawione pytania
badawcze.

W

rozdziale

empirycznego, szczegółowo

zawarto

opis

scharakteryzowano

szerokiego
badaną

kontekstu

populację,

badania

przedstawiono

operacjonalizację uwzględnionych w badaniu determinant oraz zaprezentowano metody
analizy danych.
W rozdziale piątym zawarto wyniki badań empirycznych oraz ich omówienie na tle
prowadzonych wcześniej prac badawczych. Zaprezentowano zmiany wartości dla
akcjonariuszy oraz wyniki testów jej statystycznej istotności. W rozdziale zawarto opis
rezultatów

uzyskanych

z wykorzystaniem

narzędzi

statystyki

opisowej.

Ponadto

przedstawiono wyniki testowania hipotez przeprowadzonego z wykorzystaniem regresji
hierarchicznej.
Rozprawę wieńczą wnioski. Informacje o charakterze uzupełniającym zawarto w
Załącznikach.

6. Wyniki
Badanie empiryczne umożliwiło zweryfikowanie postawionych hipotez badawczych. Pomimo
wystąpienia niewielkich ograniczeń w dostępności danych, wszystkie hipotezy zostały
przetestowane. Wyniki przedstawiono w nawiązaniu do grup hipotez zaprezentowanych
powyżej.
1. W odniesieniu do wpływu ogłoszeń o innowacjach
Pierwszym rezultatem badań empirycznych było wskazanie pozytywnej relacji pomiędzy
pojawieniem się ogłoszeń o innowacjach i wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw
turystycznych. W krótkim okresie efekty skoncentrowane były w oknach bezpośrednio
okalających publikację komunikatu. W oknie o długości +/- 1 dzień, statystycznie istotny
wzrost wartości dla akcjonariuszy wyniósł 0,38%. W okresie 6 miesięcy ponadprzeciętna
zmiana wartości dla akcjonariuszy wyniosła 3,94%.
Uzyskane wyniki pokazały, że natychmiastowa reakcja inwestorów została następnie
skorygowana w czasie. W okresie krótkim rynek miał tendencję do niedoszacowania korzyści
płynących z wdrożenia komunikowanych innowacji. Różnica w krótko- i długoterminowych
zmianach wartości dla akcjonariuszy i istotność statystyczna zmian występujących w okresie
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długim sugeruje, że nowa informacja nie znajdowała natychmiastowego i pełnego
odzwierciedlenia w cenach akcji. Stąd wniosek, iż ocenę skutków pojawiania się ogłoszeń
o innowacjach na wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych należy
rozpatrywać w okresie długim.
Wyniki nie potwierdziły występowania przecieków w okresie poprzedzającym
pojawienie się ogłoszenia. Statystycznie istotne zmiany wartości wystąpiły w okresie
następującym po publikacji. Wahania wartości rynkowej w ciągu dwóch dni bezpośrednio
poprzedzających pojawienie się ogłoszenia oraz w oknie rozciągającym się od dnia -6 do dnia
-1 były statystycznie nieistotne. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie niewielkiego ryzyka
wystąpienia znacznych wahań wartości dla akcjonariuszy wynikających ze wzmożonych
działań inwestorów w okresie przed pojawieniem się ogłoszenia i likwidacji pozycji po niej.
Dociekania naukowe wskazały, iż pozytywne skutki pojawiania się informacji
o udanych innowacjach miały większą wartość bezwzględną i były częstsze niż negatywne
skutki pojawiania się informacji o innowacjach nieudanych. Różnica ta była statystycznie
istotna. W oknie o długości +/- 1 dzień typowy obszar zmienności wartości dla akcjonariuszy
zawierał się w przedziale od -1,5% do 1,92%. W okresie półrocznym typowa zmiana wartości
dla akcjonariuszy wahała się w przedziale 16,07% do -8,95%. Rozkład zmian wartości dla
akcjonariuszy był prawostronnie skośny. Rezultat ten wskazał, iż bardziej prawdopodobne
było uzyskanie skrajnie wysokiej pozytywnej zmiany wartości dla akcjonariuszy, niż
uzyskanie skrajnie wysokiej straty. Leptokurtyczny charakter rozkładu wykazał, że większa
część wariancji wynikała z nieczęstych skrajnych ponadprzeciętnych obserwacji.
2. W odniesieniu do predykcji wpływu ogłoszeń na wartość dla akcjonariuszy
Heterogeniczność zmian wartości dla akcjonariuszy wymaga dalszych dociekań naukowych.
Na tym etapie zweryfikowano statystyczną istotność wyodrębnionych grup determinant.
Wyniki analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem regresji hierarchicznej wskazały, że
determinanty na poziomie przedsiębiorstwa zwiększają zdolność predykcji autorskiego
modelu w sposób statystycznie istotny tylko w okresie krótkim. Determinanty na poziomie
samej innowacji pozwalają na predykcję zmian wartości dla akcjonariuszy w większym
stopniu niż zmienne kontrolne i determinanty na poziomie przedsiębiorstwa zarówno w
okresie krótkim jak i długim. Ponadto uzyskane wyniki wskazywały, iż efekty moderacyjne
i efekty wyższego rzędu nie pozwalają na predykcję zmian wartości dla akcjonariuszy
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w większym stopniu niż zmienne kontrolne i determinanty na poziomie przedsiębiorstwa i na
poziomie samej innowacji.

3. W odniesieniu do determinant na poziomie samej innowacji
Zgodnie z przyjętą hipotezą wyniki badań zasugerowały pozytywny efekt ochrony patentowej
zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Brak istotności statystycznej tej
zmiennej zwrócił jednak uwagę na fakt, że w przypadku przedsiębiorstw turystycznych rola
patentów nie powinna być przeceniana. Wyniki badania zasugerowały, iż nacisk powinien
zostać położony na inne narzędzia ochrony, jak licencjonowanie i certyfikacja. Trudności
związane z aktywnością patentową w turystyce wynikają z dużej liczby innowacji
inkrementalnych.
Badania

wykazały

negatywne

efekty

posiadania

elementów

społecznej

odpowiedzialności biznesu przez innowację zarówno w perspektywie krótko- jak
i długoterminowej. Negatywne efekty zawierania elementów CSR

mogą wydawać się

sprzeczne z intuicją. Tym niemniej badanie zasugerowało, że wprowadzanie takich
elementów postrzegane było jako działanie fasadowe. Można stwierdzić, iż w kontekście
społecznej odpowiedzialności biznesu firmy turystyczne postrzegane były jako nisko
innowacyjne. W przypadku spółek wykazujących niską innowacyjność spadek wartości dla
akcjonariuszy wynikający z publikacji ogłoszeń o innowacjach zawierających elementy
społecznej odpowiedzialności biznesu był sygnalizowany w uprzednio prowadzonych
badaniach.
Wyniki badań wskazały na wysokie pozytywne efekty wywierane przez ogłoszenia o
innowacjach produktowych. Badanie pozwoliło zasygnalizować różnice w sposobie
postrzegania różnych rodzajów innowacji przez inwestorów. Pokazało ono, że nowe produkty
i usługi, które mogą oddziaływać bezpośrednio na przychody ze sprzedaży osiągane przez
przedsiębiorstwo, są wysoko nagradzane przez rynek. Ukierunkowanie inwestorów w
pierwszej kolejności na osiągane przez przedsiębiorstwo przepływy pieniężne było zgodne z
początkowymi przewidywaniami. W przypadku innowacji w turystyce rynek preferował te,
które dostarczają korzyści w bliskiej perspektywie czasowej od tych, których rezultaty stają
się widoczne w perspektywie długiej (jak np. nowe rozwiązania organizacyjne).
Rynek wydawał się nagradzać wysoki stopień nowatorstwa innowacji zarówno
w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. W turystyce innowacje przełomowe są
stosunkowo rzadkie w porównaniu do drobnych usprawnień i nowości na poziomie
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przedsiębiorstwa. Z badań wynika, że innowacje radykalne mogą być skutecznym narzędziem
dyferencjacji

przedsiębiorstwa.

Stopień

nowatorstwa

implementowanych

rozwiązań

innowacyjnych może mieć istotne znaczenie w analizie pozycji firmy w stosunku do jej
konkurentów.
Badanie nie pozwoliło na sformułowanie jednoznacznych konkluzji w odniesieniu do
źródła innowacji. W krótkim terminie inwestorzy nagradzali wzrostem wartości dla
akcjonariuszy innowacje opracowane we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo.
W dłuższej perspektywie czasowej inwestorzy przypisali większą wartość innowacjom
opracowanym we współpracy z innymi podmiotami i - kopiowanym z innych
przedsiębiorstw. Badania sugerują przy tym, że charakter współpracy z innymi
przedsiębiorstwami jest czynnikiem różnicującym postrzeganie innowacji przez inwestorów.
Jest prawdopodobne, że samo rozwijanie innowacji we współpracy z innymi organizacjami
jest kategorią niejednorodną, a różne rodzaje współpracy wpływają odmiennie na
postrzeganie innowacji przez inwestorów.
W odniesieniu do stopnia zaawansowania rozwijanej innowacji należy zauważyć, iż
w krótkim terminie rynek koncentrował się na już skomercjalizowanych innowacjach,
a w terminie długim nagradzał ogłoszenia o innowacjach nad którymi prowadzone są jeszcze
prace rozwojowe. W krótkim okresie uzyskane wyniki były statystycznie istotne, co
oznaczało, że w przypadku nieinnowacyjnych przedsiębiorstw turystycznych inwestorzy
szukali potwierdzenia działalności innowacyjnej spółki w postaci komercjalizacji. Jest przy
tym prawdopodobne, że stopień zaawansowania rozwijanej innowacji jest kategorią
wewnętrznie podzieloną i że różne poziomy zaawansowania prac nad rozwojem innowacji
wpływają na jej postrzeganie przez inwestorów w różny sposób.
Pozytywny efekt pierwszego pojawienia się informacji dotyczącej danej innowacji był
silniejszy niż efekty generowane przez kolejne publikacje. Różnica ta może być efektem
najwyższej wartości informacyjnej pierwszego ogłoszenia. Wydaje się, iż dalsze ogłoszenia
miały jedynie charakter uzupełniający i dostarczały niewielu nowych informacji. W tym
kontekście istotne mogą być dalsze dociekania naukowe poświęcone pojemności
informacyjnej ukazujących się ogłoszeń o innowacjach.
4. W odniesieniu do determinant na poziomie przedsiębiorstwa wdrażającego innowacje
Zgodnie z początkowymi przewidywaniami, wysoka intensywność wydatków na badania
i rozwój wpływała pozytywnie na efekty wywierane przez ogłoszenia o innowacjach. Badanie
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sugerowało, iż rynek pozytywnie postrzegał aktywne zaangażowanie przedsiębiorstwa
w działalność innowacyjną. Firmy takie były postrzegane jako zwiększające swoje szanse na
pomyślny

rozwój

i

wdrożenie

innowacyjnych

rozwiązań.

Statystyczna

istotność

intensywności wydatków na badania i rozwój w okresie krótkim wskazuje na istotne
znaczenie tej zmiennej z punktu widzenia inwestorów.
Badania wykazały, że wpływ innowacyjności firmy na postrzeganie ogłoszeń
dotyczących jej innowacji jest złożony. W badaniu krótkoterminowym wykazano efekty
pozytywne, a w badaniu długoterminowym efekty negatywne. Wydaje się więc, że proste
zoperacjonalizowanie innowacyjności firmy jako liczby ogłoszeń o innowacjach w okresie
1 roku nie było wystarczające. Prawdopodobnym wydaje się, że przeszłą aktywność
innowacyjną spółki należy oceniać przez pryzmat charakterystyk wprowadzanych wcześniej
innowacji.
5. W odniesieniu do efektów moderacyjnych i efektów wyższego rzędu
Uzyskane w badaniu wyniki nie wskazały na występowanie efektów drugiego rzędu
intensywności wydatków na badania oraz rozwój oraz efektów interakcji pomiędzy
intensywnością wydatków na te badania i innowacyjnością przedsiębiorstwa. Włączenie tych
zmiennych do autorskiego modelu nie zwiększało w sposób statystycznie istotny jego
możliwości

przewidywania zmian wartości dla akcjonariuszy. Badanie długoterminowe

zasugerowało malejące krańcowe przychody z wydatków na badania i rozwój, ale efekt ten
był statystycznie nieistotny. Rezultat taki może wynikać z ogólnego niskiego poziomu
wydatków na badania i rozwój w działalności turystycznej, który jest na tyle mały, że nie
umożliwia zaobserwowania malejących przychodów krańcowych.
7. Spis treści rozprawy
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