
BYDGOSZCZ – 2007

ROZPRAWY NR 125

INNOWACJE W KREOWANIU ZDOLNOŒCI

KONKURENCYJNEJ PRZEDSIÊBIORSTWA

Ireneusz Bielski

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH

W BYDGOSZCZY



REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. Lucyna Drozdowska

REDAKTOR DZIA£OWY
prof. dr hab. in¿. Maciej Woropay

OPINIODAWCY
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski

OPRACOWANIE REDAKCYJNE I TECHNICZNE
mgr Dorota Œlachciak, in¿. Edward Go³ata

© Copyright
Wydawnictwa Uczelniane  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bydgoszcz 2007

ISSN 0209-0597

Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, tel. (052) 3749482, 3749426

e-mail: wydawucz@utp.edu.pl      http://www.utp.edu.pl/~wyd

Wyd. I. Nak³ad 120 egz. Ark. aut. 14,7. Ark. druk. 12,75.
Oddano do druku i druk ukoñczono we wrzeœniu 2007 r.

Rekpol Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz



 179

Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

Streszczenie 

Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dynamicznym środowisku wymaga 
albo zdobycia umiejętności szybkiej adaptacji do nowych warunków, albo wykształce-
nia zdolności do działania wyprzedzającego, kreującego zmiany w środowisku. Mogą to 
osiągnąć tylko przedsiębiorstwa innowacyjne, które dostrzegają zmiany i traktują je ja-
ko okazje. Powstaje zatem potrzeba rozpoznania wyznaczników i prawidłowości proce-
sów innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa pod kątem możliwości ich 
wykorzystania do wykreowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Za wiodącą 
hipotezę pracy przyjęto, że innowacja jest podstawowym instrumentem kreowania zdol-
ności konkurencyjnej przedsiębiorstwa w każdej działalności, podlega wpływom wielu 
czynników, przy czym istnieje możliwość takiego ukształtowania niektórych czynników 
aby efektywność innowacji oraz zdolność konkurencyjna były możliwie największe. 
Zaprezentowane w pracy postępowanie badawcze jest wynikiem podjęcia próby rozwią-
zania problemu, którego istotę daje się sprowadzić do pytania: jakie czynniki i z jaką siłą 
wpływają na aktywność innowacyjną i zdolność konkurencyjną polskich przedsię-
biorstw oraz jakie cechy i kształt powinno mieć przedsiębiorstwo zdolne do stawienia 
czoła konkurencji na dojrzałych współczesnych rynkach? Cel, zakres oraz charakter in-
formacji uzyskanych w trakcie studiów literaturowych i badań empirycznych zdecydo-
wały o strukturze opracowania. Praca składa się, oprócz wstępu i zakończenia, z siedmiu 
rozdziałów zgrupowanych w trzech częściach: teoretycznej, empiryczno-analitycznej 
oraz projektowo-wdrożeniowej.  

W części pierwszej (rozdział 1) omówiono warunki funkcjonowania polskich 
przedsiębiorstw na początku XXI wieku, zjawiska konkurencji, konkurencyjności i zdol-
ności konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wszechstronnej analizie poddano także zagad-
nienie przewag konkurencyjnych. Zaproponowano definiowanie zdolności konkuren-
cyjnej jako umiejętności długotrwałego i efektywnego dostarczania oferty akceptowanej 
przez rynek, będącej funkcją: stanu środowiska, percepcji tego stanu, zasobów przed-
siębiorstwa (zwłaszcza ludzkich), motywacji oraz czasu reakcji innowacyjnej. Przewagi 
konkurencyjne proponuje się traktować jako każdą różnicę w ukształtowaniu zasobów 
przedsiębiorstwa, powodującą uzyskiwanie wyższej niż konkurenci efektywności funk-
cjonowania. Ponieważ przewagi konkurencyjne uzyskuje się przez ukształtowanie no-
wych zasobów lub zmianę jakości i konfiguracji zasobów istniejących, czyli przez dzia-
łania (innowacje) na zasobach, zatem konsekwentnie zdefiniowano zasoby przedsię-
biorstwa jako każdy czynnik, który może być wykorzystany do ukształtowania przewag 
konkurencyjnych. Rozdział drugi poświęcono omówieniu strategicznego wymiaru inno-
wacji. Zaproponowano także definiowanie innowacji jako każdej celowo wprowadzonej 
zmiany stanu obiektów i/lub relacji między nimi oraz postrzeganie jej, z perspektywy 
strategii marketingowej, jako jedynego sposobu budowania przewag konkurencyjnych. 
Innowacyjność jako cecha przedsiębiorstwa wdrażającego wiele innowacji oznacza 
umiejętność efektywnej alokacji zasobów dla ukształtowania optymalnej konfiguracji 
przewag konkurencyjnych. Konsekwencją przyjęcia zestawu proponowanych definicji 
było też stworzenie koherentnych klasyfikacji dwóch podstawowych zjawisk: przewag 
konkurencyjnych (na podstawie 15 kryteriów) oraz innowacji – klasyfikacja oparta na 
11 kryteriach. Przyjęcie zaproponowanych definicji i klasyfikacji poszerza pole wybo-
rów oraz ułatwia konstruowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wskazano na fazową 
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strukturę procesu innowacyjnego, podkreślając znaczenie fazy twórczości, a także na 
możliwości sterowania procesem dyfuzji innowacji i postrzeganiem jakości oferty mar-
ketingowej. W końcowej części rozdziału drugiego przedstawiono pogląd na ryzyko           
i niepewność oraz efektywność procesów innowacyjnych, akcentując marketingowe             
i konkurencyjne efekty innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwo. 

W składającej się z trzech rozdziałów części drugiej opracowania dokonano wielo-
aspektowej analizy problematyki innowacji realizowanych przez przedsiębiorstwo. Ba-
dania empiryczne analizowanego problemu przeprowadzono w kilku etapach w ukła-
dzie sekwencyjnym, na próbie ponad 500 przedsiębiorstw zlokalizowanych głównie na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Badanie objęło przedsiębiorstwa różnych 
branż, rozmiarów i form prawnych. Po II etapie badań skoncentrowano się na małych          
i średnich przedsiębiorstwach, producentach z przemysłu maszynowego, pozostałe trak-
tując jedynie jako punkt odniesienia. W rozdziale trzecim scharakteryzowano badane 
przedsiębiorstwa oraz przedstawiono hipotezy badawcze, metody i organizację badań 
empirycznych. Rozdział czwarty zawiera analizę aktywności oraz czynników stymulu-
jących aktywność innowacyjną różnych przedsiębiorstw, a także analizy cech i zacho-
wań wybranych przedsiębiorstw o dużej zdolności konkurencyjnej, zmierzające do zde-
finiowania cech przedsiębiorstwa innowacyjnego. Stwierdzono, że na polu innowacyj-
ności korzystnie wyróżniają się małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza producenci 
przemysłu maszynowego. W badaniach wykazano, że nie istnieje prosta relacja pomię-
dzy aktywnością innowacyjną a nakładami na tę sferę, a także udowodniono, że istnieją 
przedziały, gdzie wzrost nakładów B+R powoduje tylko wzrost kosztu pojedynczej in-
nowacji, a nie wpływa na wzrost ilości innowacji. Zauważono, iż jednym z silniej, po-
zytywnie wpływających na innowacyjność czynników jest udział w międzynarodowym 
transferze wiedzy, czyli uczestnictwo w eksporcie. W rozdziale piątym przedstawiono 
wyniki badań postaw kadry kierowniczej wobec problematyki innowacji i zasobów           
w kontekście zdolności konkurencyjnej. Stwierdzono, że jej poglądy, postawy i percep-
cja stanu środowiska biznesu przesądzają o zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa      
i decydują o wzroście aktywności innowacyjnej oraz kondycji ekonomicznej przedsię-
biorstw, które zwracają szczególną uwagę na problematykę innowacji, a także przypisu-
ją innowacji wiodącą pozycję w kreowaniu tych procesów.  

 Permanentna innowacja, będąca celem i normą zachowaniową współczesnych 
przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku, wymaga specyficznego ukształtowania 
zasobów przedsiębiorstwa. Rozważania teoretyczne oraz analiza danych empirycznych 
stanowiły podstawę umożliwiającą stworzenie zarysu modelu przedsiębiorstwa innowa-
cyjnego działającego w warunkach Polski na początku XXI wieku. Model przedsiębior-
stwa innowacyjnego wraz z podstawowymi systemami i procedurami zaproponowano      
w rozdziałach szóstym i siódmym, stanowiących część trzecią, syntetyzującą opraco-
wania. Zaproponowano dwa podstawowe algorytmy przedsiębiorstwa innowacyjnego: 
kształtowania efektywnej strategii marketingowej oraz algorytm fazy twórczości w pro-
cesie innowacyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na systemy wspomagania informa-
cyjnego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Zasoby ludzkie bowiem oraz zarządzanie 
wiedzą traktuje się w przedsiębiorstwie innowacyjnym jako kluczowy czynnik sukcesu. 
Człowiek wraz ze swoim potencjałem innowacyjnym jest centralnym elementem każ-
dego procesu innowacyjnego, a jego aspiracje i motywacje należy uwzględniać w pro-
jektowaniu modelu i systemów przedsiębiorstwa. Innowacja bowiem nie jest i nie po-
winna być dziełem przypadku – innowacja jest dziełem człowieka. 
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Innovations in creating competitive potential of the enterprise 

Summary 

An effective operation of the enterprise in a dynamic environment requires either ac-
quiring the skills of a fast adaptation to new conditions or development of the ability of  
action in advance creating changes in the environment. It could be achieved only by 
innovative enterprises which see changes and see them as opportunities. There is then a 
need to recognize indicators and patterns in innovative processes implemented by enter-
prises, bearing in mind their potential use to create a competitive potential of the enter-
prise. There has been assumed a leading hypothesis that innovation is the main instru-
ment of creating a competitive potential of the enterprise in every activity and that it 
depends on many factors, however it is possible to affect some factors to enhance inno-
vation effectiveness and competitive potential as much as possible. The research process 
provided in the present dissertation is a result of an attempt at addressing the question: 
what factors and with what effect influence the innovation activity and competitive 
potential of Polish enterprises and what characteristics should be found in the enterprise 
and what form it should assume to be able to face the competition on mature contempo-
rary markets? The aim, scope and the character of the information collected from litera-
ture studies and empirical research have determined the structure of the dissertation. It 
consists of seven chapters, as well as the introduction and conclusions, grouped into 
three parts: theoretical, empirical-and-analytical and project-and-implementation. 
Part One (Chapter 1) discusses the conditions of operation of Polish enterprises at the 
beginning of the 21st century, phenomena of competition, competitiveness and the com-
petitive potential of enterprises. A thorough analysis covers also the issue of competi-
tive advantages.  A definition of competitive potential has been suggested as a long-
term and effective skill of providing an offer accepted by the market, which is a func-
tion of the environment status, how the status is perceived, enterprise resources, espe-
cially human resources, motivation and innovative reaction time. Competitive advan-
tages are suggested to be treated as every difference in the configuration of enterprise 
resources resulting in higher operation effectiveness than that found in competitors. 
Since competitive advantages are achieved by developing new resources or change of 
quality and configuration of the existing resources, which is by innovative activities 
(involving resources), then the enterprise resources have been adequately defined as 
every factor which can be used to create competitive advantages. Chapter Two dis-
cusses a strategic dimension of innovation. A definition of innovation has been pro-
posed as every targeted implementation of change of objects status and/or relations 
between them, and perceiving it from the perspective of marketing strategy as the only 
way to develop competition advantages. Innovativeness as a characteristic of an enter-
prise implementing several innovations is the skill of an effective allocation of resources 
to develop an optimal configuration of competitive advantages. As a result of assuming 
a set of proposed definitions coherent classifications of two basic phenomena have been 
also developed: competitive advantages (based on 15 criteria) and innovation; classifi-
cation involving 11 criteria. Accepting the definitions and classifications expands the 
spectrum of choices and simplifies a creation of the strategy of the enterprise develop-
ment. A phase structure of the innovation process has been pointed to, stressing the 
significance of the creation phase and also the possibility of controlling the process of 
innovation diffusion and perceiving the quality of the marketing offer.  



 182 

At the end of Chapter Two an opinion is presented concerning the risk and uncertainty 
as well as the effectiveness of innovation processes, evaluating marketing and competi-
tive effects of innovations introduced by the enterprise. Part Two, which includes three 
chapters, provides a multi-aspect analysis of innovation implemented by the enterprise. 
Empirical research of the problem analyzed was carried out at several stages in sequen-
tial pattern which involved a sample of over 500 enterprises located mainly in the Ku-
jawsko-Pomorskie Province. The research covered enterprises of different sectors, size 
and legal status. After the second stage of the research small and medium size enter-
prises were targeted, machinery manufacturers, while the others were only the refer-
ence. Chapter Three provides characteristics of the enterprises and working hypotheses, 
methods and organization of empirical research. Chapter Four includes the analysis of 
the activity and factors stimulating the innovation activity of different enterprises as 
well as the analysis of characters and behavior of selected enterprises of a high competi-
tive potential to define the characteristics of innovative enterprise. It was found that in 
the field of innovation, small and medium size enterprises demonstrate an advantage, 
especially machinery manufacturers. It was demonstrated that there is no simple relation 
between innovation activity and expenditure, and it was shown that there are brackets 
where an increase in expenditure for R&D results only in an increase in costs of a single 
innovation, however it does not result in an increase in the number of innovations. It 
was observed that a factor which has a major positive effect on innovativeness is a par-
ticipation in the international transfer of knowledge, namely a share in exports. Chapter 
Five presents research results involving the attitudes of management to innovation and 
resources in the context of competitive potential. It was found that the opinions, atti-
tudes and perception of the business environment status determine the competitive po-
tential of the enterprise and define an increase in innovative activity and the economic 
standing of enterprises which pay special attention to innovation and refer to innovation 
as playing a major role in developing these processes.  
A permanent innovation, as an objective and standard of behavior of modern enterprises 
successful on the market, requires a specific configuration of the enterprise resources. A 
theoretical study and the analysis of empirical data have facilitated the creation of an 
outline of the model of innovative enterprise operating in Polish conditions at the be-
ginning of the 21st century. This innovative enterprise model together with basic sys-
tems and procedures is proposed in Chapters Six and Seven, which form Part Three, 
providing the synthesis of the dissertation. Two basic algorithms of innovative enter-
prise are suggested: the algorithm of effective marketing strategy development and the 
algorithm of the creation phase in the innovation process. A special attention is given to 
information support systems and human resources management since human resources 
and knowledge management are treated in the innovative enterprise as the key factor of 
success. A human being with his innovative potential is the core element of every inno-
vation process and his ambitions and motivation must be considered when designing the 
model and systems of the enterprise as innovation is not a coincidence and should not 
be created by chance – innovation is a human act. 
  

 




