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WSTĘP 
 

Każda działalność człowieka, szczególnie zaś gospodarcza, polega na dysponowa-
niu zasobami. Przedsiębiorstwo winno kontrolować zasoby wytwarzające bogactwo i dą-
żyć do osiągnięcia możliwie największej produktywności, co oznacza taki stan czynni-
ków produkcji, przy którym uzyskuje się optymalne relacje pomiędzy nakładami a wy-
nikiem. Dominująca do niedawna w ekonomii teoria przedsiębiorstwa i jego zachowań 
wyznaczała za cel działania maksymalizację zysku, natomiast innowacje techniczne 
traktowała jako efekt i symbol rozwoju gospodarczego, a nie jego komponent – a więc 
jako czynnik egzogeniczny w stosunku do gospodarki. Klasyczna ekonomia nadal sku-
pia uwagę na maksymalnym wykorzystaniu zasobów i dąży do ustalenia stanu równo-
wagi1, pomijając w modelach, równaniach i prognozach takie zjawiska jak przedsię-
biorczość czy innowacja. Dopiero prace J. Schumpetera i S. Kuznetza [Popławski 1995, 
s. 7] zapoczątkowały kierunek badań, traktujący technikę jako endogeniczny czynnik 
rozwoju gospodarczego. 

Efektywne2 funkcjonowanie każdej organizacji gospodarczej wymaga uwzględnie-
nia wielu czynników – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Powszechnie uważa 
się, że podstawową cechą współczesnego otoczenia jest jego duża zmienność oraz po-
stępująca globalizacja. Jednym z jej ważniejszych aspektów jest to, że uwalniając bariery 
graniczne, likwiduje też bariery dla konkurencji [Szymański 2002, s. 45]. Szczególną 
rolę w tym okresie odegrać mogą nauki o zarządzaniu, dając społecznie użyteczną wie-
dzę „w postaci paradygmatów naukowych, ustalonych prawidłowości życia gospodar-
czego lub społecznego i określonych teorii” [Sudoł 2004, s. 7]. Wytworem nauk o zarzą-
dzaniu jest nie tylko teoria zarządzania, ale także praktyczne zasady racjonalnego dzia-
łania, nadające się do bezpośredniego zastosowania podczas tworzenia, funkcjonowa-
nia, przekształcania, rozwoju i współdziałania, przede wszystkim przedsiębiorstwa, sta-
nowiąc o atrakcyjności tej nauki dla praktyki zarządzania [Sudoł 2005a, s. 32; Trocki 
2005, s. 8; Sułkowski 2006, s. 10].  

Głównym problemem współczesnego przedsiębiorstwa jest poprawne zdefiniowa-
nie aktualnych i przyszłych potrzeb docelowego rynku oraz ukształtowanie oferty w taki 
sposób, aby postrzegana była jako korzystna na tle ofert konkurentów. Kształt tej oferty 
musi się ciągle zmieniać, aby nadążyć za zmianami w środowisku. Zmienność otocze-
nia, a zwłaszcza rynków, na których działają poszczególne przedsiębiorstwa, jest nie 
tylko siłą napędową, ale także wskazuje kierunki rozwoju3. Przedsiębiorstwo, aby prze-

                                                 
1  „Jako skromny należy ocenić wkład do nauk o zarządzaniu teorii równowagi przedsiębiorstwa. 

Operuje ona prawami o dużym stopniu ogólności i nie wyjaśnia całego mechanizmu działania 
przedsiębiorstwa” [Sudoł 2005, s. 4]. 

2  W ujęciu P.F. Druckera efektywność rozpatrywana winna być przez pryzmat skuteczności 
(„robienie rzeczy właściwych”) związanej z wyborem celów oraz sprawności („robienie rzeczy 
we właściwy sposób”) , czyli umiejętności właściwego działania [Stoner, Wankel 1994, s. 29]. 
Wątek „jakie zadanie?” i „jak wykonać zadanie?” P.F. Drucker podejmuje w wielu swoich pra-
cach, np. [Drucker 2000, s. 148-150]. 

3  Zdaniem J. Schumpetera głównym motorem rozwoju gospodarki kapitalistycznej jest zmienność 
otoczenia [Schumpeter 1960, s. 89-150]. 
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trwać na konkurencyjnym rynku, musi się rozwijać, „nie musi być coraz większe, trzeba 
natomiast, by stawało się coraz lepsze” [Drucker 1992b, s. 55].  

Każde przedsiębiorstwo powinno zatem, uwzględniając specyfikę otoczenia, mo-
dyfikować swoje zasoby tak, aby uzyskać przewagę nad przedsiębiorstwami konkuren-
cyjnymi. Zagadnienia przewag konkurencyjnych, sposobu ich kształtowania oraz zaso-
bów, na bazie których są one tworzone, mają podstawowe znaczenie dla kształtowania        
i realizacji strategii marketingowych. Zdaniem P.F. Druckera [1992b, s. 52] podstawowe 
funkcje każdego przedsiębiorstwa to marketing i innowacja. Podstawą marketingowego 
zarządzania są stałe innowacje, dzięki którym przedsiębiorstwo dopasowuje się do oto-
czenia [Altkorn 2001, s. 9] w aktualnym i antycypowanym jego kształcie. Innowacje 
można traktować jako instrument marketingowy, ponieważ za ich sprawą powstają fakty 
marketingowe4. Chcąc konkurować na otwartym rynku także polskie przedsiębiorstwa 
winny efektywnie wykorzystywać ten instrument o znaczeniu strategicznym. I chociaż 
w literaturze dotyczącej innowacji coraz częściej podkreśla się aspekty ekonomiczne, 
socjologiczne i psychologiczne5, to w praktyce dostrzega się głównie problemy tech-
niczne i organizacyjne procesów innowacyjnych. W pracy przyjęto, że wiedza na temat 
czynników determinujących zakres i przebieg procesów innowacyjnych jest istotnym 
warunkiem racjonalizowania tych procesów i kreowania zdolności konkurencyjnej 
przedsiębiorstw. 

Prowadzone w ostatnim okresie, zarówno w Polsce, jak i w krajach zachodnich, 
badania empiryczne koncentrowały się na poszukiwaniu identyfikatorów innowacyjnych 
zachowań przedsiębiorstw, głównie przemysłowych, oraz uwarunkowaniach strategii 
nowych produktów [Haffer 1998, s. 8-9]. Zorientowane były one bądź na badania różnic 
mechanizmów innowacji produktowych pomiędzy krajami i sektorami oraz wewnątrz-
sektorowych zróżnicowań skłonności przedsiębiorstw do podejmowania tych innowacji, 
bądź na badania uwarunkowań podejmowania i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych 
przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Charakterystyczne dla wielu publikacji jest zawę-
żanie problematyki innowacji do innowacji produktowych. pomijając inne obszary 
oferty marketingowej i sposobów jej kształtowania. Rzadkie jest jeszcze spojrzenie na 
problematykę procesów innowacyjnych z perspektywy strategii marketingowej przed-
siębiorstwa. Tymczasem, dokonujący się w kraju proces transformacji gospodarczej 
przybliżył zewnętrzne warunki działania polskich przedsiębiorstw do istniejących w kra-
jach rozwiniętych i wymusza zmiany ich funkcjonowania. Powstaje zatem potrzeba roz-
poznania wyznaczników i prawidłowości procesów innowacyjnych realizowanych 
przez przedsiębiorstwa pod kątem możliwości ich wykorzystania do wykreowania zdol-
ności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wiedzę o nich pozyskać można tylko drogą ba-
dań empirycznych. Stąd też rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu, prowadzone 
na gruncie nauk o zarządzaniu, opierają się na wieloaspektowych6 analizach czynników 
determinujących aktywność innowacyjną oraz efektywność procesów innowacyjnych 
realizowanych przez przedsiębiorstwa zidentyfikowane w trakcie badań. Kolejność, 

                                                 
4 „Fakty społeczne są, przynajmniej bezpośrednio, rezultatami działania człowieka, fakty ekono-

miczne – rezultatami działania ekonomicznego” [Schumpeter 1960, s. 1]. Można zatem powie-
dzieć, że fakty marketingowe to rezultat działań marketingowych. 

5  „Innowacja jest zatem raczej pojęciem ekonomicznym lub społecznym niż technicznym” [Druc-
ker 1992a, s. 42]. 

6  „...interdyscyplinarny charakter badań prowadzonych w ramach nauk o zarządzaniu jest cha-
rakterystyczną cechą tej nauki” [Trocki 2005, s. 8]. 
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przechodzenie logiczne oraz związki pomiędzy badanymi problemami zilustrowano na 
poniższym schemacie. 

 

Środowisko

Konkurencja

Konkurencyjność, zdolność konkurencyjna

Przewagi konkurencyjne

Innowacja

Zasoby

Przedsiębiorstwo innowacyjne
 

 
Celem opracowania jest próba poszerzenia wiedzy o społeczno-ekonomicznych 

mechanizmach rządzących procesami innowacyjnymi z możliwością wykorzystania tej 
wiedzy do konstruowania modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego, zdolnego do konku-
rowania na zmieniających się rynkach. 

Jako wiodącą hipotezę pracy przyjęto, że innowacja jest podstawowym instrumen-
tem kreowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa w każdej działalności, pod-
lega wpływom wielu czynników, przy czym istnieje możliwość takiego ukształtowania 
niektórych czynników, aby efektywność innowacji oraz zdolność konkurencyjna były 
możliwie największe. 

Hipotezę główną uzupełniają hipotezy cząstkowe: 
1.  Pomimo zmienności środowiska istnieje względnie stały zbiór cech determinujących 

poziom zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
2. Podstawowym czynnikiem determinującym poziom zdolności konkurencyjnej przed-

siębiorstwa jest jego umiejętność ukształtowania względnie trwałych przewag kon-
kurencyjnych. 

3. Przewagę konkurencyjną uzyskuje się przez innowacje na obszarach zasobowych od-
powiednich do sytuacji rynkowej. 

4. Przedsiębiorstwa o dużej zdolności konkurencyjnej to przedsiębiorstwa innowacyjne, 
wykorzystujące innowacje do kreowania tej zdolności. 
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5. Jednym z najważniejszych czynników determinujących efektywność procesów inno-
wacyjnych jest udział przedsiębiorstwa w transferze wiedzy. 

6. Percepcja stanu środowiska przez kadrę kierowniczą, od której zależy zarówno wy-
bór obszarów innowacji, jak i przebieg samych procesów innowacyjnych, przesądza 
o aktywności innowacyjnej i efektywności innowacji oraz zdolności konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. 

7. Istnieje możliwość zbudowania modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego o dużej 
zdolności konkurencyjnej7. 

Główny cel pracy można rozwinąć poprzez prezentację celów szczegółowych, które 
formułowano w trzech przekrojach: teoretycznym, empirycznym i projektowo-wdroże-
niowym8. 

Na płaszczyźnie teoretycznej podjęto próbę: 
– przeglądu i charakterystyki różnych podejść do problematyki konkurencji i konku-

rencyjności przedsiębiorstw oraz opracowania spójnego zestawu definicji zjawisk            
z tego obszaru,  

– zdefiniowania cech charakteryzujących przewagi konkurencyjne pod kątem racjona-
lizacji procesu kreowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 

– przeglądu i charakterystyki różnych podejść do problematyki innowacji, zdefiniowa-
nie zjawisk z tego obszaru oraz opracowanie klasyfikacji innowacji, 

– zdefiniowania czynników wpływających na przebieg procesów innowacyjnych i wy-
wiedzenia wniosków do zbudowania modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego o du-
żej zdolności konkurencyjnej, 

– wywiedzenia wniosków do zbudowania algorytmu kształtowania efektywnych strate-
gii przedsiębiorczych opartych o innowacje. 

Na płaszczyźnie empirycznej dążono do: 
– ustalenia rozmiarów i obszarów aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw,  
– ustalenia sposobów postrzegania różnych zasobów przedsiębiorstwa w kontekście 

możliwości budowania przewag konkurencyjnych, 
– zbadania, czy istnieją zależności pomiędzy nakładami na prace badawcze i wdroże-

niowe a aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw, 
– ustalenia siły oddziaływania niektórych czynników egzogenicznych i endogenicz-

nych na aktywność innowacyjną i efekty przedsięwzięć innowacyjnych, 
– zbadania relacji pomiędzy postawami kadry kierowniczej, podejmującej decyzje              

i kształtującej klimat proinnowacyjny w przedsiębiorstwie, a aktywnością innowa-
cyjną i kondycją ekonomiczną kierowanych przez nią przedsiębiorstw, 

– znalezienia w regionie kujawsko-pomorskim przedsiębiorstw odnoszących sukcesy 
rynkowe i posiadających wyróżniające cechy, które mogą być przydatne w konstruo-
waniu modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego o dużej zdolności konkurencyjnej. 

Natomiast na płaszczyźnie projektowo-wdrożeniowej zamierzono: 
– zbudować algorytm kształtowania strategii przedsiębiorczej opartej o innowacje, 
– stworzyć zarys modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego, wraz z podstawowymi 

systemami i procedurami. 

                                                 
7  Co nie oznacza, że będzie to jedyny słuszny model, „jedyna właściwa” organizacja i „jedyny 

właściwy” sposób kierowania ludźmi [Drucker 2000, s. 9-22]. 
8  Zarządzanie jako nauka normatywna „powinna tworzyć zasady efektywnej organizacji, pełnić 

funkcję pomocniczą w stosunku do praktyki gospodarczej, znajdować zastosowanie praktyczne” 
[Sułkowski 2006, s. 10]. 
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Przyjęte w badaniach założenia, zarówno w warstwie ontologicznej, jak i metodo-
logicznej, są charakterystyczne dla systemizmu9. Zakres prowadzonych badań definio-
wany jest w szczególności przez: 
a) zakres przedmiotowy, czyli zbiór czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

parametrów charakteryzujących przedsiębiorstwa wraz z relacjami, jakie pomiędzy 
tymi zbiorami istnieją, 

b) zakres podmiotowy obejmujący przedsiębiorstwa deklarujące się jako innowacyjne         
i wykazujące aktywność innowacyjną, 

c) zakres czasowy objęty badaniami na płaszczyźnie teoretycznej to okres od pojawie-
nia się pierwszych rozważań J. Schumpetera na temat roli innowacji w rozwoju gospo-
darczym, a więc od roku 1911 po współczesność, w zasadzie do marca 2007 roku,          
a na płaszczyźnie empirycznej czas pomiędzy początkiem 1997 a końcem 2006 roku, 

d) zakres przestrzenny wyznaczony zasadniczo granicami Polski, chociaż w większości 
przypadków badania dotyczyły regionu kujawsko-pomorskiego. 

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, zatem dla zweryfikowania hipotez         
i osiągnięcia celu badań wykorzystano metody teoretycznej analizy i oceny problemu 
badawczego na podstawie studiów literaturowych, wieloaspektową analizę badań empi-
rycznych w przedsiębiorstwach, syntezę wskazującą prawidłowości i współzależności 
podejmowania oraz efektywnego wykorzystania innowacji dla kreowania zdolności 
konkurencyjnej przedsiębiorstw, a także analizy cech i zachowań wybranych przedsię-
biorstw o dużej zdolności konkurencyjnej, zlokalizowanych w regionie kujawsko-
pomorskim. 

Studiami literaturowymi objęto pozycje zwarte i artykuły autorów polskich oraz 
wielu autorów zagranicznych, którzy walnie przyczynili się do rozwoju metodologii 
badań oraz wzbogacenia wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności, innowacji 
oraz możliwości wykorzystania różnych zasobów w celu ukształtowania efektywnych 
strategii przedsiębiorstw. Badania empiryczne analizowanego problemu przeprowadzo-
no w kilku etapach w układzie sekwencyjnym, na próbie ponad 500 przedsiębiorstw 
zlokalizowanych głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Badanie 
objęło przedsiębiorstwa różnych branż, różnych rozmiarów i różnych form prawnych. 
Po II etapie badań skoncentrowano się na małych i średnich przedsiębiorstwach – pro-
ducentach z przemysłu maszynowego, pozostałe traktując jedynie jako punkt odniesie-
nia. Cel, zakres oraz charakter informacji uzyskanych w trakcie studiów literaturowych 
i badań empirycznych zdecydowały o strukturze opracowania.  

Praca składa się, oprócz wstępu i zakończenia, z siedmiu rozdziałów zgrupowa-
nych w trzech częściach: teoretycznej, empiryczno-analitycznej oraz syntetyzującej 
(projektowo-wdrożeniowej). Część pierwsza obejmuje dwa rozdziały, w których sku-
piono się na podstawowych problemach teoretycznych dotyczących wykorzystania 
innowacji do kreowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw. W rozdziale pierw-
szym, poświęconym wieloaspektowej analizie zjawiska konkurencyjności, omówiono 
warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na początku XXI wieku, zjawiska 
konkurencji, konkurencyjności i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wszech-

                                                 
9  Zakłada się, iż właściwym podejściem do badania społeczeństwa jest: badanie społecznie istot-

nych cech jednostki, jak również badanie właściwości zmian społeczeństwa jako całości; wyja-
śnianie faktów społecznych musi odbywać się w aspekcie jednostek i grup oraz ich interakcji; 
hipotezy weryfikuje się za pomocą danych historycznych, tworzonych z danych odnoszących 
się do jednostek i małych grup [Bunge 1979, s. 13-30, cyt. za Gorynia 1993, s. 502-504]. 
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stronnej analizie poddano także zagadnienie przewag konkurencyjnych. W rozdziale 
tym przedstawiono propozycje definicji konkurencji, konkurencyjności i zdolności kon-
kurencyjnej oraz przewag konkurencyjnych i zasobów przedsiębiorstwa. Rozdział drugi 
poświęcono omówieniu strategicznego wymiaru innowacji, zwłaszcza w kontekście 
strategii marketingowych. Zaproponowano także definicję i klasyfikację innowacji. 
Omówiono też przebieg i niektóre uwarunkowania procesów innowacyjnych. Wskazano 
na fazową strukturę procesu innowacyjnego, podkreślając znaczenie fazy twórczości.    
W końcowej części tego rozdziału przedstawiono pogląd na ryzyko i niepewność wy-
stępujące w procesie innowacyjnym oraz efektywność procesów innowacyjnych, akcen-
tując marketingowe i konkurencyjne efekty innowacji wprowadzanych przez przedsię-
biorstwa. 

W składającej się z trzech rozdziałów części drugiej opracowania dokonano wielo-
aspektowej analizy czynników wpływających na aktywność innowacyjną przedsię-
biorstw w świetle wyników badań empirycznych. W rozdziale trzecim scharakteryzo-
wano badane przedsiębiorstwa oraz przedstawiono hipotezy badawcze, metodykę i or-
ganizację badań empirycznych. Rozdział czwarty zawiera analizę aktywności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw wraz z analizą czynników stymulujących aktywność innowacyjną 
różnych przedsiębiorstw, a także analizy cech i zachowań wybranych przedsiębiorstw         
o dużej zdolności konkurencyjnej, zmierzające do zdefiniowania cech charakteryzujących 
przedsiębiorstwo innowacyjne. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań postaw 
kadry kierowniczej wobec problematyki innowacji, w szczególności wobec przydatno-
ści różnych zasobów do kształtowania przewag konkurencyjnych i kreowania zdolności 
konkurencyjnej w wybranych sektorach. W rozdziale tym podjęto także próbę określe-
nia relacji pomiędzy postawami kadry kierowniczej, podejmującej decyzje i kształtują-
cej klimat proinnowacyjny w przedsiębiorstwie, a rzeczywistą aktywnością innowacyjną     
i kondycją ekonomiczną kierowanych przez nią przedsiębiorstw. 

Rozważania teoretyczne oraz analiza danych empirycznych stanowiły podstawę 
umożliwiającą stworzenie zarysu modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego10 w warun-
kach Polski na początku XXI wieku. Model taki wraz z podstawowymi systemami              
i procedurami zaproponowano w rozdziałach szóstym i siódmym, stanowiących część 
trzecią, syntetyzującą niniejszego opracowania. 
 

                                                 
10 Przedsiębiorstwa efektywnie działające, o dużej zdolności konkurencyjnej nazywane są excel-

lent companies lub przedsiębiorstwami innowacyjnymi [Nowak 1992, s. 1] i zazwyczaj stano-
wią punkt odniesienia w poszukiwaniu doskonałości w biznesie [Peters, Waterman 2000]. 
Osiągnięcie doskonałości jest utopią [Sułkowski 2005, s. 7], ale wątek doskonałości pojawia 
się w racjonalnym podejściu do zarządzania, natomiast w odniesieniu do problematyki inno-
wacji należy podkreślić, że pojęcie rozwiązania (maszyny) doskonałego jest punktem wyjścia 
dla innowacji i podstawowym pojęciem inwentyki [Altszuler 1972, Cisewski 1985, s. 49]. 
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Rozdział 1.  KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
 
1.1. WARUNKI FUNKCJONOWANIA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

NA POCZĄTKU XXI WIEKU 
 

Poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga zrozumienia realiów, w któ-
rych prowadzona jest działalność, a to, zdaniem P.F. Druckera [1994b] oznacza, że każdy 
powinien stworzyć własną teorię swojego biznesu, składającą się z założeń dotyczących 
środowiska, misji oraz głównych atutów organizacji niezbędnych do zrealizowania 
misji. Założenia te muszą odpowiadać rzeczywistości, muszą być dopasowane do sie-
bie, znane i rozumiane powszechnie wewnątrz organizacji oraz permanentnie weryfi-
kowane. Współczesne przedsiębiorstwa, które skazane są na funkcjonowanie w środo-
wisku powszechnie uważanym za szybkozmienne i nazywanym turbulentnym lub burz-
liwym [Drucker 1995, Penc 2002], stają więc przed trudnymi wyzwaniami. Zmiany         
w środowisku, z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem traktowanym jako 
otwarty system socjotechnologiczny [Nogalski, Rybicki 1997, s. 27], są nawet bardziej 
istotne niż stan tego środowiska, ponieważ zmuszają do weryfikacji „teorii biznesu”, 
zwłaszcza w części dotyczącej tego środowiska. M. Thomas1 uważa, że „jedynym po-
wodem, dla którego istnieje zarządzanie, jest wyjście naprzeciw wszelkim zmianom” zaś 
prawo pożądanej zmienności, sformułowane przez W.R. Ashby’ego, mówi, że „decydu-
jący dla przeżycia systemu otwartego jest stosunek jego własnej zmienności do zmien-
ności systemów, z którymi pozostaje on w interakcji”2. Zmiany w otaczających przed-
siębiorstwo systemach dokonują się na wielu płaszczyznach3 w sposób mocno zróżni-
cowany pod względem zarówno dynamiki, jak i skali. Jedynie zachowania konsumen-
tów zmieniają się raczej w sposób mało dynamiczny [Ries, Trout 1999, s. 32-46] i mają 
najczęściej charakter trendów długookresowych4.  

Każda zmiana w środowisku wywiera presję na zmiany w przedsiębiorstwie. 
Zmiany dokonują się w obszarach, które można podzielić na dwie grupy: 
– czynniki zewnętrzne, na które przedsiębiorstwo ma wpływ ograniczony, 
– czynniki wewnętrzne, na które bezpośredni wpływ wywierany jest w autonomicz-

nym procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa. 

                                                 
1  [Thomas 1991, s. 33]. Niezbędnym warunkiem reakcji jest jednak dostrzeżenie i percepcja 

„wszelkiej zmiany” (I.B.). 
2  Cyt. za [Dworzecki 1989, s. 40]. Podobnie pisał  już w latach 60. ubiegłego wieku W. Wilczyń-

ski [1965, s. 107]: „Każde przedsiębiorstwo musi się zawsze przystosować do obiektywnych wa-
runków, w których się znajduje, przy czym stopień swobody w podejmowaniu zabiegów dosto-
sowawczych, mających na celu optymalne wykorzystanie danej sytuacji jest różny”, cyt. za 
[Skawińska 2002, s. 66]. Zaistnienie zaś „analogii pomiędzy cechami i wymogami otoczenia 
oraz cechami i zdolnościami przedsiębiorstwa..” jest podstawową przesłanką strategicznego 
sukcesu [Diesh 1986, s. 39].  

3 Otoczenie można podzielić na konkurencyjne i makrootoczenie [Gierszewska, Romanowska 
2002, s. 29], otoczenie podmiotowe i siły rynkowe [Sznajder 1997, s. 11] lub wewnętrzne, ope-
racyjne i ogólne [Pierścionek 1996, s. 130]. W opracowaniu przyjęto podział otoczenia na glo-
balne, makro i mikro. Natomiast środowisko przedsiębiorstwa podzielono na wewnętrzne i ze-
wnętrzne (otoczenie). 

4 Zob. [Naisbitt 1984] oraz [Popcorn 1992]. D. Castenow akcentuje kształtowanie się nowej 
świadomości oraz pojawienie się „nowego konsumenta”, uzasadniając tym konieczność rozwi-
jania „nowego marketingu” [Castenow 1996, s. 8].  
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Czynniki zewnętrzne ze względu na rozległość kontekstu, w którym można je 
umieścić – co ma decydujący wpływ na skalę i dynamikę generowanych zmian – można 
podzielić na: 
– globalne – obserwowane w skali światowej, kształtowane przez człowieka lub siły 

natury, 
– makroekonomiczne – obserwowane w postaci wielkości agregatowych w skali całej 

gospodarki narodowej, 
– mikroekonomiczne – obejmujące czynniki kształtujące sektorowe otoczenie przed-

siębiorstwa.  
Do czynników globalnych stymulujących zmiany w przedsiębiorstwie należą: 

– polityka światowa – bloki militarne, systemy i organizacje ekonomiczne, restrykcje, 
– postępująca internacjonalizacja, integracja i globalizacja5, zwłaszcza w gospodarce 

[Urbanek 2002, s. 11], ponadnarodowe korporacje i organizacje współtworzące świa-
towy ład gospodarczy, 

– koniunktura gospodarcza, wahania koniunkturalne, 
– wzrost świadomości narodowej, powstawanie nowych państw, konflikty i wojny, 
– ograniczoność6 zasobów naturalnych (zwłaszcza ropy i gazu), ich geografia i dostęp-

ność, 
– demografia, ruchy migracyjne,  
– zmiany klimatyczne, zagrożenia medyczne i weterynaryjne (np. AIDS, BSE), 
– rozwój nauki i techniki – „rewolucja przemysłowa” [Piatier 1988, Toffler 1986], wy-

nalazki i innowacje przełomowe7, rozwój techniki informacyjnej, elektroniki, nano-
technologii, genetyki i technologii materiałowej oraz postępująca w tej sferze globa-
lizacja, 

– wzrost znaczenia wiedzy i informacji, budowa społeczeństwa informacyjnego i go-
spodarki opartej na wiedzy8. 

Czynniki makro wywierające presję w kierunku zmian w przedsiębiorstwie, w pol-
skich warunkach, to głównie: 
– aktualny system ekonomiczny – dekoncentracja wielu sektorów gospodarczych, re-

orientacja handlu zagranicznego, nieprzystosowanie polskich przedsiębiorstw do wa-
runków Unii Europejskiej [Gorynia 2002, s. 6], 

– przepisy prawa, ich niespójność i niestabilność, 
– polityka rządu – niezakończony proces prywatyzacji, niestabilność systemu politycz-

nego, brak sprecyzowanych doktryn dotyczących roli państwa w regulowaniu proce-
sów gospodarczych, niestabilność rządów, ułomności systemu edukacyjnego, inter-
wencjonizm państwowy, 

– rynek pracy, jego struktura i stopa bezrobocia, 
– dochody ludności i struktura spożycia – postępująca dywersyfikacja dochodowa, 

                                                 
5  Jak podkreśla M.J. Stankiewicz, globalizacja dla firm zaczyna się wtedy, gdy muszą one przyj-

mować globalną perspektywę [Stankiewicz 2002, s. 48]. Zob. też [Daszkiewicz 2003, s. 17-25]. 
Pojawia się też pojęcie glokalizacji, dotyczące MSP, działających na rynkach lokalnych, bez 
żadnych powiązań z zagranicą, które w odpowiedzi na globalizację muszą jednak modyfikować 
swoje zachowania strategiczne [Łuczka 2002, s. 277 i dalsze]. 

6  Zob. [Dutkowski 1995]. Jednak zdaniem P.F. Druckera to „innowacja tworzy zasoby” [Drucker  
1992a, s. 39]. 

7 nazywane też makroinnowacjami [Popławski 1995, s. 17]. 
8  Deklaracja Lizbońska przedstawia proces budowy takiej gospodarki jako najważniejszy element 

strategiczny przesądzający o losach zjednoczonej Europy [Kukliński, Burzyński 2004]. 



 14

– czynniki socjodemograficzne – struktura ludności, rozmieszczenie, migracja, zmiany 
systemów wartości, dyfuzja zachodnich wzorców życia i spożycia, spadek liczby ro-
dzin wielopokoleniowych, wykształcanie się nowych grup społecznych, 

– środowisko naturalne i jego ochrona – wzrost świadomości zagrożeń, zaostrzenie norm 
i sankcji za ich przekraczanie. 

Czynniki mezo i mikro stymulujące zmiany w przedsiębiorstwie związane są z dą-
żeniem do osiągnięcia najkorzystniejszej pozycji w sektorze. Należą do nich: 
– wewnątrzsektorowe nasycenie konkurencją, dyspersja sektorowa, zagrożenia substy-

tutami, 
– powiązania z dostawcami i odbiorcami, ich siła przetargowa [Porter 1992, s. 21-46], 
– bariery wejścia i wyjścia, poziom cen, rentowność, 
– strategie konkurencyjne przedsiębiorstw, konkurencyjność i jej ograniczenia [Gory-

nia 2002, s. 6], 
– układy branżowe i grupy nacisku [STRATEGOR, s. 256-269] , 
– stopień skomplikowania, częstotliwość wprowadzania modyfikacji i nowych produk-

tów, 
– rozmiary rynków, tempo wzrostu. 

Można zatem powiedzieć, że stymulatorem zmian w przedsiębiorstwie stać się 
może zmiana każdego z czynników opisujących stan otoczenia, a nawet brak zmiany, 
jeżeli jest to niezgodne z przewidywanym stanem tego czynnika w określonym czasie. 
Warto zauważyć, iż zmiany dokonujące się w otoczeniu mogą wywierać zróżnicowany 
wpływ na różne sektory, przy czym siła oddziaływania na poszczególne przedsiębior-
stwa, nawet działające w jednej branży, jest także różna, zależna od globalnego poten-
cjału tego przedsiębiorstwa oraz jego wrażliwości na konkretne oddziaływania. 

Zmiany w przedsiębiorstwie stymulowane są także przez czynniki wewnętrzne: 
procesowe – wynikające ze stanu techniki i technologii, zasobów materialnych, organi-
zacji i zarządzania oraz osobowe – związane z czynnikiem ludzkim, takie jak kwalifika-
cje, klimat organizacji, aspiracje i motywacje. Uczestnictwo w światowym systemie 
stwarza szanse związane z otwartością gospodarek i wyrównywaniem różnic rozwojo-
wych, ale stwarza też zagrożenia, wynikające ze zwiększonej podatności na załamania na 
rynkach światowych. Polskie przedsiębiorstwa zmuszone są do konkurowania z przed-
siębiorstwami już nie tylko europejskimi. Konsekwencją dynamicznego rozwoju i trans-
feru technologii, integracji w strukturze handlu i rosnącego znaczenia sieci handlowych 
o zasięgu globalnym jest uelastycznianie9 przedsiębiorstw poprzez spłaszczanie struktur, 
powstawanie zespołów projektowych, wirtualnych przedsiębiorstw oraz nowych koncep-
cji zarządzania [Piercy, Cravens 1995, cyt. za Kozielski 2002, s. 9]. W nawiązaniu do 
wszechobecnych zmian i konieczności reagowania na nie, lub przynajmniej uwzględ-
niania ich w budowaniu bazy informacyjnej do procesów podejmowania decyzji, po-
wstały między innymi koncepcje10 marketingu relacyjnego [STRATEGOR 1995, Otto 

                                                 
9  Elastyczność jest immanentną cechą marketingu i przedsiębiorstw o tej orientacji w zarządza-

niu. Jest jednak kategorią niejednoznacznie definiowaną (lub nawet nie definiowaną przez ba-
daczy), a ponadto zwykle występują trudności z pomiarem tych kategorii, na których oparto 
definicje. Por. [Lund, Gjerding 1996, Osbert-Pociecha , s. 73-81 oraz Zarządzanie ... 2005, cyt. 
za Krupski 2005, s. 9]. 

10  Zdaniem J. Lichtarskiego i M. Czury koncepcje takie jak: marketingowa, HRM, TQM, control-
lingowa i logistyczna „mogą ... mieć trwałe zastosowanie w procesie zarządzania przedsię-
biorstwem, służąc jego racjonalności i doskonaleniu, w odróżnieniu od grupy koncepcji       i 
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2001], benchmarkingu [Andersen 1995, Grudzewski, Rudzińska, Sawicki 1998], reen-
gineeringu [Belmiro, Gardiner, Simons 1997, Durlik 1998], koncepcja zarządzania 
technologicznego [Grudzewski, Hejduk 2000], a zwłaszcza koncepcje „zarządzania na 
granicy chaosu” [Bratnicki 2000, cyt. za Lichtarski 2002, s. 5-7] oraz odpowiadania 
„chaosem na chaos”11. Prezes Silicon Graphics twierdzi nawet, że „sposobem na utrzy-
manie konkurencyjności firmy nie jest reagowanie na chaos, lecz jego wytwarzanie”12, 
co oznacza utrzymywanie „niebywale wysokiego wskaźnika innowacyjności, a w konse-
kwencji najwyższego poziomu technologicznego”. 
 
1.2.  KONKURENCJA, KONKURENCYJNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ                                    

KONKURENCYJNA 
 

Problematyka konkurencji w życiu gospodarczym poruszana była w rozważaniach 
naukowców już na gruncie ekonomii klasycznej, gdzie konkurencja jest pojęciem zwią-
zanym wyłącznie z wymianą rynkową, bez powiązania ze sferą produkcji i organizacji 
przedsiębiorstwa. Na kanwie teorii ludnościowej można sformułować tezę, że celem 
jednostki (przedsiębiorstwa) jest przetrwanie, możliwe tylko w przypadku wypracowa-
nia takich zachowań, które pozwolą uzyskać przewagę nad konkurentami13. Badania 
zjawiska przewagi komparatywnej krajów w produkcji różnych dóbr zostały wykorzy-
stane później do dalszych badań konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zbudowania 
teorii przewagi konkurencyjnej krajów [Porter 1990, Wziątek-Kubiak 2001, s. 475]. 
Konkurencja w szkole neoklasycznej pojmowana jest już14 nie jako siła ustalająca po-
ziom cen, ale jako pewien stan układu czy struktura rynkowa. Na bazie tej teorii próbuje 
się wyjaśniać także mechanizm procesu innowacyjnego15. Szczególną pozycję w roz-
ważaniach na temat konkurencji zajmuje J.A. Schumpeter. Zjawisko konkurencji łączy 
on z przedsiębiorczością – darem przedsiębiorców zdolnych do wprowadzania na rynek 
innowacji. Innowacje dają przedsiębiorcy pozycję monopolisty i są źródłem ponadprze-
ciętnych zysków aż do czasu pojawienia się naśladowcy. Z pojęciem konkurencji zwią-
zana jest idea „twórczej destrukcji”, czyli budowania nowego na gruzach dawnego po-
rządku. Prowadzi to do rozwoju technicznego i gospodarczego. Efekt końcowy zależy 
także od stanu początkowego, ponieważ „każdy konkretny proces rozwoju opiera się          
w ostatecznym wyniku na rozwoju poprzednim” [Schumpeter 1960, s. 100]. W później-
szych pracach [Schumpeter 1942] działalność innowacyjna, mająca służyć rozwojowi 
przedsiębiorstwa, traktowana jest już jako proces zaplanowany i mający dawać konkretne 
efekty, a nie jako proces spontaniczny dający niespodziewane rezultaty. Zapotrzebowa-
nie na teorię, która mogłaby mieć zastosowanie praktyczne, spowodowało pojawienie 
                                                                                                                        

metod, narzędzi) zorientowanych wyłącznie lub zdecydowanie bardziej na zarządzanie zmia-
nami”. Zob. [Lichtarski, Czura 2002, s. 7]. 

11  określenie R. Krupskiego cyt za: [Lichtarski 2002, s. 7]. 
12  Zob. Ujarzmianie chaosu w świecie nowoczesnej technologii, opr. M. Wojnar, Przegląd Orga-

nizacji 1994, nr 4, s. 36, według [Prokesch 1993]. 
13  Teoria ludnościowa, dawno już porzucona w naukach ekonomicznych, staje się inspiracją dla 

dzisiejszych teorii branży, obrazując procesy konkurencji w warunkach turbulentnych, zwłasz-
cza za sprawą postępu technicznego [Maślak 2002, s. 8]. 

14  Obszerny wykład na ten temat [Maślak 2002, s. 26-47] 
15  W. Popławski wymienia wielu autorów [Rosenberg 1976, Rosseger 1980, Coombs, Saviotti, 

Walsh 1981, s. 26; Stoneman 1983] i podkreśla ograniczoną przydatność teorii neoklasycznej 
w wyjaśnianiu procesów innowacyjnych [Popławski 1995, s. 49-53]. 
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się eklektycznych koncepcji interdyscyplinarnych16, o podobnych założeniach począt-
kowych: 
– przedsiębiorcy działają w warunkach niepewności, a zdobycie informacji ułatwiają-

cych procesy decyzyjne jest i kosztowne, i utrudnione, 
– przedsiębiorstwa dysponują zasobami, które cechują się niedoskonałą mobilnością17, 
– przedsiębiorca ma za zadanie nie tylko decydować o rozmiarach produkcji i cenach, 

ale też opracowywać i wdrażać strategie rozwoju przedsiębiorstwa, 
– znaczący i istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw mają czynniki egzoge-

niczne. 
Wielu teoretyków, konstruując modele konkurencji, nie podejmuje próby zdefinio-

wania samego pojęcia „konkurencja”. Warto więc w tym miejscu przytoczyć sentencję 
wskazującą sposób konkurowania na początku XXI wieku – „Globalna konkurencja nie 
polega na przeciwstawieniu produktu produktowi, firmy firmie, czy handlowego ugru-
powania handlowemu ugrupowaniu. Polega na przeciwstawieniu sposobu myślenia spo-
sobowi myślenia” [Hamel, Prahalad 1993, s. 77, cyt. za Kwiatkowski 1996, s. 11]. W ni-
niejszej pracy przyjęto, że konkurencja to rywalizacja wielu uczestników rynku w dąże-
niach do osiągnięcia wiązki podobnych celów18. 

Zdając sobie sprawę z rozległości kontekstu i kryteriów19, według których może być 
analizowana konkurencja, w pracy rozważania zawężono do: areny konkurencji – sekto-
rów obejmujących dobra i/lub usługi wzajemnie substytucyjne; jej podmiotów – przed-
siębiorstw; przedmiotu – oferty rynkowej; zakresu konkurencji – branżowego; charakteru 
– niedoskonałej i jej intensywności – rozumianej jako stopień zdolności i możliwości 
wywierania wpływu przez każdego dostawcę na postępowanie konkurentów [Ansoff 
1985, s. 58-66]. 

Pojęcie konkurencyjności pochodzi od konkurencji pomiędzy różnymi podmiota-
mi działającymi na tych samych arenach rynkowych20. Istnieje ponad 400(!) definicji 
konkurencyjności [Uwarunkowania... 2000, s. 11]. Ich wielość pozwala na uświado-
mienie nie tylko złożoności zjawiska, niejednoznaczności miar, ale też swobody analiz 

                                                 
16  Zdaniem niektórych autorów [Hunt, Morgan 1995, s. 3] świadczy to o ewolucji w kierunku 

nowej teorii konkurencji opartej na przewadze konkurencyjnej.  
17  Nawet kapitał intelektualny, wiedza i informacja, których posiadanie zmniejsza utrudnienia w do-

stępie do innych zasobów, w przypadku wysokiej specjalizacji ma charakter zasobów sztyw-
nych – nieelastycznych i niemobilnych. 

18  Inspiracją dla tej definicji stała się definicja M.J. Stankiewicza: „Konkurencją nazywane będzie 
zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniach do analogicznych celów, co 
oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla osiągania określonych celów, utrudniają 
(a niekiedy uniemożliwiają) osiąganie takich samych celów przez innych” [Stankiewicz 2002, 
s. 18]. Przyjęto, iż w rzeczywistości gospodarczej rzadko występuje rywalizacja w dążeniach do 
tych samych  celów – zazwyczaj nawet te same cele są przez różne podmioty różnie definiowa-
ne, co powoduje, że są to tylko „takie same” cele (o czym pisze także M.J. Stankiewicz w koń-
cowej części definicji). W gospodarce rynkowej dąży się jednak do formułowania jednego celu 
głównego przedsiębiorstwa – czy ma to być przetrwanie, maksymalizacja zysku, maksymaliza-
cja wartości przedsiębiorstwa czy też maksymalizacja dochodowości kapitału. Pomimo istot-
nych walorów,  istnieje też wiele kontrargumentów dla każdej propozycji [Sudoł 2005,s. 9-11]. 

19  M.J. Stankiewicz proponuje następujące kryteria: arena, podmioty konkurencji, przedmiot konku-
rencji, zakres (zasięg) konkurencji, charakter konkurencji, intensywność konkurencji [Stan-
kiewicz 2002, s. 18]. 

20  „Arena konkurencji to przestrzeń, w której zachodzi zjawisko konkurencji”. Zob. [Day 1986,        
s. 23-47] oraz [Thompson, Strickland 1986, s. 120, cyt. za Stankiewicz 2002, s. 18]. 
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[Gorynia 2000, s. 89]. Jednocześnie jednak wielu znanych badaczy różnych aspektów 
konkurencyjności, jak na przykład M.E. Porter, G. Hamel, C.K. Prahalad, J. Kay, czy 
D.A. Aaker, nie definiuje konkurencyjności21 lub definiuje jedynie niektóre jej elementy 
lub efekty [Stankiewicz 2002, s. 30].  

Najbardziej rozpowszechniona definicja konkurencyjności została zaproponowana 
na Światowym Forum Ekonomicznym w 1994 roku, określono ją jako „zdolność kraju 
lub przedsiębiorstwa do tworzenia większego bogactwa niż konkurenci na rynku świa-
towym”, co uzyskuje się poprzez osiąganie takich samych rezultatów jak konkurenci, 
ale mniejszymi nakładami (resource efficiency) lub osiąganie lepszych rezultatów przy 
takich samych nakładach (resource effectiveness)22. Taki względny sposób definiowania 
konkurencyjności prowadzi do jej utożsamiania z przewagą konkurencyjną, co nie wy-
daje się uprawnione, jeżeli przyjąć, że cecha obiektu nie jest tym samym co stan tej 
cechy [Stankiewicz 2002, s. 31]. Konkurencyjność odnoszona najczęściej jest do rynku 
międzynarodowego, ale o sukcesie decyduje wcześniejsza wygrana na rynku lokalnym 
[Porter 2001, s. 246; Wziątek-Kubiak 2001, s. 477]. D. Foulkner i C. Bowman w obrę-
bie konkurencyjności jako kategorii mikroekonomicznej wyróżniają konkurencyjność 
podstawową, obejmującą „procesy i systemy, które dają firmie pozycję lidera w branży”, 
oraz konkurencyjność kluczową, utożsamianą z „umiejętnościami wymaganymi do zdo-
bycia trwałej przewagi konkurencyjnej na danym rynku” [Foulkner, Bowman 1996,            
s. 35-44]. Mogłoby to oznaczać, że konkurencyjność zastrzeżona jest wyłącznie dla li-
derów rynkowych oraz że są umiejętności umożliwiające zdobycie trwałej przewagi 
konkurencyjnej. Zdaniem M. Lubińskiego „konkurencyjność jest pojęciem wartościują-
cym, określającym pewien stan pożądany” i oznacza [Lubiński 1995, s. 10-11] sprzeda-
wanie wyrobów z zyskiem w kraju i za granicą, zdolność do utrzymywania, a nawet po-
większania udziału w rynku oraz zdolność do zrównoważonego rozwoju w długim okre-
sie. Podejście do definiowania konkurencyjności zmienia się z upływem czasu, a wcześ-
niejsze definicje są modyfikowane także przez ich autorów23. Wiele definicji traktuje 
jednocześnie konkurencyjność jako „zdolność do...” Oficjalna definicja przyjęta przez 
OECD określa konkurencyjność jako „zdolność do wytwarzania dóbr i usług, które w wa-
runkach wolnego i rzetelnego handlu są akceptowane na rynku światowym” [Competing 
in the Global Economy. A Strategy for International Competitiveness, National Associa-
tion of Manufacturers, cyt. za Gorynia 1998, s. 100]. I następne definicje: „przez konku-
rencyjność w układzie statycznym rozumie się zazwyczaj zdolność przedsiębiorstwa do 
prowadzenia działalności z zyskiem. Natomiast konkurencyjność w układzie dynamicz-
nym oznacza zdolność do utrzymania lub poprawienia dotychczasowego poziomu kon-
kurencyjności” [Moszkowicz, Moszkowicz 1997, s. 110, cyt. za Stankiewicz 2002, s. 36]. 
M.J. Stankiewicz definiuje konkurencyjność przedsiębiorstwa jako „jego zdolność do 
sprawnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji” [Stankiewicz 2002,           
s. 36], a S. Flejterski jako zdolność do projektowania, wytwarzania i sprzedawania to-
warów, których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech 
                                                 
21  Są też autorzy, którzy negują wagę problemu konkurencyjności z powodu złego jej określania      

i braku podstaw z empirycznego punktu widzenia – zob. [Krugman 1994, cyt. za Skawińska 
2002, s. 73]. 

22  World Competitiveness Report 1994, s. 18. 
23  Dla porównania definicja w formule względnej „konkurencyjność to oferowanie warunków wy-

miany lepszych niż inni uczestnicy obrotu gospodarczego” [Gorynia 1998, s. 102] oraz w for-
mule neutralnej „W uproszczeniu można przyjąć, że konkurencyjność oznacza umiejętność kon-
kurowania, a więc działania i przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu” [Gorynia 2002, s. 48]. 
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towarów oferowanych przez konkurentów [Flejterski 1984, s. 391]. W tym kontekście 
uznano, iż konkurencyjność i zdolność konkurencyjna mogą być traktowane jako odrębne 
pojęcia. Dla ich zdefiniowania w pracy przyjęto następujące założenie: podstawowym 
celem przedsiębiorstwa jest trwanie na wybranym rynku24. Dalej wywodzi się: 
1. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku wiele lat, aby trwać musiały osiągać okre-

ślony poziom efektywności25 wystarczający do trwania na rynku. 
2. Konkurencyjność powszechnie traktowana jest jako zjawisko wielowymiarowe26, 

którego wymiarów nie daje się sprowadzić do jednego mianownika. Nie istnieje za-
tem możliwość bezpośredniego pomiaru konkurencyjności ani też porównywania 
skali tego zjawiska u różnych podmiotów27. Pozostaje tylko możliwość oceny rezul-
tatów konkurencyjności. Przetrwanie na rynku konkurencyjnym jest zawsze związane 
z rozwojem28, w stopniu narzuconym przez warunki sektorowe. Fakt trwania przed-
siębiorstw na wybranych rynkach jest dowodem na to, że są i były na tym rynku kon-
kurencyjne29, co wobec liberalizacji rynków towarowych weryfikowane jest przez 
podmioty krajowe i zagraniczne. Z powyższego wywodzi się, że jedynym kryterium 
konkurencyjności jest czas trwania, więc można ją stwierdzić wyłącznie ex post.  

                                                 
24  M. Moszkowicz pisze „W ujęciu zarządzania strategicznego metacelem przedsiębiorstwa jest 

przetrwanie” [Moszkowicz 1997, s. 11]. Podobnie twirdzi R. Niestrój [1996, s. 128]. Umiejęt-
ność przetrwania jako cechę przedsiębiorstwa konkurencyjnego akcentuje też M. Gorynia [Go-
rynia 2002, s. 48]. Warunkiem przetrwania, zgodnie z zasadą przeżycia, jest bycie lepszym od 
konkurentów przynajmniej w jednym zakresie [Wójcik 1994, s. 21]. Przetrwanie jednak koja-
rzy się z pokonywaniem przeszkody, stanu kryzysowego. I chociaż w warunkach współczes-
nych rynków można mówić nawet o permanentnym kryzysie, to jednak egzystencja przedsię-
biorstwa w długim okresie zawiera także inne fazy niż tylko fazy walki o przetrwanie. S. Sudoł 
krytykuje przetrwanie jako metacel, pisząc: „Nie można się jednak zgodzić, że główny cel przed-
siębiorstwa można wyrazić w haśle „żyć, aby żyć” [Sudoł 2005, s. 8]. Przyjęto zatem, że bardziej 
pojemne i neutralne, nie opisujące ani też nie odwołujące się do stanu zjawisk jest „trwanie”.  

25  Efektywnie w ujęciu P.F. Druckera, czyli musiały działać wystarczająco skutecznie i sprawnie.  
26  Jest to jednocześnie zjawisko abstrakcyjne, a jego użyteczność „można wykazać jedynie wów-

czas, gdy dotyczy... problemu, jaki napotykają badacze.. Dlatego pojęciom abstrakcyjnym musi 
towarzyszyć szereg... definicji operacyjnych.” [Turner 1985, s. 62].  M.J. Stankiewicz jako ele-
menty strukturalne systemu „konkurencyjność przedsiębiorstwa” podaje: potencjał konkuren-
cyjności, instrumenty konkurowania, przewagę konkurencyjną i pozycję konkurencyjną. W ni-
niejszej pracy rozważania na temat konkurencyjności i zdolności konkurencyjnej sprowadzono 
do dyskusji na temat przewag konkurencyjnych. Przyjęto, iż zarówno pozycja konkurencyjna 
(„jest przesłanką osiągania przewagi konkurencyjnej” [Wrzosek 1999, s. 2], „... może być ona 
interpretowana jako nic innego, lecz właśnie jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 
na rynku” [Wrzosek 1999, s. 4]), jak i potencjał konkurencyjny mieszczą się w ramach tego 
pojęcia, natomiast instrumenty konkurowania potraktowano jako obszary kształtowania przewag. 

27  Ujęcie względne możliwe jest do zastosowania w przypadku konkurencyjności jednowymiaro-
wej, np. konkurencyjności cenowej lub kosztowej [Nogalski, Rybicki 1997a, s. 76], umożli-
wiającej w większym lub mniejszym stopniu niż porównywany podmiot, wykorzystanie ceny 
(kosztu) jako głównego instrumentu konkurowania. To ujęcie jest utrudnione w przypadku ja-
kości produktu, ponieważ jakość, zwłaszcza marketingowa, jest również zjawiskiem wielowy-
miarowym, w zasadzie nie dającym się sprowadzić do jednego miana. 

28 Przedsiębiorstwo „nie musi być coraz większe, trzeba natomiast, by stawało się coraz lepsze” 
[Drucker 1992, s. 55]. Jednak „jeśli rynek rośnie, trzeba rosnąć wraz z nim” oraz „minimalna 
porcja wzrostu może być po prostu konieczna do przeżycia” [Drucker 1995, s. 52-53]. 

29 „Przedsiębiorstwa niekonkurencyjne... muszą po prostu upaść” [Stankiewicz 2002, s. 86]. 
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3. Przedsiębiorstwo konkurencyjne ma zdolność konkurencyjną – rozumianą jako umie-
jętność tworzenia i eksploatacji przewag konkurencyjnych30, dzięki której uzyskuje 
poziom efektywności31 umożliwiający trwanie na rynku. 

4.  Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa jest pojęciem złożonym32. 
Podsumowując przeprowadzone rozważania dotyczące konkurencyjności i zdolno-

ści konkurencyjnej można stwierdzić, że konkurencyjność jest cechą przedsiębior-
stwa utrzymującego się na rynku dzięki posiadanej zdolności konkurencyjnej, nato-
miast zdolność konkurencyjna to umiejętność długotrwałego i efektywnego dostar-
czania oferty akceptowanej przez rynek33. 

Dla cechy przedsiębiorstwa, jaką jest zdolność konkurencyjna, proponuje się na-
stępujący model (opracowanie własne):    

 Zkp = f (O, Po, Ś, T, Z, M)  (1.1) 
gdzie:  

Zkp – zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, O – środowisko34 przedsiębior-
stwa, Po – percepcja stanu środowiska, ze szczególnym uwrażliwieniem na jego 
zmienność – wrażliwość35, Ś – świadomość rozumiana jako zasób wiedzy, do-
świadczenie, intelekt i intuicja, umożliwiające wykorzystanie sygnału uzyskanego 
dzięki wrażliwości i postawie decydenta, T – czas, w szczególności czas reakcji 
innowacyjnej, czyli czas od wystąpienia zdarzenia inspirującego do momentu 
wdrożenia innowacji, będącej odpowiedzią na to zdarzenie, Z – zasoby przedsię-
biorstwa, w szczególności kapitał intelektualny umożliwiający reakcję innowacyj-
ną36, M – motywacja – system aktywizowania zasobów ludzkich. 

                                                 
30  Konkurencyjne może być tylko przedsiębiorstwo posiadające przewagę konkurencyjną w okre-
ślonym miejscu i czasie (ujęcie statyczne) oraz umiejętność zdobywania i podtrzymywania 
(wzmacniania) tej przewagi (ujęcie dynamiczne) [Gorynia 1998, s. 59]. 

31 Efektywności gospodarowania M. Porter przyznaje główną rolę w walce konkurencyjnej 
[Wziątek-Kubiak 2001, s. 475]. Efektywne, oszczędne zarządzanie traktowane jest powszech-
nie jako podstawa konkurencyjności przedsiębiorstw [Muller 1994]. M. Hammer uważa nawet, 
że we współczesnych warunkach konkurowania niezbędna staje się superefektywność, którą 
można osiągnąć wtedy, gdy po przeprojektowaniu procesów w przedsiębiorstwie (likwidacji 
czynności zbędnych, redukcji kosztów i zapewnieniu wysokiego poziomu zarządzania infor-
macją) zostaną one dostosowane do relacji, jakie przedsiębiorstwo powinno mieć z dostawcami 
i odbiorcami [Hammer 2001, s. 82-91]. 

32  Przyjęto zatem, standardową w przypadku pojęć złożonych, dwustopniową procedurę: koncep-
tualizacji, czyli dekompozycji na kilka pojęć o niższym stopniu ogólności, oraz operacjonalizacji, 
czyli opisu tych pojęć za pomocą zmiennych, które mogą być poddane pomiarowi. Zob. [Mreła 
1983, s. 344] . 

33 Tutaj rozumiany jako rynek docelowy, czyli klientów. Akceptacja pozostałych uczestników 
procesów rynkowych nie jest niezbędna. 

34  Ze szczególną koncentracją na otoczeniu przedsiębiorstwa i to nie tylko w warstwie ekonomicznej. 
35  Wrażliwość, świadomość, odpowiedzialność i zdolność to składowe dojrzałości umożliwiające 

reakcję innowacyjną. Zob. [Bielski 1999, s. 69]. 
36 Z jednej strony uwzględnić należy prawo zasobów, które mówi, że żaden „pomysł nie ruszy            

z miejsca bez dostatecznych zasobów..” [Ries, Trout 1996, s. 163], z drugiej zaś można przyjąć 
postawę przedsiębiorczą, cechującą się skłonnością do wykorzystania nadarzających się okazji 
bez względu na będące w aktualnej dyspozycji zasoby [Timmons, Sondlen, Dingee 1985, s. 7; 
Stevenson 1989, s. 7; Kwiatkowski 2001, s. 8]. Tylko zasoby ludzkie i kapitał intelektualny 
mogą spowodować względną niewrażliwość na niedostatki innych, zwłaszcza materialnych za-
sobów. 
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Ogólny model kreowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa można nato-
miast przedstawić37 jako proces cykliczny, składający się z pięciu etapów:  
a) identyfikacji obszarów i dynamiki zmian, zwłaszcza na zdefiniowanych rynkach 

docelowych w horyzoncie czasu adekwatnym do formułowanej strategii, 
b) rozpoznania, oceny i charakterystyki wrażliwości podmiotów, uczestników tego 

rynku, 
c) analizy zasobów pod kątem wyboru obszarów umożliwiających ukształtowanie prze-

wag konkurencyjnych o założonej charakterystyce, 
d) planowania działań dotyczących czasu i zakresu transformacji zasobów do kształtu 

zgodnego z zamierzoną strategią oraz założeń dotyczących ich eksploatacji, 
e) planowej realizacji procesu transformacji zasobów. 

1.3.  INNOWACJA W RÓŻNYCH MODELACH STRATEGII                   
KONKUROWANIA NA RYNKU 

Strategię w klasycznym ujęciu definiuje się jako określanie długofalowych ce-
lów38, wybór kierunków działania oraz alokację zasobów niezbędnych do zrealizowania 
tych celów [Chandler 1962, cyt. za Urbanek 2000, s. 8]. Każde przedsiębiorstwo reali-
zuje jakąś strategię – w części zaprojektowaną, w części zawierającą komponenty emer-
gentne wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności [Mintzberg, Waters 1985, 
s. 258]. Na skutek oddziaływania różnych czynników determinujących stan otoczenia, 
dla utrzymania zdolności konkurencyjnej konieczne jest odmienne kombinowanie po-
siadanych zasobów, czyli stałe wdrażanie innowacji [Banaszyk 1998, s. 14] Racjonalne 
strategie, w możliwe największym stopniu, powinny być zaprojektowane. Powinny też 
uwzględniać możliwie wiele punktów widzenia39 oraz prognozować wrażliwość i reak-
tywność środowiska. Kluczowym elementem otoczenia jest sektor [Porter 1992, s. 46-          
-49], w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Struktura sektora determinuje zachowa-
nia konkurentów oraz wpływa na spektrum dostępnych strategii. Zagadnienie zdolności 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego produktów oraz możliwości konkurowania             
w przyszłości są zatem integralną częścią strategii marketingowej, a nawet traktowane 
są jako centralny punkt odniesienia w budowie tych strategii. Zakres możliwych do 
zastosowania strategii wyznaczają (poza innymi ograniczeniami) konkurenci. W zależ-
ności od pozycji zajmowanej przez przedsiębiorstwo na określonym konkurencyjnym 
rynku oraz źródeł zdolności konkurencyjnej wyróżnia się cztery typy strategii [Kotler 

                                                 
37  Opracowanie własne na podstawie [Stankiewicz 1999, s. 267]. 
38  „Cele zawsze wyznaczają kierunek i strukturę działań w każdej sytuacji” [Zieleniewski 1975,      

s. 205]. „Strategia jest koncepcją zasadniczych celów firmy oraz jej przyszłej pozycji względem 
otoczenia” [Penc 1994, s. 162]. Zdaniem P.F. Druckera „cele są potrzebne w każdej dziedzinie 
biznesu... Są nimi: pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, innowacyjność, produktywność, zasoby 
fizyczne i finansowe, rentowność, wydajność menedżerów i ich rozwój, wydajność pracownika     
i jego stosunek do pracy, odpowiedzialność publiczna”. [Drucker 1992b, s. 79]. „W najnowszej 
literaturze zaczyna przeważać traktowanie strategii jako narzędzia... zapewniającego firmie 
zdolność do elastycznej reakcji na płynące z zewnątrz sygnały” [Nogalski, Rybicki 1997b, s. 14]. 

39 Na przykład relacje produkt-rynek, wzrost, integrację, kooperację, szerokość i zachowań               
w stosunku do konkurencji [Holzhuber 1984, s. 71, cyt. za Nogalski, Rybicki 1997b, s. 35]. 
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1994, s. 354-374]40: liderów rynkowych, pretendentów, naśladowcy i specjalistów ryn-
kowych. 
1.  Strategie liderów rynkowych mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa mające 

największy udział w sprzedaży oraz największy wpływ na kształtowanie cen. Lider 
przewodzi także w innowacjach produktowych, dystrybucji i intensywności promo-
cji. Podejmowane przez lidera działania strategiczne to głównie: 
– intensyfikacja popytu i zwiększanie rozmiarów rynku – typowe dla strategii pene-

tracji [Ansoff 1957, s. 114], strategii nowego rynku lub nowego produktu. Każda 
z tych strategii opiera się na innowacjach w obszarze M-mix lub sprawnościo-
wych, 

– obrona istniejącego rynku – innowacje w sferze wytwarzania, stwarzające bariery 
wejścia, 

– zwiększenie udziału w rynku poprzez innowacje sprawnościowe. 
2.  Strategie pretendentów rynkowych, którzy w większości za główny cel strategiczny 

stawiają sobie zwiększenie udziału w rynku, licząc na zwiększenie swojej rentowno-
ści. Mogą to osiągnąć tylko atakując lidera rynkowego. Jest to ryzykowna, ale po-
tencjalnie wysoko opłacalna strategia, wymagająca innowacji i efektywnego wyko-
rzystania posiadanych zasobów [Kotler 1994, s. 363]. Jest charakterystyczna dla 
branż, gdzie koszty stałe i koszty magazynowania są wysokie [Dolan 1991, s. 224]. 

3.  Strategie naśladowcy (inaczej strategie imitacji) mogą być równie zyskowne jak stra-
tegie innowacji produktowych [Levitt 1966, s. 62-63]. Stopień naśladownictwa mo-
że być różny [Kotler 1994, s. 372-373] – od „klona”, który niczego nowego nie wnosi, 
poprzez imitatora modyfikującego niektóre elementy M-mix aż do „usprawniacza”, 
często ulepszającego poprzez innowacje produkty lidera. Konkurencja pozwala 
przetrwać tylko tym przedsiębiorstwom, które poprzez poprawę wykorzystania za-
sobów, użycie nieeksploatowanych lub stworzenie nowych zwiększają zyski [Wzią-
tek-Kubiak 2001, s. 478] albo utrzymują dotychczasowe na poziomie wystarczają-
cym do trwania. 

4.  Strategia specjalistów rynkowych – liderowanie na małym rynku jest alternatywą 
dla pozycji naśladowcy na dużym rynku, a z reguły pozwala uniknąć konkurencji 
dużych przedsiębiorstw. Spotyka się trzy odmiany: 
– strategię poborcy „myta” – związaną z posiadaniem przez dane przedsiębiorstwo 

oryginalnego dorobku, np. patentu blokującego dziedzinę lub „know-how”, two-
rzącego segment (stosowaną przez nowe przedsiębiorstwa, dla których ten orygi-
nalny dorobek stał się zachętą do wejścia), 

– strategię specjalistycznej wiedzy, opartej na własnych innowacjach, pozwalającej 
na wyprzedzanie konkurentów oraz podwyższanie barier wejścia, 

– strategię specjalizacji rynkowej, wymagającej innowacji w obszarze segmentacji          
i M-mix. 

Możliwość stosowania określonych typów strategii związana jest z przyjętą strate-
gią rozwoju technologicznego wymuszaną przez rozwój dziedziny [Little 1981, cyt. za 
STRATEGOR 1995, s. 152]. Największe zapotrzebowanie na innowacje występuje      
w tych dziedzinach działalności o wysokim potencjale rozwojowym, w których przed-

                                                 
40  Według firmy konsultingowej A.D. Little [Wright 1974, cyt. za Kotler 1994, s. 354] przedsię-

biorstwo może zajmować na rynku docelowym pozycję dominującą, silną, korzystną, średnią, 
słabą lub niekorzystną. 
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siębiorstwo zajmuje zarówno silną pozycję rynkową, jak i technologiczną. Zasadniczo 
głównych wyborów strategicznych dokonuje się: 
a) korzystając z formuły: użyteczność netto = użyteczność brutto – cena [Simon 1996], 
b) na bazie koncepcji wzrostu H.I.Ansoffa [1957] , 
c) korzystając z modelu strategii konkurencji M. Portera [1992], 
d) na bazie podejścia modularnego [Baldwin, Clark 2002; Cyrson 2002 ], 
e) na bazie modelu przestrzeni konkurencyjnej i modelu strategii relacyjnych [STRA-

TEGOR 1995], 
f) na bazie innych modeli, jak np.: modeli portfela strategicznego BCG [Hedley 1997], 

McKinseya [Day 1986], Ch. Hofera [Hill, Jones 1992, cyt. za Penc 1994], ADL 
[STRATEGOR 1995], modelu J.G. Myersa,  K. Ohmae, ECG [Bielski 1997]; strate-
gicznych tablic rozwoju [Grzybek 2000], 

g) modelu wielowymiarowej analizy [Nogalski, Rybicki 1997b, Rybicki 2000]. 
Wyboru strategii marketingowej można dokonać posługując się macierzą zapropo-

nowaną przez H.I. Ansoffa [1957, s. 114] . Wszystkie strategie występujące w tej ma-
cierzy wymagają wdrażania innowacji, przy czym zapotrzebowanie na innowacje jest 
różne w różnych obszarach. Penetracja rynku zakłada zwiększenie sprzedaży drogą 
szeroko rozumianej aktywizacji sprzedaży i innowacji w obszarach innych niż produkt. 
Strategia rozwoju produktu wymaga innowacji produktowych oraz w obszarze pozosta-
łych instrumentów M-mix (zwłaszcza promocji), zmieniających percepcję oferty. Stra-
tegia rozwoju rynku zazwyczaj wymaga innowacji w obszarze pozostałych składników 
M-mix, poza produktem. Obszar i rodzaj innowacji niezbędnych do zrealizowania stra-
tegii zależy od rozstrzygnięcia kwestii podstawowej: rozwój przez specjalizację czy dy-
wersyfikację? Decyzja w tym zakresie [Wawrzyniak 1989, s. 101] związana jest z opty-
malizacją alokacji zasobów. Specjalizacja opierająca się na wykorzystaniu unikatowych 
zasobów stworzonych dzięki innowacjom prowadzi do podniesienia barier rynkowych. 
Dywersyfikacja zaś wymaga innowacji dla stworzenia nowej jakości zasobów, koniecznej 
do pokonania barier istniejących w nowym środowisku rynkowym41. Jednym z najbar-
dziej rozpowszechnionych modeli strategii konkurencji jest model M.E. Portera. Wy-
różnia on trzy strategie podstawowe – dwie w skali sektora oraz strategię koncentracji do-
tyczącą segmentów42. Wspólnym akcentem tych strategii staje się nacisk na jakość (w sze-
rokim znaczeniu obejmującym także markę, serwis i inne elementy otoczki marketin-
gowej) i innowacje jako siły sprawcze przewag konkurencyjnych. Przy wyborze strate-

                                                 
41  Jednak zdaniem P.F. Druckera w strategii dywersyfikacji nie ma miejsca dla innowacji. „Inno-

wacja nie powinna być dywersyfikacją... Nowe jest zawsze na tyle trudne, że nie warto podej-
mować z nim prób w dziedzinie, której się nie rozumie” [Drucker 1992a, s. 189]. 

42 Model ten budzi szereg wątpliwości. Zasadniczo można dopatrywać się tutaj tylko dwóch ty-
pów strategii – jednej opartej na wyróżnianiu oferty i drugiej kosztowej, związanej z degresją 
kosztów, umożliwiającej agresywne posługiwanie się ceną. Zob. [Barney 2001, s. 233] oraz 
[Obłój 2001(I), s. 3]. M. Moszkowicz ma jeszcze więcej wątpliwości, zwłaszcza dotyczących 
zakresu dywersyfikacji: produktu, produkcji czy działalności? [Moszkowicz 1997, s. 11]. Po-
dobne zastrzeżenia może budzić koncentracja w rozumieniu M. Portera, przez wielu autorów 
uznawana za jeden z głównych wymogów strategii sukcesu (rozumianej jako znajomość celu 
określonego ilościowo i konsekwentna jego realizacja pomimo pokus i trudności), ale nie będąca 
w rzeczywistości sposobem konkurowania, alternatywą wobec strategii cenowych lub jakościo-
wych [Wrzosek 1999, s. 5]. Zob. też [Stanton, George 1994]. P.F. Drucker uważa jednak 
książkę M.E. Portera Competitive Strategy za „najbardziej przydatną”, jeżeli chodzi o strategie 
przedsiębiorstw [Drucker 1992a, s. 24]. 
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gii rozważyć należy ryzyko nieosiągnięcia celów strategii lub jej zaniechania oraz ryzyko, 
że strategiczna przewaga uzyskana dzięki innowacji zaniknie wraz z ewolucją sektora. 
M.E. Porter podkreśla rolę zagregowanego łańcucha wartości w kreowaniu strategii kon-
kurencji [Porter 1985, s. 48]. Dekonstrukcja pionowo zintegrowanego łańcucha wartości 
prowadzi jednak do odśredniania przewagi konkurencyjnej [Cyrson 2002, s. 43] i pod-
wyższenia efektywności całego łańcucha43. W modelu zaproponowanym przez STRA-
TEGOR, gdzie przyjęto zmienne: wartość przypisywana ofercie przez rynek i cena, 
można przedstawić wszystkie odmiany strategii konkurencji (rys. 1.1).  
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Rys. 1.1.  Przestrzeń strategii konkurencyjnych: 1– strategie kosztowe, 2 – strategie dyferencjacji 

poniżej standardowej, 3 – strategie dyferencjacji powyżej standardowej, s – strefa oferty 
standardowej  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [STRATEGOR 2002, s. 99] 
 

Zasadniczo jednak wyróżnia się dwa główne typy strategii – strategie kosztowe 
oraz strategie dyferencjacji, którą definiuje się jako: „wytwarzanie każdej takiej oferty 
rynkowej, która..., odróżnia się od oferty standardowej w tej dziedzinie czymś więcej niż 

                                                 
43  Stało się to możliwe za sprawą outsourcingu, który rozpowszechnił się w latach 80. [Quinn, 

Hilmer 1994, s. 43-55]. Wartość przypisywana ofercie przez rynek nie jest jednak prostą sumą 
wartości dostarczanej przez poszczególne moduły. Nie zintegrowane pionowo oraz niezależne 
podsystemy (dotychczas ogniwa łańcucha wartości) nazywane są w literaturze modułami [Bald-
win, Clark 2002 oraz Schilling, Vasco 2000, cyt. za Cyrson 2002, s. 48]. Podejście modularne 
pozwala wyodrębnić następujące strategie [Cyrson 2002, s. 48-54]: dostrajanie do modułu – po-
legające na koncentracji na jednym lub kilku kluczowych ogniwach łańcucha wartości, opano-
wanie modułu – polegające na koncentracji tylko na jednej warstwie łańcucha wartości i wyko-
rzystaniu ekonomiki skali, nadzwyczajnych kompetencji oraz innowacji do zdominowania tego 
stadium, tworzenie modułu –  innowacja polegająca na rozwoju rynku pomiędzy istniejącymi 
warstwami łańcucha wartości. 
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tylko ceną, różnicę tę zaś rynek (lub jego znaczna część) wyraźnie dostrzega”44. Każda 
zmiana oferty w stosunku do oferty standardowej jest innowacją – dotyczy to nie tylko 
strategii dyferencjacji, ale też strategii kosztowych (rys. 1.1), które mogą być realizo-
wane tylko wtedy, gdy wdroży się innowacje sprawnościowe. Za obszar przełomu stra-
tegicznego, związany z innowacją radykalną w obszarze technologii [STRATEGOR 
2002, s. 100], uznaje się sytuację, w której zdecydowanie wyższej wartości oferty towa-
rzyszy utrzymywanie niskiej ceny, co z czasem powoduje uznanie nowej oferty za no-
wy standard.  

W literaturze występują różne typologie strategii, będące wynikiem przyjęcia róż-
nych kryteriów i wymiarów definiowania. J.G. Myers [1986, s. 75-85] proponuje zestaw 
strategii podobnych do strategii M.E. Portera. Są to strategie (rys. 1.2) segmentacji i spe-
cjalizacji (w odniesieniu do segmentu) oraz strategia commodity (na rysunku strategia 
niskich cen) i dyferencjacji (nazwana strategią wyróżniania). 
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Rys. 1.2. Wybory strategiczne i ich uwarunkowania innowacyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Myers 1986, s. 80] 
  

K. Ohmae [1982, s. 80] definiuje strategię przedsiębiorstwa w oparciu o dwa wy-
miary: produkty oraz sposób konkurowania. Każdy z tych wymiarów jest dwuelemen-
towy (podobnie jak u H.I. Ansoffa są produkty nowe oraz dotychczasowe), zaś sposoby 
konkurowania to albo frontalny atak, albo unikanie konkurencji. Strategia funkcjonalnej 
odmienności budowana jest w oparciu o zdefiniowane kluczowe czynniki sukcesu. 
Innowacje w kluczowym obszarze umożliwiają zajęcie pozycji lidera w branży. Strate-
gia agresywnej inicjatywy opiera się na inteligentnej negacji cech produktów istnieją-
cych. Strategia relatywnej przewagi bazuje na pogłębionej analizie słabości konkuren-
tów i oczekiwań konsumentów. Doprecyzowanie rzeczywistych oczekiwań klienta jest 
podstawą strategii maksymalizacji satysfakcji klienta, realizowanej przez innowacje w 
obszarze produktu. M.E. Porter twierdzi, że „podstawą strategii rynkowych jest orygi-
nalność, dlatego też należy świadomie dobrać zróżnicowany zestaw działań, tworzących 
unikatową całość” [1997, s. 43]. Innowacyjność, której pochodną jest oryginalność 
                                                 
44 [STRATEGOR 1995, s. 98]. Można dyskutować, czy w rzeczywistości ważniejsze jest istnie-

nie różnicy pomiędzy ofertą firmy a ofertą standardową, czy też wyraźne postrzeganie tej róż-
nicy przez rynek. Dyskusja taka staje się jednak bezprzedmiotowa, jeżeli konsekwentnie bę-
dzie się przyjmować, że oferta to kombinacja wszystkich instrumentów oddziaływania na ry-
nek, w tym także instrumentów promocji odpowiedzialnych za „postrzeganie różnicy”. 
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prezentowanych na rynku ofert, wskazywana jest jako podstawowa determinanta sukcesu 
rynkowego i rozwoju organizacji45. 

Ilość źródeł przewagi konkurencyjnej oraz kierunek działania to wymiary, w któ-
rych K. Obłój umieszcza cztery bazowe strategie rynkowe przedsiębiorstwa. Koncepcja 
strategii rynkowych bazuje na dwóch założeniach [Obłój 1994a, s. 76-80]: 
a) przewaga może mieć charakter skoncentrowany (oparty na jednym wyraźnym czyn-

niku) lub rozproszony (oparty na wielu czynnikach oraz ich harmonii),  
b) ostrze strategii powinno być jasno skierowane – albo przeciwko konkurencji, albo na 

nabywców. 
Z powiązania tych dwóch założeń powstaje tablica, w której znajdują miejsce cztery 

strategie sukcesu rynkowego: dwie liniowe (ich istota polega na lepszym wdrażaniu tego, 
co już na rynku istnieje – to strategie frontalnego ataku i zdobycia rynku) i dwie late-
ralne (innowacje polegające na stworzeniu czegoś nowego lub inaczej niż wszyscy – to 
strategie omijania konkurencji i stworzenia nowego rynku). Możliwość tworzenia no-
wego rynku w oparciu o rozproszoną przewagę konkurencyjną wydaje się dyskusyjna 
[Nogalski, Rybicki 1997b, s. 78], nowe rynki powstają bowiem na bazie innowacji rady-
kalnych. Te zaś są następstwem koncentracji na obszarze badań i rozwoju46. P.F. Drucker 
definiuje strategię  przez pryzmat konkurencji, rynku i produktu47 (rys. 1.3). Podejście 
to, podobnie jak w matrycy H.I. Ansoffa, wymaga innowacji produktowych dla strategii 
„Uderzać tam, gdzie ich nie ma” i „Być pierwszym i najsilniejszym” oraz innowacji            
w obszarze pozostałych instrumentów marketingowych, w przypadku strategii dotyczą-
cych produktów dotychczasowych.  
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Rys. 1.3. Strategie przedsiębiorstwa w ujęciu P.F. Druckera 
 Źródło: opracowano na podstawie [Nogalski, Rybicki 1997b, s. 80] 

 

                                                 
45  [Ciurla, Nowak 1997, s. 12-13; Janasz 1994, s. 14-15; .Kotowicz-Jawor 2001, s. 3; Penc 1995, 

s. 63; Gorynia 2002, s. 59] i inni. 
46  Przykładem jest Philips, który skoncentrowaną przewagę strategiczną uzyskał w obszarze B&R, 

co pozwoliło na stworzenie kolejno: rynku kaset magnetofonowych oraz płyt i odtwarzaczy 
kompaktowych [Nogalski, Rybicki 1997b, s. 78]. 

47  [Nogalski, Rybicki 1997b, s. 80], opracowane na podstawie [Drucker 1992a, s. 224]. 



 26

B. Wawrzyniak [1992, s. 101] w oparciu o te same wymiary proponuje osiem stra-
tegii bazowych – cztery odnoszące się do produktu: strategie silnego wynalazku, kre-
atywnej imitacji, przewodzącego produktu i kreowania mody i cztery odnoszące się do 
rynku: strategia monopolu, przedsiębiorczego judo, kluczowego ogniwa i specjalistycz-
nych kwalifikacji. 

W strategiach relacyjnych [STRATEGOR 2002, s. 254-269] pojawia się, obok war-
tości dziedziny i kompetencji przedsiębiorstwa, wymiar bezpieczeństwa – rozumiany 
jako ograniczenie konkurencji poprzez nawiązywanie przez przedsiębiorstwo relacji        
z preferowanymi partnerami. Należy do nich państwo, które odgrywa znaczącą rolę 
jako pracodawca, może być pomocne w tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieraniu in-
nowacji i rozwoju regionalnym. Także procesy modernizacji poszczególnych gałęzi 
eksportu mogą być koordynowane przez plany sektorowe oraz instrumenty bezpośred-
niej interwencji, jak: kredyty i preferencyjne taryfy podatkowe oraz zamówienia rządowe. 
Drugim uprzywilejowanym partnerem są konkurenci, z którymi można zawierać różno-
rodne porozumienia48 , najczęściej przybierające formę terytorialnego lub segmentowego 
podziału rynku49. Podejście relacyjne z powodzeniem może być stosowane nawet w sek-
torach powszechnie zaliczanych do rządzących się wyłącznie prawami rynkowymi                  
i w krajach uważanych za bardzo liberalne, np. przemysł samochodowy w USA w la-
tach 1982-1984 [STRATEGOR 2002, s. 268].  

Wybierając kierunki optymalnej strategii przedsiębiorstwa planiści posługują się 
metodami portfelowymi. Najbardziej rozpowszechnione z nich to matryca BCG i Gene-
ral Electric50. W matrycy BCG, powstałej ze skrzyżowania wymiaru „stopa wzrostu 
segmentu” z wymiarem „relatywny udział w rynku”, analizuje się segmenty, strategicz-
ne jednostki biznesu lub produkty pod kątem potrzeb kapitałowych, rentowności kapita-
łu i płynności [STRATEGOR 2002, s. 126]. Istotnymi czynnikami determinującymi 
wybór strategii przedsiębiorstwa są: atrakcyjność sektora/rynku oraz pozycja konkuren-
cyjna, jaką zajmuje przedsiębiorstwo w sektorze, które stanowią wymiary matrycy GE. 
Wybierając kierunki innowacji i inwestycji w przedsiębiorstwie, uwzględnia się priory-
tety wynikające z macierzy o składowych: rentowność i szybkość zwrotu zainwestowa-
nego kapitału. Rozwinięta forma macierzy McKinseya, opracowana przez Ch.W. Hofe-
ra, pozwala analizować możliwości strategiczne w dwóch wymiarach: jednym jest stan 
rozwoju przemysłu (branży), drugim – pozycja konkurencyjna [Hill, Jones 1992, cyt. za 
Penc 1994, t.1, s. 185 oraz Thompson, Strickland 1986, s. 194]. Podobne wymiary (doj-
rzałość dziedziny, pozycja konkurencyjna) posiada macierz ADL [STRATEGOR 2002, 
s. 129]. Jednak dopiero w połowie lat 80. XX w. pojawiła się macierz diagnostyczno-           
-projektowa oparta na koncepcji przewagi strategicznej (rys. 1.4). Obydwa wymiary tej 
macierzy związane są z przewagami konkurencyjnymi: siłą aktualnej przewagi nad 
konkurencją oraz liczbą możliwych sposobów budowania przewagi strategicznej cha-
rakteryzująca daną branżę. 

                                                 
48  „konkurencja między przedsiębiorstwami wcale nie musi oznaczać braku współpracy pomiędzy 

nimi. Konkuruje się w jednym, a współpracuje w innym zakresie. Ponadto dwóch konkurentów 
może współpracować ze sobą w obawie przed trzecim” [Sudoł 2005, s. 7]. Przykładem współ-
pracy konkurentów jest benchmarking, w jego dojrzałej postaci, czyli z udziałem „wzorca” 
[Andersen 1995; Bielski 2002, s. 197-200]. 

49  Ten rodzaj „współpracy” ma charakter zmowy kartelowej i jest zazwyczaj zabroniony przez 
prawo.  

50  zwana też matrycą Mc Kinseya [Day 1997, s. 202 i 204, cyt. za Kotler 1994, s. 61]. 
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Liczba sposobów budowy 
przewagi strategicznej Przewaga nad konkurencją 

duża mała 
duża specjalizacja skala działania 
mała rozproszenie pat strategiczny 

Rys. 1.4. Alternatywna macierz BCG 
Źródło: [Obłój 1994b, s. 79] 

 
Podobny charakter posiada macierz European Consulting Group (rys. 1.5), której 

wymiarami są: oryginalność przewag konkurencyjnych oraz siła oddziaływania tych 
przewag, uzależniona od wrażliwości sektora lub segmentu oraz obszaru, na których 
zbudowano przewagę.  

 
Oryginalność przewag 

Wrażliwość rynku 
powielane unikatowe 

duża strategie selektywne 
typu A strategie siłowe 

mała strategie wycofania lub 
pokerowej zagrywki 

strategie selektywne 
typu B 

Rys. 1.5. Macierz strategii European Consulting Group 
Źródło: opracowanie własne 

 
Prezentowana macierz zawiera dwie odmiany strategii selektywnych (ich osta-

teczny kształt uzyskuje się wprowadzając dodatkowe wymiary, np. w strategiach selek-
tywnych typu 13 są to umiejscowienie i rodzaj przewagi konkurencyjnej [Bielski 1997, 
s. 27]) oraz strategie siłowe i wycofywania lub pokerowej zagrywki. Strategie siłowe 
oparte na unikatowej, względnie trwałej przewadze konkurencyjnej o dużej sile oddzia-
ływania, mogą przybierać różne formy i służyć realizacji odmiennych celów. 

W grupie tej znajdują się strategie wolumenu, zdobywania rynku, a także strate-
gia okopywania – (budowania barier wejścia np. poprzez specjalizację i nacisk na zmia-
nę standardu branżowego). Unikatowość wynikająca z innowacji i duża wrażliwość 
rynku zachęcają do podejmowania nowych wyzwań, inwestycji i nowych przedsię-
wzięć. Na drugim biegunie znajduje się strategia wycofywania się z rynku, bowiem 
posiadane przewagi są oparte o mało oryginalne innowacje (powielane), a ich siła od-
działywania jest niewielka. W dalszym ciągu podejmowane są próby stworzenia łat-
wych w aplikacji instrumentów analitycznych wywodzących się ze szkoły pozycjono-
wania macierzowego. Zaliczyć do nich można strategiczną tablicę rozwoju [Grzybek 
1999, s. 34-64], zbudowaną na współrzędnych (w skali 0-100%), będących agregatem 
22 i 16 składowych opisujących otoczenie (wskaźnik atrakcyjności otoczenia – WAO) 
oraz przedsiębiorstwo (wskaźnik atrakcyjności przedsiębiorstwa – WAP). Proponowany 
przez autora wskaźnik syntetyczny, mający służyć ocenie siły rynkowej, wyliczany jako 
WSR = (WAO+WAP)/2 [Grzybek 1999, s. 57], może służyć do wskazania typu zaleca-
nej strategii (rozwoju, selektywnej lub defensywnej), ale ma ograniczoną przydatność 
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jako strategiczny miernik przedsiębiorstwa, gdyż jedna jego wartość dotyczy skrajnie 
różnych pozycji51 rynkowych.  

W każdej strategii, bez względu na przyjęte wymiary, czynnikiem decydującym         
o jej powodzeniu są innowacje, które powinny być realizowane w obszarach najwyższej 
wrażliwości rynku docelowego, pozwalając przez to uzyskiwać maksymalną efektyw-
ność nakładów poniesionych na ukształtowanie przewag konkurencyjnych. Instrumenty 
analityczne i przyjmowane współrzędne lub punkty odniesienia powinny ułatwiać pro-
ces decyzyjny związany z polityką innowacji w przedsiębiorstwie. Zestawienie sposo-
bów wymiarowania zastosowanych w zaprezentowanych metodach analizy strategicz-
nej zaprezentowano w tabeli 1.1.  

 
Tabela 1.1. Zestawienie sposobów definiowania strategii 

 
Autor Wymiary definiowania strategii 

H.I. Ansoff produkt, rynek 
B. Hedley (BCG)  dynamika wzrostu segmentu, udział w rynku 
P.F. Drucker rynek, konkurencja, produkt 
I. Bielski (ECG) oryginalność przewagi, wrażliwość rynku, umiejscowienie przewag,    

rodzaj przewagi 
Ch. Hofer stan rozwoju przemysłu, pozycja konkurencyjna 
A.D. Little pozycja konkurencyjna, dojrzałość dziedziny 
G.S. Day (Mc Kinsey)  atrakcyjność rynku, pozycja konkurencyjna 
J.G. Myers produkt, rynek 
K. Ohmae konkurencja, produkt 
K. Obłój zasoby przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna, klient 
B. Wawrzyniak konkurencja, produkt, rynek 
H. Simon użyteczność, cena 
STRATEGOR  
przestrzeń strategii 

postrzegana wartość oferty, cena 

STRATEGOR  
strategie relacyjne 

wartość dziedziny, kompetencje przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo 

J. Rybicki produkt, rynek, konkurencja, czas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nogalski, Rybicki 1997b, s. 84] 
 

Jak wynika z przeglądu strategii konkurowania na rynku do ich definiowania wy-
korzystuje się zróżnicowany zestaw kryteriów, najczęściej dwóch. Zdaniem B. Nogal-
skiego i J. Rybickiego strategia przedsiębiorstwa jest obiektem wielowymiarowym i opi-
sywanie jej w konwencji dwuwymiarowej lub trójwymiarowej52 jest nadmiernym uprosz-
czeniem. Proponują oni więc następujący sześciowymiarowy zapis modelu przestrzeni 
strategicznej [Nogalski, Rybicki 1997b, s. 85]: 
  

 Ps = f (R, K, P, Zs, T, Pr) (1.2) 

                                                 
51  Przykładowo WSR przyjmuje wartość 50 dla sytuacji 1. WAO = 100, WAP = O; 2. WAO = 0, 

WAP = 100; 3. WAO = 50, WAP = 50. 
52 Dotyczy to zwłaszcza wymiarów jednoskładnikowych, np. relatywnego udziału w rynku, ale 

jest uzasadnione, nawet jeżeli przyjęte wymiary mają charakter zagregowany, np. atrakcyjność 
rynku jest opisywana przez składowe, takie jak: rozmiary rynku, chłonność, dynamika, chłon-
ność innowacyjna itd. 
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gdzie:  
Ps  –  przestrzeń strategiczna, 
R  –  wymiar rynku, 
K  –  wymiar konkurencji, 
P  –  wymiar produktu, 
Zs  –  wymiar zasobów strategicznych przedsiębiorstwa, 
T  –  wymiar czasu, 
Pr  –  wymiar ryzyka określony w kategoriach prawdopodobieństwa. 

Jednocześnie jednak „analiza przestrzeni strategicznej (w czytelny sposób) może 
się odbywać co najwyżej w przestrzeni trójwymiarowej” [Rybicki 2000, s. 107] lub przez 
pryzmat wielu przestrzeni cząstkowych w sposób dwuwymiarowy. W ten sposób po-
wstać może ponad 200, mających sens strategiczny, perspektyw analizy [Rybicki 2000, 
s. 114-116], które użyte w kolejnych etapach analizy pozwalają na doprecyzowanie pa-
rametrów planowanej strategii53.  

 
1.4.  PRZEWAGA KONKURENCYJNA JAKO PODSTAWA                   

KREOWANIA ZDOLNOŚCI KONKURENCYJNEJ 
 

Walka konkurencyjna na każdym rynku rozgrywa się na różnych polach, będących 
wyborem przedsiębiorstwa lub wymogiem sektorowym. Wybory te przesądzają w du-
żym stopniu o efektywności realizowanej strategii. Im trafniejsze i bardziej oryginalne, 
tym większa szansa na sukces. Zachowania standardowe rzadko bowiem prowadzą do 
sukcesu54. Szczególnego zatem znaczenia nabiera zagadnienie przewag konkurencyj-
nych i wybór obszarów, na których taką przewagę można i należy kształtować. Przewaga 
nad konkurencją, będąca w rzeczywistości gospodarczej zjawiskiem powszechnym55, 
wynika nie tylko z różnicy istniejących zasobów przedsiębiorstwa i konkurenta, pozwa-
lającej na uzyskiwanie wyższej efektywności, ale też z faktu, na ile jakość aktualnie 
będących w dyspozycji zasobów pozwala na odmienne ukształtowanie oferty marketin-
gowej. Istotą przewagi konkurencyjnej jest to [Wrzosek 1999, s. 2], że stanowi ona 
substytut nakładów56, a więc dzięki niej możliwe jest uzyskiwanie wyższej niż dotych-
czas, niekoniecznie jednak wyższej niż wszyscy konkurenci, efektywności działania.  

Według B. Godziszewskiego [1999, s. 110] „istotą przewagi konkurencyjnej jest 
to, że dana firma robi coś lepiej lub inaczej od swoich rywali, dzięki czemu osiąga  
lepsze rezultaty”57. Lepsze od innych rezultaty uzyskać można tylko robiąc coś „ina-

                                                 
53 W podobny sposób prowadzone są analizy podczas kreowania strategii selektywnych ECG 

[Bielski 1997, s. 25]. 
54  Znaczące sukcesy odnoszą przedsiębiorstwa uprawiające marketing wywrotowy. Marketing ten 

zasadniczo jest zgodny z istotą marketingu klasycznego, jednak akcenty przesunięto z formuł         
i procedur na empatię i bycie blisko klienta [Hill, Rifkin 2000]. 

55 „powszechniejszym niż równowaga między konkurentami, która może występować tylko w szcze-
gólnych warunkach (np. w warunkach doskonałej konkurencji)” [Wrzosek 1999, s. 2].   

56 W świetle przyjętej klasyfikacji przewag konkurencyjnych zauważyć należy jednak, iż nie od-
nosi się to w zasadzie do przewag, które ze względów strategicznych nie są (jeszcze nie) eks-
ploatowane. 

57  H. Ma uważa, że trwałą przewagę ma zapewnić firmie wdrożenie właściwej strategii, a zwycię-
stwo w walce konkurencyjnej oznacza po prostu bycie lepszym od innych uczestników rynku 
[Ma 1999, s. 33]. 
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czej”58. W każdym jednak przypadku osiąganie lepszych rezultatów związane jest z od-
powiednim do sytuacji ukształtowaniem zasobów, i właśnie to wydaje się być istotą 
przewagi – zasoby ukształtowane tak aby uzyskiwać najwyższą z możliwych efektyw-
ność działania. Jednym z najbardziej dyskutowanych w literaturze jest zagadnienie źró-
deł przewag konkurencyjnych. Zdaniem W. Wrzoska [1999, s. 3] dwoma klasycznymi 
źródłami przewag konkurencyjnych są zasoby przedsiębiorstwa i jego umiejętności.          
B. Wernerfeld definiuje zasoby jako wszystko, o czym można pomyśleć w kategoriach 
silnych stron i słabości [Godziszewski 1999, s. 115]. J. Kay sugeruje, że pierwotne 
źródła przewagi konkurencyjnej tworzy rdzeń umiejętności przedsiębiorstwa, na który 
składają się [Kay 1996, s. 96-174]: 
–  architektura, rozumiana jako system relacji przedsiębiorstwa, 
– reputacja, definiowana jako sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez klientów, 
– innowacja59 – jako zdolność do tworzenia nowych produktów, technologii i zarzą-

dzania, 
– zasoby strategiczne (naturalny monopol, koszty nieodwracalne i wyłączność) . 

Przewagi konkurencyjne uzyskuje się przez działania na zasobach, które są jedy-
nym źródłem przewag60. W opracowaniu przyjęto, iż zasobem przedsiębiorstwa jest 
każdy czynnik będący w dyspozycji lub poddający się wpływowi przedsiębiorstwa, 
który może być wykorzystany do ukształtowania przewag konkurencyjnych. 

Według H. Simona [1996, s. 65] strategiczna przewaga61 musi dotyczyć ważnych 
dla klientów cech użyteczności, musi być faktycznie postrzegana przez klientów oraz 
względnie trwała. Podobnie definiowane są warunki efektywnego wykorzystania źródeł 
przewagi konkurencyjnej przez I. Rutkowskiego [1993, s. 59-60]: dostrzeganie przez 
konsumentów istotnych różnic w cechach tego przedsiębiorstwa w stosunku do innych. 
Różnice są rezultatem luki w wykorzystaniu możliwości wyróżnienia się, a zarówno 
różnice, jak i luka są trwałe w dłuższym okresie. Obydwaj autorzy akcentują wyraźnie 
konieczność „dostrzegania” różnicy (przewagi) przez klientów, co w kontekście propo-
nowanej definicji przewagi konkurencyjnej oraz klasyfikacji przewag nie jest jednak 
warunkiem koniecznym dla wielu typów przewag. Proponuje się traktowanie przewagi 

                                                 
58  „Inaczej” jest bardziej pojemne niż „lepiej”, zawiera bowiem także możliwość robienia czegoś 

zupełnie nowego w obszarze dotychczasowej aktywności. „Robienie czegoś odmiennego za-
miast robienia lepiej tego, co się już robi” to przejaw przedsiębiorczości i główne zadanie dzia-
łalności gospodarczej [Drucker 1992a, s. 35].  Postrzeganie przez rynek „inności”,  która    w 
kategoriach racjonalnych wydaje się być na niższym poziomie, może się od tego racjonalnego 
spojrzenia różnić, ale dawać lepsze rezultaty w wymiarze przyjętym jako kryterium oceny, sta-
jąc się w ten sposób „robieniem czegoś lepiej”.  

59  Zagadnieniu innowacji, w tym sposobowi jej definiowania, poświęcony jest następny rozdział. 
Zob. też [Bielski 2000, s. 11-13]. W tym miejscu jednak należy podkreślić, że innowacja, 
zwłaszcza w ujęciu czynnościowym, może być traktowana nie jako źródło przewagi konkuren-
cyjnej, ale sposób (jedyny) jej uzyskania [Bielski 1997, s. 23-27]. 

60  Zdaniem J. Barneya aby zasoby mogły tworzyć trwałą przewagę konkurencyjną, powinny być 
strategicznie wartościowe, rzadkie (to właśnie rzadkość jest źródłem wartości – I.B.), trudne do 
imitacji i substytucji [Barney 2001, s. 91-119]. Warto w tym miejscu zauważyć, iż rzadkość 
zasobów jest wynikiem trudności w dostępie do źródeł surowców lub wysokiej specjalizacji        
i w zasadzie przesądza o ich małej mobilności. To zaś z kolei powoduje wysokie bariery wyj-
ścia i zagrożenie dla ich posiadacza. 

61  Nazywana też „strategiczną zaletą” [Wójcik 1994, s. 21]. 
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konkurencyjnej jako każdej62 różnicy w ukształtowaniu zasobów63 przedsiębior-
stwa, powodującej uzyskiwanie wyższej efektywności jego funkcjonowania w sto-
sunku do konkurentów. 

Przewagę konkurencyjną uzyskuje się poprzez ukształtowanie nowych zasobów, 
zmianę jakości lub konfiguracji zasobów istniejących oraz nowy sposób ich eksploata-
cji64. G. Hamel podkreśla, że aby liczyć się w gospodarce opartej na wiedzy, „przedsię-
biorstwo musi przejść od zajmowania się alokacją zasobów do tworzenia najlepszych        
z nich” [Hamel 1999, s. 70]. Jedynym zatem sposobem zdobywania przewag konkuren-
cyjnych staje się innowacja. W rzeczy samej przewaga konkurencyjna jest zawsze in-
nowacją65, ale nie każda innowacja daje przewagę konkurencyjną. W dobrze funkcjonu-
jącym biznesie mówi się nie tylko o zadowoleniu klienta, ale o zadowoleniu wszystkich 
uczestników przedsięwzięcia gospodarczego. Decyzje dotyczące strategicznych kierun-
ków działalności innowacyjnej podejmowane są zgodnie z wiedzą i poglądami kadry 
kierowniczej. Wydaje się, iż opinie na temat przydatności zasobów do kształtowania 
przewag konkurencyjnych, a także wybór pożądanego charakteru tych przewag formu-
łowane są w warunkach istnienia znaczących luk informacyjnych i bez odpowiedniego 
aparatu analitycznego66. Znaczenie decyzji dotyczących wyboru zasobów do ukształto-
wania przewag często dostrzegane jest dopiero w momencie stwierdzenia nawet nie-
wielkich tylko rozbieżności pomiędzy poglądami przedsiębiorców a opinią ważnych 
odbiorców – klientów na temat kluczowych czynników sukcesu. Wynikowe przewagi 
konkurencyjne można konstytuować w obszarach obserwowanych przez otoczenie (rys. 
1.6), znajdujących się na wyjściu przedsiębiorstwa jako systemu (wejście: masowe, ener-
getyczne i informacyjne ⇒ wyjście 4+2P). Przewagę osiąga się poprzez korzystniejsze 
niż konkurenci ukształtowanie jednego parametru lub ich kombinacji. W efekcie umoż-
liwia to realizację strategii najniższych cen [Pierścionek 1996, s. 179], bazującej na 
jakości produktu; bazującej na jakości obsługi lub na renomie przedsiębiorstwa.  

 

                                                 
62  „Każda” różnica może oznaczać nie tylko różnicę na korzyść przedsiębiorstwa, ale także róż-

nicę in minus w stosunku do konkurentów. Często bowiem realizacja strategii rynkowych od-
bywa się z użyciem środków nadmiernych, w stosunku do realizowanego celu – i jest to wtedy 
działanie przeciw efektywności. „Jeżeli przedsiębiorstwo nagromadzi zbyt wiele zasobów w sto-
sunku do potrzeb wynikających z dążenia do osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, to 
znaczy, że znajdują się wśród nich również takie, które nie są podporządkowane osiąganiu tej 
przewagi”.  A to „.. powoduje wzrost poziomu kosztów, który nie ułatwia, lecz może utrudniać 
osiąganie pewnych rodzajów przewagi konkurencyjnej nad konkurentami” [Wrzosek 1999,         
s. 3]. 

63 Dotyczy to zarówno transformacji dotychczasowych zasobów jak i pozyskiwania nowych, 
które dopiero wspólnie z dotychczasowymi tworzyć mogą nową, efektywnościowo uzasadnio-
ną i pożądaną, w kontekście okazji, konfigurację. 

64  W tym prezentacji (demonstrowania lub skrywania) przewag na arenie rynkowej. 
65  Z wyłączeniem jednak dwóch typów przewag zastanych, nazywanych przez K. Obłoja natural-

nymi, to jest: lokalizacji makro i dostępu do dóbr naturalnych [Obłój 2001 (I), s. 3]. 
66  Nieumiejętność kreowania przewag konkurencyjnych znajduje się na pierwszym miejscu, po 

stronie pasywa w bilansie polskich przedsiębiorstw w obliczu zmian [Wawrzyniak 1999,               
s. 105]. 
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Rys. 1.6.  Przewagi konkurencyjne jako efekt innowacji realizowanych przez przedsiębiorstwo 
Źródło: opracowanie własne  

Źródłem przewag konkurencyjnych w obrębie produktu może być: 
– jego koncepcja (funkcjonalność, modularność, standaryzacja podzespołów, marka 

[Urbanek 2000, s. 10-12], estetyka [Schmitt, Simonson 1999], zgodność z trendami, 
wyposażenie itp.), 

– produkcja podzespołów (standaryzacja, substytucyjność, kompatybilność, wolumen), 
– montaż (automatyzacja, jakość, kontrola jakości, zmienność części, uszlachetnianie), 
– usługi posprzedażne (gwarancja, dostępność serwisu, części zamienne, jakość i szyb-

kość usług [Bielski 2005], usługi dodatkowe). 
Źródłem przewag w obrębie opakowania może być konstrukcja (funkcjonalność, 

zwrotność), materiały (ekologia, koszty), cena i jakość (w tym estetyka). Źródłem zna-
czących przewag konkurencyjnych w obszarze dystrybucji może być koncepcja dystry-
bucji i składowania, lokalizacja magazynów, koszty (magazynów, utrzymania zapasów, 
transportu) oraz sprawność służb handlowych. Źródłem przewag konkurencyjnych             
w obszarze pozostałych składników oferty mogą być: 
– personel: jego kwalifikacje, motywacje i system wynagrodzeń, polityka personalna, 

przywódcy, umiejętności, mobilność edukacyjna, 
– promocja: koncepcja promocji, dobór instrumentów (w tym wykorzystanie działal-

ności filantropijnej [Porter, Kramer 2003, s. 82-96]), oryginalność, efektywność, 
– cena: polityka cenowa, różnicowanie cen, synchronizacja z innymi elementami oferty.  

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla kształtowania przewag konkurencyjnych są 
zasoby ludzkie. Zarządzanie zasobami ludzkimi coraz częściej traktowane jest jako do-
mena planów i decyzji strategicznych. Jednocześnie niedocenianie zasobów pracy jest 
jedną z ważniejszych przyczyn prowadzących do upadłości przedsiębiorstw67. Polityka 
personalna odzwierciedla poglądy naczelnego kierownictwa na miejsce i rolę ludzi            
w przedsiębiorstwie w kontekście wszystkich jego funkcji.  

                                                 
67  Aż 24% upadłości to następstwo błędów w doborze kadr, skutkujące niesprawnością procesów 

wytwórczych, usługowych i zarządzania [Black, Wright, Bachman 1998, s. 127, cyt. za Sajkie-
wicz 2001, s. 10]. 
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J. Penc pisze: „każde przedsiębiorstwo powinno formułować strategiczne plany per-
sonalne oraz poszukiwać możliwości zapewnienia sobie perspektyw rozwoju i przewagi 
konkurencyjnej w drodze inwestowania w kapitał ludzki” [1995, s. 123]. Zainteresowa-
nie kapitałem ludzkim staje się coraz bardziej powszechne. W polskich przedsiębior-
stwach bariery finansowe są jednak silniejsze niż świadomość roli, jaką odgrywają 
zasoby ludzkie w rozwoju organizacji. Jednocześnie problematyka zarządzania zasoba-
mi ludzkimi należy do mało rozpoznanych, zwłaszcza w warunkach gospodarki w fazie 
transformacji [Kożuch 2001, s. 14]. Zmiany rynkowe oraz praktyka przedsiębiorstw, 
które odniosły sukces rynkowy, uzasadniają traktowanie zasobów ludzkich jako głów-
nego zasobu przedsiębiorstwa. Przewagi konkurencyjne można ukształtować także na 
wejściu do przedsiębiorstwa jako systemu, czyli w obszarach marketingowego systemu 
informacyjnego oraz zaopatrzenia. Przewagi zdobywane w obszarze składowych oferty 
marketingowej przedsiębiorstwa są pochodną aktywności innowacyjnej w zakresie 
technologii wytwarzania tej oferty, obejmującej: 
– technologię wytworzenia fizycznej postaci produktu (metody mniej kapitało- i praco-

chłonne, wyższa produktywność, jakość i niezawodność parku maszynowego, roz-
szerzone możliwości technicznego uzbrojenia pracy, nowe metody wytwarzania), 

– zarządzanie (strategie marketingowe, styl zarządzania, zarządzanie zasobami ludzki-
mi, systemy, struktury, systemy wartości, zarządzanie wiedzą). 

Szczególnie ważnym obszarem innowacji zmierzających do zbudowania przewagi 
konkurencyjnej jest strategia marketingowa, dzięki której tworzone są odpowiednie re-
lacje pomiędzy wszystkimi czynnikami sukcesu rynkowego. Koncentrować należy się 
na kluczowych umiejętnościach, to jest takich, które „pozytywnie wpływają na postrze-
ganie przez klientów korzyści płynących z wyrobów finalnych” [Prahalad, Hamel 1990, 
s. 81]. Decyzje w obszarze produktu stwarzają implikacje dla pozostałych składników 
oferty marketingowej, w szczególności zaś dla ceny – instrumentu wywierającego bez-
pośredni wpływ na postrzeganie korzyści. Stąd też efektywność działań w każdym ob-
szarze musi być weryfikowana przez pryzmat kosztów i ich wpływ na możliwości 
kształtowania ceny, bowiem „w dłuższym przedziale czasu absolutnie niezbędne jest by-
cie dostawcą o niższych kosztach” [Peters, Waterman 1982, s. 39]. Źródłem przewagi 
konkurencyjnej, która zawsze jest innowacją, może być także „innowacja w innowa-
cjach”, czyli stworzenie spójnego systemu zarządzania innowacjami w przedsiębior-
stwie. Te, które odnoszą spektakularne sukcesy rynkowe, dążąc do tego, aby nikt nie 
był szybszy ani lepszy, wypuszczają na rynek nowe produkty tej samej klasy, bez 
względu na fazę cyklu życia poprzedniego produktu [Prokesch 1993, s. 38]. Tak więc 
dostarczanie na rynek coraz doskonalszych ofert oraz rozwój potencjału innowacyjnego 
rozważać należy w kontekście otoczenia konkurencyjnego w sektorze, w którym działa 
przedsiębiorstwo. Podstawą decyzji o sposobach i tworzeniu lub obrony przewagi kon-
kurencyjnej powinny być informacje na temat konkurencji. Działania w tym obszarze są 
powszechnie zaniedbywane w polskich przedsiębiorstwach68. Orientację marketingową 
można ocenić także przez pryzmat zakresu, szczegółowości, typu i aktualności zgroma-
dzonych na temat konkurencji informacji. W oparciu o pozyskane dane można sporzą-
dzić tak zwany profil konkurencyjności [Simon 1996, s. 77] oraz macierz przewag kon-

                                                 
68 Podobnie jest jednak także na Zachodzie. Tylko 46% firm [Simon 1996, s. 77] prowadzi rozpo-

znanie konkurencji w sposób permanentny i systematyczny, 45% zajmuje się tym ad hoc              
i w razie potrzeby, a 9% – nigdy! Natomiast w planach marketingowych problematyce konku-
rencji poświęca się tylko 20% opracowania.   
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kurencyjnych [Horst, Dworzecki 1991, s. 41], ułatwiające wybory obszarów innowacji, 
mających służyć zwiększeniu siły oddziaływania poszczególnych instrumentów. Do 
zbudowania racjonalnej strategii ważne jest nie tylko przeprowadzenie analizy wrażli-
wości otoczenia, ale też analiza charakteru potrzebnych przewag konkurencyjnych69. 
Rodzaje przewagi konkurencyjnej związane są ze specyfiką obsługiwanego rynku i ro-
dzajem konkurencji, w której przedsiębiorstwo uczestniczy. W. Wrzosek [1999, s. 4] 
wymienia trzy podstawowe rodzaje przewag: cenową, jakościową oraz informacyjną. 
K. Obłój [2001(I), s. 3] dostrzega cztery fundamentalne typy przewagi konkurencyjnej: 
przewagę naturalną, nazywaną też pozycją naturalną (monopolistyczną), przewagę rela-
cji ceny do jakości70, przewagę barier wejścia, przewagę systemu obsługi71. 

Zakładając konieczność sięgania do kompleksowych charakterystyk przewag pod 
kątem ich dopasowania do realizowanej strategii, opracowano klasyfikację przewag kon-
kurencyjnych, dla której przyjęto następujące kryteria, mające także wymiar perspekty-
wy, z której należy weryfikować obszar i skalę podejmowanych innowacji: rodzaj, ilość 
źródeł, materialność, realność, jawność, trwałość, dynamika, oryginalność, zagadko-
wość, umiejscowienie, dostępność, zdolność do agregacji, relacje, aktualność i pozycja 
rynkowa. 

 Rodzaj – przewagę można uzyskać zazwyczaj dwiema drogami, np. kupić ko-
lejne urządzenia i zwiększyć produkcję lub cel ten osiągnąć za pomocą zmian organiza-
cji, udoskonalenia technologii czy podniesienia jakości oferty; pierwsza z nich prowadzi 
do wzrostu, druga zaś do rozwoju przedsiębiorstwa. 

 Ilość źródeł – może być jedno lub wiele źródeł przewagi, stąd podział na prze-
wagi skupione/skoncentrowane [Obłój 1994a, s. 78] i rozproszone. Przewaga skoncen-
trowana, oryginalna, nawet o dużej sile oddziaływania, jest jednak czytelna dla otocze-
nia i względnie łatwa do skopiowania. Nie można jedynie skopiować przewag natural-
nych opartych na lokalizacji makro i dostępie do dóbr naturalnych. 

 Materialność – przewaga może bazować na czynnikach materialnych (budyn-
kach, maszynach) lub niematerialnych (informacji i wiedzy, umiejętności, strategii, 
wizerunku). Cenniejsze, trudniejsze do zdefiniowania przez otoczenie rynkowe i bar-
dziej mobilne są zasoby niematerialne. Osiągnięcie wysokiego poziomu elastyczności 
organizacji umożliwia stosowanie „zarządzania przez zaskoczenie” i uzyskanie przewa-
gi nad konkurentami [Carr, Hard, Trahant 1998, s. 129]. 

 Realność – nawet zasoby postrzegane72 jako słabości mogą stanowić podstawę 
sukcesu rynkowego, jeżeli zmianie ulegnie percepcja jakiegoś składnika oferty [Bielski 
2001b, s. 8]. 

 Jawność – nie każda przewaga konkurencyjna musi być dostrzeżona przez ry-
nek, żeby dawać efekty oczekiwane przez jej twórców. Można wyraźnie wskazywać na 
to, co jest podstawą sukcesu (dotyczy to innowacji produktowych), można też ukrywać 
źródła przewag, aby utrudnić konkurentom naśladownictwo (innowacje technologiczne). 
W przypadku konkurencji cenowej osiąganie wyższej efektywności nie musi oznaczać 
demonstrowania posiadanej przez przedsiębiorstwo przewagi kosztowej, co więcej po-

                                                 
69  „Przewaga konkurencyjna... jest kategorią globalną. Powinna ona ulegać dezagregacji, umoż-

liwiającej wyróżnianie różnych rodzajów przewagi konkurencyjnej” [Wrzosek 1999, s. 4]. 
70  Wydaje się, iż każda przewaga konkurencyjna postrzegana jest właśnie przez pryzmat relacji 

cena – jakość  [Kotler 1994, s. 449; STRATEGOR 1995, s. 100]. 
71  Utożsamiane z Customer Relationship Management [Obłój 2001 (II), s. 12]. 
72  Marketing nie jest walką na wyroby. Jest walką na percepcje [Ries, Trout 1997, s. 33]. 
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siadana przewaga, mogąca mieć różne źródła, powinna być raczej skrzętnie skrywana 
przed uczestnikami rynku – klientami i konkurentami73. 

 Trwałość – możliwość eksploatowania w długim okresie jest jedną z najbar-
dziej pożądanych cech ukształtowanej przewagi konkurencyjnej. Długość tego okresu za-
leży od wielu czynników, w szczególności zaś od trudności w zdefiniowaniu źródeł prze-
wagi, jej podatności na powielenie, zdolności do innowacji [Hutt, Speh 1997, s. 349] 
oraz potencjału przedsiębiorstwa i realizowanej polityki ochrony własności intelektual-
nej. 

 Dynamika – każde przedsiębiorstwo musi rozstrzygnąć kwestie dotyczące za-
sobów zastanych (w tym naturalnych), na których dotychczas budowano przewagi kon-
kurencyjne – czy zachować je niezmienione?, modernizować?, zmieniać konfigurację?, 
czy tworzyć nowe? W związku z tym przewagi dzieli się na zastane i nowe. 

 Oryginalność – prawa autorskie działają przeciw szybkości konkurencji [Bhide 
1994, s. 37]. O trwałości przewagi decyduje to, czy jest ona unikatowa czy powielana. 
Ważna jest w tym obszarze skala nowości – wynalazek o walorach dających się chronić 
patentem lub wzorem użytkowym, nowy w branży, nowy na obsługiwanym rynku czy też 
tylko w firmie. W każdym przypadku znaczenie dla zdolności konkurencyjnej jest różne. 

 Zagadkowość – względną trwałość przewagi uzyskuje się poprzez utrudnienie 
konkurentom zdefiniowania źródeł przewagi. W działaniach maskujących można użyć 
np. instrumentów promocji, nazwy firmy, produktu; mimo to przewagi konkurencyjne 
można podzielić na czytelne lub nieczytelne. 

 Umiejscowienie – w celu ukształtowania przewag pozwalających na zdobycie 
określonego poziomu zdolności konkurencyjnej wykorzystać można zarówno możliwo-
ści dyspozycjonalne, jak i sytuacyjne. Można zwiększać sprawność funkcjonowania 
poprzez ingerencję w procesy wewnętrzne, ale można też uruchamiać lub aktywizować 
(promocja) otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności zaś jego podstawowy zasób, 
jakim są klienci. 

 Dostępność – przewagi na rynku można zbudować poprzez zakupy inwesty-
cyjne lub dzięki wysiłkom własnych zespołów, których efekty – odpowiednio strzeżone 
i chronione – stają się wyłączną własnością przedsiębiorstwa (nawet mając charakter no-
wego zasobu zdecydowanie wpływającego na poziom zdolności konkurencyjnej – mogą 
bowiem być udostępnione tylko w czasie dogodnym dla przedsiębiorstwa). W związku 
z tym przewagi dzieli się na komercyjne i wyłączne. Zauważyć należy, iż nawet prze-
wagi wyłączne mają walor komercyjny 

 Zdolność do agregacji – niektóre czynniki mają naturalną skłonność do wystę-
powania wspólnie z innymi (np. system motywacji, jakość obsługi klienta, kultura orga-
nizacji, wizerunek przedsiębiorstwa), pozwalając jednocześnie na osiągnięcie efektu 
synergii poprzez unikatową kompozycję przewag rozproszonych. Wystąpienie efektu 
synergii może powodować spiralę wzrostu [Bielski 2000, s. 130]. W oparciu o to kryte-
rium wyróżnia się przewagi pojedyncze i synergiczne. 

 Relacje – przewagi konkurencyjne, podobnie jak cele przedsiębiorstwa [Białas, 
Czapiewski 1995, s. 38], pozostają ze sobą w określonych relacjach. Szczególnie ważne 
jest dostrzeżenie, które z nich mają charakter pierwotny, a które wynikowy. Rozróżnie-
nie to jest istotne ze względu na czas ich tworzenia i agregowania oraz rozstrzygnięcia 
dotyczących jawności (tabela 1.2).  

                                                 
73  Zwłaszcza w sytuacji duopolu, gdzie istnieje możliwość internalizacji nadzwyczajnej marży, 

wynikającej z korzystnej lokalizacji [Thisse 1992, s. 138-147]. 
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Tabela 1.2. Klasyfikacja przewag konkurencyjnych 

Kryterium Odmiana przewagi 
Rodzaj jakościowe – ilościowe 
Ilość źródeł skupione – rozproszone 
Materialność materialne – niematerialne 
Realność rzeczywiste – nierzeczywiste 
Jawność demonstrowane – skrywane 
Trwałość trwała – chwilowa 
Dynamika zastane – nowe, stworzone 
Oryginalność unikatowe – powielane 
Zagadkowość czytelne – nieczytelne 
Umiejscowienie wewnętrzne – zewnętrzne 
Dostępność komercyjne – wyłączne 
Zdolność do agregacji pojedyncze – synergiczne 
Relacje  pierwotne – wynikowe 
Aktualność użytkowane – zamrożone 
Pozycja rynkowa monopol – monopson 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Aktualność – każde przedsiębiorstwo musi świadomie podejmować decyzje 
dotyczące pozycji na rynku, wynikającej z postrzegania przez rynek wartości swojej 
oferty. Na tym tle rozstrzygany jest dylemat kanibalizacji oraz rozwoju technologii. Po-
jawia się też problem uruchamiania w odpowiednim, wybranym czasie (rys. 1.7) posia-
danych zasobów umożliwiających osiągnięcie przewagi w obszarze oferty. 
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Rys. 1.7.  Sterowanie poziomem postrzeganej wartości oferty i aktualnie eksploatowanym stanem 
zasobów: A – stały poziom technologii, B – proporcjonalny rozwój technologii, C – wy-
przedzający rozwój technologii, Ru – rozpiętość standardu sektorowego  
Źródło: opracowanie własne 
 

W przypadku A z upływem czasu niemodyfikowana oferta może wypaść poza 
strefę akceptacji, ograniczoną od dołu minimum postrzeganej wartości oferty, od góry 
zaś rentownością. Górny pułap może być przekroczony przez przedsiębiorstwo C celowo 
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lub przypadkowo, jeżeli na rynku natychmiast będą aplikowane wszystkie innowacje. 
Przyjęcie przez przedsiębiorstwo B strategii przeciętności skazuje ją na permanentne 
wdrażanie usprawnień powodujących utrzymywanie poziomu postrzeganej wartości 
oferty na stałym poziomie, co wymaga sięgania po innowacje w czasie dyktowanym 
przez rynek. Jest to jedyny przypadek, kiedy zasoby pozwalające uzyskać przewagę 
konkurencyjną pozostają w odwodzie nie eksploatowane. Na podstawie tego kryterium 
wyróżnia się przewagi użytkowane i zamrożone. 

 Pozycja rynkowa – odrzucając możliwość wystąpienia konkurencji doskonałej, 
dopuszcza się możliwość występowania sytuacji monopolu lub monopsonu, w której 
mogą znaleźć się podmioty na rynku [Begg, Fischer, Dornbusch 1997, s. 231]. Korzyści 
płynące z pozycji monopolistycznej są ewidentne. Natomiast w przypadku korporacji 
transnarodowych „Przewaga konkurencyjna w istotnej części jest uzyskiwana jako efekt 
gry monopsonicznej, a więc wykorzystującej przewagę dużej firmy kupującej półproduk-
ty i usługi, która narzuca trudne warunki swym dostawcom” [Szymański , s.37]. Uzy-
skane „na wejściu” korzyści powodują podniesienie poziomu zdolności konkurencyjnej 
„na wyjściu”. 

Analiza charakteru przewag konkurencyjnych, która może być dokonana w opar-
ciu o powyższe kryteria, ma wymiar analizy strategicznej, ponieważ celem każdej stra-
tegii jest zaprojektowanie, ukształtowanie i eksploatacja przewag konkurencyjnych.          
I jest to cel pierwotny, warunkujący zrealizowanie innych celów przedsiębiorstwa [Bia-
łas, Czapiewski 1995, s. 23]. Siła i trwałość przewag konkurencyjnych zależą nie tylko 
od oryginalności innowacji, ale także od wyboru obszaru, na którym przewagi te są 
konstytuowane. Kreując zdolność konkurencyjną, umożliwiającą zrealizowanie strategii 
przedsiębiorstwa, uwzględniać należy zatem nie tylko wielowymiarowość strategii, ale 
również możliwie kompletną charakterystykę przewag konkurencyjnych, co         w 
efekcie powinno doprowadzić do uzyskania spójności stanu środowiska [Drucker 
1994b, s. 32], celów oraz instrumentów umożliwiających ich osiągnięcie. 

Reasumując rozważania z powyższego rozdziału można stwierdzić, że: 
– w dynamicznym środowisku początku XXI wieku przedsiębiorstwa mogą przetrwać 

i rozwijać się, jeżeli posiadają zdolność konkurencyjną, definiowaną jako umiejęt-
ność długotrwałego i efektywnego dostarczania oferty akceptowanej przez rynek. 
Zdolność konkurencyjna jest funkcją: stanu środowiska, percepcji tego stanu, zaso-
bów przedsiębiorstwa (zwłaszcza zasobów ludzkich), motywacji oraz czasu reakcji 
innowacyjnej; 

– zdolność konkurencyjna oznacza umiejętność tworzenia i eksploatacji przewag 
konkurencyjnych, definiowanych jako każda różnica w ukształtowaniu zasobów 
przedsiębiorstwa powodująca uzyskiwanie wyższej niż konkurenci efektywności 
funkcjonowania; 

– przewagi konkurencyjne uzyskuje się przez działania na zasobach. Zasobem przed-
siębiorstwa jest każdy czynnik, który może być wykorzystany do ukształtowania 
przewag konkurencyjnych; 

– jedynym sposobem uzyskiwania przewag konkurencyjnych jest innowacja; 
– innowacja wykorzystywana jest we wszystkich modelach strategii konkurencji. Ra-

cjonalne kształtowanie strategii wymaga wyboru cech przewag konkurencyjnych               
i obszarów, na których będą kształtowane.  



 38

Rozdział 2.  INNOWACJA JAKO STRATEGICZNY                          
INSTRUMENT KREOWANIA ZDOLNOŚCI                    
KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW  

 
2.1. ISTOTA I PRZESŁANKI INNOWACJI 
 

Każde przedsiębiorstwo można traktować jako element otwartego systemu, w któ-
rym strumienie informacyjne, masowe (surowce, półprodukty, komponenty) i energe-
tyczne podlegają przetworzeniu na ofertę marketingową. Otwartość systemu oznacza, 
że przedsiębiorstwo pozostaje pod wpływem środowiska, przyjmując sygnały i reagując 
na nie poprzez dostępne instrumenty oraz wpływając w ten sposób na jego kształt. 
„Tradycyjne firmy, które w porę nie umieją przestawić się i dostosować do nowych wy-
magań innowacyjnych, bankrutują bądź zostają wchłonięte przez nowych liderów ryn-
kowych” [Semkow 1988, s. 106, cyt. za Sudoł 1999, s. 24]. Ph. Kotler [1988, s. 135] 
definiuje otoczenie jako „zbiór zewnętrznych obiektów i sił, które oddziałują na możli-
wości rozwojowe przedsiębiorstwa oraz na utrzymywanie udanych transakcji z otocze-
niem”. Duża zmienność otoczenia staje się zagrożeniem dla podmiotów, które można 
uznać za system zachowawczy, oraz szansą dla tworzących system rozwojowy, zwykle 
daleki od punktu równowagi i rozwijający się w cyklicznym procesie przechodzenia do 
kolejnych struktur1. Punktem odniesienia dla współczesnych przedsiębiorstw są potrzeby 
klientów, których zaspokojenie wymaga aplikacji określonej technologii. Każda różnica 
pomiędzy poziomem technologii a poziomem zaspokojenia potrzeb wytwarza siłę prze-
ciwdziałającą przyczynom tej nierównowagi, ponieważ niezaspokojone potrzeby akty-
wizują przedsiębiorców pod kątem możliwości umieszczenia swojej oferty na rynku; 
niewykorzystane technologie zaś zmuszają do poszukiwania możliwości ich zastosowa-
nia i generowania nowych potrzeb2. Cechą „innowacyjnego przedsiębiorcy” jest zatem 
permanentne dążenie do tworzenia nierównowagi oraz poszukiwanie zmian, reagowanie 
na nie i wykorzystanie ich jako okazji. Zdaniem J. Schumpetera osiąga się to przez 
wprowadzanie do produkcji i handlu „nowych kombinacji środków produkcji i kredytu”, 
to jest innowacji polegających na tym, że przedsiębiorca [Schumpeter 1960, s. 104] 
wprowadza nowe metody produkcji, nowe produkty (usługi), otwiera nowe rynki zbytu, 
zdobywa nowe źródła surowców lub półfabrykatów albo przeprowadza nową organiza-
cję jakiegoś przemysłu. Innowacje oparte na wynalazkach technicznych wymusiły roz-
wój nauk o zarządzaniu [Bednarski 1999, s. 42-65]. Problematyka innowacji w praktyce 
gospodarczej postrzegana jest natomiast w sposób zmieniający się radykalnie w różnych 
okresach. We wczesnych latach 50. XX w., po okresie dużego zainteresowania techniką 
i wynalazkami, „innowacje w produktach i procesach zeszły na dalszy plan” [Shaw 

                                                 
1 „Wysoce dynamiczny system rozwojowy to... system ... utrzymujący wysoką nierównowagę, która 

warunkuje intensywną wymianę materiałowo-energetyczną i informacyjną z otoczeniem. Wy-
miana z otoczeniem pozwala zarazem przezwyciężyć wytworzoną przez system wewnętrzną nie-
równowagę i osiągnąć kolejne poziomy rozwojowe oraz odtwarzać się systemom w nowych 
strukturach i uporządkowaniach” [Kempny 1993, s. 509]. 

2  Już J.A. Schumpeter postawił tezę, że dynamiczna nierównowaga, wywołana przez innowacyj-
nego przedsiębiorcę, jest „normą” zdrowej gospodarki, a zarazem osią teorii i praktyki ekono-
micznej w większym stopniu niż równowaga i optymalizacja. Przedstawił ją w opublikowanej 
w roku 1911 klasycznej „Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung” cyt. za [Drucker 1992a 
s. 36]. 
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2001, s. 84] w związku z groźbą nadprodukcji na wielu rynkach. Jednak do roku 1980 
wiele firm zachodnich przyjęło już koncepcje marketingowe zorientowane na innowa-
cyjność. „Strategia zorientowana na rynek dostarcza małej zachęty do odkryć i wyna-
lazków technologicznych... Staliśmy się społeczeństwem wygładzaczy i ludzi od kosme-
tycznych zmian” [Bennett, Cooper 1981, s. 85-86]. Ilość „innowacyjnych” produktów 
nie przekłada się wprost na sukces rynkowy. Z wielu badań wynika, że 5-9 z 10 nowych 
produktów „nie dożywa swoich pierwszych urodzin” [Cooper 1993, cyt. za Shaw 2001, 
s. 84; Andrew, Sirkin 2004, s. 91]. Wśród wielu przyczyn tego zjawiska wyróżnić moż-
na dwie podstawowe: brak dostrzegania różnicy pomiędzy innowacyjnym podejściem            
a innowacyjnym przedsiębiorstwem3 i kreatywnością a innowacyjnością4 oraz niewłaś-
ciwe kierowanie, brak kwalifikacji i zbiorczego planu przedsięwzięć5. We współczes-
nych realiach rynkowych innowacje jednak nie są już wyborem – są przymusem. Po-
twierdzają to między innymi badania [Peters, Waterman 1982, s. 12], z których wynika, 
że amerykańskie firmy odnoszące sukces na rynku wprowadzają innowacje we wszyst-
kich sferach swego działania: od kreowania nowych produktów poprzez doskonalenie 
organizacji aż do strategii i taktyki działania. W podejściu do badań nad innowacjami 
wyróżnić można dwa kierunki. W jednym widoczna jest koncentracja na wewnętrznych 
i zewnętrznych aspektach przebiegu procesu innowacyjnego realizowanego przez 
przedsiębiorstwo, drugi skupia się na wyznacznikach innowacji i jej wpływie na dzia-
łalność organizacji. Większość badaczy zjawiska traktuje je jednowymiarowo [Salavou 
2004, s. 38]. Innowacja jednak, będąca „specyficznym narzędziem przedsiębiorczości”, 
jest wielowymiarowa, „nie musi być techniczna, nie musi być nawet czymś material-
nym” [Drucker 1992a, s. 39-40] i jest raczej pojęciem ekonomicznym, społecznym niż 
technicznym. W literaturze spotyka się wiele różnorodnych podejść do pojęcia innowa-
cji – od ujęć wąskich przedstawionych przez Ch. Freemana [1982, s. 7], dla którego 
innowacja to „pierwsze handlowe zastosowanie nowego produktu, procesu lub urządze-
nia” oraz definicji E. Mansfielda [1968, s. 83, cyt. za Pomykalski 1997, s. 8], z której 
wynika, że „innowację stanowi pierwsze zastosowanie wynalazku” – aż do bardzo sze-
rokiego ujęcia reprezentowanego przez Ph. Kotlera [1994, s. 322], stwierdzającego, że 
„innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest postrze-
gany przez kogoś jako nowy”. W ujęciu encyklopedycznym6 innowacja to: „zmiana 
polegająca na wprowadzeniu czegoś jakościowo nowego w danej dziedzinie życia spo-
łecznego, a zwłaszcza w gospodarce, nowatorstwo; w węższym znaczeniu – innowacja 
naukowo-techniczna to jest wprowadzenie do praktyki produkcyjnej nowych wynalaz-
ków technicznych lub usprawnień, które umożliwiają radykalny wzrost ilości i jakości 
wyprodukowanych dóbr, wzrost wydajności pracy oraz poziomu inwestycji, stworzenie 
lepszej technologii i organizacji produkcji...”. 

Spośród wielu definicji innowacji specjalną uwagę zwrócono na następujące: 

                                                 
3  To pierwsze dostarcza wielu pomysłów, to drugie wielu pieniędzy [Andrew, Sirkin 2004, s. 92]. 
4  Kreatywne poszukiwanie pomysłów ma kontekst abstrakcyjny, innowacyjność odnosi się do 

konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa. Twórca pomysłu, chcąc uczynić z niego innowację, zaw-
sze musi brać pod uwagę zarówno ogólne warunki, jak też czas, ryzyko, koszt i potencjał wdro-
żeniowy [Levitt 2002, s. 137-144] 

5  Zdolności konkurencyjnej i przyszłości przedsiębiorstwa nie kreuje tylko jedno przedsięwzię-
cie, lecz ich zestaw, co wymaga dokonywania racjonalnej alokacji zasobów na poszczególne 
projekty [Wheelwright, Clark 1992, cyt. za Zbiorcze plany przedsięwzięć, opr. W. Straszyński, 
Przegląd Organizacji 1992, nr 10, s. 30]. 

6  Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1974, t. 2, s. 284. 
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„Innowacje są to zmiany celowo wprowadzane przez człowieka lub zaprojektowa-
ne przezeń układy cybernetyczne, które polegają na zastępowaniu dotychczasowych 
stanów rzeczy innymi ocenianymi dodatnio w świetle określonych kryteriów i składają-
cymi się w sumie na postęp”7. 

„Innowacja to zmiana przynosząca zysk” [Koch 2004, s. 125]. 
„Innowacja to zmiana w wyrobach i metodach ich wytwarzania związana z przy-

swojeniem w produkcji części zasobów wiedzy technicznej, która prowadzi do zwiększe-
nia efektywności wykorzystania zasobów gospodarczych znajdujących się w dyspozycji 
określonego układu społecznego”8. 

„Innowacja to pierwsze, przynajmniej na obszarze danej gospodarki narodowej, 
przemysłowe zastosowanie nowego rozwiązania technicznego lub technologicznego, 
którego efektem są: a) nowe lub udoskonalone produkty (wyroby), b) nowe lub zmoder-
nizowane metody wytwórcze (zwiększające wydajność pracy i obniżające koszty),              
c) zmiany organizacyjne w produkcji”9. 

„Innowacja to wszelkie uznane przez człowieka za nowość zmiany w stosunku do 
stanu poprzedniego, dotyczące wartości i zjawisk kulturowych, prądów i myśli, obycza-
jów i poglądów, nowości techniczne, usprawnienia organizacyjne i społeczne, dotyczące 
wszystkich dziedzin życia społecznego”10. 

„Innowacja to nowa koncepcja produkcyjna, której rezultatem mogą być ulepsze-
nia techniki i technologii produkcji oraz nowe produkty lub istotne odmiany produktów 
już wytworzonych” 11. 

„Innowacja to idea postrzegana przez jednostkę jako nowa”12. 

W definicjach13 zauważyć można różny sposób rozłożenia akcentów na aspekt rze-
czowy i czynnościowy terminu „innowacja”, w każdej jednak pojawia się pojęcie zmiany 
lub słowa „nowa, szczególne”, które mówią o innych, zmienionych parametrach pro-
duktu lub działania. Opierając się na definicji pojęcia działania według G. Hosteleta 
[1932, s. 249, cyt. za Kotarbiński 1973, s. 20]: „Działać – a przynajmniej działać z na-
mysłem – to tyle co zmieniać rzeczywistość w sposób mniej lub bardziej świadomy..”, 
można powiedzieć, że innowacja jest oczekiwanym efektem każdego działania. Wpro-
wadzone przez J. Schumpetera pojęcie „kreatywnej destrukcji” zastępowane jest czasa-

                                                 
7  [Pietrasiński 1973, s. 49, cyt. za Penc 1995, s. 66]. W dalszych rozważaniach pojęcie innowacji 

ograniczone będzie wyłącznie do zmiany celowo wprowadzanej przez człowieka. Każda inna 
zmiana, na przykład pod wpływem natury, przypadku lub układu cybernetycznego pozostanie 
dalej tylko zmianą, a nie innowacją. 

8  [Podstawy.. 1996, cyt. za Pietrzycka 1998, s. 16]. W dalszej części będzie mowa o przedsię-
biorstwie, które będzie spełniać rolę tego układu społecznego.  

9  [Kasperkiewicz 1989, s. 15]. Dalej stosowane będzie ograniczenie „przynajmniej w skali przed-
siębiorstwa”. 

10  [Szymański 1980, s. 63, cyt. za Penc 1995, s. 66]. Dalej będzie mowa tylko o celowo wprowa-
dzanych zmianach. 

11  [Grzelak 1964, s. 111, cyt. za Penc 1995, s. 66]. Przyjęto, iż innowacje to efekt już istniejący, 
a nie tylko „mogący” wystąpić. 

12  [Rogers 19  , s. 13]. Dla podkreślenia społecznego wymiaru innowacji przyjmuje się jednak, że 
„postrzeganie przez jednostkę” nie jest wystarczające dla uznania zmiany za innowację. Za-
strzeżenie to odnosi się także do definicji Ph. Kotlera [1994, s. 322]. 

13  Z bogatym ich zestawem można zapoznać się w pracy [Penc 1995, s. 66-67]. 
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mi w literaturze nazwą „nowa ekonomia” [Stein 2000, cyt. za Pietrasieński 2001, s. 2]. 
Zakłada się, iż źródłem rozwoju są innowacje radykalne, pozwalające przedsiębiorstwu 
zmieniać warunki funkcjonowania w sektorach, skracać cykle rozwojowe rynków i dopro-
wadzać do gruntownych zmian w sposobach konkurowania i kształtowania przewag kon-
kurencyjnych. Jako przeciwwaga do tej koncepcji pojawiła się teoria rozwoju przedsię-
biorstwa przez stałe doskonalenie dotychczasowych produktów, procesów, penetrowania 
rynku, wprowadzanie innowacji korygujących [Hart, Milstein 1999, cyt. za Pietrasień-
ski 2001, s. 4]. Dla Schumpetera innowacjami nie są „drobne zmiany, jakie każda jed-
nostka może przeprowadzić, przystosowując się do zmian zachodzących w jej środowisku 
ekonomicznym i nie odchodząc zbytnio od utartej drogi” [Schumpeter 1960, s. 128-129]. 
Tymczasem jednak obserwuje się znaczące rezultaty w rozwoju przedsiębiorstw, osiągane 
bez innowacji fundamentalnych, chociaż dzięki takiej innowacji jaką jest KAIZEN. 
KAIZEN bowiem, jako system ciągłych usprawnień, uważany może być za schumpete-
rowską innowację z dziedziny zarządzania [Kwiatkowski 2001, s. 6]. Innowacja, bez 
względu na skalę nowości, jest procesem wewnętrznym i jako proces poddaje się zarzą-
dzaniu. Według terminologii przyjętej w statystykach OECD „innowacją są zmiany 
produktu lub procesu produkcyjnego nowe dla wprowadzającego ją przedsiębiorstwa 
lub nieznane w kraju lub regionie” [Oslo Manual 1997]. W świetle powyższych rozwa-
żań można przyjąć, że istnieją cztery typy innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa.        
Ze względów strategicznych (rys. 2.1) istotne jest, w jaki sposób innowacje wpływają 
na poziom postrzeganej wartości oferty marketingowej [Bielski 2000, s. 196]. W przy-
padku innowacji radykalnych (a) o dużym poziomie oryginalności występuje skokowy 
przyrost jakości oferty. Realnie obserwowany przyrost jest mniejszy od teoretycznego        
i oczekiwanego poziomu o wartość strat wynikających z niedoskonałości [Brzuchowski 
1983, s. 564] realizacji. W przypadku innowacji wspieranych przez KAIZEN (b) nastę-
puje ciągły wzrost postrzeganej jakości oferty oraz skokowe zmiany związane z wdro-
żeniem innowacji. W literaturze spotkać można różne wypowiedzi na temat istnienia 
lub nie alternatywy typu: innowacja radykalna czy stałe usprawnienia. Systemowe po-
dejście do innowacji zakłada konieczność współistnienia obydwu [Hamel 2001, s. 150] 
ale prezes Nestle P. Brabeck twierdzi, że stały rozwój i doskonalenie (permanentne 
innowacje o małej sile oddziaływania) są realną alternatywą dla radykalnej zmiany 
[Wetlaufer 2003, s. 45]. W tym typie (b) możliwe jest osiągnięcie poziomu wyższego 
niż w typie (a) o wartość wynikającą z ciągłych usprawnień pomiędzy wdrożeniem 
kolejnych radykalnych innowacji.  

W przypadku (c) KAIZEN [Wasilewski 1993, s. 16] i oparcia rozwoju tylko na tej 
filozofii, występuje ciągły przyrost postrzeganej jakości oferty. Możliwe jest także 
wystąpienie sytuacji (d), w której przedsiębiorstwo wdraża radykalne innowacje i/lub 
stosuje KAIZEN, nie zmieniając kształtu oferty (zwłaszcza ceny), dyskontując nakłady 
poniesione na badania i wdrożenie innowacji o charakterze sprawnościowym. Pomijając 
w tym momencie rozważania na temat stopnia nowości, obszarów oraz skali oddziały-
wania można zatem zaproponować ogólną definicję innowacji: innowacja to każda 
celowo wprowadzona zmiana stanu obiektów i/lub relacji między nimi.  
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Rys. 2.1.  Podstawowe typy innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa: 

a) innowacje bez KAIZEN,  
b) innowacje wspierane KAIZEN,  
c) rozwój przez KAIZEN,  
d) innowacja niezmieniająca poziomu postrzeganej jakości oferty  
Źródło: opracowanie własne 
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Innowacyjność14 jednak, rozumiana jako cecha przedsiębiorstwa, nie doczekała się 
syntetycznego miernika. Za innowacyjne zwykle uważa się przedsiębiorstwa, które15 
przeznaczają na tę działalność znaczne nakłady finansowe, stale wprowadzają innowa-
cje na rynek i mają duży udział nowości w wolumenie produkcji i usług. Stosuje się na-
stępujące miary innowacyjności: liczba innowacji, ich rodzaje, udział nowych produk-
tów w wolumenie sprzedaży, liczba zgłoszeń patentowych, ilość i przychody z uzyska-
nych i wdrożonych patentów oraz wysokość wydatków na B+R. Innowacyjność przed-
siębiorstwa powinna być jednak oceniana przez pryzmat wszystkich innowacji, ich traf-
ności16 oraz sprawności wdrażania. Proponuje się zatem definiować innowacyjność jako 
umiejętność efektywnej alokacji zasobów dla ukształtowania optymalnej konfigu-
racji przewag konkurencyjnych. Sumaryczny wskaźnik efektywności innowacji po-
winien zatem uwzględniać nakłady oraz efekty innowacji i może mieć postać:  
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gdzie:   
Ni –  nakłady na innowacje [PLN],  
i  –  ilość innowacji, 
∆Eix  –  wskaźnik poprawy uzyskany poprzez innowacje w obszarze „x” [%]. 
Źródło: opracowanie własne. 

Wartość wskaźnika ∆Eix proponuje się obliczać ze wzoru: 
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gdzie:  
Eox  –   wartość parametru „x” , wpływającego na konkurencyjność np. jednost-

kowy koszt wytworzenia, przed innowacją;  
Ex  –  wartość parametru „x” po innowacji; 
gx  –  waga uwzględniająca wrażliwość rynku na zmiany parametru „x”.  
Źródło: opracowanie własne. 

 
2.2.  ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI 

Innowacje są główną siłą napędową rozwoju gospodarki, a poprzez różnorodne 
sprzężenia są generalnie motorem postępu nauki i rozwoju społeczeństwa [Popławski 
2004, s. 63-66]. Już w połowie lat 90. ubiegłego wieku państwa Unii wykazywały za-
                                                 
14 „Mianem innowacyjności określa się zazwyczaj zdolność do tworzenia i wdrażania zmian w róż-

nych sferach życia społeczno-gospodarczego” [Bogdanienko 2004, s. 21]. 
15  Zob. [Jasiński 1992, s. 24] oraz [Janasz 1994, s. 14]. Przyjmuje się (za GUS), iż przedsiębior-

stwa, które w ciągu roku wprowadziły 4 innowacje (produktowe lub technologiczne), są silnie 
innowacyjne, te które wprowadziły 3 innowacje – średnio innowacyjne, zaś mniejsza ilość in-
nowacji świadczy o słabej innowacyjności. Przydatność tej klasyfikacji ogranicza jednak nie-
uwzględnienie stopnia nowości [Nowak  1992, s. 1]. 

16 „Nowe kombinacje muszą z reguły ściągać potrzebne środki produkcji z jakichś starych kombi-
nacji..”  Zob. [Schumpeter 1960, s. 107]. O efektywności innowacji decyduje zatem także wy-
bór obszarów/zasobów , które będą modyfikowane. 
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niepokojenie z powodu zmniejszania się innowacyjności swojej gospodarki. Ostatecznie 
w roku 2000 na szczycie w Lizbonie przyjęto strategię, dzięki której UE w ciągu 10 lat 
miała się stać „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką 
na świecie, zdolną do trwałego rozwoju..” [Pawłowicz 2005, s. 13].  

Każdy kraj funkcjonuje w nieco odmiennych warunkach, „z drugiej strony jest też 
prawdą, że krajowy system innowacji odzwierciedla świadome decyzje rozwojowe, wspie-
rając gospodarkę w wybranych dziedzinach i w ten sposób budując i kształtując prze-
wagę konkurencyjną” [Nelson 1993, s. 503]. Dlatego też i Polska indywidualnie próbuje 
dopracować się własnego poglądu na temat konkurencyjności swojej gospodarki.            
W kolejnych założeniach polityki proinnowacyjnej17 przedstawia się aktualne priorytety,    
a także wskazuje na konieczność działań, przynoszących skutki w perspektywie wielo-
letniej, w szczególności zaś na konieczność kształtowania postaw proinnowacyjnych           
– przy wykorzystaniu systemu edukacji na wszystkich szczeblach. Tymczasem polską 
gospodarkę niezmiennie charakteryzuje mały udział tak zwanych przemysłów innowa-
cyjnych (według danych OECD, tworzą one i przyswajają około 80% innowacji)          
w wolumenie produkcji przemysłu krajowego, niski poziom nowoczesności technologii 
bazowych w wiodących dziedzinach przemysłu, nie najwyższa innowacyjność bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych oraz niski poziom standaryzacji wyrobów oraz badań 
i certyfikacji. Można mówić także o małym stopniu wykorzystania techniki komputero-
wej w procesach produkcyjnych oraz o względnie niskim poziomie zarządzania w pol-
skich podmiotach gospodarczych. W Polsce nie są rozpowszechnione koncepcje alter-
natywnych struktur i modeli form produkcji [Bielski, Latoś 1987, s. 51-76] dostępnych 
po uzyskaniu odpowiedniego poziomu rozpowszechnienia18 techniki komputerowej. 
Kolejną cechą opisującą poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, ale też za-
plecza B+R jest utrzymujący się od szeregu lat niski poziom aktywności patentowej19. 
Przyczyn takiego stanu można upatrywać w: 
–  niskich nakładach na sferę badań i rozwoju (B+R),  

                                                 
17  Pierwszymi dokumentami były powstałe z inicjatywy Komitetu Badań Naukowych „Założenia 

polityki proinnowacyjnej państwa” (1994) i „Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 
roku” (1999). Większość poruszanych tam problemów znajduje odniesienie także w kolejnym 
dokumencie „Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku”. Problematyka 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki eksponowana jest zarówno w planach krajo-
wych [Narodowy plan .., s. 63-76], jak i regionalnych [Regionalna strategia innowacji]. Wśród 
kierunków działań proinnowacyjnych zarząd woj. kujawsko-pomorskiego wyróżnia – adreso-
wane do środowisk naukowo-badawczych – wspieranie innowacji i transferu technologii, 
głównie do MSP; restrukturyzację tradycyjnych przemysłów; zmianę postaw i edukację spo-
łeczną; budowę społeczeństwa informacyjnego. 

18  Wydatki  na technologię informatyczną w przeliczeniu na jednego pracownika w USA to           
(w 1993!) 1500 USD, czyli 20 razy więcej niż w Grecji, 7 razy więcej niż w Portugalii. W Ja-
ponii to tylko 606,6 USD [Carnoy 2000, s. 53]. 

19  W latach 70. liczba zgłaszanych projektów wzrastała aż do 7030 w rekordowym roku 1978,          
w następnych latach obserwowano spadek do 4370 zgłoszeń w 1981 roku, później zaś powolny 
wzrost liczby zgłoszeń. Od roku 1990 (4105 zgłoszeń i 3242 udzielone patenty) następuje  
spadek zgłoszeń i udzielanych patentów: w 1995 roku – 2595 zgłoszeń i 1619 udzielonych pa-
tentów, w 2003 roku – odpowiednio 2268 i 613. Zob. Roczniki Statystyczne. 
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– niekorzystnej strukturze źródeł finansowania i dystrybucji środków. Sfera B+R               
w Polsce jest finansowana przez przemysł tylko w około 30%, podczas gdy w USA, 
Japonii, ale także Irlandii i Czechach stopień pokrycia przekracza 60%20,  

– liczebności, rozmieszczeniu i stopniu wykorzystania personelu B+R. Zestawienie 
efektów twórczości innowacyjnej wskazuje, jaki dystans dzieli nas od światowej czo-
łówki. W Polsce 1 zgłoszony do opatentowania wynalazek przypada na ponad 16000 
mieszkańców (w Japonii – 560) i jest on dziełem średnio ponad 40 naukowców i in-
żynierów (w Japonii – 1,9; w Niemczech – 3,6), 

– niewielkiej ilości jednostek krajowego transferu technologii21, 
– wysokich kosztach ochrony własności intelektualnej22.  

Obok uwarunkowań obiektywnych występują także przeszkody mające podłoże 
psychologiczne, wyrażające się niechęcią do zmian i przyjmowania faktów nowych, bo-
wiem dysharmonizuje to psychikę jednostek, grozi często zachwianiem ich utrwalonego 
systemu wartości. Tworzy to klimat ułatwiający utrzymanie się stereotypów w myśleniu 
i może być przeszkodą wobec wszelkich działań nowatorskich. Łatwość w budowaniu 
przeszkód tego typu jest pochodną ogólnego braku klimatu innowacyjnego i uprawnione 
wydaje się być twierdzenie, że większość społeczeństwa polskiego nie dostrzega zna-
czenia innowacji w procesach gospodarczych. Problematyka twórczości i innowacji jest 
bowiem prawie nieobecna w systemie edukacyjnym, a media także nie poświęcają tym 
zagadnieniom zbyt wiele uwagi23. Niezbyt powszechne jest jeszcze w Polsce postrzega-
nie wiedzy i procesów edukacji społeczeństwa jako czynników przesądzających o zdol-
ności konkurencyjnej każdego podmiotu – od pojedynczej osoby aż do państwa, a na-
wet unii państw. Informacja i wiedza są siłą napędową i efektem zmian dokonujących 

                                                 
20 „W Polsce wyraźnie brakuje mechanizmów finansowania sfery B+R ze źródeł przemysłowych” 

[Wiszniewski 1998, s. 12; Narodowy.. 2004, s. 64]. Źródła zagraniczne także nie są znaczącym 
wsparciem polskiego wysiłku B+R. W warunkach globalizującej się gospodarki problemy inte-
gracji nauki i techniki z gospodarką nabierają coraz większego znaczenia. W praktyce można 
już spotkać różne płaszczyzny takiej integracji [Czupiał 1988, s. 14], w dużym stopniu wynika-
jące z doświadczeń Doliny Krzemowej. 

21 Do niedawna w strukturze organów państwowych Polski nie istniała żadna instytucja wspoma-
gająca sferę wdrożeń nowych technik i technologii. Pierwszym krokiem zmierzającym do 
zmiany tego stanu było powołanie, na mocy ustawy z 12 kwietnia 1996 r., Agencji Techniki         
i Technologii. Ustawę ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 74 z dnia          
3 lipca 1996, poz. 352, s. 1689. Początkowy okres funkcjonowania Agencji nie przedstawiał 
się niestety zadowalająco. Coraz aktywniejsze stają się natomiast powstające przy niektórych 
uczelniach ośrodki zajmujące się zagadnieniami informacji naukowej oraz propagowaniem 
nowych technologii i ich obrotem.  

22  Uczelnie i Instytuty badawcze nie są skłonne do ponoszenia wydatków na ochronę rozwiązań, 
o których nie wiadomo, czy będą zastosowane w praktyce. Również wiele rozwiązań, mających 
wszelkie cechy nowości i nadających się do opatentowania, powstających w zakładach prze-
mysłowych, nie jest zgłaszanych do UP. Wobec trudności w wyliczaniu korzyści płynących         
z zablokowania konkurencji w zakładach pracy stosuje się formułę: projekt może być zgłoszo-
ny do ochrony, jeżeli koszty ochrony są niższe od bezpośrednich korzyści z zastosowania. 

23 Badania własne autora realizowane z udziałem studentów UMK w Toruniu w latach 1998-2000. 
Podstawowe pytania w tych badaniach: ile procentowo powierzchni sprawom innowacji po-
święcały „Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Wprost” w latach 1997-1999; jakim obszarom inno-
wacji poświęca się najwięcej uwagi? (społecznym, produktowym, technologicznym, organiza-
cji i zarządzania). Powierzchnie artykułów porównywano z całkowitą powierzchnią czasopism  
– wynik 1,1-2,3%. 
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się na wielu płaszczyznach życia, a „strumienie przeobrażeń zbiegają się razem i tworzą 
jeszcze większe, głębsze, bardziej rwące nurty przemian, które z kolei spływają w jesz-
cze potężniejszy nurt – tworząc trzecią falę” [Toffler 1986, s. 157]. Rosnące znaczenie 
informacji i wiedzy dostrzegają także J. Naisbitt i P.F. Drucker24, który posuwa się 
wręcz do stwierdzenia, że w najbliższym czasie wiedza stanie się jedynym zasobem, 
podczas gdy wszystkie pozostałe zostaną zdegradowane do roli uzupełniających ją 
czynników wytwórczych25. Przygotowanie społeczeństw do akceptacji nieuchronności 
zmian i permanentnego wdrażania innowacji wymaga także innowacji w systemie 
kształcenia. W dojrzałym systemie edukacyjnym przyjmuje się zróżnicowany i elastyczny 
charakter nauczania, hipotetyczny styl, techniki partycypacyjne, uczenie się przez pro-
jekty oraz transfer badaczy26, ułatwiający transfer wiedzy i zmieniający ścieżki karier 
pracowników nauki. 

2.3.  KLASYFIKACJA INNOWACJI REALIZOWANYCH                         
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

Prowadzenie racjonalnej polityki innowacji przez przedsiębiorstwo wymaga stwo-
rzenia i posługiwania się właściwą klasyfikacją przedsięwzięć innowacyjnych. Bazą dla 
każdej klasyfikacji są kryteria podziału innowacji – ich rodzaj zaś i ilość zależą od przy-
jętej definicji innowacji. Innowacje generowane przez przedsiębiorstwo umieszcza się 
zazwyczaj w ramach tego przedsiębiorstwa27. Jednocześnie też uwaga analityków kon-
centruje się na działaniach i faktach materialnych, będących następstwem tego dzia-
łania. Stąd też wynika [Kotarba 1993], rozpowszechniony wśród twórców i animatorów 
procesów innowacyjnych podział innowacji na: organizacyjne, technologiczne, proste 
funkcji wyrobu, technologiczno-konstrukcyjne, złożone funkcji wyrobu. Innowacje mogą 
jednak być skierowane w dowolny obszar życia otoczenia lub obszar funkcjonalny or-
ganizacji. Można więc wyróżnić innowacje [Ileczko 1979, cyt. za Marciniak 1997, s. 9] 
antropocentryczne (dotyczące różnych przejawów życia jednostek), społeczne (dotyczące 
stosunków międzyludzkich), biotyczne (w zakresie przyrody) oraz techniczne (dotyczące 
zmian w technice i technologii). Wybierając ścieżki rozwojowe wykorzystujące inno-
wacje, przedsiębiorstwa muszą uwzględniać poziom własnej technologii oraz potrzeby     
i ryzyko kapitałowe projektów innowacyjnych. W związku z tym wyróżnia się [Fengler 
1991, s. 9] innowacje lekkie o prostej lub zaawansowanej technologii oraz ciężkie               
o lekkiej lub zaawansowanej technologii. B. Pietrzycka [1998, s. 18], opierając się na 
klasyfikacjach innowacji J. Lichtarskiego [Podstawy .. 1996], J. Penca [1995, s. 67-120] 
i W. Popławskiego [1995, s. 62-68], przyjmuje następujące kryteria klasyfikacji: orygi-
nalność zmian (innowacje kreatywne i imitujące), sprzężenie osobowe i instytucjonalne 

                                                 
24  J. Naisbitt umieszcza na 1. miejscu swojej listy „megatrendów” zachodzącą przemianę społe-

czeństwa industrialnego w społeczeństwo oparte na wiedzy i informacji [Naisbitt 1984, cyt. za 
Kotler 1994, s. 144]. P.F. Drucker głosząc nadejście ery „społeczeństwa wiedzy” pisze, że jest 
ona: „porządkiem ekonomicznym, w którym wiedza, a nie praca, surowce lub kapitał, jest klu-
czowym zasobem”. Zob. [Drucker 1994a, cyt. za Strojny 2000b, s. 20]. 

25  [Drucker 1993, cyt. za Strojny 2000b, s. 20]. Pogląd ten jest trudny do zaakceptowania bez 
zastrzeżeń, zwłaszcza w kontekście przyjętej definicji zasobów.    

26  Zob. [Harryson 1997, s. 295]. System taki opisano też w pracy [Bielski 2000, s. 148-154]. 
27  Mówią o tym tytuły opracowań, np. Klasyfikacja przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębior-

stwie [Pietrzycka 1998]. 
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(sprzężone i nie sprzężone28), mechanizm pobudzania (innowacje podażowe i popyto-
we), przedmiot/efekty (procesowe, produktowe, menedżerskie), nasilenie zmian (rady-
kalne, częściowe) i horyzont czasowy (innowacje strategiczne, taktyczne). 

Uwzględniając różne perspektywy, proponuje się przyjęcie następujących kryte-
riów podziału innowacji, istotnych z punktu widzenia zdolności konkurencyjnej przed-
siębiorstwa: oryginalność zmian, mechanizm pobudzania, źródła zasilania, przedmiot, 
umiejscowienie, materialność, wykorzystanie, czas wdrożenia, planowanie, zgodność          
z dziedziną aktywności oraz ranga. 

 Oryginalność zmian – posługując się tym kryterium wydzielić można: 
– innowacje unikatowe, które mogą mieć charakter innowacji radykalnych, jeżeli 

powstały w obszarze o dużych możliwościach oddziaływania na rynek, 
– innowacje powielane (adoptowane), będące twórczym przystosowaniem względ-

nie nowych pomysłów do wykorzystania w nowych warunkach; efekty z ich za-
stosowania mogą być większe niż efekty wynikające z wykorzystania niektórych 
innowacji unikatowych. 

M.E. Porter twierdzi, że oryginalność jest podstawą strategii rynkowych, a z kon-
kurencją można wygrać jedynie opierając się na trwałych i unikatowych wartoś-
ciach. Natomiast w nowej, rozwijającej się gałęzi przemysłu „zbyt duża kreatywność 
może szkodzić interesom, bowiem w takiej sytuacji zarówno klienci, jak i inwestorzy 
mogą być wyjątkowo niechętni do wspierania zbyt radykalnych technologii, przynaj-
mniej do czasu uspokojenia się rynku.. Trochę talentu i niewiele innowacyjności 
oraz chęć szybkiego działania – oto cechy managera działającego w tych warun-
kach” [Bhide 1994, s. 37]. 

 Mechanizm pobudzania – według R.A. Webbera [1990, s. 470] innowacje można po-
dzielić na rutynowe, wymuszone lub wynikające z okazji. P.F. Drucker [1992a, s. 44] 
mówi o dwóch grupach źródeł okazji do innowacji: jedna – to cztery źródła znajdu-
jące się wewnątrz organizacji (nieoczekiwane zdarzenie, niezgodność rzeczywisto-
ści z wyobrażeniem o niej, potrzeby procesu29, zaskakujące zmiany w strukturze 
przemysłu lub rynku30), a druga grupa składa się z trzech elementów związanych ze 
zmianami w otoczeniu (demografii, zmian w postrzeganiu, nowej wiedzy). W opar-
ciu o kryterium mechanizm pobudzania wyróżnić można: 
– innowacje rynkowe (popytowe), będące odpowiedzią na zwiększający się, istnie-

jący popyt lub działaniem wyprzedzającym popyt przewidywany, 
– innowacje autonomiczne powstające na skutek nacisku lobby technicznego, stwa-

rzające nową sytuację po stronie podaży; innowacje tego typu rzadko mają walor 
natychmiastowej aplikacji, dyskontowanie nakładów odsunięte jest w czasie, 
znaczne jest też ryzyko, że nigdy nie zostaną wdrożone.  

                                                 
28  Przy innowacjach „zmiany dokonywane są przez jednego twórcę w układzie względnie odosob-

nionym” [Pietrzycka 1998, s. 16]. „Innowacje rzadko bywają dziełem samotnych geniuszy” 
[Hargadon, Sutton 2003, s. 98]. Innowacje  przedsiębiorstwa zawsze są  procesem społecznym, 
w którym uczestniczy wiele osób. Układ względnie odosobniony, w którym bierze udział jedna 
osoba, może wystąpić tylko w firmie jednoosobowej (nie będącej przedsiębiorstwem). 

29  W zgłoszeniu patentowym opisać należy „niedogodności” wynikające ze stosowania dotych-
czasowych urządzeń lub procesów. Jest to w rzeczywistości podstawowa inspiracja dla inno-
wacji wewnątrz przedsiębiorstwa. I o tym w zasadzie pisze P.F. Drucker [1992a, s. 79-86]. 

30 Struktura przemysłu lub rynku oraz zmiany w tych obszarach są zewnętrzne w stosunku do 
przedsiębiorstwa, pomimo tego, iż jest ono częścią składową tych środowisk. Wewnętrzne za-
tem może być tylko „zaskoczenie”. 
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 Źródła zasilania31 – na podstawie tego kryterium wyróżnia się następujące typy in-
nowacji: 
– zewnętrzne, dokonane w oparciu o licencje lub przy współpracy z podmiotami, 

właścicielami patentów lub osobami o unikatowej wiedzy i umiejętnościach            
w określonym obszarze, 

– wewnętrzne32, powstające w wyniku pracy własnych ośrodków B+R lub zespo-
łów roboczych czy też indywidualnych wysiłków kadry inżynierskiej,  

– mieszane, będące odmianą zewnętrznych zasileń, lecz powstające przy zachowa-
niu wiodącej roli własnego potencjału innowacyjnego (np. pomysłodawcą, inspi-
ratorem działań jest osoba lub podmiot z otoczenia przedsiębiorstwa, natomiast 
realizacja, wdrożenie w całości odbywa się jego siłami; cennym źródłem pomy-
słów są klienci33 i dostawcy). 

 Przedmiot – ze względu na przedmiot innowacji oraz związane z nim efekty wystę-
pują: 
– innowacje produktowe34 – polegające na tworzeniu nowych produktów oraz mo-

dernizacji i optymalizacji funkcji i jakości produktów dotychczasowych, 
– innowacje technologiczne, obejmujące innowacje techniczne prowadzące do ob-

niżenia kosztów, poprawy warunków pracy lub do uzyskania możliwości tech-
nicznej ukształtowania fizycznej postaci produktu oraz innowacje w obszarze za-
rządzania. 

 Umiejscowienie – ciągła wymiana materii, energii i informacji dokonywana przez 
przedsiębiorstwo oznacza, że efekty innowacji w każdej z tych sfer wymiany mogą 
powodować zmiany wewnątrz przedsiębiorstwa lub w jego otoczeniu – stąd podział 
na innowacje sprawnościowe (wewnętrzne) i sytuacyjne (zewnętrzne).  

 Materialność innowacji może być ukierunkowana na zmianę cech fizycznych obiek-
tów lub w sferę niematerialną, np. zarządzania lub relacji ze środowiskiem.  

 Wykorzystanie – każda innowacja może być wykorzystana wyłącznie w ramach 
przedsiębiorstwa bądź udostępniona w sposób celowy lub nie innym podmiotom go-
spodarczym. Walor komercyjny mają nie tylko produkty, ale także technologie. Za-

                                                 
31 „Źródłem innowacji jest wszystko to, co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać 

się przyczyną poszukiwania czy wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, 
wprowadzaniu ich w życie i doskonalenia” [Penc 1995, s. 75]. 

32  „Źródła wewnętrzne – to źródła najbardziej obfite i najcenniejsze, gdyż korzystanie z nich jest 
najtańsze, a płynące korzyści są wielostronne, mają charakter kumulatywny, albowiem sumo-
wanie się nawet drobnych usprawnień daje efekt synergetyczny. Poza tym mają one dużą war-
tość motywacyjną, gdyż umożliwiają rozwój indywidualności wielu ludzi w ich celowym dzia-
łaniu” [Szczepański 1988, s. 126, cyt. za  Penc 1995, s. 75]. 

33  Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy rynkowe zaprzestały już zgadywania życzeń klientów, 
koncentrują się na doskonaleniu warsztatu badawczego, doborze i sposobach funkcjonowania 
grup zogniskowanych i wykorzystaniu wyników tych badań [Ulwick 2004, s. 103; Tomke, Hip-
pel 2002, s. 74-81]. Empatia i dostarczanie większej wartości owocuje lojalnością klientów 
[Seybold 2001, s. 81]. Przyczynkiem do sukcesu innowacji może stać się nie tylko obserwacja 
zachowań aktualnych klientów, ale też odkrywanie przyczyn, z powodu których odchodzą [Re-
ichheld 1996, s. 56-70; Otto , s. 31-33]. 

34  „Długookresowa konkurencyjność przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy przede wszystkim od 
jego zdolności do rozwoju wyrobów. Nowe wyroby mogą poprawić sytuację rynkową przedsię-
biorstwa oraz jego sprawność finansową. Tworzą też nowe standardy przemysłowe i nowe rynki 
cząstkowe (nisze rynkowe)” [Wheelwright, Clark 1992, s. 30]. 
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tem ze względu na sposób wykorzystania można mówić o innowacjach wyłącznych 
i komercyjnych35.  

 Czas wdrożenia – decyzje o wdrożeniu innowacji podejmowane są w określonym 
momencie w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa na rynku oraz przyjętej strate-
gii. W przypadku lidera powinno to być wejście pionierskie36, w pozostałych przy-
padkach będą to wejścia opóźnione37. 

 Planowanie – przedsiębiorstwa realizują określone typy strategii – w większości za-
planowane38, w części przypadkowe, wynikające z różnych sytuacji tak zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych. Nawet zaplanowane strategie muszą poddać się presji 
zdarzeń nagłych i nieoczekiwanych – wówczas powinna nastąpić reakcja innowa-
cyjna, której efektem są innowacje impulsowe.  

 Zgodność z dziedziną aktywności – każda innowacja wymusza kolejne, ponieważ 
„żadna innowacja z osobna nie zapewnia trwałej przewagi” [Hammer 2004, s. 57]. 
Innowacje nie związane z dotychczasową dziedziną aktywności, będące wynikiem 
własnej twórczości lub zasilania zewnętrznego, inicjują procesy adaptacyjne i w no-
wej konfiguracji mogą mieć także charakter radykalny (np. optoelektronika). 

 Ranga – w procesie zarządzania celowe wydaje się rozróżnienie innowacji według 
kryterium rangi związanej także z horyzontem czasowym, w którym mogą być one 
wykorzystane do kreowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ważne jest 
również uwzględnienie w planowaniu obszarów, na których należy skupić potencjał 
innowacyjny. Kryterium horyzontu czasowego39 jest ściśle związane ze skalą nowo-
ści innowacji, możliwościami imitacji lub naśladownictwa, zakresem ochrony włas-
ności intelektualnej oraz charakterem dziedziny aktywności. Uwzględniając wszyst-

                                                 
35  Istnieją zasadniczo trzy podejścia do innowacji (które jednak nie są ani strategiami ani formami 

własności): integracja, polegająca na kontrolowaniu całego łańcucha „od pomysłu do pienię-
dzy”; aranżacja, wymagająca zaangażowania się tylko w niektórych fazach procesu (pozostałe 
realizowane przez partnerów lub zleceniobiorców); licencjonowanie – polegające na udzielaniu 
licencji do opracowanego i chronionego już pomysłu na specjalnych zasadach, umożliwiających 
kontrolowanie rozwoju innowacji bez finansowego ryzyka [Andrew, Sirkin 2004, s. 93]. Po-
dejście do innowacji wyraźnie koresponduje z modelami biznesowymi.  K. Obłój [2001, s. 6-9] 
podaje następujące modele: operatora, integratora i dyrygenta. Każdy z nich generuje odmienne 
kompetencje i maksymalizuje pewne typy przewag konkurencyjnych. 

36  Lepiej być pierwszym niż lepszym [Ries, Trout 1996, s. 13]. 
37  Opóźnienie może być spowodowane albo przyjętą strategią naśladowcy, albo niewystarczają-

cymi zasobami, w tym brakiem danych rynkowych sygnalizujących konieczność reakcji inno-
wacyjnej. Opóźnienie może okazać się też spóźnieniem, które należy traktować jako nieko-
rzystną konsekwencję opóźnienia. 

38  „Innowacja jest na ogół motywowana indywidualnie, oportunistyczna, wyczulona na klienta, 
burzliwa, nieliniowa i interaktywna w swym rozwoju. Menedżerowie mogą planować ogólne 
kierunki i cele, ale muszą się liczyć z wieloma niespodziankami” [Quinn 1985, s. 83]. Ale też 
każda zmiana w organizacji może mieć charakter dostosowawczy lub planowy [Bogdanienko 
2004, s. 11]. Proces twórczy charakteryzuje się występowaniem określonych faz: inspiracji, 
preparacji, inkubacji, olśnienia (które przychodzi nagle, w czasie niemożliwym do przewidze-
nia) i weryfikacji [Cisewski 1985, s. 15]. 

39  Planowanie strategiczne może także dotyczyć krótkiego okresu i jednocześnie nie mieć charak-
teru taktycznego [Steinmann, Schreyogg 1995, s. 108]. Ed McCraken twierdzi, że „planowanie 
długofalowe prowadzi firmy do stosowania pewnych rozwiązań i technik zbyt wcześnie lub zbyt 
późno. Nikt nie może planować przyszłości. Kluczem jest odebranie najświeższego impulsu              
z rynku i jego jak najszybsza realizacja. Trzy lata to perspektywa niewyobrażalna. Nawet dwa” 
[Prokesch 1993, s. 36-40]. 
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kie te czynniki, wyróżnić można innowacje: strategiczne, taktyczne i operacyjne. W 
większości przedsiębiorstw nie docenia się znaczenia innowacji operacyjnych dla 
efektywności . Innowacja ta skierowana w obszary wywierające największy wpływ 
na osiąganie celów strategicznych powoduje także głębokie zmiany we wszystkich 
sferach działalności przedsiębiorstwa [Hammer 2004, s.58] i nabiera wymiaru stra-
tegicznego. 
Zestawienie przyjętych kryteriów oraz odmian innowacji, które może być przydatne 

w analizie i organizowaniu procesów innowacyjnych zaprezentowano w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1. Klasyfikacja innowacji realizowanych przez przedsiębiorstwo 

Kryterium podziału Odmiana innowacji 

oryginalność zmian – unikatowe 
– powielane (adoptowane) 

mechanizm pobudzania – rynkowe 
– autonomiczne 

źródła zasilania 
– zewnętrzne 
– wewnętrzne 
– mieszane 

przedmiot innowacji – produktowe 
– technologiczne 

umiejscowienie – sprawnościowe (wewnętrzne) 
– sytuacyjne (środowiskowe) 

materialność – materialne 
– niematerialne 

wykorzystanie – wyłączne 
– komercyjne 

czas wdrożenia – wyprzedzające 
– opóźnione 

planowanie – dostosowawcze  
 – planowe 

zgodność z dziedziną aktywności – inicjujące 
– kontynuacyjne 

ranga 
– strategiczne 
– taktyczne 
– operacyjne 

Źródło: opracowanie własne 
 
2.4.  INNOWACJA JAKO INSTRUMENT MARKETINGOWY KREUJĄCY 

ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

Według P.F. Druckera [1992b, s. 52] „każde przedsiębiorstwo ma dwie – i tylko dwie 
podstawowe funkcje: marketing i innowacje”. Jednak ujmując marketing nie tylko            
w kategorii interfunkcji zarządzania czy globalnej funkcji biznesu, lecz jako ogólną fi-
lozofię funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, uznać trzeba nad-
rzędną pozycję marketingu w stosunku do innowacji. Marketingowa orientacja strate-
giczna określa zasadniczo zachowania rynkowe, konkurencyjne, wytwórcze i rozwojowe, 
a nawet zasady postępowania uczestników rynku wobec siebie [Żabiński 2001, s. 7].        
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W procesie zarządzania przedsiębiorstwem40 szczególną rolę odgrywa planowanie stra-
tegiczne. Zdaniem Ph. Kotlera [1994, s. 57] „zorientowane na rynek planowanie strate-
giczne jest procesem zarządzania polegającym na tworzeniu i utrzymywaniu optymal-
nych relacji między celami przedsiębiorstwa i jego zasobami a zmieniającymi się moż-
liwościami powstającymi na rynku. Celem planowania strategicznego jest modelowanie 
i przemodelowywanie przedsiębiorstwa i jego produktów tak, aby przynosiły zadowala-
jący zysk i dawały szanse rozwoju”. 

„Zadowalający zysk i szanse rozwoju” uzyskują tylko te przedsiębiorstwa, które 
wykorzystują strategie dla osiągnięcia podstawowego celu biznesu – „tworzenia kliente-
li”. Każda strategia przedsiębiorstwa oparta musi być na innowacjach. Dla strategicznej 
jednostki biznesu strategia marketingowa jest strategią główną, natomiast strategia 
innowacji zawsze ma charakter funkcjonalny (rys. 2.2), ponieważ zapotrzebowanie na 
innowacje jest pochodną realizowanych lub przygotowywanych strategii marketingo-
wych przedsiębiorstwa. Powinny być one zintegrowane i realizowane równolegle. Uza-
sadnione wydaje się być bowiem twierdzenie, że nie ma żadnego problemu istotnego 
dla strategii przedsiębiorstwa, który byłby neutralny dla innowacji – i odwrotnie, nie 
istnieje problem dotyczący innowacji, który byłby nieistotny dla realizowanej strategii.  
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Rys. 2.2. Schemat współzależności strategii marketingowej i strategii innowacji 
Źródło: opracowanie własne 

 
Wprowadzanie przez przedsiębiorstwa nowych produktów, nowych metod wytwa-

rzania, otwierania nowych rynków zbytu, zdobywania nowych źródeł surowców oraz 
uruchamianie nowych gałęzi przemysłu lub nowych form organizacji produkcji jest nie 
tylko demonstracją „ducha przedsiębiorczości” [Schumpeter 1960, s. 104], ale także ce-
lem, koniecznością i normą zachowań na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorstwa 
osiągające spektakularne sukcesy, zawdzięczają je głównie udanym innowacjom, pole-

                                                 
40  Jako przedsiębiorstwo rozumie się samodzielne przedsięwzięcie lub przedsięwzięcie w ramach 

korporacji, które jednak podlega planowaniu oddzielnie w stosunku do reszty korporacji. Ma 
ono własne (oddzielne) kierownictwo, obsługuje własny rynek i ma swoich konkurentów [Kot-
ler 1994, s. 60-72].  
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gającym zwłaszcza na wprowadzaniu do obrotu nowych produktów stanowiących ich 
aktywną reakcję na zmiany dokonujące się na rynku [Peters, Waterman 1982, s. 12; 
Penc 1996, s. 16]. Zdolność generowania nowych produktów jest pochodną ich zdolno-
ści konkurencyjnej, w szczególności zaś zależy od: 
– zasobów informacyjnych i zdolności ich przetwarzania dla wspomagania procesów 

decyzyjnych dotyczących obszarów strategii oraz innowacji, 
– zdolności rozpoznania oczekiwań oraz wrażliwości rynku na oddziaływanie po-

szczególnych składników oferty, 
– rozmiarów i jakości posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych, w tym 

zwłaszcza zasobów ludzkich [Grudzewski, Hejduk 2000b] oraz wiedzy, 
– potencjału systemu powiązań z kooperantami, dostawcami i dystrybutorami. 

Ponieważ możliwości rozwoju przedsiębiorstwa pozostają w prostych relacjach ze 
stopniem akceptacji jego oferty przez rynek (w której szczególne miejsce zajmuje pro-
dukt), zatem podstawowym celem procesów innowacyjnych powinno być doskonalenie 
i systematyczny rozwój jakościowy produktów już wytwarzanych oraz kreowanie i wpro-
wadzanie na rynek produktów zupełnie nowych [Haffer 1998, s. 28]. Nie musi to ozna-
czać konieczności zmian techniki, innowacje mogą bowiem dotyczyć także sfery psy-
chologicznej, społecznej oraz usług towarzyszących, składających się na pojęcie pro-
duktu poszerzonego [Mruk, Rutkowski 1994, s. 20]. Każdy z atrybutów produktu po-
szerzonego ma inną siłę oddziaływania na percepcję produktu przez klienta. Kształto-
wanie instrumentów marketing-mix musi uwzględniać siłę oddziaływania poszczegól-
nych czynników i prowadzić do racjonalizacji alokacji środków finansowych przezna-
czonych na ukształtowanie oferty marketingowej. Na rynek każdego roku trafia kilka-
dziesiąt tysięcy nowych produktów, których wprowadzanie zawsze obarczone jest po-
ważnym ryzykiem41. Istnieje wiele czynników zwiększających ryzyko niepowodzenia. 
Może to być np. rozproszenie rynku, prowadzące do zmniejszenia sprzedaży i wykorzy-
stania efektu skali, lub ograniczenia administracyjne i prawne czy kapitałowe, które mogą 
wystąpić w różnych fazach rozwoju nowego produktu. Głównym czynnikiem wydaje 
się być niezgodność percepcji produktu przez rynek z oczekiwaniami producentów. 
Postrzegana jakość oferty spełnia rolę strategiczną. Osiągnięcie przewagi w tym zakre-
sie staje się najważniejszą przesłanką sukcesu [Cooper, Kleinschmidt 1990, cyt. za 
Kotler 1994, s. 293]. Wysoka przewaga w tym zakresie daje 98% szans na sukces, prze-
ciętna to 58% szans na sukces, a minimalna – tylko 18%. Orientacja na jakość jest szansą 
na sukces rynkowy i pomimo dodatkowego wysiłku, a nawet wyższych kosztów jest 
opłacalna.  

                                                 
41  W 1992 r. na rynek amerykański wprowadzono 16000 nowych produktów spożywczych i dro-

geryjnych [Kotler 1994, s. 291]. Tylko 3M, mająca na rynku ponad 50 tys. produktów, co roku 
wprowadza 100 całkiem nowych [Peters, Waterman 2000, s. 442]. Skala nowości tych produk-
tów jest różna. Wyróżnia się następujące kategorie nowych produktów: produkty nowe na 
świecie – są to zupełnie nowe produkty tworzące nowy rynek; nowe linie produktów, dzięki 
którym przedsiębiorstwo może wejść na istniejący już rynek; produkty dodatkowe, uzupełnia-
jące dotychczasowe linie produktowe przedsiębiorstwa; udoskonalenia dotychczasowych pro-
duktów; produkty repozycjowane (istniejące produkty kierowane na nowe rynki lub segmen-
ty); produkty redukujące koszty – nowe produkty spełniające podobne funkcje jak produkty 
dotychczasowe wytworzone, jednak przy niższych kosztach [New Product Management for 
1980’s 1982, cyt. za  Kotler 1994, s. 291]. Liczba niepowodzeń na rynku produktów pakowa-
nych wynosi 80%; na rynku produktów i usług finansowych osiąga się również wysokie 
wskaźniki [Clancy, Shulman 1991, s. 6]. 
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Szczególnego zbadania i marketingowej ekspertyzy wymaga lansowanie nowych 
produktów zaawansowanej technologii. Dyfuzja produktów high-tech odbywa się w in-
nych warunkach niż ma to miejsce w przypadku produktów niskiej technologii, a to z po-
wodu ryzyka związanego z wysokim poziomem nakładów na przygotowanie zaawanso-
wanej technologii, a następnie niepewności rynkowego sukcesu [Leśkiewicz 1997, s. 17]. 
Ryzyko i niepewność występują zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego; 
spowodowane są głębokością i zakresem zmian w technologii oraz użyteczności pro-
duktu. Wiele przedsiębiorstw uzyskuje znaczną część swoich przychodów i zysków ze 
sprzedaży produktów niedawno wprowadzonych na rynek42. Nowe produkty postrzega-
ne są więc jako specjalnej wagi strategiczny instrument konkurencji. Jest zatem zrozu-
miałe, że na działalność badawczo-rozwojową, ukierunkowaną na innowacje produkto-
we, przeznacza się w krajach rozwiniętych ogromne środki finansowe. Jednak innowa-
cja bez korzystania z instrumentów marketingowych jest praktycznie niemożliwa, a co 
najwyżej tylko przypadkowa, poprawne zaś wykorzystanie instrumentów marketingo-
wych ma decydujący wpływ zarówno na realizację właściwych projektów, jak i na 
poprawny przebieg procesów innowacyjnych: 
– zastosowanie badań marketingowych pozwala ominąć niektóre utrudnienia w projek-

towaniu, gdyż kształt nowego produktu, głębokość modyfikacji produktu dotychcza-
sowego, a także czas tych operacji są definiowane przez odbiorców już na rynku, co 
ułatwia proces innowacyjny do tego stopnia, iż staje się on jedynie sprawdzianem in-
telektualnej i technologicznej mobilności w spełnianiu tych oczekiwań.  

– produkt nie funkcjonuje samodzielnie – zawsze wspierany jest przez inne instrumen-
ty M-mix. Ma to szczególnie istotne znaczenie w momencie wprowadzania nowych 
produktów na rynek. 

Zagadnieniem podstawowym dla strategii rynkowych jest szybkość i miejsce             
w czasie pojawiania się nowych produktów43. Kwestie te rozstrzyga się na bazie kon-
cepcji cyklu życia produktu lub raczej na tle cyklu życia potrzeby, która może być za-
spokajana przez produkty oryginalne, imitacje lub substytuty. Szybkość reakcji innowa-
cyjnej w obszarze produktu zależy w dużym stopniu od aktualnych zasobów technolo-
gicznych i mobilności przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że technologia wytworzenia 
oferty marketingowej obejmuje technologię wytworzenia fizycznej postaci produktu 
oraz zarządzanie [Capon, Glazer 1987, s. 1-14]. Utrzymanie poziomu postrzeganej war-
tości oferty na niezmienionym poziomie wymaga rozwoju technologii w stopniu przy-

                                                 
42  W USA nowe produkty już obecnie dostarczają firmom 40% przychodów [Cooper, Klein-

schmidt 1998, s. 74]. W 2002 r. połowę wpływów ze sprzedaży i jeszcze większą część zysku 
netto Procter & Gamble przynosiło 12 spośród 250 jej marek [Andrew, Sirkin 2004, s. 91]. 

43  Zasadnicze znaczenie dla sukcesu nowego produktu przemysłowego mają trzy czynniki [Coo-
per 1979, s. 100]: 
– wysoce innowacyjne produkty, wykazujące swą wyraźną wyższość nad oferowanymi przez 

konkurencję, 
– znajomość rynku i umiejętności marketingowe, 
– techniczna i produkcyjna synergia i biegłość, umożliwiająca sprawne przechodzenie przez 

kolejne fazy procesu rozwoju nowego produktu. 
Cooper ujawnia także trzy główne rodzaje barier w uzyskaniu sukcesu. Są to:  
– produkt o relatywnie wysokiej cenie, nie zawierający czytelnych korzyści ekonomicznych 

dla klienta, 
– dynamiczny rynek, na który wprowadza się wiele nowych produktów, 
– konkurencyjny rynek, na którym klienci są już dobrze zaspokojeni. 



 54

najmniej proporcjonalnym do wzrostu poziomu oczekiwań, będącego następstwem walki 
konkurencyjnej, dzięki której standardy sektorowe ustanawiane są na coraz wyższym 
poziomie. Zbudowany przez innowacje potencjał technologiczny w zależności od przy-
jętej strategii marketingowej może być uruchamiany w wybranym czasie i dla osiągnię-
cia różnych celów, a jego rozwój powinien być skorelowany z aktualną i przewidywaną 
sytuacją konkurencyjną przedsiębiorstwa. Technologia jest dzisiaj aspektem na tyle 
ważnym, że istnieje silniejsza niż dotychczas potrzeba uwzględnienia jej w procesie za-
rządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Rozwój technologii zawsze w efekcie 
prowadzi do pojawienia się nowej oferty lub modyfikacji ofert już istniejących. Tym 
samym wzrasta więc stopień zaspokojenia potrzeb konsumentów. Z czasem powstają 
też oferty komplementarne oraz nowe pomysły produktowe, które nie mogą być zreali-
zowane z powodu niedostatków po stronie technologii. Śledzenie i analizowanie rozwo-
ju techniki i technologii jest zadaniem trudnym, ponieważ „linie rozwojowe techniki nie 
będą dokładnie odwzorowywać celów, zadań i życzeń ludzkich, albowiem owa logika 
techniki ma charakter nie tylko adaptacyjny, ale i kreatywny” [Zacher 1986, s. 23]. 
Istnieje więc szczególne sprzężenie zwrotne pomiędzy techniką a potrzebami – nowe 
potrzeby wymuszają nową technikę, ta zaś może generować nowe potrzeby. Podobny 
charakter ma sprzężenie między poziomem zaspokojenia potrzeb, poziomem technolo-
gii z jednej strony a poziomem zdolności konkurencyjnej44 z drugiej (rys. 2.3). 
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Rys. 2.3. Cykl wzrostu stopnia zaspokojenia potrzeb i wzrostu poziomu zdolności konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa  
Źródło: opracowanie własne 

 
Sygnał sprawczy S1 (S1 > S2 > S3) powoduje reakcję innowacyjną I w przedsiębior-

stwie o poziomie zdolności konkurencyjnej Z1 (Z1 < Z2 < Z3), co wpływa na przesunięcia 
zarówno w obszarze poziomu zaspokojenia potrzeb N1, jak i poziomu technologii T1. 
Ostatecznym efektem wdrażania kolejnych innowacji jest wzrost poziomu zdolności 
konkurencyjnej, odpowiednio do stanów Z2 i Z3. Wyższy poziom zdolności konkuren-
                                                 
44  Przyjęto, że dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstwa przesądza o poziomie zdolności konkuren-

cyjnej i relacje między stopniem zaspokojenia potrzeb a zdolnością konkurencyjną są podobne 
do relacji między stopniem zaspokojenia potrzeb a dojrzałością innowacyjną [Bielski 1999, s. 70]. 
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cyjnej pozwala dostrzegać i reagować na sygnały o coraz niższym natężeniu. Przedsię-
biorstwo, wdrażając kolejne innowacje, doskonali się, staje się coraz bardziej konkuren-
cyjne na obsługiwanym rynku. Tak więc dążenie przedsiębiorstwa do zaspokojenia 
potrzeb klientów na coraz wyższym poziomie jest siłą napędową jego rozwoju. Bezpo-
średni udział we wdrażaniu innowacji uczy, jak należy to robić i jak w tym, co się robi, 
stawać się bardziej wydajnym i sprawnym. Efekty takiego uczenia się przez pracę moż-
na przewidzieć i opisać funkcjami w postaci krzywych uczenia się lub krzywych do-
świadczenia. Uczenie się i rozwój ma podstawowe znaczenie dla sytuacji przedsiębior-
stwa na rynku, zaś B.D. Henderson, prezes Boston Consulting Group, twierdzi, że: 
„teoria krzywych uczenia się jest prawie tak ważna dla amerykańskiego przemysłu, jak 
E = mc2 dla fizyki...” [Henderson 1986, cyt. za Brzeziński 1998, s. 24]. Badania anali-
tyczne prowadzone nad wszystkimi fazami wprowadzania na rynek nowych produktów 
high-tech dowodzą, że głównym źródłem innowacyjności jest koncentracja przedsię-
biorstwa na swoich autentycznych atutach – produkty się zmieniają, pojawiają się nowe, 
a kluczowe umiejętności pozostają. Tworzone nowe platformy technologiczne stanowią 
z kolei podstawę do tworzenia nowych segmentów rynku45. 

Zmiany w potencjale technologicznym przedsiębiorstwa najczęściej znajdują swoje 
odzwierciedlenie w oferowanych na rynku produktach (rys. 2.4).  
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Rys. 2.4.  Implikacje produktowe rozwoju technologii 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
45  W zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwo może realizować projekty [Wheelwright, 

Clark 1992, s. 70-82]: 
– pochodne – koncentrujące się na podnoszeniu poziomu wartości dotychczasowej oferty, 
– płaszczyznowe – tworzące projekt i części, wspólne dla zmian w produkcie oraz technologii,  
– przemysłowe – ustalające nowe centralne produkty i nowe wiodące technologie,  
– badania i rozwój, które ostatecznie (prawdopodobnie) znajdą wyraz w rozwoju handlowym. 
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Obserwowana potrzeba A wymusza rozwój technologii A, umożliwiającej dostar-
czenie na rynek produktu A, zaspokajającego tę potrzebę. Autonomiczny rozwój tech-
nologii A do poziomu A1 umożliwia wygenerowanie zmodyfikowanej A1 wersji pro-
duktu A. Zarówno produkt A1, pojawiający się na rynku, jak i technologia A1 mają 
wpływ na ewolucję potrzeb. Kolejna potrzeba B wymaga technologii B, umożliwiającej 
dostarczenie produktu B, a po etapie rozwoju i osiągnięciu fazy B1 możliwe jest dostar-
czenie oferty, której rdzeniem będzie produkt B1. Rezultatem równoległego rozwoju 
technologii A1 i B1 może być technologia C, pozwalająca na generowanie produktów A2 
i B2, a także produktu C, na który nie istnieje jeszcze popyt na rynku, a nawet nie jest 
zdefiniowana potrzeba. Zadaniem marketingu jest definiowanie przyszłych potrzeb, które 
mogą być zaspokajane tylko przez produkty zrealizowane przez rozwinięte technologie. 
Menedżerowie odpowiedzialni za strategie twierdzą, że należy skupiać uwagę na rodzi-
nach produktów, mogących wyrastać ze wspólnej platformy technologicznej.  

Wyłączność eksploatacji nowej technologii w pierwszym okresie jej istnienia stwa-
rza przesłanki dla sukcesu w dłuższym okresie [Popławski 1993, s. 9]. Po pierwsze: 
przy sprawnej kampanii promocyjnej ten fakt może utrwalić się w umysłach klienteli, 
co zgodnie z niezmiennym prawem percepcji [Ries, Trout 1997, s. 13] jest podstawą 
sukcesu, po drugie: posiadanie wyłączności i prawne zabezpieczenie własności intelek-
tualnej to możliwość stworzenia przewagi długookresowej – co zważywszy na fakt, iż 
trwałość jest jednym z najbardziej pożądanych atrybutów przewag konkurencyjnych, 
pozwala osiągać korzyści płynące z wyjątkowej pozycji w dłuższym okresie, przy rela-
tywnie dużym bezpieczeństwie; naśladowcy znajdują się w gorszej pozycji kosztowej, 
po trzecie: technologia ma także wymiar komercyjny – można ją sprzedać w dowolnym, 
wybranym momencie (pozwala to na dyskontowanie nakładów, a jednocześnie umożli-
wia kontrolowanie rynku). Z upływem czasu technologie (rys. 2.5) pionierskie upo-
wszechniają się, a efekty konkurencyjne, wynikające z jej stosowania, maleją. Zmniejsza 
się również wymiar potencjału komercyjnego tkwiący w technologii jako produkcie. 
Decyzje w tym obszarze muszą być bardzo wyważone, ponieważ jedna pozycja w port-
felu technologicznym rodzi wiele pozycji w portfelu produktów [Hutt, Speh 1997,              
s. 357].  
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Rys. 2.5. Konkurencyjna skuteczność technologii w różnych fazach ich cyklu rozwojowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Friedrich, Lubos, Dworzecki 1992b, s. 27, 28] 
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Portfel technologii zwraca uwagę na konieczność starannego zdefiniowania głów-
nych kompetencji przedsiębiorstwa. Strategiczne myślenie o technologii oznacza reali-
styczną ocenę własnych zasobów, zwłaszcza w obszarach kluczowych technologii, oraz 
możliwości ich rozwoju i koncentrowania uwagi na zagadnieniu przewag konkurencyj-
nych. 

Umiejętność komercjalizacji technologii pozwala wiodącym przedsiębiorstwom 
szybciej wprowadzać na rynek produkty lub procesy, wykorzystywać swoje technologie 
w produktach obejmujących szerszą gamę rynków, wprowadzać większą liczbę produk-
tów i wcielać w nich szerszy zakres technologii [Nevens, Summe, Uttal 1990, s. 157]. 
Dzięki szybkiemu reagowaniu na wyzwania rynku uzyskują one szereg korzyści: 
– wykorzystują w produkcie możliwie najnowsze technologie, przez co demonstrują 

swoją wiarę we własny potencjał technologiczny i umacniają swój wizerunek lidera, 
– krótki okres wdrażania nowych technologii sprawia, że skraca się perspektywa plani-

styczna i zwiększa się możliwość trafniejszej prognozy potrzeb konsumentów, 
– zastępowanie starszych produktów nowszymi, o bardziej efektownej i efektywnej 

konstrukcji pozwala na szybkie obniżenie kosztów, 
– eksploatacja centralnych technologii na rynkach wielu produktów i wielu regionów 

geograficznych pozwala rozłożyć wysokie koszty rozwoju, 
– klienci skłonni są zapłacić wyższą cenę za produkt dokładniej spełniający ich ocze-

kiwania, 
– obniżenie ryzyka, związanego z istniejącymi barierami rynkowymi. 

Traktowanie czasu jako istotnego czynnika determinującego poziom zdolności kon-
kurencyjnej określa sposób, w jaki przedsiębiorstwo – innowator rozstrzyga kwestie do-
tyczące czasu komercjalizacji innowacji. Inny jednak jest tryb postępowania w przy-
padku produktów końcowych wprowadzanych do obrotu na rynki, a inny dla innowacji 
procesowych, mających zwiększyć sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa i obni-
żyć poziom kosztów wytworzenia produktów. Innowacje procesowe mają walor komer-
cyjny najczęściej eksponowany dopiero w końcowej fazie cyklu rozwojowego tej inno-
wacji. Moment wejścia na rynek może stanowić punkt krytyczny w procesie komercja-
lizacji nowego produktu. Może to być [Kotler 1994, s. 315]: 
a) wejście pionierskie – daje korzyści inicjatora, polegające między innymi na opano-

waniu kanałów dystrybucji, przejęciu nabywców oraz zdobyciu reputacji przedsię-
biorstwa wiodącego46, 

b) wejście równoległe – umożliwia dopracowanie produktu i podział kosztów promocji 
pomiędzy wdrażających równolegle innowacje produktowe, 

c) wejście opóźnione w stosunku do pioniera – wadą jest utrata korzyści inicjatora, 
główną zaletą zaś obniżenie kosztów do poziomu 65% kosztów innowacji pioniera 
oraz skrócenie do 70% czasu na rozwój innowacji [Mansfield 1984, s. 49] oraz moż-
liwość usunięcia wad istniejących w produkcie konkurenta i użycia trafniej skompo-
nowanego instrumentarium marketingowego.  

Przejawem racjonalnego podejścia do czasu jest aktywna postawa wobec prognozy 
cyklu rynkowego. Przedsiębiorstwo powinno koncentrować się nie tylko na obserwacji 
cyklu życia własnej marki, ale także powinno analizować historię produktu, a nawet 
globalny popyt zrealizowany na rynku, sumę produktów oryginalnych, imitacji i substy-
tutów. Długość poszczególnych faz cyklu życia i ich proporcje są zróżnicowane w za-

                                                 
46 Według badań McKinseya, pierwszeństwo w wejściu na rynek, nawet jeśli powoduje przekro-

czenie budżetu, jest lepsze niż wejście późniejsze, w ramach budżetu [Kotler 1994, s. 315]. 
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leżności od produktu i rynku47. Efektywne strategie marketingowe wymuszają zmiany 
jakościowe produktów w poszczególnych fazach cyklu rynkowego, a także w zależno-
ści od charakteru i głębokości zmian w produkcie – modyfikacje pozostałych instru-
mentów marketingowych [Hiam 1999, s. 37]. Są to więc strategie oparte na innowa-
cjach, za pomocą których można wpływać zarówno na sprzedaż własnego produktu, jak 
i na globalny popyt zrealizowany na rynku (rys. 2.6). Istotna jest postawa, jaką przyjmie 
innowator w przypadku pojawienia się naśladowców: czy będzie to postawa bierna czy 
aktywna. Inicjator w momencie wejścia na rynek aż do pojawienia się pierwszych na-
śladowców znajduje się w pozycji monopolisty48.  
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Rys. 2.6. Sterowanie cyklem rynkowym produktu: 
a) bierna postawa innowatora, b) aktywna postawa innowatora 
Źródło: opracowanie własne 
 

Nowe wejścia powodują utratę monopolu i spadek udziału przedsiębiorstwa w ogól-
nym popycie realizowanym na rynku. Jeżeli w momencie t2 inicjator nie podejmie zde-
cydowanych działań w zakresie modyfikacji produktu lub w obszarze innych instrumen-
tów marketingowych (zwłaszcza ceny), to może dojść do sytuacji, kiedy to spadkowi 
udziału w rynku będzie towarzyszyć także spadek wartości sprzedaży przedsiębiorstwa 
A (UA4 < UA2). Kolejne wejścia (C1) mogą przyspieszyć spadek sprzedaży przedsiębior-
stwa A (rys. 2.6a). Aktywna postawa innowatora (rys. 2.6b) oznacza, iż przewiduje on 
moment wejścia konkurentów i odpowiada nową kompozycją instrumentów marke-
tingowych. Zazwyczaj naśladowcy proponują ceny niższe o 40-50% [Capon, Glazer 
1987, s. 1-14, cyt. za Hutt, Speh 1997, s. 199]. Innowator może sięgnąć wówczas rów-
                                                 
47  Przy prognozowaniu kształtu cyklu życia produktu uwzględnia się wiele różnych czynników 

wpływających na długość faz [Goldman, Muller 1982, cyt. za Kotler 1994, s. 333]: 
– faza rozwoju jest krótsza dla produktów kupowanych rutynowo niż dla produktów high-tech, 
– faza wprowadzenia i wzrostu będzie krótka, jeżeli produkt nie wymaga stworzenia nowej in-

frastruktury w zakresie dystrybucji, komunikowania się z rynkiem i usług, 
– faza dojrzałości będzie długa, jeżeli gusty klientów będą stabilne, a przedsiębiorstwo utrzy-

ma przywództwo na rynku, 
– faza spadku jest tym dłuższa, im wolniejsze tempo zmian gustów i technologii oraz im więk-

sza lojalność klientów. Niskie bariery wyjścia także zwiększają korzyści dla pozostających      
w sektorze. 

48  Dawniej firma Sony trwała na tej pozycji nawet trzy lata, w latach 90. okres ten skrócił się do 
zaledwie 6 miesięcy, w których względnie spokojnie można odzyskiwać nakłady poniesione na 
innowacje [Kotler 1994, s. 293], dzisiaj jest jeszcze krótszy. 
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nież do tego instrumentu. Możliwe jest jednak użycie innych instrumentów marketin-
gowych. Zaproponowanie znaczącej modyfikacji produktu, poza wzrostem tempa roz-
woju sprzedaży do poziomu UA4 (rys. 2.6b), może powodować ustalenie nowego stan-
dardu rynkowego, stworzenie kolejnych barier wejścia, redukcję tempa wzrostu przed-
siębiorstwa B oraz przesunięcie na wyższy poziom globalnego popytu realizowanego na 
rynku. W każdym z tych przypadków, ale też w każdej fazie cyklu rynkowego produktu 
powinny być różnicowane nie tylko marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek, 
ale także nasilenie i kierunki działań innowacyjnych (tab. 2.2).  

Tabela 2.2. Implikacje dla marketingu i innowacji wynikające z cyklu rynkowego produktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implikacje dla marketingu 

Cel agresywne wejście maksymalizacja udziału maksymalizacja zysku 
eksploatacja 
produktu - 

utrzymanie zysku 
Klienci docelowi pionierzy wcześni naśladowcy większość marketerzy 
Konkurencja niewielka rosnąca duża zmniejszająca się 

Rodzaj przewagi 

jakościowa, 
skupiona, 

materialna, 
demonstrowana, 

czytelna, wyłączna 

skupiona, niematerialna rozproszona, niematerialna, synergiczna, 
nieczytelna 

skupiona, 
niematerialna, 

czytelna 

Obszar przewagi produkt marka cena i usługi dodatkowe cena 
 

 
Produkt podstawowy udoskonalony zróżnicowany wybrane odmiany 
Cena wysoka malejąca niska niska 
Promocja silna silna słabnąca słaba 

Funkcje reklamy 
edukacyjna, 

informacyjna, 
nakłaniająca 

utrwalająca nakłaniająca, utrwalająca informacyjna 

Dystrybucja selektywna intensywna intensywna selektywna 

Implikacje dla innowacji 

Nakłady duże średnie średnie duże 
Mechanizm 
pobudzania autonomiczne rynkowe rynkowe autonomiczne 

Oryginalność  unikatowe adoptowane adoptowane unikatowe 
Zasilanie mieszane wewnętrzne mieszane mieszane 
Przedmiot produkt marketing marketing technologia 
Umiejscowienie wewnętrzne zewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne 
Materialność materialne niematerialne niematerialne materialne 
Ranga strategiczne taktyczne operacyjne strategiczne 

sprzedaż 
zysk 

czas 

zysk 

sprzedaż 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie [Kotler 1994, s. 328-346; Haffer 1998, s. 66;             

Żurawik, Żurawik 1996, s. 306] 



 60

Jedną z ważniejszych cech przedsiębiorstwa posiadającego zdolność konkurencyj-
ną jest umiejętność tworzenia i pokonywania barier rynkowych. Bariery wejścia i wyj-
ścia z rynku mają podstawowe znaczenie dla struktury i rentowności sektora konkuren-
cyjnego. Podstawą decyzji o wejściu do sektora jest jego potencjał rentowności, koszty 
wejścia oraz ryzyko działalności i koszty wyjścia. Głównymi barierami wejścia zależą-
cymi od rodzaju sektora są: ekonomia skali, zróżnicowanie produktów, potrzeby kapita-
łowe, dostęp do kanałów dystrybucji, gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali, 
polityka państwa [Porter 1992, s. 25-31] oraz wymagania patentowe i licencyjne, ogra-
niczenia lokalizacyjne, surowcowe, handlowe, znaczenie reputacji [Kotler 1994, s. 207] 
i inne, np. dostępność zasobów ludzkich o pożądanej charakterystyce. Wartość ustano-
wionych barier wejścia zależy w większości przypadków od nakładów poniesionych na 
inwestycji oraz innowacje. W momencie wejścia bariery wejścia równe są barierom 
wyjścia, natomiast dalej zmniejszają się wraz z dyskontowaniem pozycji, będącej wyni-
kiem innowacji zgodnie z formułą: 

 WBWY = WBWE + ΣNI – ΣZE – ΣPK  (2.3) 
gdzie:  

WBWE –  wartość barier wejścia, 
ΣNI  –  suma nakładów na badania i inwestycje rzeczowe, 
ΣZE  –  zyski z eksploatacji pozycji rynkowej, 
ΣPK  –  przychody z tytułu komercjalizacji innowacji. 
Źródło: opracowanie własne 

 
Pod względem zysków sektora najlepsza jest sytuacja, w której bariery wejścia są 

duże, a bariery wyjścia małe [Porter 1992, s. 39; Scholz 1984, cyt. za Niestrój 1996,         
s. 62]. Wejście do takiego sektora jest utrudnione, natomiast przedsiębiorstwa, którym 
się nie powiodło, z łatwością opuszczają sektor. Wydaje się jednak, że zagadnienie 
barier rynkowych należy rozpatrywać w ujęciu dynamicznym – uwzględniając zarówno 
czas wejścia, jak i fazę rozwoju rynku (rys. 2.7).  
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Rys. 2.7. Bariery rynkowe na tle cyklu rynkowego produktu 

Źródło: opracowanie własne 



 61

Wejście pionierskie, powodujące powstanie nowego rynku, oznacza stworzenie 
bariery dla potencjalnych nowych wejść na poziomie B0. Wartość ta w przybliżeniu jest 
sumą nakładów koniecznych do wejścia pioniera. Obejmuje więc nakłady materialne         
i niematerialne. W szczególności są to koszty badań rozwojowych oraz inwestycji rze-
czowych. Do czasu t1 linia barier wejścia w zasadzie pokrywa się z linią barier wyjścia. 
Pominięto bowiem w tym momencie obniżenie barier wyjścia wynikające ze wzrostu 
umiejętności i doświadczenia zdobywanego przez pracowników podczas prac wdroże-
niowych i rozwojowych. Może to ułatwić wyjście z sektora, pod warunkiem, że zdobyte 
doświadczenie nie ma charakteru unikatowego, niemożliwego do zdyskontowania w in-
nym działaniu. Ewentualne wejście nowego podmiotu w czasie tw1 wymaga pokonania 
barier o wartości Btw1, które są wyższe od B0. Jest to wynikiem utraty premii za pierw-
szeństwo na rynku, wyższych kosztów obsługi wchodzącego związanych z efektem 
uczenia się organizacji pionierskiej oraz utrudnień w obszarze lokalizacji i dostępie do 
kanałów dystrybucji. Od chwili pojawienia się zysków i możliwości dyskontowania na-
kładów krzywe ilustrujące bariery wejścia i wyjścia rozchodzą się. Rozwój rynku oraz 
interesująca rentowność mogą zachęcić do wejścia nowe podmioty. Muszą one być 
przygotowane jednak do poniesienia kosztów wejścia na poziomie Btw2. Przedsiębior-
stwa funkcjonujące w sektorze dążą cały czas do zwiększenia barier wejścia. Dzięki 
innowacjom o charakterze sprawnościowym uzyskują dobre wyniki ekonomiczne, lecz 
ocena stopnia nowości jest coraz niższa w oczach odbiorców. Pojawiająca się w fazie 
dojrzałości innowacja o bardziej radykalnym oddziaływaniu może powodować wzrost 
barier wejścia od poziomu B2w do B2w' jako efekt ustanowienia wyższego standardu 
sektorowego, zahamowania tempa spadku przyrostów sprzedaży oraz wzrostu poziomu 
akceptacji (oceny stopnia nowości) od SN2 do SN2'. Innowacje wymagają zaangażowania 
zasobów w fazie rozwojowej modyfikacji, stąd zmniejszone o ∆i tempo spadku wartości 
barier wyjścia w czasie t2 – t1. 

Możliwość komercjalizacji technologii (sprzedaż know-how, patentów i innych 
praw wyłącznych) może prowadzić do radykalnego zmniejszenia barier wyjścia (z po-
ziomu B3z do B3z'), niekoniecznie powodując obniżenie barier wejścia. Tak więc aktyw-
ność innowacyjna przedsiębiorstwa decyduje o jego pozycji w branży, natomiast inno-
wacyjność sektora ma decydujący wpływ na wartość barier wejścia. W sektorach o bar-
dzo dużej intensywności innowacji, poprzez fakt burzenia dotychczasowego układu         
w sektorze, innowacje ograniczają znaczenie innych niż innowacyjność czynników two-
rzących bariery wejścia. Innowacje wdrażane przez przedsiębiorstwo wpływają na pod-
niesienie jego barier wyjścia ze względu na nakłady, ale mogą też powodować obniże-
nie barier, jeżeli innowacja powoduje powstawanie nowych (także pozasektorowych) 
możliwości eksploatacji zasobów. Najczęściej jednak możliwość wykorzystania eko-
nomii skali dają innowacje powodujące większą specjalizację oraz zagrożenie pułapką 
bariery wyjścia49.  

Etapem końcowym procesu innowacyjnego jest dyfuzja innowacji. W większości 
przypadków łączny efekt procesu innowacyjnego pozostawałby niewielki, gdyby nie 

                                                 
49  Uważa się jednak, że droga do sukcesu zawsze prowadzi  przez jakąś specjalizację [STRATE-

GOR 1995, s. 162]. Wybór właściwej formy zależy od stopnia dojrzałości dziedziny i sytuacji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Każda specjalizacja wymaga innowacji. Obszary aktywności 
innowacyjnej ulegają zróżnicowaniu w zależności od przyjętej drogi rozwoju. Innowacja jed-
nak, dając skutki o wymiarze strategicznym, staje się ważnym aspektem strategii marketingo-
wej każdego przedsiębiorstwa.  
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nastąpiło rozpowszechnienie innowacji. W literaturze dotyczącej procesu dyfuzji [Karcz 
1996, s. 11-15] spotyka się wyraźne rozróżnienia pomiędzy adopcją a dyfuzją innowa-
cji. Adopcja z reguły rozumiana jest jako decyzja o zastosowaniu innowacji przez kon-
kretnego konsumenta – jest to jednostkowe zastosowanie innowacji. Natomiast dyfuzja 
innowacji dotyczy szerszego systemu społecznego50 i polega na adopcji innowacji przez 
kolejnych członków systemu. Zdaniem M.J. Bakera [1---, cyt. za Pomykalski 1997,          
s. 89] zakres rozpowszechnienia innowacji jest określony przez trzy wzajemnie powią-
zane czynniki:  
– nowość i oryginalność innowacji,  
– wymagania, gusty i upodobania potencjalnych użytkowników, 
– prawdopodobieństwo zgodnego z oczekiwaniami zaspokojenia potrzeb. 

Wprowadzaniu innowacji towarzyszy rozpowszechnianie informacji o niej, zapo-
czątkowującej proces uczenia się51. W. Popławski [1995, s. 186] sugeruje rozpatrywanie 
problemu dyfuzji innowacji technicznych z podziałem wszystkich innowacji na dwie 
grupy: innowacje o niskich kosztach adopcji i raczej krótkim okresem ich zwrotu oraz 
innowacje charakteryzujące się wysokim kosztem adopcji i długim okresem zwrotu. 
Zauważa ponadto, że im bardziej złożona innowacja, tym większe bariery muszą być 
pokonane w procesie adopcji, przy czym złożoność konkretnych innowacji odbierana 
jest różnie w zależności od potencjału przedsiębiorstwa dokonującego adopcji. Podział 
innowacji na techniczne oraz konsumpcyjne ma swoje uzasadnienie w stwarzaniu moż-
liwości kształtowania instrumentów pozwalających na korygowanie dyfuzji zgodnie             
z wolą inicjatora. Umiejętność wpływania na proces dyfuzji innowacji jest również 
cechą przedsiębiorstwa, składającą się na jego zdolność konkurencyjną. Wyróżnić moż-
na dwie podstawowe sytuacje: 
a) przedsiębiorstwo, w którym powstała innowacja, jest zainteresowane jej szybkim 

rozpowszechnieniem. Jest to sytuacja typowa dla wszystkich innowacji w obszarze 
produktu, zwłaszcza zaś innowacji zmieniających postrzeganą użyteczność brutto 
oferty marketingowej. Celem strategii jest rozpowszechnianie nowych produktów          
w tempie większym niż tempo sprzedaży produktów konkurencyjnych oraz osiąg-
nięcie możliwie największego rozpowszechnienia do momentu pojawienia się naśla-
dowców, 

b)  przedsiębiorstwo – innowator nie jest zainteresowane szybką dyfuzją. Odnosi się to 
zasadniczo do innowacji w obszarze technologii wytwarzania oferty. W interesie 
przedsiębiorstwa jest ukrywanie źródeł, obszarów i sposobów tworzenia opartych na 
tych innowacjach przewag konkurencyjnych. Ewentualną komercjalizację przedsię-
biorstwo skłonne jest rozważać dopiero w okresie przechodzenia technologii do fazy 
technologii bazowej. W innej sytuacji znajdują się innowacje zdecydowanie nieko-
mercyjne o charakterze sprawnościowym oraz technologie wytwarzania oferty mar-
ketingowej w zakresie niematerialnym, uzyskujące wymiar komercyjny po długo-
okresowej weryfikacji rynkowej i rozpowszechniane na specjalnych zasadach (np. 
franchising).  

                                                 
50  Według E.M. Rogersa proces adopcji odbywa się w „czasie prywatnym”, zaś dyfuzji w „czasie 

społecznym” [Rogers 1983, cyt. za Karcz 1996, s. 12]. 
51 Przepływ informacji o nowym wyrobie między jego producentem a naśladowcami zespół            

R. Coombsa uważa za podstawowy element dyfuzji [Coombs,  Saviotti, Walsh 1981, s. 121]. 
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Do opisu przebiegu dyfuzji innowacji produktowych można przyjąć model zapro-
ponowany przez F.M. Bassa52. Decydująca o powodzeniu dyfuzji jest grupa innowato-
rów decydujących się na wczesną adopcję. Grupa ta stanowi 2,5% populacji i zdaniem 
F.M. Bassa reaguje pod wpływem komunikacji masowej. Pozostałe cztery grupy stano-
wią grupę imitatorów, którzy działają zgodnie z regułą społecznego dowodu słuszności 

[Cialdini 1996, s. 112-152]. Przebieg procesów dyfuzji różnych innowacji, ilustrowany 
wykresami dyfuzji, ma znaczenie nie tylko informacyjne, ale także poznawcze i strate-
giczne, pozwalając przewidywać tempo rozprzestrzeniania się innowacji i poziom nasy-
cenia zdefiniowanej, celowej grupy odbiorców. E.M. Rogers [1962, cyt. za Pomykalski 
1997, s. 91], podając cechy charakteryzujące innowacje, które mają decydujący wpływ 
na jej akceptację, wyróżnia: względną dogodność innowacji, kompatybilność, komplek-
sowość, podzielność innowacji, przystępność. Czynnikami wpływającymi na tempo pro-
cesu dyfuzji innowacji technicznych w przemyśle są natomiast [Popławski 1995, s. 193]: 
– względne korzyści płynące z innowacji oraz zakres niepewności i ryzyka, 
– zakres inwestycji i konieczność uruchomienia innowacji komplementarnych, 
– zasób wiedzy53 umożliwiający prognozę kierunków i tempa przemian w obszarze in-

nowacji, 
– ograniczenia formalno-prawne i zaopatrzeniowe, 
– poziom koncentracji w branży, 
– koegzystencja nowych i dotychczasowych rozwiązań oraz interakcje z otoczeniem. 

Przebieg procesu rozpowszechniania innowacji zależy nie tylko od cech samej in-
nowacji i charakteru odbiorców dokonujących pojedynczych adopcji, lecz również od 
cech systemów społecznych, na obszarach których innowacja ma być rozpowszechniona. 
Innowacje łatwiej są przyswajane w ramach systemów [Engel, Blackwell, Kollat 1978; 
Runyon, Steward 1987; Karcz 1996, s. 14-15] charakteryzujących się wysokim ogól-
nym poziomem zaspokojenia potrzeb (co postrzegane jest jako efekt kolejnych innowa-
cji), pozytywnym nastawieniem do zmian i tolerancją odmienności, w których istnieje 
ekonomiczna i techniczna infrastruktura wspierająca procesy innowacyjne, wytworzono 
pozytywny klimat oraz mechanizmy akceptacji i promocji indywidualnych karier,             
a także sukcesu. Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje, posiadające wysoki po-
ziom zdolności konkurencyjnej, podejmują trud optymalizacji przebiegu tego procesu      
z punktu widzenia swoich interesów, a znajomość modeli dyfuzji ułatwia rozwiązanie 
problemu optymalizacyjnego, w którym funkcją celu jest maksymalizacja zysku                  
w określonym czasie.  

2.5.  PRZEBIEG I EFEKTY PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

Proces innowacyjny rozgrywa się na wielu płaszczyznach: psychologicznej, orga-
nizacyjnej, społecznej, technicznej i ekonomicznej i można go traktować jako zespół 
działań prowadzących do praktycznego zastosowania pomysłu innowacyjnego lub             
w szerszym rozumieniu: i rozpowszechnienia innowacji. Proponowana definicja procesu 

                                                 
52  Model Bassa zastosowano do przewidywania dyfuzji innowacji w handlu detalicznym, techno-

logii przemysłowej, rolnictwie oraz na rynku dóbr trwałego użytku. [Bass 1969, cyt. za Karcz 
1996, s. 12]. 

53  Wiedza (rdzenna i dodatkowa oraz jej kompatybilność) powinna być brana pod uwagę jako 
kryterium segmentacji nabywców ze względu na czas i sposób przyswajania innowacji [Saaks-
jarvi 2003, s. 41]. 
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innowacyjnego przedstawia się zatem następująco: jest to zespół działań o charakterze 
technicznym, ekonomicznym, psychologicznym i społecznym, prowadzących do zmiany 
jakości życia społeczeństwa poprzez udostępnienie nowego rozwiązania zaspokajającego 
określone potrzeby. Nowa jakość życia w podejściu zobiektywizowanym oznacza no-
wy, wyższy poziom materialnych, kulturalnych oraz społecznych warunków życia spo-
łeczeństwa – niezależny w dużym stopniu od jego postrzegania i wartościowania przez 
ludzi. W podejściu subiektywnym jakość życia zawiera ocenę stopnia zaspokojenia 
potrzeb dokonywaną przez jednostkę [Zarządzanie... 1997, s. 10]. Proces innowacyjny 
może się rozpocząć dopiero wtedy, gdy warunki zewnętrzne i wewnętrzne osiągną od-
powiedni stan. Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie reakcji innowacyjnej               
w przedsiębiorstwach o dużej zdolności konkurencyjnej, przy zapewnieniu uczestnikom 
procesu wysokiej motywacji. Duża dojrzałość innowacyjna powoduje zmniejszenie 
wagi siły sygnału sprawczego. Nasuwa się więc refleksja, że aktywność innowacyjna 
przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu zależy od warunków środowiskowych54, zaś 
głównym czynnikiem zasobowym strategii opartej na innowacjach są zasoby ludzkie. 
Ograniczona, ale jednak występująca w wielu dziedzinach przewidywalność kierunków 
zmian w otoczeniu, w szczególności zaś w otoczeniu technicznym, powoduje, iż w nie-
których sektorach możliwe jest planowanie innowacji nawet w przedziale czasowym 
uznawanym w sektorze za strategiczny. Zatem strategia marketingowa zawierać musi 
program rozwoju nowych produktów, nowych technologii oraz form marketingu. Inno-
wacje wdrażane przez przedsiębiorstwo są bowiem konsekwencją strategii marketingo-
wej na obsługiwanym rynku. Dokonując wyboru strategii innowacji, powinno brać się 
pod uwagę: fazę rozwojową dziedziny aktywności, strategię marketingową na obsługi-
wanym rynku, aktualny i docelowy stan zasobów przedsiębiorstwa oraz potencjał i za-
mierzenia innowacyjne konkurentów. W literaturze spotkać można różne klasyfikacje 
strategii innowacji55. Uwzględniając hierarchiczne usytuowanie strategii innowacji, ce-

                                                 
54  Na znaczenie wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa dla skuteczności realizowanej przez 

nie strategii produktowych wskazują też [Burns, Stalker 1996, s. 77-96] oraz [Obłój 1994b,         
s. 74-127] i [Janasz 1990, s. 13].  

55  G. Lancaster i L. Massingham [1993, s. 135-138] proponują następujący podział: 
– strategia ofensywna – polega na tworzeniu w przedsiębiorstwie warunków stymulujących 

powstawanie i niezwłoczne wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań. Oznacza to wysokie 
koszty i ryzyko, że pomysły i wynalazki będą mało wartościowe, że powstaną zbyt późno 
lub nawet nie pojawią się wcale, 

– strategia defensywna – niski poziom oryginalności wprowadzanych zmian, ryzyka oraz 
ewentualnych korzyści. Dążąc do obniżania kosztów, wprowadza się na rynek substytuty 
produktów nowych, oferowanych przez przedsiębiorstwa stosujące strategię ofensywną, 

– strategia zasilania zewnętrznego, 
– strategia wchodzenia w nisze, 
– strategia kreowania rynku – jej podstawą są innowacje radykalne, nowe na świecie,  
– strategia niezależna – polegająca na koncentrowaniu wysiłków innowacyjnych na produkcie, 

unowocześnianiu go i zwiększaniu jego udziału w rynku, 
– strategia pozyskiwania specjalistów – zamiast zakupu licencji w celu uzyskania technologii 

konkurentów pozyskuje się specjalistów przedsiębiorstwa konkurencyjnego dysponujących  
pożądaną wiedzą (know-how) i umiejętnościami, 

– strategia pozyskiwania przedsiębiorstw.  
Ograniczona przydatność tej klasyfikacji wynika z braku wyróżnienia kryteriów podziału. 
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lowym wydaje się przyjęcie podziału strategii innowacji w postaci zbliżonej do podzia-
łu normatywnych strategii rozwoju przedsiębiorstwa56: 
– ekspansywna strategia innowacji, wymagająca zaangażowania znacznych środków, 

koncentracji na rozwoju wewnętrznym, silnie uwzględniająca czas wdrożenia inno-
wacji, 

– selektywna strategia innowacji, bazująca na rozwoju mieszanym, obejmująca strate-
gie wchodzenia w nisze, strategie zakupu licencji oraz pozyskiwania specjalistów,  

– pasywna strategia innowacji, obejmująca strategię defensywną oraz strategie przyłą-
czeniowe, w niektórych ich odmianach. 

Powodzenie strategii w dużym stopniu zależy od sprawności w jej realizacji, jed-
nak R.G. Cooper [1993, s. 115] podkreśla, że najważniejsze jest realizowanie właści-
wych projektów, a dopiero w drugiej kolejności realizowanie ich właściwie. Wybierając 
właściwą strategię rozważyć należy ryzyko działania lub zaniechania, czas wdrażania, 
ograniczoność i mobilność zasobów zwłaszcza ludzkich oraz efektywność nakładów 
[Drucker 1992b, s. 387-389]. 

W procesie innowacyjnym realizowanym przez przedsiębiorstwo wyróżnić można 
procesy rozgrywające się na różnych płaszczyznach i o różnym charakterze. Część pro-
cesów składowych ma naturę jednostkową (występują jednorazowo), część cykliczną 
(zakończenie jednego jest początkiem następnego), a część ma naturę procesów ciąg-
łych (przemiany psychologiczne, rozwój klimatu proinnowacyjnego – przebiegające bez 
możliwości rejestracji objawów postępu, obserwowane przez pryzmat skutków, które 
powodują). Można także wyróżnić procesy podstawowe i towarzyszące. Przedsiębior-
stwa mające motywację dalszego istnienia, muszą umieć wprowadzać zmiany w sposób 
zdecydowany i szybki [Durlik 1998c, s. 19]. Przygotowanie do zmiany i jej wdrożenie 
muszą być ujęte w ramy określonych procedur, zwłaszcza dlatego, iż jest to proces 
skomplikowany, składający się z wielu faz (rys. 2.8): percepcja stanu środowiska → do-
strzeżenie problemu lub potrzeby → decyzja o podjęciu próby rozwiązania → proces 
twórczy, powstanie wariantów rozwiązania → optymalizacja i wybór wariantu do reali-
zacji → aplikacja przyjętego wariantu rozwiązania → aplikacja i kontrola prawidłowości 
funkcjonowania→ rozpowszechnienie. Powszechnie uważa się, że najważniejszą fazą 
procesu wprowadzania zmian (innowacji) jest uświadomienie konieczności zmian [Bur-
nes 1992, s. 246-247], związane z upowszechnianiem informacji o niej. W przypadku 
innowacji usprawniających funkcjonowanie organizacji należy przekonać o jej celowo-
ści (korzystności) krąg pracowników, natomiast w przypadku innowacji produktowych 
– klientów. Tak więc od stanu A, w którym eksploatacja określonych rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych powoduje utworzenie określonych relacji z otoczeniem i wy-
syłanie impulsów mogących stać się inspiracją, poprzez wszystkie fazy można dojść do 
                                                 
56  Inne klasyfikacje można sporządzić w oparciu o kryteria przyjęte w klasyfikacji innowacji 

(rozdział 2.3),  a poszczególne odmiany mieścić się będą wewnątrz przedziałów zarysowanych 
przez proponowaną klasyfikację. I tak w obszarze strategii ekspansji ofensywnych umieścić 
można trzy strategie [Penc 1997, s. 8], będące odmianami innowacji zasilanych zewnętrznie,  
umożliwiające szybkie rozbudowanie potencjału B+R oraz poziomu zdolności konkurencyjnej: 
– joint venture – przedsiębiorstwa tworzą jedno wspólne, licząc na uzyskanie efektu synergii, 

rozłożenie ryzyka oraz możliwość lepszego i szybszego reagowania na sygnały rynkowe, 
– aliansu integracyjnego, realizowanego głównie pod kątem wykorzystania efektu skali w za-

kresie jakiegoś podzespołu lub stadium procesu wytwarzania oferty marketingowej, 
– aliansu addytywnego, w którym sojusz obejmuje szerokie spektrum działań – od badań         

i rozwoju aż do sprzedaży. 
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stanu B, który może inspirować dalsze działania innowacyjne. M. Dworczyk [1997, s. 8] 
zwraca uwagę, że struktura faz procesu przemysłowej realizacji innowacji posiada roz-
winięty system sprzężeń zwrotnych pomiędzy nimi. Aby zapewnić systemowe funkcjo-
nowanie sfery innowacji, kierownictwo przedsiębiorstwa powinno wprowadzić zarzą-
dzanie innowacyjne rozumiane jako: systemowo uporządkowany mechanizm poszu-
kiwania okazji do innowacji, tworzenia warunków twórczego działania oraz szyb-
kiego wdrażania innowacji.  
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 Rys. 2.8. Cykliczność procesów innowacyjnych 
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Jedną z najważniejszych, determinujących ostateczny kształt innowacji jest faza 

twórczości [Bielski 2000, s. 87-116]. Prawidłowa realizacja fazy twórczości przybliża 
sukces innowacji, na której opiera się strategia marketingowa przedsiębiorstwa. T. Pe-
ters [1991, s. 9-23, cyt. za Hutt, Speh 1997, s. 354] uważa nawet, że „przeżycie dzisiaj, 
obojętnie gdzie, zależy od wiecznych innowacji i poprawy”. Tymczasem proces innowa-
cyjny – a w szczególności jego rdzeń, faza generowania twórczych pomysłów – jest 
procesem skomplikowanym, wymagającym wsparcia. 

Skala niewiedzy w obszarze organizowania i kierowania twórczością w zakładach 
pracy jest ogromna. P.F. Drucker przyznaje [1992a, s. 26], że „musimy się jeszcze wiele do-
wiedzieć o zarządzaniu, a zwłaszcza o kierowaniu pracownikiem nauki”, a także o kie-
rowaniu twórcami w przedsiębiorstwach. Obecnie „osiągnięcie postępu... jest możliwe 
tylko przy starannie przemyślanej i dobrze zorganizowanej pracy naukowo-badawczej” 
[Troskolański 1983, s. 116]. W przypadku rozważań na styku kilku dyscyplin osiągnię-
cie wysokiego poziomu innowacji – i to w krótkim, coraz krótszym czasie – możliwe 
jest tylko przez zespoły twórców. Oprócz twórców, których efekty pracy uprzedmioto-
wione są w utworze57, na miano innowatorów zasługują też inne osoby dające twórczy 
wkład do procesu innowacyjnego. W szczególności zasługuje na to miano każdy praw-
dziwy przedsiębiorca, który „traktuje zmianę jako zjawisko normalne i zdrowe... i... 
zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje ją jako okazję” [Drucker 1992a 
s. 36-37]. Przedsiębiorca jest osobą, która dostrzega to co inni, ale potrafi łączyć ze sobą 

                                                 
57  Treść myśli projektanta, konstruktora, muzyka, malarza, pisarza przybiera postać utworu, 

którym jest konstrukcja, obraz, zapis nutowy lub powieść [Dietrich 1978, s. 81]. 
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fakty, a to „wymaga bisocjacji, aktu twórczego; do twórczego aktu zaś potrzeba twór-
czej osoby” [Jay 1996, s. 99]. Można zatem powiedzieć, że innowator to aktywny, 
dający twórczy wkład uczestnik procesu innowacyjnego. 

Postęp dokonuje się zawsze podczas rozwiązywania zadań nietypowych, w któ-
rych osiągnięcie sukcesu wskutek rozległych obszarów niewiedzy i niepewności natra-
fia na liczne przeszkody. Do zarządzania procesem twórczym konieczna jest znajomość 
jego istoty i przebiegu. Procesie ten składa się z kilku faz58: 
– inspiracji – jak wiele jest oryginalności i twórczości zależy tylko od zapotrzebowania 

i środków potrzebnych, by za nie zapłacić [Jay 1996, s. 107]. Zewnętrzne idee – in-
spiracje mogą pochodzić od członków kanału dystrybucji, konkurentów oraz klien-
tów. Na rynku przemysłowym klienci często rozwijają ideę nowego produktu, a na-
wet wybierają dostawcę [Hippel 1982, s. 117-122], 

– preparacji – początków świadomych prób rozwiązywania problemu (prób klasyfika-
cji), 

– inkubacji – brak świadomej koncentracji na problemie, autonomiczna praca mózgu 
człowieka, 

– olśnienia – pojawienia się w świadomości idei rozwiązania,  
– weryfikacji – przyjęcia kryteriów, oceny i precyzowanie idei rozwiązania. 

Fazy te mogą się wielokrotnie powtarzać i przeplatać. Proporcje pomiędzy po-
szczególnymi fazami procesu twórczego oraz czas trwania całego procesu zależą od 
czynników otoczenia oraz cech indywidualnych twórców i składu zespołu (w przypadku 
pracy grupowej). Centralne miejsce w procesie innowacyjnym zajmuje faza twórczości 
oraz twórca. Efektywność działań twórcy zależy od czynników zewnętrznych i we-
wnętrznych oraz właściwego stanu wewnętrznego [Jay 1996, s. 101]. Jest więc w inte-
resie przedsiębiorstwa poznanie natury i przebiegu procesu twórczego, a następnie two-
rzenie warunków sprzyjających twórczości. Usuwanie zewnętrznych ograniczeń twór-
czości jest istotne zwłaszcza w przypadku mniej doświadczonych innowatorów, którzy 
sami muszą pokonywać wewnętrzne bariery twórczości. „Mimo znaczenia twórczości    
w przemyśle byłoby rzeczą nierozsądną i niebezpieczną przyjmować założenie, że jest to 
jedyna pożądana cecha albo że idealna firma składa się wyłącznie z ludzi twórczych” 
[Jay 1996, s. 112]. W procesie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym także zarządzania 
innowacjami, wyważenie pomiędzy postawą twórczą a rutynową jest jednym z podsta-
wowych wyznaczników filozofii kierownika [Antoszkiewicz 1994, s. 8]. Preferowaną 
strukturą do organizowania procesów rozwojowych są coraz częściej wielodyscyplinarne 
zespoły o bardzo szerokim zakresie uprawnień [Page 1993, s. 276]59. Zespoły rozwojowe 
mogą mieć różną strukturę: od funkcjonalnej aż do autonomicznej [Clark, Wheelwright 
1992, s. 9-28; Wheelwright, Clark 1992, cyt. za Hutt, Speh 1997, s. 364-366], w której 
zespół wypracowuje własne procedury, system wynagradzania i normy zachowań, jest 
jednak odpowiedzialny za końcowy wynik projektu. W organizowaniu zespołów dla 
projektów rozwojowych o podstawowym znaczeniu dla przyszłości przedsiębiorstwa 
korzystne może być zastosowanie wyłaniających się z koncepcji partnerskich idei dyna-

                                                 
58 Podobne fazy wyróżnia się w innych modelach, podkreślając jednocześnie podstawowe zna-

czenie etapu konkretyzacji tematu; temat powinien określać cel, a nie sposób jego realizacji. 
Zob. [Bielski 1994, s. 47]. 

59 Zespół taki definiuje się następująco: „niewielka grupa ludzi o uzupełniających się umiejętno-
ściach, związanych wspólnym celem zestawem zadań i podejściem, za które czują się odpowie-
dzialni” [Katzenbach, Smith 1993, s. 112]. 



 68

micznego zarządzania personelem, takich jak: zarządzanie przez animację lub koncep-
cja MWA (Management by Walking Around) [Hickman 1990, s. 37; Zbiegień-Maciąg, 
1993, s. 12]. Stworzenie efektywnej grupy jest trudne, ponieważ trzeba znaleźć przy-
wódcę, z którym uda się ukonstytuować pożądane cechy grupy [Jay 1996, s. 113-119]: 
– autorytet przywódcy jest niepodważalny i nie kwestionowany. Postawa twórcza to 

najważniejsza cecha lidera grupy. Wyznaczają ją następujące główne czynniki [An-
toszkiewicz 1994, s. 8]: wiara w sukces [Girard, Casemore 1995, s. 41-55], zdolność 
myślenia logicznego i magicznego, pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywi-
stości, promieniowanie postawą, magnetyzowanie osobowością, przedsiębiorczość60; 

– dialog wewnątrz grupy; w trakcie debat rodzą się postawy, pomysły, polityka i wzor-
ce aż dochodzi do uzgodnienia wspólnych poglądów dotyczących metod, produktów 
i rynków;  

– żyje dla wyników; stanowią one bodziec do wyszukiwania pomysłów; grupy pracują 
ciężko, ale morale jest wysokie – niepotrzebny staje się nadzór, bo praca staje się 
źródłem zadowolenia; jedynie przez nieustanne osiąganie wyników można dokony-
wać udoskonaleń, tworzą one bowiem sprzężenie zwrotne pozwalające na trwanie 
procesu ciągłego uczenia się; 

– duża samodzielność przywódcy grupy, pozwalająca na wdrażanie pomysłów grupy 
na własną odpowiedzialność, 

– rozwój albo rozpad61; do utrzymania wysokiego morale grupy potrzebują ciągle no-
wych wyzwań i dostępu do coraz większych zasobów, a także korzyści wymiernych 
– awansów i podwyżek, 

– bez przywódcy staje się „wygasłym wulkanem”, 
– autonomia; grupy twórcze same określają swoje zamierzenia: im więcej mają swo-

body w nakreślonych ogólnych ramach, tym większa jest ich efektywność.  
Bez względu na to, czy jest to indywidualny twórca, zespół rozwojowy czy grupa 

twórcza, istotą i celem działalności jest pomysł twórczy, który ma zostać przekształcony 
w innowację. W kierowaniu zespołami, generowaniu, szybkim rozwoju pomysłów inno-
wacyjnych niezbędne jest wykorzystywanie bogatego dorobku metod i technik twór-
czego rozwoju rozwiązywania problemów. Dostępne, praktyczne metody pozwalają nie 
tylko na osiągnięcie celu, ale także na racjonalizację nakładów62.  

Efektywność każdej działalności ustalana jest w powiązaniu z przyszłymi wa-
runkami gospodarowania, a zatem związana jest z niepewnością i ryzykiem63. Ryzyko 
określa się jako „prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia ocenianego negatywnie” 

                                                 
60  „Geniusz przedsiębiorczości” jest specyficznym typem zdolności. E. Lipiński [1981, s. 588-589] 

dostrzega odmiany: zdobywca (posiada zdolność narzucania planów, wytrwałość, energię) oraz 
organizator i kupiec. Zdaniem W. Zawadzkiego [1923, s. 349-350, cyt. za Adamczyk 1995, s. 12] 
przedsiębiorczość jest kombinacją popędu twórczego z towarowym stosunkiem do działalności 
gospodarczej.   

61  Grupy twórcze są skomplikowanym systemem z siecią różnorodnych powiązań i zależności – 
jak miasta, a „umrze miasto, jeżeli budowa jego będzie zakończona” [Saint-Exupery 1985, s. 60]. 

62  W celu minimalizacji nakładów wydatkowanych na osiągnięcie nowego rozwiązania problemu 
stosuje się metody przystosowane do specyficznych cech twórcy i sprawdzone w działaniu prak-
tycznym. Problematyka metod i technik rozwiązywania problemów omawiana jest w pracach:  
[Altszuler 1972; Dietrich 1978; Stankiewicz 1988; Bielski 1994]. 

63  Niepewność jest zjawiskiem niewymiernym i występuje przeważnie w długich okresach, ryzyko 
zaś jest zjawiskiem mierzalnym i związanym raczej z krótkimi okresami [Efektywność... 1995, 
s. 26]. 
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[Pszczołowski 1978, s. 215] lub jako „możliwość nie uzyskania zamierzonych efektów 
działalności gospodarczej, poniesienia niezamierzonych strat lub nakładów wyższych od 
przewidywanych” [Ehrlich 1981, s. 456-457]. Przyjmuje się także, że to co odróżnia ry-
zyko od niepewności to stan wiedzy podejmujących decyzję na temat prawdopodobień-
stwa zajścia określonego zdarzenia [Poradnik... 1991, s. 334]. Lepiej jest jednak trak-
tować ryzyko jako synonim niepewności, ponieważ zwykle kojarzy się ono z prawdo-
podobną stratą i powoduje wyłącznie negatywne skojarzenia [Skov 1991, s. 195, cyt. za 
Nahotko 1996, s. 76]. Przyszłe warunki są określane przez wiele trudnych do przewi-
dzenia i określenia czynników, a tym samym trudno jest określić kierunek i siłę oddzia-
ływania ich wypadkowej. Zagadnienia niepewności i ryzyka w szczególnym stopniu 
uwzględniane muszą być podczas podejmowania decyzji o rozwoju przedsiębiorstwa            
i rozpoczęciu przedsięwzięć innowacyjnych. Zebranie danych i przetworzenie ich w in-
formacje umożliwia przeprowadzenie analizy czynników ryzyka. I chociaż wrażliwość 
różnych podmiotów na te czynniki jest różna, to jednak występuje ono zawsze, a jedy-
nym instrumentem pozwalającym obniżyć niebezpieczeństwo podjęcia błędnej decyzji 
jest informacja. Racjonalne podejmowanie decyzji wymaga podniesienia poziomu in-
formacji do wartości krytycznej, przy której ryzyko osiągnie poziom akceptowany przez 
decydenta. Szczególnie wysoki stopień ryzyka dotyczy innowacji. Celem każdej inno-
wacji jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Pociąga to za 
sobą konieczność ponoszenia nakładów na niezbędne inwestycje64. Zatem efektywność 
ekonomiczną przedsięwzięć innowacyjnych można rozpatrywać przez pryzmat nakła-
dów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz późniejszych nakła-
dów bieżących ponoszonych wskutek dostarczania na rynek oferty marketingowej.             
W związku z niemożnością przewidzenia wystąpienia i nasilenia zdarzeń zarówno pod-
czas realizacji procesów inwestycyjnych, jak i w trakcie eksploatacji przewag konku-
rencyjnych, będących efektem innowacji, w opracowaniu przyjęto określać ryzyko 
procesów innowacyjnych jako [Minc 1969, s. 489; Czekaj, Dresler 1995, s. 38] możli-
wość powstawania odchyleń od przewidywanych efektów działalności. Ryzyko nie-
powodzenia jest nieodłącznym atrybutem procesów innowacyjnych. Dotyczy zwłaszcza 
innowacji o dużym stopniu oryginalności, których realizacja odbywa się poza granicami 
wiedzy i doświadczenia projektowego, wytwórczego i marketingowego65. Źródłem 
ryzyka są czynniki: 
– makroekonomiczne – ryzyko jest tym większe, im bardziej przedsięwzięcie jest wraż-

liwe na te czynniki [Erickson, Roussel, Saad 1991, s. 93; Nogalski, Rybicki 1997b,      
s. 107], 

– mikroekonomiczne (ryzyko rynkowe, pojawienie się dominującego konkurenta, 
zmiany preferencji nabywców, zmiany w strukturze budżetów rodzinnych) – wyższa 
wrażliwość prowadzi do wzrostu możliwości reagowania, powodując zmniejszenie 
ryzyka, 

– wewnętrzne (zawodność techniczna i eksploatacyjna urządzeń, wrażliwość na zakłó-
cenia zewnętrzne, niedostatki wiedzy, luka informacyjna o preferencjach i decyzjach 
podmiotów z otoczenia przedsiębiorstwa, ryzyko finansowe). 

                                                 
64  Inwestycje uruchamiają dodatkowe innowacje i to w większym stopniu niż innowacje w sto-

sunku do inwestycji [Schmookler 1966, cyt. za Popławski 1995, s. 55]. 
65  W latach 70. XX w. w USA sukces techniczny osiągnęło 2,4% innowacji produktowych i 12,5% 

innowacji modernizacyjnych, zaś sukces handlowy był udziałem tylko 49% produktów wpro-
wadzonych na rynek [Kasprzyk 1980, s. 95-96, cyt. za Nahotko 1996, s. 77]. 
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Ryzyko projektów innowacyjnych może być obniżone pod warunkiem wykorzy-
stania dostępnych narzędzi analitycznych, w tym symulacji z zastosowaniem analizy 
Monte Carlo [Krawiec 2000, s. 146], metody punktowej, analizy dyskryminacyjnej, 
sieci neuronowych, algorytmów genetycznych [Janasz 2005, s. 191-197], a także metod 
analizy portfelowej66. Głównym celem R&D portfolio – metody opracowanej na po-
czątku lat 90. ub. wieku przez firmę konsultingową Artur D. Little Inc., jest zbliżenie 
się do punktu optimum pomiędzy ryzykiem a atrakcyjnością projektu, przy zachowaniu 
równowagi między rozwojem przedsiębiorstwa i jego produktami a przyjętą strategią 
[Erickson, Roussel, Saad 1991, s. 93; Nogalski, Rybicki 1997b, s. 107]. Projekty anali-
zowane i oceniane są pod względem: konkurencyjności stosowanej technologii, dojrza-
łości technologicznej, prawdopodobieństwa pełnego sukcesu (technicznego i rynkowe-
go) oraz atrakcyjności, na którą wpływa wiele czynników o różnej wadze, np.: zgod-
ność z ogólną strategią przedsiębiorstwa, oryginalność i jej znaczenie strategiczne oraz 
spodziewany czas trwania przewagi konkurencyjnej (wysokość tworzonych barier, 
możliwości substytucji). Prawdopodobieństwo pełnego sukcesu jest iloczynem prawdo-
podobieństwa sukcesu technicznego i rynkowego, pod warunkiem, że wystąpi sukces 
techniczny [Nogalski, Rybicki 1997b, s. 114-116]. B. Nogalski i J. Rybicki wyznaczają 
cztery obszary całkowitej atrakcyjności projektu, uwzględniające zarówno atrakcyjność, 
jak i prawdopodobieństwo sukcesu całkowitego, gdzie jeden z obszarów daje duże prawdo-
podobieństwo odniesienia pełnego sukcesu w realizacji projektu nawet o małej atrakcyj-
ności. Decyzje o rozpoczęciu przedsięwzięcia innowacyjnego w przedsiębiorstwach             
o wysokim poziomie zdolności konkurencyjnej podejmowane są zatem wówczas, kiedy 
zaistnieje duże prawdopodobieństwo, iż nakłady na wdrożenie innowacji Ni (odpowia-
dające kosztom wytworzenia przewag konkurencyjnych NPK) będą mniejsze od możli-
wych do osiągnięcia korzyści:  

 Ni ≈ NPK < ∆NB · t  (2.4) 
gdzie:  

∆NB –   różnica w nakładach bieżących w jednostce czasu, powstająca w związku          
z eksploatacją przewagi konkurencyjnej, wytworzonej przez innowację,  

t  –  przewidywany, minimalny czas eksploatacji przewagi konkurencyjnej.  
Źródło: opracowanie własne 

 
Możliwości odchyleń od zamierzonych wartości tkwią w każdym współczynniku 

wyróżnionym we wzorze. Ryzyko i stopień odchylenia od zaplanowanych wartości             
w głównym stopniu zależą od czasu [Block, Hirt 1987, s. 409; Ostrowska 2002, s. 33]. 
Odchylenia mogą powstawać zarówno podczas realizacji przedsięwzięcia, jak i w czasie 
eksploatacji przewagi konkurencyjnej. Źródłem odchyleń w czasie realizacji przedsię-
wzięcia mogą być: zawodność techniczna i eksploatacyjna urządzeń, niedoskonałość 
czynu, działania przypadkowe i celowe przeciwko jakości, ale także pojawienie się no-
wych źródeł zaopatrzenia, zmiany kosztów zaopatrzenia oraz ciągłe usprawnienia – tak-
że procesów realizacji innowacji. Zatem już na tym etapie wysokość nakładów może 
być większa lub mniejsza od zaplanowanej wartości i wpływać na osiągnięcie ich zwro-
tu w zaplanowanym czasie. W okresie eksploatacji wystąpić mogą wpływy różnych 
czynników, których siła oddziaływania także może zmieniać się w czasie, np.: czynniki 

                                                 
66 W przedsiębiorstwach innowacyjnych permanentnie wdrażających innowacje można nawet 

mówić o konieczności zarządzania ryzykiem [Barton, Shenkir, Walker 2002, s. 219-224]. 
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rynkowe, luka informacyjna, zmiany popytu, sytuacji konkurencyjnej i/lub wrażliwości 
otoczenia, rozbieżność pomiędzy charakterem innowacji wdrożonej a właściwej dla 
aktualnej sytuacji rynkowej oraz zmiany siły nabywczej, pojawienie się substytutów, 
działania konkurencji, ale także nowe regulacje prawne lub interwencjonizm państwa. 
W efekcie, po okresie eksploatacji, może okazać się, że zamiast zaplanowanej wartości 
dodatniej efekty innowacji osiągną wartość różną od oczekiwanej [Bielski 2002, s. 186-
187]. W rozważaniach powyższych uwzględniono tylko efekty innowacji dające się 
wyliczyć w okresie planowanej eksploatacji. Sfera oddziaływań innowacji jest znacznie 
szersza, a efekty innowacji powstają na rozległych obszarach, także w czasie wykracza-
jącym poza czas eksploatacji pojedynczej innowacji. 

Głównym oczekiwanym rezultatem innowacji realizowanych przez przedsiębior-
stwo są pozytywne skutki na obsługiwanym rynku. Innowacje wywierają też wpływ na 
rozwój wiedzy uczestników procesu innowacyjnego oraz rozwój przedsiębiorstwa67, ale 
mogą też wywoływać niezamierzone skutki negatywne, szczególnie w środowisku 
naturalnym. Przygotowanie skutecznej strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa wymaga 
nie tylko znajomości i umiejętności zastosowania wiedzy interdyscyplinarnej [Towar-
nicka 1996, s. 31], ale także znajomości rodzaju, obszaru i rozmiarów skutków będących 
następstwem innowacji. Jednym z podstawowych kryteriów służących ocenie efektów 
innowacji jest czas ich wystąpienia i trwania. Mogą to być efekty natychmiastowe, 
krótkoterminowe lub długoterminowe. Ponadto mogą mieć charakter jednorazowy lub 
trwający (nieregularny, cykliczny, ciągły). 

Ze względu na możliwość monitorowania i mierzenia efektów, można wyróżnić:  
– efekty mierzalne i wyliczalne68 – parametry stanowiące o jakości produktu i techno-

logii, skrócony czas procesu, sprzedaż i udział w rynku, obniżenie kosztów produkcji, 
efekty z tytułu wykonywania prawa do patentów [Kotarba, Miklasiński, Pyrża 1993, 
s. 38], 

– efekty szacunkowe – wzrost wartości i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 
wzrost sprzedaży związany z poprawą wizerunku, wzrost sprzedaży z tytułu poprawy 
jakości, poprawa bhp, 

– efekty niemierzalne – poprawa jakości życia, rozwój wiedzy i kwalifikacji uczestni-
ków, zmiany w psychice uczestników procesu, poprawa stanu środowiska naturalnego. 

Szczególną uwagę zwrócić należy na będący efektem innowacji wzrost zdolności 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a także na efektywność ekonomiczną, rozpatrywaną      

                                                 
67  Innowacje realizowane przez przedsiębiorstwa składają się także na efekty obserwowane             

w skali makro, głównie: 
– wzrost kosztów inwestycji – innowacje najczęściej wymagają inwestycji w maszyny i infra-

strukturę. Ich wzrost powoduje wzrost PKB. Według Keynesa, relatywnie małe wahania in-
westycji mogą prowadzić do wielkich wahań PKB. Mechanizmem leżącym u podstaw jego 
teorii był mnożnik. Przyjmuje on wartość: 1/1 – b(1 – t), gdzie: b – krańcowa skłonność do 
konsumpcji, t – stawka podatkowa. Zob. [Hall, Taylor 1997, s. 179-182], następuje też 
wzrost dochodu rozporządzalnego i konsumpcji, 

– wzrost zatrudnienia – w formule wzrostu przyrost zatrudnienia ma znaczenie ponad dwu-
krotnie większe niż przyrost kapitału. Każdy procent wzrostu zatrudnienia prowadzi do do-
datkowego wzrostu produkcji o 0,7%  [Hall, Taylor  1997, s. 128]. 

W skali makroekonomicznej obserwuje się również efekty spirali wzrostu: innowacje wymaga-
ją inwestycji, a inwestycje uruchamiają dodatkowe innowacje. 

68  Galileo Galilei miał powiedzieć: „Policz, co się da policzyć, zmierz, co się da zmierzyć, a co 
nie jest wymierne, uczyń takim” [Mudie, Cottam 1998, s. 119]. 
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z uwzględnieniem skali oddziaływania. Jednym z ważniejszych celów, które powinni 
stawiać sobie menedżerowie, jest podnoszenie wartości przedsiębiorstwa. Innowacyj-
ność oraz zdolność do przyciągania utalentowanych ludzi znajdują się na czołowych 
miejscach wśród czynników przesądzających o tej wartości69. Innowacje dokonywane     
w obrębie strategicznych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa powodują zmniejszenie 
istniejącej luki technicznej, technologicznej i organizacyjnej [Grudzewski 1994, s. 4], 
przyczyniając się do poprawy konkurencyjności innowatora. Poprawa zdolności konku-
rencyjnej w długim przedziale czasu wymaga dużej sprawności marketingowej oraz 
ciągłego rozszerzania bazy technologicznej70. W przypadku gdy poziom zdolności kon-
kurencyjnej jest niższy niż klasa wymaganej strategii, powiększa się luka strategiczna, 
a przedsiębiorstwo napotyka na liczne ograniczenia. Poziom tych ograniczeń zależy od 
charakteru rynku, liczby konkurentów oraz ich siły [Bielski 2000, s. 178]. W syntetycz-
nym ujęciu to innowacje kreują sytuację przedsiębiorstwa na rynku, ponieważ tworzą 
przewagi konkurencyjne, a także zasoby71 umożliwiające konstruowanie tych przewag. 
W działalności gospodarczej wyróżnia się działalność bieżącą oraz rozwojową, która 
obejmuje przedsięwzięcia innowacyjne wymagające inwestycji. Problemem o zasadni-
czym znaczeniu jest wybór takiego przedsięwzięcia, które charakteryzować się będzie 
wysoką efektywnością w danych warunkach, a dochody z bieżącej działalności będą 
wystarczające do jego sfinansowania. Podstawą decyzji może być prognoza lub wyli-
czenie korzyści płynących z wdrożenia przedsięwzięcia innowacyjnego. Sumaryczne 
efekty innowacji wyliczyć można na podstawie opracowanej przez autora formuły: 

 E = Ew + Et + Es + Ez + Ep + Eu + Ek + Em + Ee – N – S (2.5) 
gdzie: 

E  –  suma efektów przedsięwzięcia innowacyjnego, 
Ew  –  efekty w kosztach wytwarzania, składające się z efektów w kosztach bezpo-

średnich produkcji i efektu uzyskanego w wyniku wyeliminowania lub reduk-
cji niektórych elementów kosztów pośrednich. Wyznaczając efekty w kosz-
tach bezpośrednich można posłużyć się wzorem [na podstawie Kotarba 1993, 
s. 41]:        

 Ew = (kjo – kj1) · W1 (2.6)   
gdzie:  

kjo  –  koszt jednostkowy bezpośredni dotychczasowy, 
kj1  –  koszt jednostkowy bezpośredni po zastosowaniu projektu, 
W1  –  wolumen produkcji w okresie obliczeniowym; 

                                                 
69  Wśród 8 kryteriów używanych do sporządzenia rankingu najbardziej podziwianych korporacji 

amerykańskich „FORTUNE” aż 5 należy do grupy zasobów „miękkich”, a innowacyjność wy-
mieniana jest na pierwszym miejscu. Pod względem innowacyjności w rankingu 2006 na 
pierwszym miejscu znalazł się Apple Computer, natomiast w generalnej klasyfikacji po raz 
szósty w ciągu ostatnich ośmiu lat zwyciężył General Electric Co. 
Zob. www.Money.CNN.com/Magazines/fortune/mostadmired 

70  Zdaniem M.L. Pattersona [1998, s. 390] istnieje prosta relacja pomiędzy innowacjami produk-
towymi, nakładami na R&D oraz zyskiem i rozwojem przedsiębiorstwa. 

71  Efektami przedsięwzięć innowacyjnych – poza wzrostem rentowności oraz zdobyciem określo-
nej pozycji na rynku – są między innymi: tworzenie i reprodukcja majątku trwałego oraz prze-
kształcenia ilościowe i jakościowe majątku trwałego [Towarnicka 1996, s. 32]. 
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Et  –  efekty z tytułu skrócenia cyklu inwestycji (wyliczenia można dokonać stosu-
jąc metodą efektu brutto oszczędności z tytułu skrócenia czasu zamrożenia 
nakładów), 

Es  –  efekty z tytułu uniknięcia lub zmniejszenia strat wyliczane ze wzoru [na pod-
stawie Kotarba 1993, s. 48]: 

 Es = So · s (2.7) 
gdzie: 

So  –  rozmiary strat, które najprawdopodobniej byłyby poniesione w ok-
resie obliczeniowym w razie niezastosowania innowacji (ustalone 
na podstawie raportów z analogicznego okresu), 

s  –  współczynnik określający stopień wpływu innowacji, 
Ez  –  efekty z tytułu zwiększenia produkcji [na podstawie Kotarba 1993, s. 49]: 

 Ez = Zjo (W1– Wo) (2.8)  
gdzie:  

Zjo  –  zysk jednostkowy dotychczasowy, 
Ep  –  efekty z tytułu wykonywania prawa, 
Eu  –  efekty z tytułu uruchomienia produkcji nowego produktu wyliczane jako [na 

podstawie Kotarba 1993, s. 51]:       

 Ew = (c – kj) · W1 (2.9)  
gdzie:  

c  –  cena nowego produktu 
kj  –  koszt jednostkowy nowego produktu; 

Ek  –  efekty konkurencyjne – wzrost zdolności konkurencyjnej jako wynik ucze-
nia się przedsiębiorstwa, 

Em  –  szacunkowe efekty marketingowe, na które składają się: 
− efekty z tytułu zablokowania konkurencji aktualnej oraz wzrostu wartości 

barier wejścia,  
− efekty z tytułu poprawy jakości produktu, przy wzroście ceny efekt moż-

na wyliczyć z formuły [na podstawie Kotarba 1993, s. 53]:  

 Ej = (C1 – Co) · w1 · s  (2.10)  
− efekty z tytułu wpływu nowej jakości oferty na wizerunek przedsiębior-

stwa, 
− efekty wynikające z wizerunku przedsiębiorstwa prowadzącego B+R, 
− efekty z tytułu poprawy obsługi klienta, wynikające ze wzrostu zadowo-

lenia i lojalności pracowników, a przekładające się na wzrost lojalności 
klientów, 

− efekty z tytułu wzrostu sprzedaży produktów komplementarnych lub na-
wet niezwiązanych, produkowanych przez przedsiębiorstwo, 

Ee  –  efekty z tytułu ochrony środowiska, obejmujące niezapłacone kary i odszko-
dowania oraz zmniejszone opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, 

N  –  nakłady finansowe, 
S  –  straty spowodowane wdrożeniem innowacji, między innymi spadek sprzeda-

ży dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa – efekt „kanibalizacji” .  
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Na podstawie rozważań przedstawionych w rozdziale można sformułować nastę-
pujące wnioski: 
a) punktem odniesienia dla współczesnych przedsiębiorstw są zmieniające się potrzeby 

klientów, których zaspokojenie wymaga zastosowania określonej, czasami nowej, 
technologii. Innowacje wymusza brak równowagi między poziomem zaspokojenia 
potrzeb a poziomem dostępnej technologii; 

b) innowacja definiowana jest w pracy jako: każda celowo wprowadzona zmiana 
stanu obiektów i/lub relacji między nimi; 

c) innowacyjność jako cecha przedsiębiorstwa wdrażającego wiele innowacji oznacza 
umiejętność efektywnej alokacji zasobów dla ukształtowania optymalnej konfi-
guracji przewag konkurencyjnych; 

d) innowacyjność przedsiębiorstw w większym stopniu zależy od czynników zasobo-
wych niż środowiskowych; 

e) innowacja jest podstawowym instrumentem marketingowym, a efektywne strategie 
marketingowe oparte są na innowacjach. Ich cechy muszą być dostosowane do wdra-
żanej strategii marketingowej; 

f) innowacja stwarza możliwości sterowania cyklem rynkowym, wartością i czasem 
tworzenia barier rynkowych, a także procesem dyfuzji innowacji; 

g) proces innowacyjny to zespół działań o charakterze technicznym, ekonomicz-
nym, psychologicznym i społecznym, prowadzących do zmiany jakości życia 
społeczeństwa poprzez udostępnienie nowego rozwiązania zaspokajającego 
określone potrzeby. Innowacje realizowane są zgodnie z przyjętą strategią innowa-
cji, skorelowaną ze strategią marketingową przedsiębiorstwa; 

h) proces innowacyjny ma strukturę fazową, w któryej cyklicznie pojawiają się stany 
będące inspiracją dla kolejnych innowacji. Jedną z najważniejszych, determinują-
cych ostateczny kształt innowacji jest faza twórczości; 

i) w procesie innowacyjnym centralne miejsce zajmuje innowator, którym jest każdy 
aktywny, dający twórczy wkład uczestnik procesu innowacyjnego. Szczególną 
rolę pełnią w tym procesie twórcy i grupy twórcze; 

j) przedsiębiorstwa innowacyjne powinny wdrożyć zarządzanie innowacyjne, rozu-
miane jako: systemowo uporządkowany mechanizm poszukiwania okazji do in-
nowacji, tworzenia warunków twórczego działania oraz szybkiego wdrażania 
innowacji;  

k) innowacja przynosi pozytywne efekty nie tylko w skali przedsiębiorstwa. Działal-
ność innowacyjna obarczona jest też poważnym ryzykiem, którym przedsiębiorstwa 
także muszą nauczyć się zarządzać.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część II 
 
 

Badania empiryczne  
aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw,  
czynników determinujących tę aktywność  

oraz postaw menedżerów  
wobec problematyki innowacji  

realizowanych przez przedsiębiorstwo 
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Rozdział 3.  METODYKA BADAŃ 
 
3.1. CELE, TEZA I HIPOTEZY  
 

Przedsiębiorstwa, aby utrzymać się i rozwijać w realiach gospodarczych początku 
XXI wieku, powinny dostosować metody zarządzania do standardów rozwiniętych gospo-
darek rynkowych. Przejawem procesów dostosowawczych jest powiększająca się ilość 
przedsiębiorstw deklarujących orientację marketingową w zarządzaniu. W procesie osią-
gania wyższego poziomu zaspokojenia potrzeb zdefiniowanej grupy klientów mogą 
uczestniczyć jednak tylko przedsiębiorstwa posiadające zdolność konkurencyjną, umoż-
liwiającą realizację właściwej strategii marketingowej. Dokonujący się w kraju proces 
transformacji gospodarczej, postępująca globalizacja oraz wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej przybliżyły zewnętrzne warunki działania polskich przedsiębiorstw do istnieją-
cych w krajach rozwiniętych i wymuszają zmiany ich funkcjonowania1. Powstaje zatem 
potrzeba rozpoznania wyznaczników i prawidłowości procesów innowacyjnych reali-
zowanych przez przedsiębiorstwa pod kątem możliwości ich wykorzystania do wy-
kreowania ich zdolności konkurencyjnej. Wiedzę taką można uzyskać tylko drogą ba-
dań empirycznych. Stąd też rozważania zawarte w niniejszej części opracowania opiera-
ją się na wieloaspektowych analizach czynników determinujących aktywność inno-
wacyjną oraz efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez przedsię-
biorstwa, zidentyfikowane w trakcie badań. 

Badania z dziedziny zarządzania ukierunkowane są na zastosowania praktyczne, 
wspierając przy okazji założenia teoretyczne ogólniejszej natury, dlatego też podstawo-
wym celem przeprowadzonych badań była próba poszerzenia wiedzy o mechanizmach 
procesów innowacyjnych, z możliwością jej wykorzystania do konstruowania modelu 
przedsiębiorstwa innowacyjnego zdolnego do konkurowania na zmieniających się ryn-
kach. 

Jako wiodącą hipotezę pracy przyjęto, że innowacja jest podstawowym instru-
mentem kreowania zdolności konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa działającego      
w dowolnym obszarze gospodarczym, podlega wpływom wielu czynników, przy czym 
istnieje możliwość takiego ukształtowania niektórych czynników, aby efektywność in-
nowacji oraz zdolność konkurencyjna były możliwie największe. 

Hipotezę główną uzupełniają hipotezy cząstkowe: 
1. Pomimo dużej zmienności środowiska istnieje względnie stały zbiór cech determinu-

jących poziom zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
2. Podstawowym czynnikiem determinującym poziom zdolności konkurencyjnej przed-

siębiorstwa jest jego umiejętność ukształtowania względnie trwałych przewag kon-
kurencyjnych. 

3. Przewagę konkurencyjną uzyskuje się przez innowacje na odpowiednich do sytuacji 
rynkowej obszarach zasobowych. 

4. Przedsiębiorstwa o dużej zdolności konkurencyjnej to przedsiębiorstwa innowacyjne, 
wykorzystujące innowacje do jej kreowania. 

                                                 
1  Środowisko gospodarcze w Polsce pod koniec 2000 roku oceniane było jednak jeszcze jako nie-

porównywalne, bardziej zmienne i złożone niż w krajach o ustabilizowanej gospodarce rynko-
wej [Sudoł 2001, s. 3]. W takim środowisku szczególnie istotna wydaje się być zdolność inno-
wacyjna przedsiębiorstw [Kotowicz-Jawor 2001, s. 3]. Środowisko polityczne i gospodarcze         
w połowie 2006 r. także było dalekie od równowagi, zwłaszcza po dymisji ministra finansów.  
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5. Jednym z najważniejszych czynników determinujących aktywność  innowacyjną jest 
udział przedsiębiorstwa w transferze wiedzy. 

6. Percepcja stanu środowiska przez kadrę kierowniczą, od której zależy zarówno wy-
bór obszarów innowacji jak i przebieg samych procesów innowacyjnych, przesądza    
o aktywności innowacyjnej i efektywności innowacji oraz zdolności konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. 

7. Istnieje możliwość zbudowania modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego o dużej 
zdolności konkurencyjnej. 

Przedmiotem badań empirycznych, przeprowadzonych w latach 1997-2006 na zbio-
rze polskich przedsiębiorstw usytuowanych głównie w regionie kujawsko-pomorskim, 
było zagadnienie ich aktywności innowacyjnej i czynników ją determinujących oraz 
postrzeganie roli innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez jego kadrę kierow-
niczą.  Badania te miały służyć ustaleniu, czy w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób ka-
dra kierownicza przedsiębiorstw postrzega rolę innowacji w realizowanych strategiach     
i jakie czynniki uznaje ona za najsilniej wpływające na podjęcie i realizację procesów 
innowacyjnych, a także które zasoby przedsiębiorstwa, uwzględniając wrażliwość rynku, 
uznają za najbardziej przydatne do kształtowania przewag konkurencyjnych i kreowania 
zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Istotnym pytaniem badawczym w tym kon-
tekście było także to, jaki jest poziom aktywności innowacyjnej badanych przedsię-
biorstw i jakie czynniki mają decydujący wpływ na tę aktywność.  W obrębie tak szeroko 
zgrupowanej problematyki realizowano autonomicznie pięć celów badawczych, zmie-
rzających do: 
a) analizy i oceny poglądów kadry kierowniczej na przydatność różnych zasobów w bu-

dowaniu przewag konkurencyjnych, 
b) analizy i oceny rozmiarów oraz obszarów aktywności innowacyjnej polskich przed-

siębiorstw o zróżnicowanych rozmiarach, dziedzinie aktywności, formie własności 
oraz branży, 

c) identyfikacji i określenia wpływu różnych czynników na aktywność innowacyjną            
i efekty innowacji wdrażanych przez te przedsiębiorstwa, 

d) znalezienia relacji między deklarowanym przez menedżerów podejściem do proble-
matyki zasobów, zwłaszcza ludzkich, oraz innowacji w przedsiębiorstwie a aktyw-
nością innowacyjną i kondycją ekonomiczną tych przedsiębiorstw, 

e) identyfikacji cech i zachowań innowacyjnych przedsiębiorstw osiągających sukcesy 
rynkowe, usytuowanych w regionie kujawsko-pomorskim, które mogą być przydatne 
w konstruowaniu modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego o dużej zdolności konku-
rencyjnej. 

3.2. METODA I ORGANIZACJA BADAŃ  

Ogólna metoda badawcza zastosowana do osiągnięcia tak zarysowanych celów 
wynika z faktu, że zarówno teoria zarządzania, jak i teoria zarządzania strategicznego 
mogą zostać określone jako nauki indukcyjne, w których dla uzasadniania twierdzeń 
główną rolę odgrywają tzw. zdania spostrzeżeniowe, gdzie doświadczenie zmysłowe 
staje się przesłanką rozumowania uogólniającego2. Zakres przeprowadzonych badań de-
finiowany jest w szczególności przez: 

                                                 
2  Zgodnie z klasycznym pojmowaniem prawdy twierdzenia są prawdziwe tylko wtedy, gdy rze-

czy tak się mają, jak dane twierdzenia głoszą [Banaszyk 1998, s. 85]. 
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– zakres przedmiotowy, czyli zbiór czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz para-
metrów charakteryzujących przedsiębiorstwa wraz z relacjami, jakie pomiędzy tymi 
zbiorami istnieją. Rozważania prowadzone są zasadniczo na poziomie mikroekono-
micznym, chociaż do wyjaśniania niektórych prawidłowości procesów innowacyj-
nych realizowanych przez przedsiębiorstwo uwzględniono też argumenty wyższego 
oraz niższego poziomu3; 

– zakres podmiotowy, to jest przedsiębiorstwa deklarujące się jako innowacyjne i wy-
kazujące aktywność innowacyjną; 

– zakres czasowy objęty badaniami na płaszczyźnie empirycznej – pomiędzy począt-
kiem 1997 a końcem 2006 roku; 

– zakres przestrzenny wyznaczają zasadniczo granice Polski, chociaż w większości  przy-
padków można mówić regionie kujawsko-pomorskim. Region kujawsko-pomorski4 
można uznać za przeciętny, ponieważ wysokość większości wskaźników go charakte-
ryzujących oscyluje wokół średniej krajowej. Pod względem powierzchni i liczby lud-
ności zajmuje pozycję 10., a pod względem gęstości zaludnienia 8. pozycję w kraju. 
W końcu grudnia 2004 r. w sektorze prywatnym zatrudnionych było 73,7% ogółu 
pracujących (w kraju 72,7%). Zatrudnieni w działalności B+R stanowili 3,6% wszyst-
kich zatrudnionych w tej działalności w Polsce, a nakłady na B+R w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca były dwukrotnie niższe niż średnio w kraju. Stopa rejestrowanego 
bezrobocia utrzymywała się na poziomie wyższym niż średnio w kraju i w końcu 
grudnia 2005 r. wyniosła 22,3%. W tym samym okresie zarejestrowanych było 187,2 
tys. podmiotów gospodarczych, to jest 5,2% podmiotów w kraju. Wytworzyły one 
4,4% produkcji sprzedanej przemysłu i 3,7% budownictwa w Polsce. Sytuacja finan-
sowa przedsiębiorstw była nieco gorsza niż średnio w kraju. 

Dążąc do osiągnięcia wyżej przedstawionych celów, badania zorganizowano w na-
stępujących fazach (rys. 3.1): 
– badania wstępne i rozpoznawcze, 
– badania główne, 
– badania uzupełniające. 

Badania wstępne i rozpoznawcze  

Badania wstępne problematyki innowacji rozpoczęto w roku 1977. Miały one 
głównie charakter obserwacji uczestniczącej dokonywanej z różnych poziomów: od po-
zycji indywidualnego twórcy, poprzez moderatora grup rozwojowych, kierownika ze-
społów innowacyjnych aż do dyrektora pionu rozwoju i marketingu i skierowanych 
przede wszystkim w stronę procesu twórczości technicznej, z zamiarem stworzenia al-
gorytmu innowacji. Do badań tych zaliczyć można także badania motywacji wybitnych 
twórców techniki młodego pokolenia zrealizowane w latach 1984-1985. Badania wstępne 
stały się inspiracją do głębszej penetracji zagadnienia innowacji w kontekście otoczenia 
rynkowego przedsiębiorstwa. Podjęto więc badania rozpoznawcze, podczas których za 
pomocą ankiet zdobywano informacje na temat innowacyjności przedsiębiorstw oraz 
poglądów kadry kierowniczej na temat wpływu innowacji na sukces rynkowy. Badania te 
zrealizowano w latach 1997-1998 (w trakcie pierwszej serii badań na temat ocen przy-
datności zasobów do kształtowania efektywnych przewag konkurencyjnych) na losowo 

                                                 
3  Poziomy te to makro, mezo i mikromikro [Leibenstein 1985; Bain 1959, cyt. za Gorynia 1993, 

s. 505]. 
4  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw nr 4/2005, GUS Warszawa 2006. 
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dobranej próbie 72 przedsiębiorstw (w tym 29 przedsiębiorstw przemysłu maszynowego). 
Głównym ich celem było zdobycie ogólnych informacji na temat wagi przypisywanej 
innowacjom oraz postrzegania siły oddziaływania różnych czynników na decyzje o pod-
jęciu innowacji w różnych przedsiębiorstwach, a także weryfikacja metod i narzędzi 
badawczych.  

 
 

Badania rozpoznawcze (weryfikacja metod)
Badania przydatności zasobów; 72 przedsiębiorstwa

(29 przemysł maszynowy) wybór losowy

Badania przydatności zasobów
Badania aktywności innowacyjnej
przedsiębiorstw i jej determinant,

226 przedsiębiorstw

Badania przydatność
zasobów

86 przedsiębiorstw
(44 przemysł maszynowy)

Badania przydatności zasobów.
Badania relacji pomiędzy

poglądami kadry kierowniczej
a aktywnością innowacyjną
i kondycją ekonomiczną,.

155 przedsiębiorstw 
(100 przemysł maszynowy)

I etap
1998

II etap
 2000

III etap
2003

IV etap
2005

Ograniczenia:
5 lat, producent, 

przemysł
maszynowy,

MSP

Ograniczenie
5 lat trwania

na rynku

Badania uzupełniające. 
Analiza cech przedsiębiorstw innowacyjnych 

o dużej zdolności konkurencyjnej

Ograniczenia: 10 lat,
producenci, przemysł

maszynowy, MSP

Ograniczenie
5 lat trwania na

rynku

V etap
 2006

Czas Badania wstępne

 
 
Rys. 3.1. Struktura badań roli innowacji w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne  
 

W ramach tego etapu badań ujawnił się problem doboru próbki badawczej.                  
W związku z przewidywanymi trudnościami z uzyskaniem reprezentatywnej próby 
badawczej5 zdecydowano się na badania celowe z losowym doborem badanych jedno-

                                                 
5  Uzyskanie reprezentatywności próby badawczej jest trudne z powodu konieczności zapewnie-

nia reprezentatywności typologicznej (przyjmuje się założenie o jednoczesnym występowaniu 
w badanej próbie i populacji generalnej wszystkich własności będących przedmiotem badania), 
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stek. Najczęściej przyjmuje się, że obserwacje empiryczne powinny dotyczyć najlepiej 
zarządzanych przedsiębiorstw. 

P. Banaszyk [1998, s. 84-88] prowadził badania w dwóch turach (na próbie 23 i 37 
przedsiębiorstw, pretendentów do nagrody), skojarzonych z dwiema edycjami konkursu 
o „Laur Złotego Grosza”. Podobną konwencję przyjęli także M. Haffer [1998, s. 100-         
-101], który badania problematyki strategii nowego produktu prowadził (w jednym z eta-
pów) na próbie 82 przedsiębiorstw przemysłowych z terenu całej Polski, wybranych na 
podstawie „Listy 500” oraz wykazu nominatów i laureatów konkursu „Teraz Polska”,   
a także T. J. Peters i R.H. Waterman  analizujący najlepsze firmy amerykańskie. Jednak 
po pięciu latach od ukazania się książki T.J. Petersa i R.H. Watermana, dwie trzecie         
z badanych przez nich przedsiębiorstw zniknęło z listy efektywnych organizacji, a nie-
które do tej pory borykają się z kłopotami [Wawrzyniak 1990, s. 3, cyt. za Hopej 1996, 
s. 34], ponadto „około siedem procent dużych przedsiębiorstw w Ameryce – tych ujętych 
na liście pięciuset największych organizacji w magazynie Fortune – znika każdego roku 
z rynku” [Augustine 1998, s. 70, cyt. za Zarębska 2002, s. 30]. Przyjęto zatem, że bada-
nia główne prowadzone będą na populacji przedsiębiorstw deklarujących się jako inno-
wacyjne i wykazujących aktywność innowacyjną, zorientowanych marketingowo i trwa-
jących na obsługiwanym rynku minimum 5 lat, a tylko porównawczo i w badaniach 
uzupełniających obserwowane będą najbardziej efektywne przedsiębiorstwa regionu. 

Badania główne 

W badaniach tych wyróżnić można dwa główne nurty badawcze: 
a) badania oceny stopnia przydatności różnych zasobów w kształtowaniu przewag 

konkurencyjnych – realizowane w czterech etapach, na różnych populacjach przed-
siębiorstw. W pierwszym etapie (1997-1998) uczestniczyły 72 losowo wybrane przed-
siębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego (w tym 29 z przemysłu maszy-
nowego), deklarujące się jako innowacyjne i wykazujące aktywność innowacyjną.     
W drugim etapie, w latach 2000-2001, zastosowano również celowy dobór próby 
badawczej6. W skład grupy badanych obiektów weszło 226 różnych przedsiębiorstw, 
dobranych losowo z grupy przedsiębiorstw deklarujących się jako innowacyjne i wy-
kazujące aktywność innowacyjną, zorientowanych marketingowo7 i trwających na 
rynku minimum 5 lat8 (w tym 27 przedsiębiorstw przemysłu maszynowego). Podobne 

                                                                                                                        
reprezentatywności ze względu na rozkłady badanych cech i korelacje między badanymi cechami 
w próbie badawczej i populacji generalnej [Kowal 1998, cyt. za Chełpa 2003, s. 7-8]. Nawet naj-
prostsza do uzyskania reprezentatywność typologiczna może być zaburzona tym, że nie wszystkie 
wylosowane do badania obiekty zostaną temu badaniu poddane ze względu na brak ich zgody 
na udział w badaniach – przypadek ten w przeprowadzonych badaniach występował nagminnie. 

6  Zaakceptowano pogląd, że badania celowe pozwalają nie tylko poznać cechy badanych obiek-
tów, ale mogą być przydatne także w analizie innych obiektów nie objętych badaniem (zbliżo-
nych własnościami i kontekstem sytuacyjnym do obiektów badanych) oraz mogą  być przesłanką 
do formułowania i weryfikacji hipotez odnoszących się do populacji, z której pobrano obiekty 
badane [Chełpa 2003, s. 7]. 

7 Orientacja marketingowa nie jest jeszcze powszechna nawet w wysoko rozwiniętych krajach za-
chodnich. W wielu przedsiębiorstwach jest uprawiana nieefektywnie. Por. [Kotler 1994, s. 101; 
Żabiński 2001, s. 8]. 

8  Podobne ograniczenie stosuje amerykańskie czasopismo „Inc.”, publikujące corocznie listę stu 
najszybciej rozwijających się spółek akcyjnych, mających więcej niż 5, a mniej niż 15 lat 
[Drucker 1992a, s. 18]. 
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kryteria ograniczające zastosowano w trzecim (rok 2003, próba badawcza 86 przed-
siębiorstw, w tym 44 przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego) i czwartym etapie 
(rok 2005, próba badawcza 155 przedsiębiorstw, w tym 100 przedsiębiorstw – pro-
ducentów przemysłu maszynowego). We wszystkich  etapach wykorzystano te same 
ankiety (Załącznik 3), zawierające listę 26 zasobów, których znaczenie dla kreowa-
nia przewag konkurencyjnych należało oceniać w skali 0-10 punktów. Ankiety wy-
pełniane były przez członków kadry kierowniczej badanych przedsiębiorstw. Kon-
strukcja ankiet wymagała od nich: 
– oceny przydatności poszczególnych zasobów w budowaniu przewag konkurencyj-

nych przedsiębiorstwa na obsługiwanym rynku, 
– wskazania kryteriów wyboru, wynikających z zaproponowanej przez autora cha-

rakterystyki przewag konkurencyjnych (tylko w pierwszych 2 etapach); 
b) badania aktywności innowacyjnej oraz czynników stymulujących i ograniczających 

tę aktywność – realizowane łącznie z drugim etapem badań oceny przydatności za-
sobów w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. W skład grupy 
badanych obiektów weszło 226 różnych przedsiębiorstw, dobranych losowo z grupy 
przedsiębiorstw deklarujących  się jako innowacyjne i wykazujące aktywność inno-
wacyjną, zorientowanych marketingowo i trwających na obsługiwanym rynku mi-
nimum 5 lat. Konstrukcja ankiety (Załącznik 1) wymagała od kadry kierowniczej: 
1) określenia siły oddziaływania na przedsiębiorstwo wyszczególnionych elemen-

tów środowiska w skali pięciopunktowej, 
2) odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwo posiada strategię marketingową 

sformułowaną na piśmie i czy w strategii tej innowacje traktowane są jako ele-
ment istotny? 

3) oceny, czy przedsiębiorstwo jest innowacyjne oraz podania liczby i charaktery-
styki innowacji wdrożonych w ciągu ostatnich 5 lat (1996-2000 r.). Innowacje 
podzielono na: produktowe, innowacje w sferze techniki wytwarzania (techno-
logiczne) oraz pozostałe (organizacja i zarządzanie oraz marketing). Przy każ-
dej innowacji podawać należało także stopień nowości według zaproponowanej 
klasyfikacji: P - patent, W - wzór użytkowy, B - nowy w branży, L - nowy na 
obsługiwanym rynku oraz N - nowy w przedsiębiorstwie, 

4) określenia, jaką część dochodów przedsiębiorstwo przeznacza na prace badawczo-
-wdrożeniowe. Zaproponowano podziały: poniżej 5%, 5-10%, 10-20%, 20-30% 
oraz powyżej 30% dochodu przedsiębiorstwa, 

5) deklaracji na temat systemu innowacyjnego i jego zasad, 
6) określenia sposobu sterowania wprowadzaniem innowacji przez przedsiębior-

stwo, 
7) wypowiedzi na temat częstotliwości czynnego uczestnictwa w targach i wysta-

wach, 
8) wypowiedzi na temat zbierania i wykorzystania uwag od klientów i dostawców, 
9) oceny siły wpływu czynników zewnętrznych na aktywność innowacyjną przed-

siębiorstwa; proponowane przedziały to: 0%, do 10%, 10-25%, 25-50% i po-
wyżej 50%, 

10) wypowiedzi na temat uwzględniania indywidualnego potencjału innowacyjnego 
w procesach rekrutacji pracowników, 

11) wypowiedzi na temat szkoleń i planowania rozwoju pracowników. 
Wywiady: swobodny i telefoniczne zastosowano w 134 badanych przedsiębior-

stwach w celu uzupełnienia wyników badań uzyskanych metodą ankietową. 
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W II etapie badania prowadzono na próbie przedsiębiorstw zróżnicowanych pod 
względem (rys. 3.2): 
– dziedziny aktywności (produkcja – 81; handel hurtowy – 22; handel detaliczny – 24; 

usługi – 99). Przedsiębiorstwa wielobranżowe, aktywne w różnych dziedzinach, za-
szeregowywano do jednej z czterech grup na podstawie ich głównego obszaru ak-
tywności, 

– formy własności (przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Pań-
stwa – 12; spółki akcyjne – 37; spółki cywilne – 30; spółdzielnie – 8; spółki z o.o. – 78 
oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą – 61), 

– rozmiarów zatrudnienia (do 10 osób – 48 podmiotów; 11-50 osób – 87 przedsię-
biorstw; 51-250 – 57; 251-500 – 15 przedsiębiorstw; 501-2000 – 14 przedsiębiorstw; 
powyżej 2000 osób – 5 przedsiębiorstw), 

– branży (budownictwo – 29 przedsiębiorstw, przemysł drzewny i papierniczy – 7, prze-
mysł maszynowy – 27, sektor rolno-spożywczy – 8,  informatyka i media – 20, tury-
styka i hotelarstwo – 17, motoryzacja i transport – 5, usługi finansowe – 21, pozosta-
łe – 92 przedsiębiorstwa ). 

Wśród badanych w drugim etapie przedsiębiorstw 192 (85%) miało swoją siedzibę 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe podmioty zlokalizowane były 
na terenie woj. pomorskiego (11), mazowieckiego (8), wielkopolskiego (4), śląskiego (2), 
opolskiego (1), łódzkiego (2), warmińsko-mazurskiego (5) oraz świętokrzyskiego (1). 
Duża część przedsiębiorstw – 163, tj. 72% zlokalizowana była w ośrodkach miejskich     
o liczbie ludności przekraczających 150 tys. mieszkańców.  

W  IV etapie badań wykorzystano ankietę zawierającą 11 pytań. Konstrukcja ankie-
ty (Załącznik 2) wymagała od kadry kierowniczej przedsiębiorstw: 
– oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa w skali punktowej, w skali od 0 do 

100, przyjmując: patent – 20 pkt., wzór użytkowy – 10 pkt., znak towarowy – 5 pkt., 
produkt/technologia nowe w branży – 10 pkt., produkt/technologia nowe na obsługi-
wanym rynku – 5 pkt., nowe w przedsiębiorstwie – 2 pkt.  Innowacje w sferze zarzą-
dzania i marketingu podobnie: 10 pkt. – nowe w branży, 5 pkt. – nowe na obsługi-
wanym rynku, 2 pkt. – nowe w przedsiębiorstwie. Po przekroczeniu 100 punktów na 
skali miał się znaleźć znak ”+”, 

– oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa w skali od 0 do 100 (0 - pozycja za-
grożona, 100 - bardzo dobra), 

– oszacowania roli kadry inżynieryjno-technicznej i marketingowej w przedsiębior-
stwie w skali od 0 do 100 (0 - wpływ nieistotny, 100 - decydujący), 

– oszacowania różnych grup czynników pod kątem ich wpływu na innowacyjność i kon-
dycję ekonomiczną przedsiębiorstwa w skali od 0 do 100 (0 - wpływ wyłącznie czyn-
ników wewnętrznych, 100 – zewnętrznych), 

– podania procentowego udziału produkcji eksportowej w produkcji ogółem, 
– oszacowania roli innowacji dla przedsiębiorstwa w skali od 0 do 100 (0 – nieistotna, 

100 - decydująca), 
– oszacowania dynamiki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa w latach 2000-           

-2005. 
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Rys. 3.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw: 

a) podział ze względu na dziedzinę aktywności, 
b) podział ze względu na formy własności, 
c) podział ze względu na rozmiary zatrudnienia, 
d) podział ze względu na branże 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przedsiębiorstw – II etap 
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Wszystkie badania korelacyjne opracowano statystycznie9, przyjmując graniczną 
wartość poziomu istotności α = 0,05. Stwierdzony w trakcie badań rozpoznawczych 
brak korelacji w postrzeganiu siły oddziaływania różnych czynników a zachowaniami 
przedsiębiorstw przemysłu maszynowego i przedsiębiorstw z pozostałych branż (Za-
łącznik 4), a także wyniki badań II etapu stanowiły podstawę określenia zasad doboru 
grupy celowej w IV i V etapie badań. W IV  etapie jako warunki ograniczające przyjęto: 
czas trwania na rynku – 5 lat, producent w przemyśle maszynowym; zatrudnienie do 
250 osób oraz ograniczenie terytorialne – region kujawsko-pomorski. W V etapie, pole-
gającym na poszukiwaniu cech przedsiębiorstw innowacyjnych posiadających dużą 
zdolność konkurencyjną przyjęto dodatkowo ograniczenie rozszerzające minimalny 
czas trwania na rynku – 10 lat (traktując to ograniczenie jako weryfikator konkurencyj-
ności – zgodnie z przyjętą definicją konkurencyjności). Wypełnione ankiety nie spełnia-
jące narzuconych ograniczeń branżowych10 wykorzystano jako grupy odniesienia          
w stosunku do przedsiębiorstw branży maszynowej.  

Badania uzupełniające 

Dążąc do wyjaśnienia niektórych problemów pojawiających się w badaniach 
głównych, podjęto próby: 
a) zdefiniowania sposobu traktowania problematyki innowacji w mediach (wyniki tych 

badań przedstawiono w rozdziale 2.2), 
b) określenia rodzajów inspiracji, decydujących czynników oraz zasobów informacyj-

nych i ich wpływu na sukces lub porażkę innowacji, 
c) poszukiwania wzorców i swoistych norm, które kreują najlepsze przedsiębiorstwa,    

w badaniach tych wykorzystano wywiad kwestionariuszowy i swobodny11, 
d) ustalenia poglądów właścicieli przedsiębiorstw odnoszących sukcesy rynkowe, wy-

typowanych do analiz zmierzających do określenia cech przedsiębiorstwa innowa-
cyjnego o dużej zdolności konkurencyjnej, na temat hierarchii czynników sukcesu          
z modelu „7S” McKinseya. Dla porównania zebrano też opinie na ten sam temat          
w grupie 24 studentów 3 roku Wydziału Mechanicznego ATR w Bydgoszczy oraz 
od 24 menedżerów „innych” przedsiębiorstw, 

e) oceny wpływu uwarunkowań kulturowych środowiska na rozwiązania strukturalne 
przyjęte w przedsiębiorstwach innowacyjnych o dużej zdolności konkurencyjnej             
i porównania ich z modelami amerykańskim i japońskim. 

 
 
 

                                                 
9  StatSoft, Inc. (1997). STATISTICA for Windows [Computer program manual]. 

10 Ankieterami w większości byli przeszkoleni studenci, głównie studiów niestacjonarnych, róż-
nych uczelni: ATR w Bydgoszczy, UMK w Toruniu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów 
w Bydgoszczy, którzy mając trudności z dotarciem do przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, 
prowadzili wywiady w innych przedsiębiorstwach. 

11  W uzasadnianiu twierdzeń w naukach indukcyjnych podstawową rolę odgrywają tzw. zdania 
spostrzeżeniowe [Nowak 1985, s. 276-277]. Formułowanie sądów spostrzeżeniowych związa-
ne jest z subiektywną selekcją i interpretacją badanych zjawisk i musi być poddane zabiegom 
interpretacyjnym z punktu widzenia reguł wiedzy, w tym przypadku o innowacjach i ich roli         
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Interpretacja taka polegała na poddaniu wypowiedzi poszcze-
gólnych respondentów zabiegom uogólniającym, sprowadzającym wypowiedzi do przyjętej      
w pracy terminologii. 
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Rozdział 4. AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA RÓŻNYCH             
PRZEDSIĘBIORSTW I JEJ DETERMINANTY 

4.1. AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

W badaniach strategicznych zachowań marketingowych polskich przedsiębiorstw 
w okresie transformacji można odnaleźć różne teoretyczne kategorie odniesień dla tych 
zachowań identyfikowanych w praktyce, dzięki czemu można ocenić ich poziom, a na-
wet jakość. Do najczęściej używanych kategorii zaliczyć można koncepcję wiązki ce-
lów długookresowych, koncepcję dekalogu marketingowego1, strategiczny profil mar-
ketingowy, strategie konkurencji M. Portera, a także takie kategorie odniesienia, jak 
typologia strategii przedsiębiorczych P.F. Druckera, paradygmat funkcjonalno-narzę-
dziowy marketingu (4P) lub typy przewag konkurencyjnych. Wobec wykazanego silnego 
związku zdolności konkurencyjnej, przejawiającej się umiejętnością kształtowania prze-
wag konkurencyjnych, z innowacjami wydaje się zasadne analizowanie mechanizmów 
rozwoju przez pryzmat aktywności innowacyjnej różnych przedsiębiorstw. Najbardziej 
trwałym elementem w procesie zarządzania są dzisiaj zmiany [Durlik 1998c, s. 19]. 
Współczesne przedsiębiorstwa są więc skazane na uczestniczenie, bierne lub aktywne, 
w tym procesie. Te, które wykażą się zdolnością do permanentnego przystosowywania 
się do zmian w otoczeniu i potrafią je wykorzystać (traktując zmiany jako szansę), od-
noszą sukces na rynku i traktowane są jako przedsiębiorstwa innowacyjne [Nowak 
1992, s. 1]. Podstawową cechą takiego przedsiębiorstwa jest gotowość i zdolność do 
ciągłego wdrażania innowacji. Zaproponowana wcześniej definicja innowacyjności 
przedsiębiorstwa zawiera w sobie element efektywności, a także czynnik czasu, pod 
wpływem którego ulega zmianie kształt optymalnej konfiguracji przewag konkurencyj-
nych. Efektywna alokacja zasobów oznacza więc zarządzanie zestawem przedsięwzięć, 
ustalenie priorytetów oraz rozdział zasobów na poszczególne projekty [Wheelwright, 
Clark 1992, s. 30]. Zestaw przedsięwzięć kształtuje się w warunkach zmieniających się 
strategii, powstawania nowych rynków i rozwoju zasobów. Przyjmując, że innowacyj-
ność jest podstawą budowania i oceny zdolności konkurencyjnej, to wskaźnik innowa-
cyjności przedsiębiorstwa – aby mógł być wykorzystany w planowaniu strategicznym – 
musi odnosić się do średniej branżowej lub segmentowej (w zależności od skali działa-
nia przedsiębiorstwa). Syntetyczny wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstwa może 
więc przyjąć postać: 

 ∑
=

=
=
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100W  (4.1) 

gdzie:  
WIi  –  szczegółowy wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstwa [%],  
WIki  –  szczegółowy wskaźnik innowacyjności konkurentów,  
i  –  ilość szczegółowych wskaźników innowacyjności uwzględnionych w oce-

nie  
Źródło: opracowanie własne 

                                                 
1  Kompleksowa kategoria teoretyczno-badawcza do badań strategicznych zachowań marketingo-

wych przedsiębiorstw, zawierająca ilościowe i jakościowe atrybuty strategicznej orientacji mar-
ketingowej [Kramer 1995, s. 10; Niestrój 1995, s. 130; Kędzior 1997, s. 20; Żabiński 2001, s. 13]. 
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Syntetyczny wskaźnik innowacyjności umożliwia więc porównanie innowacyjno-
ści przedsiębiorstwa zarówno z grupą konkurentów, jak i z pojedynczym, wybranym 
przedstawicielem. Uzyskanie wartości wskaźnika powyżej 100% oznacza wyższy po-
ziom aktywności innowacyjnej, lecz niekoniecznie większą zdolność konkurencyjną. 
Przyjęcie możliwie kompletnej liczby wskaźników szczegółowych oraz zastosowanie 
wag uwzględniających wrażliwość rynku pozwala na uniknięcie tej niedogodności. 
Jednym z głównych celów działalności przedsiębiorstwa jest zdobycie i umacnianie 
korzystnej pozycji konkurencyjnej, umożliwiającej maksymalizowanie zysku w długim 
okresie [Ackoff 1993, s. 33]. Z tego punktu widzenia interesujący może być wskaźnik 
dynamiki aktywności innowacyjnej:  

 WDIN = WSIN – WSIN r–1   (4.2) 

gdzie:  
WSIN  –  syntetyczny wskaźnik innowacyjności aktualnej,  
WSIN r–1 –  syntetyczny wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstwa w roku po-

przednim  
Źródło: opracowanie własne 

 
Utrzymywanie się wskaźników WSIN oraz WDIN w przedziale wartości dodatnich, 

w dłuższym okresie oznacza poprawę zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
Uwzględniając ograniczoność i mobilność zasobów możliwych do aktywacji w odpo-
wiednim czasie do zbudowania przewag konkurencyjnych konieczne wydaje się anali-
zowanie efektywności innowacji poprzez wykorzystanie zaproponowanego wcześniej 
wskaźnika efektywności innowacji (2.1). W analizie innowacyjności pojedynczego 
przedsiębiorstwa przydatne wydają się proponowane wskaźniki innowacyjności, nato-
miast w badaniach cech determinujących innowacyjność, prowadzonych na znacznej 
próbie przedsiębiorstw w dalszym ciągu korzystne jest posługiwanie się standardowymi 
wskaźnikami, jak np. ilość innowacji oraz stopień ich nowości. W tabeli 4.1 przedsta-
wiono liczbę innowacji różnych przedsiębiorstw w okresie 1996-2000. Innowacyjność 
przedsiębiorstw, reprezentowana tutaj przez ilość innowacji, zależy od wielu czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród nich często wymienia się rodzaj aktywności, 
formę własności, rozmiary przedsiębiorstwa (rozmiary zatrudnienia), branżę oraz zasoby 
ludzkie, w szczególności doświadczenie, umiejętności i stan psychiki, warunkujące twór-
czość, motywacje i decyzje [Stawasz 1999, s. 35; Osęka, Wypijewski 1987, s. 44; Po-
pławski 2004, s. 69]. Powszechnie uważa się, że najwięcej innowacji powstaje w przed-
siębiorstwach produkcyjnych2. Potwierdzają to uzyskane wyniki badań, przy tym pod-
kreślić należy, iż chodzi tutaj nie tylko o ilość, ale także o skalę nowości innowacji. 
Przedsiębiorstwa produkcyjne (36% badanej populacji) wdrożyły w analizowanym okre-
sie 57% wszystkich innowacji, w tym 12 z 13 opatentowanych wynalazków oraz 75% 
wzorów użytkowych i 52% innowacji nowych w branży. Głównym obszarem innowacji 
były zmiany dokonywane w obrębie produktu (49,7%). Innowacje dotyczące technolo-
gii wytwarzania stanowiły tylko 14,7%. Pozostałe innowacje związane były ze sferą 

                                                 
2  Inwestowanie w najnowsze technologie, nawet bez zdefiniowania rynków i produktów, jest  

charakterystyczne dla dużych przedsiębiorstw innowacyjnych, formułujących swoje strategie          
w kategoriach zasobowych. Wydaje się jednak, że może to dotyczyć przede wszystkim przed-
siębiorstw usługowych i handlowych sektora MSP [Krupski 2006, s. 19]. 
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zarządzania i marketingu. W większości były to tylko kosmetyczne zmiany struktury 
organizacyjnej lub systemu wynagradzania.  

 
Tabela 4.1. Liczba innowacji w różnych przedsiębiorstwach w rozbiciu na lata (próba badawcza      

226 przedsiębiorstw) 
 

Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 2000 Suma 
Ogółem 402 370 475 567 606 2420 
Średnia 1,779 1,637 2,102 2,509 2,681 10,708 
Wariancja 3,355 4,054 5,994 5,309 6,582  
Odchylenie standardowe 1,832 2,013 2,448 2,304 2,556  

Podział ze względu na rodzaj aktywności 
Handel hurtowy 20 19 28 30 40 137 
Handel detaliczny 20 21 25 35 40 141 
Produkcja 259 235 267 304 306 1371 
Usługi 103 95 155 198 220 771 

Podział ze względu na formy własności 
PP 14 11 19 23 29 96 
S.A. 108 102 144 181 213 748 
S.C. 32 32 50 56 61 231 
Sp. z o.o. 116 91 138 142 146 633 
Spółdzielnia 12 15 14 14 14 69 
DG 120 119 110 151 143 643 

Podział ze względu na rozmiary zatrudnienia 
Do 10 44 39 54 66 83 286 
11 do 50 161 158 179 239 242 979 
51 do 250 120 102 147 147 155 671 
251 do 500 35 34 44 66 79 258 
501 do 2000 34 28 40 35 36 173 
Powyżej 2000 8 9 11 14 11 53 

Podział ze względu na branże 
Budowlana 36 31 48 52 63 230 
Drzewna i papiernicza 14 15 13 20 20 82 
Maszynowa 99 81 93 100 111 484 
Rolno-spożywcza 49 56 77 82 90 354 
Usługi finansowe 45 41 64 85 101 336 
Turystyka i hotelarstwo 2 2 5 8 5 22 

PP – przedsiębiorstwa państwowe, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, S.A. – spółka 
akcyjna, S.C. – spółka cywilna, Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, DG – dzia-
łalność gospodarcza  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – II etap 
 

Jednym z częściej akcentowanych czynników determinujących aktywność inno-
wacyjną przedsiębiorstw jest forma własności. Zazwyczaj uważa się, że przedsiębior-
stwa państwowe (PP) (a także inne formy własności grupowej) nie są formą własności 
sprzyjającą długofalowym innowacjom, a najlepsze warunki do wzrostu innowacyjności 
stwarza własność prywatna [Nowak 1992, s. 13; Janasz 1994, s. 14]. W przedsiębior-
stwach nieprywatnych istnieją bowiem różnego rodzaju grupy nacisku, utrudniające 



 88

realizację długofalowych przedsięwzięć innowacyjnych, dążące do narzucenia zgubnej3 

koncepcji maksymalizacji zysku w krótkim okresie. Są to grupy zainteresowane mak-
symalizacją płac, które w związku z kadencyjnością swoich funkcji wykazują często 
niski poziom odpowiedzialności ekonomicznej, naciskając na ograniczanie inwestowa-
nia oraz skracanie horyzontu czasowego decyzji ekonomicznych, co pozwala osiągnąć 
im zwiększone przychody w krótkim okresie. Jednak „innowacyjność czy przedsiębior-
czość nie jest funkcją własności, lecz zarządzania” [Penc 1995, s. 95]. Zaś „zarządzanie 
jest niezależne od własności, stanowiska lub władzy. Jest ono funkcją obiektywną i po-
winno być oparte na odpowiedzialności za wykonanie zadań” [Drucker 1973, s. 6, cyt. 
za Penc 1995, s. 95]. W analizowanym okresie zaobserwowano wzrost ilości innowacji 
dokonywanych w ciągu roku – z 402 ogółem w 1996 roku, do 606 w roku 2000. W la-
tach 2000-2005 (badania własne – IV etap) nastąpił zaś 16% przyrost liczby innowacji 
tylko w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego. Nie jest wykluczone, że to właś-
nie sektor maszynowy najsilniej odczuwa konsekwencje otwartego rynku i mobilizuje 
siły dla sprostania silnej europejskiej konkurencji. W próbie badawczej najwyższą ak-
tywność innowacyjną wykazywały spółki oraz firmy osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Jednak w spółdzielniach, zazwyczaj także zaliczających się do 
małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno bliskie kontakty z właścicielami oraz praw-
dopodobnie słabe zasoby kadrowe powodowały niski poziom aktywności innowacyjnej.  

Uzasadnienie dla tej sytuacji można znaleźć analizując lokalizację spółdzielni 
(75% to spółdzielnie wiejskie), ich dziedzinę aktywności oraz branże. Większość stano-
wiły spółdzielnie wielobranżowe, funkcjonujące w warunkach ograniczających rozwój 
przedsiębiorczości – o niskim poziomie infrastruktury wiejskiej oraz trudnym dostępie 
do kadr o wysokich kwalifikacjach [Wojciechowska-Ratajczak 1999, s. 13]. Przedsię-
biorstwa z branży maszynowej (tab. 4.2), mimo że stanowiły tylko 12% próby badaw-
czej, dały 20% wszystkich innowacji. Innowacje w tej branży charakteryzują się także 
wysokim wskaźnikiem nowości – wdrożono 11 z 13 opatentowanych wynalazków oraz 
68,75% wszystkich wzorów użytkowych.  
 
Tabela 4.2.  Porównanie niektórych wskaźników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw prze-

mysłu maszynowego i pozostałych przemysłów 
 

Branża Przemysł maszynowy Pozostałe 
Ilość/%  27/11,95 199/88,05 
Patenty [liczba/%] 11/84,62 2/15,38 
Wzory użytkowe [liczba/%] 22/68,75 10/31,15 
Innowacje [liczba na przedsiębiorstwo] 17,93 9,73 
Patenty [liczba na przedsiębiorstwo] 0,41 0,01 
Wzory użytkowe [liczba na przedsiębiorstwo] 0,81 0,05 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach 

 
Rozwijający się sektor usług finansowych oraz rolno-spożywczy, w trakcie proce-

sów dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej wykazywały względnie wysoką 
aktywność innowacyjną, rosnącą pod koniec badanego okresu (tab. 4.3). 

                                                 
3 „Troska wyłącznie o natychmiastową rentowność prawie na pewno doprowadziłaby firmę do 

ruiny w końcu okresu” [Ansoff  1987, s. 61]. „Należy znacznie bardziej cenić taką spółkę, która 
intensywnie inwestuje w swoją przyszłość i płaci za to zmniejszeniem bieżących zysków niż taką, 
która dla zwiększenia bieżących zysków poświęca swoją przyszłość” [Ackoff 1993, s. 33]. 
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Tabela 4.3. Liczba innowacji w różnych przedsiębiorstwach według stopnia nowości  
 

Wyszczególnienie Pa Wu B L N Suma 
Ogółem 13 32 168 518 1689 2420 

Podział ze względu na rodzaj aktywności 
Handel hurtowy 0 0 7 23 107 137 
Handel detaliczny 1 0 17 30 93 141 
Produkcja 12 24 87 387 861 1371 
Usługi 0 8 57 78 628 771 

Podział ze względu na formy własności 
PP 0 0 7 6 83 96 
S.A. 7 6 55 201 479 748 
S.C. 2 4 22 46 157 231 
Sp. z o.o. 4 15 28 52 534 633 
Spółdzielnia 0 0 2 0 67 69 
DG 0 7 54 213 369 643 

Podział ze względu na rozmiary zatrudnienia 
Do 10 2 2 20 38 224 286 
11 do 50 0 6 82 218 673 979 
51 do 250 4 17 31 140 479 671 
251 do 500 3 0 6 101 148 258 
501 do 2000 4 7 23 20 119 173 
Powyżej 2000 0 0 6 1 46 53 

Podział ze względu na branże 
Budowlana 0 3 29 34 164 230 
Drzewna i papiernicza 0 2 6 5 69 82 
Maszynowa 11 22 12 103 336 484 
Rolno-spożywcza 0 0 10 176 168 354 
Usługi finansowe 0 0 33 46 257 336 
Turystyka i hotelarstwo 0 0 0 2 20 22 
Transport i motoryzacja 0 2 8 3 64 77 

PP – przedsiębiorstwa państwowe, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, S.A. – spółka 
akcyjna, S.C. – spółka cywilna, Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, DG – dzia-
łalność gospodarcza, Pa – patent, Wu – wzór użytkowy, B – innowacja nowa w branży, L – inno-
wacja nowa na rynku lokalnym, N – innowacja nowa w przedsiębiorstwie  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – II etap 
 

Jednym z ważniejszych czynników determinujących aktywność innowacyjną są 
rozmiary zatrudnienia. Zdaniem M. Kokocińskiej [1993, s. 41 i s. 65-67] wybór kryte-
riów podziału w dużej mierze związany jest z wewnętrzną strukturą gospodarki. Zgod-
nie z zaleceniami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu In-
westycyjnego4 przyjęto granicę 250 osób, jako liczbę oddzielającą MSP od dużych 
[Łuczka 2000, s. 27]. Działalność innowacyjna jest ważną sferą aktywności każdego 
przedsiębiorstwa niezależnie od jego rozmiarów. W różnych krajach i branżach od-
mienna jest pozycja małych i średnich przedsiębiorstw. Powodem zróżnicowania po-
szczególnych typów jest między innymi odmienność stosowanych instrumentów stymu-

                                                 
4  Dopiero od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje Ustawa O swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 

Nr 173 poz. 1807 z 2.07. 2004, przyjmująca również granicę 250 zatrudnionych dla MSP. 
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lowania innowacji w różnych krajach [Poznańska 1996, s. 33]5. Światowe tendencje 
branżowe wyraźnie wskazują na wysoki stopień innowacyjności przedsiębiorstw branży 
chemicznej, farmaceutycznej i elektromaszynowej, w których trudna sytuacja konku-
rencyjna oraz relatywnie krótki cykl życia większości produktów wymuszają postawy 
proinnowacyjne, umożliwiające sprostanie wymogom branży. Podobnie przemysł spo-
żywczy, lekki i drzewno-papierniczy uznawane są za przemysły rozwijające się dyna-
micznie i wymagające wysokiej innowacyjności6. W sektorze chemicznym dominującą 
pozycję w zakresie innowacyjności zdobyły duże organizacje. W Polsce na początku lat 
90. XX w. także obserwowano znaczną aktywność innowacyjną dużych i wielkich 
przedsiębiorstw [Dobiegała-Korona, Korona 1995, s. 9]. Potwierdza to opinię P.F. Druc-
kera: „Przedsiębiorcza firma wcale nie musi być mała i nowa” [Drucker 1992a, s. 32].         
I tak, ponad stuletni gigant General Electric Company po raz 6. w ciągu ostatnich ośmiu 
lat [www.Money.CNN.com/Magazines/fortune/mostadmired] w 2006 roku wygrał ran-
king najbardziej efektywnych przedsiębiorstw (innowacyjność jest tam jednym z waż-
niejszych kryteriów7) z innymi mniejszymi i dużo młodszymi organizmami gospodar-
czymi. W badaniach autora przedsiębiorstwa z grupy małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP)8, mimo, iż ich potencjał ludzki był około 3,6 razy mniejszy (badania własne –         
II etap) od potencjału przedsiębiorstw większych niż 250-osobowe, ogółem wdrożyły 
1936 innowacji (80%), w tym: 46% patentów, 78 % wzorów użytkowych, 78% innowa-
cji nowych w branży oraz 76% innowacji nowych na obsługiwanym rynku (tab. 4.2). 
Zaobserwowano także (rys. 4.1), iż w małych przedsiębiorstwach ilość innowacji przy-
padająca na 1 pracownika była wielokrotnie większa niż w przedsiębiorstwach dużych. 

T. Peters twierdzi, iż reaktywność przedsiębiorstw – naturalna cecha małych orga-
nizacji – stanie się jedną z najważniejszych cech przedsiębiorstwa przyszłości [Kirby 
1994, s. 38]9. 

                                                 
5  W Wielkiej Brytanii małe przedsiębiorstwa mają coraz większy udział w pojawiających się 

innowacjach technicznych Zob. [Robson, Townsend 1984; Oakley, Rothwell, Cooper 1988, s. 8 
cyt. za Jasiński 1992]. W literaturze anglosaskiej zazwyczaj przyjmuje się następującą klasyfi-
kację przedsiębiorstw w zależności od ich rozmiarów: małe – zatrudniające do 199 pracowni-
ków, średnie (200 do 999), duże – zatrudniające 1000 i więcej pracowników [Rothwell, Zeg-
veld 1982, s. 186]. Szczególną aktywność innowacyjną małych przedsiębiorstw odnotowuje się 
tam również w przemyśle elektromaszynowym [Freeman 1982, s.137]. 

6  Nie odnosi się to jednak do polskich przedsiębiorstw z tej branży [Dobiegała-Korona, Korona 
1995, s. 9]. 

7  Pozostałe kryteria ocen to: jakość kadry menedżerskiej, jakość produktów i/lub usług, długo-
terminowe zmiany wartości firmy/akcji, kondycja finansowa, zarządzanie zasobami ludzkimi – 
umiejętność pozyskiwania i rozwijania talentów, odpowiedzialność społeczna i racjonalność 
wykorzystania swoich zasobów. 

8 W efekcie porównania cech determinujących innowacyjność brytyjskich MSP oraz dużych or-
ganizmów gospodarczych R. Rothwell [Poznańska 1996, s. 34] stwierdził, że główną siłę ma-
łych i średnich przedsiębiorstw dostrzec można przede wszystkim w czynnikach mających cha-
rakter behawioralny (dynamika kierownictwa, szybkość komunikacji, elastyczność, łatwość do-
stosowania do zmienności otoczenia). 

9  Tymczasem jednak – pomimo iż zwiększa się udział małych i średnich przedsiębiorstw w inno-
wacjach, w gospodarkach krajów rozwiniętych rok 1997 zakończył się w Europie Zachodniej 
upadkiem prawie 210 tys. firm, co spowodowało utratę pracy przez 1,8 mln osób. Były to w 
większości MSP, tworzące ponad 66% miejsc pracy [Baier 1998, s. 1]. 
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Rys. 4.1. Liczba pracowników w przedsiębiorstwach o różnych rozmiarach zatrudnienia, przypa-

dających na jedną innowację  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – II etap 
 

Innowacyjność małych przedsiębiorstw oraz ich wrażliwość na zmiany zależy także 
od typu przedsiębiorstwa10. Każde z nich musi wykształcić własny pogląd na sposób 
wykreowania własnej zdolności konkurencyjnej, na poziomie koniecznym dla popraw-
nego funkcjonowania w danym środowisku. W świetle doświadczeń amerykańskich 
dotyczących funkcjonowania parków technologicznych będących swoistym inkubato-
rem małych przedsiębiorstw innowacyjnych [Kasperkiewicz, Szlichciński 1992, s. 9], z 
których wynika, że tylko 10% z nich osiąga sukces, 25% inicjatyw rodzi przedsiębior-
stwa bez szans na sukces rynkowy, a ich żywot jest krótki, 50% osiąga umiarkowany 
sukces, często balansując na krawędzi bankructwa, natomiast 15% inicjatyw upada w 
fazie konkretyzowania – pogląd o dużym wpływie rozmiarów przedsiębiorstwa na jego 
innowacyjność i szanse rynkowe wydaje się dyskusyjny. Jednocześnie P.F. Drucker 
pisze „... powszechne niemal przekonanie, że wielkie przedsiębiorstwa nie wprowadzają 
i nie są w stanie wprowadzić innowacji, nie jest nawet półprawdą, jest raczej nieporo-
zumieniem” [Drucker 1992a, s. 160]. 

 
4.2.  IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH                          

NA DECYZJE I REZULTATY INNOWACJI 
 
Innowacje nie mogą być zaprogramowane tak samo precyzyjnie jak inne cele dzia-

łalności przedsiębiorstwa, w tym marketingowe. Aby osiągnąć cele marketingu, należy 
ustalić prognozę innowacji [Drucker 1992a, s. 51-64; Banaszyk 1998, s. 58], podjąć de-
cyzję, zaplanować działanie, przygotować warunki działania, zrealizować innowacje 
oraz skontrolować stopień realizacji celu [Zieleniewski 1975, s. 203]. Decyzje dotyczące 
aktywności innowacyjnej kształtowane są przez czynniki zewnętrzne pozostające poza 
wpływem przedsiębiorstwa, czynniki zewnętrzne – w ograniczonym stopniu kształto-

                                                 
10  Mogą to być [Rothwell, Zegveld 1985, s. 217] małe przedsiębiorstwa  w tradycyjnych przemy-

słach albo nowoczesne, małe jednostki stosujące strategię niszy rynkowej w przemysłach: in-
strumentów naukowych, elektronicznym, projektowania wspomaganego komputerowo lub małe 
przedsiębiorstwa oparte na nowej technice, działające w obszarach: biotechnologia, technolo-
gie energetyczne, zaawansowanych materiałów, informacyjne oraz nanotechnologie. 
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wane przez nie – oraz czynniki wewnętrzne. Presja tych czynników postrzegana jest 
różnie przez przedsiębiorstwa o zróżnicowanej charakterystyce. Różna jest bowiem ich 
wrażliwość oraz potencjał umożliwiający korzystne usytuowanie się w różnych warun-
kach. Na podstawie badań wstępnych (Załącznik 4) stwierdzono, że większość decyzji, 
zarówno w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego (PPM) (średnia 4,552, odchy-
lenie standardowe 0,572), jak i w grupie przedsiębiorstw pozostałych (średnia 4,209, 
odchylenie standardowe 0,804), podejmowanych jest pod kątem jakości produktów. 
Duże zróżnicowanie ocen dokonywanych przez różne przedsiębiorstwa z pewnością 
znajduje wytłumaczenie w sferze celów poszczególnych przedsiębiorstw, co z kolei za-
leży od siły oddziaływania i stopnia rozpowszechnienia orientacji marketingowej11. 
Wyraźne dostrzeganie znaczenia jakości produktów, a także usług posprzedażnych 
(średnia 3,793, odchylenie 0,861) i różnicowania produktu (średnia 3,759, odchylenie 
0,689) przez badane PPM uznać można za potwierdzenie ich orientacji marketingowej. 
I chociaż strategie rozwoju jakości produktu dostępne są zarówno dla dużych, jak i ma-
łych przedsiębiorstw, to jednak małe, bardziej elastyczne i bliższe konsumentom mogą 
łatwiej rozpoznać indywidualne potrzeby i szybciej zmodyfikować swoje produkty 
[Bednarska 1999, s. 26]. Jedyny czysto zasobowy czynnik związany z jakością zasobów 
ludzkich – rekrutacją i szkoleniem personelu, postrzegany był w badaniach wstępnych 
jako czynnik o niewielkiej sile oddziaływania, szczególnie w grupie przedsiębiorstw 
pozostałych (średnia 2,000, odchylenie standardowe 1,113 – 10. miejsce w rankingu). 
Jednak postrzeganie przez przedsiębiorstwa obydwu grup siły oddziaływania różnych 
czynników na decyzje było różne do tego stopnia, iż nie stwierdzono ani jednej istotnej 
korelacji pomiędzy ocenami tych samych czynników (Załącznik 4). Wyniki badań wstęp-
nych tylko częściowo potwierdzono w badaniach głównych, czynnik związany z zaso-
bami ludzkimi konsekwentnie (Załącznik 6) postrzegany był jako mający niewielką siłę 
oddziaływania (średnia 2,31 i odchylenie standardowe 1,39 – 9. miejsce w rankingu         
12 czynników). Ogólnie zagregowane czynniki zewnętrzne postrzegane były jako wy-
wierające mniejszą presję na innowacje (średnia ranga 2,29, odchylenie 1,58) niż czyn-
niki wewnętrzne (średnia ranga 2,87, odchylenie 1,64). Jedynie w przedsiębiorstwach 
zatrudniających powyżej 2000 pracowników przemiany socjodemograficzne i regulacje 
państwa znalazły się w pierwszej trójce czynników ocenianych jako wywierające naj-
większą presję na innowacje. Wysokie wartości odchylenia standardowego, wynikające 
ze znacznego zróżnicowania wielu cech badanych przedsiębiorstw, zmuszają jednak do 
ostrożności w formułowaniu bardziej ogólnych wniosków. Przedsiębiorstwa wyraźnie 
dostrzegające siłę sprawczą czynników zewnętrznych wykazywały większą aktywność 
innowacyjną niż te, które dostrzegały ograniczenia zasobowe (tab. 4.4).  

Jeśli innowacje traktowane są jako inwestycja zwiększająca wartość, to naturalne 
jest oczekiwanie dochodów z zainwestowanego kapitału w dłuższej perspektywie cza-
sowej12. 
                                                 
11  Przykładowo, w przedsiębiorstwach brytyjskich i amerykańskich, gdzie orientacja marketin-

gowa jest słabiej akcentowana niż w japońskich, trzykrotnie częściej definiuje się cele w kate-
goriach maksymalizacji zysku [Doyle, Saunders, Wong 1992, s. 157-163, cyt. za Haffer 1998,         
s. 58]. Przedsiębiorstwa japońskie w porównaniu z amerykańskimi przywiązują też 2-krotnie 
wyższą wagę do wzrostu udziału w rynku i pięciokrotnie większą do ilości nowych produktów, 
przy jednocześnie dwukrotnie mniejszym zainteresowaniu zwrotem zaangażowanego kapitału 
[Kagono, Nonaka, Oikawa 1985, cyt. za Haffer 1998, s. 59]. 

12  Jest to postawa typowa dla akcjonariuszy spółek akcyjnych [Copeland, Koller, Murrin 1996,         
s. 26-27]. 
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Tabela 4.4.  Aktywność innowacyjna∗ różnych przedsiębiorstw a postrzeganie siły oddziaływania 
czynników zewnętrznych 

 
Postrzegana siła oddziaływania czynników zewnętrznych [%] Wyszczególnienie 0 1 do 10 11 do 25 26 do 50 powyżej 50 

Ogółem % przedsiębiorstw 1,20 9,59 28,14 30,29 30,78 
Podział ze względu na rodzaj aktywności 

Produkcja 0,80 11,38 32,46 32,53 22,83 
Usługi 2,08 5,32 19,32 31,26 42,02 
Handel hurtowy 0 21,89 24,09 26,28 27,74 
Handel detaliczny 1,42 3,55 38,30 7,09 49,64 

Podział ze względu na formy własności 
PP 5,21 4,17 10,42 55,20 25,00 
S.A. 0,40 4,55 17,24 42,65 35,16 
S.C. 0 13,42 30,74 32,03 23,81 
Sp. z o.o. 2,05 14,06 28,91 22,59 32,39 
Spółdzielnia 0 1,45 33,33 57,97 7,25 
DG 1,24 11,36 41,21 16,17 30,02 

Podział ze względu na rozmiary zatrudnienia 
Do 10 3,15 13,29 24,82 27,97 30,77 
11 do 50 1,53 6,33 32,48 19,82 39,84 
51 do 250 0 14,12 24,31 38,14 23,43 
251 do 500 2,07 9,92 12,40 53,30 22,31 
501 do 2000 0 9,92 52,02 39,31 4,62 
Powyżej 2000 0 7,55 9,43 0 83,02 

Podział ze względu na branże 
Budowlana 0 26,09 16,52 26,96 30,43 
Drzewna i papiernicza 0 0 0 51,22 48,78 
Maszynowa 0,83 17,08 34,38 39,38 8,33 
Rolno-spożywcza 0 2,26 24,01 40,11 33,62 
Usługi finansowe 0,89 0,60 11,01 23,51 63,99 
Turystyka i hotelarstwo 0 18,18 4,55 59,09 18,18 
Transport i motoryzacja 10,39 20,78 45,46 18,18 5,19 
Informatyka i media 0 6,82 75,00 0 18,18 
Pozostałe 1,76 7,17 36,10 24,15 30,82 

* mierzona procentowym udziałem innowacji danej grupy w innowacjach całej próby badawczej  
PP – przedsiębiorstwa państwowe, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, S.A. – spółka 
akcyjna, S.C. – spółka cywilna, Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, DG – dzia-
łalność gospodarcza  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – II etap 

 
Analizując poglądy menedżerów można zauważyć niekonsekwencje w ocenie siły 

wpływu różnych czynników powodujących aktywność innowacyjną przedsiębiorstwa. 
Tymczasem decyzje oparte na analizie czynników zewnętrznych, a także dotyczące wy-
boru obszarów innowacji mają charakter decyzji strategicznych, przesądzających o kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa w długich okresach. Innowacje wdrażane są do praktyki 
gospodarczej w określonych warunkach środowiskowych, które wywierają wpływ na ich 
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przebieg oraz ostateczny wynik procesu w postaci sukcesu lub porażki13. Czynniki 
makroekonomiczne w krajach rozwiniętych nie zmieniają się ani często, ani nagle, ani 
też dramatycznie. Pozwala to na analizowanie przyczyn sukcesu i niepowodzenia z ich 
pominięciem. W polskich warunkach celowe jeszcze wydaje się analizowanie większej 
ilości czynników, mając jednocześnie świadomość różnych możliwości wpływania na 
ich kształt przez poszczególne podmioty gospodarcze. Dla kreowania zdolności konku-
rencyjnej szczególne znaczenie ma zdefiniowanie tych czynników, które wyraźnie wpły-
wają na innowacyjność oraz względnie łatwo dają się kształtować przez przedsiębior-
stwo. Powszechnie uważa się, iż głównym zasobem niezbędnym do uruchomienia proce-
sów innowacyjnych są zasoby kapitałowe. Zdaniem A. Riesa i J. Trouta [1996, s. 165-         
-168] „żaden pomysł nie ruszy z miejsca bez dostatecznych zasobów finansowych”14.  

Na podstawie badań stwierdzono (II etap), że blisko 50% innowacji powstało w pod-
miotach przeznaczających na badania i rozwój mniej niż 5% dochodu (czyli 10 razy 
mniej niż w prywatnych firmach amerykańskich), a tylko 1,5% innowacji było udziałem 
przedsiębiorstw przeznaczających na tę działalność powyżej 30% dochodu (tab. 4.5).  

Większość (53,54% przedsiębiorstw) przeznaczała na sferę B+R mniej niż 5% do-
chodu. Przy tak niskich nakładach powstało jednak 59,83% innowacji technologicznych 
(dotyczących procesów fizycznego wytworzenia produktu) oraz 42,86% produktowych. 
Wzrost ilości przedsiębiorstw ponoszących zwiększone nakłady na B+R nie powodował 
jednak nawet proporcjonalnego przyrostu innowacji (rys. 4.2). 

Najszybszy przyrost liczby innowacji występował w przedziale, który w przybli-
żeniu można określić na 12-25% dochodu. Jednak koszty jednostkowe liczone w procen-
tach dochodu na 1 innowację wzrastały w tempie szybszym niż przyrost liczby innowacji 
(rys. 4.3). Wartości względnego kosztu jednostkowego innowacji wyliczono dla średnich 
nakładów w każdym przedziale; dla przedziału powyżej 30% przyjęto wartość 35% 
dochodu. Tak więc zwiększając nakłady od 2,5 do 35% uzyskano spadek liczby inno-
wacji w jednym przedsiębiorstwie z 9,08 (nakłady poniżej 5% – przyjęto 2,5%) do 7,40, 
co w efekcie powoduje ponad 17-krotny wzrost kosztu jednostkowego innowacji. Zmniej-
szanie nakładów, chociaż obniżyło koszty jednostkowe, to jednak w przedziale poniżej 
10% powodowało także spadek szybszy niż proporcjonalnie liczby innowacji (rys. 4.2). 

Można by podejrzewać, że ze spadkiem nakładów obniżał się także stopień nowo-
ści innowacji. Tymczasem w grupie przedsiębiorstw przeznaczających na B+R więcej 
niż 10% dochodów nie znalazł się ani jeden opatentowany wynalazek i tylko 4 wzory 
użytkowe. Jest zatem prawdopodobne, iż wpływ na to zjawisko miały czynniki poza-
ekonomiczne, a zwłaszcza czynnik ludzki. Jest również prawdopodobne, że nawet obni-
żenie nakładów na sferę B+R do poziomu bliskiego zeru nie powstrzyma kreatywności 
twórców. Wydaje się, iż w przedsiębiorstwach coraz wyraźniej dostrzega się rolę czyn-
nika ludzkiego w budowaniu sukcesu przedsiębiorstwa. Blisko 75% badanych przedsię-
biorstw deklarowało, iż w procesie rekrutacji pracowników uwzględnia się ich potencjał 
innowacyjny. W żadnym przypadku nie udało się ustalić, czy istnieje precyzyjna proce-
dura weryfikacji tego potencjału.  

                                                 
13  Dla porównania, według badań prowadzonych w 96 przedsiębiorstwach niemieckich zarówno 

powodzenia, jak i sukcesy są następstwem jednoczesnego wpływu wielu czynników [Kruger 
1989], jednak strategie wskazuje się jako najbardziej znaczący segment czynników. 

14  Na prace badawczo-rozwojowe w wielu przypadkach angażuje się blisko 50% dochodu oraz 
około 3,4% przychodów ze sprzedaży, z tego 70% z przeznaczeniem na jakościowy rozwój no-
wych produktów [Business Week, Special Issue 25 October 1990, cyt. za Haffer 1998, s. 34]. 
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Tabela 4.5. Aktywność innowacyjna różnych przedsiębiorstw a nakłady B+R 
 

Nakłady na B+R w dochodach przedsiębiorstwa [%] Wyszczególnienie poniżej 5 5 do 10 10 do 20 20 do 30 powyżej 30 
Ogółem % przedsiębiorstw 45,41 33,14 16,74 3,18 1,53 

Podział ze względu na rodzaj aktywności 
Produkcja 43,62 40,99 10,79 3,65 0,95 
Usługi 52,53 14,40 26,72 3,24 3,11 
Handel hurtowy 52,55 27,74 18,25 1,46 0 
Handel detaliczny 17,02 64,54 18,44 0 0 

Podział ze względu na formy własności 
PP 85,42 0 0 14,58 0 
S.A. 34,62 35,17 27,00 3,21 0 
S.C. 35,06 39,40 10,39 10,39 4,76 
Sp. z o.o. 39,34 32,23 22,12 2,20 4,11 
Spółdzielnia 40,58 47,83 10,14 1,45 0 
DG 62,21 32,81 4,98 0 0 

Podział ze względu na rozmiary zatrudnienia 
Do 10 47,55 37,06 10,49 0 4,90 
11 do 50 39,22 36,06 22,16 2,25 0,31 
51 do 250 60,66 16,99 16,69 4,17 1,49 
251 do 500 38,76 52,72 7,36 1,16 0 
501 do 2000 13,87 53,76 12,72 13,87 5,78 
Powyżej 2000 90,57 0 9,43 0 0 

Podział ze względu na branże 
Budowlana 71,30 11,74 16,96 0 0 
Drzewna i papiernicza 34,15 47,56 8,54 9,75 0 
Maszynowa 17,97 62,81 14,26 2,89 2,07 
Rolno-spożywcza 57,63 39,83 1,69 0,85 0 
Usługi finansowe 25,60 12,50 56,25 4,76 0,89 
Turystyka i hotelarstwo 40,91 0 13,64 0 45,45 
Transport i motoryzacja 57,14 5,20 37,66 0 0 
Informatyka i media 38,64 61,36 0 0 0 
Pozostałe 58,15 27,56 7,96 4,55 1,78 

* mierzona procentowym udziałem innowacji danej grupy w innowacjach całej populacji  
PP – przedsiębiorstwa państwowe, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, S.A. – spółka 
akcyjna, S.C. – spółka cywilna, Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, DG – dzia-
łalność gospodarcza  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – II etap 

 
Potencjał innowacyjny indywidualny pracowników oraz zespołów można podnieść 

przez prawidłową politykę szkoleniową. Trudno jednak było znaleźć precyzyjną zależ-
ność pomiędzy ilością godzin szkoleń na jednego pracownika a aktywnością innowacyj-
ną przedsiębiorstw. Można też było zaobserwować duże zróżnicowanie przyjętego 
wskaźnika porównawczego – przyjmował on wartości od 0,45 godziny szkolenia (na 
jednego pracownika) na jedną innowacje (Załącznik 8) w przedsiębiorstwach zatrudnia-
jących powyżej 2000 pracowników, aż do 6,49 godziny na innowację w branży trans-
port i motoryzacja. W produkcji oraz w branży maszynowej, będących liderami inno-
wacji wskaźniki te osiągnęły jedne z najniższych wartości.  
 



 96

  

53,54/121 28,76/65 11,5/26 
3,98/9 

2,25/5 
1,53 
3,18 

16,74 

33,14 

45,41 1099 

802 

405 

77 
37 

%
innowacji

 
 ilość 

innowacji 

% / ilość firm 

A 

B 

C 

D 
E 

A – nakłady poniżej 5%
B – nakłady 5-10%
C – nakłady 10-20%
D – nakłady 20-30%
E – nakłady powyżej 30%

 
 

Rys. 4.2. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw a nakłady B+R 
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Rys. 4.3. Względny koszt jednostkowy innowacji dla różnych nakładów na B+R 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – II etap  
 
Zauważyć należy, iż w badanej grupie przedsiębiorstw deklarujących się jako in-

nowacyjne (informacje uzyskano ze 134 przedsiębiorstw w drodze dodatkowych wy-
wiadów telefonicznych i bezpośrednich) nie zrealizowano żadnego szkolenia poświęco-
nego problematyce innowacji15. W kontekście aktywności szkoleniowej w przemyśle 
                                                 
15  W badaniach B. Kożuch [2001, s. 262] na pytanie, czy szkolenia traktowane są przez przedsię-

biorstwo jako inwestycja, pozytywnie odpowiedziało 55% badanych podmiotów (zdecydowana 
większość dużych przedsiębiorstw, ale tylko 39% zatrudniających do 50 osób). W 80% przed-
siębiorstw objętych tymi badaniami w 2000 roku kadra kierownicza odbyła jakieś szkolenie         
w ciągu ostatnich 2 lat, zaś 86,5% przedsiębiorstw szkoli swoich pracowników. W przypadku 
kadry kierowniczej w 36% były to szkolenia z zakresu zarządzania. Pracownicy natomiast naj-
częściej uczestniczyli w szkoleniach branżowych lub specjalistycznych (46%). 



 97

maszynowym dopuszczalne wydaje się przyjęcie stanowiska, iż liczba godzin szkoleń – 
rzadko jeszcze traktowanych jako inwestycja – nie wpływa w sposób wyraźny na ak-
tywność innowacyjną przedsiębiorstw. Zdecydowanie natomiast innowacyjność zwią-
zana była z udziałem przedsiębiorstwa w transferze wiedzy, dokonującym się poprzez 
uczestnictwo w eksporcie (tab. 4.6).  

 
Tabela 4.6. Porównanie innowacyjności przedsiębiorstw eksportujących i nie wykazujących ak-

tywności eksportowej 
 

Średnia przypadająca na 1 przedsiębiorstwo 
Przedsiębiorstwa Pa Wu B L N liczba 

innowacji 
Ogółem 0,06 0,14 0,74 2,27 7,41 10,62 
Eksportujące 0,33 0,64 1,70 5,67 12,07 20,41 
Pozostałe 0,01 0,06 0,57 1,70 6,59 8,94 

Pa – patent, Wu – wzór użytkowy, B – innowacja nowa w branży, L – innowacja nowa na rynku 
lokalnym, N – innowacja nowa w przedsiębiorstwie  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – II etap 
 

Podmioty eksportujące swoje produkty (35 przedsiębiorstw, to jest 15,5%) wdro-
żyły ponad dwukrotnie więcej innowacji od pozostałych. Szczególnie wyraźna przewa-
ga rysuje się w obszarze innowacji o najwyższym stopniu nowości: ilość patentów 
przypadających na 1 przedsiębiorstwo była 33 razy większa niż w przedsiębiorstwach 
nie mających eksportu; ponad 10 razy więcej było też wzorów użytkowych.  

Powszechnie uważa się, że o sukcesie lub niepowodzeniu innowacji decyduje zespół 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W grupie badanych podmiotów za główny 
czynnik będący inspiracją dla zakończonej sukcesem innowacji (Załącznik 7) uznano 
rozwój rynku (średnia ranga 5,12) oraz ewolucję preferencji konsumentów (3,49). 
Ogólnie najwyższą ocenę (3,24) uzyskały czynniki mikroekonomiczne. Inspiracją dla 
innowacji zakończonych sukcesem był także rozwój zasobów przedsiębiorstwa (2,0). 
Zmiany czynników makroekonomicznych dla innowacji zakończonych sukcesem oce-
niono jako mniej ważne od zmian czynników mikroekonomicznych i zasobowych. 
Uznano jednak, że w większym stopniu niż czynniki zasobowe mogą przyczynić się do 
niepowodzenia. Poglądy na temat źródeł inspiracji oraz ich wpływu na sukces lub nie-
powodzenie innowacji były jednak znacznie zróżnicowane w różnych przedsiębior-
stwach. Rozwój rynku i zmiany preferencji klientów miały największe znaczenie dla in-
nowacji w handlu detalicznym (rangi odpowiednio 5,63 i 4,83), zaś najmniejsze w usłu-
gach (rangi 4,85 i 3,15). Była to być może poprawna ocena aktualnej wówczas sytuacji 
w gospodarce – w dalszym ciągu dokonujący się szybki rozwój sektora handlu detalicz-
nego, w dużo mniejszym stopniu rozwój usług. Zdaniem menedżerów, po stronie we-
wnętrznych czynników inspirujących innowacje, mających wpływ na sukces, najwięk-
szą siłę mają wzrost umiejętności marketingowych (średnia ranga 2,87), wzrost własnego 
potencjału finansowego (2,60) oraz fakt, że innowacja powstała z inicjatywy pracowni-
ków (2,43)16. Tak więc jako czynniki inspirujące, wyraźnie wpływające na sukces, po-

                                                 
16  Względnie niskie rangi wszystkich czynników wynikają z faktu, iż respondenci oceniali tylko 

czynniki ich zdaniem najwyraźniej wpływające na sukces lub niepowodzenie. Dla czynników 
pominiętych przez menedżerów przyjmowano wartości „0”, co wpłynęło na obniżenie wartości 
średnich rangi. Jeszcze wyraźniej występuje to w przypadku niepowodzenia innowacji. Na te-
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strzegane były tym razem te czynniki endogeniczne, które związane są z zasobami 
ludzkimi i kapitałem intelektualnym. Poszczególne czynniki postrzegane są różnie w 
kontekście sukcesu i porażki (Załącznik 7.1). Istotna (na poziomie α = 0,05) w przypad-
ku PPM była tylko korelacja dla czynnika „wzrost dostępu do nowych technologii” 
Zbudowanie systemu innowacyjnego w przedsiębiorstwie – jako czynnik sprawczy 
będący podstawą sukcesu innowacji – wysoko oceniono tylko w PP (średnia ranga 2,88 
przy średniej populacji 1,34), w dużych przedsiębiorstwach (3,09 w przedsiębiorstwach 
zatrudniających 501-2000 pracowników oraz 3,50 w podmiotach zatrudniających po-
wyżej 2000 pracowników), a także w branży turystyka i hotelarstwo (3,50). Wywiady 
telefoniczne (w 27 przedsiębiorstwach) oraz bezpośrednie (11 przedsiębiorstw) nie 
potwierdziły jednak faktu istnienia takich systemów. Za najważniejsze czynniki mające 
wpływ na rezultaty innowacji uznano czynniki rynkowe (3,7), przy czym najwyższą 
rangę uzyskały rozmiary i tendencje rozwoju rynku (średnia ranga 5,0). Jednak – pomi-
mo że wpływ grupy czynników zasobowych oceniono niżej (3,65) niż rynkowych – za 
główny czynnik decydujący o powodzeniu innowacji uznano renomę przedsiębiorstwa 
(średnia ranga 5,45; PPM – 5,80). Jako bardzo ważne oceniono także umiejętności kadry 
kierowniczej i jej skłonności do ryzyka (ranga 4,76; PPM – 5,27), własne zasoby finan-
sowe (4,06; PPM – 5,07) oraz umiejętności marketingowe kadry (4,04; PPM – 5,61). 
Ponadto w PPM zauważono także rozmiary i tendencje rozwoju rynku (Załącznik 7.2) 
jako czynnik silnie wpływający na sukces innowacji (średnia ranga 5,67 i odchylenie 
standardowe 1,30). Najniżej w grupie czynników wewnętrznych oceniono formę prawną 
przedsiębiorstwa (średnia ranga 1,88) oraz system promowania i wynagradzania twór-
ców (2,19). Czynnikowi temu przypisano jednocześnie wysokie 4. miejsce w rankingu 
czynników ważnych dla niepowodzenia17. Być może jest to także jeden z ważniejszych 
czynników powodujących niewielką innowacyjność w całej próbie badanych przedsię-
biorstw. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o porażce innowacji były według 
ankietowanych przedsiębiorstw czynniki rynkowe oraz ilość i siła konkurentów (2,33). 
Umiejętności i postawę kadry inżynierskiej oceniono jako nieistotną dla sukcesu w przed-
siębiorstwach powyżej 2000 zatrudnionych, natomiast w PP własne zasoby finansowe 
oraz dostęp do kapitału oceniono zdecydowanie najwyżej wśród czynników przesądza-
jących o niepowodzeniu innowacji (średnie rangi w obu przypadkach to 5,71, przy 
średnich próby odpowiednio 0,98 oraz 1,19). Wydaje się, iż można to uznać za dowód 
złej kondycji finansowej tych przedsiębiorstw. Ogólnie największy wpływ na niepowo-
dzenie wszystkich innowacji w badanych przedsiębiorstwach mają własne zasoby fi-
nansowe, nie dotyczy to jednak PPM (Załącznik 7.2), tam bowiem decydujący wpływ 
ma konkurencja cenowa i jakościowa w branży (odpowiednio 1,90 i 1,63). Podobnie jak 
dla inspiracji innowacji w PPM, stwierdzono tylko jeden przypadek istotnej korelacji – 
w postrzeganiu roli systemu promowania i wynagradzania twórców dla sukcesu i po-

                                                                                                                        
mat źródeł sukcesu wypowiedziało się 201 firm, natomiast oceny przyczyn niepowodzenia 
skłonnych było poszukiwać tylko 118 przedsiębiorstw. Jednocześnie respondenci, w przypad-
ku niepowodzeń, wymieniali i oceniali znacznie mniej czynników niż w przypadku sukcesu 
innowacji. Stąd też oceny średnie wpływu tych samych czynników na sukces i niepowodzenie 
innowacji pozostają w stosunku jak 2÷6:1, a nawet zdecydowanie większym. 

17 Podobne wyniki uzyskano w  badaniach dotyczących strategii nowego produktu w przedsię-
biorstwach przemysłowych [Haffer 1998, s. 152]. System wynagradzania twórców znalazł się 
na przedostatnim miejscu wśród 14 czynników zasobowych mających wpływ na sukces strate-
gii nowego produktu, ale na 4. pozycji wśród czynników wpływających na niepowodzenie in-
nowacji produktowych. 
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rażki innowacji. Wśród czynników przesądzających o sukcesie innowacji zazwyczaj 
poczesne miejsce zajmuje kultura organizacyjna18, wyrażająca się między innymi: tro-
ską o badania i rozwój (w badanych przedsiębiorstwach ocenianą jednak jako obszar 
zasobowy o niskiej przydatności do budowania przewag konkurencyjnych) oraz istnie-
niem norm organizacyjnych podkreślających twórczość, otwarciem na zmianę (w prze-
prowadzonych badaniach nie stwierdzono istnienia systemu promowania twórców,             
a zdolność do zarządzania zmianą oraz mobilność edukacyjna postrzegane były jako 
obszary nieinteresujące z punktu widzenia możliwości ukształtowania przewag konku-
rencyjnych). 

Sformułowanie celów oraz efektywne zrealizowanie innowacji wymaga rozwią-
zywania wielu istotnych problemów – od decyzji, poprzez organizowanie i realizację, aż 
do weryfikacji – przy wykorzystaniu dostępnych zasobów informacji. Istotne jest 
stwierdzenie, jakie informacje są niezbędne do odniesienia sukcesu oraz brak jakich in-
formacji i wiedzy jest przyczyną niepowodzenia innowacji19. Według ankietowanych    
największą wagę dla osiągnięcia sukcesu innowacji miały informacje opisujące czynniki 
rynkowe (średnia ranga 5,23), w tym potrzeby i preferencje klientów dotyczące ceny i ja-
kości produktów (6.55) oraz rozmiary i tendencje popytu (5.48) (Załącznik 7). Podkre-
ślono w ten sposób rolę kolejnej funkcji rynku – informacyjnej (obok inspirującej i we-
ryfikującej. W grupie czynników wewnętrznych zdecydowaną wagę dla zdobycia suk-
cesu mają informacje o wiedzy i umiejętnościach kadry technicznej i marketingowej.    
W przypadku innowacji zakończonych niepowodzeniem uznano, że w głównym stopniu 
było ono spowodowane brakiem rozeznania na temat ryzyka przedsięwzięcia, najmniej 
natomiast do porażki przyczyniły się czynniki wewnętrzne (1,34), zwłaszcza zaś infor-
macja na temat entuzjazmu i motywacji kadry technicznej (0,60)20. Powszechnie uważa 
się, iż entuzjazm i duma z wykonywanej pracy są jednymi z najważniejszych czynni-
ków charakteryzujących przedsiębiorstwa uwrażliwione na klienta, które jako jedyne 
(wykluczając tylko przedsiębiorstwa świadome klienta i zobojętniałe na klienta) mają 
szansę na odniesienie sukcesu rynkowego [Kirby 1994, s. 38]. Wagę entuzjazmu i mo-
tywacji kadry technicznej dla osiągnięcia sukcesu innowacji najwyraźniej dostrzegają 
przedsiębiorstwa produkcyjne (średnia ranga 3,90 przy średniej z próby 3,14) oraz 
przedsiębiorstwa państwowe (średnia ranga 5,00). Zapotrzebowanie na informacje oraz 
ich wpływ na sukces i porażkę są różne dla przedsiębiorstw o odmiennych charaktery-
stykach i warunkach funkcjonowania. Znaczenie informacji o produktach i strategiach 

                                                 
18  Odrzucając jednak dawne  rozumienie, czyli „posłuszeństwo i pracowitość w zamian za bez-

pieczeństwo” [Hammer 1998, s. 43] i przyjmując za E. Scheinem [1990, s. 46, cyt. za Penc 
2002, s. 390], że obejmuje ona: powtarzalne wzorce zachowań służące okazywaniu szacunku; 
normy kształtujące się w zespołach pracowniczych; dominujące wartości wyznawane w orga-
nizacji; filozofię kształtującą postawy wobec pracowników i klientów; reguły gry umożliwiające 
współżycie w organizacji; nastawienie i klimat, znajdujące swój wyraz w kształtowaniu fizycz-
nego i duchowego środowiska pracy. 

19 W tym zakresie wzorowano się na badaniach M. Haffera strategii nowego produktu [Haffer 
1998, s. 166-169]. 

20  Tymczasem w badaniach M. Haffera [1998, s. 167], wiara w sukces nowego produktu zdecy-
dowanie wyprzedzała nawet informacje na temat preferencji klientów dotyczących produktu          
i ceny, rozmiarów rynku oraz znajomości technologii. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że 
były to badania prowadzone na próbie liderów rynkowych, a nie na przeciętnych, losowo wy-
branych przedsiębiorstwach. Być może dlatego, iż to właśnie wiara w sukces jest cechą lide-
rów i siłą sprawczą sukcesu.  
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konkurentów dla osiągnięcia sukcesu oceniane było około dwa razy niżej w przedsię-
biorstwach zatrudniających do 50 osób od przypisywanego tym informacjom w jednost-
kach dużych. Niedostatek informacji rynkowych, a także na temat ryzyka przedsięwzięcia 
oraz mobilności własnych zasobów wyraźniej postrzegany był w dużych przedsiębior-
stwach (zatrudniających powyżej 2000 pracowników) niż w pozostałych podmiotach (śred-
nia ranga 4,75 wobec 1,43 całej próby). Podobnie jak w badaniach dotyczących inspira-
cji, zmienne opisujące rodzaj pozyskiwanych informacji wskazują na większe znaczenie 
dla innowacji zakończonych sukcesem niż dla innowacji zakończonych niepowodzeniem. 
Wynik ten potwierdza wcześniejszy wniosek, że innowacje zakończone niepowodze-
niem analizowane są rzadziej i znacznie mniej szczegółowo niż zakończone sukcesem.  

Zarządzanie przedsiębiorstwem odbywa się w procesach decyzyjnych dotyczących 
szerokiej gamy problemów. Nawet decyzje standardowe o charakterze taktycznym lub 
operacyjnym podejmowane są często w warunkach braków informacyjnych. Natomiast 
procesy innowacyjne – z definicji wychodząc poza obszar dotychczasowej wiedzy – są 
obarczone dużym ryzykiem dlatego, że zawsze towarzyszy im luka informacyjna. Aby 
jednak uniknąć poważniejszych niepowodzeń konieczne jest zgromadzenie podstawo-
wego zasobu informacji według stopnia ich wpływu na sukces i niepowodzenie. Kreo-
wanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa polega między innymi na zbudowa-
niu systemu ciągłego i zaprogramowanego pozyskiwania danych, ich przetwarzania, 
przechowywania i użytkowania [Penc 2002, s. 195]. System informacyjny jest bowiem 
podstawą, na której bazują pozostałe systemy przedsiębiorstwa. 

4.3.  PRZYKŁADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW                    
INNOWACYJNYCH Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Przedsiębiorstwa działające w różnych warunkach różnią się między sobą zazwy-
czaj wieloma cechami, przy czym stopień zróżnicowania powinien być zbliżony do 
skali różnic pomiędzy środowiskami, w których funkcjonują. Jest jednak prawdopodobne, 
że istnieje znaczący zbiór cech przedsiębiorstwa21, które są niezbędne do odniesienia 
sukcesu rynkowego. W literaturze spotkać można wiele odmiennych podejść do tego za-
gadnienia, których autorzy koncentrują się na różnych aspektach funkcjonowania orga-
nizacji. Poszukiwaniom cech przedsiębiorstwa innowacyjnego poświęcone są rankingi 
sporządzane przez różnych badaczy i publikowane np. przez magazyny „Inc.” czy „For-
tune”. We wszystkich rankingach innowacyjność jest jednym z ważniejszych kryteriów 
oceny. Poszukiwaniom cech przedsiębiorstwa innowacyjnego mogą służyć także ich 
stosunku do problematyki „6E” – empatii, energii, ekonomiki, estetyki, etyki i ekologii 
[Bielski 2006, s. 465-466]. Blisko dziesięcioletnia perspektywa badawcza pozwoliła 
uchwycić dynamikę zmian percepcji stanów środowiska biznesu oraz określić zarówno 
główne determinanty procesów innowacyjnych, jak też ustalić niektóre cechy modelu 
przedsiębiorstwa innowacyjnego o dużej zdolności konkurencyjnej w warunkach pol-
skich. Przedsiębiorstw odnoszących sukcesy rynkowe działa w regionie kujawsko-               
-pomorskim wiele – w różnych branżach, o różnych rozmiarach i formach własności. Po 
II etapie ograniczono się jednak tylko do producentów – małych i średnich podmiotów 
gospodarczych działających w jednym z najbardziej wymagających obszarów – w prze-

                                                 
21  Podobnie jednak jak w przypadku marketingu, gdzie uważa się, iż istnieją, pomimo dużej zmien-

ności otoczenia, 22 niezmienne prawa [Ries, Trout 1997], tak i w zarządzaniu obowiązują 
względnie uniwersalne zasady. 
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myśle maszynowym. Poszukując przedsiębiorstw, których cechy będą mogły zostać 
wykorzystane do stworzenia modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego, przyjęto założe-
nie ograniczające – przedsiębiorstwo takie musi funkcjonować na rynku ponad 10 lat         
i uczestniczyć w eksporcie, co stanowić miało dowód konkurencyjności w liberalnej 
gospodarce światowej. W opisach wiodących przedsiębiorstw eksponuje się różne 
czynniki związane z możliwością reakcji innowacyjnej, przesądzającej o jego zdolności 
konkurencyjnej. Zarówno przedsiębiorstwa tworzone, jak i już działające mogą prze-
trwać i odnieść sukces w zmieniających się realiach rynkowych, „jeśli potrafią z inno-
wacji zrobić odrębny, ważny biznes,... instalując taką organizację finansową i mene-
dżerską, jakiej innowacja wymaga”22. 

Z badanej próby 155 przedsiębiorstw (IV etap) wytypowano cztery wyróżniające 
się przedsiębiorstwa innowacyjne o dużej zdolności konkurencyjnej (w każdym z nich 
przynajmniej jeden z właścicieli jest absolwentem lub byłym pracownikiem naukowym 
ATR, w przypadku CIMAT to trzech dr. inż. ze znaczącym dorobkiem naukowym i pa-
tentami) (Załącznik 9). Przedsiębiorstwa umieszczane na czołowych miejscach w ran-
kingach funkcjonują w różnych środowiskach. I chociaż dyskusyjne jest twierdzenie, że 
struktura organizacyjna jest lub powinna być dostosowana do uwarunkowań kulturo-
wych [Kieser, Kubicek 1992, cyt. za Ciurla, Hopej 1994], to jednak można przyjąć, że 
zarówno strategie, jak i systemy, procedury, instrumenty sterowania i kontroli, a zwłasz-
cza zarządzanie zasobami ludzkimi pozostają w ścisłym związku z kulturą środowiska 
[Drucker 1994b]. Rozpowszechnione w literaturze i traktowane jako diametralnie różne 
są dwa modele przedsiębiorstwa – amerykański i japoński [Ouchi 1981].  

W badaniach uzupełniających podjęto próbę zdefiniowania modelu preferowanego 
przez wybrane cztery wiodące przedsiębiorstwa (Załącznik 9). Okazało się, że jest on    
bardziej zbliżony do japońskiego niż amerykańskiego (w proporcji 20:12). Ponadto           
w modelu „7S” [Peters, Waterman 2000, s. 41] aż cztery wyróżnione obszary związane 
są bezpośrednio z zasobami ludzkimi, co może sugerować, iż to właśnie w nich upatry-
wać należy głównych determinant sukcesu, a także kierunki poszukiwań szczegółowych 
cech efektywnego innowacyjnego przedsiębiorstwa. Zwiększające się zainteresowanie 
zasobami ludzkimi oraz kapitałem intelektualnym zaobserwowano także w trakcie badań. 

Analizowane cztery przedsiębiorstwa charakteryzują się: 
– dużą dynamiką i skłonnością do działania, szybkim podejmowaniem decyzji na zasa-

dzie raczej zrobić coś, cokolwiek, niż poddać zagadnienie kolejnym cyklom analiz         
i sprawozdań klientów [Peters, Waterman 1982, s. 30], 

– stałym kontaktem z odbiorcami, których preferencje i uwagi wykorzystywane są do 
modyfikowania kształtu oferty, 

– wyznawaniem zasady, że wydajność uzyskuje się dzięki ludziom; wszystkim pra-
cownikom uświadamia się, że ich możliwie dobra praca ma zasadnicze znaczenie i że 
będą mieli udział w korzyściach wynikających z sukcesu przedsiębiorstwa, 

– bezpośrednim kontaktem właścicieli i kierowników z pracownikami, ich uczestnic-
twem w pracy zespołów problemowych, 

– konsekwentnym trzymaniem się swojej specjalności, pozostawaniem w dziedzinie, 
na której przedsiębiorstwo zna się najlepiej, 

– prostą strukturą, nielicznym sztabem: z niewielką ilością szczebli zarządzania i ludzi 
na wyższych szczeblach, 

                                                 
22  [Drucker 1995, s. 66]. Większość naukowców i praktyków podkreśla rolę innowacji w sukcesie 

przedsiębiorstwa – „jeśli nie będzie innowacji, firma zniknie z rynku” [Jankowski 2003, s. 35]. 
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– jednocześnie dyscypliną i swobodą: tworzeniem klimatu, w którym oddaniu podsta-
wowym wartościom przedsiębiorstwa towarzyszy tolerancja wobec wszystkich pra-
cowników, którzy przyjmują te wartości za swoje. 

W trakcie prowadzenia wywiadów pojawiły się kolejne pytania: o jeszcze inne 
czynniki wyróżniające te przedsiębiorstwa, a powodujące iż ukształtowana i zweryfi-
kowana przez rynek zdolność konkurencyjna jest na takim wysokim poziomie. Czy jest 
to specyficzne podejście do przedsiębiorstwa, do techniki, czy też może wyróżniają się 
sposobem wykorzystania tak dziś ważnego zasobu, jakim jest czas? 

Właściciele tych przedsiębiorstw są autentycznymi przywódcami23, akceptującymi 
pogląd, że o kształcie przedsiębiorstwa decyduje system wartości, który u innych przed-
siębiorców uczestniczących w badaniach uzupełniających (losowo wybrani z próby ba-
dawczej IV etapu) znalazł się na ostatnim miejscu w rankingu cech modelu „7S” (Za-
łącznik 9). System wartości określa bowiem zarówno podejście do biznesu, jak i do lu-
dzi, którym w tych przedsiębiorstwach zapewnia się szanse rozwoju24. Wszyscy właści-
ciele mają wykształcenie techniczne25 i ono jest podstawowym kryterium zatrudnienia. 
Ponad 1/3 zatrudnionych ma wyższe wykształcenie, blisko 2/3 wykształcenie techniczne, 
w tym 28,75% – wyższe techniczne. Może to być dowodem na to, że szansa na zdobycie 
przewag konkurencyjnych i sukces rynkowy upatrywana jest w obszarze zasobów ludz-
kich i wiedzy. Dominująca pozycja rynkowa zajmowana przez przedsiębiorstwo gene-
ruje też odmienne od pozostałych przedsiębiorstw postawy menedżerów wobec proble-
matyki innowacyjności własnego przedsiębiorstwa, a także wobec konsekwencji i moż-
liwości wykorzystania nowych technologii [Chandy, Prabhu, Antia 2003, s. 1]. Istniejący 
realnie w przedsiębiorstwie system wspólnych wartości (w tych przedsiębiorstwach są to: 
praca dla osiągnięć, zaangażowanie i lojalność, otwartość i elastyczność oraz ekwiwa-
lentność świadczeń wzajemnych) zwiększa lojalność pracowników wobec organizacji 
oraz ułatwia akceptację dla jej celów oraz wytężonej i ofiarnej pracy [Kouzes, Posner 
1997, s. 122]. Stosowane są też w praktyce zasady obowiązujące w „3M” [Koch 2004, 
s. 130], a więc właściciele zapewniają pracownikom swobodę myślenia, usuwają orga-

                                                 
23  Przywództwo jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu dla tych organizacji. W nie-

których publikacjach lokowane jest ono na pierwszym miejscu. Wymieniane cechy przywództwa 
to: wizja, siła autorytetu, skłonność do podejmowania ryzyka, chęć rywalizacji, odwaga i zde-
cydowanie, oportunizm, wdzięk w momentach napięcia i innowacyjność [Stanton, George 
1994, s. 17-18]. W innych źródłach akcentuje się takie cechy idealnego menedżera, jak: umie-
jętność komunikowania się i motywowania, wizję, gotowość ponoszenia ryzyka, ale też umie-
jętność kalkulowania i potrzebę stałego rozwoju, dążenie do mistrzostwa [Penc 2002, s. 114-         
-115]; zaangażowanie, energię, zapał i wytrwałość, pragmatyzm i zdolność do wytyczania ce-
lów uwzględniających wielu interesariuszy [Coates 1996, s. 263, cyt. za Penc 2002, s. 117]; 
świadomość ograniczonej możliwości obserwowania rzeczywistości i unikanie uproszczonego 
wnioskowania, otwarty i analityczny umysł [Pełka 1996, s. 186-189, cyt. za Penc 2002, s. 118] 
oraz umiejętność myślenia systemowego, działania w wielokulturowym otoczeniu,  gotowość 
do permanentnej nauki, twórczość i bycie „trochę uczniem a trochę nauczycielem” [Prahalad 
1998, s. 191-192]. 

24  Podobnie jak inne nowoczesne przedsiębiorstwa, każde z tych przedsiębiorstw „oferuje swoim 
pracownikom możliwości osiągnięcia osobistego sukcesu, a często nawet środki na pokrycie 
kosztów kształcenia” [Hammer 1998, s. 44]. 

25  Wiedza fachowa nie musi być jednak znaczącym elementem profilu menedżera jutra [Penc 
2002, s. 127]. Wiedza techniczna jest jednak niezbędna dla zrozumienia sposobu wykonywania 
konkretnej pracy w ramach przedsiębiorstwa [Koontz, Weihrich 1990, s. 6, cyt. za Penc 2002, 
s. 117]. Jest to zatem także wiedza niezbędna do uczestnictwa w procesach innowacyjnych. 
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nizacyjne tabu, pozwalają popełniać błędy, doceniają innowacyjne pomysły, promują 
wymianę myśli i poglądów, są przywódcami w innowacyjnych przedsięwzięciach, an-
gażują kluczowych klientów w procesy innowacyjne, pamiętają, że innowacje mogą 
mieć różne źródła, traktują technologie jako własność całego przedsiębiorstwa, są także 
przygotowani na przeszkody we wdrażaniu innowacji.  

Właściciele analizowanych przedsiębiorstw czas traktują jako nadzwyczajnej wagi 
argument rynkowy oraz zasób (ważny także dla dostawców i odbiorców), który powinien 
być właściwie wykorzystywany. Dzielą go26 na twórczość (25%), negocjacje (31,5%), 
zarządzanie bieżące (31,5%) i problemy techniczne (15%), zbliżając się do formuł za-
rządzania czasem w firmach Doliny Krzemowej [Lipiec 2001]. Wydajność pracy i pra-
cowitość jest dla menedżerów tych przedsiębiorstw wyzwaniem. Bez dodatkowych na-
kładów sami zwiększają ją nieustannie, a pracownikom stawiają wysokie wymagania27, 
dzięki czemu uzyskiwane wartości produkcji sprzedanej w roku, przypadające na 1 za-
trudnionego, osiągają wysoki poziom (średnia wartość w tych przedsiębiorstwach to 
około 0,25 mln zł). Jeszcze jednym wyróżnikiem łączącym te cztery przedsiębiorstwa 
jest utrzymywanie ścisłych kontaktów z nauką, aktywne uczestnictwo w twórczości tech-
nicznej i transferze wiedzy (targach, konferencjach) oraz upatrywanie w rozwoju włas-
nym i wszystkich pracowników szansy na wygrywanie walki konkurencyjnej na świa-
towych rynkach, bez względu na to, jak dynamicznie będą się one zmieniać w przyszłości. 
Podstawową przesłanką, uzasadniającą tę wiarę w sukces jest umiejętność przyciągania, 
rozwijania i utrzymywania w swoich szeregach najlepszych, najbardziej uzdolnionych 
ludzi [Smith, Kelly 1998, s. 228]. 

Podsumowując badania przedsiębiorstw zaprezentowane w niniejszym rozdziale, 
sformułować można następujące wnioski: 
a) największą aktywność innowacyjną wykazują prywatne (spółki), małe i średnie 

przedsiębiorstwa produkcyjne przemysłu maszynowego; 
b) nakłady na B+R wpływają na innowacyjność i zdolność konkurencyjną w sposób 

mocno zróżnicowany dla przedsiębiorstw funkcjonujących w odmiennych warun-
kach sektorowych. Istnieje jednak przedział, w którym wraz ze wzrostem nakładów 
występuje, szybszy od tempa wzrostu nakładów, przyrost ilości innowacji;  

c) wzrostowi wydatków na B+R towarzyszy wzrost kosztu jednostkowego innowacji; 
d) te same czynniki postrzegane są różnie pod kątem ich znaczenia dla sukcesu lub 

porażki innowacji; 
e) coraz powszechniej dostrzega się rolę zasobów ludzkich w kształtowaniu zdolności 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dostrzega się też znaczenie problematyki rekruta-
cji i szkoleń dla innowacyjności przedsiębiorstwa, pomimo iż nie stwierdzono istnie-
nia korelacji pomiędzy ilością szkoleń a aktywnością innowacyjną; 

f) jednym z coraz wyraźniej dostrzeganych i docenianych zasobów przedsiębiorstwa in-
nowacyjnego, przesądzających o jego zdolności konkurencyjnej, są przywódcy; 

g) zdecydowanie najwyższe wskaźniki innowacyjności wykazują przedsiębiorstwa 
uczestniczące w międzynarodowym transferze wiedzy, który ma miejsce w trakcie 
realizacji eksportu. 

                                                 
26  Porównaj proporcje umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania [Sudoł 1999, s. 196]. 
27 Działania w tym obszarze są uporządkowane – od wyboru obszarów i celów, określenia mini-

mum, wyraźnego i stanowczego określenia oczekiwań i delegowania odpowiedzialności – po-
przez monitorowanie aż do rozwoju i rozszerzania procesu poprawy wydajności [Schaffer 
2004, s. 114-117]. 
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Rozdział 5. POSTAWY KADRY KIEROWNICZEJ                    
PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC PROBLEMATYKI 
INNOWACJI REALIZOWANYCH                             
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

 
Związek pomiędzy innowacją a konkurencyjnością jest mocno akcentowany przez 

naukowców i coraz wyraźniej dostrzegany przez menedżerów polskich przedsiębiorstw. 
Wszyscy oni (objęci badaniami) zgadzają się, że innowacyjność jest konieczna do uzy-
skania sukcesu rynkowego. Większość menedżerów twierdzi także, że ich przedsiębior-
stwo jest innowacyjne. W II etapie badań realizowanych w latach 1999-2000 na              
226 przedsiębiorstw aż 185 uważało się za innowacyjne, 161 podmiotów deklarowało 
traktowanie innowacji jako istotnego elementu strategii marketingowej, ale tylko 96 po-
siadało taką strategię sformułowaną na piśmie. W efekcie tylko 77 przedsiębiorstw (34%) 
posiadało strategię marketingową zapisaną, traktowało innowacje jako istotny element 
w tych strategiach, uważało się za przedsiębiorstwo innowacyjne oraz wdrożyło inno-
wacje w ciągu ostatnich 5 lat (1996-2000). W IV etapie badań realizowanych w roku 
2005 na 155 przedsiębiorstw już 135 (w tym wszystkie  przemysłu maszynowego – 100) 
uważa się za przedsiębiorstwa innowacyjne, 134 (w tym wszystkie przedsiębiorstw prze-
mysłu maszynowego) deklaruje traktowanie innowacji jako istotnego elementu strategii 
marketingowej, ale tylko 67 posiada taką strategię sformułowaną na piśmie. W efekcie 
65 (42%) przedsiębiorstw (w tym 58 z przemysłu maszynowego) udzieliło pozytywnej 
odpowiedzi na te trzy pytania.  

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki badań przedsiębiorstw dotyczące: 
– poglądów kadry kierowniczej na temat oceny przydatności różnych zasobów do 

kształtowania przewag konkurencyjnych; badania na ten temat prowadzono w czte-
rech etapach: I etap (1998) na próbie badawczej 72 losowo dobranych przedsiębiorstw 
(w tym 29 przedsiębiorstw przemysłu maszynowego); II etap (2000) w 226 losowo 
wybranych przedsiębiorstwach trwających na rynku minimum 5 lat; III etap (2003) 
na próbie 86 przedsiębiorstw (w tym 44 przemysłu maszynowego – jako głównej 
grupy badanych przedsiębiorstw) trwających na rynku 5 lat; IV etap (2005) na próbie 
badawczej 155 przedsiębiorstw (w tym 100. producentów przemysłu maszynowego – 
jako głównej grupy) trwających na rynku 5 lat i należących do grupy małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W I i II etapie badań podjęto także próbę ustalenia hierarchii 
kryteriów branych pod uwagę przy wyborze obszarów aktywności innowacyjnej, 

– postaw kadry kierowniczej wobec problematyki innowacji, a także relacji pomiędzy 
tymi postawami a aktywnością innowacyjną i kondycją ekonomiczną przedsiębiorstw. 

Utrzymanie się przedsiębiorstwa na dynamicznym rynku, jego rozwój i ekspansja 
możliwe są tylko poprzez realizację dojrzałej strategii marketingowej. W procesie for-
mułowania strategii ustalane są zarówno cele, jak i sposoby ich realizacji. W klasycz-
nym modelu strategii, budowanych w oparciu o wyniki analizy SWOT K. Andrewsa 
przyjmowano, że przedsiębiorstwo może realizować tylko takie strategie, jakie posiada 
zasoby. Współcześnie jednak uważa się, że zwycięskie strategie to strategie przedsię-
biorcze. Zaś przedsiębiorczość definiowana jest jako podejście do zarządzania, polega-
jące na tworzeniu lub wykorzystywaniu szans bez względu na będące aktualnie w dys-
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pozycji zasoby1. Konsekwencją takiego podejścia do formułowania strategii jest więc 
konieczność tworzenia nowych lub modyfikacji istniejących zasobów przedsiębiorstwa, 
tak aby uzyskać rozmiary i kształt zasobów adekwatne do przyjętej strategii. Dążąc do 
efektywnej alokacji zasobów finansowych na ukształtowanie nowego kształtu zasobów 
przedsiębiorstwa, uwzględnia się wrażliwość rynku na oddziaływanie poszczególnych 
składników oferty oraz wrażliwość przedsiębiorstwa na oddziaływanie poszczególnych 
składników otoczenia2. Rozważyć należy także sposób i siłę wpływu poszczególnych zaso-
bów na zdolność konkurencyjną i instrumenty konkurowania przedsiębiorstwa. Tak więc 
zagadnienie wyboru zasobów dla kształtowania przewag konkurencyjnych staje się kluczem 
do kształtowania nie tylko optymalnej strategii marketingowej, ale także długoterminowej 
zdolności konkurencyjnej. Ustalenie hierarchii zasobów jest jednocześnie wskazaniem zna-
czenia obszarów innowacji dla kształtowanej zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Ogólny pogląd na postrzeganie wartości poszczególnych zasobów w kształtowaniu 
przewag konkurencyjnych, a zatem także możliwości wykorzystania różnych zasobów 
w strategiach marketingowych, daje ranking zasobów sporządzony w oparciu o wyniki 
badań ankietowych wykonanych w latach 1997-1998, 1999-2001, 2003 oraz 2005. Po-
nieważ w wyniku obserwacji na etapie badań wstępnych, a także II etapu badań główny 
nurt obserwacji skierowano w stronę przemysłu maszynowego, to konsekwentnie doko-
nano rozbicia wyników wszystkich badań na dwie grupy – dotyczące przemysłu maszy-
nowego i pozostałych. Wyniki te przedstawiono w tabelach 5.1 i 5.2. 

Podejście do zasobów zależy od wielu czynników. Poza rozmiarami przedsię-
biorstw, formą własności, branżą i dziedziną aktywności szczególnie ważnym czynnikiem 
okazał się czas, a raczej zmiany dokonujące się w otoczeniu przedsiębiorstw, wywierające 
znaczący wpływ na kształtowanie się opinii przedsiębiorców na temat obszarów rywaliza-
cji i kształtu zasobów generujących zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa. Analizując 
wyniki badań łatwo dostrzec, iż zdecydowanie większe zmiany w postrzeganiu różnych 
zasobów nastąpiły w grupie przedsiębiorstw reprezentujących przemysł maszynowy,  
w porównaniu z przedsiębiorstwami z innych branż. Może to świadczyć o tym, że to wła-
śnie na ten sektor wywierana jest największa presja otwartego rynku europejskiego. 

Interesujące przesunięcia poszczególnych zasobów w rankingu (Załącznik 3) za-
uważono już porównując dwa pierwsze etapy: 
– powiązania z dostawcami i odbiorcami okazały się ważnym czynnikiem w handlu, 

przy czym postrzegane były jako ważniejsze w handlu detalicznym niż hurtowym,  
– lokalizacja (np. miejsce 1. w 1998 i 6. w 2000 r.) – małe przedsiębiorstwa handlowe    

i usługowe traktują ten zasób jako istotny ze względu na łatwość w dostępie do 
świadczonych usług, natomiast duże przedsiębiorstwa przemysłowe z uwagi na do-
stęp do odpowiedniego rynku pracy ze względu na rozmiary i kwalifikacje, 

                                                 
1  Definicja ta została wylansowana w Stanach Zjednoczonych przez wybitnych specjalistów pro-

blematyki finansowania nowych przedsięwzięć [Timmons i in. 1999, s. 7; Stevenson  i in. 1989, 
cyt. za Kwiatkowski 2001, s. 8]. 

2  W ten sposób można wyróżnić najważniejsze cechy przedsiębiorstwa z punktu widzenia rynku 
– są to kluczowe czynniki sukcesu [Jaśkowski, Sobotka 1997, s. 40-43].. 
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– znaczącą zmianę zaobserwowano w traktowaniu reputacji przedsiębiorstwa jako za-
sobu w każdej dziedzinie aktywności; przesunięcie z pozycji 5. na 1. w handlu, z po-
zycji 9. na 1. w produkcji oraz z 2. na 1. w usługach daje zmianę w ogólnym rankingu 
z miejsca 4. w 1998 roku na 1. miejsce w roku 2000. Zasób ten szczególnie poważnie 
traktowany był w PP i spółdzielniach, w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu powyżej 
2000 osób, w branży turystyka i hotelarstwo oraz informatyka i media, 

– obserwując wyniki badań w postaci zagregowanej w zasoby materialne i niematerialne, 
zauważyć można, że zasoby materialne – zarówno w badaniach pierwszego etapu, jak     
i drugiego – uzyskały wyższe oceny od zasobów zagregowanych w grupę zasobów nie-
materialnych. Skłonność do upatrywania w zasobach materialnych podstaw do osią-
gnięcia sukcesu najwyraźniej występuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w za-
trudniających powyżej 2000 pracowników. Zjawisko to obserwowano już wcześniej, 
szczególnie w okresie szoku transformacyjnego. Wskutek regulacji stabilizacyjnych 
z lat 1989-1990 przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz spółdzielnie znalazły się 
w sytuacji krytycznej. Zdjęcie ograniczeń w obszarze inwestycji spowodowało w sek-
torze publicznym w latach 1989-1992 wzrost o 3,9% wartości majątku trwałego, przy 
jednoczesnym spadku dochodu narodowego o 33,2% oraz zatrudnienia o 15,7% 
[Glikman 2001, s. 11]. W niewielkim stopniu oznaczało to, że odbywa się proces od-
nowy oraz implantowania na krajowy grunt nowej techniki. Do 2000 r. utrzymywał 
się niski poziom rocznych stóp likwidacji (0,7-1%), co w porównaniu z krajami OECD 
(3,5-4,5%) obrazowało dobitnie różnice w podejściu do kierunków inwestowania 
[Glikman 2001, s. 16]. Lokalizacja przedsiębiorstwa oraz budynki postrzegane były 
jako bardziej wartościowe zasoby niż park maszynowy i technologia. W pewnym 
stopniu można to wytłumaczyć analizując skład tej grupy – znalazły się tam bowiem 
także przedsiębiorstwa działające w sektorze usług finansowych, dla których lokali-
zacja i wygląd siedziby ma znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku przedsię-
biorstwa. W drugim etapie badań zasoby materialne uzyskały najwyższe oceny w spół-
dzielniach oraz branży transport i motoryzacja. Kryzys spółdzielczości, zapoczątko-
wany w 1989 r., tłumaczy się wieloma przyczynami, wśród których na czoło wysu-
wano najczęściej złą kondycję ekonomiczną, utrudniającą adaptację do reguł rynko-
wych [Kleer 1996, s. 4; Glikman 2001, s. 12]. Wcześniejsze ograniczenia ze strony 
władz centralnych, czasami nawet bardziej dotkliwe niż te odnoszące się do przedsię-
biorstw państwowych (PP), przyczyniły się do degradacji materialnych czynników 
produkcji. Zatem poprawa sytuacji w tych obszarach może mieć racjonalne podsta-
wy. Konsekwentnie więc w 2000 r. spółdzielcy zwracali uwagę na lokalizację, tech-
nologię, budynki, park maszynowy i kapitały własne, a rekordowo nisko oceniali rolę 
przywódców. Konstruując strategie marketingowe, przedsiębiorstwa oceniające wy-
soko zasoby materialne eksponować będą właśnie te zasoby. Jest jednak mało praw-
dopodobne, iż to właśnie te zasoby zdecydują o poziomie zdolności konkurencyjnej. 
Zasoby materialne najniżej oceniane były przez podmioty zarejestrowane jako dzia-
łalność gospodarcza osób fizycznych. Prawdopodobną przyczyną takiego podejścia 
są warunki powstawania małych i średnich przedsiębiorstw w początkowych latach 
transformacji gospodarczej w Polsce3. Po erupcji minipodmiotów gospodarczych w la-
tach 1989-1991 oraz szybkim rozwoju MSP w latach 1994-1997 sytuacja się ustabi-

                                                 
3  Stopa inwestycji w sektorze MSP w 1991r. wyniosła tylko 4% [Glikman 2001, s. 16]. 
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lizowała i raczej nie ma perspektyw na to, aby MSP w przyszłości wyprzedzały             
w rozwoju wielkie przedsiębiorstwa oraz całą gospodarkę4. 

Jest więc prawdopodobne, że zarówno strategie marketingowe, jak i kształt oferty 
marketingowej przedsiębiorstw zorientowanych na eksploatacje przewag konkurencyj-
nych, mających swe źródła w zasobach niematerialnych, były różne od tych oferowa-
nych przez przedsiębiorstwa koncentrujące się na zasobach materialnych. Coraz po-
wszechniej postrzegano zasoby ludzkie (w tym zewnętrzne – lojalność klientów) jako 
zasób przesądzający o zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa5. Jednak wyraźnie 
niedoceniane zasoby, jak: licencje, dojrzałość ekologiczna, własne zaplecze B+R, wła-
sność intelektualna, zdolność do zarządzania zmianą, a także bazy danych oraz w szcze-
gólności dojrzałość innowacyjna wskazują na małe rozpowszechnienie wśród badanych 
przedsiębiorstw podejścia zasobowego do kształtowania strategii. Wyróżniającą cechą 
teorii zasobowej przedsiębiorstwa jest bowiem postrzeganie firmy jako podmiotu po-
szukującego trudnych i kosztownych do skopiowania [Koźmiński 2000, s. 6] przewag 
konkurencyjnych6. I chociaż trwałość i oryginalność znajdują się na czołowych miej-
scach wśród kryteriów oceny potencjału poszczególnych zasobów, to materialność, za-
gadkowość i zdolność do agregacji zajmują odleglejsze lokaty. A to oznacza skłonność 
do poszukiwania przewag konkurencyjnych w obszarze zasobów materialnych, łatwych 
do rozszyfrowania oraz trudnych do wykorzystania w aspekcie synergii. Wiedza i umie-
jętność są właśnie czynnikami umożliwiającymi ukształtowanie względnie trwałych             
i trudnych do skopiowania przewag konkurencyjnych [Nonaka, Takeuchi 1995]. 

Można było zaobserwować niewielkie zróżnicowanie wagi przypisywanej po-
szczególnym kryteriom7 w różnych dziedzinach aktywności (tab. 5.3). Nieuwzględnia-
nie (9. pozycja w rankingu) kryterium substytucyjności było kolejnym sygnałem świad-
czącym o niskiej klasie stosowanych strategii marketingowych. Substytucyjność to jedno 
z najważniejszych kryteriów przy rozważaniu strategii bazujących na wiedzy, którą 
zazwyczaj traktuje się jako substytut innych zasobów. Strategia konkurowania oparta na 
wiedzy konstruowana jest tak, aby dążąc do uzyskania założonej pozycji na rynku, 
przezwyciężać zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia. Strategia ta polega nie tylko na 
wykorzystaniu wiedzy istniejącej, ale także na jej przetwarzaniu, uzupełnianiu i wzbo-
gacaniu. Wymaga to między innymi dużej mobilności edukacyjnej. Ten zasób jednak    
w badanych przedsiębiorstwach lokuje się na odległych pozycjach w rankingu ocen 
przydatności zasobów do kształtowania przewag konkurencyjnych.  

                                                 
4  Atutem MSP, który może przesądzić o rozwoju tego sektora, jest koszt tworzenia jednego 

miejsca pracy. Jest on czterokrotnie niższy niż średni koszt w dowolnej branży [Glikman 2001, 
s. 16]. 

5  Jednak w wielu przedsiębiorstwach wysokie kwalifikacje i doświadczenie personelu traktowane 
są jako czynnik trzeciorzędny, a nawet nieistotny z punktu widzenia możliwości wykorzystania 
go w rywalizacji rynkowej. Podejście takie zaobserwowano w przedsiębiorstwach o różnych 
formach własności i różnej kondycji finansowej [Sajkiewicz 2001, s. 5; Pilarski, Rawski 2001, 
s. 53]. 

6  Znacząca liczba polskich przedsiębiorstw zamierza konkurować na rynku, opierając swoje 
strategie bardziej na wysokiej jakości swoich produktów niż na unikatowości oferty. Najwyraź-
niej występuje to w przedsiębiorstwach prywatnych oraz spółdzielniach. Badania prowadzono 
na populacji 355 przedsiębiorstw [Pilarski, Rawski 2001, s. 53]. 

7 W roku 2000 do sporządzenia klasyfikacji przewag konkurencyjnych użyto tylko 10 kryteriów. 
Do sporządzenia klasyfikacji w kształcie prezentowanym w niniejszej pracy użyto już 15 kryte-
riów.  
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Tabela 5.3.  Ranking kryteriów branych pod uwagę przy wyborze zasobów wykorzystywanych do 
budowania przewag konkurencyjnych 

 
Dziedzina aktywności Lp. Kryteria oceny Produkcja Handel Usługi Ogólnie 

1 Trwałość 1 1 1 1 
2 Oryginalność 2 2 2 2 
3 Materialność 7 6 5 6 
4 Zagadkowość 10 4 9 5 
5 Substytucyjność  9 5 8 9 
6 Dostępność 4 3 3 3 
7 Umiejscowienie 5 9 6 8 
8 Ilość źródeł 6 7 7 7 
9 Zdolność do agregacji 8 10 10 10 

10 Rodzaj 3 8 4 4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie II etapu badań w przedsiębiorstwach 
 

Należy zwrócić uwagę także na odległą pozycję w rankingu zasobu: przywódcy. 
Znaczenie tej grupy dla sukcesu przedsiębiorstwa podkreślał J. Schumpeter [1960, s. 229], 
pisząc, że „w większości przypadków można zastąpić środki produkcji, ale nie przywódcę”. 
Niestety w wielu przypadkach to mentalność menedżerów, ich styl myślenia i działania 
stanowi ważną barierę dla innowacji. To właśnie przedstawiciele tej grupy podejmują 
decyzje o wdrażaniu pomysłów innowacji, obszarach ich usytuowania oraz czasie i spo-
sobie realizacji. Ponadto koncentracja na stosunkowo nielicznej grupie kluczowych pra-
cowników zdolnych do przechowywania, przetwarzania i pomnażania wiedzy jest cechą 
strategii konkurencji opartej na wiedzy. 

Wiedza organizacji jest zasobem podlegającym procesowi względnie szybkiej dy-
fuzji do otoczenia. Utrzymywanie ciągle wysokiego poziomu unikatowości wiedzy przed-
siębiorstwa, będącej podstawą generowania nowych ofert marketingowych i elastyczno-
ści – zdolności do zarządzania zmianą, jeszcze niedoceniane staje się nieodzownym 
atrybutem nowoczesnych przedsiębiorstw. Należy podkreślić, iż prezentowane w opra-
cowaniu opinie pochodzą z 226 przedsiębiorstw różnych rozmiarów, form własności i 
branż, przy czym blisko 85% to przedsiębiorstwa mieszczące się w grupie przedsię-
biorstw małych i średnich. Styl kierowania tymi przedsiębiorstwami przez ich właści-
cieli i menedżerów, częściowo możliwy do zidentyfikowania w oparciu o przedstawio-
ne poglądy, znajduje swoje odzwierciedlenie w zachowaniach marketingowych małych 
i średnich przedsiębiorstw. Wpływ na styl kierowania ma wiele czynników (np. wiek, 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przygotowanie menedżerskie...)8.  

Szersza perspektywa czasowa pozwala dostrzec wyraźniej zmiany dokonujące się 
w świadomości kadry kierowniczej. W ciągu kilku ostatnich lat, w czasie radykalnych 
zmian środowiska i dynamicznych procesów dostosowawczych zmieniały się poglądy 

                                                 
8 W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przedsiębiorcami są zazwyczaj mężczyźni              

w wieku powyżej 36 lat. Prawie połowa z nich posiada wyższe studia techniczne i doświadcze-
nie w branży [Warunki... 1998]. Są to przesłanki do osiągnięcia sukcesu, szczególnie w sekto-
rach bazujących na zaawansowanych technologiach. W przedziale 36-45 lat znajduje się 48% 
badanych, w większości z wykształceniem technicznym. Dane z raportu „The Survival. Growth 
and Support Needs Manufacturing SMEs in Poland and The Baltic States” [Smallbone i in. 
1996, cyt. za Sibińska 2001, s. 39]. 



 

 

111

na rolę poszczególnych zasobów w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębior-
stwa. Z jednej strony zmieniał się rynek i jego wrażliwość – i to mogło zmieniać poglądy 
racjonalnie funkcjonujących przedsiębiorców, z drugiej zaś strony zmieniający się kon-
kurenci i własne przedsiębiorstwo powodowały, iż instrumenty konkurowania, wcześ-
niej przyczyniające się do sukcesu rynkowego, dzisiaj, kiedy większość traktuje wysoki 
niegdyś poziom jako standard sektorowy, przestają być interesującym obszarem kształ-
towania przewag konkurencyjnych. 

W przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego wyraźnie na znaczeniu straciły: 
lokalizacja (od 1998 do 2005 roku spadek o 16 pozycji w rankingu zasobów) oraz sieć 
dystrybucji i powiązania z dystrybutorami (spadki w rankingu po 19 pozycji). Dodając 
do tego budynki (spadek w rankingu o 12 pozycji), wyraźnie widać, że są to obszary dy-
strybucji, zapewne zdecydowanie usprawnionej przez większość przedsiębiorstw sektora 
(między innymi przez zakupy sprzętu transportowego, komputerów i oprogramowania 
itp.), które stały się mało interesujące jako obszary przewag konkurencyjnych. Najbar-
dziej radykalne przesunięcia w górę rankingu dotyczą serwisu (18 pozycji i wyraźny 
trend wzrastający w badanym okresie, aż do 1. pozycji zajmowanej aktualnie), dojrzało-
ści ekologicznej i innowacyjnej, elastyczności oraz przywódców9 (awans o 10 pozycji). 
Są to obszary o charakterze niematerialnym, związane z zasobami ludzkimi, o wymia-
rze strategicznym – obszary, w których definiuje się misję i wizję przedsiębiorstwa oraz 
kształtuje postawy i systemy wartości10. W grupie przedsiębiorstw „pozostałych” zmiany 
miały mniejszą skalę11. Najbardziej znaczące przesunięcia w rankingu dotyczą awansów 
logistyki (o 11 pozycji), dojrzałości ekologicznej (9), baz danych (8) i serwisu (7). Po-
dobnie jak w przypadku przemysłu maszynowego świadczyć to może o rosnącym zna-
czeniu zasobów niematerialnych w kształtowanych strategiach rynkowych i kreowaniu 
długookresowej zdolności konkurencyjnej. 

Deklarowane przez menedżerów postawy wobec zasobów przedsiębiorstwa oraz 
miejsca innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem próbowano zweryfikować w IV eta-
pie badań. Dane uzyskane w ankietach pogrupowano w sposób umożliwiający prześle-
dzenie relacji pomiędzy postrzeganiem roli kadry technicznej i marketingowej przed-
siębiorstwa w kreowaniu zdolności konkurencyjnej, percepcją stanów środowiska i ich 
znaczenia dla zdolności konkurencyjnej, postrzeganiem znaczenia innowacji a innowa-
cyjnością przedsiębiorstwa (tutaj utożsamianą z aktywnością innowacyjną) oraz kondycją 
ekonomiczną. Wyniki analiz przedstawiono na wykresach ilustrujących korelacje po-
między badanymi czynnikami (dla poziomu istotności α = 0,05) wraz z funkcjami opi-
sującymi te relacje. W przedsiębiorstwach funkcjonujących na różnych rynkach i w róż-
nych branżach dostrzec można odmienne traktowanie przedstawicieli kadry technicznej 
i marketingowej. W przemyśle maszynowym duże znaczenie dla innowacyjności przy-
pisuje się kadrze technicznej – inżynierom (rys. 5.1), co nie zawsze akceptowane jest        
w przedsiębiorstwach „pozostałych”, reprezentujących różne branże i dziedziny aktyw-
ności (w przypadku przedsiębiorstw pozostałych branż nie stwierdzono jednak istotnej 
korelacji pomiędzy postrzeganiem roli kadry technicznej a aktywnością innowacyjną 

                                                 
9  Warto podkreślić, że ankiety wypełniane były przez kadrę kierowniczą średniego i wyższego 

szczebla, a nie przez właścicieli lub naczelnych dyrektorów.  
10  Prawdopodobnie nie przypadkowo w schemacie McKinseya wspólne wartości zajmują cen-

tralne miejsce. Zob. [Peters, Waterman 2000, s. 41]. 
11  W grupie przedsiębiorstw przemysłu maszynowego nastąpiły przesunięcia w rankingu łączne      

o 167 pozycji wobec 98 pozycji zmian w rankingu przedsiębiorstw pozostałych. 
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badanych przedsiębiorstw). Ostatecznie jednak wydaje się, że bardziej istotne są postawy 
inżynierskie (gotowość do przetwarzania, a nie odtwarzania zastanej rzeczywistości) niż 
przynależność do konkretnej grupy zawodowej. Wagę entuzjazmu i motywacji kadry 
technicznej dla sukcesu innowacji wyraźnie dostrzegano zwłaszcza w przedsiębior-
stwach produkcyjnych (II etap badań). 
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Rys. 5.1. Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli kadry technicz-
nej w przedsiębiorstwach reprezentujących przemysł maszynowy  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – IV etap 
 

Wyższa aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach wyraźnie dostrzegających 
rolę kadry marketingowej (rys. 5.2) może oznaczać większą akceptację sygnałów ryn-
kowych jako inspiracji dla innowacji (w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego 
korelacja jest istotna także na poziomie α = 0,0004). Podejście takie jest charaktery-
styczne dla przedsiębiorstw zarządzanych procesowo, gdzie motywacją dla innowacji 
jest środowisko, a energia dla realizacji pochodzi z wnętrza – zasobów przedsiębior-
stwa12. Jest to jedyny przypadek dużego podobieństwa relacji dla PPM i pozostałych 
przedsiębiorstw (współczynniki regresji wynoszą odpowiednio 0,28957 i 0,20362). 

W większości przypadków badane relacje pomiędzy czynnikami oraz współczyn-
niki regresji są zdecydowanie różne dla przedsiębiorstw przemysłu maszynowego i po-
zostałych. Zdecydowanie różnią się też współczynniki regresji określające relacje mię-
dzy postrzeganiem roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych a innowacyjnością 
(rys. 5.3). 

                                                 
12  Potwierdzają to też wyniki innych badań, z których wynika, że o sukcesie innowacji polskich 

przedsiębiorstw przemysłowych zdecydowanie silniej decydują czynniki procesowe niż środo-
wiskowe [Haffer 1998, s. 215-218]. 
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Rys. 5.2. Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli kadry marketin-

gowej w przedsiębiorstwie: a) przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, b) przedsię-
biorstwa pozostałych branż 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach 
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Rys. 5.3. Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli czynników we-
wnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego (0 – wpływ 
mają tylko czynniki wewnętrzne, 100 – wpływ mają tylko czynniki zewnętrzne)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach 

 
W przemyśle maszynowym bardziej aktywne w obszarze innowacji są przedsię-

biorstwa dostrzegające wiodącą rolę czynników wewnętrznych, w pozostałych przedsię-
biorstwach – odwrotnie (korelacja jednak jest nieistotna nawet na poziomie α = 0,05, 
dla przemysłu maszynowego zaś korelacja istotna13 jest także dla α = 0, 0016). Potwier-
dza to jednak wyniki wcześniejszych badań, z których wynikało, że niektóre przedsię-
biorstwa przypisujące większą siłę sprawczą czynnikom zewnętrznym wykazują więk-
szą aktywność innowacyjną – dotyczyło to handlu, usług i wielkich przedsiębiorstw 
(tab. 4.4). Wydaje się, iż różnice te można potraktować to jako przejaw większej przed-
siębiorczości, wiary wyłącznie we własne siły i w sukces w przedsiębiorstwach prze-
mysłu maszynowego.  

Niewielka różnica pomiędzy PPM a przedsiębiorstwami pozostałych branż wystę-
puje także w przypadku relacji pomiędzy poglądami na rolę innowacji a aktywnością 
innowacyjną przedsiębiorstw (rys. 5.4), przy czym dla PPM współczynnik regresji jest 
jednak blisko trzykrotnie większy niż dla przedsiębiorstw pozostałych. Wyniki badań 
relacji pomiędzy aktywnością innowacyjną a postrzeganiem roli innowacji (korelacja 
dla PPM jest istotna także na poziomie α = 0,0002) pozwalają sformułować wniosek, iż 
sposób postrzegania roli innowacji w przedsiębiorstwie przez kadrę kierowniczą (prawdo-
podobnie także przez większość pozostałych pracowników) jest istotną siłą sprawczą 
aktywności przedsiębiorstwa w obszarze innowacji. 

                                                 
13  Jest to prawdopodobnie następstwo dużego zróżnicowania obydwu grup – PPM są grupą licz-

niejszą (100 jednostek w próbie badawczej) i zdecydowanie bardziej jednorodną. 
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Rys. 5.4. Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli innowacji w przed-
siębiorstwie: a) przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, b) przedsiębiorstwa pozo-
stałych branż  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach 
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Rys. 5.5. Relacje między kondycją ekonomiczną a innowacyjnością przedsiębiorstwa:  

a) przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, 
b) przedsiębiorstwa pozostałych branż 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach 
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Aktywność innowacyjna wymaga niejednokrotnie zaangażowania znacznych środ-
ków, także finansowych; uprawiana incydentalnie może prowadzić do mylnych wnio-
sków (zwrot nakładów następuje z opóźnieniem lub nigdy). Permanentna realizacja 
zrównoważonego portfela przedsięwzięć innowacyjnych znajdujących się w różnych fa-
zach cyklu życia oraz duża aktywność innowacyjna, powiązana z racjonalną alokacją 
zasobów prowadzą do (rys. 5.5) wzrostu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa (wi-
doczne jest bardzo duże podobieństwo wykresów, korelacja jest istotna dla obydwu 
grup przedsiębiorstw, przy czym dla PPM jest istotna także na poziomie α = 0,0001!). 

Interesujące zjawisko przedstawiono na wykresie (rys. 5.6) – kondycja ekono-
miczna przedsiębiorstwa w przemyśle maszynowym jest tym lepsza, im większą wagę 
przypisuje się czynnikom zasobowym. 
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Rys. 5.6. Relacje między kondycją ekonomiczną a postrzeganiem roli czynników wewnętrznych       
i zewnętrznych w sukcesie przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego (0 – wpływ mają 
tylko czynniki wewnętrzne, 100 – wpływ mają tylko czynniki zewnętrzne)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – IV etap 
 

Współczynnik regresji ma wartość podobną (–0,3231) jak współczynnik (–0,3319) 
opisujący relację pomiędzy postrzeganiem czynników wewnętrznych i zewnętrznych           
a innowacyjnością (rys. 5.3).  

W grupie przedsiębiorstw „pozostałych” zjawisko to przebiega odwrotnie (korela-
cja jest jednak nieistotna nawet na poziomie α = 0,05). W przypadku przedsiębiorstw 
sektora maszynowego wyraźnie opłaca się doceniać kadrę techniczną (współczynnik re-
gresji +0,26542) – korelacja pomiędzy postrzeganiem roli kadry technicznej w PPM           
a kondycją ekonomiczną przedsiębiorstwa jest istotna także na poziomie α = 0,003     
(rys. 5.7). 

Postrzeganie roli kadry marketingowej w różnych przedsiębiorstwach (rys. 5.8) 
powoduje odmienne konsekwencje dla ich kondycji ekonomicznej. 
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Rys. 5.7.  Relacje między kondycją ekonomiczną a postrzeganiem roli kadry technicznej: 
a) przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego,  
b) przedsiębiorstwa pozostałych branż  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach – IV etap 
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                                     Postrzeganie roli kadry marketingowej 

Rys. 5.8. Relacje między kondycją ekonomiczną a postrzeganiem roli kadry marketingowej w przed-
siębiorstwach reprezentujących „pozostałe” branże  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach 
 

W grupie „pozostałych” wraz ze wzrostem postrzegania znaczenia kadry marketin-
gowej wzrasta kondycja ekonomiczna, zaś w przypadku przedsiębiorstw przemysłu ma-
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szynowego trudno jest zaobserwować jakiś trend (korelacja nieistotna także na pozio-
mie α = 0,05). Przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego koncentrujące się na czynni-
kach wewnętrznych wykazują nie tylko większą aktywność innowacyjną od przedsię-
biorstw z tej samej grupy skierowanych w stronę otoczenia, ale także pozostają w lep-
szej od nich kondycji ekonomicznej. Może to być spowodowane tym, że inżynierowie 
względnie łatwo przyswajają sobie wiedzę marketingową14, natomiast zdobycie biegłości 
w technice dla humanisty wydaje się być dużo trudniejsze. Natomiast tylko w przypadku 
przedsiębiorstw przemysłu maszynowego sposób postrzegania (rys. 5.9) problematyki 
innowacji przez kadrę kierowniczą ma wpływ na ich kondycję ekonomiczną (w grupie 
przedsiębiorstw pozostałych branż korelacja nieistotna na poziomie α = 0,05). 
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Rys. 5.9.  Relacje między kondycją ekonomiczną a postrzeganiem roli innowacji w przedsiębior-
stwach przemysłu maszynowego  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań w przedsiębiorstwach 
 

Badania zaprezentowane w tym rozdziale skłaniają do następujących konstatacji: 
– percepcja stanu środowiska biznesu, będąc w większym stopniu podstawą decyzji po-

dejmowanych przez kadrę kierowniczą niż stan tego środowiska, przesądza o zdol-
ności konkurencyjnej przedsiębiorstwa i znajduje swój szczegółowy wymiar we 
wzroście aktywności innowacyjnej oraz kondycji ekonomicznej w przedsiębior-
stwach, które zwracają szczególną uwagę na problematykę innowacji, a także przypi-
sują innowacji wiodącą pozycję w kreowaniu tych procesów;  

                                                 
14  Jeden z najbardziej znanych na świecie konsultantów marketingowych R. Shaw, autor książki 

Nowe spojrzenie na marketing, posiada tytuł doktora fizyki nuklearnej. Ponadto „wykształcenie 
biznesowe nie jest czynnikiem determinującym” sukces w biznesie [Mintzberg 1973, Menkes 
2007, s. 37]. 
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– innowacyjność systemowa i systematyczna wpływa na poprawę kondycji ekono-
micznej przedsiębiorstwa; 

– przedsiębiorcy coraz większą uwagę zwracają na zasoby niematerialne, upatrując           
w nich źródła kształtowania przewag konkurencyjnych, a w dłuższej perspektywie 
zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 

– zasoby ludzkie jako nośnik kapitału intelektualnego, a w szczególności przywódcy 
organizacji gospodarczych znajdują coraz większe uznanie i w sposób znaczący 
przemieszczają się w górę w rankingu zasobów, sporządzonego pod kątem ich przy-
datności w kształtowaniu przewag konkurencyjnych; 

– wydaje się, że przedstawione relacje pomiędzy poglądami kadry kierowniczej na 
problematykę innowacji a innowacyjnością i kondycją ekonomiczną przedsiębiorstw 
pozwalają uznać, iż zaproponowany model zdolności konkurencyjnej został pozytyw-
nie zweryfikowany w praktyce.  



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Część III 
 
 

Postulowany model i procedury 
w przedsiębiorstwie innowacyjnym 
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Rozdział 6.  CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO 
O DUŻEJ ZDOLNOŚCI KONKURENCYJNEJ 

 
Wobec zmieniających się warunków funkcjonowania i narastającej konkurencji 

sektorowej przedsiębiorstwa chcące odnieść sukces rynkowy powinny być zorientowane 
na rynek, a swoje strategie budować w oparciu o innowacje. Analizy przypadków róż-
nych innowacji umożliwiają specyfikację oraz hierarchizację czynników determinują-
cych sukces innowacji, natomiast analizy przedsiębiorstw odnoszących sukcesy rynko-
we pozwalają na opisanie kształtu i zachowań takich przedsiębiorstw. Podstawą próby 
budowania modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego o dużej zdolności konkurencyjnej 
są badania empiryczne autora oraz analizy teoretyczne, wykorzystujące osiągnięcia 
różnych szkół i nurtów w nauce o zarządzaniu. Zaproponowany model przedsiębiorstwa 
zawiera opisy jego głównych kompetencji, styl, uznawane wartości, strategie przedsię-
biorcze, systemy i procedury oraz podejście do problematyki zasobów ludzkich.  

Zdaniem P.F. Druckera [1995, s. 67] mylne jest przekonanie, iż dostatecznie zy-
skowna i najmniej ryzykowna jest przeciętna pozycja w branży – zyskowne jest tylko 
przywództwo na rynku. A to oznacza zajęcie jednej z dwu skrajnych pozycji: albo dyk-
tującego standardy lidera, albo specjalisty w wąskim segmencie, posiadającego przewagę 
wiedzy. Każda z tych pozycji możliwa jest do zdobycia tylko dla przedsiębiorstw inno-
wacyjnych. Przedsiębiorstwa mogą przetrwać i odnieść sukces w zmieniających się rea-
liach rynkowych, „jeśli potrafią z innowacji zrobić odrębny, ważny biznes, jeśli będą 
zdolne systematycznie i z zaangażowaniem odchodzić od wczorajszej przedsiębiorczo-
ści, instalując taką organizację finansową i menedżerską, jakiej innowacja wymaga” 
[Drucker 1995, s. 66]. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa powinno być dążenie 
do przekształcenia się w inteligentne1 przedsiębiorstwo innowacyjne, czyli wykorzystu-
jące efektywnie wszystkie dostępne zasoby, w szczególności ludzkie, do kreowania 
własnej zdolności konkurencyjnej, co oznacza że: 
1. Przedsiębiorstwo dostrzega, przewiduje zmiany i wykorzystuje je dla swoich celów2. 
2. Przedsiębiorstwo innowacyjne ma przywódcę i wizję rozwoju. 
3. Przedsiębiorstwo tworzy elastyczny system zarządzania innowacjami3, utrzymując 

równowagę pomiędzy4 wytyczaniem dróg, podejmowaniem decyzji a wdrażaniem. 
4. Przedsiębiorstwo innowacyjne dokonuje efektywnej alokacji zasobów zwłaszcza 

zaś: 
a) tworzy system pozyskiwania i przetwarzania danych oraz rozpowszechniania in-

formacji wewnątrz przedsiębiorstwa, 
                                                 
1  W organizacji inteligentnej kładzie się nacisk  „... na uczenie się pracowników, po to, aby osiąg-

nąć... najwyższy poziom wiedzy z zakresu zarządzania oraz metod i sposobów kierowania przed-
sięwzięciami gospodarczymi” [Grudzewski, Hejduk 1998, s. 248]. Przedsiębiorstwo inteligentne 
to także takie, które wykształciło dojrzałość strategiczną, z jej składowymi: wrażliwością, świa-
domością, odpowiedzialnością i zdolnością do działania. Por. [Bielski 1999, s. 70]. 

2  „... zmiany zachodzące na rynku muszą być traktowane... nie jako zagrożenie lecz jako okazje” 
[Webber 1990, s. 239-240]. 

3  Organizacje przyszłości, wobec dużej zmienności otoczenia, muszą posiadać zdolność szybkiej 
adaptacji do nowych warunków. Wymaga to wielkiej elastyczności, zaangażowania w sprawy 
jednostki, pełnego wykorzystania potencjału pracy zespołowej oraz silnych kluczowych kompe-
tencji [Miller 1998, s. 139-145]. To właśnie innowacje pozwalają na wykorzystanie pojawiają-
cych się szans zwiększania efektywności. 

4  Według H. Leavitta [Peters, Waterman 2000, s. 96]. 
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b) pozostaje w bliskim kontakcie z innymi uczestnikami rynku, zwłaszcza z klien-
tami, których uwagi wykorzystuje w realizowanych strategiach, w szczególności 
do modyfikacji kształtu oferty marketingowej,  

c) śledzi trendy konsumenckie oraz trendy w zakresie technologii i produktów, 
d) prowadzi działalność badawczo-rozwojową i przeznacza na to odpowiednie na-

kłady, 
e) traktuje czas jako zasób i wykorzystuje go w walce konkurencyjnej, 
f) realizuje strategie zakładające prymat [Kaleta 1998, s. 10; Bielski 2002, s. 206]: 

odwagi myślenia nad poprawnością5, przyszłości odległej nad bliższą, proble-
mów zewnętrznych nad własnymi, wyrazistych priorytetów nad kompleksowoś-
cią, obszaru życia nad obszarem systemu oraz czynników pozamaterialnych nad 
materialnymi, 

f) koncentruje się na kluczowych kompetencjach6 i dokonuje inwestycji w ich obsza-
rze, przy czym zachowuje dużą elastyczność i zamiłowanie do różnorodności7, 

g) jest organizacją uczącą się – zmiany traktowane są jako oś, wokół której koncen-
truje się proces uczenia się organizacji, a także proces tworzenia nowej wiedzy, 

h) zarządzanie wiedzą traktuje jako kluczowy czynnik sukcesu8, 
i) tworzy efektywną konfigurację społeczną9, zaspokajającą najważniejsze ludzkie 

potrzeby w organizacji10, opartą na prostej i spójnej koncepcji zatrudniania, 
szkolenia, motywowania i oceny pracowników [Kerr, Slocum 1987, s. 99-108]; 
w ramach tej koncepcji pracownicy wykonują odpowiedzialne zadania11, posia-

                                                 
5  „Strategia musi być wywrotowa. Jeśli nie przeciwstawia się wewnętrznym zasadom... czy regu-
łom rządzącym branżą, to nie jest strategią” [Hamel 1996, s. 10]. W celu uzyskania przewagi  
powinno się stosować „zarządzanie przez zaskoczenie”  [Carr, Hard, Trahant 1998, s. 129]. 

6  Trzymanie się swojej dziedziny [Peters, Watermann 2000, s. 47] i koncentracja na atutach 
[Stanton, George 1994, s. 18] to jedne z ważniejszych atrybutów nowoczesnego przedsiębior-
stwa. Zob. też [Hamel, Prahalad 1999, s. 188 i dalsze]. 

7 Różnorodność jest nieodzowna dla „odkrycia przyszłości” [Hamel, Prahalad 1999, s. 78]. Przed-
siębiorstwo przyszłości charakteryzuje się też zaangażowaniem w sprawy jednostki oraz peł-
nym wykorzystaniem potencjału pracy zespołowej [Miller 1998, s. 140]. 

8  Zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wyko-
rzystanie wiedzy do realizacji celów organizacji – definicja opracowana w Cranfield School of 
Management (GB), akceptowana przez 73% menedżerów [Murray, Myers 1998, cyt. za Strojny 
2000, s. 23]. Zob. też [Bielski 2001a]. 

9  Uwzględniającą uwarunkowania kulturowe środowiska, w którym przedsiębiorstwo działa.         
W literaturze spotkać można dwie przeciwstawne hipotezy dotyczące relacji między kulturą         
a strukturą organizacyjną: 1) struktura organizacyjna jest racjonalnym instrumentem regulacji 
zachowań przedsiębiorstwa i nie musi uwzględniać uwarunkowań kulturowych, 2) struktura 
organizacyjna jest również dostosowana do uwarunkowań kulturowych [Kieser, Kubicek 1992, 
cyt. za Ciurla, Hopej 1994, s. 11]. Wydaje się jednak, że różnice kulturowe (kultura tutaj rozu-
miana jako cecha społeczeństwa, środowiska organizacji, a nie tylko kultura organizacyjna) 
mają istotny wpływ na zachowania przedsiębiorstw i ich rozwiązania strukturalne. Potwierdza 
to porównanie modeli  przedsiębiorstw japońskich i amerykańskich [Ouchi 1982]. 

10  Najważniejsze potrzeby ludzi w organizacji to: potrzeba poczucia sensu, minimalnej kontroli, 
pozytywnych wzmocnień oraz sytuacja, gdzie działania i zachowania kształtują postawy i po-
glądy, a nie na odwrót [Peters, Waterman 2000, s. 16]. 

11 Znaczenie, odpowiedzialność i zrozumienie wyników pracy przyczyniają się do zwiększania 
motywacji i zadowolenia z pracy [Hackman 1977, s. 129, cyt. za Stoner, Wankel 1994, s. 203]. 
Nowy układ społeczny w innowacyjnym przedsiębiorstwie sprowadzić można do transakcji 
wymiennej: inicjatywa i zaangażowanie za możliwości [Hammer 1998, s. 44]. 
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dają dużą autonomię12 i ograniczony jest ich lęk przed pomyłkami w procesie in-
nowacji 13, 

j) tworzy elastyczne struktury organizacyjne [Masłyk-Musiał 1994, s. 16; Czer-
niawska-Joerges, Kostera 1995], umożliwiające swobodne przepływy informacji, 
transfer wiedzy wewnątrz organizacji oraz szybką reakcję na sygnały rynkowe; 
szczególne znaczenie w takich strukturach odgrywają pracownicy zaplecza B+R 
zatrudniani okresowo na różnych stanowiskach, w tym także poza organizacją 
[Harryson 1997, s. 295; Rosenbloom, Kantrow 1982, s. 119; Bielski 2001, s. 9-13]. 

W efekcie tych działań przedsiębiorstwo postrzegane jest jako generator zmian, 
ponieważ dostarcza na rynek nowe produkty, które mając odpowiednio duży udział           
w wolumenie produkcji, przyczyniają się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa14, 
wprowadza nowe elementy w ofercie marketingowej, a także wdraża nowe technologie 
i dostarcza nową wiedzę. To właśnie uczestnictwo w transferze wiedzy powoduje, że 
przedsiębiorstwo może być innowacyjne i może być tak postrzegane. Przedsiębiorstwo 
jako system otwarty funkcjonuje w otoczeniu, którego poziom wiedzy jest najczęściej 
wyższy niż w przedsiębiorstwie – ponieważ jego wiedza jest składową wiedzy środowi-
ska. Pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem (rys. 6.1) dokonuje się transfer wiedzy 
w dwóch kierunkach: do przedsiębiorstwa (absorpcja) i z przedsiębiorstwa do otoczenia 
(transmisja). Absorpcja następuje wówczas, gdy różnica wiedzy osiąga wartość kry-
tyczną ∆WK. Od momentu absorpcji w punkcie P1 następują kolejno procesy internali-
zacji wiedzy, integracji oraz kodyfikacji15. Impuls nowej wiedzy oraz silna motywacja 
rynkowa często skłaniają do podejmowania innowacji. W trakcie realizacji przedsię-
wzięć innowacyjnych poziom wiedzy przedsiębiorstwa wzrasta okresowo ponad po-
ziom wiedzy otoczenia. Od momentu uzyskania wyższego poziomu wiedzy niż u kon-
kurentów istnieje teoretycznie możliwość jej transmisji. W punkcie WP2 następuje pro-

                                                 
12  Autonomia jest jedną z najważniejszych cech nowoczesnej organizacji [Harris 1985, s. 45-55]. 

Autonomia pracowników i zespołów nie może być jednak traktowana jako „koniec hierarchii” 
[Drucker 2000, s. 11]. Pracownicy mają dużą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami. Posia-
dają dużą swobodę wyboru i charakteryzują się odpowiedzialnością. Mają możliwość popeł-
niania błędów, która sprzyja podejmowaniu ryzyka i uczeniu się z doznanych niepowodzeń. 
Ponadto wymienia się takie cechy nowoczesnej organizacji, jak: uczestnictwo i zaangażowa-
nie, swobodne przepływy informacyjne, nieformalne więzi społeczne, troska o jakość sytuacji 
pracy, normy organizacyjne podkreślające twórczość, wysoki poziom wydajności, przedsię-
biorczość i orientacja technologiczna. Autonomia i nieformalne więzi społeczne, troska o ja-
kość sytuacji pracy przejawia się w realizacji zadań sensownych, rozwijających w dobrej atmo-
sferze społecznej. Na konieczność tworzenia klimatu umożliwiającego uzyskanie wysokiej 
efektywności dzięki ludziom, którzy stają się współtwórcami sukcesu przedsiębiorstwa, jeśli 
doznają satysfakcji z działania na rzecz przedsiębiorstwa, wskazują też inni autorzy. 

13 T. Peters [1991, s. 18] nawołuje do „ogłoszenia porażki częścią życia i ograniczania lęku pra-
cowników przed pomyłkami”, a gwarancje ciągłego zatrudnienia dla podstawowego personelu 
uważa się za znaczący czynnik sukcesu [Koch 1998, s. 120]. 

14 Dynamizm, kreatywność i szybkość działania oraz program asortymentowy są czynnikami 
budującymi wizerunek przedsiębiorstwa. „Dobry wizerunek firmy pełni rolę mnożnika wartości 
produktu” [Altkorn 1996, s. 8-9]. 

15 Nonaka i Takeuchi dzielą wiedzą na „cichą” i „formalną”. Wiedza „cicha” – prawdopodobnie 
najważniejszy, ale też „kruchy” zasób przedsiębiorstwa innowacyjnego (I.B.) – wykorzysty-
wana jest na co dzień, a jej istota nie jest do końca zrozumiała i trudno ją sformalizować i prze-
kazać innym. Wiedzę „formalną” można przedstawić za pomocą słów, liczb, znaków, symboli 
[Nonaka, Takeuchi 1995, cyt. za  Strojny 2000, s. 22]. 
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ces transmisji wiedzy z przedsiębiorstwa innowacyjnego do otoczenia w postaci skon-
kretyzowanej w ofercie marketingowej oraz w postaci publikacji, np. opisów patento-
wych, wzorów użytkowych. Absorpcja wiedzy następuje w okresach, kiedy wiedza oto-
czenia osiąga pułap wyższy niż wiedza przedsiębiorstwa. Przekroczenie rozmiarów kry-
tycznych luki wiedzy ∆WK2 utrudnia lub nawet uniemożliwia proces absorpcji. 
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Rys. 6.1. Przedsiębiorstwo innowacyjne w procesie transferu wiedzy: Wo – linia wiedzy otoczenia, 

WPK – linia wiedzy przedsiębiorstwa konkurującego, WP – linia wiedzy przedsiębiorstwa 
innowacyjnego  
Źródło: opracowanie własne 
 

Celowa transmisja dotyczy wybranych obszarów przetworzonej wiedzy, jednak 
część przyrostu wiedzy otoczenia pochodzi z niezamierzonej transmisji, np. uczestnic-
twa pracowników przedsiębiorstwa w grupach pierwotnych i wtórnych funkcjonujących 
w otoczeniu. Proces transferu wiedzy nie ma charakteru punktowego (zwłaszcza proces 
absorpcji), jest procesem ciągłym, lecz o różnym natężeniu w czasie. Uczestnictwo 
przedsiębiorstwa w transferze wiedzy powoduje wzrost wartości jego zasobów, zwłasz-
cza kapitału intelektualnego.  
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Rozdział 7.  STRATEGIE, SYSTEMY I PROCEDURY                          
PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO  

 
7.1. KSZTAŁTOWANIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORCZEJ                        

W PRZEDSIĘBIORSTWIE INNOWACYJNYM 
 

W klasycznym modelu [Andrews 1971] wybór strategii polega na dopasowaniu 
atutów przedsiębiorstwa do okazji i zagrożeń generowanych przez otoczenie. Bazą in-
formacyjną są tutaj wyniki analizy SWOT. Zarówno tej, jak i wielu innym klasycznym 
metodom planowania strategicznego można postawić zarzut „najczęściej braku skutecz-
ności, a przede wszystkim braku niezbędnej elastyczności organizacji, tak niezbędnej            
w warunkach narastającej turbulencji otoczenia” [Krupski 2006, s. 14]. Efektywność 
strategii w głównej mierze zależy bowiem od poprawnego zdefiniowania aktualnych          
i docelowych relacji pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych oraz parametrów 
otoczenia, w którym te procesy zachodzą1. Orientacja marketingowa pomimo występo-
wania wielu – wyróżnianych jako odmienne – koncepcji2, w swoim rdzeniu teoretycz-
nym przedstawia szczególne uwrażliwienie na klienta oraz konkurentów sektorowych, 
kategorię wartości oczekiwanej przez partnerów, zawartej w produkcie i innych instru-
mentach marketingowych z nim odpowiednio skomponowanych oraz zintegrowane wy-
korzystanie zestawu instrumentów marketingowych w stosunku do zdefiniowanego rynku 
docelowego. 

Planowanie strategii przedsiębiorstwa musi uwzględniać następujące uwarunkowania: 
– budowane obecnie strategie realizowane będą przez długi czas – taki ma bowiem 

najczęściej wymiar planowanie strategiczne, 
– strategie realizowane będą przy zmieniającym się stanie zasobów – od stanu począt-

kowego aż do stanu docelowego (który – ze względu na przyjęte podczas planowania 
kryterium – można nazwać optymalnym tylko w momencie osiągnięcia zaplanowa-
nego stanu tych zasobów i tylko w przypadku stanu otoczenia zgodnego z prognozą), 

– aktualne wyróżniające zasoby przedsiębiorstwa, będące źródłem przewag konkuren-
cyjnych, mogą ulec deprecjacji i za kilka lat będą oceniane tylko jako przeciętne, 

– w otoczeniu przedsiębiorstwa mogą wystąpić zdarzenia i działania uwzględnione           
w planowaniu lub przypadkowe, zmieniające warunki realizacji strategii i w sposób 
zamierzony lub niezamierzony utrudniające osiągnięcie zaplanowanych celów,  

– transformacja otoczenia powoduje też zmianę wrażliwości rynku na sygnały genero-
wane przez przedsiębiorstwo, w tym zmianę percepcji użyteczności netto oferty do-
starczanej klientowi, 

– przewidywanie zmian otoczenia w czasach burzliwych jest trudne, a w niektórych 
branżach już 2-3-letnia perspektywa staje się niewyobrażalna [Prokesch 1993, s. 38]. 

                                                 
1 „Zrozumienie zarządzania przedsiębiorstwem jest niemożliwe bez zrozumienia otoczenia, w któ-

rym ono działa” [Wawrzyniak 1999, s. 28]. Jednocześnie „głównym wyróżnikiem problemów 
strategicznych.., jest niepewność, dotycząca zwłaszcza przyszłych warunków, w jakich przyjdzie 
wdrażać wykoncypowane ich rozwiązanie... Zatem problemy strategiczne wymagają, aby w ich 
rozwiązywaniu stosować metody inwentyczne...” [Stankiewicz 1988, s. 231]. Zaliczyć do nich 
można także proponowany algorytm, który w końcowej fazie wykorzystuje koncepcję maszyny 
idealnej H. Altszulera [Altszuler 1972; Cisewski 1985; Bielski 1994]. 

2  Mowa o marketingu konfliktu, konkurencji i marketingu partnerskim [Grönroos 1997, s. 322-339; 
Żabiński 2000, cyt. za Żabiński 2001, s. 6]. 
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 Konsekwencją tych uwarunkowań „jest myśl o możliwości, a czasami wręcz ko-
nieczności formułowania strategii w kategoriach zasobów i kompetencji, z opcją na 
wykorzystanie okazji” [Krupski 2006, s. 15]. Strategia realizowana jest bowiem w opar-
ciu o nowe lub istniejące zasoby przedsiębiorstwa, które z założenia muszą być trans-
formowane do stanu zapewniającego zdolność konkurencyjną zarówno na początku, jak 
i w końcu okresu, dla którego strategia jest kształtowana. W pracy przyjęto, że ogólny 
model kreowania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, jako celu pierwotnego 
strategii, przedstawiać należy jako proces składający się z pięciu etapów:  
a) identyfikacja obszarów i dynamiki zmian, zwłaszcza na zdefiniowanych rynkach do-

celowych w horyzoncie czasu adekwatnym do formułowanej strategii, 
b) rozpoznania, oceny i charakterystyki wrażliwości podmiotów, uczestników tego rynku, 
c) analiza zasobów pod kątem wyboru obszarów umożliwiających ukształtowanie 

przewag konkurencyjnych o założonej charakterystyce, 
d) planowania działań dotyczących czasu i zakresu transformacji zasobów do kształtu 

zgodnego z zamierzoną strategią oraz założeń dotyczących ich eksploatacji, 
e) planowa realizacji procesu transformacji zasobów. 

Główne zewnętrzne determinanty strategii to klient i konkurenci [Simon 1996, s. 65]. 
Trzecim zewnętrznym czynnikiem determinującym efektywność strategii jest czas. Prze-
jawem doceniania tego czynnika jest konkurencja czasowa występująca w przemysłach 
odznaczających się wysokim wskaźnikiem innowacyjności. Podstawą teorii konkurencji 
czasowej jest jak najszybsze dostarczanie produktu na rynek. Wymóg ten implikuje 
dynamiczne zmiany (innowacje) w technologii oraz innych obszarach, w których można 
ukształtować przewagi konkurencyjne o charakterze odpowiadającym wrażliwości rynku. 
Utrzymywanie stałych kontaktów z klientami, wyprzedzanie konkurentów oraz stałe in-
nowacje to, zdaniem E. McCrakena, dyrektora korporacji Silicon Graphic, recepta na 
sukces. Tworzenie innowacji i ich weryfikowanie na rynku musi stać się systematycz-
nym i zaprogramowanym działaniem przedsiębiorstwa, a zmiany w otoczeniu muszą być 
traktowane przez nie jako okazja do rozwijania swojej oferty i urzeczywistniania długo-
falowych celów, zwłaszcza do utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej [Webber 1990, 
s. 239]. Działanie takie można określić mianem przedsiębiorczości, a taki typ strategii – 
przedsiębiorczą strategią rynkową. Wygrywającymi są strategie3 przedsiębiorcze, opie-
rające się na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian w otoczeniu dla wdrożenia 
innowacji gospodarczej je wykorzystującej [Drucker 1992a, s. 44]. Zdaniem B. Waw-
rzyniaka [1989, s. 109] „strategie przedsiębiorcze to zarazem strategie zarządzania 
innowacjami w przedsiębiorstwie”. Cechą strategii przedsiębiorczej jest to, że jej wybór 
dokonywany jest pierwotnie bez uwzględnienia kształtu i wartości zasobów przedsię-
biorstwa, a jedyną determinantą są parametry otoczenia. Każdy system organizacyjny, 
w tym również przedsiębiorstwo, definiowany jest przez system celów, które zamierza 
ono osiągnąć. Proces kształtowania strategii, która ma „usatysfakcjonować głównych 
uczestników przez ulepszenie istotnych procesów, aspektów funkcjonowania i dostoso-
wania zasobów i organizacji”4, powinien zatem zawierać 13 faz (rys. 7.1).  
                                                 
3 Przyjmuje się, że strategia realizowana przez przedsiębiorstwo jest uporządkowanym zbiorem 

racjonalnych działań, służącym osiągnięciu założonych celów. I chociaż w części może ona 
zawierać elementy przypadkowe, to jednak warunkiem koniecznym do realizacji strategii mar-
ketingowej pozostaje plan [Mintzberg, Waters 1985, s. 258, cyt. za Banaszyk 1998, s. 86]. 

4 [Nayak, Drazen, Kastner 1992, s. 6, cyt. za Kotler 1994, s. 59]. Także G. Hamel i C.K. Prahalad 
podkreślają, że punktem odniesienia dla wszelkich działań przedsiębiorstwa musi być rynek i po-
trzeby klientów [Hamel, Prahalad 1990], zaś ideą łączącą systemy wysokiej wydajności i lean 
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Rys. 7.1.  Algorytm kształtowania strategii przedsiębiorczej 

Źródło: opracowanie własne 
 

                                                                                                                        
management jest głębokie przekonanie, że przedsiębiorstwo jest na usługach swoich klientów i ca-
łej społeczności [Martyniak 1999, cyt. za Hopej 2000, s. 10]. 
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Po fazie formułowania deklaracji misji następuje faza analizy otoczenia oraz okre-
ślenie wizji przedsiębiorstwa. Otoczenie zewnętrzne charakteryzuje się określonymi 
trendami, które choć nie mają swojej specyfiki w odniesieniu do konkretnych podmio-
tów, to jednak są źródłem okazji możliwych do wykorzystania w różnym czasie i stop-
niu – w zależności od stanu zasobów poszczególnych przedsiębiorstw. W analizie wizji 
uwzględnić należy zagadnienie ograniczonej dostępności do dóbr środowiskowych 
[Dutkowski 1995, s. 11] oraz głównego zasobu przedsiębiorstwa, jakim jest grupa lojal-
nych klientów. Według J.G. Myersa [1986, s. 57] analiza otoczenia i zasobów jest pod-
stawą planowania strategicznego i poprzez realizację planów operacyjnych ma dopro-
wadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej. W proponowanym modelu5 budowania 
strategii przedsiębiorstwa centralną pozycję zajmuje zagadnienie przewag konkurencyj-
nych. Wybór obszarów aktywności innowacyjnej jest związany z zaobserwowaną i zde-
finiowaną okazją rynkową (faza 3). Umożliwia to modyfikację i optymalizację zaso-
bów, a także wytycza ramy w procesie wyboru celów (faza 4). Wybór celów to zagad-
nienie złożone, wymagające uwzględnienia problematyki wielości celów, dynamiki, 
antynomii w ich formułowaniu oraz zjawiska dominacji celów sformułowanych w spo-
sób ilościowy nad celami określonymi w sposób opisowy [Nahotko 1996, s. 32-33].         
W tym modelu przyjmuje się za podstawowy cel finansowy maksymalizację wartości 
przedsiębiorstwa6.  

Taki kształt zasadniczego celu finansowego implikowany jest między innymi przez 
stosunki własnościowe7. Ważnym zadaniem w tej fazie jest wyznaczenie relacji pomię-
dzy celami [Białas, Czapiewski 1995] i ich charakterystyka pod względem reaktywno-
ści i intensywności. Zabieg ten umożliwia ustalenie kolejności osiągania poszczegól-
nych celów. Mając na uwadze fakt, że walka na rynku odbywa się nie na produkty, ale 
na percepcję8, dla osiągnięcia zamierzonych celów konieczna staje się analiza wrażli-
wości otoczenia i charakteru potrzeby (faza 5). Analizy te mają doprowadzić do sporzą-
dzenia listy i hierarchii kluczowych czynników konkurencyjności [Hamel, Prahalad 
1999, s. 188] oraz wskazać typ, stopień i obszary wrażliwości pozostałych uczestników 
rynku na sygnały pojawiające się w ich otoczeniu, zwłaszcza generowane przez przed-
siębiorstwo. Taka analiza stwarza podstawę do określenia pożądanego charakteru prze-
wag konkurencyjnych (faza 6). Opracowany profil przewagi jest podstawą do znalezie-
nia i wyznaczenia obszarów działalności, na których można zbudować przewagi o zało-
żonej charakterystyce (faza 7). Pożądane przewagi konkurencyjne to przewagi zastane 
lub nowe – te, które trzeba dopiero ukształtować. Jest to zatem etap, w którym następuje 
wskazanie obszarów innowacji oraz skali koniecznych modyfikacji zasobów. Wybór 
strategii (faza 8) umożliwia przejście do opisu modelu optymalnego przedsiębiorstwa 
(faza 9), który będzie różny dla różnych strategii – inny do strategii frontalnego ataku, 
do strategii unikania konkurencji, jeszcze inny do strategii lidera i naśladowcy. Punktem 
wyjścia do rozważań w tym etapie jest pojawienie się wizji modelu idealnego (podsta-
wowa reguła inwentyki), który po uwzględnieniu istniejących ograniczeń, wynikających 
                                                 
5  Zarys tego modelu przedstawiono we wcześniejszych opracowaniach autora [Bielski 2000,             

s. 33; Bielski 2001b, s. 210-212], podkreślając, iż celem pierwotnym każdej strategii jest ukształ-
towanie lub transformacja zasobów do stanu umożliwiającego realizację przyjętej strategii. 

6  Rozumianej jako „zdolność jego materialnych i niematerialnych składników do wypracowania 
nadwyżki przychodów nad kosztami” [Nogalski, Głowacki 1994, s. 23]. 

7  Efektywne przedsiębiorstwo powinno funkcjonować jako spółka akcyjna [Otta 1985, s. 267]. 
8  Prawo percepcji: marketing nie jest walką na wyroby. Jest walką na percepcje [Ries, Trout 

1996, s. 33]. 
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także z przyjętej strategii marketingowej, przyjmie postać modelu optymalnego.               
W fazie tej dopracowaniu powinny ulegać, przyjęte w strategii marketingowej ogólne 
założenia dotyczące strategii innowacji. Jako główne kryteria optymalizacji powinno się 
przyjmować koszty i czas transformacji zasobów do poziomu stwarzającego przewagę 
konkurencyjną. Kształtowanie stanu docelowego przedsiębiorstwa (faza 10) jest rozciąg-
nięte w czasie i odbywa się także wtedy, gdy długoterminowa strategia przedsiębiorstwa 
jest już realizowana. Innowacje, ich skala i głębokość w różnym stopniu dotyczą róż-
nych sfer przedsiębiorstwa. W fazie tej rozważyć należy zagadnienie sposobów i kosz-
tów stworzenia, transformacji lub pozyskania zasobów [Hagel III 2003, s. 97-98]. Dobór 
instrumentów oddziaływania na rynek (faza 11) jest procesem ciągłym, gdyż musi 
uwzględniać stany przejściowe; instrumenty marketing-mix muszą być modyfikowane 
w czasie, tak aby przystawały do aktualnego, w danej chwili, stanu zasobów. Ciągła 
kontrola stopnia realizacji celów, w zależności od skali odchyleń pozwala na ingerowa-
nie we właściwym czasie w odpowiednie fazy procesu tworzenia efektywnej strategii 
przedsiębiorstwa. 

7.2. STRUKTURY W PRZEDSIĘBIORSTWIE INNOWACYJNYM 

Każde przedsiębiorstwo, zwłaszcza zaś przedsiębiorstwo innowacyjne musi ukształ-
tować własny, zintegrowany pogląd na czynniki sprawcze sukcesu. Struktury organiza-
cyjnej nie można traktować jako danej raz na zawsze, powinna ona podążać za strategią, 
ewoluować razem z nią [Chandler 1962, s. 5-8]. Oczekiwanie, że struktura organizacyjna 
ma bezpośredni wpływ na sukces lub niepowodzenie i decyduje o sprawności jest prze-
sadzone [Bielski 1973]. Stopień zbiurokratyzowania struktur oraz duża ilość szczebli 
hierarchii pozostaje bowiem w sprzeczności z otwartością na innowacje i elastycznością 
w myśleniu. Struktura nie tylko nie jest siłą sprawczą sprawności organizacji, ale rów-
nież nie jest tym czynnikiem9, od którego bezpośrednio zależą osiągane przez organiza-
cje rezultaty. Jednocześnie, zgodnie z poglądami przedstawicieli szkoły systemowej 
[Hopej 1996, s. 33], systemy organizacyjne cechują się ekwifinalnością, czyli zdolno-
ścią „do osiągania podobnych wyników w różny sposób, za pomocą różnych procesów        
i struktur” [Koźmiński 1983, s. 82]. Zdaniem M. Bielskiego [1991, s. 10] „rozwiązania 
strukturalne mają znaczenie o tyle, o ile sprzyjają wykorzystaniu aktywności i inwencji 
ludzi”. I chociaż kulturę organizacyjną zazwyczaj uważa się za element ważniejszy, to 
jednak istnieją także strukturalne aspekty zwiększania innowacyjności przedsiębiorstwa. 
„Całą strukturę musi charakteryzować dynamiczność i elastyczność, a każdy menedżer 
powinien być zorientowany na zmiany, a nie tylko bieżące funkcjonowanie organiza-
cji”10. Jednym z elementów takiej struktury jest podsystem adaptacyjny (detektor zmian 
– umieszczony w marketingowym systemie informacyjnym – MSI), którego zadaniem 
jest analiza bieżących zmian oraz antycypacja przyszłych stanów otoczenia, a także ob-
jaśnianie znaczenia tych zmian dla przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna w przed-
                                                 
9  Zmniejszające się znaczenie struktury wynika z ogólnej tendencji do tworzenia niezależnych 

jednostek strategicznych i małych jednostek sterowania spośród kadry najwyższego szczebla 
[Kruger 1989, s. 289]. 

10  [Bielski 1973]. Na elastyczność strukturalną, techniczną i społeczną zwraca też uwagę Chia-
romonte [1990, s. 30-31] oraz Krause [1990]. Elastyczność oznacza też gotowość odchodzenia 
od modeli  biurokratycznych do otwartych, zmieniających granice organizacji – modeli modu-
łowych opartych na więziach kooperacyjnych, umożliwiających tworzenie układów sieciowych         
i wirtualnych. 
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siębiorstwie powinna być „dostosowana do poszczególnych zadań wykonywanych w na-
rzuconych warunkach i określonym czasie” [Drucker 2000, s. 10], powinna więc być 
prosta i elastyczna, także ze względu na przynależność do grupy małych i średnich 
przedsiębiorstw. Przywództwo w branży jest bowiem związane raczej z jakością i kon-
centracją wysiłków na wybranych obszarach niż z rozmiarami zatrudnienia. Tak więc 
zatrudnienie w przedsiębiorstwie innowacyjnym nie powinno przekroczyć 250 osób, 
zwłaszcza że, jak mówi P.F. Drucker [1995, s. 63], „opłaca się być małym w okresie in-
nowacji”. Strukturę organizacyjną takiego przedsiębiorstwa charakteryzują11: 
– zdecentralizowane rozmieszczenie usprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności12          

-niski stopień centralizacji ułatwia bieżące śledzenie sygnałów rynkowych [Grudze-
wski, Hejduk 2000, s. 4], ale obniża tempo wewnątrzorganizacyjnej dyfuzji innowa-
cji [Kim, Srivastava 1998, s. 229-240], 

– ograniczona do niezbędnego minimum liczba szczebli hierarchii organizacyjnej i sta-
nowisk kierowniczych13, 

– charakter zadań - zmienne, wynikające z potrzeb i okoliczności, 
– komunikacja - luźna, wielokierunkowa, swobodna, nieformalna, 
– motywacja - ukierunkowanie na wartości wewnętrzne i uznanie innych, długotermi-

nowe wynagrodzenia motywacyjne, 
– stosunki i zależności - wzajemne oddziaływania, dwustronne wielokierunkowe więzi,  
– podstawa władzy - wiedza i umiejętności, 
– podział pracy i specjalizacja - zachodzenie na siebie funkcji i czynności różnych 

komórek, uniwersalne kwalifikacje pracowników, 
– koordynacja - zróżnicowane ośrodki koordynacji, bezpośrednie wielokierunkowe kon-

takty, nieformalny przepływ informacji, 
– wysoki stopień elastyczności i zespołowość pracy, 
– formalizacja - nieliczne i ogólne procedury oraz przepisy, często niepisane, 
– zdolność do zmian - wewnętrzne mechanizmy zmian, permanentne szkolenia i pod-

wyższanie kwalifikacji pracowników, ciągle korygowana struktura i restrukturyzo-
wane procesy. 

Całe przedsiębiorstwo w fazie początkowej powinno być zorganizowane w sposób 
charakterystyczny dla autonomicznej struktury zespołu rozwojowego. W miarę wzrostu 
zatrudnienia, zwłaszcza w sferze produkcji, zespoły zadaniowe tworzone są stosownie 
do charakteru projektów, otoczenia oraz priorytetów strategicznych. Zaletą takich ze-
społów jest przyspieszenie rozwoju nowych produktów i technologii oraz zacieśnienie 

                                                 
11  Zob. [Piotrowicz 2000, s. 20]. Cechy struktury organizacyjnej opracowano na podstawie m.in. 

[Burns, Stalker 1961, s. 5-96; Kwiatkowski 1976; Hellregel, Slocum 1978, s. 156; Hopej 2000]. 
12  Rozproszenie procesu podejmowania decyzji występuje w systemach wysokiej wydajności i za-

sadniczo dotyczy strategicznych jednostek biznesowych [Hopej 2000, s. 8]. W przedsiębiorstwie 
innowacyjnym rozproszenie decyzji jest następstwem zaakceptowania w działaniu modelu „od-
wróconej piramidy” oraz przesunięcia odpowiedzialności i decyzji na pierwszą linię [Carlzon 
1987]. 

13  W trakcie rozwoju przedsiębiorstwo innowacyjne przechodzi do struktury dywizjonalnej, w któ-
rej na szczeblu centrali działają jednostki wyróżnione według kryterium funkcjonalnego, nato-
miast na niższym szczeblu – strategiczne jednostki biznesu wyróżnione obiektowo [Hopej 
2000, s. 9] – jako kontynuacja wdrożenia kolejnych innowacji produktowych. „Najlepszym, 
może jedynym sposobem uniknięcia uśmiercenia nowego przez zaniedbanie jest wyodrębnienie 
od samego początku zamierzenia innowacyjnego i traktowanie go jako samodzielnej jednostki” 
[Drucker 1992a, s. 177]. 
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powiązań między funkcjami. W zespołach, obejmujących najczęściej specjalistów z mar-
ketingu, projektowania, produkcji, zakupów, B+R, technologii oraz kluczowych do-
stawców, występuje proces dyfuzji specjalistycznej wiedzy oraz wzajemne oddziaływa-
nia członków specjalnie dobranego zespołu, pracujących razem od początku do końca 
[Wheelwright, Clark 1992, s. 9-28, cyt. za Hutt, Speh 1997, s. 364-367]. Zespoły roz-
wojowe dobierane są w zależności od charakteru projektów i otoczenia oraz priorytetów 
strategicznych przedsiębiorstwa. Jeżeli projekty nowych produktów mają charakter 
„rozszerzający” lub „kontynuacyjny” [Hutt, Speh 1997, s. 366], a środowisko konku-
rencyjne i technologiczne jest względnie stabilne, to wystarczająca może być funkcjo-
nalna struktura zespołu. Wzrost tempa zmian potrzeb i oczekiwań klientów, technologii 
oraz strategii konkurencji powodują przesuwanie się w kierunku struktury „lekkiej”,          
w przypadku dużego tempa i ruchliwości najskuteczniejszych konkurentów często po-
trzebna jest „ciężka” struktura zespołu. Wymóg ciągłego usprawniania procesów i pro-
duktów powoduje, że część zespołów realizuje przedsięwzięcia innowacyjne równocze-
śnie z wypełnianiem zadań bieżących. Wtedy zastosowanie znajduje rozpowszechniona 
w marketingu struktura macierzowa. Zespoły rozwojowe, a także indywidualni innowa-
torzy wpisani są w krajobraz przedsiębiorstwa innowacyjnego, w którym w sposób 
elastyczny stosuje się system TIM (Total Innovation Management), zakładający inno-
wacyjne myślenie i działanie we wszystkich obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa 
[Bielski 1997, s. 26]. Podstawowym wymogiem w zarządzaniu innowacjami w przedsię-
biorstwie innowacyjnym jest system sprzężeń zwrotnych (rys. 7.2). Szczególnie istotny 
jest rozbudowany system powiązań ze strategią marketingową.  
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Rys. 7.2. Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie innowacyjnym (CD – centrum decyzyjne) 

Źródło: opracowanie własne 
 

Innowacje w przedsiębiorstwie powstają jednak nie tylko dlatego, że posiada ono 
odpowiedni potencjał innowacyjny, lecz także ze względu na to, że są one niezbędne do 
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odniesienia sukcesu rynkowego. Wdrażanie innowacji w każdym przedsiębiorstwie, 
zwłaszcza zaś produkcyjnym, wymaga rozbudowanej struktury powiązań nie tylko         
z klientami, ale także z dostawcami, szczególnie z dostawcami nowej techniki oraz 
wyników badań. 

Jako zagadnienie o podstawowym znaczeniu dla innowacyjności powinny być 
traktowane powiązania przedsiębiorstwa innowacyjnego z uczelniami oraz instytutami 
prowadzącymi badania stosowane [Chiang 1990, s. 338, cyt. za Baruk 2000, s. 16]. 
Transfer pracowników ze sfery nauki do przemysłu – np. w formie krótko- lub długo-
okresowych staży przemysłowych (powszechnie stosowany w SONY) – powinien stać 
się normą akceptowaną zarówno przez przemysł, jak i świat nauki14. Staże pracowni-
ków nauki oraz opracowania naukowe z udziałem pracowników przedsiębiorstwa inno-
wacyjnego mogą przyczynić się także do rozwoju środowiska akademickiego. Pieniądze 
płynące do budżetu państwa w postaci podatków upoważniają do zgłaszania rządowi 
opinii i sugestii dotyczących rozwoju nauki. Przedsiębiorstwo innowacyjne, aby osiągnąć 
przywództwo, powinno w sposób szczególnie wyczulony wsłuchiwać się w głos rynku      
i z producenta dóbr przekształcić się w zintegrowany system zaspokajania potrzeb. 

7.3. SYSTEMY I PROCEDURY PRZEDSIĘBIORSTWA                                     
INNOWACYJNEGO 

W celu sprawnego funkcjonowania każdej organizacji konieczne jest zaprojekto-
wanie systemów oraz procedur, które będą standardem zachowaniowym tej organizacji. 
Do najważniejszych z nich w przedsiębiorstwie innowacyjnym należą: 
– marketingowy system informacyjny, wprzęgnięty w system controllingu, 
– algorytm fazy twórczości procesów innowacyjnych, 
– procedura oceny celowości i szans innowacji, 
– system usprawniania organizacji. 

Ponadto przedsiębiorstwo innowacyjne, z definicji funkcjonujące w stresującym, 
szybkozmiennym otoczeniu, powinno opracować indywidualny, dostosowany do wa-
runków system motywowania pracowników. Wszystkie zaś systemy powiązane siecią 
sprzężeń zwrotnych powinny tworzyć zintegrowany system zaspokajania potrzeb. Sku-
teczność i użyteczność procesów planistycznych determinują uwarunkowania informa-
cyjne [Sojkin 2000, s. 41], zwłaszcza w przedsiębiorstwach o orientacji marketingowej. 
Proces wspomagania informacyjnego strategii marketingowej (rys. 7.3) wymaga prze-
prowadzenia bilansu i zbudowania właściwej struktury informacyjnej. W ramach tej 
struktury wyodrębnić można takie elementy, jak: obserwacja, pamięć, dokumentacja              
i technologia przetwarzania danych. Jednym z ważniejszych elementów systemu infor-
macyjnego przedsiębiorstwa działającego w szybkozmiennym środowisku jest detektor 
zmian, spełniający funkcje systemu wczesnego ostrzegania, a także szybkiego informo-
wania o zmianach generujących okazje rynkowe. Detektor zmian może być utożsamiany    
z ciągłym monitoringiem szerokiego spektrum obszarów, także pozornie bardzo odleg-
łych od dziedziny aktywności przedsiębiorstwa. Funkcją detektora zmian jest także 
filtracja [Krupski 2006, s. 20] i identyfikacja okazji rynkowych. Sygnały przetwarzane 
są – nawet w czasie rzeczywistym – w informacje na potrzeby zarządzania. 

 

                                                 
14  Dr Kikuchi z SONY twierdzi, że „transfer badaczy jest jak oddychanie, konieczny i naturalny” 

[Harryson 1997,  s. 295]. 
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Rys. 7.3.  Proces wspomagania informacyjnego strategii marketingowej w przedsiębiorstwie 

innowacyjnym  
Źródło: opracowanie własne 

 
Z technologią przetwarzania danych związane są zagadnienia dotyczące procedur 

przetwarzania, baz indeksowych oraz normatywnych, a także środków technicznych15. 
Innowacyjność przedsiębiorstwa wyrażać się może także w twórczym wykorzystaniu 
globalnej sieci [Baran, Klich 2000, s. 19]. Konstrukcja systemu informacyjnego przed-
siębiorstwa innowacyjnego powinna być ukierunkowana na dostarczenie wartości doda-
nej do końcowego produktu lub usługi. Powinna więc być zgodna z ideą strategii efek-
tywnej obsługi klienta (Efficient Consumer Response). Wszyscy uczestnicy łańcucha 
dostaw włączeni są do współpracy na bazie szybkiej i dokładnej informacji z punktów 
sprzedaży przesyłających dane w uzgodnionym standardzie informatycznym16. Cecha 
internetu, jaką jest jego niewrażliwość na duże odległości, pozwala go wykorzystać            
w zatrudnieniu [Spur 1985]: część pracowników może pozostawać w pełnym kontakcie 
intelektualnym z przedsiębiorstwem, nie opuszczając swoich domów. Jednym z pod-
stawowych zadań systemu informacyjnego przedsiębiorstwa jest ustalenie potrzeb infor-
macyjnych17. Potrzeby te, wynikając z charakteru podejmowanych decyzji, determinują 
bowiem zarówno zakres dokładności i pracochłonności, jak i niezbędne środki techniczne. 

                                                 
15  System wczesnego informowania powinien zbierać dane z wytypowanych obszarów, przedsta-

wiać raporty w formie graficznej wraz z propozycjami rozwiązań, a także symulacje strategicz-
nych scenariuszy. Systemy takie posiadają strukturę zorientowaną na proces, a szybkość, spój-
ność oraz interaktywność narzędzi zawdzięczają oprogramowaniu firm SAS, Cognos, CorVu, 
HYPERION lub MicroSoft [Nguyen 2007, s. 24].  

16  Głównymi procesami w łańcuchu dostaw, zdefiniowanymi w strategii ECR, są: wprowadzanie 
nowych produktów (innowacje), promocja, sprzedaż oraz uzupełnianie asortymentu [Gattorna 
1998, cyt. za Lewandowska 2000, s. 20]. 

17  Wiele przedsiębiorstw posiada dane ilościowe, większość nie potrafi ich jednak przetworzyć     
w kompleksowe zrozumienie swoich klientów i rynków, na których działają. Pomocny w tym 
względzie może być schemat KMAT (Knowledge Management Assesment Tool) [Shaw 2001,        
s. 154]. 
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Informacje są także niezbędnym tworzywem przekształcanym w fazie twórczości. Prawi-
dłowo skonstruowany i działający system informacyjny nie tylko zmniejsza ryzyko po-
szczególnych decyzji, dla których tworzy bazę informacyjną, ale także ogranicza glo-
balne ryzyko działalności. Waga informacji dla sukcesu przedsiębiorstwa każe także 
zastanowić się nad problematyką ich bezpieczeństwa. Informacje mogą stanowić źródło 
przewagi konkurencyjnej – wówczas mają ogromne znaczenie. Należy więc zapewnić 
im bezpieczeństwo, wykorzystując w tym celu osiągnięcia kryptografii. Nowoczesne 
techniki kryptograficzne pozwalają chronić informacje przez wiele lat, nawet przed orga-
nizacjami dysponującymi nieograniczoną niemal mocą obliczeniową [Schneier 1996, s. 5]. 
W obecnych warunkach przy rozbudowie sieci komputerowych, pełniących funkcję 
infrastruktury informacyjnej, stosowanie technik kryptograficznych wydaje się nieunik-
nione. Szczególnej uwagi wymaga ochrona informacji z obszaru B+R, zwłaszcza dla 
efektów twórczości technicznej przed zgłoszeniem do ochrony i uzyskaniem prawa 
pierwszeństwa. Wielu badaczy rozważających zagadnienie twórczości podkreśla, że nie 
został sformułowany żaden zbiór standardowych zasad postępowania ani ogólnych 
instrukcji wykonawczych, dających dokładną receptę na sukces. Także stwierdzenie         
A. Einsteina o tym, iż nie ma logicznej drogi wiodącej do odkrycia, sugeruje, że wysiłki 
podejmowane w celu opracowania uniwersalnego algorytmu wynalazku, precyzyjnie 
wiodącego do celu, muszą zakończyć się niepowodzeniem. Dlatego też nawet najbar-
dziej rozpowszechnione techniki twórczego rozwiązywania problemów należy trakto-
wać tylko jako wskazówki służące porządkowaniu warsztatu i pogłębianiu penetracji 
danego obszaru dociekań. Tak też należy podchodzić do prezentowanego w dalszej 
części toku postępowania, wielokrotnie stosowanego i modyfikowanego w trakcie dzia-
łalności innowacyjnej realizowanej przez autora. Chcąc wybrać jakąś metodę do stoso-
wania w trakcie rozwiązywania własnych problemów rozwojowych, należy przyjąć 
następujące założenia: 
– jest tylko jeden skuteczny algorytm dla każdego twórcy – indywidualny, zaakcepto-

wany i internalizowany,  
– beneficjantami twórczości muszą być uczestnicy procesu innowacyjnego; dotyczy to 

zarówno korzyści bezpośrednich płynących z wdrożenia innowacji oraz korzystania    
z nich, jak i korzyści pośrednich, wynikających z faktu naukowego rozpoznania sze-
rokiego pola badawczego. W tym celu wykorzystać należy instrumenty prawne za-
bezpieczające prawa twórców i innych uczestników procesu innowacyjnego. 

Algorytm fazy twórczości przedstawiono na rysunku 7.4. Proces rozpoczyna się 
od identyfikacji problemu, czyli odebrania sygnału sprawczego (o takim natężeniu, że 
spowoduje inicjację procesu), ulokowania go we właściwym kontekście (dziedzinie)         
i precyzyjnego nazwania. Kolejnym etapem jest inwentaryzacja stanu aktualnego,              
w której ująć należy wszystkie znane rozwiązania z zakresu zbliżonego do tematyki 
rozwiązywanego problemu. Podjęcie próby klasyfikacji wymaga rozpoznania istotnych 
kryteriów i czynników wpływających na rozważane problemy. Czasami sporządzenie 
klasyfikacji pozwala dostrzec niewykorzystane dotychczas możliwości [Bielski 1994,    
s. 48-50]. Kluczem do poszukiwania nowych rozwiązań jest zawsze wystąpienie kom-
binacji 4 czynników: inspiracji, silnej motywacji, istniejących ograniczeń (np. zbyt 
drogiej licencji), a zwłaszcza analizy niedogodności. Konieczne jest także zdefiniowa-
nie rozwiązania idealnego i poszukiwanie rozstrzygnięć w pobliżu tego rozwiązania 
(lub może w zupełnie innym miejscu?).  
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Rys. 7.4.  Algorytm fazy twórczości w procesie innowacyjnym  

Źródło: opracowanie własne 
 
W wyniku prac projektowych pojawia się jedno podstawowe rozwiązanie „A” 

oraz zarys rozwiązań pozornie mniej interesujących. Zgodnie z zasadą wysycenia ob-
szaru badawczego należy sprawdzić, czy istnieją jeszcze inne możliwości, dopracować 
je i także zgłosić do ochrony, ponieważ pojawienie się na rynku rozwiązania „A”  może 
zachęcić konkurentów do poszukiwań w obszarach zbadanych już przez zespół twórczy, 
które mogą się również zakończyć powodzeniem [Bielski 1994, s. 48-49]. Należy jed-
nak rozważyć i porównać koszty ochrony z kosztami utraty kontroli nad przebadanym 
obszarem. Ważne jest także rozstrzygnięcie kwestii: na ile zablokowanie obszaru opóźni 
konkurentom dojście do lidera? Na ile będzie to dla nich dokuczliwe i kosztowne? Wy-
korzystując zasadę kontynuacji, odchodzi się od rdzenia dotychczasowego rozwiązania, 
pozostając jednak w obszarze tematycznie bliskim. Najczęściej prowokacją do stworze-
nia nowego „zespołu kontynuacyjnego” są interesujące spostrzeżenia z prac zespołu 
problemu A. Do zwiększenia pakietu nowych rozwiązań może doprowadzić opracowana 
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także przez autora technika podwójnego odbicia [Bielski 1994, s. 53-55], polegająca na 
dwukrotnym zastosowaniu tej samej zasady, np. skojarzenie zasad odwrotności i sferoi-
dalności doprowadziło do opracowania grupy projektów wynalazczych rozwiązujących 
problem materiałochłonności wkładek skrawających do narzędzi składanych [Bielski 
1994, s.53-54]. I chociaż w wyniku decyzji, wynikającej z istniejących aktualnie ogra-
niczeń – uwzględnionych w fazie optymalizacji i wyboru rozwiązania – do praktyki 
przemysłowej trafia tylko jedno rozwiązanie, to należy pamiętać o tym, iż dorobek fazy 
twórczości jest większy. Znakomita część tego dorobku może mieć też walor komercyjny. 
Często popełnianym błędem jest zgłaszanie do ochrony prawnej tylko projektu wdrożo-
nego do produkcji. Jest to jedna z możliwości, która nie może jednak funkcjonować 
jako obowiązująca zasada. Rozpiętość zachowań jest większa, od „nie chronimy nicze-
go”, aż do „chronimy wszystko”. Wartość pakietu rozwiązań twórczych musi być do-
kładnie przeanalizowana pod kątem możliwości stworzenia długoterminowych przewag 
konkurencyjnych.  

Strategiczny wymiar znajomości i stosowania metod twórczego rozwiązywania pro-
blemów – w szczególności zaś proponowanego algorytmu wraz z prezentowanymi w nim 
zasadami kontynuacji, komplementarności i wysycenia, a także techniki podwójnego 
odbicia – wynika stąd, że dzięki nim:  
– możliwe jest uzyskanie pakietu zdywersyfikowanych oryginalnych rozwiązań, a nie 

tylko jednego, jedynie słusznego rozwiązania, przy czym część z nich wykraczać może 
poza ramy nakreślone w temacie wynikającym z pierwotnej identyfikacji problemu, 

– czas i koszty dochodzenia do tych rozwiązań są bliskie czasowi i kosztom opracowa-
nia jednego projektu, jednocześnie to koszt i czas nieporównywalnie niższy niż w przy-
padku prac realizowanych bez wsparcia metodycznego, 

– stosując dojrzałą politykę w zakresie ochrony prawnej otrzymanych rozwiązań, można 
zablokować rozwój konkurentów, a nawet stworzyć wysokie, ograniczające bariery 
wejścia do sektora, 

– wykorzystując własność intelektualną chronioną prawem, poprzez sprzedaż licencji 
można zdyskontować nakłady na badania, a także poprawić wskaźniki rentowności, 
co w efekcie prowadzi do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, 

– rozszerza się zakres możliwych do stosowania przez przedsiębiorstwo strategii mar-
ketingowych, 

– dzięki projektom i wynikom badań uzyskanym podczas wykonywania zadań zapre-
zentowanych w algorytmie stworzone zostają perspektywy dalszego rozwoju, 

– rozbudowuje się sieć powiązań interpersonalnych, tworząc platformę do dyfuzji wie-
dzy i umiejętności funkcjonalnych na inne obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa, 

– wzmacnia się pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa i wzrasta jego wartość rynkowa. 
O walorach strategicznych innowacji, będących rezultatem procesu twórczego, na-

leży pamiętać w chwili kształtowania strategii przedsiębiorstwa, mając na uwadze, że 
celem pierwotnym każdej strategii jest zaprojektowanie, ukształtowanie i eksploatacja 
przewag konkurencyjnych. Taką znaczącą przewagą konkurencyjną może być zarządza-
nie innowacją, pozwalające przedsiębiorstwu na szybką reakcję na sygnały rynkowe i wy-
przedzanie konkurentów. Wiara w siłę innowacji i znaczenie systemu sterowania nimi 
powinna znaleźć odbicie w modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego. W celu ograni-
czenia ryzyka związanego z innowacją należy wykorzystać procedury weryfikacji przy-
datności i szans innowacji wspomagające strategie marketingową. 

Każda innowacja jest przedsięwzięciem ryzykownym. Dowodzą tego niepowodze-
nia wielkich koncernów we wprowadzaniu nowych produktów. „Texas Instruments” 
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straciło 660 mln USD, zanim zdołało się wycofać z rynku komputerów osobistych, RCA 
straciło 575 mln USD na swoich odtwarzaczach wideodysków, Du Pont „tylko” około 
100 mln USD na swojej syntetycznej skórze o nazwie Corfam, zaś Concorde nigdy już 
nie odzyska kapitału zainwestowanego w swoje samoloty [Kotler 1994, s. 292]. Inno-
wacje o charakterze sprawnościowym obarczone są mniejszym ryzykiem, tym niemniej 
w stosunku do nich także należy zastosować procedurę weryfikującą przydatność                  
i szanse realizacji (rys. 7.5).  
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Rys. 7.5.  Schemat oceny przydatności i szans realizacji innowacji produktowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kotler 1994, s. 302] 

 
Podstawowe pytanie, które wymaga precyzyjnej odpowiedzi, dotyczy zgodności 

innowacji z misją i strategią marketingową przedsiębiorstwa. Na obsługiwanym rynku 
każde przedsiębiorstwo może umieścić dowolną innowację, pod warunkiem uzyskania 
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akceptacji tego rynku. Innowacja, zwłaszcza jeżeli znajduje odzwierciedlenie w ofercie 
marketingowej, silnie oddziałuje na wizerunek przedsiębiorstwa. 

Jednak nawet sukces komercyjny innowacyjnej oferty, jeżeli jest niezgodny z mi-
sją przedsiębiorstwa innowacyjnego lub niekorzystnie wpływa na jego wizerunek, nie 
usprawiedliwia decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Istotnym zagadnieniem związanym 
z sukcesem innowacji jest zdolność do modyfikacji zasobów oraz umiejętność wyko-
rzystania powszechnie dostępnego, krytycznego zasobu – czasu. Strategia przedsiębior-
cza realizowana przez przedsiębiorstwo innowacyjne zakłada konieczność budowania 
lub modyfikacji zasobów do kształtu zgodnego z realizowaną strategią marketingową. 
W przypadku przedsiębiorstw już istniejących oznacza to często konieczność przemo-
delowania lub usprawnienia organizacji. 

Realizacja strategii przedsiębiorczych cechujących przedsiębiorstwo innowacyjne 
jest ze swej natury permanentną walką z sytuacjami kryzysowymi. Sytuacja zagrożenia 
dla przedsiębiorstwa jako całości, będąca pochodną ryzykownej działalności opartej o 
ciągłe innowacje, jest wyzwaniem i okresem wielkiej próby dla zarządzających i pra-
cowników przedsiębiorstwa innowacyjnego [Friedrich, Lubos, Dworzecki 1992a, s. 3]. 
Z podobnymi stanami zagrożenia liczyć muszą się przedsiębiorstwa zamierzające prze-
kształcić się w przedsiębiorstwo innowacyjne – przywódcę na rynku. Zagrożenia te mogą 
mieć charakter krótko- lub długookresowy, strategiczny. Odpowiedzią w przypadku za-
grożeń krótkookresowych są działania o charakterze operacyjnym typu: intensyfikacja 
sprzedaży, program obniżenia kosztów, optymalizacja zasobów, program poprawy pro-
duktywności oraz poprawa stanu organizacji. Odpowiedzią strategiczną natomiast są 
działania dotyczące planowania strategicznego, rozwoju zasobów ludzkich, kształtowa-
nia wizerunku, zarządzania innowacjami oraz zarządzania informacjami i technologią. 
Źródła inspiracji, zakres i sposób wdrażania zmian w przedsiębiorstwie zależą od przy-
jętej filozofii zmian. W przypadku przedsiębiorstwa innowacyjnego powinno to być        
w zasadzie podejście kompleksowe18, co w poszczególnych obszarach oznacza [Wawrzy-
niak 1999, s. 112]: 
– filozofia organizacji – w skali makro: sieć rynkowa, w skali mikro: poziome grupy, 
– kontrola i koordynacja – w skali makro: siły rynkowe, w skali mikro: organizacja 

ucząca się, 
– strategia dla zmian – całkowita restrukturyzacja19, 
– kryteria sukcesu – Total Quality, 
– co jest ważne – wartość dla klienta20, 
– motywacja poprzez całkowite zaangażowanie, 
– kluczowe zasoby: kompetencje, 

                                                 
18  W nurcie systemowym przyjmuje się, że zmiana w dowolnym podsystemie organizacji wywo-
łuje konieczność transformacji pozostałych podsystemów. W nurcie behawioralnym zarządza-
nie zmianami i doskonalenie organizacji są ze sobą powiązane. OD (Organizational Deve-
lopment) akcentuje jednak interpersonalne aspekty życia organizacji [Zarębska 2002, s. 35-42]. 
W przedsiębiorstwie innowacyjnym w zależności od sytuacji wykorzystywane są metody i tech-
niki, które można przypisać każdemu z tych nurtów. 

19  W proponowanym przez autora podejściu zakłada się odważną restrukturyzację, dopuszczając 
tylko możliwość całkowitej restrukturyzacji, jeżeli jest to uzasadnione skalą zmian w pozosta-
łych obszarach. 

20 W orientacji marketingowej zakłada się zaspokajanie potrzeb klienta z zyskiem dla siebie. Przyj-
muje się zatem, że poza wartością dla klienta ważne jest też efektywne jej wytwarzanie i do-
starczanie. 
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– „podmiotowa” rzeczywistość, konceptualizacja ludzi; 
– model zmian: „Nowy paradygmat” – odchudzanie i uczenie się organizacji. 

Przedsiębiorstwa innowacyjne zmuszone są do ciągłych zmian adaptacyjnych, tak-
że przy wykorzystaniu nowych metod i sposobów. W każdym jednak przypadku wyka-
zują się podejściem przedsiębiorczym, którego jednym z przejawów jest rewitalizacja 
istniejącej organizacji [Sharma, Chrisman 1999, s. 17]. Większość działań odnawiają-
cych przedsiębiorstwo polega na wdrażaniu kolejnych innowacji. Decyzje podejmowane 
przez centrum decyzyjne, dotyczące obszarów, w których należy dokonać zmian, ich 
głębokości i czasu realizacji oraz metod, uzależnione są od stanu otoczenia oraz percepcji 
tych stanów (rejestrowanych przez detektor zmian) i strategicznego poziomu zasobów 
przedsiębiorstwa (rys. 7.6). Zniechęcające ryzyko związane ze zmianami jest jednak 
mniejsze niż konsekwencje braku zmian. Reorganizacja „dotychczasowego” przedsię-
biorstwa do stanu wymagalnego, adekwatnego do planowanych strategii wymaga nie-
jednokrotnie gruntownej zmiany całej organizacji. Aby rozpocząć proces reengineeringu, 
należy zrozumieć wady dotychczasowej organizacji oraz upewnić się, że wszyscy zaan-
gażowani w proces wiedzą jaka jest ich sytuacja i dokąd prowadzą zmiany [Belmiro, 
Gardiner, Simons 1997, s. 39]. Celem jest zawsze bardziej odpowiedzialna organizacja 
z usatysfakcjonowanymi pracownikami, dostarczająca klientom oczekiwanych przez 
nich wartości. Jedną z metod usprawnienia organizacji jest benchmarking [Durlik 1998, 
s. 14-16], czyli metoda podciągania do poziomu najlepszych. Jest to podstawowa meto-
da dla przedsiębiorstwa innowacyjnego jako organizacji uczącej się. Zakłada ona bycie 
na tyle skromnym, aby przyznać komu innemu palmę pierwszeństwa w jakiejś dziedzi-
nie, a także bycie na tyle mądrym, aby się od niego uczyć i mu dorównać. Podstawowe 
odmiany tej metody to podciąganie bez pomocy z zewnątrz oraz podciąganie z patro-
nem [Bielski 2002, s. 197-200]. Czynnikiem, który decyduje o wyborze odmiany, jest 
specyfika przedsiębiorstwa i rynku oraz sytuacja, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo 
w momencie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zmian. Powodzenie w stosowaniu tej 
metody osiągnąć mogą tylko przedsiębiorstwa dysponujące systemem informacyjnym 
umożliwiającym zgromadzenie dużej ilości danych, przetworzenie ich w użyteczne in-
formacje oraz rozpowszechnienie ich wewnątrz przedsiębiorstwa we właściwym czasie. 
Proces ciągłego usprawniania organizacji, bazujący na metodzie benchmarkingu, składa 
się bowiem z pięciu etapów o dużych potrzebach informacyjnych [Andersen 1995; 
Camp 1993; Durlik 1998]: 
a) zidentyfikowania porównywalnych zmiennych, 
b) zidentyfikowania przedsiębiorstw lub innych obiektów wzorcowych, tj. tych, które 

w wybranych obszarach notują osiągnięcia dużo lepsze niż przedsiębiorstwo inno-
wacyjne,  

c) zbieranie szczegółowych informacji – faza ta wymaga dużej wnikliwości w bada-
niach i otwartości intelektualnej; trzeba bowiem zaakceptować celowość uczenia się 
od podmiotów często odległych profilem od interesującego przedsiębiorstwo sektora, 
zrozumieć analogie oraz posiąść umiejętność przenoszenia wyników obserwacji na 
grunt przedsiębiorstwa, 

d) określenia luki efektywności i pożądanego poziomu osiągnięć – do mierzenia efek-
tywności konieczne staje się przyjęcie zmiennych dających się kwantyfikować, któ-
rymi z reguły są: koszty, czas, wskaźniki jakości itp.,  

e) określenia celów i planu działania oraz techniki pomiarów postępów.  
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Rys. 7.6. Algorytm usprawniania organizacji (CD – centrum decyzyjne) 

Źródło: opracowanie własne  
 

Przekształcenie organizacji do postaci przedsiębiorstwa innowacyjnego wymaga 
najczęściej wprowadzenia wielu zmian, często bardzo radykalnych, a przez to trudnych 
do realizacji. Można je wdrożyć jedynie w przypadku efektywnego zaktywizowania 
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całego środowiska społecznego. Aktywizowanie zasobów ludzkich rozciągnięte jest         
w czasie i zawiera elementy tworzące dialektyczną całość – uświadomienie konieczno-
ści zmian, przekonanie społeczności, prezentację programu działania oraz zorganizowa-
nie ruchu społecznego i struktury do realizacji programu zmian. Etap realizacji rozpo-
czyna się dopiero po upowszechnieniu planu działania oraz uzyskaniu możliwie po-
wszechnej aprobaty dla zmiany. Łatwość uzyskania takiej aprobaty jest pochodną kultury 
organizacyjnej, filozofii wykorzystania zasobów ludzkich oraz jakości systemów mo-
tywacyjnych w przedsiębiorstwie. W efekcie zróżnicowanych działań benchmarkingu, 
związanych z różnymi obszarami oraz podmiotami wzorcowymi, przedsiębiorstwo inno-
wacyjne powinno przekształcić się w kompleksowy, komputerowo zintegrowany sys-
tem zaspokajania potrzeb (rys. 7.7).  

 

 

K L I E N T 

 

System 
Informacyjny 

Detektor 
zmian 

Strategia 
marketingowa 

 

System 
wytworzenia 
fizycznego 

kształtu oferty 
marketingowej 

Zasoby 

 

M  - mix 

Otoczenie 
konkurencja 

Materiały 
Energia 

Technologia 
 

 

Zaopatrzenie 

 
 
Rys. 7.7.  Przedsiębiorstwo innowacyjne jako komputerowo zintegrowany system zaspokajania 

potrzeb  
  Źródło: opracowanie własne 

 
Wszystkie elementy tego systemu podporządkowane są zaspokojeniu potrzeb 

klienta. Zarówno klienci jak i dostawcy włączeni są do własnego łańcucha tworzenia 
wartości. Pozwala to na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów (niekoniecznie 
będących własnością przedsiębiorstwa). 
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Poszukiwanie efektywności prowadzi do racjonalizacji zachowań zarówno na wej-
ściu do systemu, jak i na wyjściu z niego. Umożliwia to system informacyjny wykorzy-
stujący zdobycze techniki informacyjnej, sprzęgający poszczególne działy w jeden  
spójny system informacyjny. Strategie marketingowe, a także działania zmieniające 
kształt i konfigurację zasobów przedsiębiorstwa innowacyjnego są modyfikowane zgod-
nie ze zmianami w środowisku, śledzonymi przez detektor zmian. Instrumenty marke-
tingowe kształtowane są tak, aby tworzyły marketing-mix, najkorzystniej postrzegany 
od strony klienta.  

7.4.  ZASOBY LUDZKIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE INNOWACYJNYM 

Przedsiębiorstwa, realizując procesy innowacyjne, znajdują impulsy i inspiracje 
dla tej działalności w różnorodnych źródłach. „Źródłem innowacji jest wszystko to, co 
generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania, czy 
wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie 
i doskonalenia” [Penc 1995, s. 75]. Zewnętrznymi źródłami inspiracji innowacji dla przed-
siębiorstwa mogą być inne podmioty gospodarujące na obsługiwanym przez przedsię-
biorstwo rynku lub poza nim, instytucje naukowo-badawcze, publikatory, konferencje 
naukowe, wydawnictwa specjalistyczne, wystawy i targi oraz inni uczestnicy procesów 
rynkowych, w tym szczególnie klienci. Interesującym źródłem, o dużym potencjale           
i względnej łatwości sterowania jego aktywnością jest źródło wewnętrzne, które stano-
wią pracownicy przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jego kadra techniczna i menedżerska.         
W procesach innowacyjnych przyjmują oni role innowatorów-twórców oraz innowato-
rów-przywódców. Pracowników przedsiębiorstwa oraz ich kompetencje21 coraz częściej 
postrzega się jako najważniejszy z zasobów przedsiębiorstwa, przesądzający o jego 
zdolności konkurencyjnej. Świadczyć o tym mogą wzrastające ostatnio zdecydowanie 
nakłady na rozwój pracowników w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej, USA i Japonii 
[Sajkiewicz 2001, s. 11]. Dostrzeżenie znaczenia zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 
innowacyjnym znajduje swoje odbicie w filozofii i praktyce zarządzania tymi zasobami. 
Bariera kadrowa jest jeszcze w Polsce jednym z najpoważniejszych ograniczeń w two-
rzeniu nowoczesnych, innowacyjnych przedsiębiorstw [Wawrzyniak 1990, s. 8]. Warun-
kiem koniecznym do pokonania tej przeszkody jest perspektywa inwestora [Kuczyński 
1996, s. 39] w traktowaniu zasobów ludzkich oraz zbudowanie spójnego systemu zarzą-
dzania personelem. System taki musi uwzględniać usytuowanie innowatorów w struk-
turze przedsiębiorstwa jako: 
a) przywódców, do których należy zaliczyć najbardziej twórczych menedżerów, inicju-

jących procesy innowacyjne i sterujących ich przebiegiem. W przedsiębiorstwie in-
nowacyjnym permanentnie wdrażającym innowacje także w sferze zarządzania, mo-
że to być menedżer zarządzający zespołem procesowym („właściciel procesu”22). Jego 

                                                 
21  Kompetencje rozumiane jako: wiedza, umiejętności, doświadczenie, predyspozycje, aspiracje, 

postawy, mobilność edukacyjna, poczucie odpowiedzialności oraz potencjał innowacyjny [Saj-
kiewicz 2001, s. 11]. 

22  Jest to menedżer nowego typu, kierujący zespołem specjalistów wysokiej klasy, ocenianych na 
podstawie wyników funkcjonowania danego procesu . „Aby odnieść sukces, właściciel procesu 
musi przejąć prawdziwą odpowiedzialność oraz sprawować autentyczną władzę nad tworze-
niem procesu, pomiarem wyników jego działania oraz szkoleniami personelu, który w ramach 
tego procesu pracuje. Właściciel procesu nie może działać na zasadzie tymczasowego mene-
dżera projektu” [Hammer, Stanton 2003, s. 94]. 
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rola wymaga posiadania „trzech niezbędnych umiejętności oddziaływania, oddziały-
wania i jeszcze raz oddziaływania” [Hammer, Stanton 2003, s. 94] zamiast wydawa-
nia poleceń. Znaczenie tej grupy dla sukcesu przedsiębiorstwa podkreślał J. Schum-
peter, pisząc, że „w większości przypadków można zastąpić środki produkcji, ale nie 
przywódcę” [Schumpeter 1960, s. 229]. Niestety, to właśnie mentalność menedże-
rów, ich styl myślenia i działania często stanowią ważną barierę dla innowacji 23. 

b) twórców, których aktywność i umiejętności mogą być skierowane bądź w stronę 
kreowania nowego produktu lub usługi, bądź też w stronę technologii, w tym także 
„technologii społecznej, którą nazywamy zarządzaniem” [Drucker 1992a, s. 25], a nie 
tylko technologii wytworzenia fizycznej postaci produktu. Do tej grupy innowato-
rów zaliczyć należy także tych, którzy w nowatorski sposób wykorzystują pojedyn-
cze instrumenty marketingowe lub tworzą ich oryginalne kompozycje.  

Różna pozycja tych dwóch typów wynika stąd, że „innowator-przywódca” z regu-
ły zajmuje w przedsiębiorstwie pozycję menedżera średniego i wyższego szczebla, 
podczas gdy „innowator-twórca” najczęściej działa w jednym z obszarów funkcjonal-
nych. Różne są więc ich poziomy decyzyjne, różny dostęp do informacji, a także inna 
perspektywa, inspiracja i motywacja. Niektórzy pracownicy stają się innowatorami        
z przydziału, na skutek decyzji przełożonych, włączających ich do składu zespołów 
twórczych. W takich sytuacjach często pojawia się opór wobec zmian. Menedżerowie           
i ich pracownicy potrzebę zmian postrzegają bowiem odmiennie. Scenariusz innowacji 
w przedsiębiorstwie nie zmienia się zasadniczo od lat: szefowie przedsiębiorstw do-
strzegają nowe trendy, mówią o konieczności nowych strategii; menedżerowie zarzą-
dzający realizują plany ulepszeń we wszystkich możliwych obszarach, tak aby cała 
organizacja równomiernie przystosowała się do zmian; od niższego personelu oczekuje 
się zaś entuzjazmu, akceptacji i zaangażowania24. Z punktu widzenia pracownika osobiste 
zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji wynika z odpowiedzi na następującą serię 
pytań: 
– w wymiarze formalnym układu osobistego25: „Co mam robić w przedsiębiorstwie? 

Jaką pomoc otrzymam w wykonywaniu zadań? Jak i kiedy moje wyniki będą doce-
nione? Jakie będzie wynagrodzenie i jego relacje w stosunku do mojego zaangażo-
wania, wydajności i jakości pracy?”, 

– w wymiarze psychologicznym: „Jak ciężko będę musiał rzeczywiście pracować? Jaki 
rodzaj uznania, nagród finansowych lub osobistej satysfakcji otrzymam w zamian za 
mój wysiłek? Czy gratyfikacje są warte tego wysiłku?”, 

– w wymiarze socjalnym: „Czy moja wartość jest zbliżona do wartości innych pracow-
ników przedsiębiorstwa, wykonujących podobne zadania? Jakie są zasady decydujące 
o tym, kto co dostaje w przedsiębiorstwie?”. 

Często bagatelizowane przez wyższy personel zarządzający znaczenie luki w stosun-
kach z podwładnymi prowadzi do zaniechania działań na rzecz zdobycia akceptacji pra-
cowników do zmian, które są codziennością każdego rozwijającego się przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza zaś przedsiębiorstwa innowacyjnego, w którym zmiana jest codziennością. 
                                                 
23 Wynika to z badań niemieckich prowadzonych w 136 przedsiębiorstwach dotyczących wpro-

wadzania 2026 innowacji. Zob. [Usunąć główną barierę innowacji, Zarządzanie na świecie 
1997 nr 3, cyt. za Penc 1997, s. 8]. 

24  [Strebel 1996] cyt. za Przegląd Organizacji 1996 nr 7-8, s. 64-66, opr. M. Wojnar. 
25  „Układy osobiste” mają wymiary: formalny (zadania i wymagania oraz wynagrodzenia), psy-

chologiczny (niepisany, dorozumiany) i socjalny (pracownicy sprawdzają, czy zarządzający 
praktykują to, czego nauczają) [Strebel 1996, s. 65]. 
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Zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie z pracy są podstawą sukcesu i muszą 
dostrzegać to szefowie przedsiębiorstw. „Ktoś, kto spogląda jedynie na liczby i wskaź-
niki gubi po drodze serce interesu – ludzi” – mówi H. Kelleher, dyrektor zarządzający 
Southwest Airlines [Heskett, Sasser, Hart 1990, s. 36-37]. A to z kolei prowadzi do 
pogorszenia wskaźników, ponieważ przestaje funkcjonować spirala: zadowolony pra-
cownik → lojalny pracownik → wysoka wydajność i jakość pracy → zadowolony 
klient → lojalny klient → zysk → zwiększona motywacja (wynagrodzenie) → bardziej 
zadowolony pracownik. Rozpoznanie czynników powodujących zadowolenie z pracy, 
zwłaszcza najbardziej twórczych pracowników, leży w interesie każdego przedsiębior-
stwa. Prawdziwy przedsiębiorca jest innowatorem, który decydując o losach innowacji, 
ocenia ich szansę powodzenia przez pryzmat instrumentów ekonomicznych. Kieruje się 
też pozaekonomicznymi motywami wprowadzania innowacji, którymi mogą być: 
– marzenie i chęć tworzenia „prywatnego królestwa”, które są szczególnie intensywne 

u osób nie mogących wybić się w innej sferze niż działalność gospodarcza, 
– pragnienie zdobywania, chęć do walki, „do okazania swej wyższości nad innymi, do 

zwyciężania nie dla jego owoców, lecz dla samego zwyciężania” [Schumpeter 1960, 
s. 148-149], 

– „radość tworzenia”, czyli zadowolenie i ekscytacja z powodu dokonywania rzeczy 
nowych i burzenia starych [Penc 1995, s. 77]. 

Podobna motywacja występuje także w momencie rozpoczynania działalności gospo-
darczej. W tym przypadku nowym przedsiębiorcom towarzyszy chęć dokonania czegoś 
w życiu, zdobycia uznania, osiągnięcia wyższej pozycji w społeczeństwie lub zwięk-
szenie prestiżu własnego i swojej rodziny [Kolverid, Obłój 1994]. „Pragnienie zdoby-
wania” i „radość tworzenia” to także motywy towarzyszące działalności innowatorów-
twórców. Oczywiście istnieje także motyw ekonomiczny, który jest główną siłą napę-
dową innowacji realizowanych przez pracowników. Najczęściej twórcy wymieniają na-
stępujące motywy podejmowania działalności innowacyjnej26: 
– poprawa statusu materialnego (29) i osiągnięcie wyższej pozycji, awans zawodowy 

(12), 
– zdobycie szacunku, uznania środowiska (10), 
– chęć dokonania czegoś w życiu, wyróżnienia się (8), 
– przymus – wynikający z zajmowanego stanowiska lub z polecenia służbowego (8), 
– ułatwienie sobie pracy (6) i wykorzystanie własnego potencjału (2), 
– zwiększenie prestiżu swojego i rodziny (4), 
– kontynuowanie nauki (4) lub rozrywka intelektualna (2) – zamiast krzyżówki, 
– inne różne czynniki: ulgi podatkowe, dodatkowa powierzchnia mieszkalna. 

Szczególnie interesujące ze względu na strategiczne zarządzanie zasobami ludz-
kimi są dwa pierwsze czynniki, ponieważ mogą być one wykorzystane systemowo,          
a stworzenie systemu przy tak wyraźnych deklaracjach preferencji nie powinno nastrę-
czać większych trudności. Ważne jest, aby kształtowanemu „układowi osobistemu” 
nadać jednak wymiar formalny. Muszą więc powstać dokumenty precyzujące zasady 
awansu zawodowego, wynikające z indywidualnego zaangażowania pracownika w pro-
cesy innowacyjne przedsiębiorstwa oraz z osiąganych przez nich efektów. Mimo iż 
umowy o pracę rzadko ujmują, trudną do skwantyfikowania, wartość zaangażowania, 

                                                 
26  W badaniach prowadzonych przez autora w latach 1984, 1985 uczestniczyło 30 znanych twór-

ców techniki, w większości członków Młodzieżowej Akademii Umiejętności. Każdy z ankie-
towanych wskazywał na 3 najważniejsze motywy dla swojej pracy [Bielski 2000, s. 131]. 
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pracownicy zdają sobie sprawę z wagi tego elementu. „Ich lojalność i zaangażowanie 
jest ściśle związane z wiarą, iż szef rozpozna i doceni ich chęć wykonania pracy w sposób 
możliwie najlepszy nie tylko większą ilością pieniędzy” [Strebel 1996, s. 65]. W kontek-
ście procesów innowacyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie wyczulenie menedże-
rów na ten aspekt stosunków z podwładnymi ma kluczowe znaczenie dla zdobycia ich 
zaangażowania w osiąganie nowych celów i standardów jakości, a nawet poszukiwanie 
takich celów. Jest to istotne także dlatego, że w wielu przypadkach trudno jest poprzestać 
na ocenach dokonywanych wyłącznie na podstawie rezultatów działań innowacyjnych. 
Przedsiębiorstwo innowacyjne potrzebuje więc innowacji i menedżerów-innowatorów, 
którzy będą je wdrażać. To do nich zwraca się T. Peters [1991, cyt. za Kotler 1994,           
s. 354], nawołując do: „wprowadzania kultury osiągnięć i powierzenia każdemu części 
ogólnego zadania, opiewania wyczynów odszczepieńców, małych zwycięstw i po-
żytecznych porażek, ogłoszenia porażki częścią życia i ograniczenia lęku pracownika 
przed pomyłkami w procesie innowacji, ogłoszenia haseł: życie należy do szalonych, 
spróbuj od razu”. 

Klasa przedsiębiorczych strategii marketingowych przedsiębiorstwa innowacyjnego 
zależy od stanu zasobów, w szczególności ludzkich. Każdy element zarządzania nimi, 
począwszy od oceny stanu zasobów, poprzez planowanie indywidualnych ścieżek, ka-
riery, aż do szkolenia i doskonalenia zawodowego, wynika z konieczności dostosowania 
zasobów ludzkich do planowanych strategii marketingowych (rys. 7.8). Prezentowany 
schemat opiera się na koncepcji marketingu personalnego, którego celem jest zapew-
nienie w odpowiednim czasie i miejscu odpowiedniej ilości mobilnych, posiadających 
wiedzę i umiejętności, lojalnych pracowników, właściwych do realizacji celów przed-
siębiorstwa [Schwan, Seipel 1995]. 
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do pracy
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System motywacyjny  
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Rys. 7.8.  Podstawowy schemat zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie innowacyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Stoner, Freeman, Gilbert 1997, s. 368] 
 

W ramach tej koncepcji podejmuje się działania prowadzące do: 
– krytycznej oceny struktur i aktywności przedsiębiorstw na rynku pracy, 
– pozyskiwania i wspierania rozwoju najlepszych pracowników, 
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– przywiązania pracowników do przedsiębiorstwa oraz wpływania na ich efektywność 
i motywację, 

– aktywnej i systematycznej prezentacji profilu przedsiębiorstwa oraz jego pozytywnego 
wizerunku.  

Szczegółowe procedury oraz nadzorowanie zgodności stanu zasobów ludzkich z ak-
tualnymi i perspektywicznymi wymogami strategii marketingowych wymagają wyso-
kich kwalifikacji menedżera oraz jego odpowiednio wysokiego usytuowania w hierar-
chii przedsiębiorstwa27. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji ma także swój 
bezpośredni wymiar ekonomiczny. Nie wystarczy – jak sugeruje W. McKnight, dyrek-
tor generalny 3M – „zatrudnić dobrych pracowników i zostawić ich w spokoju” [Grzy-
bowski 2001, s. 15], należy przede wszystkim zadbać o stworzenie takich warunków 
pracy, aby zechcieli zostać i rozwijać się. Pracownicy bowiem nie tylko są autorami           
i realizatorami innowacji, nie tylko wytwarzają dobra i dają zysk, ale także tworzą zasoby 
o określonej wartości, których utrata naraża przedsiębiorstwo na straty28. Dlatego też 
szczególne miejsce w procesie dostosowywania zasobów ludzkich do potrzeb przedsię-
biorstwa innowacyjnego zajmuje planowanie indywidualnych ścieżek kariery, zawsze 
związanej z udziałem w szkoleniach i doskonaleniem. Obserwacje stanu kompetencji 
pracownika wykorzystywane są do ewentualnych modyfikacji indywidualnych ścieżek 
kariery (np. awansu w przypadku wzrostu kompetencji) oraz w bieżącym bilansie stanu 
zasobów ludzkich. Jednym z najwartościowszych sposobów doskonalenia jest udział         
w realizacji procesów innowacyjnych. Kompetencje pracownika wzrastają we wszystkich 
fazach kolejno realizowanych procesów innowacyjnych. Wykonywanie kolejnych za-
dań może być związane ze zdobyciem specjalnych kwalifikacji, których uzyskanie 
możliwe jest tylko w trybie szkolenia. Trafne zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych 
zwiększa efektywność funkcjonowania organizacji. Efekty szkolenia wpływają na 
zmianę stanu zasobów ludzkich, podwyższając ich wartość i ogólny poziom zasobów 
niematerialnych, a także wymuszając zmiany po stronie zasobów materialnych przed-
siębiorstwa (np. podwyższenie kwalifikacji tokarza, umożliwiających obsługę obrabia-
rek sterowanych numerycznie, można wykorzystać tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo 
takie obrabiarki posiada). Obserwowana często niechęć pracodawców do ponoszenia 
nakładów na szkolenia ma swoje wytłumaczenie w tym, że „inwestowanie w zasoby 
ludzkie jest z natury swojej bardziej ryzykowne, aniżeli lokowanie kapitału w sferze ma-
terialnej, ponieważ pracodawca nie jest właścicielem zasobu, w który zainwestował. 
Pracownicy mają wolny wybór, aczkolwiek umowy z pracownikami mogą znacznie tę 
swobodę ograniczać” [Greer 1995, s. 3, cyt. za Kuczyński 1996, s. 39]. Silniej niż umowy 
migrację pracowników obniżają warunki pracy w przedsiębiorstwie, kultura organizacji 
oraz obowiązujący model społeczny. Zapewnienie względnej wolności i szans na osobi-
sty rozwój w zamian za inicjatywę i twórcze zaangażowanie w rozwiązywanie proble-
mów przedsiębiorstwa to zasady obowiązujące w organizacjach nowego typu [Hammer 
1998, s. 44], zwłaszcza w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Powszechne jeszcze w wielu 
                                                 
27  Rzadko jeszcze można spotkać usytuowanie menedżera zasobów ludzkich na poziomie dyrek-

tora finansowego lub marketingu. Jednak nawet w takim przypadku dyrektor zasobów ludzkich 
otrzymuje (na koniec 1996 roku – według badań Neumann Management Institute) wynagro-
dzenie na poziomie 62% wynagrodzenia dyrektora finansowego i 73% dyrektora marketingu 
[Kuczyński 1996, s. 41]. 

28 Według badań Abt Associates, koszty zastąpienia sprzedawcy samochodów z 5-8-letnim sta-
żem innym pracującym krócej niż rok to strata około 36 tys. USD rocznie. Koszty zmiany na 
stanowisku maklera to już 2500 tys. USD [Heskett, Sasser, Hart 1990, s. 38]. 
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przedsiębiorstwach nastawienie na osiąganie bieżących wyników jest nie tylko prze-
szkodą dla ich proinnowacyjnej orientacji [Kasperkiewicz 1990, s. 16], ale także barierą 
rozwojową dla pracowników. Przedsiębiorstwo innowacyjne powinno przyjąć stosowaną 
w 3M zasadę 15% [Grzybowski 2001, s. 15], w myśl której pracownik może spędzić do 
15% swojego czasu pracy na projektach, które pochodzą z jego wyboru i inicjatywy,         
a także, wzorując się na dobrze zarządzanych przedsiębiorstwach, znajdować29, wycho-
wywać i szkolić wybitnych pracowników oraz kreować ich na bohaterów organizacji, 
wykorzystując w tym celu rozbudowany folklor organizacyjny oraz spójny system kon-
troli i wynagradzania [Pascale 1985, cyt. za Jaworowska-Obłój, Obłój 1997, s. 11-15]. 
Każdy system motywacyjny opierać się powinien na dwóch procedurach – oceny i wy-
nagradzania. W kontekście powszechnie niemal wygłaszanych opinii, że sukces rynkowy 
jest pochodną kompetencji pracowników, rośnie zapotrzebowanie na efektywne narzę-
dzia zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwolą zidentyfikować jakość personelu 
oraz jego przydatność do realizacji celów przedsiębiorstwa. Jednym z takich instrumen-
tów, stosowanych między innymi dla osiągnięcia poprawy efektywności pracowników, 
jest ocena, spełniająca dwie zasadnicze funkcje: motywacyjną i informacyjno-        -
korekcyjną [Kopertyńska 1996, s. 22]. System ocen w przedsiębiorstwie innowacyjnym 
oparty jest na następujących zasadach: 
– kompleksowości, co oznacza, że oceną objęci są wszyscy pracownicy, bez względu 

na obszar funkcjonalny i szczebel decyzyjny, 
– elastyczności – rozumianej jako możliwość stosowania zróżnicowanych kryteriów 

dla różnych grup pracowników, 
– systematyczności, rzetelności i trafności ocen – oznaczającej odpowiedni dobór kry-

teriów, wag oraz osób oceniających. 
Ocenie najczęściej poddawane są efekty pracy, sprawność kierowania, poziom 

kwalifikacji, cechy osobowościowe (zdolności interpersonalne, odporność na stresy, 
zdolności przywódcze itp.), cechy behawioralne (dyscyplina, dyspozycyjność, nieza-
wodność itp.) [Kopertyńska 1996, s. 23]. W przedsiębiorstwie innowacyjnym każdy 
pracownik powinien dysponować własnym potencjałem innowacyjnym, pozwalającym, 
a nawet skazującym na przetwarzanie, a nie tylko odtwarzanie zastanej rzeczywistości. 
Uczestniczenie w procesach innowacyjnych, zwłaszcza w charakterze twórcy, powodu-
je wzrost jego ogólnych i specyficznych kompetencji, dzięki czemu zwiększa się suma-
ryczna wartość zasobów (potencjału) przedsiębiorstwa30, umożliwiając realizację kolej-
nych, trudniejszych innowacji oraz strategii marketingowych. Uruchomienie potencjału 
innowacyjnego w dużym stopniu zależy od systemu wynagradzania. P.F. Drucker 
[1995, s. 65] pisze, że innowacja oznacza także „gotowość do wyłączenia innowacyjne-
go przedsięwzięcia poza istniejącą strukturę zarządzania, do uformowania właściwych 
dla ekonomiki i sterowania innowacją koncepcji rachunkowych oraz odpowiednich 
(całkiem odmiennych) zasad wynagradzania ludzi innowacji”. Pakiet wynagrodzeń 

                                                 
29 Większość firm  w Dolinie Krzemowej to przedsiębiorstwa dobrze zarządzane. Jednak nawet 

tam ok. 5% nowych  stanowisk nie można obsadzić ze względu na brak odpowiednio wykwali-
fikowanych pracowników, a 20% z nich zmienia firmę przed upływem roku, pomimo iż troska 
o pracownika stała się w Dolinie największą wartością [Lipiec 2001, s. 23].  

30  Identyfikacja, pomiar i pełne wykorzystanie „ukrytego potencjału przedsiębiorstwa” stanowią 
istotę koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym (Intellectual Capital Management) przed-
siębiorstwa. W skład tego kapitału wchodzi kapitał intelektualny indywidualny oraz organizacji 
(strukturalny i relacji ze środowiskiem) [Strojny 2000a, s. 16]. 
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pracownika uczestniczącego w procesach kreowania i wdrażania innowacji tworzą31 
zwykłe płace (stałe, ruchome, odroczone), świadczenia i beneficja o charakterze poza-
płacowym oraz dochody z tytułu współwłasności przedsiębiorstwa zatrudniającego (ak-
cje, udziały). Pracownik o zdefiniowanym wysokim potencjale innowacyjnym powinien 
otrzymywać wysoką płacę zasadniczą. Tak wynagradzani są w większości pracownicy 
różnych firm w Dolinie Krzemowej [Lipiec 2001, s. 22], tak też zaczyna się wynagra-
dzać wysokiej klasy specjalistów w Polsce32. Część ruchoma wynagrodzenia (w tym 
także za udział w pracach wdrożeniowych) musi być ukształtowana w taki sposób, aby 
była traktowana jako część płacy, a nie jako nagroda. Według J. Condry z Cornell 
University, „nagrody to przeciwnicy odkrywczości” [Kohn 1993, s. 35]. Jednocześnie    
T. Pittman, profesor psychologii w Gettysburg College, ostrzega, że jeśli pracownik 
motywowany jest przez bodźce zewnętrzne, to „takie cechy, jak przewidywalność             
i prostota stają się bardziej cenione niż refleks i kreatywność...” [Kohn 1993, s. 35]. 
Wydaje się jednak, iż w polskich warunkach płaca jest jeszcze nadal najsilniejszym sty-
mulatorem zachowań pracowniczych, w tym aktywności w procesach innowacyjnych. 
Precyzyjnego zdefiniowania wymagają kwestie: 
– podziału wynagrodzenia na członków zespołów innowacyjnych (odgórnie czy decy-

zję pozostawić grupie?), 
– wynagrodzeń w przypadku projektów nie dających efektów łatwo wymiernych (np. 

podwyższenia technicznej jakości produktu, gdy, mimo większych kosztów wytwo-
rzenia, przedsiębiorstwo nie zawsze podnosi ceny do poziomu kompensującego na-
kłady; efekt finansowy jest zerowy lub ujemny, ale powstaje silny efekt konkuren-
cyjny – poprawa image przedsiębiorstwa, możliwa do zdyskontowania w okresach 
przyszłych, 

– wynagrodzeń dla zewnętrznych inspiratorów i realizatorów innowacji, w tym także 
nagród dla klientów, uczestników konkursów i pomysłodawców modyfikacji produk-
towych lub technologicznych, 

– terminów wypłacania premii oraz warunków, które muszą być spełnione, aby premia 
mogła być wypłacona. 

Umiejscowienie i procedury systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie innowa-
cyjnym wynikają z przyjętego i powszechnie akceptowanego zbioru wartości, stylu za-
rządzania oraz wymogów strategii marketingowej. System motywacyjny bowiem, będąc 
wyrazem kultury organizacyjnej, wpływa też na wizerunek przedsiębiorstwa (rys. 7.9), 
tworząc przez to przesłanki do ukształtowania optymalnej konfiguracji zasobów ludz-
kich i wzrostu zdolności konkurencyjnej, umożliwiającej realizację szerszego spektrum 
strategii marketingowych. 
 

                                                 
31  [Jarmołowicz 2001, s. 9]. Do wynagrodzenia odroczonego zaliczyć należy także wypłaty z ty-

tułu wykonywania prawa do patentu oraz praw autorskich. Ich wysokość powinna wynikać z od-
dzielnej umowy pomiędzy pracodawcą  (zazwyczaj uprawniony z patentu) a pracownikiem – 
autorem lub współautorem projektu wynalazczego. 

32  Jest to następstwo fali emigracji zarobkowej na wielką skalę, powodującej zawirowania na ryn-
ku pracy w Polsce w 2007 r., przejawiające się utrudnionym dostępem do wysoko kwalifiko-
wanych pracowników. 



 152 

Wizja przedsiębiorstwa 
System wartości 

Kultura organizacyjna 

System motywacyjny 

Wizerunek  
przedsiębiorstwa 

Styl Strategia 
marketingowa 

Zasoby ludzkie 

 
 

Rys. 7.9. System motywacyjny przedsiębiorstwa innowacyjnego a możliwości realizacji strategii 
marketingowej  
Źródło: opracowanie własne 

 
W przypadku premii związanej z oceną wkładu pracownika uwzględniać należy: 

– osobę oceniającą, którą w przedsiębiorstwie innowacyjnym, zarządzanym procesowo 
powinien być „właściciel procesu”, 

– sposób tworzenia funduszu premiowego – premia nie powinna przekraczać progu 
20% funduszu płac stałych, niezależnie od funduszu wspierania innowacji (ok. 2% 
wartości sprzedaży firmy) dla zespołów innowacyjnych funkcjonujących ponad lub 
poza strukturami organizacyjnymi przedsiębiorstwa,  

– podział funduszu na komórki organizacyjne – powinien odbywać się zgodnie z for-
mułą [Sekuła 2000, s. 31]: 

 Pi = FZ ⋅ Wi ⋅ Ni ⋅ (%Z + %B) (7.1) 

gdzie:  
Pi  –  wartość premii dla i-tej komórki, uwzględniający wkład komórki w wy-

niki przedsiębiorstwa, 
FZ  –  wartość funduszu płac przedsiębiorstwa, 
Wi  –  wynagrodzenie zasadnicze pracowników komórki w okresie premio-

wym, 
Ni  –  wskaźnik normatywny premii uwzględniający rangę komórki, 
%Z  –  procent premii związany z wynikami, 
%B  –  procent premii za efektywność, oszczędne wykorzystanie budżetu, 

– przyznanie premii indywidualnej; wkład jednostki wyceniany jest w skali punktowej, 
przy czym w różnych okresach rozwojowych przedsiębiorstwa można nadawać różne 
wagi kryteriom oceny aktywności pracownika. Premia jest iloczynem liczby punk-
tów oraz wartości punktu.  

Coraz częściej stosowanym instrumentem płacowym w dobrych przedsiębior-
stwach są tzw. opcje na akcje [Lipiec 2001, s. 22]. Atrakcyjność tej formy wynagrodze-
nia wynika stąd, że uzależnia wynagrodzenia od notowań kursu przedsiębiorstwa. Opcje 
na akcje powinny stanowić ok. 15% kapitału przedsiębiorstwa, a zamiana na akcje może 
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odbywać się po upływie 5 lat, tak aby pracownicy dokładali starań do długofalowego 
rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Innymi zachętami materialnymi w przedsiębiorstwie 
innowacyjnym są składki na fundusz emerytalny, opłacane przez pracodawcę oraz fun-
dusz pomocowy, z którego można uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę. Zasady 
dostępu do każdego z tych funduszy muszą być precyzyjnie opisane, podobnie jak 
struktura organizacyjna oraz inne systemy i procedury w przedsiębiorstwie innowacyj-
nym. System motywacyjny może i powinien być modyfikowany. Zmiany muszą być 
jednak dogłębnie przemyślane, a ich cele upowszechnione i zaakceptowane przez pra-
cowników. Ewentualne modyfikacje systemu nie mogą być zbyt częste, ponieważ in-
nowacje i zmiany w każdym obszarze wymagają jednak stabilizacji. Podstawową prze-
słanką zarządzania zasobami ludzkimi powinno być dążenie do zwiększenia potencjału 
innowacyjnego i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, umożliwiające realizację 
dojrzałych strategii marketingowych. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 



ZAKOŃCZENIE 
 

Postępujący proces globalizacji, dążenie do pełnej integracji ze strukturami gospo-
darczymi Unii Europejskiej, a także zmiany polityczne, socjodemograficzne oraz postęp 
techniczny zmieniają warunki funkcjonowania polskiej gospodarki oraz polskich przed-
siębiorstw. Zakres teorii i praktyki gospodarczej rozszerza się natomiast o nowe zagad-
nienia i obszary badawcze charakterystyczne dla rozwiniętych stosunków rynkowych. 
Przykładem takiego obszaru badawczego jest zagadnienie innowacji, rozpatrywane            
w kontekście otoczenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza rynkowego. W Polsce zagadnieniem 
innowacji od dawna interesowali się praktycy życia gospodarczego, naukowcy z wielu 
dziedzin nauki oraz okazjonalnie politycy, mający wpływ na kształtowanie polityki pro-
innowacyjnej państwa. Jednak praktyczne efekty działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw w minionych okresach trudno było uznać za zadowalające. Przyczyn takiego 
stanu można upatrywać w niedoskonałości tworzonego systemu proinnowacyjnego, 
niestabilności przepisów oraz słabościach systemu edukacyjnego. Przedsiębiorstwo, 
traktowane jako główny element systemu innowacyjnego, powinno w innowacji do-
strzegać szansę swojego rozwoju i traktować ją jako celowe działanie prowadzące do 
pozytywnych zmian stanu obiektów i relacji między nimi. Efektywne funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w szybko zmieniającym się środowisku wymaga albo zdobycia umie-
jętności szybkiej adaptacji do nowych warunków, albo wykształcenia zdolności do dzia-
łania wyprzedzającego, kreującego zmiany w środowisku. Warunkiem koniecznym do 
adaptacji lub kreacji nowych stanów jest zdolność dostrzegania zmian, w szczególności 
zmian potrzeb i preferencji nabywców oraz przekształcenie przedsiębiorstwa i jego 
relacji z otoczeniem do postaci umożliwiającej zaspokajanie potrzeb wszystkich uczest-
ników procesu. Wydaje się, że polskie przedsiębiorstwa – pomimo deklarowanej orien-
tacji rynkowej oraz uznawania innowacji jako głównego instrumentu budowania prze-
wag konkurencyjnych – tylko w niewielkim stopniu przygotowane są do generowania 
przedsiębiorczych strategii, pozwalających na zdobycie poważnych pozycji na krajo-
wym i międzynarodowym rynku. Zdolność do podejmowania takich strategii – umożli-
wiających rozwój przedsiębiorstw oraz całej gospodarki – determinowana jest w róż-
nym stopniu przez zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Dlatego też ważnym zadaniem nauki o zarządzaniu jest identyfikacja czynników wpły-
wających na innowacyjność przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie potencjału innowa-
cyjnego przedsiębiorstw w kształtowaniu efektywnych strategii marketingowych. Efek-
tywne strategie tworzone są wtedy, gdy dwie podstawowe funkcje: marketing i innowa-
cja przenikają wszystkie obszary przedsiębiorstwa i są ze sobą wyraźnie skorelowane. 

Zaprezentowane w niniejszej pracy postępowanie badawcze jest wynikiem podjęcia 
próby rozwiązania problemu, którego istotę daje się sprowadzić do pytania: jakie czyn-
niki i z jaką siłą wpływają na aktywność innowacyjną i zdolność konkurencyjną pol-
skich przedsiębiorstw oraz jakie cechy i kształt powinno mieć przedsiębiorstwo zdolne 
do stawienia czoła konkurencji na dojrzałych współczesnych rynkach? Takie ujęcie 
problemu wymagało rekonstrukcji dotychczasowego dorobku teoretycznego w dziedzi-
nie konkurencyjności, strategii przedsiębiorstw oraz innowacji, empirycznej weryfikacji 
postrzegania przez kadrę kierowniczą roli innowacji w kreowaniu zdolności konkuren-
cyjnej, identyfikacji czynników wpływających na przebieg i rezultaty procesów inno-
wacyjnych oraz określenia relacji pomiędzy postrzeganiem problematyki innowacji 
przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw a innowacyjnością i kondycją ekonomiczną 
tych przedsiębiorstw, wreszcie, wspierając się też przykładami innowacyjnych przed-
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siębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, zaprojektowania modelu przedsiębiorstwa 
innowacyjnego o dużej zdolności konkurencyjnej. Ogólnie można stwierdzić, że w postę-
powaniu badawczym zrealizowano zamierzone cele w każdej z trzech płaszczyzn:          
teoretyczno-analitycznej, empirycznej i projektowo-wdrożeniowej. 

Dorobek teoretyczny, szczególnie w dziedzinie innowacji, kształtowany był przez 
autorów reprezentujących różne specjalności naukowe i odmienne podejścia badawcze. 
Funkcjonują zatem obok siebie różne definicje innowacji i przewag konkurencyjnych 
oraz ich klasyfikacje. Jednocześnie, zarówno w piśmiennictwie z dziedziny innowacji, 
jak i marketingu, rzadko pojawia się podejście traktujące innowacje jako instrument 
marketingowy, generujący fakty marketingowe o pierwszorzędnym znaczeniu. W pracy 
założono, że sposób definiowania zjawiska wywołuje skutki dla przebiegu samego zja-
wiska, przy czym ich skala zależy od stopnia rozpowszechnienia danego sposobu defi-
niowania tego zjawiska. Zatem szczególną wagę w analizach teoretycznych przykładano 
do działań zmierzających do stworzenia spójnego zestawu definicji z obszaru konkuren-
cji i konkurencyjności oraz innowacji. Zaproponowano definiowanie zdolności konku-
rencyjnej jako umiejętności długotrwałego i efektywnego dostarczania oferty akcepto-
wanej przez rynek. W zaproponowanym modelu zdolność konkurencyjna jest funkcją: 
stanu środowiska, percepcji tego stanu, zasobów przedsiębiorstwa (zwłaszcza ludzkich), 
motywacji oraz czasu reakcji innowacyjnej. Innowacja – definiowana jako każda celo-
wo wprowadzona zmiana stanu obiektów i/lub relacji między nimi, postrzegana z per-
spektywy strategii marketingowej – jest zaś traktowana jako jedyny sposób budowania 
przewag konkurencyjnych. Proponowana definicja przewag konkurencyjnych brzmi: 
jest to każda różnica w ukształtowaniu zasobów przedsiębiorstwa powodująca uzyski-
wanie wyższej niż konkurenci efektywności funkcjonowania. Przewagi konkurencyjne 
uzyskuje się przez ukształtowanie nowych zasobów lub zmianę jakości i konfiguracji za-
sobów istniejących, czyli przez działania (innowacje) na zasobach, zatem konsekwent-
nie zdefiniowano zasoby przedsiębiorstwa jako każdy czynnik, który może być wyko-
rzystany do ukształtowania przewag konkurencyjnych. To właśnie innowacja jest więc 
podstawowym instrumentem kreowania zdolności konkurencyjnej. Aktywność innowa-
cyjna powinna być skierowana na obszary, na których zgodnie z przyjętą strategią mar-
ketingową – zależną od stanu środowiska oraz percepcji tego stanu przez planistów – ma-
ją być ukształtowane przewagi konkurencyjne. Innowacyjność jako cecha przedsiębior-
stwa wdrażającego wiele innowacji oznacza umiejętność efektywnej alokacji zasobów 
dla ukształtowania optymalnej konfiguracji przewag konkurencyjnych. Umiejętność 
efektywnego tworzenia i wykorzystania przewag konkurencyjnych przesądza o zdolno-
ści konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 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 wyborów oraz ułatwia konstruowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Podkre-
ślono znaczenie innowacji i zasobów przedsiębiorstwa dla realizacji strategii marketin-
gowych oraz fakt, że celem pierwotnym każdej strategii jest zaprojektowanie i ukształ-
towanie przewag konkurencyjnych. Innowacja, jako jedyny sposób kształtowania prze-
wag konkurencyjnych, ma szczególnie duże znaczenie w przypadku strategii przedsię-
biorczych (innowacyjnych), w których należy dokonywać, najczęściej znaczących, trans-
formacji zasobów do stanu adekwatnego do projektowanej strategii. Doceniając znacze-
nie czynnika czasu w realizowanych strategiach marketingowych, wskazano na – służące 
poprawie efektywności funkcjonowania – możliwości sterowania zmianami w postrze-
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ganiu jakości oferty marketingowej, a także sterowania procesem dyfuzji innowacji. 
Tempo rozpowszechniania innowacji zależy od cech systemu społecznego, które             
w większości można i należy kształtować. Znaczącym elementem systemu edukacji 
innowacyjnej społeczeństwa jest przedsiębiorstwo, w którym dokonują się procesy roz-
woju i transferu wiedzy. Permanentna innowacja, będąca celem i normą zachowaniową 
współczesnych przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku, wymaga ukształtowania 
specyficznych cech przedsiębiorstwa. Cechą taką jest zdefiniowana w pracy zdolność 
konkurencyjna, której wzrost następuje w trakcie realizacji procesów innowacyjnych, 
przyczyniając się do wzrostu kondycji i efektywności ekonomicznej oraz komfortu stra-
tegicznego przedsiębiorstwa. Pojęcie to ułatwia też zrozumienie natury procesów inno-
wacyjnych oraz kierunkuje wysiłki, mające na celu doskonalenie w tym obszarze. 

Na płaszczyźnie empirycznej podjęto próby zdefiniowania czynników wpływają-
cych na innowacyjność przedsiębiorstw. Założono, iż efektywność innowacji zależy od 
mentalności i wiedzy kadry kierowniczej. Jej sposób postrzegania zasobów przedsię-
biorstwa wpływa na trwałość i siłę oddziaływania przewag konkurencyjnych. Stwier-
dzono, że innowacyjność zależy od charakterystyki przedsiębiorstwa i jest różna dla 
przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem obszaru i dziedziny aktywności oraz roz-
miarów i formy własności. Natomiast poglądy i postawy kierownictwa oraz percepcja 
stanu środowiska biznesu, będąc w większym stopniu podstawą decyzji podejmowa-
nych przez kadrę kierowniczą niż stan tego środowiska, przesądzają o zdolności konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa i decydują o wzroście aktywności innowacyjnej oraz kondy-
cji ekonomicznej przedsiębiorstw, które zwracają szczególną uwagę na problematykę 
innowacji, a także przypisują innowacji wiodącą pozycję w kreowaniu tych procesów. 
Dlatego też zapewne jednym z coraz wyraźniej dostrzeganych i docenianych zasobów 
przedsiębiorstwa innowacyjnego, przesądzających w decydujący sposób o jego zdolno-
ści konkurencyjnej są przywódcy. Generalnie, obserwuje się traktowanie zasobów nie-
materialnych z coraz większą uwagą w stosunku do zasobów materialnych, w których 
wcześniej upatrywano szans na sukces rynkowy. Niesłychanie rzadkie jest jednak jeszcze 
podejście inwestora do zasobów ludzkich. Wydaje się, że to właśnie problematyka za-
rządzania zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym stanowi główną barierę inno-
wacyjności.  

Chociaż w literaturze można spotkać pogląd, że nie ma możliwości określenia naj-
bardziej odpowiedniego rozmiaru przedsiębiorstwa, stwarzającego warunki do kreacji 
nowych rozwiązań, to jednak można przyjąć, że dla dowolnej kombinacji struktury 
rynku, formy własności i rozmiarów istnieje optymalny zakres i sposób realizacji proce-
sów innowacyjnych. Na tle dramatycznie niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw 
korzystnie wyróżniają się jednak małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza producenci 
przemysłu maszynowego. W przedsiębiorstwach tych (podobnie jak w pozostałych) 
wskazuje się, iż brak możliwości przeznaczenia na sferę B+R odpowiednich nakładów, 
będący pochodną stanu finansów, jest główną barierą innowacyjności. W badaniach 
wykazano jednak, że nie występuje prosta relacja pomiędzy aktywnością innowacyjną      
a nakładami na tę sferę, a także udowodniono, że istnieją przedziały, gdzie wzrost nakła-
dów B+R powoduje tylko wzrost kosztu pojedynczej innowacji, a nie wpływa na wzrost 
ilości innowacji. Zauważono, iż jednym z silniej, pozytywnie wpływających na innowa-
cyjność czynników jest udział w międzynarodowym transferze wiedzy, czyli uczestnic-
two w eksporcie. Kultura organizacji uznawana jest za główny czynnik sprawczy sukce-
su innowacji, natomiast czynniki rynkowe oraz własne zasoby finansowe postrzegane są 
jako główne źródła niepowodzeń. Badania empiryczne wykazały też, że aktywność 
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innowacyjna w znakomitej większości przedsiębiorstw nie ma jeszcze charakteru dzia-
łalności systemowej i systematycznej. Przedsiębiorstwa innowacyjne powinny wdrożyć 
zarządzanie innowacyjne, rozumiane jako systemowo uporządkowany mechanizm po-
szukiwania okazji do innowacji, tworzenia warunków twórczego działania oraz szyb-
kiego wdrażania innowacji. 

Analizy: teoretyczna i empiryczna stworzyły przesłanki do podjęcia próby skon-
struowania modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego. Przyjęto, iż celem głównym takiego 
przedsiębiorstwa jest dążenie do wzrostu wartości, osiąganej przez ciągłe innowacje 
dokonywane tak w obszarze zasobów, jak i w obszarze kształtu oraz postrzeganej jakości 
oferty marketingowej. Jako kluczowy czynnik sukcesu traktuje się w przedsiębiorstwie 
innowacyjnym zasoby ludzkie oraz zarządzanie wiedzą. Głównym zasobem takiego 
przedsiębiorstwa jest jego dojrzałość innowacyjna, umożliwiająca udział w transferze 
wiedzy oraz rozwój. Zaproponowano dwa podstawowe algorytmy przedsiębiorstwa 
innowacyjnego: kształtowania efektywnej strategii marketingowej oraz fazy twórczości 
w procesie innowacyjnym. Ponadto przedstawiono procedurę weryfikacji przydatności 
szans realizacji innowacji produktowych oraz algorytm usprawniania organizacji. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na system wspomagania informacyjnego, w którym umieszczono 
detektor zmian oraz procedury wstępnej weryfikacji szans wynikających ze zmiany. 
Podobnie potraktowano system zarządzania zasobami ludzkimi. Ludzie jako najważniej-
szy zasób organizacji wnoszą idee i talent, są nośnikami wiedzy oraz informacji i wraz 
ze swoim potencjałem innowacyjnym są centralnym elementem każdego procesu inno-
wacyjnego, a ich osoby, inspiracje i motywacje należy uwzględniać w projektowaniu 
modelu i systemów przedsiębiorstwa – innowacja bowiem nie jest i nie powinna być 
dziełem przypadku – innowacja jest dziełem człowieka. Odpowiednio motywowani, 
przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez przekształcanie zastanej 
rzeczywistości do stanu umożliwiającego osiągnięcie sukcesu rynkowego, czyli do 
postaci przedsiębiorstwa jako zintegrowanego systemu zaspokajania potrzeb.  

Mając świadomość złożoności problematyki roli innowacji w kreowaniu zdolności 
konkurencyjnej przedsiębiorstw, można jednak w konkluzji stwierdzić, iż postawione we 
wstępie cele pracy zostały osiągnięte. Wnioski z badań empirycznych i skonstruowane 
modele teoretyczne mogą stanowić podstawę późniejszych pogłębionych badań i analiz 
tego obszaru. Powinny one skupiać się na organizacyjnych i zasobowych aspektach 
wzrostu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw. Można też wyrazić nadzieję, że 
aplikacja do praktyki gospodarczej zaprezentowanego modelu, systemów i procedur 
przedsiębiorstwa innowacyjnego przyczyni się do podwyższenia efektywności działal-
ności oraz rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki polskiej. 
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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.  
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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. 
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Załącznik 1           
 

Badania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw i jej determinant 
 

ANKIETA 

Część I 
 

pieczątka przedsiębiorstwa nr telefonu i nazwisko  
 
 

 
 

 

A. Forma własności (właściwe podkreślić): PP – przedsiębiorstwo państwowe (w tym 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa), S.A., S.C., Sp. z o.o., Spółdzielnia, działal-
ność gospodarcza   

B. Ilość zatrudnionych: 10 < 50 < 250 < 500 < 2000 < powyżej 
C. Rodzaj działalności: P – producent, U – usługi, HH – hurt, HD – detal 

 
D. Branża 
 
 

 
1. Jak silnie na przedsiębiorstwo oddziałują czynniki? (0-5 pkt.) 
 

Czynnik Ocena Czynnik Ocena 
1. Przemiany socjodemograficzne  7. Reklama  
2. Polityka cenowa  8. Dystrybucja  
3. Usługi posprzedażne  9. Różnicowanie produktu  
4. Regulacje państwa  10. Nowi konkurenci  
5. Sprzedaż  11. Rynek pracy (rekrutacja, szkolenia  
6. Tempo wymiany produktów  12. Presja na jakość produktów  

 
2. Czy przedsiębiorstwo posiada strategię sformułowaną na piśmie? TAK – NIE 
3. Czy innowacje traktowane są jako istotny element strategii? TAK – NIE 
4. Czy przedsiębiorstwo jest innowacyjne? TAK – NIE 
5.  Ile innowacji i jakie wprowadzono w ciągu ostatnich lat? Proszę podać obszary i sto-

pień nowości według podanych oznaczeń (np. PM, WU – odpowiednio: produkt mo-
dyfikowany, wzór użytkowy) 

 
1996 1997 1998 1999 2000 

     

Obszary: PN – produkt nowy, PM – produkt modyfikowany, T – nowa technologia, TM – tech-
nologia modyfikowana, ZP – nowy system motywacyjny (system płac), ZS – nowa struktura or-
ganizacyjna, MC – marketing (strategie cenowe), MD – marketing (serwis, usługi dodatkowe) 
Stopień nowości: Pa – patent, WU –  wzór użytkowy, ZT – znak towarowy, B – nowy w branży, 
L – nowy na obsługiwanym rynku, N – nowy w przedsiębiorstwie 
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6.  Jaką część przychodów przedsiębiorstwo przeznacza na prace badawcze i  wdrożenia 
nowości? 

    poniżej 5%           5-10%          10-20%           20-30 %   powyżej 30% 
 
7.  Czy w przedsiębiorstwie istnieje system promowania działalności innowacyjnej?       

TAK  –  NIE 
        
Na czym polega ten system? 
 

 
8. W jaki sposób steruje się momentem wprowadzenia nowych produktów, technologii? 

 
 

 
9.  Czy przedsiębiorstwo bierze udział w targach? Jak często? (właściwe zakreślić) 

NIE 1 raz w roku 2-3 razy w roku więcej razy 
 
10. Czy zbierane są uwagi klientów, dostawców dotyczące działalności przedsiębiorstwa?        

TAK  –  NIE 
 
11. Czy uwagi te są wykorzystywane? 

dla poprawy serwisu dla poprawy produktu dla poprawy 
dystrybucji 

do innych celów 
(jakich?) 

 
 
 

 
12. Innowacyjność przedsiębiorstwa zależy od czynników zewnętrznych w: 

0% 10% 10-25% 25-50% powyżej 50% 
 
13.  Czy w procesie rekrutacji pracowników uwzględnia się ich potencjał innowacyjny?                  

TAK  –  NIE 
 

14. Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność szkoleniową (planowanie rozwoju 
pracowników)?  
TAK  -  NIE 

 
15. Jeśli tak, to ile godzin rocznie na 1 pracownika?  
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Część II 

1. Proszę podać źródła bezpośredniej inspiracji dla innowacji zakończonej sukcesem 
oraz zakończonej porażką. Wagę źródeł proszę wycenić w skali 0-10. 

 
Ranga dla sukcesu Czynnik sprawczy Ranga dla porażki 

V1 Nowe regulacje prawne P1 
V2 Wzrost dostępności kapitału P2 
V3 Zmiany kursów walut P3 
V4 Zmiany na rynku pracy P4 
 Średnia grupy  
V5 Rozwój rynku P5 
V6 Pojawianie się nowych segmentów P6 
V7 Ewolucja preferencji P7 
V8 Wzrost siły i liczby konkurentów P8 
V9 Zmiany strategii konkurentów P9 
V10 Wzrost dostępu do nowych technologii P10 
 Średnia grupy  
V11 Zmiana formy własności P11 
V12 Wzrost własnego potencjału finansowego P12 
V13 Zmiany kadrowe P13 
V14 Inicjatywa własna pracowników P14 
V15 Wzrost umiejętności marketingowych P15 
V16 Zbudowanie systemu innowacyjnego P16 

 Średnia grupy  
 
2. Proszę wskazać najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie lub porażce innowacji. 

Wagę poszczególnych czynników proszę wycenić w skali 0-10. 
 

Ranga dla sukcesu Nazwa czynnika Ranga dla porażki 
V1 Rozmiary i tendencje rozwoju rynku P1 
V2 Ilość i siła konkurentów P2 
V3 Preferowanie krajowych dostawców P3 
V4 Konkurencja jakościowa w branży P4 
V5 Konkurencja cenowa w branży P5 
 Średnia grupy  
V6 Dostęp do kapitału, stopy procentowe P6 
V7 System podatkowy, polityka celna P7 
V8 Ulgi inwestycyjne, polityka proinnowacyjna P8 
V9 System i wymogi certyfikacji P9 
V10 Kursy walutowe P10 
 Średnia grupy  
V11 Forma prawna własności P11 
V12 Własne zasoby finansowe P12 
V13 Kadra kierownicza, skłonność do ryzyka P13 
V14 System promowania i wynagradzania twórców P14 
V15 Umiejętności i postawa kadry inżynierskiej P15 
V16 Umiejętności marketingowe kadry P16 
V17 Własna sieć dystrybucji P17 
V18 Renoma przedsiębiorstwa P18 

 Średnia grupy  
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3. Proszę ocenić ważność różnych informacji dla odniesienia sukcesu innowacji oraz 
wskazać, w jakim stopniu braki informacyjne zaważyły w przypadku porażki inno-
wacji. Wagę proszę wycenić w skali 0-10. 

 
Ranga dla sukcesu Rodzaj informacji Ranga dla porażki 

V1 Preferencje klientów dotyczące jakości i ceny P1 
V2 Rozmiary i tendencje popytu P2 
V3 Produkty i strategie konkurentów P3 

 Średnia grupy  
V4 Ryzyko przedsięwzięcia P4 
V5 Koszty przedsięwzięcia P5 
V6 Entuzjazm i motywacje kadry technicznej P6 
V7 Wiedza i umiejętności kadry technicznej P7 
V8 Entuzjazm i motywacje kadry marketingowej P8 
V9 Wiedza i umiejętności kadry marketingowej P9 

 Średnia grupy  
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Załącznik 2                                                                                          
Bydgoszcz, listopad  2005 

 
Szanowni Państwo! 

 
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w III etapie badań innowacyjności pol-

skich przedsiębiorstw w ramach tematu badawczego BS-13/01 „Wybrane zagadnienia 
inżynierii produkcji. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw”. 

Informujemy i jednocześnie zapewniamy, że uzyskane dane prezentowane będą 
wyłącznie w formie zagregowanej. Kierownikiem projektu jest dr inż. Ireneusz Bielski, 
tel. 604 547 376  
(ATR, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów,  European Consulting Group) 
 
Część I 

A. 

Pieczątka przedsiębiorstwa Nazwisko i numer telefonu przedstawiciela 

 
 
 

 
 
 

 
B.  Forma własności (właściwe podkreślić) 

PP – przedsiębiorstwo państwowe (w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa); 
S.A., S.C., Sp. z o. o., Spółdzielnia, DG – działalność gospodarcza, inne 

 
C.  Ilość zatrudnionych (właściwe podkreślić) 

do 10,  11-50,  51-250,  powyżej 250 
 
D.  Rodzaj działalności (właściwe podkreślić) 

P – producent,  U – usługi,  H – handel 
 
E. Branża 
 
 
 

 
F. Podstawowy produkt/usługa 
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Część II 
 
1.  Czy przedsiębiorstwo posiada strategię sformułowaną na piśmie? (właściwe skreślić) 

TAK  NIE 
 
2. Czy innowacje traktowane są jako istotny element strategii? (właściwe skreślić) 

TAK  NIE 
 
3.  Czy przedsiębiorstwo jest innowacyjne? (właściwe skreślić) 

TAK  NIE 
 
4.  Proszę określić na osi stopień innowacyjności, przyjmując: 

Patent – 20 pkt.; Wzór użytkowy – 10 pkt.; Znak towarowy – 5 pkt.; Produkt/ 
technologia nowe w branży – 10 pkt.; Produkt/technologia nowe na obsługiwanym 
rynku – 5 pkt.; Nowe w przedsiębiorstwie – 2 pkt.  
Innowacje w sferze zarządzania i marketingu podobnie: 10 pkt. – nowe w branży;           
5 pkt. – nowe na obsługiwanym rynku; 2 pkt. – nowe  w przedsiębiorstwie.  
Sumę punktów za innowacje wdrożone w ciągu roku proszę umieścić na osi.                 
W przypadku uzyskania liczby punktów większej niż 100, zaznaczyć 100 ze zna-
kiem „+”. 

 
     
     

       0    20  40  60   80    100 
 
5.  Proszę ocenić kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa w skali 0-100, przyjmując:           

0 – pozycja zagrożona; 100 – bardzo dobra. 
 

     
     

      0   20 40 60  80   100 
 
6.  Proszę oszacować rolę kadry inżynieryjno-technicznej w przedsiębiorstwie (0 – wpływ 

nieistotny; 100 – bardzo ważny). 
 

     
     

      0   20 40 60  80   100 
 
7. Proszę oszacować rolę służb marketingowych w przedsiębiorstwie (0 – wpływ nie-

istotny; 100 – bardzo ważny). 
 

     
     

      0   20 40 60  80   100 
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8.  Proszę zaznaczyć na osi postrzegane znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrz-
nych dla innowacyjności i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa (0 – wyłącznie 
czynniki wewnętrzne; 100 – wyłącznie czynniki zewnętrzne). 

 
     
     

      0   20 40 60  80   100 
 
9.  Proszę zaznaczyć procentowy udział produkcji eksportowanej w produkcji ogółem 

(0 – brak eksportu; 100 – wyłącznie eksport). 
 

     
     

      0   20 40 60  80   100 
 
10. Proszę ocenić rolę  innowacji dla przedsiębiorstwa (0 – nieistotna; 100 – decydująca) 
 

     
     

      0   20 40 60  80   100 
 
11. Proszę ocenić dynamikę innowacyjności przedsiębiorstwa w latach 2000-2005 (w %, 

rok 2000 – 100%). 
   

     
     

   2000 2001  2002 2003   2004   2005 
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Załącznik 3  
Ocena przydatności zasobów 

Proszę ocenić wszystkie rodzaje zasobów pod kątem ich przydatności w budowaniu przewag 
konkurencyjnych na obsługiwanym rynku (w skali 0-10; 0 – nieważny, nieprzydatny, 10 – bardzo 
ważny) 
 
Lp. Zasób Punkty Ranking 

1 Lokalizacja   
2 Technologia   
3 Park maszynowy   
4 Budynki   
5 Kapitały własne   
6 Sieć dystrybucji   
7 Logistyka   
8 Kontrakty   
9 Licencje   

10 Własność intelektualna (znaki towarowe, wzory użytkowe, patenty)   
11 Bazy danych   
12 Przywódcy   
13 Kadry   
14 Know-how (pracowników, dostawców, dystrybutorów)   
15 Powiązania z dostawcami i dystrybutorami   
16 Renoma produktów   
17 Reputacja firmy   
18 Dojrzałość ekonomiczna   
19 Dojrzałość innowacyjna   
20 Elastyczność – zdolność do zarządzania zmianą   
21 Jakość   
22 Serwis   
23 Lojalność klientów   
24 Zdolność do pracy zespołowej   
25 Mobilność edukacyjna   
26 Własne zaplecze B+R   
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Załącznik 4 
Tablica 1. Postrzeganie siły oddziaływania różnych czynników na decyzje podejmowania inno-

wacji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego (I) i przedsiębiorstwach z pozo-
stałych branż (P) – badania wstępne 

 

Czynnik N Średnia Wariancja Odchylenie 
standardowe 

Błąd 
standardowy 

Przedsiębiorstwa pozostałych branż 
I1 Przemiany socjodemograficzne 43 2,000 1,238 1,113 0,170 
I2 Polityka cenowa 43 2,581 1,011 1,006 0,153 
I3 Usługi posprzedażne 43 3,093 1,039 1,019 0,155 
I4 Regulacje państwa 43 2,930 1,209 1,100 0,168 
I5 Sprzedaż 43 3,326 0,748 0,865 0,132 
I6 Tempo wymiany produktów 43 2,279 1,492 1,221 0,186 
I7 Reklama 43 1,837 1,044 1,022 0,156 
I8 Dystrybucja 43 3,209 0,646 0,804 0,123 
I9 Różnicowanie produktu 43 1,907 0,705 0,840 0,128 
I10 Nowi konkurenci 43 3,326 0,939 0,969 0,148 
I11 Rynek pracy (rekrutacja, szkolenia) 43 2,000 0,857 0,926 0,141 
I12 Presja na jakość produktów 43 4,209 0,646 0,804 0,123 

Przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego 
P13 Przemiany socjodemograficzne 29 0,897 0,667 0,817 0,152 
P14 Polityka cenowa 29 3,379 1,958 1,399 0,260 
P15 Usługi posprzedażne 29 3,793 0,741 0,861 0,160 
P16 Regulacje państwa 29 2,724 1,564 1,251 0,232 
P17 Sprzedaż 29 2,448 1,328 1,152 0,214 
P18 Tempo wymiany produktów 29 3,310 2,865 1,692 0,314 
P19 Reklama 29 1,655 1,663 1,289 0,239 
P20 Dystrybucja 29 3,345 1,520 1,233 0,229 
P21 Różnicowanie produktu 29 3,759 0,475 0,689 0,128 
P22 Nowi konkurenci 29 2,552 0,970 0,985 0,183 
P23 Rynek pracy (rekrutacja, szkolenia) 29 3,103 0,525 0,724 0,135 
P24 Presja na jakość produktów 29 4,552 0,328 0,572 0,106 

 
Tablica 2. Macierz korelacji – przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego i pozostałe (I – pozo-

stałe branże, P – przemysł maszynowy) – opracowana na podstawie danych z tablicy 1 
 
 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

I1 –0,02 –0,09 –0,13 –0,14 –0,04 –0,32 0,37 –0,24 –0,20 –0,13 –0,03 –0,05 
I2 –0,14 0,23 –0,09 0,43 –0,10 0,33 0,00 0,45 0,38 0,11 0,31 0,32 
I3 –0,24 0,01 –0,22 0,22 0,02 –0,16 –0,09 –0,17 0,35 –0,02 –0,32 –0,03 
I4 0,23 –0,20 –0,16 0,30 0,07 0,19 –0,31 0,14 0,27 –0,05 0,05 0,20 
I5 0,18 –0,14 –0,13 0,10 0,10 0,16 0,00 0,33 0,17 –0,11 0,26 –0,06 
I6 –0,03 –0,37 –0,08 –0,48 0,15 –0,13 –0,07 –0,22 –0,34 0,05 –0,12 –0,20 
I7 0,02 0,04 0,05 –0,14 –0,12 –0,07 –0,04 –0,35 0,05 0,25 –0,07 –0,46 
I8 –0,14 0,09 0,13 0,24 –0,05 0,29 0,27 0,11 –0,14 0,06 0,22 –0,28 
I9 0,14 –0,11 –0,09 0,25 –0,07 0,16 –0,06 0,31 0,11 0,08 0,32 0,20 
I10 0,00 0,37 –0,01 0,49 0,35 –0,27 –0,07 0,16 0,06 0,00 –0,04 0,23 
I11 –0,13 –0,06 –0,17 –0,05 0,25 –0,12 –0,14 0,02 0,07 –0,29 –0,27 0,23 
I12 –0,31 –0,12 –0,29 0,03 0,22 –0,15 0,13 0,17 –0,43 0,30 0,00 0,07 

Oznaczone współczynniki korelacji są istotne z p < 0,05000. N = 29 (braki danych usuwano przy-
padkami) 
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Załącznik 5   
Postrzeganie siły oddziaływania różnych czynników  

na decyzje przedsiębiorstw dotyczące innowacji  (II etap badań) 

194 
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Załącznik 6 
 
Tablica 1. Ranking zasobów dla dwóch okresów w rozbiciu na dziedziny aktywności 

Handel Produkcja Usługi Ranking Lp. Zasoby 1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000 
1 Lokalizacja 2 3 4 10 1 2 1 6 

2 Technologia 14 16 6 2 6 5 11 4 

3 Park maszynowy 15 23 7 6 14 12 14 12 

4 Budynki 9 12 12 13 10 8 9 11 

5 Kapitały własne  8 15 11 18 9 7 8 14 

6 Sieć dystrybucji 7 10 1 5 20 16 7 10 

7 Logistyka 17 17 20 16 22 22 20 21 

8 Kontrakty 13 11 10 9 10 10 10 9 

9 Licencje 24 24 26 26 25 26 26 26 
10 Własność intelektualna (znaki to-

warowe, wzory użytkowe, patenty) 18 22 17 14 21 23 19 23 

11 Bazy danych 12 19 24 23 13 17 13 20 

12 Przywódcy 11 13 15 17 6 19 16 17 

13 Kadry 12 6 13 11 4 4 12 8 
14 Know-how (pracowników, dostaw-

ców, dystrybutorów 10 9 18 12 18 13 17 13 

15 Powiązania z dostawcami i dystry-
butorami 1 2 3 4 16 11 3 5 

16 Renoma produktów 4 4 2 1 3 3 2 2 

17 Reputacja przedsiębiorstwa 5 1 9 3 2 1 4 1 

18 Dojrzałość ekologiczna 23 26 19 25 26 25 25 25 

19 Dojrzałość innowacyjna 16 21 16 20 15 15 18 19 
20 Elastyczność – zdolność do zarzą-

dzania zmianą 20 18 25 21 23 21 23 22 

21 Postrzeganie jakości 3 7 8 7 5 6 5 3 

22 Postrzeganie serwisu 21 8 23 19 19 20 22 18 

23 Lojalność klientów 6 5 5 8 6 9 6 7 

24 Zdolność do pracy zespołowej 15 14 14 15 10 18 15 15 

25 Mobilność edukacyjna 19 20 21 24 17 14 21 16 

26 Własne zaplecze B+R 22 25 21 22 24 24 24 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie II etapu badań w przedsiębiorstwach 
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2.  Czynniki wpływające na sukces i porażkę innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu 
maszynowego 

 

Czynnik Średnia Wariancja 
 

Odchylenie  
standar-

dowe 

Błąd  
standar-
dowy 

Sukces 
Rozmiary i tendencje rozwoju rynku 5,666 1,692 1,300 0,250 
Ilość i siła konkurentów 4,529 1,173 1,083 0,208 
Preferowanie krajowych dostawców 3,100 1,008 1,004 0,193 
Konkurencja jakościowa w branży 4,407 0,866 0,930 0,179 
Konkurencja cenowa w branży 5,074 0,994 0,997 0,191 
Dostęp do kapitału, stopy procentowe 2,907 1,077 1,038 0,199 
System podatkowy, polityka celna 2,333 1,230 1,109 0,213 
Ulgi inwestycyjne, polityka proinnowacyjna 2,740 1,045 1,022 0,196 
System i wymogi certyfikacji 4,074 1,840 1,356 0,261 
Kursy walutowe 1,277 0,429 0,655 0,126 
Forma prawna własności 2,270 1,527 1,235 0,237 
Własne zasoby finansowe 5,074 2,994 1,730 0,333 
Kadra kierownicza, skłonność do ryzyka 5,270 2,427 1,558 0,299 
System promowania i wynagradzania twórców 3,000 3,153 1,775 0,341 
Umiejętności i postawa kadry inżynierskiej 5,092 2,039 1,427 0,274 
Umiejętności marketingowe kadry 5,611 2,891 1,700 0,327 
Własna sieć dystrybucji  4,574 2,013 1,418 0,273 
Renoma przedsiębiorstwa 5,803 2,001 1,414 0,272 

Porażka 
Rozmiary i tendencje rozwoju rynku 0,729 1,304 1,142 0,219 
Ilość i siła konkurentów 1,407 1,943 1,393 0,268 
Preferowanie krajowych dostawców 0,529 0,912 0,955 0,183 
Konkurencja jakościowa w branży 1,629 1,472 1,213 0,233 
Konkurencja cenowa w branży 1,900 1,700 1,304 0,250 
Dostęp do kapitału, stopy procentowe 0,592 0,712 0,843 0,162 
System podatkowy, polityka celna 0,629 0,703 0,838 0,161 
Ulgi inwestycyjne, polityka proinnowacyjna 0,703 0,678 0,823 0,158 
System i wymogi certyfikacji 0,574 0,859 0,927 0,178 
Kursy walutowe 1,129 0,838 0,915 0,176 
Forma prawna własności 0,370 1,011 1,005 0,193 
Własne zasoby finansowe 0,796 1,158 1,076 0,207 
Kadra kierownicza, skłonność do ryzyka 1,129 1,030 1,015 0,195 
System promowania i wynagradzania twórców 0,925 0,609 0,780 0,150 
Umiejętności i postawa kadry inżynierskiej 0,770 1,177 1,085 0,208 
Umiejętności marketingowe kadry 1,055 0,621 0,788 0,151 
Własna sieć dystrybucji  0,129 0,107 0,327 0,063 
Renoma przedsiębiorstwa 0,333 0,461 0,679 0,130 
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Czynniki będące bezpośrednią inspiracją innowacji. Średnie rangi dla sukcesu (S) i porażki (P) 
dla całej próby badawczej 
 

Źródło inspiracji S P 
Nowe regulacje prawne 1,32 1,18 
Wzrost dostępności kapitału 2,44 0,62 
Zmiany kursów walut 0,71 0,43 
Zmiany na rynku pracy 1,25 0,85 

Średnia grupy 1,14 0,61 
Rozwój rynku 5,12 1,03 
Pojawienie się nowych segmentów 2,50 0,64 
Ewolucja preferencji 3,49 1,03 
Wzrost siły i liczby konsumentów 3,06 1,77 
Zmiany w strategiach konsumentów 1,98 1,37 
Wzrost dostępu do nowych technologii 3,42 0,66 

Średnia grupy 3,24 1,08 
Zmiana formy własności 0,84 0,24 
Wzrost własnego potencjału gospodarczego 2,60 0,62 
Zmiany kadrowe 1,98 0,65 
Inicjatywa własna pracowników 2,43 0,60 
Wzrost umiejętności marketingowych 2,87 0,41 
Zbudowanie systemu innowacyjnego 1,34 0,23 

Średnia grupy 2,00 0,46 
Średnia na skali 0-10 pkt., gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – wpływ maksymalny 
Źródło: opracowanie własne na podstawie II etapu badań 
 
Czynniki decydujące o sukcesie lub porażce innowacji. Średnie rangi dla sukcesu (S) i porażki (P) 
dla całej próby badawczej 
 

Czynnik sprawczy S P 
Rozmiary i tendencje rozwoju rynku 5,00 1,38 
Ilość i siła konkurentów 3,56 2,33 
Preferowanie krajowych dostawców 1,75 0,61 
Konkurencja jakościowa w branży 4,31 1,23 
Konkurencja cenowa w branży 4,05 1,90 

Średnia grupy 3,70 1,48 
Dostęp do kapitału, stopy procentowe 2,33 0,98 
System podatkowy, polityka celna 1,46 1,27 
Ulgi inwestycyjne, polityka proinnowacyjna państwa 1,78 0,69 
System i wymogi certyfikacji 1,86 0,70 
Kursy walutowe 0,94 0,70 

Średnia grupy 1,68 0,85 
Forma prawna własności 1,88 0,50 
Własne zasoby finansowe 4,06 1,19 
Umiejętności kadry kierowniczej.skłonność do ryzyka 4,76 0,99 
System promowania i wynagradzania twórców 2,19 0,72 
Umiejętności i postawa kadry inżynierskiej 2,98 0,54 
Umiejętności marketingowe kadry 4,04 1,02 
Własna siec dystrybucji 3,83 0,60 
Renoma przedsiębiorstwa 5,45 0,63 

Średnia grupy 3,65 0,76 
Średnia na skali 0-10 pkt., gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – wpływ maksymalny 
Źródło: opracowanie własne na podstawie II etapu badań 
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Wpływ rodzaju informacji na sukces lub porażkę innowacji. Średnie rangi dla sukcesu (S)                    
i porażki (P) dla całej próby badawczej 
 

 S P 
Potrzeby i preferencje klientów dotyczące jakości i ceny 6,55 1,20 
Rozmiary i tendencje popytu 5,48 1,35 
Produkty i strategie konkurentów 3,65 1,70 
Ryzyko przedsięwzięcia 2,39 1,72 
Koszty przedsięwzięcia 3,04 1,94 
Entuzjazm i motywacje kadry technicznej 3,14 0,60 
Wiedza i umiejętności kadry technicznej 4,23 0,85 
Entuzjazm i motywacje kadry marketingowej 3,70 0,76 
Wiedza i umiejętności kadry marketingowe 3,98 0,86 
Średnia na skali 0-10 pkt., gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – wpływ maksymalny 
Źródło: opracowanie własne na podstawie II etapu badań 
 
 
 
Załącznik 8.  Ilość innowacji oraz aktywność szkoleniowa przedsiębiorstw 
 Średnia liczba innowacji 

na 1 przedsiębiorstwo 
Średnia liczba godzin 

szkoleń na 1 pracownika
Średnia szkoleń 
na 1 innowację 

Ogółem 10,61 23,85 2,23 
Podział ze względu na rodzaj aktywności 

Handel hurtowy 6,23 28,30 4,54 
Handel detaliczny 5,88 17,08 2,90 
Produkcja 16,93 21,80 1,29 
Usługi 7,79 26,18 3,36 

Podział ze względu na formy własności 
PP 8,00 11,75 1,47 
S.A. 20,22 36,38 1,80 
S.C. 7,70 24,18 3,14 
Sp. z o.o. 8,12 23,22 2,86 
Spółdzielnia 8,63 16,75 1,94 
DG 10,54 20,21 1,92 

Podział ze względu na rozmiary zatrudnienia 
Do 10 5,96 23,52 3,95 
11 do 50 11,25 24,93 2,22 
51 do 250 11,77 17,39 1,48 
251 do 500 17,20 32,20 1,87 
501 do 2000 12,36 42,43 3,43 
Powyżej 2000 10,60 4,80 0,45 

Podział ze względu na branże 
Budowlana 11,50 34,65 3,01 
Drzewna i papiernicza 11,71 13,86 1,18 
Maszynowa 17,93 30,52 1,70 
Rolno-spożywcza 50,57 41,86 0,83 
Usługi finansowe 16,00 46,24 2,89 
Turystyka i hotelarstwo 1,29 7,35 5,70 
Transport i motoryzacja 15,40 100,00 6,49 
Informatyka i media 2,20 8,80 4,00 
Pozostałe 8,60 18,60 2,16 
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Tablica 2.  Model przedsiębiorstwa – porównanie z modelem japońskim (typ J) i amerykańskim 
(typ A) 

 
20 Typ J Czynnik Typ A 12 
4 Długotrwałe Zatrudnienie Krótkotrwałe 0 
2 Rzadka Ocena pracowników Częsta 2 
3 Powolny Awans Szybki 1 

1 Brak związku Związek kariery ze specjalizacją Zgodnie ze 
specjalizacją 3 

3 Dyskretne Instrumenty sterowania i kontroli Technokratyczne 1 
3 Kolektywnie Decyzje podejmowane Indywidualnie 1 
0 Kolektywna Odpowiedzialność Indywidualna 4 
4 Całościowy Obraz przedsiębiorstwa w oczach pracownika Fragmentaryczny 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ouchi 1982] i wywiadów z właścicielami 4 przedsię-
biorstw liderów (V etap badań – 2006) 

 
Tablica 3.  Traktowanie składników modelu 7 „S” McKinseya przez różne grupy (miejsce                  

w rankingu/punkty) 
 

Lp. Czynnik Przedsiębiorcy 
(24) 

Studenci 
(24) „Grupa 4” 

1 Kompetencje (przedsiębiorstwa) 2  (2,6) 1  (1,8) 2  (1,7) 
2 Strategia 1  (2,0) 2  (2,3) 3  (3,2) 
3 Struktura 4  (4,2) 4  (5,0) 7  (6,75) 
4 Styl zarządzania 6  (5,6) 7  (6,1) 6  (5,70 
5 Systemy (procedury) 5  (4,8) 6  (5,25) 5  (5,5) 
6 System wartości 7  (6,1) 5  (5,2) 1  (1,2) 
7 Załoga 3  (2,7) 3  (2,3) 4  (3,7) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów z właścicielami (V etap badań – 2006) 
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