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DYFUZJA INNOWACJI – NASTĘPSTWO 
KOMERCJALIZACJI NOWYCH 

TECHNOLOGII

Wprowadzenie

W ostatnich latach na całym świecie dużo mówi się o innowacjach. Przedsię-
biorstwa i naukowcy są zachęcani do ich tworzenia i komercjalizacji. Strategie Unii 
Europejskiej, te poprzednie i obecna, podtrzymują ten kierunek rozwoju, co więcej, 
wskazują i naciskają na działania, które powinny poprawić sytuację Europy w sto-
sunku do dynamiki zmian zachodzącej w Azji Wschodniej i Stanach Zjednoczonych.

Kluczowe technologie wspomagające (KET) są tymi, które zostały wytypowane, 
po wielu analizach, do pełnienia funkcji „przyspieszacza innowacyjności” w Europie. 
Mają ogromny potencjał rozwoju, sprawiają, że innowacje powstają także w innych 
sektorach i stymulują rozwój tych sektorów. Co więcej, ich komercjalizacja przyczy-
nia się do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, a także stymuluje roz-
wój nowych miejsc pracy i wzrost obrotów handlowych.

Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę komercjalizacji i dyfu-
zji kluczowych technologii wspomagających, o której, co prawda, pisze się w pol-
skiej literaturze przedmiotu, ale ciągle jest to problem zbyt mało zbadany. Autorka, 
przez analizę literatury przedmiotu i praktyk Unii Europejskiej, postanowiła uzy-
skać odpowiedź na pytania, takie jak: czy dyfuzja innowacji w praktyce ma ścisły 
związek z tworzeniem i komercjalizacją nowych technologii? Czy rozpowszech-
nianie kluczowych technologii wspomagających jest rzeczywiście w stanie tworzyć 
łańcuch wartości dodanej i wspierać kraje oraz przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich 
innowacyjności i konkurencyjności.

* Dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska – Uniwersytet Łódzki.
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1. Komercjalizacji nowych technologii

Komercjalizację najprościej można określić jako doprowadzenie do sprzedaży. 
W przypadku nowych technologii chodzi o doprowadzenie do sprzedaży: wyników 
badań naukowych (technologii) stworzonych na uczelniach lub w instytutach nauko-
wo-badawczych, technologii stworzonych w działach badawczo-rozwojowych (B+R) 
przedsiębiorstw lub innowacji technologicznych, zarówno tych produktowych, jak 
i usługowych, przygotowanych przez przedsiębiorstwa.

Wąskie ujęcie tego słowa polega na ograniczaniu pojęcia „komercjalizacja” wyłącz-
nie do ostatniego etapu tradycyjnego procesu rozwoju produktu lub ostatniego etapu 
transformacji wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej, czyli doprowa-
dzenia do sprzedaży. Tak rozumianą komercjalizację można nazwać komercjaliza-
cją sensu stricto.

Tego typu spojrzenie reprezentują przykładowo: K. Przybyłowski, S. Hartley, 
R. Kerin i W. Rudelius, którzy twierdzą, że po etapach rozwoju produktu, takich jak: 
projektowanie, rozwój produktu, wytworzenie, marketing, następuje komercjaliza-
cja. Podkreślają, że w końcowej fazie procesu rozwoju produkt wchodzi w etap komer-
cjalizacji, koncentrującej się na pozycjonowaniu produktu oraz rozpoczęciu produkcji 
i sprzedaży na pełną skalę [1, s. 267–271].

Podobnie podchodzą do zagadnienia D. Wilemon i M. Millson, wskazując, że 
komercjalizacja to ostatni etap tradycyjnego procesu rozwoju produktu. Możliwość 
komercjalizacji pojawia się w wyniku integracji możliwości i aktywności produktu 
i rynku. Na tym etapie produkt może być wprowadzony na rynek międzynarodowy 
lub regionalny [2, s. 814].

Nawiązując do procesu rozwoju produktu, również J. R. Meredith i S. M. Shafer 
twierdzą, że komercjalizacja to proces przenoszenia pomysłów na nowy produkt lub 
usługę od momentu powstania koncepcji produktu do wprowadzenia go na rynek [3, 
s. 126]. Z takim podejściem do definiowania komercjalizacji często można spotkać się 
w literaturze z zakresu marketingu i zarządzania produkcją. Komercjalizacja w dużej 
mierze jest tu utożsamiana z etapem wprowadzania na rynek produktu lub usługi.

Podobnie pojęcie komercjalizacji sensu stricto traktują autorzy zajmujący się 
zarządzaniem technologiami, transferem technologii i zarządzaniem wynikami badań 
naukowych. Na przykład A. H. Jasiński pisze, że proces transformacji wyników badań 
naukowych do praktyki zaczyna się z chwilą zakończenia prac badawczo-rozwojowych, 
np. w postaci prototypu nowego produktu czy projektu nowej pilotażowej instalacji pro-
dukcyjnej; może to być również opis operacyjny nowej usługi (procedury usługowej). 
Transformacja ta kończy się natomiast uruchomieniem – w skali przemysłowej – pro-
dukcji nowego wyrobu i rozpoczęciem komercjalizacji lub uruchomieniem instalacji 
produkcyjnej opartej na nowej technologii wytwarzania [4, s. 7].
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Najbardziej popularną definicją komercjalizacji jest określanie jej sformułowaniem 
„od pomysłu do rynku”. I tak wielu autorów, jak np. S. A. Thore, wpada w pułapkę 
stawiania znaku równości między komercjalizacją i transferem technologii, pisząc, 
że komercjalizacja to przenoszenie pomysłów z laboratoriów badawczych na rynek [5, 
s. xii]. Należy jednak podkreślić, że transfer technologii w nowoczesnym rozumie-
niu jest pojęciem szerszym niż komercjalizacja [4, s. 13].

Analiza literatury światowej i polskiej pozwala na stwierdzenie, że komercjali-
zacja jest silnie związana z szeroko opisywaną koncepcją procesu innowacyjnego. 
W. Janasz traktuje proces innowacyjny jako proces dokonywania zmian innowacyj-
nych i twierdzi, że można przyjąć, że proces innowacyjny w znaczeniu czynnościowym 
zamyka się w przedziale od pierwszej koncepcji do pierwszej realizacji [6, s. 71]. Takie 
stwierdzenie może sprawiać wrażenie, że proces ten kończy się jedynie na wdrożeniu 
innowacji do produkcji. L. Białoń rozwiewa jednak takie podejrzenie, pisząc, że pro-
ces innowacyjny to kolejność następujących po sobie faz od powstania idei innowacyj-
nej do jej wdrożenia i komercjalizacji, a więc jest to zespół działań doprowadzających 
do wdrożenia nowych rozwiązań w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej 
i społecznej [7, s. 27]. Takie podejście do komercjalizacji reprezentuje obecnie również 
wielu cytowanych już wcześniej autorów podręczników do zarządzania innowacjami, 
jak np.: A. Pomykalski, M. Brzeziński, W. Janasz, A. Sosnowska i inni.

Warto w tym miejscu przytoczyć definicję W. Mitchella i K. Singha, która definiuje 
komercjalizację na tle procesu innowacyjnego. Autorzy ci twierdzą, że Komercjali-
zacja technologii to proces przejmowania pomysłów, powiększanie ich o komplemen-
tarną wiedzę, rozwijanie i wytwarzanie produktów na sprzedaż i sprzedawanie tych 
produktów na rynku. Proces zaczyna się od fazy koncepcyjnej. Obejmuje definiowanie, 
projektowanie produktu, przygotowanie prototypu i fazę testowania, oraz jest skonsu-
mowany przez efektywną produkcję i marketing. Skuteczna komercjalizacja technologii 
pozwala firmie usatysfakcjonować swoich klientów w kategoriach kosztów, szybkości, 
jakości oraz najnowszych atrybutów ich technologii [8]. W definicji tej autorzy zwracają 
uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt komercjalizacji, czyli to, że jej sukces zależy od 
tego, w jaki sposób chcemy zaspokajać potrzeby klienta. Idąc nieco dalej, D. R. Pre-
bble, G. A. de Waal i C. de Groot twierdzą, że komercjalizacja to coś pośredniego mię-
dzy innowacją a przedsiębiorczością. Zawiera procesy i działania uzupełniające lukę 
między tworzeniem ekonomicznej wartości dodanej a realizacją ekonomicznej war-
tości dodanej [9, s. 311]. Tym samym autorzy zwracają uwagę na istotę komercjali-
zacji i na możliwość traktowania tego pojęcia w szerszym aspekcie, w kategoriach 
tworzenia wartości dodanej.

Istotę komercjalizacji najlepiej oddaje definicja Webster’s Third New International 
Dictionary, która mówi, że komercjalizacja ma sprawić, aby produkt lub technologia 
posiadające potencjał do tego, aby w wyniku, wyprodukowania, przedstawienia, sprze-
daży, użytkowania przynosiły wartość dodaną, zyski i zwiększały kapitał przedsiębiorstwa 
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[10, s. 457]. Efekty takie nie będą możliwe, jak słusznie podkreślają J. Tidd i J. Bes-
sant, jeżeli zrozumiemy tylko część procesu innowacyjnego, czyli skoncentrujemy 
się na komercjalizacji sensu stricto. Twierdzą oni, że wtedy nasze podejście do zarzą-
dzania procesem innowacyjnym będzie tylko częściowe, nawet jeśli wszystko zostanie 
dobrze obmyślone i wykonane [11, s. 41].

W tym miejscu zaczyna się myślenie w kategoriach komercjalizacji sensu largo. 
Warto bowiem podkreślić, że osiągniecie wspomnianych powyżej rezultatów w postaci 
wartości dodanej, zysków i zwiększenia kapitału przedsiębiorstwa nie zawsze jest 
możliwe w pojedynkę.

Proces innowacyjny może obejmować swym zasięgiem szeroką gamę działań 
począwszy od powstania pomysłu na technologię lub innowacyjne rozwiązanie 
(produkt, usługę, proces, biznes), przez prace badawczo rozwojowe nad stworze-
niem prototypu, testowanie, a skończywszy na skutecznym wdrożeniu i utrzyma-
niu go na rynku. W praktyce niewiele przedsiębiorstw jest w stanie zrealizować taki 
proces w całości samodzielnie, wykorzystując do tego celu wyłącznie własne zasoby. 
W większości przypadków dzieje się tak, że wynalazcy, instytuty naukowe, szkoły 
wyższe nie posiadają odpowiednich zasobów, aby wprowadzać na rynek stworzone 
przez siebie technologie. Z drugiej strony przedsiębiorstwa mające takie możliwości 
nie posiadają dostępu do technologii, które pozwolą im tworzyć i sprzedawać inno-
wacyjne produkty i usługi. Toteż, aby skutecznie i z sukcesem przeprowadzić proces 
innowacyjny, często włącza się do niego różnego rodzaju partnerów, którzy łączą 
swoje zasoby, aby osiągnąć ostateczny cel, jakim jest efekt synergiczny. Efekt ten sta-
nowi wartość dodaną dla wszystkich kluczowych uczestników procesu. Uzyskanie 
wartości dodanej, wynikającej z efektu synergicznego, jest możliwe do osiągnięcia 
tylko wtedy, gdy w przyjętym modelu biznesowym przedsięwzięcia komercjalizacyj-
nego odpowiednio dobrani zostaną partnerzy zapewniający komplementarne zasoby.

Podsumowując przeanalizowane definicje komercjalizacji, należy podkreślić, że 
obydwa spojrzenia na komercjalizację – sensu stricto (ostatni etap procesu innowa-
cyjnego) i sensu largo (komercjalizacja jako element myślenia strategicznego o przy-
szłości przedsiębiorstwa, budowania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości 
dodanej) – są zasadne. Mogą wystąpić zarówno w przypadku komercjalizacji produk-
tów, jak i wyników badań naukowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że o komercjalizacji 
sensu largo można mówić jedynie wtedy, gdy produkt lub wyniki badań naukowych 
są na tyle ważne dla przedsiębiorstwa lub zespołu naukowego, że chcą na jego (ich) 
podstawie budować przewagę konkurencyjną, a w przypadku zespołu naukowego, 
wcześniej np. założyć nowe przedsiębiorstwo.

Dyfuzja innowacji wiąże się ściśle z procesem innowacyjnym i komercjalizacją 
innowacji. Można powiedzieć, że stanowi kontynuację i jest przedłużeniem procesu 
innowacyjnego. To, w jaki sposób będzie przebiegać dyfuzja innowacji i jakie grupy 
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adaptatorów będą mieć swój udział w tym procesie, może zależeć w dużej mierze od 
wyboru strategii komercjalizacji.

Proces komercjalizacji składa się z kilku etapów: etapu koncepcji, etapu rozwoju, 
etapu urynkowienia. Jeśli proces ten ma zakończyć się sukcesem przynieść przedsię-
biorstwu korzyści, warunkiem koniecznym jest dyfuzja innowacji. Kluczowym eta-
pem procesu komercjalizacji jest wprowadzenie nowej technologii na rynek.

Zarówno literatura przedmiotu, jak i praktyka gospodarcza wskazują na funk-
cjonowanie kilku podstawowych strategii komercjalizacji [12, s. 160–186]. Zaliczyć 
można do nich:

 � sprzedaż wyników badań w fazie B+R lub ich licencjonowanie,
 � samodzielne wprowadzanie nowej technologii na rynek,
 � współdziałanie przy wprowadzaniu na rynek z partnerami biznesowymi,
 � model mieszany uwzględniający wcześniej wymienione strategie.

Wybór określonej strategii komercjalizacji może wpływać na to, kto będzie poten-
cjalnym odbiorcą nowej technologii, jak duży będzie zasięg jej odbiorców. Ze względu 
na charakterystykę potencjalnych odbiorców, może również wpływać na proces decy-
zyjny o wykorzystaniu innowacji.

2. Dyfuzja innowacji

Dyfuzja innowacji opisuje proces, który dotyczy wprowadzania innowacji na rynek. 
Zawiera w sobie wiedzę z psychologii, tworzenia strategii, analiz rynku, marketingu 
oraz dokonań technicznych. Zdaniem Everetta Rogersa, twórcy tej koncepcji, dyfu-
zja jest procesem, dzięki któremu dochodzi do zakomunikowania innowacji, przez 
określone w czasie kanały, pośród członków systemu społecznego. Jest to specjalny 
rodzaj komunikacji, w którym wiadomość dotyczy nowych idei. Komunikacja jest 
procesem, w którym uczestnicy kreują i dzielą się informacją ze sobą w celu osią-
gnięcia obopólnego zrozumienia [13, s. 5].

Dyfuzja to rodzaj pewnej przemiany społecznej, w której dzieją się przyspieszone 
zmiany struktury i funkcji w obrębie systemu społecznego, jako skutek przyjęcia lub 
odrzucenia danej innowacji. Cztery główne elementy tego procesu to: innowacja, 
kanał komunikacji, czas i system społeczny.

Podstawowym elementem dyfuzji jest innowacja. Innowacja może być dobrem, 
usługą, a także pomysłem, które są postrzegane jako nowe. Proces dyfuzji może być 
postrzegany jako rozprzestrzenianie się pomysłu od jego źródła do użytkownika 
końcowego [14, s. 378].

To, czy innowacje zostaną przyjęte przez użytkowników od razu, czy dopiero 
po jakimś czasie lub też zostaną odrzucone zdaniem twórcy teorii dyfuzji innowacji, 
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zależy od kombinacji cech danej innowacji, zwanych przez niego atrybutami. Do 
atrybutów innowacji zalicza on [15, s.137]:

 � Względną przewagę – stopień, w jakim innowacja jest postrzegana jako lepsza od 
poprzedniego rozwiązania. Ten atrybut można wyrazić za pomocą metod ekono-
micznych, choć też zalicza się tutaj cechy, takie jak: prestiż, satysfakcja, wygoda. 
Ważne jest tu, aby osoba chcąca zastosować innowację ją zauważyła, innowacja 
nie musi posiadać wielu przewag. Im większa jest relatywna przewaga danej inno-
wacji, tym szybciej zostanie ona zaakceptowana.

 � Kompatybilność – jest to stopień, w jakim innowacja jest postrzegana jako zgodna 
z dotychczasowymi wartościami, doświadczeniami oraz potrzebami potencjalnych 
adaptatorów. Jeśli innowacja nie odznacza się tą cechą, nie będzie przyjmowana 
tak szybko jak ta, która jest zgodna z istniejącymi rozwiązaniami.

 � Złożoność – jest to stopień, w jakim innowacja jest postrzegana jako trudna do 
zrozumienia lub zastosowania. Im jest ona prostsza w odbiorze, tym szybciej 
nastąpi jej rozprzestrzenienie się pośród użytkowników.

 � Możliwość przetestowania – to stopień, w jakim można wypróbować i/lub/ prze-
testować innowację. Jeżeli udostępni się klientom produkt lub usługę, tak aby 
mogli odczuć na sobie jej działanie, to chęć adopcji może się znacznie podnieść.

 � Obserwowalność – jest to stopień, w jakim rezultaty innowacji są dostrzegalne 
dla innych. Obserwując, jak funkcjonuje innowacja u innych,ludzie zaznaja-
miają się z nią i chętniej się decydują na jej wykorzystanie. Gdy innowacja jest 
łatwo obserwowalna i występuje możliwość jej przetestowania oraz gdy cechuje 
się wysoką kompatybilnością, można oczekiwać, że zostanie szybko przyjęta 
przez odbiorców.
Dla tych wszystkich przedsiębiorstw, które tworzą innowacje oraz na ich bazie 

budują swoją przewagę konkurencyjną lub ją utrzymują, niezwykle istotnym czyn-
nikiem sukcesu jest tempo przyjęcia innowacji. W teorii dyfuzji innowacji odzwier-
ciedlone jest ono przez krzywą dyfuzji w ramach procesu podejmowania decyzji, 
w którym jednostka przechodzi od początkowej wiedzy o innowacji, do kształtowania 
postawy wobec innowacji, podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu, a następnie 
do realizacji postanowienia i wykorzystania nowych idei, a wreszcie potwierdzenia 
podjęcia decyzji w trakcie użytkowania.

W ramach tego procesu, jak widać na rysunku 1, ze względu na cechy i charaktery-
stykę odbiorców innowacji, wyróżnić można pięć grup adaptatorów [13, s. 273 i 281]:

 � innowatorzy,
 � wcześni użytkownicy,
 � wczesna większość, późna większość,
 � maruderzy.

Innowatorzy to ludzie znający się na technologii. Dostrzegają nowe zastosowa-
nia dla innowacji, często pytają o nie nawet przed wprowadzeniem ich na rynek. 
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Innowatorzy będą doradcami, wizjonerami. Informacji o innowacjach szukają czę-
sto w publikacjach naukowych.

Rysunek 1. Adaptatorzy innowacji

Źródło: [13, s. 273].

Wcześni adaptatorzy, których często określa się mianem wizjonerów, nie zajmują 
się profesjonalnie technologią, ale dostrzegają nowe zastosowania i możliwości inno-
wacji. Liczy się dla nich czas, działają w pośpiechu i szybko pragną widzieć efekty. 
Często sami znajdują interesującą ich innowację.

Wczesna większość to kolejna grupa adaptatorów, inaczej nazywana pragma-
tykami. Znacząco różnią się od poprzednich grup. Mają praktyczne i krytyczne 
podejście, poszukują referencji od innych użytkowników, nie są ryzykantami, 
a liczy się dla nich jakość i standaryzacja. Unikają problemów z innowacją, sta-
nowią znaczną część rynku, ale ciężko jest ich dostrzec i zidentyfikować. Czasami 
bywają na konferencjach, przeglądają wydawnictwa naukowe oraz obserwują dzia-
łania firm w branży.

Późna większość, czyli kolejna grupa, ma wiele cech wczesnej większości. Są 
to sceptycy akceptujący nowe rozwiązania dopiero, gdy jest sprawdzone przez innych 
użytkowników. Użytkownicy tacy kupują produkty marek o ustabilizowanej pozycji 
na rynku, doceniają produkty dopiero, kiedy te osiągną swoją dojrzałość. Czerpią 
referencje od innych i wymagają dostępu do usług serwisowych.

Ostatnią grupę adaptatorów stanowią maruderzy, czyli ludzie nieprzychylni, 
a wręcz stroniący od nowych technologii. Są niechętni przyjmowaniu innowacji, 
robią to dopiero wtedy, jak już nie ma innej możliwości. Nie dają się przekonać do 
innowacji.
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K. Klincewicz podkreśla, że kluczem do zrozumienia mechanizmów dyfuzji jest 
konkretna postawa potencjalnych użytkowników – innowacyjność, czyli skłonność do 
przyjmowania różnych innowacji wcześniej niż pozostali ich użytkownicy, gotowość do 
korzystania z nowych produktów, pomysłów, rozwiązań i sposobów działania. To wła-
śnie indywidualna innowacyjność pozwala zróżnicować uczestników rynku i podzielić 
na tych, którzy z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem staną się użytkow-
nikami analizowanej innowacji [16, s. 85].

Warto podkreślić, że zjawisko akceptacji i adaptacji produktu czy usługi jest 
procesem psychologicznym. Znajomość jego przebiegu jest użyteczna przy wpro-
wadzaniu nowych rozwiązań na rynek i wsparcia działań komunikacją rynkową. 
Rogers rozróżnił pięć etapów procesu podejmowania decyzji o adaptacji innowacji 
[13, s. 169–190]. Należy podkreślić, że etapy te są pewnym uproszczonym schema-
tem pozwalającym na badanie i analizę procesów decyzyjnych, gdyż umysł ludzki 
i procesy w nim zachodzące są skomplikowane i badacze mogą opierać się tylko 
na przyjętych przez siebie założeniach.

Pierwszy etap to zdobywanie wiedzy. Następuje tu pierwszy kontakt z inno-
wacją jednak użytkownikowi brakuje dokładnych danych o możliwych zastosowa-
niach i parametrach oraz przydatności w użyciu. Na tym etapie sama wiedza, że 
innowacja istnieje, nie oznacza automatycznego przyjęcia, jednostka może uwa-
żać, że takie nowe rozwiązanie jest dla niej nieprzydatne lub zbyt drogie. Na tym 
etapie decydującą rolę mają cechy osobowościowe, wpływające na podział adapta-
torów na kategorie.

Drugi etap to perswazja. Oznacza on, że rozpoczęło się poszukiwanie informa-
cji i aktywne działanie dla pozyskania wiedzy o rozwiązaniu. Tu u danej jednostki 
formułuje się pozytywne lub negatywne nastawienie do innowacji. Jest to moment 
oceny przez adaptatora atrybutów innowacji. Użytkownik zaczyna poszukiwać i ana-
lizować dane specjalistyczne, techniczne lub opinie innych użytkowników.

Trzeci etap to etap decyzji. Podejmowana jest tu decyzja uwzględniająca wady 
i zalety innowacji. Pozytywna decyzja może, choć nie musi prowadzić do zakupu 
produktu lub usługi. Na tym etapie najważniejszą rolę pełni komunikacja między-
osobowa i oparcie się na poradach innych osób. Jeśli decyzja jest negatywna, nastę-
puje odrzucenie, co nie oznacza, że użytkownik nie powróci do procesu decyzyjnego 
ponownie za jakiś czas.

Jeśli decyzja jest pozytywna, następuje jej akceptacja i kolejny etap –implemen-
tacja, czyli zastosowanie i dalsza ocena użyteczności, a także funkcjonalności roz-
wiązania. Na tym etapie jednostka rozpoczyna użytkowanie innowacji, choć nadal 
ma pewne wątpliwości co do stopnia jej skomplikowania i przydatności. Ważne jest 
tu wsparcie adaptatora w problemach użytkowania innowacji. Adaptator zadowo-
lony ze stosowanego rozwiązania włącza je do codziennego życia i promuje w ota-
czającym go środowisku. Niektórzy użytkownicy dostosowują na tym etapie nowe 
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rozwiązania do swoich potrzeb, tworząc innowację zwrotną, która może stać się także 
atrakcyjna dla innych osób.

Po pewnym czasie użytkowania odbywa się potwierdzenie słuszności podjętej 
decyzji i pełna adaptacja lub odrzucenie czy zaniechanie. Najczęściej zaniechania 
stosowania innowacji dokonują grupy: późna większość i maruderzy.

3. Adaptatorzy i proces dyfuzji na przykładzie KET

Kluczowe Technologie Wspomagające (z ang: Key Enabling Technologies – KET) 
to grupa technologii o szerokim spectrum zastosowań produkcyjnych i bardzo wyso-
kim potencjale generowania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Według 
Komisji Europejskiej to ważny obszar, który umożliwi wzrost unijnej gospodarki [17].

Grupa ta obejmuje: nanotechnologie, mikro- i nanoelektronikę, zaawansowane 
materiały, fotonikę, biotechnologie i zaawansowane systemy przetwórstwa prze- 
mysłowego.

Technologie te m.in. tworzą możliwości rozwoju inteligentnych nano- i mikro-
urządzeń i systemów oraz tworzą podwaliny dla przełomu w dziedzinach, takich 
jak: opieka zdrowotna, energia, ochrona środowiska i produkcja. Mają one niezwy-
kle szerokie spektrum zastosowań we wszystkich towarach i usługach wymagają-
cych systemów inteligentnego sterowania, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, 
transporcie, lotnictwie i astronautyce oraz energetyce (zarządzaniu wytwarzaniem 
energii, magazynowaniem, transportem i konsumpcją poprzez inteligentne sieci 
i instalacje elektryczne). Torują postęp w wielu różnych dziedzinach, na przykład 
w astronautyce, transporcie, budownictwie i opiece zdrowotnej. Zaawansowane 
materiały ułatwiają recykling, obniżając emisję dwutlenku węgla i zapotrzebowanie 
na energię i na surowce, których brakuje. KET tworzą podwaliny dla wydajnej kon-
wersji światła słonecznego w elektryczność oraz dla wielu różnych części i urządzeń 
elektronicznych, takich jak: fotodiody, diody świecące oraz laser. Tworzą warunki 
do stosowania alternatywnych, zrównoważonych i mniej szkodliwych dla środowi-
ska technologii przemysłowych i rolno-spożywczych, co pozwala np. na stopniowe 
zastępowanie materiałów nieodnawialnych używanych obecnie przez różne gałęzie 
przemysłu materiałami odnawialnymi itd. To wszystko powoduje, że technologie 
te mają niezwykle wysoki potencjał stymulowania zmian strukturalnych i posiadają 
ogromny potencjał do dyfuzji innowacji.

Kluczowe technologie wspomagające są dobrym przykładem na zilustrowanie 
procesu dyfuzji innowacji jako pożądanego następstwa komercjalizacji. Od kilku 
lat widać intensywne zainteresowanie tymi technologiami przez kraje azjatyckie 
oraz Stany Zjednoczone. W 2011 roku udział patentów zarejestrowanych w ramach 
sześciu technologii wspomagających w przypadku Azji Wschodniej wynosił 44%, 
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28 krajów Unii Europejskiej – 27,1%, a Stanów Zjednoczonych – 25,6%. Podobnie 
sytuacja wyglądała w przypadku eksportu produktów opartych na KET. W 2013 roku 
udział tych produktów w całym eksporcie w przypadku Azji Wschodniej wynosił 
57,1%, w przypadku EU-28–23%, a w przypadku Stanów Zjednoczonych – 19,9% 
[18, s. 10]. Badania prowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wyraźnie poka-
zują potrzebę analizy dyfuzji innowacji i jej skutków [18, s. 9]. Informacjami na ten 
temat zainteresowane są nie tylko przedsiębiorstwa europejskie lecz także rządy 
poszczególnych krajów. W tym celu stworzono tzw. KETs Observatory – mające za 
zdanie analizę zagadnień związanych z dyfuzją innowacji KET oraz informowanie 
szerokiej rzeszy interesariuszy o wynikach badań. Powstanie KET Observatory jest 
efektem badań prowadzonych od 2011 roku przez ekspertów Komisji Europejskiej 
– The High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies. Głównym celem „KETs 
Observatory” jest dostarczanie krajowym i regionalnym władzom informacji zwią-
zanych z dyfuzją KET, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i Azji Wschodniej 
i Stanów Zjednoczonych.

Jak wcześniej wspomniano, KET stanowią bardzo często początek innowacji 
w innych sektorach. Ich odbiorcami są najczęściej innowatorzy i wcześni adaptato-
rzy, którzy szukają możliwości rozwoju i komercjalizacji produktów lub technologii 
w sektorach, w których działają. Przykładem dyfuzji KET może być biotechnologia. 
Proces dyfuzji rozwiązań biotechnologicznych odbywa się w wielu sektorach, m.in. 
w: medycynie, energetyce, oczyszczaniu wody i innych. Przedsiębiorstwa działające 
w tych sektorach zwykle aktywnie poszukują nowych rozwiązań biotechnologicznych, 
które mogą ulepszyć dotychczas oferowane na rynku produkty lub technologie, zbie-
rają informacje o możliwych zastosowaniach, parametrach oraz przydatności w uży-
ciu, aktywnie pozyskują wiedzę o interesującej je KET, w większości przypadków mają 
pozytywne nastawienie do innowacji. Pozytywna ocena rozwiązania biotechnologicz-
nego skutkuje często jego wykorzystaniem w procesie tworzenia nowego produktu 
lub procesu, który następnie jest komercjalizowany i sam podlega procesowi dyfuzji.

Powyższy przykład pokazuje, że KET mogą przynosić wartość dodaną nie tylko 
tym, którzy je tworzą, lecz także uczestniczyć w procesach tworzenia wartości nowych 
rozwiązań komercjalizowanych przez inne przedsiębiorstwa. Wartość dodana może 
powstawać na różnych etapach procesu komercjalizacji – na etapie koncepcji nowego 
produktu, którego podstawą jest KET (zakup patentu); na etapie rozwoju innowacji 
(zakup komponentów wytworzonych w oparciu o KET), czy na etapie komercjali-
zacji sensu stricto.

Zainteresowanie samymi KET i ich znaczeniem w procesach komercjalizacji 
i dyfuzji innowacji w wielu innych sektorach spowodowało, że „KET Observatory” 
zaproponowało metodologię badań procesów komercjalizacji i dyfuzji innowacji

Obecnie przy analizie poszczególnych etapów łańcucha tworzenia wartości doda-
nej dzięki KET wykorzystuje się następujące wskaźniki (por. tabela 1):
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 � wskaźniki technologiczne (patenty) mierzą zdolność do tworzenia nowej wiedzy 
technologicznej ważnej ze względu na jej zastosowanie w przemyśle;

 � wskaźniki produkcyjne mierzą znaczenie i dynamikę produkcji a także absorbcję 
komponentów powstałych na bazie KET;

 � wskaźniki handlowe (eksport – import) mierzą zdolność do produkowania 
i komercjalizacji produktów konkurencyjnych w skali międzynarodowej opar-
tych na nowej wiedzy technologicznej;

 � wskaźniki obrotu handlowego na poziomie centrali firm mierzą zdolność sekto-
rów/biznesów do konkurowania na rynku komponentów opartych na KET i do 
transferu nowych technologii i innowacji do rozwiązań przemysłowych.

Tabela 1. Łańcuch tworzenia wartości dodanej dzięki KET

Rozmieszczenie w łańcuchu tworzenia wartości dodanej

Tworzenie i rozwój technologii Dyfuzja technologii

Nowa 
technologia

Konkurencyjne innowacje Komercjalizacja Aplikacja

Patenty Produkcja Handel Obrót 
handlowy

Produkcja 
i popyt

Zatrudnienie

IPC PRODCOM HS NACE/IPC PRODCOM PRODCOM/NACE

Powiązane 
z KET innowacje

Komponenty i systemy 
pośredniczące oparte na KET

Oparte o KET 
działania firm

Tworzenie w oparciu o KET wartości 
dodanej

IPC–Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa
PRODCOM – statystyki Eurostat dotyczące produkcji przemysłowej
HS – Zharmonizowany System oznaczania i kodowania towarów
NACE – Klasyfikacja działalności we Wspólnocie Europejskiej
Źródło: [18, s. 78].

KETs Observatory zamierza rozszerzyć listę wskaźników o dodatkowe dotyczące 
procesu dyfuzji innowacji. Do tej pory koncentrowało się na analizie porównawczej 
sytuacji krajów Unii Europejskiej, Azji Wschodniej i Stanów Zjednoczonych pod 
względem sześciu KET przy wykorzystaniu wymienionych powyżej wskaźników.

Podsumowanie

Komercjalizacja kluczowych technologii wspomagających oraz proces dyfuzji 
innowacji powstających na ich bazie stanowi niezwykle interesujący obszar badawczy. 
Jest to problematyka aktualna, wpisująca się w strategię Unii Europejskiej i program 
Horyzont 2020. Dyfuzja innowacji powstających na bazie KET może przyczynić się 
do podniesienia przewagi konkurencyjnej regionów i poszczególnych krajów, a także 
przedsiębiorstw w nich działających. Może stymulować powstawanie nowych miejsc 



394 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Edyta Gwarda-Gruszczyńska   

pracy, podniesienie obrotów handlowych i generalnie wpłynąć pozytywnie na rozwój 
gospodarczy. Nowe badania w tym zakresie mogą dotyczyć modeli komercjalizacji 
KET i dyfuzji ich innowacji, uwarunkowań wyboru odpowiedniego modelu w danym 
kraju oraz innych zagadnień, które mogą poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Analizy 
zapoczątkowane przez KETs Observatory przy Komisji Europejskiej mogą stanowić 
początek rozważań nad nowymi kierunkami badań lub stanowić podstawę do pogłę-
biania badań w tym obszarze w poszczególnych krajach. Niewątpliwie, problematyka 
ta jest ciekawa i zasługuje na pogłębianie wiedzy w zakresie dyfuzji innowacji, które 
mogą przynieść Europie dużo lepsze jutro.
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DYFUZJA INNOWACJI – NASTĘPSTWO KOMERCJALIZACJI 
NOWYCH TECHNOLOGII

Streszczenie

Kluczowe technologie wspomagające to te wskazane przez Komisję Europejską jako tech-
nologie przyszłości. Mają one wpływ nie tylko na dziedziny, w których powstały, lecz także 
na rozwój wielu innych sektorów. Ich komercjalizacja może przynieść wartość dodaną dla 
uczestników łańcucha wartości rozpoczynającego się w punkcie badań naukowych, a kończą-
cego się na dyfuzji innowacji. Są to technologie, które mają stymulować wzrost gospodarczy, 
postęp technologiczny oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Celem tego artykułu jest zwrócenie 
uwagi na problematykę komercjalizacji i dyfuzji kluczowych technologii wspomagających, 
o której, co prawda, pisze się w polskiej literaturze przedmiotu, ale ciągle jest to problem zbyt 
mało zbadany. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono, że jest to obszar zasłu-
gujący na kontynuacje badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: kluczowe technologie wspomagające, 
komercjalizacja, dyfuzja innowacji
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INNOVATION DIFUSION – NEXT STEP OUT OF 
COMMERCIALIZATION OF NEW TECHNOLOGIES

Abstract

Key Enabling Technologies are those mentioned by the European Commission to be the 
technologies for the future growth in Europe. They have influence not only for the research 
areas where they were created but also influence the development of other industries. Their 
commercialization can bring additional value for the value added chain that starts in research 
and ends in diffusion of innovation. KETs are technologies that are expected to stimulate eco-
nomic growth, technical progress and create new jobs. The aim of this article is to pay atten-
tion for commercialization processes of KET’s, their importance and diffusion of innovations 
created by these technologies. This research area still leaves a lot of possibilities to do both 
literature and empirical research and may be very useful for companies and governments.

Key words: key enabling technologies, commercialization, 
innovation diffusion


