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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie stopnia innowacyjności polskich przedsię
biorstw (przez pryzmat poziomu dojrzałości innowacyjnej i liczby generowanych innowacji) 
na podstawie wybranych wyników badań empirycznych przeprowadzonych metodą CATI 
wśród członków kadry zarządzającej wyższego szczebla. Punktem wyjścia było przekonanie
0 tym, że przedsiębiorstwa podejmują działania innowacyjne z różnych przyczyn oraz że 
w zależności od tego, jakie miejsce zajmuje innowacyjność w strukturach organizacyjnych
1 z jakimi obszarami funkcyjnymi jest wiązana/kojarzona, działania te mają odmienny cha
rakter. W  efekcie przedsiębiorstwa różnią się między sobą w zakresie liczby generowanych 
innowacji oraz rodzaju tych innowacji, nad którymi dopiero pracują.

Słowa kluczowe: innowacyjność, kreatywne rozwiązywanie problemów, polskie przedsię
biorstwa

Kod klasyfikacji JEL: M1, O3
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Wstęp

Termin in n ow a c ja  wydaje się dziś niejednoznaczny ze względu na funkcjo
nowanie wielu różnych definicji, opisujących każdorazowo nieco inne wymiary 
„nowości” lub „odrębności” danego rozwiązania bądź produktu, a także dlatego, że 
przedsiębiorstwa często ujmują ten termin wąsko, odnosząc go do własnej specy
fiki organizacyjnej lub branżowej oraz do jednostkowych celów. Jakość podejmo
wanych wysiłków innowacyjnych pogarsza się również z powodu występowania 
zjawiska „mody” na innowacje, które sprawia, że w ślad za deklarowanymi przed
sięwzięciami często nie idą żadne konkretne poczynania. Należy pamiętać też 
o tym, że innowacja nie jest wartością samą w sobie. Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstwa powinna służyć realizacji konkretnych celów, być ściśle powią
zana z jego misją i strategią organizacyjną oraz przekładać się na takie rozwiąza
nia, które firma jest w stanie wdrażać z powodzeniem. Projektowanie propozycji 
wartości stanowi podstawę modelu biznesowego nawet w kontekście innowacyj
ności -  z tą jednak różnicą, że przedsiębiorstwa innowacyjne (a więc takie, które 
wyposażone są zarówno w zdolność do generowania pomysłów i przekuwania 
ich w innowacje, jak i w umiejętność ich skutecznej komercjalizacji) dysponują 
lepszymi narzędziami służącymi do poszukiwania unikalnej propozycji wartości 
w produktach i usługach oraz do tworzenia nowych i modernizowania istniejących 
już modeli biznesowych. Poza dostępem do potrzebnych narzędzi przedsiębior
stwa te gotowe są eksperymentować z różnymi podejściami, a także poszukiwać 
śmiałych rozwiązań i tworzyć nowe przestrzenie rynkowe niezależnie od posu
nięć konkurentów.

By zweryfikować realne podejście polskich przedsiębiorstw do podejmowa
nia wysiłków innowacyjnych, przeprowadzono badania empiryczne. Zaproszono 
do nich kadrę zarządzającą wyższego szczebla (właściciele, prezesi, członkowie 
zarządu, menedżerowie wyższego szczebla stanowili 87,5% całej próby), zakła
dając, że dysponują oni pełną wiedzą na temat struktur organizacyjnych, proce
sów innowacyjnych oraz planów rozwojowych przedsiębiorstw, którymi kierują. 
Pytania badawcze zaprojektowano w taki sposób, by poznać wyróżniki firm inno
wacyjnych, sprawdzić stopień uwzględniania procesów innowacyjnych w ramach 
strategii organizacyjnej oraz oszacować, jakie realne wyniki przynosi kształtowa
nie sprzyjającego klimatu z myślą o innowacjach oraz inwestowanie w sformali
zowane zarządzanie innowacjami.
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W  badaniu przeprowadzonym metodą CATI wzięło udział 112 responden
tów. Przedsiębiorstwa produkcyjne stanowiły 50%, handlowe 26,8%, a usługowe 
23,2% całej próby. Znalazły się tu małe (20,5%), średnie (42%) i duże (37,5%) 
przedsiębiorstwa. Niemal połowa ankietowanych zadeklarowała roczne przychody 
i roczne zyski w okresie ostatnich 3 lat, w porównaniu z głównymi konkurentami, 
na zbliżonym poziomie (48,2%), na większy lub zdecydowanie większy poziom 
wskazało odpowiednio 41,1% i 40,2% badanych. Poziom innowacyjności bada
nej próby wydaje się wyższy niż w innych badaniach tego typu, przy czym 50% 
respondentów oceniło swoją firmę jako innowacyjną, a kolejne 48% uznało, że ich 
przedsiębiorstwa nie są innowacyjne. Wskazuje to na potencjalnie duże różnice 
w podejściu do innowacyjności, o czym decyduje m.in. dysponowanie własnym 
działem badawczo-rozwojowym -  tylko 33% firm zadeklarowało posiadanie takiej 
jednostki organizacyjnej.

Poniżej zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzonych badań empi
rycznych, które ukazują poziom dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw i liczbę 
generowanych przez nie innowacji.

5.1. Definiowanie firmy innowacyjnej

By zwiększyć transparentność wyników i ograniczyć nieporozumienia zwią
zane ze stosowanymi w badaniu pojęciami, na potrzeby przeprowadzonych prac 
badawczych przyjęto następującą definicję innowacji: innowacja to każda zmiana, 
która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę; 
innymi słowy, to rozwiązanie, które jest nowe w danej jednostce czasu i w danym 
kontekście, niesie wartość dla użytkownika i dostawcy rozwiązania oraz daje się 
wdrożyć. Niemniej w opinii respondentów istnieje jednak cały szereg czynników, 
które wskazują na innowacyjność organizacyjną. Firma pretendująca do miana 
innowacyjnej musi: (1) stworzyć klimat sprzyjający generowaniu innowacji, (2) 
wytyczać kierunki w swojej branży, (3) dynamicznie rozwijać ofertę produk- 
tową/usługową i (4) być otwarta na zmiany w modelu biznesowym (zob. wykres 
5.1). Tak rozumiana innowacyjność jest ściśle powiązana z obserwacją otoczenia 
i jego współtworzeniem, a także z elastycznym podejściem do sposobu funkcjo
nowania firmy. Wprowadzanie zmian w obrębie modelu biznesowego czy oferty 
produktowej/usługowej wskazuje na konieczność rewidowania podstawowych zało
żeń na temat tego, co stanowi wartość i w jaki sposób firma może ją zapewniać.
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Z kolei projektowanie klimatu sprzyjającego generowaniu innowacji ma na celu 
pełne wydobycie potencjału kreatywnego z jednostek. Co ciekawe, mniejsze znacze
nie respondenci przywiązali do dysponowania procesem zarządzania innowacjami.

Wykres 5.1. Co wyróżnia firmę innowacyjną?

Tw orzy klimat sprzyjający generowaniu innowacji 

W ytycza kierunki w  swojej branży 

Dynam icznie rozwija ofertę produktową 

Jest otwarta na zm iany w  modelu biznesowym 

Posiada proces zarządzania innowacjami

Jest otwarta na zm iany w strukturze organizacyjnej

Wchodzi na nowe rynki geograficzne lub kieruje 
ofertę do nowych segm entów klientów 

System atycznie analizuje i przetwarza szanse
rynkowe

Eksperym entuje i testuje nowe koncepcje 
w  sposób iteracyjny

Wdraża ułatwienia (usprawnienia) procesowe

0%  10% 20% 30% 40%  50%

39,3%

37,5%

34,8 %

34,8 %

,8%2(

%25,0

%24,1

20,5%

7,0%1'

7,0%1

Źródło: badania własne, 2017.

5.2. Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw

W  zależności od tego, jakie miejsce zajmuje innowacyjność w strukturach 
organizacyjnych i z jakimi obszarami funkcyjnymi jest wiązana/kojarzona, przed
siębiorstwa podejmują działania innowacyjne o różnym charakterze, odmienne 
pozostają również motywy, które skłaniają firmy do podejmowania tego typu 
aktywności. Gdyby posłużyć się pewną analogią do sposobu oceniania dojrzałości 
przedsiębiorstw w zakresie implementacji idei CSR autorstwa W. Vissera, można 
by spróbować określić pięć stopni dojrzałości innowacyjnej organizacji: od podej
ścia biernego do systemowego1.

1 W. Visser, K. Bachnik, Rewolucja w  CSR, w: Odpowiedzialny biznes 2011. CSR 2.0, Harvard 
Business Review Polska, Warszawa 2011; K. Bachnik, Z rów now ażony rozw ó j a małe i średn ie
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Wykres 5.2. Jak określiłby/określiłaby Pan/Pani podejście swojej firmy do innowacji?

Działalność innowacyjna firm y ma charakter 
strategiczny

Firma podejmuje takie inicjatywy innowacyjne, 
które są podporządkowane strategii marketingowej

Firma podejmuje działania raczej bierne, 
stanowiące odpowiedź/reakcję na zdarzenia 

w  otoczeniu

Firma podejmuje działania zm ierzające do 
generowania innowacji i/lub zarządzania nimi 

w  sposób nieuporządkowany

Firma zarządza innowacjami w  sposób system owy

0% 10% 20% 30% 40%

Źródło: badania własne, 2017.

Z badań wynika (zob. wykres 5.2), że 19,6% firm podejmuje działania raczej 
bierne, stanowiące odpowiedź/reakcję na zdarzenia zachodzące w ich otoczeniu, 
będące rodzajem interwencji służących łagodzeniu negatywnych skutków ich dzia
łania lub konieczności związanej z obroną pozycji rynkowej przed konkurentami. 
To najmniej dojrzałe podejście. Kolejne 14,3% podejmuje działania zmierzające 
do generowania innowacji i/lub zarządzania nimi w sposób nieuporządkowany, 
sporadyczny, polegający na sięganiu po pojedyncze inicjatywy, które w sposób nie
planowany pojawią się na ich drodze. W  tym przypadku zarządzanie innowacjami 
jest kwestią istniejącej obecnie „mody” na innowacyjność, lecz nie ma to żadnego 
związku z działalnością i kierunkiem rozwoju organizacji. Dalsze 19,6% podejmuje 
takie inicjatywy w zakresie innowacji, które są podporządkowane strategii marke
tingowej i dotyczą projektów promocyjnych, inwestycji z zakresu p u b lic  re la tion s  lub 
akcji wizerunkowych. Ta grupa przedsiębiorstw traktuje innowacyjność instrumen
talnie, starając się poprawić swój wizerunek. W  przypadku największego odsetka 
respondentów, tj. 33% firm, działalność innowacyjna ma charakter strategiczny, co 
oznacza, że przedsiębiorstwa dostrzegają związek między przedsięwzięciami inno
wacyjnymi a podstawowymi obszarami swojej działalności; co więcej, wdrażane

przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwam i w  warunkach zrównoważonego 
rozwoju, red. A. Skowronek-Mielczarek, Difin, Warszawa 2016.
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są odpowiednie systemy zarządcze, by skoncentrować wysiłki firmy na innowacjach 
produktowych/usługowych skierowanych do klientów. Najmniej przedsiębiorstw 
decyduje się na ostatni rodzaj podejścia, które jest najbardziej dojrzałe, i zarządza 
innowacjami w sposób systemowy, tj. posiada mechanizmy definiowania nowych 
szans i wyboru kierunków w przypadku projektów innowacyjnych, buduje kli
mat sprzyjający generowaniu innowacji i wdrażaniu ich oraz dysponuje procesem 
zarzadzania innowacjami, podczas gdy samą innowacyjność odnosi się tu wyraźnie 
do modelu biznesowego firmy. Duże zróżnicowanie odpowiedzi wskazuje na nie
jednakowy poziom dojrzałości innowacyjnej, który wynika najprawdopodobniej 
ze sposobu postrzegania stopnia innowacyjności firm oraz ich potrzeb w zakresie 
generowania innowacji.

5.3. Rezultaty podejmowanych działań innowacyjnych

Istnieją różne klasyfikacje odmian innowacji, które mogą stanowić cel wysił
ków podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Na potrzeby przeprowadzonych 
badań pod uwagę wzięto dwie.

Po pierwsze, wprowadzono podział na innowacje przełomowe i przyrostowe, 
koncentrując się na długofalowym charakterze efektów wdrażanych rozwiązań. 
W  tym ujęciu innowacje radykalne lub przełomowe ( ra d ica lo r  d is ru p t iv e )  to takie, 
które są czymś całkowicie nowym, podważającym sta tu s quo na rynku, stanowiącym 
odejście od znanych wcześniej rozwiązań i technologii oraz stwarzającym możliwo
ści umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Z kolei innowacje przy
rostowe ( in crem en ta l)  to takie, które polegają na nowym wykorzystaniu znanych 
już rozwiązań bądź technologii, stanowią udoskonalenie czegoś, co już istnieje albo 
jest rekonfiguracją istniejących rozwiązań lub technologii przeprowadzoną w taki 
sposób, aby wypracowane metody służyły nowym celom2. H. Chesbrough dowo
dzi, że innowacje nie zawsze muszą oznaczać przełomowe rozwiązania. Czasami 
wystarczy połączenie w nowy sposób rzeczy ogólnie znanych albo przeniesienie 
zastosowania rzeczy ogólnie znanych z jednej branży do drugiej.

2 C.M. Christensen, M. Raynor, R. McDonald, What is disruptive innovation?,“Harvard Business 
Review”, December 2015; S.D. Anthony, M .W . Johnson, J.V. Sinfield, E.J. Altman, Innova tor’s gu id e 
to grow th :pu ttin g  disruptive innovation to work, Harvard Business Press, Boston 2008; R. Varadarajan, 
Fortune a t the bottom o f  the innovation pyram id : the strategic logic o f  increm ental innovations, “Business 
Horizons” 2009, vol. 52, no. 1, s. 21-29.
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Po drugie, wyróżniono pięć rodzajów innowacji ze względu na obszar funkcjo
nalny, do którego się odnoszą, tj. innowacje strategiczne, dotyczące modelu bizne
sowego i unikalnej propozycji wartości dla klienta, innowacje procesowe, innowacje 
produktowe i/lub innowacje odnoszące się do kategorii produktowych, innowacje 
związane z rozwojem obecnych i/lub nowych rynków oraz mikroinnowacje doty
czące usprawnień w zakresie funkcjonowania poszczególnych działów w firmie. 
Przyjęty podział jest do pewnego stopnia wzorowany na modelu 10 typów inno
wacji L. Keeleya z uwagi na jego dwie niezbywalne korzyści: z jednej strony umoż
liwia on ocenę dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa, z drugiej zaś akcentuje 
znaczenie świadomego i systemowego ujęcia innowacji zarówno w strukturach 
organizacyjnych, jak i w powiązaniu z otoczeniem zewnętrznym i różnymi gru
pami interesariuszy (takimi jak klienci, dystrybutorzy, dostawcy czy konkurenci). 
W  modelu tym wskazano na następujące typy innowacji:
-  P r o f i t  M od e l -  sposób generowania przychodów,
-  N etw ork  -  relacje partnerstwa tworzące wartość dodaną,
-  S tru ctu re  -  wykorzystanie aktywów, w tym talentów,
-  P rocess -  unikalność i efektywność procesów,
-  P rod u ct P er fo rm a n ce  -  funkcjonalność i cechy wyróżniające,
-  P rod u ct S ystem  -  komplementarne produkty i usługi,
-  S er v ic e  -  wsparcie i dodatkowa zachęta otaczająca ofertę,
-  C hann e l -  dostarczanie oferty do klientów i użytkowników,
-  B ra n d  -  sposób postrzegania firmy i jej produktów,
-  C ustom er E n ga g em en t  -  poziom interakcji z klientem3.

Na potrzeby badania zastosowano pewne uproszczenie modelu L. Keeleya. 
Wynikało ono z przekonania autorki, że wskazywanie na liczbę opracowywanych 
innowacji w podziale na dziesięć typów mogłoby przysporzyć respondentom trud
ności -  bardziej istotne było uzyskanie przemyślanych odpowiedzi co do samej 
liczby pomysłów oraz innowacji.

Jak wynika z przeprowadzonych badań (zob. tabela 5.1), najwięcej pomysłów 
dotyczyło produktów i/lub kategorii produktowych oraz usprawnień w zakresie 
funkcjonowania poszczególnych działów w firmie. Na dalszym miejscu pod wzglę
dem liczby pomysłów, nad którymi pracowały organizacje, znalazły się inicjatywy 
związane z rozwojem obecnych i/lub nowych rynków oraz pomysły dotyczące

3 L. Keeley, H. Walters, R. Pikkel, B. Quinn, Ten Types o f  Innovation: The Discipline o f  Building 
Breakthroughs, Wiley, Hoboken 2013.
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procesów w obrębie struktury organizacyjnej, optymalizacji kosztowej, popra
wiania sprawności i wydajności. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się zaś 
najbardziej horyzontalne kwestie, takie jak strategia, model biznesowy i unikalna 
propozycja wartości dla klienta. Otrzymany układ odpowiedzi wskazuje na sze
rokie rozumienie pojęcia innowacji i rozproszenie zasobów niezbędnych do pro
wadzenia prac innowacyjnych w różnych wymiarach.

Tabela 5.1. Liczba pomysłów dotyczących różnych obszarów działalności Pana/Pani 
firmy, nad którymi Pana/Pani firma pracowała w ciągu ostatnich 3 lat

Pom ysły Liczba

Pom ysły dotyczące strateg ii, modelu biznesowego i unikalnej propozycji w artości dla klienta 590

Pom ysły dotyczące procesów w obrębie stru k tu ry  organ izacyjnej, optym alizacji kosztowej, 
poprawiania sprawności i wydajności

620

Pom ysły dotyczące produktów i/lub kategorii produktowych 768

Pom ysły dotyczące rozwoju obecnych i/lub nowych rynków 687

Pom ysły na usprawnienie funkcjonow ania działów w firm ie 713

Źródło: badania własne, 2017.

Tabela 5.2. Liczba innowacji wdrożonych z powodzeniem w ciągu ostatnich trzech 
lat oraz liczba innowacji, które nie przyniosły spodziewanych korzyści

Rodzaj innowacji

Liczba innowacji 
wdrożonych 

z powodzeniem 
w ciągu 3 lat

Liczba innowacji, 
które nie przyn iosły 

spodziewanych 
korzyści w  ciągu 3 lat

Ile z nich było 
przełom ow ych?

M ikroinnowacje dotyczące usprawnienia 
funkcjonowania działów  w firm ie

292 402 44

Innowacje produktowe i/lub innowacje 
dotyczące kategorii produktowych

276 466 51

Innowacje dotyczące rozwoju obecnych 
i/lub nowych rynków

238 454 40

Innowacje strategiczne dotyczące 
modelu biznesowego i unikalnej 
propozycji w artości dla klienta

184 398 39

Innowacje procesowe 178 428 23

Razem 1 168 2 148 197

Procent 35,2 64,8 5,9

Liczba innowacji 3 316

Liczba pom ysłów 3 378

Procent wdrożonych pom ysłów 98,2

Źródło: badania własne, 2017.
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Jak wynika z tabeli 5.2, liczba innowacji ogółem (3316) jest zbliżona do liczby 
pomysłów ogółem (3378). Można to intepretować dwojako: albo jako nakiero
wanie wysiłków organizacji na te idee, które są faktycznie wartościowe i mogą 
generować odpowiednią stopę zwrotu, albo jako niedostateczne wykorzystanie 
potencjału kreatywnego przy założeniu, że, aby wypracować jeden autentycznie 
dobry pomysł, trzeba mieć w zanadrzu dużo więcej koncepcji, których rozważanie, 
omawianie, dopracowywanie oraz analizowanie prowadzi ostatecznie do jednego, 
optymalnego pomysłu. Warto również zauważyć, że na przestrzeni ostatnich trzech 
lat przedsiębiorstwa były w stanie wdrożyć stosunkowo dużo innowacji, mimo 
iż większość z nich nie przyniosła spodziewanych korzyści. Duża liczba zasto
sowanych rozwiązań wskazuje na posiadanie przez przedsiębiorstwa potencjału 
kreatywnego i kompetencji niezbędnych do tego, by pomysły przekuwać na inno
wacje, które są następnie wdrażane. Z kolei znaczny odsetek innowacji nietrafio
nych lub przynoszących mniejsze niż oczekiwane korzyści może dowodzić tego, 
że zawsze istnieje duże ryzyko wobec niepewności prac innowacyjnych lub też, 
że proces zarządzania innowacjami, którym dysponują przedsiębiorstwa, nie jest 
idealny i wymaga dopracowania -  być może na etapie gromadzenia lub selekcji 
pomysłów kierowanych do dalszych prac.

Podsumowanie

Na przestrzeni trzech ostatnich lat badane przedsiębiorstwa były w stanie 
wdrożyć stosunkowo dużo innowacji, mimo iż większość z nich nie przyniosła 
spodziewanych korzyści. Duża liczba zastosowanych rozwiązań wskazuje na posia
danie przez przedsiębiorstwa potencjału kreatywnego i kompetencji niezbędnych 
do tego, by pomysły przekuwać na innowacje, które są następnie wdrażane. Z kolei 
znaczny odsetek innowacji nietrafionych lub przynoszących mniejsze niż oczeki
wane korzyści może dowodzić tego, że zawsze istnieje duże ryzyko wobec nie
pewności prac innowacyjnych lub też, że proces zarządzania innowacjami, którym 
dysponują przedsiębiorstwa, nie jest idealny i wymaga dopracowania -  być może 
na etapie gromadzenia lub selekcji pomysłów kierowanych do dalszych prac. Jak 
wynika z badań, najwięcej pomysłów dotyczy produktów i/lub kategorii produkto
wych oraz usprawnień w zakresie funkcjonowania poszczególnych działów w fir
mie. Na dalszym miejscu pod względem liczby pomysłów, nad którymi pracowały 
organizacje, znalazły się inicjatywy dotyczące rozwoju obecnych i/lub nowych
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rynków oraz koncepcje odnoszące się do usprawniania procesów w obrębie struk
tury organizacyjnej, optymalizacji kosztowej, poprawiania sprawności i wydajności. 
Najrzadziej wskazywano zaś na najbardziej horyzontalne kwestie, takie jak strate
gia, model biznesowy i unikalna propozycja wartości dla klienta. Otrzymany układ 
odpowiedzi wskazuje na szerokie rozumienie pojęcia innowacji i rozproszenie 
zasobów niezbędnych do prowadzenia prac innowacyjnych w różnych wymiarach.

Różnice w zakresie liczby pomysłów oraz liczby innowacji, zarówno tych, 
które zostały wdrożone z powodzeniem, jak i tych które nie przyniosły spodzie
wanych korzyści, dowodzą jedynie, jak trudno jest wypracować idee posiadające 
realny potencjał biznesowy w przypadku konkretnej firmy oraz jak trudno jest 
podjąć decyzję o alokacji środków i przekuciu tych idei w wymierne rozwiązania. 
W  zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa, złożoności jego struktury organiza
cyjnej, przyjętych procesów zarządzania innowacjami oraz priorytetów rozwojo
wych w długim okresie różnie będzie kształtowało się podejście w zakresie oceny, 
selekcji i wdrażania pozyskanych pomysłów. Od tych samych zmiennych zależeć 
będzie również liczba wygenerowanych inicjatyw.
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