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INNOWACYJNOŚĆ STRATEGICZNA
PRZEDSIĘBIORSTW XXI W.1
Streszczenie: O procesach innowacyjności w organizacjach pisze się wiele, wskazując,
że są one źródłem efektywności i przewagi konkurencyjnej. Najczęściej jednak konstrukt innowacyjności traktowany jest w izolacji od innych, tymczasem przecież sama
innowacyjność nie tworzy wartości. Dopiero komercjalizacja innowacji może mieć przełożenie na efektywność i inne rezultaty. W artykule wskazano na potrzebę rozpatrywania
innowacyjności w wymiarze strategicznym, jako procesów, które powinny zyskać
wsparcie organizacji i być połączone z procesami przedsiębiorczości organizacyjnej.
Przedstawiono też wyniki badań empirycznych, oceniających poziom innowacyjności
strategicznej przedsiębiorstw w Polsce.
Słowa kluczowe: innowacyjność strategiczna, przedsiębiorczość, efektywność.

1. Wyzwania innowacyjności w przedsiębiorstwach XXI w.
Współcześnie w innowacjach upatruje się źródło przewagi konkurencyjnej,
wysokiej efektywności, odnowy czy długowieczności organizacji. Jednak sama
innowacja, czyli pomysł oparty na nowej, wartościowej i użytecznej idei, nie tworzy
wartości. Czasem przeciwnie, przygotowanie pomysłu wymaga wysokich nakładów
finansowych i zaangażowania zasobów. Wpływ na efektywność może mieć dopiero
komercjalizacja innowacji. Filtrowanie pomysłów, staranna ocena i wybór tych
ekonomicznie obiecujących, mogących sprawdzić się w praktyce rynkowej, czyli
procesy przedsiębiorczości nadają innowacyjności rozmach.
Prowadzone badania jednoznacznie wskazują, że proces innowacyjności,
wraz z komercjalizacją polegający na dostarczaniu nowych produktów lub
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usług, a także z wiedzą, w jaki sposób to robić, i w połączeniu z utrzymaniem tej
wiedzy w tajemnicy przed konkurencją jest źródłem przetrwania dla organizacji
[Shane, 2003, s. 204]. Im bardziej innowacyjny produkt, tym większe prawdopodobieństwo przetrwania, zaś strategia innowacji jest dodatnio skorelowana ze
wzrostem sprzedaży [Simon i Zahra, 1994, s. 278-289]. Ostatnio przeprowadzone badania wskazują, że procesy innowacyjności nie stanowią odrębnego, wyizolowanego konstruktu. Analiza czynnikowa przeprowadzona na podstawie
danych z 606 organizacji dowodzi, że innowacyjność może tworzyć jeden wymiar wraz z przedsiębiorczością [Dyduch, 2013]. Zatem w rozważaniach na
temat innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw powinno się brać pod
uwagę nie same innowacje, ale możliwość ich przekucia na produkty i usługi
sprawdzające się w praktyce rynkowej.
Ze względu na zakres komercjalizacji pomysłów wyróżnia się dwa zasadnicze typy innowacji: stopniowe (inkrementalne, systematyczne) i radykalne (przełomowe, pionierskie, dotyczące zupełnych nowości) [DeSanctis, Glass, Ensing,
2002; Christensen, 2010]. Pionierska czy też radykalna innowacja wprowadza
zupełnie nowy pomysł, produkt czy usługę na rynek i może nieść ze sobą ryzyko
odrzucenia przez docelową grupę klientów, a w konsekwencji utratę płynności
finansowej. Innowacja stopniowa, ciągła czy też inkrementalna dotyczy ulepszania
istniejących już produktów i usług oraz jest relatywnie mniej ryzykowna. Nie
wszystkie nowe produkty czy usługi powinny być radykalne bądź przełomowe
[Chell, 2001, s. 233]. Innowacje mające charakter bardziej konserwatywny, wzmacniają organizacyjną bazę wiedzy oraz kompetencje w przedsiębiorstwie. Innowacje
radykalne obniżają wartość istniejących kompetencji, a zastępując je nowymi, wymagają przekwalifikowania i nowego ukierunkowania organizacji. Dzięki temu
tworzą się nowe przemysły i branże, stare zaś ulegają wygaszaniu. Zjawisko to
określa się jako przenikanie innowacji i wskazuje, jakie jej typy, w jaki sposób
wpływają na wartość i zastosowanie rozwiniętych kompetencji organizacji.
We wcześniejszych badaniach zaproponowana została typologia opisująca
cztery rodzaje innowacji: (a) innowacje architekturalne (rozwoju nowych produktów i wdrażania ich na całkowicie nowych rynkach), (b) innowacje polegające na tworzeniu niszy (otwarciu nowych szans rynkowych poprzez wykorzystanie istniejących technologii), (c) regularne innowacje (zmiany wdrażane na
podstawie rozwiniętych technicznie i produktowo kompetencji), (d) rewolucyjne
innowacje (wdrażania przełomowych produktów na istniejących rynkach [Abernathy i Clark, 1988, s. 61]. Zaproponowane typy innowacji nie są oddzielnymi idealnymi bytami, lecz w zależności od stopnia nowości pomysłu oraz rynku mogą
przenikać się, przechodzić jedna w drugą, zaś organizacja w swojej strategii może
stosować je łącznie. Wyłonione typy dotyczą głównie innowacji produktowych,
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a wiadomo, że nie wszystkie innowacje odnoszą się do produktu [Johnston Jr i Bates, 2007, s. 6], dlatego warto spojrzeć na inne klasyfikacje innowacji.
Ze względu na wpływ innowacji na efektywność działania organizacji, innowacje klasyfikuje się w trzy grupy: innowacje technologiczne, wynikające z wykorzystania najnowszych dostępnych technologii, techniczne – związane z podstawowymi funkcjami organizacyjnymi oraz administracyjne – obecne w systemie
społecznym organizacji [Damanpour i Evans, 1984]. Dokument OECD i Eurostatu
[2005, s. 47-52] dzieli innowacje na cztery grupy: innowacje produktowe (zasadnicze zmiany w możliwościach oferowanych przez organizację produktów lub
usług), procesowe (zasadnicze zmiany w sposobie produkcji lub zaopatrzenia), marketingowe (wdrożenie nowych metod marketingu) i organizacyjne (wdrożenie
nowych metod organizacyjnych).
Wspomniane wcześniej rozpatrywanie innowacyjności w połączeniu z przedsiębiorczością ma swoje uzasadnienie – innowacyjność stanowi podstawowy, obok
proaktywności i podejmowania ryzyka, wymiar przedsiębiorczości organizacyjnej
[Miller, 1983, za: Brown, Davidsson, Wiklund, 2001; Bratnicki, 2002; Dyduch,
2008]. Bilton i Cummings [2010] z kolei uznają, że innowacyjność to pierwszy
krok ku twórczej strategii, a więc przygotowania pomysłu, który następnie zostanie wprowadzony na rynek w procesie przedsiębiorczości strategicznej. Przedsiębiorstwa, które rozwijają innowacyjność, wzmacniają swoją strukturę i infrastrukturę [Pycraft, Singh i Phihlela, 1997, s. 169]. Potrafią być elastyczne w krótkim
okresie i radzić sobie z naciskami konkurencji; posiadają też umiejętność wprowadzania nowych produktów w krótkim okresie.
Ostatnie badania wskazują, że do czynników najsilniej powiązanych z rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw można zaliczyć specjalizację, przywództwo
transformacyjne, współdziałanie z innymi podmiotami generującymi wiedzę i wdrażającymi innowacje, porozumiewanie się uczestników organizacji, a także ich nastawienie wobec zmian. Z kolei uwarunkowaniami ujemnie wpływającymi na poziom innowacyjności okazują się być przywództwo transakcyjne, pasywny styl
zarządzania, formalizacja oraz nasilenie administracji [Pichlak, 2012, s. 248].
Innowacyjność potocznie utożsamiana jest z małymi firmami, chociaż niektóre badania wskazują, że innowacyjność w małych firmach jest procesem
rzadkim, zaś poprzednie doświadczenia intraprzedsiebiorców-innowatorów pozytywnie wpływają na efektywność innowacyjności [Camelo-Ordaz, Fernandez-Alles i Ruiz-Navarro, 2012]. Niektóre badania wskazują, że zmienna kontrolna,
jaką jest wielkość organizacji, nie wpływa znacząco na poziom innowacyjności
[Dyduch, 2011]. Innowacyjność może być procesem wyłaniającym się, skupionym wokół eksperymentowania i może wynikać z wyczerpania obecnych technologii bądź też z chęci ekspansji na nowe rynki [Ahuja i Katila, 2004]. Mimo
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potencjalnie wyższego poziomu innowacyjności w małych firmach w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, efektywność wdrażanych innowacji jest wyższa w organizacjach dużych, poprzez rozwój innowacyjności strategicznej, czyli
orientację strategiczną nastawioną na rozwój innowacyjności i starannie zaprojektowane struktury, a w efekcie rozwój kultury innowacyjności [Terziovski,
2010]. Warto zatem bliżej przyjrzeć się koncepcji innowacyjności strategicznej.

2. Kilka uwag o innowacyjności strategicznej
Innowacyjność strategiczna stanowi połączenie wprowadzania innowacji
przez organizacje [Miller, 1983, za: Brown, Davidsson, Wiklund, 2001] z myśleniem strategicznym [Graetz, 2002, s. 456]. Określana jest jako takie przekształcenie i przeformułowanie strategii organizacji, które poprzez komercjalizację innowacji tworzy nową wartość zarówno dla klientów, jak i samej organizacji [Johnston Jr
i Bate, 2007, s. 4]. Innowacyjność strategiczna jest długotrwałym procesem wprowadzania innowacji i przekształcania ich w produkty czy usługi na rynku pozwalającym na realizację celów na poziomie wyższego szczebla zarządzania, obejmującym serię skoordynowanych działań, począwszy od zaszczepienia pomysłu poprzez
jego akceptację do rozpowszechnienia [Pomykalski, 2001, s. 17]. Procesy te wymagają planowania, oddolnych inicjatyw, umiejętności, wiedzy ukrytej i jawnej,
przepływu informacji, dzielenia się wiedzą specjalistyczną, a także funduszy na
dalszy komercyjny rozwój (strategiczną przedsiębiorczość).
Innowacyjność strategiczna może przyjmować trzy formy: (a) orientację rynkową, zgodnie z którą działania innowacyjne organizacji skupiają się na klientach,
(b) zdolność technologiczną, będąca wiązką procesów związanych z zarządzaniem
wiedzą, kapitałem intelektualnym, inwestowaniem w badania i rozwój, (c) orientację przedsiębiorczą, zgodnie z którą przedsiębiorstwo koncentruje się na innowacjach radykalnych i działa agresywnie w stosunku do konkurentów, akceptując ryzyko porażki [Renko, Carsrud i Brannback, 2009]. Z powodu ograniczeń
zasobowych i potrzeby wzrostu, organizacje małe powinny się koncentrować
głównie na orientacji rynkowej, firmy duże na przedsiębiorczej, zaś największe
korporacje, poprzez inwestycje w badania i rozwój, powinny rozwijać technologie.
Przyjmując łańcuch wartości Portera jako szablon do formułowania podstawowej strategii przedsiębiorstwa, wyróżnia się sześć zasadniczych rezultatów
procesu strategicznej innowacyjności: (a) innowacje skutkujące wytworzeniem
nowej wartości dodanej poprzez stworzenie lub wydłużenie łańcucha, (b) innowacje kosztowe, doprowadzające do zmniejszenia kosztów poprzez skrócenie
łańcucha, (c) innowacje skutkujące wzrostem skali produkcji poprzez rozszerze-
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nie łańcucha, (d) innowacje skutkujące polepszeniem relacji rynkowych poprzez
przesunięcie łańcucha bliżej klientów, (e) przeprojektowanie dotychczasowych
granic łańcucha wartości, (f) zdynamizowanie procesów uczenia się poprzez
dostosowanie łańcucha wartości w zależności od powiązań między produktami
i usługami [Bilton i Cummings, 2010, s. 54].
Innowacyjność strategiczna dotyczy procesów tworzenia, wdrażania oraz
wykorzystywania nowych pomysłów przy akceptacji wyższych szczebli zarządzania i włączania tych procesów w treść strategii. Są one aktywnie stymulowane
przez strukturę organizacyjną. Strategiczny proces innowacyjności oraz zmian
pozostaje w swym założeniu w sprzeczności z zarządzaniem administracyjnym,
a więc rozwój innowacyjności wymaga odmiennego zestawu działań i form organizacyjnych niż stosowane dotychczas, w których skłonność do zmian jest minimalna. Lichtarski [2013, s. 71] zauważa, że w procesie realizacji strategii elementy roli przedsiębiorczej, polegającej na szeroko pojętej innowacyjności już
istniejącego przedsiębiorstwa, lokują się głównie w osobach prowadzących
przedsiębiorstwo menedżerów.
Wskazuje się na kilka problemów związanych z zarządzaniem innowacjami
w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym: (a) właściwe zarządzanie uwagą w taki sposób, aby uczestnicy organizacji koncentrowali się na nowych pomysłach, (b) zarządzanie społeczną i polityczną dynamiką innowacji, w taki
sposób, aby przejść do następnej fazy (przedsiębiorczości strategicznej) i (c)
zarządzanie strategicznym problemem stworzenia odpowiedniej infrastruktury,
która będzie nośnikiem innowacji [van de Ven 1988].
Niedawno zdefiniowano innowacyjność strategiczną jako przeplatające się
procesy dotyczące zarówno odkrywania rzeczy istniejących, jak i tworzenia
rzeczy nowych [Bilton i Cummings, 2010, s. 62]. Zorientowanie i zmotywowanie do rozwijania rzeczy nowych i oryginalnych wymaga kombinacji dwóch
czynników: (a) obserwacji i odkrywania zjawisk, które być może były obecne,
ale nie zostały ujawnione, oraz (b) tworzenia rzeczy nowych poprzez wymianę pomysłów, opinii i wiedzy innych ludzi. Odkrywanie polega na tym, że uczestnicy
organizacji odkrywają istniejące idee w otaczającej rzeczywistości. Skupiają się na
potrzebie rozwiązywania pilnych problemów, co przyspiesza podejmowanie decyzji
potrzebnych do przekształcenia potencjalnych zagrożeń czy nieoczekiwanych sytuacji i problemów w innowacje oraz staje się początkiem zmiany strategicznej. Odkrywanie polega też na przeszukiwaniu organizacji i otoczenia, w celu identyfikowania i odkrywania przykładów dobrych praktyk, które po przedyskutowaniu
są odpowiednio przyswajane. Ciągła presja na efektywność i wyzwania płynące
ze strony konkurencji powodują, że identyfikacja szans w krótkim okresie czasu
stanowi istotny cel działania współczesnych organizacji. Te coraz częściej wy-
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korzystują strategie otwartego poszukiwania dobrych praktyk i inspiracji dla
innowacji w celu wynajdywania nowych pomysłów, niosących w sobie potencjał komercyjny. Strategie te polegają na włączeniu zewnętrznych, pozaorganizacyjnych uczestników i interesariuszy, a także źródeł informacji o nowych pomysłach w celu utrzymania bądź rozwinięcia innowacyjności [Laursen i Salter,
2006]. Organizacje czerpią więc informacje o szansach zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Źródła zewnętrzne to przede wszystkim analizowanie i monitorowanie sektora, w jakim się działa, nawiązywanie relacji z interesariuszami, obserwowanie i analizowanie trendów oraz wydarzeń w otoczeniu.
Źródła wewnętrzne, sięgające do twórczości jednostek w organizacjach, dotyczą
zbierania informacji, pomysłów i sugestii ze strony twórczych pracowników
zarówno w zakresie innowacji stopniowych, jak i przełomowych.
Drugi z procesów innowacyjności strategicznej, tworzenie, dotyczy generowania nowych idei, a także postawy otwartości na nieoczekiwanie pojawiające
się nieznane idee i chęci wyjścia poza posiadaną przez siebie wiedzę. Uczestnicy
organizacji zajmują się problemami, gdzie nie czują się ekspertami i wykorzystują posiadaną wiedzę do rozwiązywania aktualnych problemów z innych niż
własna sfera działalności. W miejsce identyfikowania i poszukiwania dobrych
praktyk, budują całkiem nowe, kolejne praktyki organizacyjne. Bilton i Cummings [2010, s. 92] zauważają, że kopiowanie najlepszych praktyk nie prowadzi
do osiągania innowacji strategicznych. Jako alternatywny tok postępowania,
wskazują na cztery rodzaje działań: (a) sprzeciwianie się najgorszym praktykom
i eliminowanie ich, (b) identyfikowanie i odkrywanie istniejących dobrych praktyk w przedsiębiorstwie, sektorze i rozważanie alternatywnych perspektyw,
(c) kierowanie uwagi do wewnątrz przedsiębiorstwa celem odkrywania obiecujących praktyk, (d) koncentrowanie się na przekraczaniu dotychczasowych najlepszych praktyk w sektorze i tworzenie na tej bazie kolejnych dobrych praktyk.
Traktowanie przez firmy innowacyjności jako procesu strategicznego może
stanowić źródło szeregu korzyści, do których zalicza się: (a) odnowę organizacyjną i strategiczną, (b) podwyższenie efektywności funkcjonowania w długim
okresie czasu, (c) zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów, (d) dominację na rynku, (e) zabezpieczenie zasobów i dostęp do nich, (f) wykorzystywanie szans, (g) zwiększenie wartości rynkowej, (h) przewagę konkurencyjną
[Alsaaty, 2011, s. 3]. Jednak efektywność innowacyjności strategicznej zależy
od specyfiki przedsiębiorstwa, jest zróżnicowana, wysoce niepewna i wymaga
obszernej współpracy ze strony zespołów funkcjonalnych [Pavitt, 1991].
Podsumowując powyższe rozważania, można zaproponować model procesu
innowacyjności strategicznej (rys. 1). W efekcie godzenia sprzeczności między
odkrywaniem a tworzeniem powstają innowacje produktowe, procesowe, marke-
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tingowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne czy dotyczące nowych dobrych praktyk o charakterze bądź przełomowym bądź inkrementalnym. Ocena
tych innowacji pod kątem zasadności, wykonalności, ekonomiczności i szans
urzeczywistnienia w warunkach rynkowych, a następnie komercjalizacja tych
najwyżej ocenionych, to procesy przedsiębiorczości. Rezultaty procesów innowacyjności i przedsiębiorczości dotyczą zarówno pojedynczych strategicznych
jednostek (biznesów), jak i całej organizacji. W przypadku strategicznych jednostek odnoszą się do odmiennego ukształtowania łańcucha wartości, zaś w przypadku całej organizacji obejmują wachlarz rezultatów począwszy od wzrostu
sprzedaży, na długowieczności organizacji skończywszy. Weryfikacja części
przedstawionego modelu, zwłaszcza w zakresie godzenia sprzeczności między
odkrywaniem a generowaniem nowych pomysłów, będzie przedmiotem badań
empirycznych przedstawionych w kolejnym punkcie2.
Procesy innowacyjności
Odkrywanie istniejących pomysłów
• Skanowanie otoczenia
i otaczającej rzeczywistości
• Przekształcanie zagrożeń
w innowacje
• Poszukiwanie dobrych praktyk
• Włączanie zewnętrznych aktorów
w przeszukiwanie otoczenia
• Analiza i monitorowanie sektora

Tworzenie nowych pomysłów
• Generowanie od podstaw nowych
idei
• Wchodzenie w nieznane obszary
• Wykorzystanie posiadanej wiedzy
do rozwiązywania problemów spoza swojego funkcjonalnego obszaru
• Tworzenie nowych dobrych praktyk, kwestionowanie złych praktyk

Procesy przedsiębiorczości

• Ocena innowacji pod
kątem zasadności,
wykonalności, ekonomiczności i szans
urzeczywistnienia
w warunkach rynkowych
• Wybór pomysłów
ekonomicznie obiecujących
• Komercjalizacja

Rys. 1. Model procesu innowacyjności strategicznej
2

Całość badań została przedstawiona w: [Dyduch, 2013].

Wyniki
Korzyści na poziomie
jednostki biznesu
• Wytworzenie nowej
wartości
• Redukcja kosztów
• Wzrost skali produkcji
• Polepszenie relacji
rynkowych
• Przeprojektowanie granic łańcucha wartości
• Zdynamizowanie procesów uczenia się
Korzyści na poziomie
całej organizacji
• Wzrost sprzedaży
• Przetrwanie organizacji
• Odnowa strategiczna
• Dominacja na rynku
• Zapewnienie dostępu
do zasobów
• Wykorzystywanie szans
• Wzrost wartości rynkowej
• Przewaga konkurencyjna
• Długowieczność
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3. Strategiczna innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce
W celu sprawdzenia poziomu strategicznej innowacyjności, przeprowadzono właściwe badania empiryczne na podstawie danych uzyskanych z 606 organizacji działających na terenie województwa śląskiego. Wybór regionu podyktowany był faktem jego ciągłych przemian z obszaru, na którym niegdyś
dominował przemysł ciężki, na obszar związany z usługami, zarządzaniem wiedzą, kreatywnymi przemysłami i rozwijaniem innowacyjności. Województwo
śląskie, poprzez relatywnie niższą niż w innych regionach atrakcyjność turystyczną, skupia się na bardziej intensywnym poszukiwaniu szans w biznesie. Najwyższa w Polsce gęstość zaludnienia, wysoki wskaźnik urbanizacji, duża liczba
konsumentów, dogodne połączenia komunikacyjne, a także relatywnie wysoka liczba zakładanych małych i średnich przedsiębiorstw to tylko niektóre z uwarunkowań powodujących, że wykorzystanie szans, a także przełożenie innowacji na
rynek może mieć w na tym obszarze szczególne znaczenie.
Spośród 606 organizacji włączonych do próby badawczej, 50,5% były to
organizacje małe, 16,1% średnie, zaś 33,4% stanowiły organizacje duże. Najwięcej, bo 18,2% badanych przedsiębiorstw działa w usługach, 16% zajmuje się
handlem hurtowym i detalicznym, 11,1% przetwórstwem przemysłowym, 10,7%
budownictwem, 9,7% zaś działalnością finansową i ubezpieczeniową. Udział
pozostałych branż wynosi poniżej 10%. Próba badawcza obejmowała organizacje biznesowe, działające w sektorze prywatnym. Badania przeprowadzono za
pomocą kwestionariusza ankiety. Stwierdzenia opisujące teoretycznie zidentyfikowane wyróżniki innowacyjności strategicznej były oceniane przez respondentów na skali od 1 do 7. Respondentami była kadra zarządzająca badanych firm,
pochodząca ze średniego i wyższego szczebla zarządzania. Narzędzie badawcze
zostało zweryfikowane pod kątem rzetelności.
160
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Przecciętny poziom strategiczznej innowaccyjności wśróód badanychh przedsiębiorstw wyniósł
w
4,23 (na maksym
malną ocenę 7). Poziomyy tego wymiiaru wśród
poszczegóólnych przeddsiębiorstw odchylały
o
sięę od wartościi przeciętnej o +/–0,93
pkt. Przynnajmniej 25%
% przedsiębiiorstw miało
o poziom innnowacyjnoścci nie wyższy niż 3,70 (od 1 doo 3,70), przyynajmniej 50
0% nie wyższy niż 4,300 (od 1 do
w
niż 4,,90 (od 1 do 4,90; rys. 2)).
4,30), zaś przynajmnieej 75% nie wyższy
Barrdziej szczeggółowe wynniki można przedstawićć po nałożenniu takich
zmiennycch kontrolnycch, jak wiekk organizacji, ich wielkośść, a także ssektor prowadzonej działalnościi (rys. 3).
4,4
4,35
4,3
4,25
4,2
4,15
4,1
4,05
4
3,95
< 5 lat

5-13 lat

14-22 lat

> 22 lat

Ogóółem

4,275
4,27
4,265
4,26
4,255
4,25
4,245
4,24
4,235
4,23
4,225
małe

średnie

duże
d

Ogółeem

44,45
4,4
4
4,35
4,3
4
4,25
4,2
4
4,15
4,1
4
4,05
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Na podstawie powyższych danych można wywnioskować, że różnice w poziomie innowacyjności strategicznej po nałożeniu zmiennych kontrolnych są
niewielkie. Średnio rzecz biorąc, najwyższy poziom innowacyjności charakteryzuje
organizacje najmłodsze, a także te dojrzałe (14-22 lat). Wydaje się więc, że to właśnie młode firmy znajdują się na uprzywilejowanej pozycji w zakresie realizacji
innowacyjności. Różnice w podejściu do strategii, projektowania struktur i stopnień
zbiurokratyzowania danej organizacji mają duże znaczenie w realizowaniu innowacyjności w wymiarze strategicznym. Im dłuższa ścieżka decyzyjna o wprowadzeniu innowacji, tym mniejsze szanse na jej powodzenie. W młodych firmach,
gdzie biurokracja jest ograniczona do minimum, decyzje tego typu podejmowane są
jednoznacznie i szybko, przez niewielką liczbę uczestników organizacji. Z drugiej
strony dojrzałe organizacje mają możliwość większej mobilizacji kapitału na badania i rozwój, pomagające wdrażaniu innowacji, podejmują też świadome decyzje strategiczne.
Nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomie innowacyjności strategicznej ze względu na wielkość organizacji. Wskazuje się często, że małe firmy
są najbardziej zdolne do tworzenia wyjątkowych innowacji i jednocześnie ograniczania zagrożeń związanych z wielkością [Hitt, Ireland, Sirmon, i Trahms,
2011, s. 61]. Jednak tworzenie nowych technologii i innowacji jest ważne dla
wielu organizacji, bez względu na ich wielkość i wiek. Nowe firmy mogą stanąć
przed dylematem wyboru między wejściem na istniejące rynki a utworzeniem nowych rynków, poprzez rozwój produktu skrajnie innego od dotychczasowych rozwiązań lub tworzącego unikalną wartość dla klienta. Tworzenie zupełnie nowego
produktu opartego na radykalnej innowacji wymaga twórczości i przedsiębiorczego
podejścia organizacji wraz ze znacznymi inwestycjami, wysiłkiem, zaangażowaniem kapitału finansowego i przekierowaniem uwagi z obecnych produktów na
technologie przyszłości [Sood i Tellis, 2005]. Z kolei z przedstawionych powyżej
wyników badań można wywnioskować, że średnio rzecz biorąc, najwyższy poziom
innowacyjności strategicznej zaobserwowano w firmach z branży finansowej
i ubezpieczeniowej, zaś najniższy w przetwórstwie przemysłowym. W pozostałych
branżach ocena wymiarów innowacyjności jest podobna.
Na podstawie koncepcji Biltona i Cummingsa [2010], według której innowacyjność strategiczna to godzenie sprzeczności pomiędzy odkrywaniem a generowaniem nowych pomysłów, warto w kolejnym kroku zajrzeć do badanych
firm celem odpowiedzi na pytanie, jak współczesne przedsiębiorstwa radzą sobie z tą sprzecznością. Jeżeli potraktuje się oceny dwóch sprzecznych stwierdzeń
w kwestionariuszu jako dwa odrębne pytania, wtedy pogodzeniem sprzeczności
będzie odległość od punktu o najlepszej ocenie (7,7) do oceny dwóch wymiarów
wskazanych przez respondenta. Możliwe wartości tych odległości mieszczą się
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Podsumowanie
Na strategiczną innowacyjność składa się generowanie nowych idei, odkrywanie idei w otaczającej rzeczywistości, zrozumienie dla rozwiązywanych
problemów, pilne rozwiązywanie bieżących i naglących problemów, otwartość
na nieznane idee, wchodzenie w nowe obszary działalności, uczenie się na błędach, poszukiwanie, identyfikowanie i budowanie dobrych praktyk.
W praktyce działalności współczesnych przedsiębiorstw istotny jest kolejny
krok innowacyjności, polegający na komercjalizacji innowacji opartych na nowych i użytecznych ideach. Dotyczy on oceny zasadności wykorzystania przedsiębiorczej szansy, starannego zaplanowania szczegółów skutecznego i ekonomicznego wykorzystania pozytywnie ocenionych szans, a także uruchamiania
nowych przedsięwzięć w sposób zdyscyplinowany, z dbałością o szczegóły. To
także wykorzystywanie nadarzających się okazji, staranne i konsekwentne wdrażanie nowych idei rozpatrywanych pod kątem powiązań z rynkiem oraz cenność
strategiczna idei i projektów.
Z przedstawionego powyżej fragmentu badań wynika, że współczesne
przedsiębiorstwa w celu uzyskania wysokiej efektywności i utrzymania przewagi konkurencyjnej, nie tylko powinny się skupiać na odkrywaniu pomysłów, ale
też na ich generowaniu; obok wspierania procesów innowacyjności i odpowiedniego zorientowania strategii, a także na dbaniu o urzeczywistnienie innowacji
na żywotnym rynku.
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STRATEGIC INNOVATIVENESS
OF THE CONTEMPORARY ORGANIZATIONS
Summary: Much has been said about organizational innovativeness, and its effects on
competitive advantage or performance. However, innovativeness is often regarded as
a stand-alone construct, and as it cannot create value on its own, it should be analyzed on
the strategic level together with the entrepreneurship processes. This paper seeks to explain the construct of strategic innovativeness by linking various concepts and perspectives. Research results are presented, showing the level of strategic innovativeness in 606
Polish organizations, as well as analyzing their ability to reconcile the paradox between
generating and discovering new ideas for innovations.
Keywords: strategic innovativeness, entrepreneurship, performance.

