Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISSN 2083-8611
Nr 249 · 2015

Jacek Jagodziński

Damian Ostrowski

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
Instytut Logistyki
jacek.jagodzinski@wsb.wroclaw.pl

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wydział Finansów i Zarządzania
Instytut Logistyki
damian.ostrowski @wsb.wroclaw.pl

ROZKŁAD GRUP MODELU ROGERSA
NA PRZYKŁADZIE DOLNOŚLĄSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH
Streszczenie: Celem artykułu jest konfrontacja teoretycznych podstaw modelu Rogersa z praktyką
gospodarczą na przykładzie funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych działających na terenie
Dolnego Śląska. Zaprezentowane wnioski w niniejszym opracowaniu zostały wyciągnięte na
podstawie 98 ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z branży TSL w I i II kwartale
2013 r. w języku polskim. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań mogą stanowić cenne
źródło dla władz samorządowych projektujących i wdrażających strategie rozwoju innowacyjności
na poziomie regionalnym.
Słowa kluczowe: logistyka, model Rogersa, innowacyjność.

Wprowadzenie
W rozwoju społeczno-gospodarczym danego kraju kluczowe znaczenie zyskuje innowacyjność rozumiana jako umiejętność kreowania nowych produktów/usług, myśli/idei itp. oraz możliwość jej dyfuzji. Innowacyjność całego systemu gospodarczego jest
lustrzanym odbiciem innowacyjności pojedynczych podmiotów gospodarczych. Poziom
innowacyjności konkretnej gospodarki stanowi miernik obrazujący jej postęp ekonomicznospołeczny oraz jest silnie skorelowany z poziomem życia mieszkańców. Polska gospodarka
stoi przed ważnymi problemami dotyczącymi wyboru dalszej ścieżki rozwojowej.
Uwzględniając wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego naszego kraju bazującego
na przywództwie niskich kosztów, zasadne jest, by państwo tworzyło mechanizmy sprzyjające polityce proinnowacyjnej. Przejawiać się to może w tworzeniu właściwej atmosfery
dla działań innowacyjnych, rozwiązaniach prawnych czy udogodnieniach w polityce podatkowej. Polska gospodarka, a co za tym idzie polskie przedsiębiorstwa nie są innowacyjne. Z danych publikowanych w prasie wynika, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc
wśród państw UE. Polska w 2012 r. na działalność badawczo-rozwojową przeznaczyła
kwotę ponad 14 miliardów złotych, co było równe 0,9% PKB kraju. Polska gospodarka
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wciąż ma zbyt mało przedsiębiorstw, które nie tylko uznają innowacyjność za jeden z celów
strategicznych, ale też potrafią skutecznie pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami
i osiągają z tego tytułu realne korzyści [Kalinowski, Żagun, 2014, s. 33].
Współczesna branża logistyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się kategorii
działalności, szczególnie w Polsce, gdzie wciąż rozwija się rynek usług internetowych wymagających szerokiego zaplecza w dziedzinie transportu i magazynowania. Rozwój wynika
także z łatwiejszego dostępu do innowacji, zwłaszcza trzech grup: nowoczesnych technologii, łatwiejszych sposobów komunikacji i efektywniejszych sposobów zarządzania, a poprzez nie sprawniejszego wykonywania czynności logistycznych, takich jak planowanie,
przesyłanie i kontrola [Jagodziński, Ostrowski, 2014, s. 215-230]. Komunikacja i zarządzanie
informacją jest najbardziej istotną innowacją w dziedzinie logistyki [Jagodziński, Kłosowski,
2013, s. 7-9]. Dlatego współczesny przedsiębiorca poszukuje narzędzi diagnostycznych,
których celem jest pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z:
• wypuszczeniem na rynek innowacji,
• adaptacją innowacji przez własne przedsiębiorstwo.
Ocena momentu wypuszczenia innowacji na rynek jest możliwa przy wykorzystaniu modeli dyfuzyjnych (Bassa, Rogersa), jednakże wymaga szerokiej znajomości rynku,
a także charakteru innowacji i szeregu danych o podobnych rozwiązaniach. W literaturze
pokazano szereg przykładów, iż model Bassa może być i jest wykorzystany w problemach decyzyjnych tego rodzaju [Van den Butle, 2002; Jagodziński, Ostrowski, 2013,
s. 97-115]. Poprzez dyfuzje rozumie się „rozpowszechnienie innowacji poprzez kanały
rynkowe i nierynkowe, począwszy od wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie”
[Podręcznik Oslo, 2008, s. 20].
Zatem usługodawca jest zainteresowany znajomością obszaru zbytu, z jednej strony nasyceniem rynku danym rozwiązaniem, a z drugiej charakterystyką potencjalnych
klientów. Rzeczywisty opis rozkładu wraz z informacjami na temat poszczególnych grup
opisanych przez Rogersa pozwala na zastosowanie optymalnych sposobów marketingowych w celu dotarcia do klientów.

1. Model Rogersa i Bassa – wprowadzenie
W artykule Uzasadnienie potrzeby badań nad innowacyjnością w logistyce z wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych autorzy szczegółowo zaprezentowali znaczenie i rolę
dyfuzji innowacji oraz scharakteryzowali główne modele związane z tym zjawiskiem,
tzn. model Rogersa i Bassa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie krótką
charakterystykę omawianych modeli.

1.1. Model Rogersa
Zdaniem teoretyka dyfuzji innowacji E.M. Rogersa najszybciej będą przyjmowane
innowacje, które:
• przynoszą dodatkowe korzyści, których nie można czerpać z wcześniej znanych
rozwiązań,
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są łatwo przyswajalne przez użytkowników dzięki temu, że łatwo wpasowują się w dotychczasowe sposoby działania i myślenia,
są łatwe w użyciu,
są testowalne,
można zauważyć wyniki ich stosowania przez innych użytkowników – obserwowalność [Klincewicz, 2011, s. 28-29].

Rys. 1. Krzywa dzwonowa modelu Rogersa, opisująca grupy adaptatorów innowacji
Źródło: Na podstawie Klincewicz [2011, s. 75].

Rogers w swoich pracach na temat dyfuzji innowacji wykazał, że źródłem powodzenia
implementacji innowacji jest potencjalna postawa użytkowników. Wykorzystując model
krzywej S, Rogers dokonał podziału adaptatorów na segmenty (rys. 1). Według Rogersa
adaptatorów można podzielić na następujące grupy:
• innowatorzy,
• wcześni użytkownicy,
• wczesna większość,
• późna większość,
• maruderzy.
Pierwsza grupa to innowatorzy, czyli pierwsi użytkownicy decydujący się na wykorzystanie innowacji. „Gadżeciarze”, którzy z założenia interesują się rzeczami nowymi, ale
równocześnie bardzo szybko się nimi nudzą. Wcześni użytkownicy to pionierzy w danej
dziedzinie. Świadomie podejmują ryzyko z wprowadzeniem innowacji, oczekując równocześnie większych zysków z wczesnego przyjęcia pewnej nowości. Wczesna większość to użytkownicy reprezentujący rynek masowy, oczekują sprawdzonych innowacji, bardzo liczą się
z referencjami osób i przedsiębiorstw, które przyjęły już nowość. Ta grupa skrupulatnie
przeanalizuje korzyści i straty z wdrożenia danej innowacji. Późna większość są to sceptycy,
nieznajdujący w nowym rozwiązaniu realnych korzyści, a o przyjęciu innowacji decyduje
presja otoczenia. Późna większość następuje po szczycie sprzedaży, zatem gdy nowość wykorzystuje już ponad połowa użytkowników (por. rys. 1). Maruderzy to ostatnia grupa imitatorów, cechuje ich niechęć do innowacji. Końcowy segment imitatorów zwykle do wprowadzenia nowego produktu czy usługi zostaje zmuszony [Klincewicz, 2011, s. 76-95].
W modelu Rogersa końcowy fragment dyfuzji jest w pewien sposób umowny, gdyż część
maruderów adaptuje innowacje po bardzo długim czasie lub nie dokonuje imitacji.
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1.2. Model Bassa
Wykorzystując prace Rogersa F.M. Bass zaproponował zmatematyzowany opis.
Według Bassa dyfuzję innowacji można postrzegać jako „proces społeczny, przebiegający w czasie, który odzwierciedla zmienna t. Wraz z postępem dyfuzji zwiększa się łączna
liczba użytkowników innowacji – rośnie wartość. W danym momencie czasu przybywa
nowych adaptatorów, co odzwierciedla wykres krzywej dzwonowej dla procesu dyfuzji”
[Klincewicz, 2011, s. 155]. Przebieg dyfuzji opisuje następujące równanie różniczkowe
[Philippas, 2011, s. 33-34]:
dN(t)/dt = [p + q/m N(t)][m – N(t)]

(1)

gdzie:
N(t) – łączna liczba użytkowników innowacji, zatem pochodna N(t) po czasie oznacza
przyrost nowych użytkowników,
m
– łączna liczba potencjalnych i obecnych użytkowników innowacji, zatem (m – N(t))
oznacza liczbę potencjalnych użytkowników innowacji, w modelu Bassa zakłada
się, że cały rynek zaadaptuje innowację,
p
– współczynnik innowacji – odzwierciedlający wpływ działań marketingowych
na dyfuzję,
q
– współczynnik imitacji – odpowiadający za wpływ obserwacji i powielania innowacyjności przez użytkowników.

2. Wyniki badań
W ramach badań nad innowacyjnością przedsiębiorstw logistycznych na Dolnym
Śląsku w pierwszym półroczu 2013 r. rozesłano ankiety do ponad 200 firm z branży1,
szczegółowe opracowanie wyników 98 ankiet przedstawiono poniżej. Ankieterzy zostali
poproszeni o ocenę własnego przedsiębiorstwa – pytanie zostało sformułowane tak, aby
ukryć prawdziwą intencje przyporządkowywania polityki firmy do poszczególnych grup
Rogersa; zostały podane jedynie najistotniejsze cechy danej grupy.
Na rys. 2 przedstawiono podział na grupy modelu Rogersa przy uwzględnieniu
źródeł finansowania danego przedsiębiorstwa. Wśród przedsiębiorstw prywatnych tylko
z kapitałem polskim dominuje tendencja do ryzyka i inwestycji w technologie innowacyjne – 37,14% ankietowanych wskazało, że inwestuje w technologie niesprawdzone
i jeszcze nie zaakceptowane przez rynek. 22,86% przedsiębiorców z kapitałem polskim
wskazało, że inwestuje w innowacje, gdy korzysta z niej drobny procent rynku, a 20%,
gdy technologia jest już sprawdzona. Dla 2,86% ankietowanych warunkiem przyjęcia
innowacji jest posiadanie jej przez połowę rynku, a 17,14% czeka tak długo, jak to jest
możliwe z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań. W porównaniu z przedsiębiorstwami
1

Projekt naukowo-badawczy realizowany ze środków własnych WSB we Wrocławiu pt. Skala i potrzeby innowacyjności Firm Logistycznych Dolnego Śląska, skład: prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak (kierownik projektu),
dr inż. Jacek Jagodziński, dr Damian Ostrowski, mgr Jarosław Kłosowski, mgr Tomasz Hetmańczuk.
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państwowyymi i prywatnnymi z kapitaałem zagraniczznym w ocennie ankietowannych jest to
najbardziejj innowacyjnaa grupa wśródd firm logistyccznych na Dolnym Śląsku.
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Rys. 2. Poddział dolnośląskkich przedsiębiorstw logistyczznych na grupy wg modelu Rogersa
z uwzględnieniem
u
m źródeł finansoowania
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Rys. 3. Poddział dolnośląskkich przedsiębiorstw logistyczznych na grupy wg modelu Rogersa
z uwzględnieniem
u
m formy działalnności przedsiębiorstwa
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Badannia nad innow
wacyjnością w aspekcie kateegorii przedsiębiorstw (rys.. 3) wskazały, że najbbardziej innow
wacyjne są jeddnoosobowe dzziałalności gospodarcze i sppółki z o.o.,
w których to
t innowatorzyy stanowią odppowiednio 25%
% i 33,33%. Są to zarazem ddwie najbardziej zrównnoważone gruupy pod wzglęędem czasu wyboru
w
innowacji. W jednooosobowych
działalnoścciach gospodaarczych wczeeśni użytkown
nicy stanowiąą 12,5%, wczzesna większość stanoowi 25%, późźna większość – 12,5%, marruderzy to 25%), z kolei w
wśród spółek
z ograniczooną odpowieddzialnością wccześni użytkow
wnicy to 19,055%, wczesna w
większość –
23,81%), późna
p
większoość – 4,76%, maruderzy
m
– 19,05%.
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ryzykiem od
o innowatoróów, a zapewniiającą sowity zysk, jeśli innnowacja zostan
anie przyjęta
przez kolejnych użytkow
wników na rynkku. Pozostałe postawy
p
to innnowatorzy, wczzesna większość i maaruderzy (po 18,18%), czylii dominujące postawy
p
z mnniejszych przedsiębiorstw.
Zatem przyy rozszerzaniuu działalności dolnośląskich
d
firm logistyczznych (z małyych, na średnie) możnaa zauważyć tenndencję do zm
miany postawy na szybszą addaptację nowości, gdy posiada ją już pewien stoppień rynku. W przedsiębiorsstwach dużychh (50-249 i powyżej 250
m
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s nieco barddziej równom
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organizacjii zatrudniająccych od 50 doo 249 osób do
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kolejną gruupę stanowią wcześni użytkkownicy (23,5
53%), następnne innowatorzyy i maruderzy (po 177,65%) oraz późna większzość (11,76%
%). Mimo zbaalansowanego przedziału
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minację działańń innowacyjnyych nad długiim oczekiwaniem wdrożeniaa innowacji.
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ytkownicy (21,15%), wczesnna większość
(17,31%) i późna większzość (7,69%). Mimo iż więk
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watorów, to aż 1/4 ankietowan
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j to tylko możliwe.
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Rys. 5. Poddział dolnośląskkich przedsiębioorstw logistyczn
nych na grupy wg
w modelu Roggersa
z uw
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Klasyyfikacje uwzgględniającą podział rynku docelowego przedsiębiorsstw została
zaprezentoowana na rys. 5. Rynek kraajowy i lokaln
ny wskazuje na
n dwie domiinujące tendencje – innnowatorzy (440% na rynkuu lokalnym i 28,21%
2
na rynnku krajowym
m) oraz maruderzy (400% na rynku lokalnym
l
i 355,9% na rynku
u krajowym). Pozwala
P
to stw
wierdzić, że
wśród roddzimych przeddsiębiorstw z Dolnego Śląąska dominujee postawa ryyzykownych
adaptacji niesprawdzony
n
ych przez rynnek innowacjii, bądź niewdrrażanie ich w ogóle, do-
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póki nie poojawi się czynnnik zmuszająący przedsiębiiorstwo do wddrożeń. Ponaddto na rynku
lokalnym 20%
2
firm wskkazało na umiiarkowany mo
oment wdrożeenia innowacjii – akceptacji przez czzęść rynku, naatomiast na ryynku krajowym
m grupy umiaarkowane stanowią ponad
40% (17,995% wcześni użytkownicy, 10,26% wczzesna większość, 7,69% ppóźna większość). Wśśród bardziej doświadczonyc
d
ch przedsiębio
orstw działająccych na kontyynencie i na
całym świeecie postawy są
s bardziej zróównoważone. W zakresie dzziałalności na rynku europejskim wyyraźnie dominuuje postawa wcczesnych użytk
kowników (388,10%), następnnie wczesna
większość (19,05%) i pozostałe grupyy z wynikiem 14,29%. Wśróód firm z globaalnym zasięgiem działaalności wyraźnnie dominuje wczesna
w
więksszość (36,67%), następne gruupy to innowatorzy (223,33%), wczeeśni użytkownnicy (20%), maruderzy
m
(16,,67%) i późnaa większość
(3,33%). Warto
W
zauważyyć, iż postawyy proinnowacy
yjne są zdecyddowanie mocnniej uwydatnione w przzedsiębiorstw
wach o zasięguu działania mięędzynarodowyym niż tylko kkrajowym.
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Rys. 6. Poddział dolnośląskkich przedsiębiorstw logistyczznych na grupy wg modelu Rogersa
z podziałem na branże działalnośści

Samoodzielny wybóór grup innow
wacyjności w przedsiębiorrstwach z poodziałem na
branżę działalności wykkazuje większze zróżnicowaanie (rys. 6). Interesującą
I
ggrupę stanowią przewoźnicy prywaatni i firmy zw
wiązane z tran
nsportem pasaażerskim, w kktórej 100%
zadeklarow
wało się jako maruderzy. Również
R
wśró
ód operatorów
w infrastruktuury wyraźna
jest dominnacja postawy niechęci do wdrażania
w
inn
nowacji (na poziomie
p
66,66%), resztę
stanowią wcześni
w
użytkkownicy (33,333%). Firmy kurierskie zddecydowanie postrzegają
się jako innnowatorzy (422,11%) lub maruderzy
m
(31,58%), pozostaałe grupy nie są dominujące. Wyniika to z chęcii dominacji i większego zy
ysku na rynkuu poprzez wprowadzenie
nowinek teechnologicznyych (nowoczeesne systemy telematycznee) oraz prawddopodobnie
z oceny niektórych urząądzeń jako staandard w bran
nży. Wśród firm
f
kurierskicch wczesna
i późna więększość stanoowią po 10,53%
%, a wcześni użytkownicy
u
5,26%.
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Firmyy transportowee wykazują najjwiększą dojrzzałość w zakreesie wyboru etaapu wdrażania innowaacji. Wcześni użytkownicy
u
(441,18%), nastęępnie wczesnaa większość (223,53%) – te
dwie dominnujące grupy stanowią
s
najleppszy etap na wdrażanie
w
innow
wacji – w dalsszej kolejności mamy maruderów
m
(255,53%) oraz inn
nnowatorów i późną
p
większośść (po 5,88%)..
Operaatorzy logistycczni są najbarddziej zrównowaażoną grupą, z dominacją poostaw wczesnej adaptaacji innowacji (wcześni użytkkownicy – 33,,33%, innowattorzy i wczesnna większość
22,22%, póóźna większośćć i maruderzy 11,11%). Innee firmy z branżży logistycznejj na Dolnym
Śląsku wskkazują na analoogię do poprzedniej grupy (in
nnowatorzy 288,26%, wczesnna większość
26,09%, wccześni użytkow
wnicy 23,91%,, maruderzy 17
7,39%, późna większość
w
4,355%).
Zauw
ważono zatem,, iż wśród przzedsiębiorstw logistycznychh grupa związzana z transportem passażerskim orazz zarządzaniem
m infrastruktu
urą stanowi naajbardziej „opoorną grupę”
odnośnie do
d wdrażania innowacji (naajczęściej jest zmuszana doo aplikacji now
woczesnych
rozwiązań np. przez odppowiednie rozpporządzenia prrawne). Wynikka to najprawddopodobniej
z nakładów
w niezbędnych na wdrożenie innowacji – taakie działania jak
j modernizaccja magazynów czy zaakup nowej flooty autobusów stanowią bard
dzo duże obciąążenie dla tego typu przedsiębiorstw. W następując
ącą postawę wpisuje
w
się tak
kże przedsiębioorstwa prywattne, których
priorytetem
m w czasie kryzzysu jest przetrwanie na ryn
nku, a nie kossztowne inwesstowanie.
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Rys. 7. Poddział dolnośląskkich przedsiębioorstw logistycznych na grupy wg modelu Roggersa
z uw
względnieniem
m czasu działalności

Na poodstawie przeeprowadzonycch badań (rys.. 7) zauważonno, iż firmy kkrótko funkcjonujące na
n rynku (do 2 lat) obierajją jedną z trzeech strategii działania:
d
dążżą do pełnej
innowacyjnności – stosuj
ują najnowoczześniejsze rozzwiązania techhnologiczne, ppodejmując
równocześśnie ogromne ryzyko
r
(33,3%
%); korzystająą z technologiii sprawdzonycch (33,3%);
albo upatruują rentownośści w innych obszarach i wprowadzają
w
innowacje w momencie,
kiedy są do
d tego przym
muszone (33,33%). Można zatem
z
zauważżyć, że dla firrm działających krótkko na rynku, wystarczy
w
zasttosować uprosszczony modeel Rogersa, skłładający się
jedynie z 3 grup.
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Wśród przedsiębiorstw działających na rynku dłuższy okres (2-5 lat) obserwuje się tendencje do przesuniętego w czasie absorbowania nowych technologii. Innowatorzy stanowią
już jedynie 10% rynku, natomiast technologie są głównie adaptowane przez firmy na wczesnym etapie rozwoju na rynku (30%) i bardziej sprawdzone (30%), późni adaptatorzy stanowią 10%, a maruderzy 20% rynku. Firmy logistyczne działające od 2 do 5 lat są mniej skłonne do ryzyka i wykazują tendencje do stosowania innowacji zaakceptowanych przez
pewną małą część rynku.
Przedsiębiorstwa logistyczne będące na rynku 5-10 lat to głównie innowatorzy
(23,81%), wcześni użytkownicy (28,57%) i wczesna większość (33,33%). Model Rogersa wskazuje, iż wcześni użytkownicy i gadżeciaże nie mają gwarancji zwrotu nakładów
na technologie – jednocześnie ponad 50% dolnośląski firm logistycznych istniejących na
rynku wskazało na przynależność do tych grup. To zatem najbardziej skłonna do ryzyka
grupa przedsiębiorstw. Maruderzy wśród firm 5-10-letnich stanowią jedynie 14,29%.
Najbardziej zrównoważoną grupę w dziedzinie adaptacji innowacji stanowią przedsiębiorstwa działające ponad 10 lat na rynku. Dominujące grupy – innowatorzy i maruderzy (27,12%) – reprezentują dwie skrajne metody postępowania, natomiast rozkład
pozostałych postaw to: wcześni użytkownicy (20,34%), wczesna większość (15,25%),
późna większość (10,17%).
Przy interpretacji wyników ankiety należy pamiętać, że jest to subiektywna samoocena przedsiębiorców i w pewnych przypadkach ankietowani mogli doszukiwać się we
własnych firmach cech przynależności do grup bardziej innowacyjnych niż są w rzeczywistości. Teoretyczny model Rogersa zakłada, że innowatorzy, wcześni użytkownicy
i wczesna większość powinni stanowić połowę wszystkich badanych, a na podstawie
przedstawionych wyników pokazano, iż grupy bardziej innowacyjne dominują.

3. Trendy innowacyjności
Przedsiębiorstwo, którego celem jest sprzedaż innowacji na rynku, powinno przeprowadzić badania rynku w celu zidentyfikowania potencjalnych odbiorców. W celu
wykorzystania przeprowadzonych badań ankietowych do łatwej identyfikacji, które ze
zbadanych grup są bardziej otwarte na nowości w zakresie usług i produktów, zaproponowano prosty wskaźnik innowacyjności. Indykator przyjmuje wartości zgodnie z następującymi regułami.
Przedsiębiorstwo jest innowacyjne, jeżeli wdraża innowacje we wczesnym stadium
jego rozwoju na rynku, czyli badane przedsiębiorstwo wpisuje się w jedną z trzech grup:
innowatorzy, wcześni użytkownicy i wczesna większość. Zatem aby wyliczyć wartość
wskaźnika innowacyjności, należy zsumować wielkości trzech wskazanych grup. Zgodnie
z teoretycznym modelem Rogersa trzy pierwsze grupy użytkowników powinny stanowić
50% wszystkich potencjalnych adaptatorów innowacji. Prosty wskaźnik innowacyjności
opisuje zatem, ile procent użytkowników pragnie wdrożyć innowacje najpóźniej na etapie,
gdy innowacja jest sprawdzona przez użytkowników. Analogicznie firma uznawana jest za
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nieinnowaccyjną, jeśli wddraża innowacje, dopiero gdy
y posiada ją juuż połowa rynkku lub czeka
z wdrożeniiem tak długo, jak to tylko możliwe.
m
Wskaaźniki innowaccyjności dla doolnośląskich
przedsiębioorstw logistyczznych zostały zaprezentowan
z
ne na rysunkachh 8-13.
Na ryysunku 8 przeedstawiono wskaźnik
w
innow
wacyjności dlaa dolnośląskicch przedsiębiorstw loggistycznych z uwzględnieniiem źródeł fin
nansowania. Według
W
badań najbardziej
innowacyjnne są przedsięębiorstwa pryw
watne tylko z kapitałem polskim (80%), a następnie
prywatne z kapitałem zaggranicznym (766,09%), natom
miast przedsiębbiorstwa państw
wowe wskazują przynaależność do grrup późnej wiiększości i maaruderów, zateem są nieinnow
wacyjne.

Rys. 8. Wsppółczynnik innowacyjności dlla dolnośląskich
h przedsiębiorsttw logistycznycch
z uw
względnieniem źródeł finansow
wania

Rys. 9. Wsppółczynnik innowacyjności dlla dolnośląskich
h przedsiębiorsttw logistycznycch
z uw
względnieniem formy działalnności przedsiębiiorstwa

Rys. 9 prezentuje współczynnik
w
k innowacyjno
ości w odniesieniu do formyy działalności przedsiębiorstwa. W tej klasyfikkacji najbardzziej innowacyyjne są spółkki osobowe
(100%), sppółki z ogranniczoną odpow
wiedzialnościąą 76,19%, jeddnoosobowe ddziałalności
gospodarczze 62,5%, natoomiast najgorrzej wypadły spółki
s
akcyjnee z wynikiem 44,44%.
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Rys. 10. W
Współczynnik innnowacyjności dla dolnośląskiich przedsiębiorrstw logistycznnych
z uwzględnieniem wielkości zaatrudnienia

Rys. 10 obrazuje współczynnik
w
k dolnośląskich
h przedsiębioorstw w konteekście ilości
pracownikóów zatrudnianyych przez firm
mę. Najbardziejj innowacyjne są przedsiębioorstwa średnie zatrudnniające 10-49 osób (81,82%
%) oraz 50-249
9 osób (70,59%
%), najmniej działalności
gospodarczze z ilością luddzi powyżej 250 osób (67,31%
%) oraz małe firmy
f
1-9 osóbb (61,54%).

Rys. 11. W
Współczynnik innnowacyjności dla
d dolnośląskicch przedsiębiorrstw logistycznyych
z uwzględnieniem
u
m rynku działallności

Rys. 11 przedstaw
wia wyniki wskkaźnika innow
wacyjności zee względu na rynek działalności: fiirmy o zasięggu globalnym (80%), rynek
k europejski (771,43%), lokaalny (60%),
krajowy (556,41%).
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Rys. 12. W
Współczynnik innnowacyjności dla
d dolnośląskicch przedsiębiorrstw logistycznyych
z uwzględnieniem
u
m szczegółowejj branży przedssiębiorstwa

Rys. 12 wskazuje, iż przy uwzgględnieniu braanży najbardziiej innowacyjne są firmy
zaklasyfikoowane do kattegorii inne (78,26%), w dalszej
d
kolejnności są operaatorzy logistyczni (777,78%), firmyy transportowee (70,59%), firmy
f
kurierskkie (57,89%), a najmniej
innowacyjnne to: operattorzy infrastruuktury (33,33
3%) oraz trannsport pasażeerski (0%).
Biorąc podd uwagę czas działania na rynku,
r
najbarrdziej innowaccyjne są firmyy ze stażem
5-10 lat (885,71%), 2-5 lat
l (70%), do 2 lat (66,67%
%), powyżej 10 lat (62,71%
%), dane zaprezentowaano na rys. 133.

Rys. 13. W
Współczynnik innnowacyjności dla dolnośląskich przedsiębiorrstw logistycznyych
z uwzględnieniem
m czasu działallności na rynku
u

d
p
przedsiębiorstw
w logistyczPrzeddstawione wsppółczynniki innnowacji dla dolnośląskich
nych mogąą być bardzo prrzydatne dla dyystrybutorów nowoczesnych
n
h rozwiązań, gddyż wskazują, które gruupy są najbarddziej podatne na
n adaptacje tecchnologii.
Z przeeprowadzonycch badań wynikkają m.in. nasttępujące wniosski:
• przedsięębiorstwa pańsstwowe jako ostanie
o
wdrażajją innowacje,
• firmy z kapitałem zagranicznym
z
w porównaniu do firm z kapitałem poolskim mają
przesunnięty w czasiee etap wdrażaania innowacjji, co wiąże się
s z większąą pewnością
uzyskannia zysku,
• najbarddziej innowacyjjne są jednoosoobowe działalnoości gospodarccze i spółki z o..o.,
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• firmy działające krótko na rynku (do 2 lat) obierają jedną z trzech strategii działania: dążą
do pełnej innowacyjności – stosują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, podejmując równocześnie ogromne ryzyko, korzystają z technologii sprawdzonych albo
upatrują rentowności w innych obszarach i wprowadzają innowacje w momencie, kiedy
są do tego przymuszone,
przedsiębiorstwa logistyczne będące na rynku w okresie 5-10 lat to głównie innowatorzy,
wcześni użytkownicy i wczesna większość.

Podsumowanie
Prawdziwa innowacja nie jest przypadkowa i nie zdarza się w krótkim okresie. Wymaga konsekwentnych długofalowych działań oraz odpowiedniej motywacji. W niniejszym
artykule autorzy zaprezentowali praktyczne wykorzystanie modelu Rogersa w procesie diagnozy stanu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zaprezentowane wyniki badań
mogą stanowić cenne źródło informacji dla przedsiębiorców wdrażających innowacje,
dla władz samorządowych kreujących skuteczną proinnowacyjną politykę regionalną,
a także dla firm zajmujących się dystrybucją innowacji.
W artykule przedstawiono szczegółowy podział dolnośląskich przedsiębiorstw logistycznych z uwzględnieniem momentu adaptacji nowoczesnych rozwiązań (grupy Rogersa).
Z badań wynika także, że największymi adaptatorami innowacji we wskazanym obszarze są
przedsiębiorstwa z kapitałem polskim, działające na rynku globalnym, zatrudniające od 10 do
49 osób i działające na ryku od 5 do 10 lat. Przeprowadzone badania pokazują nie tylko
aktualny stan, ale mogą być bardzo przydatne np. dla celów marketingowych.
Zastosowanie teoretycznych modeli dyfuzyjnych w praktyce gospodarczej (w tym
modelu Rogersa) można potraktować jako jedno z wielu narzędzi diagnostycznych
umożliwiających skuteczne podejmowanie decyzji zarządczych. Temat jest na tyle interesujący i złożony, że wymaga kontynuacji w obszarze teoretycznym i praktycznym.
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DISINTEGRATION OF GROUP OF ROGERS MODEL ON EXAMPLE
OF THE LOWER-SILESIAN LOGISTICAL ENTERPRISES
Summary: The purpose of this article is to confront the theoretical model of Rogers and business
practice on the example of the logistics companies operating in Lower Silesia. Conclusions presented
in this report were drawn from a survey of 98 companies in the branch of logistics. Survey took part
in 2013 in the Polish language. Conclusions from the studies can be a valuable source for local authorities, to design and implement strategies for the development of innovation at regional level.
Keywords: logistics, Rogers model, innovation.

