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SPRAWNOŚĆ INNOWACYJNA ORGANIZACJI  
A NADMIARY ORGANIZACYJNE.  

PODSUMOWANIE BADAŃ ŚWIATOWYCH 
 
Streszczenie: Celem artykułu jest ustalenie luk badawczych w zakresie relacji pomiędzy 
sprawnością innowacyjną organizacji a nadmiarami organizacyjnymi. Artykuł korespondu-
je z behawioralną teorią firmy. Zastosowano systematyczny przegląd literatury, w wyniku 
którego przeanalizowano 21 wyselekcjonowanych artykułów. W efekcie przeprowadzonej 
analizy ustalono, że rola nadmiarów organizacyjnych w kształtowaniu poziomu sprawno-
ści innowacyjnej nie jest jednoznaczna i może to wynikać z przyjęcia niewystarczającej 
perspektywy badawczej. Wskazano także na luki badawcze skoncentrowane wokół pro-
blemów związanych z zarządzaniem wiedzą, inwestycjami i działaniami w zakresie B+R, 
ochroną interesariuszy i konfiguracją nadmiarów. 
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Wprowadzenie 
 

Zarówno problem sprawności, jak i problem zasobów jest obecny w wielu 
ujęciach w zarządzaniu oraz analizowany w wielu kontekstach. Istotny wkład  
w rozwój nauki w zakresie pierwszego z nich miał m.in. T. Kotarbiński [1972,  
s. 18]. Zarządzanie strategiczne odwołuje się do poszczególnych ujęć ekonomii 
instytucjonalnej, a także umożliwia wyprowadzenie na ich podstawie odrębnej 
perspektywy. Podejścia konkurują ze sobą i stanowią zwykle określoną osnowę 
dla prowadzonych badań. Dwa podejścia są szczególnie obecne w badaniach do-
tyczących procesu innowacji oraz jego sprawności: podejście zasobowe (RBV) 
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[Barney, 1991, s. 99-120] oraz podejście oparte na behawioralnej teorii firmy 
[Cyert i March, 1963], w ramach którego istotnym obszarem analizy jest redun-
dancja zasobów, czyli ich nadmiary. Niniejszy artykuł jest rozwinięciem podej-
ścia drugiego. Idea główna pojawiła się podczas usystematyzowanych studiów 
literaturowych dotyczących czynników wpływających na sprawność innowacyj-
ną współczesnych organizacji oraz po przemyśleniu rozważań głównego autora 
powołującego się na ten nurt w Polsce [Krupski, 2012, s. 11-22]. W poszukiwa-
niu luk badawczych obecnych w analizowanym materiale opartym na badaniach 
wtórnych znaleziono pewną populację badań dotyczących tego problemu i pozo-
stawiających nadal niedosyt badawczy. Zauważono, że problem ten jest nadal 
obecny w badaniach światowych, choć pierwotna teoria pochodzi z 1963 roku 
[Cyert i March, 1963]. Niniejszy artykuł ma na celu podsumowanie badań doty-
czących relacji pomiędzy nadmiarami organizacyjnymi a sprawnością innowa-
cyjną w sensie pośrednim i bezpośrednim oraz wskazanie na potencjalne luki 
badawcze. Aby ten cel osiągnąć, przeprowadzono iteracyjny systematyczny 
przegląd literatury światowej dostępnej w bazach czasopism elektronicznych.  
 
 
1. Sprawność innowacyjna i podstawowe podejścia do jej pomiaru  
 

Pojęcie „sprawność innowacyjna” (ang. innovation performance) nie znaj-
duje się jeszcze obecnie w standardzie definicji w zarządzaniu i wymaga szer-
szego objaśnienia. W literaturze światowej pojęcie to jest także relatywnie nowe. 
Według J. Hagedoorn i M. Cloodt [2003] istnieją dwa główne typy sprawności 
innowacyjnej, które obejmują sprawność wynalazczą oraz sprawność technolo-
giczną. Inni wyróżniają także sprawność innowacyjną w wąskim znaczeniu, 
związaną z komercjalizacją wynalazków, oraz w szerokim znaczeniu, obejmują-
cą ich implementację [Hagedoorn, Cloodt, 2003, s. 1367]. Sprawność ta może 
być także rozpatrywana w wymiarze efektywności innowacyjnej (np. jako liczba 
nowych produktów) oraz alternatywnie jako rentowność innowacyjności (np. 
odsetek przychodów ze sprzedaży nowych produktów) [Zheng, Li, Wu, 2013,  
s. 1215-1216]. Według niektórych autorów sprawność innowacyjna może być 
rozpatrywana także jako stan jakości procesu innowacji oraz jako skuteczność 
innowacyjna [Tseng i Tseng, 2016, s. 89]. 

Wyniki badań światowych analizowanych przez autora wykazały bezpo-
średnią relację pomiędzy sprawnością innowacyjną organizacji a jej sprawnością 
ekonomiczną lub finansową [por. np. Anning-Dorson, 2017; Dekaoulou i Tivel-
las, 2017]. Wykazano także relację pośrednią poprzez wpływ sprawności inno-
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wacyjnej na sprawność organizacyjną [Chong i in., 2011] oraz inne wskaźniki 
sprawnościowe, takie jak wartość relacji z klientem [Dekaoulou i Tivellas, 2017] 
lub wartość eksportu [Gkypali, Rafailidis, Tsekouras, 2015].  
 
 
2. Istota nadmiarów organizacyjnych 
 

W literaturze można spotkać pojęcie nadmiarów organizacyjnych jako kon-
cepcji o wielu wymiarach. Różne typy nadmiarów mogą występować w określo-
nych konfiguracjach jako określone wiązki zasobów. Dotyczy to szczególnie firm 
innowacyjnych, w których ryzyko wynikające ze zmienności otoczenia powoduje 
konieczność angażowania nadmiarowych zasobów w celu zabezpieczenia np. płyn-
ności finansowej [por. Marlin i Geiger, 2015, s. 2684]. Najczęściej podawane typy 
nadmiarów to nadmiary finansowe – financial slack (np. rezerwa na kapitał obroto-
wy netto) oraz kadrowe – HR slack [Malen i Vaaler, 2017, s. 783]. 

W literaturze dotyczącej nadmiarów można spotkać ich podział na zaabsor-
bowane (absorbed slack), czyli te, które są już obecnie zaangażowane w okre-
ślone procesy, ale ich poziom jest większy niż wymagane minimum konieczne do 
realizacji bieżących zadań, oraz na niezaabsorbowne (unabsorbed slack), czyli ist-
niejące w ramach organizacji, płynne i łatwe do identyfikacji nadmiary, które nie są 
przypisane do realizacji określonych zadań [Wang, Guo, Yinn, 2017, s. 657]. Nad-
miary niezaabsorbowane mogą być postrzegane jako dostępne (aviable slack), łatwo 
odzyskiwalne (recoverable slack) oraz potencjalne (potential slack). Nadmiary 
można uznać za dostępne w przypadku, gdy są ulokowane w organizacji i dostępne 
w sposób bezpośredni. Przykładem mogą być zapasy materiałowe oraz buforowe 
zapasy gotówkowe. Nadmiary łatwo odzyskiwalne, takie jak wsparcie pracowników 
IT, są osadzone w ramach organizacji, ale ich wykorzystanie (łączące się często  
z dodatkowym kosztem zaangażowania) jest utrudnione, wymaga bowiem podjęcia 
dodatkowych decyzji przez menedżera. Trzeci rodzaj nadmiarów, zwany potencjal-
nym (np. zdolność kredytowa), to zasoby znajdujące się poza organizacją  
i w związku z tym najmniej dostępne dla menedżerów [Wiersma, 2017, s. 447; Bo-
urgeois, 1981; Bourgeois i Singh, 1983]. 

W niektórych ujęciach (np. w przypadku teorii agencyjnej) problem nad-
miarów jest łączony z dysfunkcją w zakresie efektywności ekonomicznej i orga-
nizacyjnej, zatem poziom optymalny tychże zasobów powinien wynosić zero 
[Love i Nohria, 2005, s. 1090], jednakże wiele badań prowadzonych w zakresie 
roli nadmiarów w procesie innowacji nie daje tak jednoznacznej odpowiedzi. 
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3.  Rola nadmiarów organizacyjnych w procesie innowacji.  
Opis przeprowadzonych badań 

 

W ramach badań przeanalizowano wyniki badań dostępnych na świecie w za-
kresie sprawności innowacyjnej w odniesieniu do różnych poziomów analizy w or-
ganizacji. Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury w trybie iteracyjnym.  

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem baz EBSCO, PROQUEST, 
ELSEVIER, Emerald, JSTOR i Wiley. W pierwszej iteracji wyselekcjonowano 
wszystkie artykuły badawcze zawierające słowo kluczowe “innovation perfor-
mance”. Wyróżniono pięć obszarów problemowych obecnych w badaniach nad 
sprawnością innowacyjną: zarządzanie wiedzą, zasoby i zdolności organizacyj-
ne, struktura organizacyjna wraz z kulturą i stylem zarządzania, problem strate-
gii oraz problemy związane ze strukturą zewnętrzną i otoczeniem. W ramach na-
stępnej iteracji ponownie dokonano przeglądu baz i wyselekcjonowano 33 
artykuły zawierające pojęcie “organizational slack” w tytule, słowach kluczo-
wych lub abstrakcie, które w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyły procesu 
innowacji. Po odrzuceniu artykułów o charakterze koncepcyjnym i analiz przy-
padku przyjęto do analizy 21 artykułów obejmujących materiał badawczy speł-
niający przyjęte kryteria. W analizie wzięto pod uwagę wszystkie dostępne wy-
niki badań bez wyłączenia poszczególnych krajów ani regionów. Podsumowanie 
wyników badań zostało przedstawione w tabeli 1.  
 
Tabela 1.  Relacje pomiędzy nadmiarami organizacyjnymi a sprawnością innowacyjną 

organizacji. Podsumowanie badań światowych publikowanych  
w bazach elektronicznych 

 

Autorzy Hipotezy Weryfikacja 
1 2 3 

Alessandri  
i Pattit [2014] 

Istnieje relacja pomiędzy nadmiarami organizacyjnymi a inwestycjami  
w B i R jako czynnikiem kształtującym sprawność innowacyjną. Relacja ta 
jest moderowana przez uwzględnienie partycypacji menedżerów zyskach 

+/– 

Chen, Huang 
i Lin [2012] 

Nadmiary organizacyjne negatywnie moderują relację pomiędzy internacjo-
nalizacją B i R a sprawnością innowacyjną. Wyższa sprawność innowacyjna 
jest osiągana, jeśli nadmiary organizacyjne są bardziej dostępne w fazie  
decentralizacji (w procesie internacjonalizacji) niż w fazie recentralizacji 

+ 

Chen i in. 
[2016] 

Organizacje posiadające wyższy poziom nadmiarów mają większą siłę  
przetargową w sporach patentowych, co może skutkować wykazywaniem 
przez nie wyższej sprawności innowacyjnej 

+ 

Chen i Huang 
[2010] 

Poziom nadmiarów organizacyjnych negatywnie moderuje relację pomiędzy 
jakością pracy a sprawnością innowacyjną 

+ 

de Araújo 
Burcharth, 
Lettl i Ulhøi 
[2015] 

Nadmiary organizacyjne pozostają w pozytywnej relacji ze sprawnością  
procesu nabywania i asymilacji wiedzy (tzw. potencjalną zdolnością absorpcyjną)

+/– 

Nadmiary organizacyjne pozostają w pozytywnej relacji ze sprawnością  
procesu transformacji i eksploatacji wiedzy zewnętrznej (tzw. realizowaną 
zdolnością absorpcyjną)  

+ 
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cd. tabeli 1 
 

1 2 3 
Geiger  
i Makri [2006] 

Istnieje relacja pomiędzy nadmiarami organizacyjnymi a sprawnością  
innowacyjną mierzoną przez liczebność wprowadzanych w organizacji  
innowacji. Relacja ta jest moderowana przez intensywność działań B i R 

+/– 

Herold,  
Jayaraman  
i Narayanaswa-
my [2006] 

Istnieje relacja pomiędzy nadmiarami organizacyjnymi a jakością osiągnięć 
patentowych odzwierciedlającą sprawność innowacyjną organizacji.  
Relacja ta słabnie po osiągnięciu określonego punktu. Jest ona także  
moderowana przez intensywność patentowania w danej branży 

+ 

Huang i Chen 
[2010] 
 

Zaabsorbowane nadmiary pozytywnie moderują relację pomiędzy  
dywersyfikacją technologiczną a sprawnością innowacyjną. Wysoki  
poziom zaabsorbowanych nadmiarów zwiększa korzyści osiągane przez 
sprawność innowacyjną przypisywane dywersyfikacji technologicznej.  
Poziom niezaabsorbowanych nadmiarów negatywnie moderuje relację  
pomiędzy dywersyfikacją technologiczną a sprawnością innowacyjną  
w ten sposób, że wysoki poziom niezaabsorbowanych nadmiarów  
zmniejsza korzyści sprawności innowacyjnej przypisywane dywersyfikacji 
technologicznej  

+ 

Hughes- 
-Morgan,  
Kolev i Mcna-
mara [2018] 

Organizacje o wyższym poziomie nadmiarów organizacyjnych będą  
wykazywały wyższy poziom agresywności konkurencyjnej (która może się 
przejawiać zwiększoną innowacyjnością) +/– 

Jin i in. [2015] 
 

Nadmiary organizacyjne moderują relację pomiędzy szerokością wiedzy  
a eksploratywną sprawnością innowacyjną +/– 

Nadmiary organizacyjne moderują relację pomiędzy szerokością wiedzy  
a eksploatacyjną sprawnością innowacyjną +/– 

Nadmiary organizacyjne moderują relację pomiędzy głębokością wiedzy  
a eksploratywną sprawnością innowacyjną + 

Nadmiary organizacyjne moderują relację pomiędzy głębokością wiedzy  
a eksploratacyjną sprawnością innowacyjną +/– 

Lee [2015] Nadmiary organizacyjne pozytywnie wpływają na inwestycje w zakresie  
innowacji +/– 

Malen  
i Vaaler [2017] 

Relacja pomiędzy finansowymi nadmiarami organizacyjnymi a działaniami 
innowacyjnymi jest moderowana przez poziom ochrony akcjonariuszy,  
ale nie przez ochronę pracowników. Relacja pomiędzy nadmiarami  
organizacyjnymi HR a działaniami innowacyjnymi jest moderowana przez 
poziom ochrony akcjonariuszy oraz pracowników 

+ 

Marlin  
i Geiger [2015] 

Konfiguracje niskich poziomów nadmiarów dostępnych, odzyskiwalnych 
i potencjalnych obniżają poziom innowacji. Inne kombinacje nie skutkują 
tak jednoznacznym efektem 

+ 

Mousa  
i Chowdhury 
[2014] 

Relacja pomiędzy nadmiarami finansowymi a innowacją przyjmuje kształt 
odwróconej litery U + 

Nystrom,  
Ramamurthy  
i Wilson [2002] 

Poziom nadmiarów organizacyjnych pozostaje w pozytywnej relacji  
z poziomem innowacyjności + 

Parida 
i Örtqvist 
[2015] 

Poziom nadmiarów finansowych, zdolność IT i zdolności sieciowe mają  
pozytywny interaktywny wpływ na sprawność innowacyjną małych spółek + 
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cd. tabeli 1 
 

1 2 3 
Troilo De Luca 
i Atuahene- 
-Gima [2014] 

Poziom nadmiarów organizacyjnych pozostaje w pozytywnej relacji  
z poziomem innowacji radykalnej + 

Wang, Guo  
i Yinn [2017] 

Wysoki poziom zaabsorbowanych nadmiarów organizacyjnych  
ma negatywny wpływ na otwartość w poszukiwaniach wiedzy. Wysoki  
poziom niezaabsorbowanych nadmiarów organizacyjnych ma pozytywny 
wpływ na otwartość w poszukiwaniach wiedzy 

+ 

Wiersma 
[2017] 

Istnieje pozytywna relacja pomiędzy dostępnym nadmiarem a sprawnością 
innowacyjną. Relacja ta jest moderowana poprzez poziom dostępności  
okazji inwestycyjnych.  

+ 

Wu [2008] Wysoki poziom nadmiarów organizacyjnych moderuje pozytywnie relację 
pomiędzy kompetencjami zarządu a sprawnością innowacyjną 

+ 

Yang, Chou  
i Chiu [2014] 

Nadmiary organizacyjne wzmacniają relację pomiędzy zmianami w różnych 
aspektach organizacyjnych a poziomem radykalnej innowacji 

– 

Yang, Zhou  
i Zhang 
[2015] 

Relacja pomiędzy nadmiarem organizacyjnym a sprawnością innowacyjną 
przyjmuje kształt odwróconej litery U. Jeśli nadmiar jest niski, jakość  
informacji IT podnosi sprawność innowacyjną 

+ 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że rola nadmiarów orga-
nizacyjnych w kształtowaniu sprawności innowacyjnej organizacji jest niejedno-
znaczna i wymaga dalszych badań.  

Pozytywnie zweryfikowano wiele hipotez. Przede wszystkim ustalono, że 
poziom nadmiarów organizacyjnych pozostaje w pozytywnej relacji z poziomem 
innowacyjności [Nystrom, Ramamurthy, Wilson, 2002], szczególnie w zakresie 
innowacji radykalnej [Troilo, De Luca, Atuahene-Gima, 2014] oraz że relacja ta 
jest moderowana poprzez poziom dostępności okazji inwestycyjnych [Wiersma, 
2017]. Wyniki innych badań dowiodły, że nadmiary organizacyjne pozostają  
w pozytywnej relacji ze sprawnością procesu transformacji i eksploatacji wiedzy 
zewnętrznej (tzw. realizowaną zdolnością absorpcyjną). Natomiast nie ustalono, 
czy pozostają w pozytywnej relacji ze sprawnością procesu nabywania i asymi-
lacji wiedzy (tzw. potencjalną zdolnością absorpcyjną) [de Araújo Burcharth, 
Lettl, Ulhøi, 2015]. Nadmiary organizacyjne także niejednoznacznie wpływają 
na inwestycje w zakresie innowacji, co kwestionuje ich rolę w usprawnieniu 
procesu innowacji [Lee, 2015]. Hipoteza, że istnieje relacja pomiędzy nadmia-
rami organizacyjnymi a sprawnością innowacyjną mierzoną przez liczebność 
wprowadzanych w organizacji innowacji oraz że relacja ta jest moderowana 
przez intensywność działań B i R, także nie uzyskała statystycznego silnego 
wsparcia [Geiger i Makri, 2006]. Podobnie hipoteza dotycząca relacji pomiędzy 
nadmiarami organizacyjnymi a inwestycjami w B i R jako czynnikiem kształtu-
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jącym sprawność innowacyjną nie została jednoznacznie potwierdzona staty-
stycznie [Alessandri i Pattit, 2014]. Niestety nie potwierdzono hipotezy, że nad-
miary organizacyjne wzmacniają relację pomiędzy zmianami w różnych aspek-
tach organizacyjnych a poziomem radykalnej innowacji [Yang, Chou, Chiu, 
2014]. Nie potwierdzono jednoznacznie hipotezy, że organizacje o wyższym po-
ziomie nadmiarów organizacyjnych będą wykazywały wyższy poziom agresyw-
ności konkurencyjnej (która może się przejawiać zwiększoną innowacyjnością) 
[Hughes-Morgan, Kolev, Mcnamara, 2018]. W wyniku innych badań ustalono, 
że jeśli nadmiar jest niski, jakość informacji IT podnosi sprawność innowacyjną 
[Yang, Zhou, Zhang, 2015]. Może to oznaczać, że podejście skoncentrowane na 
dostępności zasobów i ich nadmiarów nie jest wystarczające w analizie spraw-
ności innowacyjnej. Ponadto ustalono, że poziom nadmiarów finansowych, 
zdolność IT i zdolności sieciowe mają pozytywny interaktywny wpływ na 
sprawność innowacyjną małych spółek [Parida i Örtqvist, 2015]. Ustalono także, 
że wysoki poziom nadmiarów organizacyjnych moderuje pozytywnie relację 
pomiędzy kompetencjami zarządu a sprawnością innowacyjną [Yang, Chou, 
Chiu, 2014]. W świetle wyników badań wysoki poziom zaabsorbowanych nad-
miarów organizacyjnych ma negatywny wpływ na otwartość w poszukiwaniach 
wiedzy. Wysoki poziom niezaabsorbowanych nadmiarów organizacyjnych ma 
natomiast pozytywny wpływ na otwartość w poszukiwaniach wiedzy [Wang, 
Guo, Yinn, 2017]. Oznacza to istnienie następnego obszaru niejasności w zakre-
sie zarządzania wiedzą i może stanowić obszar badawczy. 

Potwierdzono, że nadmiary organizacyjne negatywnie moderują relację 
pomiędzy internacjonalizacją B i R a sprawnością innowacyjną. Wyższa spraw-
ność innowacyjna jest osiągana, jeśli nadmiary organizacyjne są dostępne w fa-
zie decentralizacji (w procesie internacjonalizacji) niż w fazie recentralizacji 
[Chen, Huang, Lin, 2012]. 

Relacja pomiędzy nadmiarami finansowymi a innowacją przyjmuje kształt 
odwróconej litery U, czego dowodzą wyniki badań [Mousa i Chowdhury, 2014]. 

Ustalono także, że poziom nadmiarów organizacyjnych negatywnie mode-
ruje relację pomiędzy jakością pracy a sprawnością innowacyjną [Chen i Huang, 
2010]. 

Na podstawie badań światowych ustalono, że istnieje relacja pomiędzy 
nadmiarami organizacyjnymi a jakością osiągnięć patentowych odzwierciedlają-
cą sprawność innowacyjną organizacji. Relacja ta słabnie po osiągnięciu okre-
ślonego punktu. Jest ona także moderowana przez intensywność patentowania  
w danej branży [Herold, Jayaraman, Narayanaswamy, 2006]. 
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Zaabsorbowane nadmiary pozytywnie moderują relację pomiędzy dywersy-
fikacją technologiczną a sprawnością innowacyjną. Wysoki poziom zaabsorbo-
wanych nadmiarów zwiększa korzyści osiągane przez sprawność innowacyjną 
przypisywane dywersyfikacji technologicznej. Poziom niezaabsorbowanych 
nadmiarów negatywnie moderuje relację pomiędzy dywersyfikacją technolo-
giczną a sprawnością innowacyjną w ten sposób, że wysoki poziom niezaabsor-
bowanych nadmiarów zmniejsza korzyści sprawności innowacyjnej przypisy-
wane dywersyfikacji technologicznej [Huang i Chen, 2010]. 

Relacja pomiędzy finansowymi nadmiarami organizacyjnymi a działaniami 
innowacyjnymi jest moderowana przez poziom ochrony akcjonariuszy, ale nie 
przez ochronę pracowników. Relacja pomiędzy nadmiarami organizacyjnymi 
HR a działaniami innowacyjnymi jest moderowana przez poziom ochrony ak-
cjonariuszy oraz pracowników [Malen i Vaaler, 2017]. 

W procesie badań ustalono, że konfiguracje niskich poziomów nadmiarów 
dostępnych, odzyskiwalnych i potencjalnych obniżają poziom innowacji. Inne 
kombinacje nie skutkują tak jednoznacznym efektem [Marlin i Geiger, 2015]. 

Nadmiary organizacyjne moderują relację pomiędzy głębokością wiedzy  
a eksploratywną sprawnością innowacyjną. Natomiast rola nadmiarów jako mo-
deratora relacji pomiędzy szerokością wiedzy a eksploratywną oraz eksploata-
cyjną sprawnością wiedzy, a także rola nadmiarów jako moderatora relacji po-
między głębokością wiedzy a eksploatacyjną sprawnością innowacyjną nie 
uzyskały silnego statystycznego potwierdzenia [Jin i in., 2015]. 
 
 
Podsumowanie 
 

Przy obecnym stanie wiedzy w zakresie analizowanego problemu można 
wyodrębnić następujące luki badawcze, które mogą się stać podstawą do dal-
szych badań: 
1. Relacja pomiędzy poziomem nadmiarów organizacyjnych a sprawnością pro-

cesu nabywania i asymilacji wiedzy. 
2. Rola nadmiarów w procesie inwestowania w zakresie innowacji w celu pod-

niesienia sprawności innowacyjnej. 
3. Rola działań B + R w zakresie kształtowania pozytywnej relacji pomiędzy 

nadmiarami organizacyjnymi a sprawnością innowacyjną. 
4. Rola nadmiarów jako czynnika wzmacniającego organizację w podnoszeniu 

sprawności innowacyjnej. 
5. Rola nadmiarów organizacyjnych w budowaniu agresji konkurencyjnej opar-

tej na innowacjach. 
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6. Wpływ stopnia absorpcji wiedzy na otwartość w poszukiwaniu wiedzy jako 
jednego z podstawowych czynników wpływających na sprawność innowa-
cyjną. 

7. Rola ochrony interesariuszy (akcjonariuszy i pracowników) w kształtowaniu 
sprawności innowacyjnej. 

8. Wpływ konfiguracji nadmiarów (dostępnych, odzyskiwalnych i potencjal-
nych) na poziom sprawności innowacyjnej. 

9. Rola nadmiarów w kształtowaniu relacji pomiędzy szerokością i głębokością 
wiedzy a jej sprawnością innowacyjną.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych wyników badań warto 
sformułować dodatkowy komentarz. Przede wszystkim na uwagę zasługuje nie-
jednoznaczność wyników badań w zakresie roli nadmiarów organizacyjnych  
w kształtowaniu określonego poziomu sprawności innowacyjnej. Przyczyny ta-
kiego stanu rzeczy mogą być różne. Przede wszystkim badania były prowadzone 
z wykorzystaniem całkowicie odrębnych metodyk. Brak zatem spójnych, powta-
rzalnych standardów badawczych zarówno w zakresie sprawności innowacyjnej, 
jak i w zakresie pomiaru (oraz identyfikacji) nadmiarów organizacyjnych. Po-
nadto, jak wcześniej wspomniano, podejście skoncentrowane na dostępności za-
sobów i ich nadmiarów może się okazać niewystarczające w analizie sprawności 
innowacyjnej. Wymagane są zatem pogłębione badania dotyczące roli nadmia-
rów w procesie innowacji. Konieczne jest także zbudowanie standardowych na-
rzędzi oraz określenie korespondujących ujęć mających na celu wypełnienie  
w sposób adekwatny luki teoretycznej. 
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ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL SLACK. 
THE REVIEW OF WORLD RESEARCH 

 
Summary: The aim of this paper is formulated as “the search of research niches in area 
of relations between innovation performance and organizational slack”. The paper refers 
to the behavioural theory of the firm. The basic research tool is the systematic review of 
the literature. The author selected and analysed 21 papers. The role between organizatio-
nal slack and innovation performance is ambiguous and the research in this area should 
be conducted with more developed research perspective. The research niches include 
problems of knowledge management, investment and activities in area of R&D, stake-
holders security and the resources slack configuration. 
 
Keywords: innovation performance, organizational slack, knowledge management.  


