
W Y D A W N I C T W O  P O L I T E C H N I K I  Ś L Ą S K I E J  W  G L I W I C A C H  

 

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2018 

Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 129  

ZASOBY MARKETINGOWE JAKO FUNDAMENT POTENCJAŁU  

I AKTYWNOŚCI INNOWACYJNEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

PRZEMYSŁOWYCH 

Krzysztof ANDRUSZKIEWICZ1*, Maciej SCHULZ2 

1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz; k.andruszkiewicz@utp.edu.pl 
2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz 

* Korespondencja 

Streszczenie: W artykule omówione zostały wybrane wyniki badań dotyczące inno-

wacyjności polskich przedsiębiorstw. Skupiono się na dwóch problemach badawczych. 

Pierwszy przedstawia ocenę wpływu czynników (zasobów) marketingowych na budowę 

potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast drugi problem 

koncentruje się na aktywność innowacyjną polskich przedsiębiorstw przemysłowych, 

zwłaszcza na innowacjach w obszarze zasobów marketingowych.  

Słowa kluczowe: zasoby marketingowe, potencjał innowacyjny, aktywność innowacyjna. 

MARKETING RESOURCES AS A FOUNDATION OF POTENTIAL  

AND INNOVATIVE ACTIVITY OF POLISH INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Abstract: The article discusses selected research results on the innovativeness of Polish 

enterprises. It is focused on two research problems. The first presents an assessment of the 

impact of marketing factors (resources) on building the innovative potential of Polish 

industrial enterprises, while the second problem is focused on the innovative activity of Polish 

industrial enterprises, especially on marketing innovations. 

Keywords: marketing resources, innovative potential, innovative activity. 

1. Wprowadzenie 

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (MZP) jest ogólną koncepcją (filozofią) 

i należy do najlepiej rozwiniętych koncepcji zarządzania wszelkimi organizacjami. Koncepcja 

ta obejmuje całościowo wszystkie obszary i poziomy zarządzania przedsiębiorstwem, to 
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znaczy strategiczny, taktyczny i operacyjny. Jednym z podstawowych atutów tej koncepcji 

jest możliwość koordynowania różnych funkcji w przedsiębiorstwie, które z założenia 

spełniają kreatywną rolę w procesie tworzenia nowych wartości stymulujących postęp 

i rozwój organizacji. 

Prowadzone od kilkunastu lat badania w różnych ośrodkach naukowych w Polsce 

dowodzą, że polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski nie są do końca 

przekonani i świadomi wszystkich korzyści związanych z wykorzystaniem spójnej koncepcji 

MZP. Przyczyną takiego stanu rzeczy są między innymi niedostatki w kształceniu przyszłych 

menedżerów w zakresie znaczenia i wykorzystania zarządzania marketingowego. Znaczna 

część kierownictwa nie ma doświadczenia, ponieważ działania marketingowe w ogromnej 

większości przedsiębiorstw nie są prowadzone w pełnym zakresie. Efektem często 

pozorowanych działań marketingowych jest fałszywe przekonanie załogi i kierownictwa,  

że marketing jest mało a nawet zupełnie niepotrzebny. 

Naturalnym efektem wykorzystania filozofii (założeń) koncepcji MZP jest rozwój 

konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw rozumiany jako ciągłe wdrażania nowych 

lub istotnie ulepszonych produktów (usług) lub procesów, nowych metod organizacyjnych 

lub nowych metod i narzędzi marketingowych w praktyce gospodarczej. Innymi słowy nie 

można skutecznie poprawić aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa bez uzyskania 

odpowiednio wysokiego poziomu wdrożenia MZP i zbudowania odpowiedniego potencjału 

innowacyjnego a w jego ramach potencjału marketingowego. Zasadniczy celem niniejszego 

artykułu jest ukazanie oceny i opinii polskich menedżerów na temat znaczenia zasobów 

marketingowych w strukturze zasobów przedsiębiorstwa, które tworzą (budują) fundament 

potencjału innowacyjnego oraz przedstawienie aktywności innowacyjnej polskich 

przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2014 – 2016, która jest pochodną tego potencjału. 

2. Istota potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 

W polskiej oraz obcojęzycznej literaturze przedmiotu pojęcie potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstwa doczekało się wiele różnych definicji. Można więc zauważyć rozwój tego 

pojęcia na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci, zwłaszcza w polskiej literaturze 

przedmiotu w okresie po transformacji systemowej gospodarki. Pojęcie potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstwa związane jest jednak zawsze z uwarunkowaniami 

wewnętrznymi a także coraz częściej z wieloma uwarunkowaniami zewnętrznymi w jakich 

funkcjonują podmioty gospodarcze. 

Według K. Poznańskiego istnieje bezpośredni i ścisły związek potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstwa oraz zjawiska oporu wobec innowacji jaki stawia załoga przedsiębiorstwa 

i otoczenie (Poznański, 1998). Opór wewnętrzny w przedsiębiorstwie związany jest  
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z poziomem ryzyka związanego z wdrożeniem innowacji oraz zmianami przez nie wywołane, 

jak na przykład bezpieczeństwo zatrudnienia, czy dotychczasowa pozycja i związana z nią 

wygoda pracowników. Ryzyko zewnętrzne związane z innowacją może wynikać na przykład 

z brakiem akceptacji innowacji przez rynek czy negatywnymi działaniami ze strony 

konkurentów. Trzeba wobec tego zakładać, że wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwo 

może przynieść zakłócenie jego równowagi wewnętrznej. 

Zdaniem K. Poznańskiego określony potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa przekłada 

się na jego zdolność do efektywnego wprowadzania innowacji, na przykład w postaci nowych 

produktów, nowych technologii, lepszych metod organizacyjnych oraz innowacji w sferze 

strategii, działań i narzędzi marketingowych. Autor ten określa potencjał innowacyjny 

poprzez cztery podstawowe a zarazem kluczowe elementy działania przedsiębiorstwa 

(Poznański, 1998): 

 potencjał rzeczowy (w tym zwłaszcza poziom jakościowy aparatu produkcyjnego), 

 potencjał finansowy (środki własne oraz zdolność pozyskiwania środków ze źródeł 

zewnętrznych), 

 potencjał ludzki (liczba pracowników, ich struktura i posiadany przez nich poziom 

kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia zawodowego), 

 wiedzę (zwłaszcza techniczną, technologiczną i informacje o rynku).  

W dobie rozwoju zjawiska globalizacji gospodarki i jej digitalizacji szybko nasila się 

wpływ otoczenia na poszczególne elementy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, 

zarówno dalszego (makrootoczenia) jaki bliższego (mikrootoczenia) przedsiębiorstwa. Wobec 

przyjęcia takiego założenia, można mówić nie tylko o wewnętrznym, ale także 

o zewnętrznym potencjale innowacyjnym przedsiębiorstwa (Poznański, 1998). Potencjał 

innowacyjny zewnętrzny tworzą takie czynniki jak: rynek pracy, zasoby wiedzy technicznej 

i innowacji naukowej czy system instytucji finansowych gotowych zasilać przedsięwzięcia 

innowacyjne. 

Zbliżone podejście do pojęcia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa występuje  

w pracach A. Żołnierskiego. Autor ten stoi na stanowisku, że jest on determinowany przez 

wewnętrzne elementy oraz dostęp do zewnętrznych źródeł informacji (Żołnierski, 2005). 

Wewnętrznymi składnikami potencjału innowacyjnego są: kadra, badania i rozwój, 

technologia. Podstawowymi zewnętrznymi źródłami innowacji zaś są: wyższe uczelnie, 

jednostki B+R, przedsiębiorstwa konkurencyjne, finalni konsumenci i pośrednicy.  

Bardziej rozbudowaną koncepcję elementów potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 

prezentuje R. Sitkowska. Autorka jednak podobnie jak poprzednicy stoi na stanowisku,  

że potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa determinują dwie sfery przedsiębiorstwa, to 

znaczy wewnętrzna i zewnętrzna. 

Analizując występujące w literaturze przedmiotu proponowane teorie i modele 

działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa można zauważyć, że bardzo często zaleca się 

oparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez innowacje na jego elementach wewnętrznych 



18 K. Andruszkiewicz, M. Schulz 

i zewnętrznych. Na przykład w teorii zdolności absorpcyjnej organizacji podkreśla się 

znaczenie oprócz elementów środowiska wewnętrznego organizacji otoczenie przedsię-

biorstwa (środowisko zewnętrzne) (Cohen, Lewinthal, 1990). Z kolei w modelu inter-

akcyjnym R. Rothwella i W. Zegwelda wskazuje się, że potencjał innowacyjny przedsię-

biorstwa powinien opierać się na trzech kluczowych komórkach jak: B+R, produkcyjnych  

i marketingowych, które dają gwarancję skutecznego procesu tworzenia innowacji (Rothwell, 

Zegweld, 1985).  

3. Potencjał marketingowy jako element wewnętrzny potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstwa 

Jednym z kluczowych elementów potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa  

w warunkach gospodarki rynkowej jest potencjał marketingowy. Na potencjał marketingowy 

składają się zasoby zaliczane do zasobów marketingowych przedsiębiorstwa, zarówno te 

materialne (widzialne) jak i niematerialne (niewidzialne). Można przytoczyć i jednocześnie 

zgodzić się z opinią R.L. Dafta, że wszelkimi zasobami przedsiębiorstwa (w tym zasobami 

marketingowymi) są wszystkie jego aktywa, zdolności, umiejętności, procesy organizacyjne, 

atrybuty, informacje, wiedza i inne, które są kontrolowane przez przedsiębiorstwo 

i umożliwiają mu tworzyć i stosować strategie podnoszące jego sprawność i efektywność 

(Daft, 2001). Można więc przyjąć, że: 

 zasoby marketingowe przedsiębiorstwa to takie, które pozostają w jego dyspozycji 

i mogą wpływać na jego funkcjonowanie, 

 zasoby marketingowe przedsiębiorstwa dają mu szanse i możliwości skutecznego 

kreowania i komercjalizacji innowacji na rynku. 

Klasyfikację zasobów marketingowych można przeprowadzić stosując różne kryteria. 

Chcąc dokonać identyfikacji i analizy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, można 

dokonać między innymi podziału jego zasobów (w tym marketingowych) zarówno 

materialnych jak i niematerialnych według sfer funkcjonalno-zasobowych. W funkcjono-

waniu przedsiębiorstwa można wydzielić 10 sfer funkcjonalno-zasobowych oraz wyodrębnić 

90 elementów mogących stanowić składniki potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 

(Zastempowski, 2010). W skład sfery marketingu, będącej składnikiem potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstwa, można zaliczyć: 

 strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa, 

 posiadanie własnych sprawnych komórek marketingowych, 

 wysokość budżetu na działania marketingowe (w tym na badania marketingowe), 

 umiejętność kreowania i komercjalizacji nowych produktów, 

 posiadanie silnych i znanych marek produktów, 
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 renoma i wizerunek przedsiębiorstwa, produktów, marek, 

 organizacja, gęstość i zasięg dostępnej sieci dystrybucji, 

 organizacja, gęstość i zasięg sieci obsługi klienta, 

 znajomość rynków (w tym konkurentów) i umiejętność przewidywania ich zmian, 

 znajomość potrzeb, preferencji i zachowań klientów i umiejętność przewidywania ich 

zmian, 

 wiedza, doświadczenie i zdolności marketingowe kadry różnych szczebli zarządzania, 

 korzystanie z doradztwa i doświadczenia marketingowego wyspecjalizowanych firm 

konsultingowych, 

 stopień informatyzacji działań marketingowych.  

Nie jest to jedyny i możliwy przykład struktury zasobów (czynników) marketingowych 

budujących potencjał marketingowy przedsiębiorstwa. W zależności od analiz teoretycznych 

a także celów prowadzonych badań empirycznych może on być odpowiednio modyfikowany. 

4. Ocena wpływu czynników (zasobów) marketingowych na budowę 

potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw przemysłowych 

a. Metodyka badania empirycznego  

Przedstawiony w niniejszym artykule fragment wyników badania został zaczerpnięty  

z pracy M. Zastempowskiego pod tytułem „Uwarunkowania budowy potencjału 

innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw” (Zastempowski, 2010). Badanie 

zostało zrealizowane w latach 2007/2008 i objęło losowo dobraną próbę polskich 

przedsiębiorstw. Proces badawczy składał się z trzech etapów. Dwa pierwsze etapy 

obejmowały badania empiryczne przeprowadzone w przedsiębiorstwach (badanie pilotażowe 

i badanie główne). Trzecim etapem było badanie eksperckie. Badanie pilotażowe objęło  

5 a badanie główne 200 przedsiębiorstw. W badaniu głównym posłużono się 

kwestionariuszem wywiadu. Badanie zrealizowane zostało techniką wywiadu telefonicznego 

wspieranego komputerowo (Computer Assisted Telephone Interview – CATI). Wywiad został 

uzupełniony kwestionariuszem e-mail wysyłanym na życzenie respondentów. Badanie 

wykonano na próbie dobranej warstwowo i obejmowało przedstawicieli kadry kierowniczej 

przedsiębiorstw przemysłowych działających na terenie Polski. Respondentami byli 

przedstawiciele wylosowanych przedsiębiorstw z najwyższego szczebla kadry kierowniczej, 

tj. prezesi zarządu, członkowie zarządu, Dyrektorzy generalni lub zarządzający. W trzecim 

etapie badania, w celu konfrontacji uzyskanych wyników we wcześniejszych etapach badania 

empirycznego z wiedzą i doświadczeniem ekspertów, zastosowano metodę badania 

eksperckiego w wersji korespondencyjnej. W tym etapie badania uczestniczyło 6-u ekspertów 
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reprezentujących sferę nauki, wybranych instytucji, różnych struktur gospodarki oraz firm 

konsultingowych. W analizie danych zebranych w przedsiębiorstwach wykorzystane zostały 

metody statystyczne oparte na programach komputerowych Microsoft Excel oraz Statistica. 

b.  Wybrane wyniki badania  

W trakcie identyfikacji wpływu czynników (zasobów) marketingowych na budowę 

potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw, zwrócono się do przedstawicieli 

badanych podmiotów o ocenę stopnia w jakim dany czynnik o charakterze marketingowym 

wywiera wpływ na badane zjawisko. W procesie pomiaru zastosowano pięciostopniową 

skalę, gdzie: 5 oznacza – zdecydowanie pozytywny wpływ czynnika, 4 – raczej pozytywny 

wpływ, 3 – bez zmian (czynnik neutralny), 2 – raczej negatywny wpływ, 1 – zdecydowanie 

negatywny wpływ. Ostateczny kierunek siły wpływu każdego czynnika (zasobu) 

przedstawiono w postaci średniej arytmetycznej ważonej, nazwanej dalej współczynnikiem 

oddziaływania S. Analizowane czynniki marketingowe wpływające na budowę potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstw uszeregowane zostały w kolejności malejącej. 

Uzyskane wyniki badania przedstawia tabela 1. 

Tabela 1.  

Czynniki sfery marketingu i ich wpływ na budowę potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 

(w %%) 

Sfera marketingu 1 2 3 4 5 S 

1. Znajomość potrzeb, preferencji i zachowań 

klientów i umiejętność przewidywania zmian 

2. Znajomość rynków (w tym konkurentów)  

i umiejętność przewidywania zmian 

3. Wiedza, doświadczenie i zdolności marketingowe 

kadry różnych szczebli zarządzania 

4. Posiadanie własnych sprawnych komórek 

marketingowych 

5. Umiejętność kreowania i komercjalizacji nowych 

produktów 

6. Renoma i wizerunek przedsiębiorstwa, 

produktów, marek 

7. Organizacja, gęstość i zasięg dostępnej sieci 

dystrybucji 

8. Strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa 

9. Wysokość budżetu na działania marketingowe (w 

tym na badania marketingowe) 

10. Posiadanie silnych i znanych marek produktów 

11. Stopień informatyzacji działań marketingowych 

12. Organizacja, gęstość i zasięg sieci obsługi 

klienta 

13. Korzystanie z doradztwa i doświadczenia 

marketingowego wyspecjalizowanych firm 

konsultingowych 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

44,2 

 

52,5 

 

50,8 

 

47,5 

 

55,8 

 

50,8 

 

63,3 

 

47,5 

67,5 

 

78,3 

77,5 

77,5 

 

84,2 

22,5 

 

19,2 

 

25,0 

 

32,5 

 

24,2 

 

29,2 

 

26,7 

 

37,5 

24,2 

 

10,0 

15,8 

17,5 

 

9,2 

33,3 

 

28,3 

 

24,2 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

10,0 

 

15,0 

8,3 

 

11,7 

6,7 

5,0 

 

6,7 

3,89 

 

3,76 

 

3,73 

 

3,73 

 

3,64 

 

3,69 

 

3,47 

 

3,68 

3,41 

 

3,33 

3,29 

3,28 

 

3,23 

Średnia 0,0 0,0 61,3 22,6 16,1 3,55 

Źródło: opracowanie własne na postawie: Zastempowski, 2010, ss. 204, 207 ,209. 
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Na podstawie danych przedstawionych w tabeli1 można wysnuć następujące wnioski 

dotyczące wpływu analizowanych czynników (zasobów) marketingowych na budowę 

potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw w opinii polskich menedżerów:  

 ocenę zdecydowanie negatywną (1) i raczej negatywną (2), nie otrzymał żaden 

składnik sfery marketingu; 

 łączny współczynnik oddziaływania składników sfery marketingu na budowę 

potencjału innowacyjnego badanych przedsiębiorstw wynosi 3,55, to znaczy zawiera 

się w środkowej części przedziału pomiędzy oceną 3 – bez zmian (czynnik neutralny) 

a 4 – (raczej pozytywny wpływ;  

 żaden z analizowanych czynników sfery marketingu nie uzyskał oceny współczynnika 

oddziaływania na budowę potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa wyższej lub 

równej 4 – (raczej pozytywny wpływ). Może to świadczyć o tym, że polscy 

menedżerowie nie przywiązują strategicznego znaczenia czynnikom (zasobom) 

marketingowym w rozwoju przedsiębiorstwa i istotnej drogi poprawy innowacyjności 

swoich produktów i procesów; 

 najwyższy współczynnik oddziaływania sfery marketingu uzyskały następujące 

czynniki (składniki potencjału marketingowego): znajomość potrzeb, preferencji  

i zachowań klientów i umiejętność przewidywania ich zmian (współczynnik 3,89), 

znajomość rynków (w tym konkurentów) i umiejętność przewidywania ich zmian 

(3,76), wiedza, doświadczenie i zdolności marketingowe kadry różnych szczebli 

zarządzania (3,73), posiadanie własnych sprawnych komórek marketingowych (3,73); 

 najniższy współczynnik oddziaływania sfery marketingu uzyskały następujące 

czynniki: stopień informatyzacji działań marketingowych (współczynnik 3,29), 

organizacja, gęstość i zasięg sieci obsługi klienta (3,28), korzystanie z doradztwa  

i doświadczenia marketingowego wyspecjalizowanych firm konsultingowych (3,23). 

Powyższe wyniki badania oraz wnioski mogą świadczyć o niskim stopniu wdrożenia 

w badanych przedsiębiorstwach koncepcji marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem 

(MZP), braku pełnej wiedzy o możliwościach zastosowania działań i instrumentów 

marketingowych w rozwoju strategicznym i w krótkookresowej (bieżącej) działalności 

przedsiębiorstwa. 

Prezentowane w pracy M. Zastempowskiego wyniki badania pozwalają również ocenić 

wszystkie pozostałe sfery funkcjonalno-zasobowe przedsiębiorstw i ich wpływ na budowę 

potencjału innowacyjnego. Większe znaczenie w budowaniu potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstwa od sfery marketingu przyznano następującym sferom związanym 

z uwarunkowaniami wewnętrznymi: sfera produkcji (współczynnik oddziaływania 3,83), 

sfera logistyki (3,61), sfera zatrudnienia (3,58). Pozostałe średnie współczynniki 

oddziaływania na budowę potencjału innowacyjnego także nie przekraczają progu oceny 4  

(tj. raczej pozytywny wpływ). 
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Zaprezentowany w powyższych wynikach badania potencjał innowacyjny polskich 

przedsiębiorstw w postaci wskaźników oddziaływania, znajdzie następnie swoje odbicie 

w aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, w tym w innowacjach 

marketingowych. Rozważaniom na te tematy i wynikom kolejnego badania poświęcono 

dalszą część artykułu.  

5. Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych  

w latach 2014-2016 

a. Metodyka badania empirycznego  

Przedstawione w artykule wyniki badania zostały zaczerpnięte z Analizy statystycznej 

Głównego Urzędu Statystycznego pt: „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 

2014-2016”, GUS, Warszawa-Szczecin 2017. Badanie przedsiębiorstw przemysłowych  

i usługowych przeprowadzono w latach 2014-2016, a jego wyniki ukazały się w 2017 roku. 

Badanie zrealizowano w ramach Programu badań statystyki publicznej w tematach 1.43.02 – 

Innowacje w przemyśle (PNT-02) oraz 1.43.13 – Innowacje w sektorze usług (PNT-02/u). 

Wykorzystano w nich metodykę opracowaną przez Eurostat i OECD, zaprezentowaną 

w Podręczniku Oslo (Podręcznik Oslo, 2008). 

Niniejsze badania przeprowadzone zostały w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji 

(CIS – Community Innovation Survey), na podstawie formularza modelowego opracowanego 

przez narodowe urzędy statystyczne krajów Unii Europejskiej i Norwegii. Zakres 

przedmiotowy badań w latach 2014-2016 został w związku z tym rozszerzony w porównaniu 

z poprzednią edycją (za lata 2013-2015), która służyła zaspokojeniu jedynie krajowych 

potrzeb informacyjnych. 

Dane statystyczne w publikacji GUS zostały zgrupowane w czterech blokach 

tematycznych i zaprezentowane w rożnych przekrojach badawczych: według wielkości 

przedsiębiorstw (liczby pracujących), działów Polskiej Klasyfikacji Działalności, poziomu 

techniki dziedzin produkcji (technologie: wysoka, średnio-wysoka, średnio-niska i niska) oraz 

przekroju terytorialnego (według województw). Ponadto dane z zakresu działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw przedstawiono również dla sektora ICT. Oprócz informacji 

dotyczących przedsiębiorstw innowacyjnych, w publikacji zawarto wyniki dla przedsię-

biorstw aktywnych innowacyjnie. Ponadto dane charakteryzujące działalność innowacyjną 

przedsiębiorstw w latach 2014-2016 odniesiono do poprzedniego okresu badawczego (2013-

2015), a wybrane wskaźniki przedstawiono w formie porównań międzynarodowych (dla lat 

2012-2014). 
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Przedsiębiorstwa przemysłowe zostały objęte badaniem pełnym o liczbie pracujących  

50 i więcej osób. Przedsiębiorstwa przemysłowe, w których pracowało 10-49 osób oraz 

przedsiębiorstwa usługowe o liczbie pracujących 10 osób i więcej objęte były badaniem 

reprezentatywnym. 

b. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie i innowacyjne w zakresie innowacji 

produktowych i procesowych 

Na wstępie należy zdefiniować pojęcia użyte w niniejszym podpunkcie, którymi 

posłużono się w badaniu GUS przy prezentacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,  

są to: „przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie”, „przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie 

innowacji produktowych i procesowych”, „innowacja produktowa”, „innowacja procesowa” 

(GUS, 2017).  

 Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowa-

dziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym 

okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub 

zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie został do 

końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany). 

 Przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych jest 

to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie wprowadziło na rynek przynajmniej 

jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt 

bądź nowy lub istotnie ulepszony proces). 

 Innowacja produktowa jest to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są 

nowe lub istotnie ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Innowacje 

produktowe w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń  

w sposobie świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących 

usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług. 

 Innowacja procesowa jest to wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod 

produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług.  

Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody 

tworzenia i świadczenia usług. Innowacje procesowe obejmują także nowe lub istotnie 

ulepszone techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej, takiej 

jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne.  

W latach 2014-2016 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe stanowiły 

20,3% ogólnej liczby wszystkich podmiotów (wobec 18,9% w latach 2013-2015), przy czym, 

tak jak w poprzednim okresie badawczym, największy odsetek podmiotów aktywnych 

innowacyjnie występował wśród jednostek o liczbie pracujących 250 osób i więcej. W latach 

2014-2016 udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych wśród podmiotów 

przemysłowych wyniósł 18,7%. W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych wartość ta 

była wyższa o 1,4 p. proc. niż w latach 2013-2015. Podobnie jak w latach poprzednich, 
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innowacje produktowe lub procesowe najczęściej wprowadzały podmioty o liczbie 

pracujących 250 osób i więcej (58,7% przedsiębiorstw przemysłowych wobec 57,9%  

w poprzednim okresie).  

W analizowanym okresie udział przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie 

i innowacyjnych w przetwórstwie przemysłowym był najwyższy w dziale Produkcja 

wyrobów farmaceutycznych. W poprzednim okresie badawczym udział ten był najwyższy 

w dziale Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. 

 Uwzględniając podział terytorialny, największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych 

aktywnych innowacyjnie występował w województwie małopolskim (23,7%), a inno-

wacyjnych – w województwie lubelskim (22,5%). W poprzednim okresie badawczym (za lata 

2013-2015) największy udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie i innowacyjnych  

w przemyśle odnotowano w województwie opolskim (odpowiednio 23,1% i 21,5%). 

W badaniu dokonano również identyfikacji poziomu innowacji w ujęciu wojewódzkim. 

Uzyskane wyniki potwierdzają zróżnicowanie przedsiębiorstw w takim ujęciu. Dystans 

pomiędzy najwyższą, a najniższą wartością odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw 

przemysłowych w województwach wyniósł 9,0 p. proc. Różnice te w poprzednim badanym 

okresie były mniejsze i wyniosły 7,8 p. proc.  

Wyniki badania działalności innowacyjnej także wskazują, że w przedsiębiorstwach 

przemysłowych wyższy był udział podmiotów, które w latach 2014-2016 wprowadziły 

innowacje procesowe (nowe lub istotnie ulepszone procesy) – 15,2 p. proc., niż innowacje 

produktowe (nowe lub istotnie ulepszone produkty) – 12,4 p. proc. i była to sytuacja 

analogiczna jak w latach 2013-2015. 

c. Innowacje marketingowe 

W metodyce badania przeprowadzonego przez GUS przyjęto, że innowacje marketingowe 

to wdrożenie nowej koncepcji lub strategii marketingowej różniącej się znacząco od metod 

marketingowych dotychczas stosowanych w danym przedsiębiorstwie. Innowacje marketin-

gowe obejmują znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów (product desing), 

opakowaniu, dystrybucji produktów, promocji produktów i kształtowaniu cen. Nie zalicza się 

do nich zmian sezonowych, regularnych i innych rutynowych zmian w zakresie metod 

marketingowych. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb 

klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu przedsię-

biorstwa na rynku w celu zwiększenia sprzedaży. 

Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach 2014-2016 wprowadziły 

innowacje marketingowe wyniósł 9,2%. W porównaniu z latami 2013-2015 wzrost tego 

wskaźnika wystąpił w przedsiębiorstwach przemysłowych o 2,1 p. proc. 

Udział podmiotów, które wprowadziły nowe metody marketingowe zwiększa się wraz ze 

wzrostem klasy wielkości, mierzonej liczbą pracujących. W przemyśle odsetek przedsię-
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biorstw wdrażających te innowacje, w podmiotach o liczbie pracujących 250 osób i więcej 

był czterokrotnie wyższy niż w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10-49 osób.  

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, w przedsiębiorstwach przemysłowych 

innowacje marketingowe najczęściej wprowadzały podmioty z działów: 

 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 23,4%, 

 produkcja napojów – 20,3%, 

 produkcja wyrobów farmaceutycznych – 18,8%, 

 produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 17,6%. 

Najrzadziej innowacje marketingowe wprowadzają przedsiębiorstwa z działów: 

 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 3,3%, 

 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 3,4%, 

 gospodarka odpadami, odzysk surowców – 4,1%, 

 rekultywacja – 4,5%, 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 5,5%. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie terytorialne, największy odsetek przedsiębiorstw 

przemysłowych, które wprowadziły innowacje marketingowe w latach 2014-2016 

odnotowano w województwach: lubuskim (13,0%), podkarpackim (11,5%), podlaskim 

(11,3%), małopolskim (11,3%), kujawsko-pomorskim (9,6%). Najmniej zaś innowacji 

wdrożono w województwach: warmińsko-mazurskim (5,2%), zachodniopomorskim (5,6%), 

dolnośląskim (7,5%). 

W porównaniu z latami 2013-2015 w większości województw zwiększył się udział 

przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje marketingowe. Największy wzrost wśród 

przedsiębiorstw przemysłowych wystąpił w województwie lubuskim (o 6,3 p. proc). 

Wyniki badania innowacji marketingowych za lata 2012-2014 wśród krajów europejskich 

wskazują, że najwyższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które w okresie badawczym 

wdrożyły innowacje marketingowe odnotowano w Grecji (17,0%) i Szwajcarii (16,3%).  

W następnej kolejności znalazły się za nimi takie kraje jak: Niemcy, Norwegia, Portugalia  

i Turcja (wskaźniki innowacji marketingowych mieściły się w przedziale 12,1-15,0%). Polska 

znajduje się wśród krajów europejskich, w których najrzadziej wdrażane są tego typu 

innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych. Udział wszystkich podmiotów, które 

wprowadziły innowacje marketingowe wyniósł 3,6%. Polska znalazła się w tej samej grupie 

krajów co Rumunia, Bułgaria czy Estonia. Może to świadczyć o ciągle niskim poziomie 

marketingowego zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i o braku wiedzy a zwłaszcza 

umiejętności w zakresie stosowania innowacyjnych metod marketingowych. 

Porównując przedsiębiorstwa sekcji przetwórstwo przemysłowe zaliczane do poszcze-

gólnych poziomów techniki, zauważyć można, że w latach 2014-2016 największy odsetek 

podmiotów, które wprowadziły innowacje marketingowe odnotowano wśród przedsiębiorstw 

wysokiej i średnio – wysokiej techniki (odpowiednio 15,3% i 14,9%). W odniesieniu do 
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poprzedniego okresu badawczego odsetek ten zwiększył się w przedsiębiorstwach na każdym 

poziomie techniki (także na poziomach techniki średnio – niskim i niskim).  

W badanym okresie 8,3% wszystkich polskich przedsiębiorstw (przemysłowych  

i usługowych) wprowadziło innowacje marketingowe, tj. o 1,5 p. proc. więcej niż w latach 

2013-2015. Natomiast w sektorze ICT (information and communication technologies) odsetek 

przedsiębiorstw, które wdrożyły tego typu innowacje był dwukrotnie wyższy. W odniesieniu 

do poprzedniego okresu badawczego wzrost w produkcji odnotowano o 2,7 p. proc. 

W ramach identyfikacji rodzajów innowacji marketingowych przyjęto w badaniu rodzaje 

według klasyfikacji występującej w Podręczniku Oslo (Podręcznik Oslo, 2008). Są to: 

 znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu wyrobów lub usług  

(z wyłączeniem zmian, funkcjonalności produktu lub jego użyteczności – gdyż zalicza 

się je do innowacji produktowych), 

 nowe media lub techniki promocji produktów, np. pierwsze zastosowanie nowego 

medium reklamy, nowy wizerunek, wprowadzenie kart lojalnościowych itp., 

 nowe metody w zakresie dystrybucji produktów lub kanałów sprzedaży,  

np. wprowadzenie po raz pierwszy systemu franchisingu lub licencji na dystrybucję 

produktów, sprzedaży bezpośredniej, nowe koncepcje ekspozycji produktów, 

 nowe metody kształtowania cen wyrobów i usług, np. pierwsze zastosowanie nowej 

metody korekty cen produktów w zależności od popytu, system upustów itp. 

Przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce, które w latach 2014-2016 wprowadziły 

innowacje marketingowe według rodzajów przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. 

Wprowadzone innowacje marketingowe według rodzajów w polskich przedsiębiorstwach 

przemysłowych w latach 2014-2016 

Rodzaje innowacji Badane przedsiębiorstwa (w %) 

1. Znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu 

wyrobów lub usług 

2. Nowe media lub techniki promocji produktów 

3. Nowe metody w zakresie dystrybucji produktów lub kanałów 

sprzedaży 

4. Nowe metody kształtowania cen wyrobów lub usług 

4,9 

 

4,9 

2,9 

 

3,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-

2016, GUS, Warszawa-Szczecin 2017, s. 50. 

Przedstawione w tabeli 2 wyniki badania wskazują, że najczęściej polskie przedsię-

biorstwa przemysłowe wprowadzały zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu 

wyrobów lub usług oraz stosowały nowe media lub techniki promocji produktów (po 4,9%). 
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5. Podsumowanie 

W podsumowaniu niniejszego artykułu, którego celem było ukazanie znaczenia zasobów 

przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza zasobów marketingowych w budowaniu podstaw 

potencjału innowacyjnego oraz ich aktywności innowacyjnej na rynkach, można wysnuć 

kilka wniosków. 

 Analizując literaturę przedmiotu można stwierdzić, że proponowane teorie i modele 

działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, najczęściej zalecają oparcie strategii 

rozwoju przedsiębiorstwa poprzez innowacje na jego (zwłaszcza kluczowych) 

elementach wewnętrznych i zewnętrznych. 

 Wyniki badanie polskich przedsiębiorstw przemysłowych wykazały, że łączny 

współczynnik oddziaływania składników sfery marketingu na budowę potencjału 

innowacyjnego badanych przedsiębiorstw wynosi 3,55, to znaczy zawiera się  

w środkowej części przedziału pomiędzy oceną 3 – bez zmian (czynnik neutralny)  

a 4 – (raczej pozytywny wpływ). Świadczy to o przywiązywaniu średniej wagi przez 

polskich menedżerów do roli i znaczenia zasobów marketingowych w budowaniu 

potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa.  

 Natomiast żaden z analizowanych czynników sfery marketingu nie uzyskał oceny 

współczynnika oddziaływania na budowę potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 

wyższej lub równej 4 – (raczej pozytywny wpływ). Może to świadczyć o tym,  

że polscy menedżerowie nie przywiązują strategicznego znaczenia czynnikom 

(zasobom) marketingowym w rozwoju przedsiębiorstwa i istotnej drogi poprawy 

innowacyjności swoich produktów i procesów. 

 Przedstawione wyniki badania i wnioski oceniające czynniki (zasoby) marketingowe 

mogą świadczyć o ciągle jeszcze niskim stopniu wdrożenia w badanych przedsię-

biorstwach koncepcji marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem (MZP), braku 

pełnej wiedzy o możliwościach zastosowania działań marketingowych w rozwoju 

strategicznym i w krótkookresowej (bieżącej) działalności przedsiębiorstwa. 

 Przeciętne oceny znaczenia potencjału marketingowego w budowaniu całego 

potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw i jego rzeczywisty poziom stają 

się pochodną aktywności innowacyjnej w zakresie innowacji produktowych, a także 

procesowych. Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw jest na niskim 

poziomie a miejsce Polski w Europie jest w grupie krajów o najniższych wskaźnikach.  
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