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INNOWACJE W KONKURENCYJNYCH
STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW
Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Streszczenie: Konkurencja jest zjawiskiem, które w dużym stopniu determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw może być kształtowana przez różne
czynniki, ale powszechnie uważa się, że dużą rolę w budowaniu stabilnej pozycji na rynku
odgrywają innowacje. Podstawowym celem artykułu jest identyfikacja roli innowacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych z województwa podkarpackiego.
W tym celu zostały wykorzystane wyniki wywiadów zrealizowanych wśród losowo wybranych przedsiębiorców. Zostały omówione podstawowe pojęcia i problemy związane z formułowaniem strategii konkurencji z uwzględnieniem innowacji oraz przedstawione opinie respondentów na temat roli innowacji w strategiach konkurencji badanych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstw, konkurencyjna strategia, innowacja.
DOI: 10.15611/pn.2014.366.60

1. Wstęp
Konkurencja jest zjawiskiem, które towarzyszy większości podmiotów rynkowych,
a procesy globalizacji przyczyniły się do wzrostu złożoności otoczenia konkurencyjnego wielu z nich. Jest ona różnie definiowana i ujmowana w literaturze, jednak u jej
podstaw zawsze leży rywalizacja podmiotów o dobra, które są rzadkie, czyli dostęp
do nich jest ograniczony i by podnieść możliwości korzystania z nich, przedsiębiorstwo musi ograniczyć w trakcie prowadzonej rywalizacji poziom ich dostępności dla
innych podmiotów.
Zwykle jest ona zjawiskiem, które przez samych przedsiębiorców nie jest oceniane pozytywnie, gdyż często w prowadzonych badaniach wskazują oni dużą konkurencję jako bezpośredni lub pośredni czynnik, który negatywnie wpływa na ich
rozwój [Matejun 2003; Wilkowicz 2014]. Z punktu widzenia rozwoju gospodarki
oraz konsumenta wskazać można wiele pozytywnych jej funkcji, do których zaliczyć należy między innymi jej wpływ na optymalizację wykorzystania zasobów,
przyspieszanie tempa rozwoju techniczno-organizacyjnego, preferowanie podziału
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dochodów według kryterium wydajności i efektywności [Wrzosek 2002]. Jedyną
reakcją przedsiębiorstwa na pojawienie się i wzrost konkurencji jest opracowywanie
strategii konkurencji, która pozwoli na osiąganie sukcesu na rynku, którego jedną
z miar może być pozycja konkurencyjna.
Strategie konkurencji uwzględniają szereg czynników i działań, które mogą
przyczynić się do wzmocnienia tej pozycji.
W artykule została przeprowadzona analiza roli innowacji w tworzeniu strategii
konkurencji przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano między innymi badania zrealizowane w przedsiębiorstwach przemysłowych prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego.

2. Konkurencyjność i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw
W licznych badaniach porusza się problem konkurencyjności przedsiębiorstw, czyli
zdolności do budowania przewagi konkurencyjnej. Zdaniem M.J. Stankiewicza
można ją traktować jako system składający się z czterech elementów, tj. potencjału
konkurencyjności (czyli ogółu zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do funkcjonowania na rynku), przewagi konkurencyjnej (rozumianej jako efekt wykorzystania
potencjału przedsiębiorstwa w celu przygotowania atrakcyjnej oferty rynkowej), instrumentów konkurowania (środków kreowanych przez przedsiębiorstwo w celu
pozyskania klientów) oraz pozycji konkurencyjnej (rozumianej jako wynik osiągany
przez przedsiębiorstwo na tle wyników jego konkurentów w danym sektorze) [Stankiewicz 2002].
Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że przedsiębiorstwo nie osiąga
sukcesu jedynie dzięki temu, że dysponuje odpowiednimi zasobami. Zdaniem
M.E. Portera przewaga lub jej brak jest efektem wszystkich czynności realizowanych w przedsiębiorstwie [Porter 2001]. Można więc stwierdzić, że konkurencyjność przedsiębiorstwa jest w znacznym stopniu determinowana przez procesy w nim
zachodzące, tym bardziej że zdecydowanie łatwiej jest konkurentom sprawić, by
produkty były do siebie podobne, niż wdrożyć identyczne procesy.
Konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach podejmowanie działań, które pozwolą na uzyskanie zadowalających wyników prowadzonej działalności, co najczęściej sprowadza się do tego, że klient wybiera właśnie ich ofertę. Na decyzje podejmowane przez klientów wpływ ma wiele czynników. U. Płowiec uważa, że z punktu
widzenia walki konkurencyjnej najważniejsze są trzy podstawowe kierunki działań
prowadzonych przez przedsiębiorstwa, do których zalicza cenę, jakość i unikatowość produktów [Płowiec 2010]. Innowacje mogą więc odgrywać ważną rolę
w procesie podejmowania decyzji przez klientów. Innowacyjne produkty są najczęściej unikatowe i niepowtarzalne na rynku, co może sprawiać, że ich atrakcyjność
jest wyższa. W przypadku takich produktów utrudnione jest również porównywanie
ceny ze względu na brak odniesienia.
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D. Faulkner i C. Bowman piszą o konkurencyjności podstawowej obejmującej
procesy i systemy dające przedsiębiorstwu pozycję lidera w branży poprzez zwiększanie wartości użytkowej produktu postrzeganej przez klienta oraz o konkurencyjności kluczowej, którą utożsamiają z umiejętnościami niezbędnymi do zdobycia
trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku [Faulkner, Bowman 1996]. Podobnie
uważa M.E. Porter, którego zdaniem przewaga konkurencyjna firmy jest uzależniona od wartości, które jest ona w stanie kreować dla swoich klientów [Porter 2006a].
Jest to bardzo syntetyczne ujęcie konkurencyjności, a jej ocena jest trudna, gdyż
wiele czynników może decydować o ocenie wartości produktu, najczęściej jednak
jest ona dokonywana w wyniku porównania z innymi, podobnymi produktami.
M. Gorynia uważa, że konkurencyjność można utożsamiać ze zdolnością do
osiągania lub utrzymywania przewagi konkurencyjnej i traktuje ją jako synonim
zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa [Gorynia 2010]. Zwraca więc on uwagę
na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo w działalności rynkowej. Warto jednak podkreślić dwojakie rozumienie pojęcia konkurencyjności. W literaturze spotkać można jej ujęcie statyczne i dynamiczne. W pierwszym przypadku jej istotą jest
zdolność do prowadzenia działalności w sposób umożliwiający generowanie zysku.
Ujęcie dynamiczne koncentruje się na utrzymaniu i podnoszeniu poziomu konkurencyjności [Moszkowicz 1997]. Ocena konkurencyjności w ujęciu statycznym mogłaby zatem ograniczać się do analizy poziomu zysku generowanego przez różne
przedsiębiorstwa działające w ramach sektora. W ujęciu dynamicznym konkurencyjności rolę będą odgrywały innowacje, które pozwalają na osiąganie przewagi
konkurencyjnej w długim okresie.
Analizując przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że nie
jest ona jedynie wynikiem dysponowania przez nią odpowiednimi zasobami czy
umiejętnościami. Jest ona warunkowana także czynnikami, które znajdują się w jej
otoczeniu. Istotne są relacje będące wynikiem lokalizacji przedsiębiorstwa, w tym
również z władzami i instytucjami, które podejmują działania mające na celu wzmacnianie konkurencyjności gospodarki [Lisiński 2005]. Oznacza to, że wyróżnić można liczne jej determinanty, co dodatkowo utrudnia analizę i ocenę konkurencyjności.
To, że konkurencyjność jest złożonym pojęciem, podkreśla W. Szymański, który
wśród różnych źródeł konkurencyjności wymienia także technologiczne, twierdząc,
że konkurencyjność przedsiębiorstwa może być wynikiem pierwszeństwa będącego
efektem realizowanych prac naukowo-badawczych i wdrażania innowacji [Szymański 1995].
Przytoczone definicje konkurencyjności zwracają uwagę na aktywność przedsiębiorstw, której wynikiem jest opracowanie planu działań mającego zapewnić im
zbudowanie odpowiedniej pozycji na rynku względem konkurencji. W wielu spośród nich autorzy podkreślają rolę działalności, która powinna zapewnić, że oferta
przedsiębiorstwa będzie unikatowa w porównaniu z konkurencją.
Osiąganiu i utrzymywaniu pozycji konkurencyjnej służy strategia konkurencji,
która może być różnie definiowana. Ważne jest to, że stanowi ona integralną część

Innowacje w konkurencyjnych strategiach przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego

645

strategii przedsiębiorstwa i powinna odgrywać w przedsiębiorstwie istotną rolę, dlatego należy skoncentrować się na wskazaniu właściwych kierunków rozwoju i działań. Potwierdza to A. Kaleta, którego zdaniem włączenie problemów zawartych
w strategii konkurencji do ogólnej strategii rozwoju firmy jest możliwe już na etapie
formułowania generalnego celu rozwoju przedsiębiorstwa [Kaleta 2000]. W takim
przypadku możliwe jest nadanie szczególnej wagi działaniom, które mają przyczyniać się do budowania pozycji konkurencyjnej firmy, co dość jednoznacznie wskazuje na to, że może być ona kształtowana przede wszystkim w oparciu o innowacje.
W procesie opracowania i wdrażania innowacji dużą rolę odgrywają oczekiwania klientów, dlatego przedsiębiorstwo, które dąży do utrzymania i wzmocnienia
swojej pozycji konkurencyjnej musi dokonywać stałej oceny swej bieżącej oferty
i ją doskonalić, dodając istotne cechy lub eliminując te, które konsumenci uważają
za niepożądane. Ich oczekiwania i zachowania mogą istotnie wpływać na proces
opracowania nowego produktu, przygotowania i wdrożenia planu jego dystrybucji
oraz określenia strategii cenowej [Burgiel, Smyczek 1999].
Zdaniem M.E. Portera strategia konkurencji to działania zaczepne lub obronne
podejmowane w celu utrzymania pozycji w danym sektorze, osiągania wysokiej stopy zysku i skutecznego przeciwstawiania się siłom konkurencyjnym [Porter 2006a].
M. Gorynia zaś uważa, że strategia konkurencji to sformułowana odpowiedź na pytania odnoszące się do obszaru działania przedsiębiorstwa [Dzikowska, Gorynia
2012].
Według M.E. Portera strategia konkurencji ma na celu osiągnięcie przez przedsiębiorstwo wyższej stopy zysku. Zaproponował on najbardziej znaną klasyfikację
strategii i wyróżnił trzy jej zasadnicze rodzaje. Dla budowania przewagi konkurencyjnej jego zdaniem duże znaczenie może mieć umiejętność uzyskania trwałej przewagi pod względem kosztów przy zachowaniu porównywalnej jakości produktów,
co stanowi istotę strategii przywództwa kosztowego. Strategia dyferencjacji (zróżnicowania lub wyróżniania produktu) ma prowadzić do uzyskania pozycji lidera dzięki nadaniu produktom takich cech, które w wyraźny i istotny sposób pozytywnie
będą je wyróżniały na rynku spośród oferty innych przedsiębiorstw, co może doprowadzić do tego, że cena stanie się dla klienta mniej istotnym czynnikiem determinującym wybór. W obydwu przypadkach możliwe jest zdaniem Portera osiąganie wyższej stopy zysku. W przypadku przedsiębiorstw, które nie mogą prowadzić
konkurencji na dużą skalę, poleca on zastosowanie strategii koncentracji, która polega na obsługiwaniu części rynku (segmentu) przy wyborze wcześniej wymienionych baz konkurencji (niskich kosztów lub wyróżniania) [Porter 2006b].
Analiza wyników dotychczas realizowanych badań pozwoliła na określenie roli
poszczególnych rodzajów innowacji w kształtowaniu strategii konkurencji z wykorzystaniem jednej z baz zaprezentowanych przez M.E. Portera. Na rysunku 1 została
wskazana rola poszczególnych rodzajów innowacji w kształtowaniu czynników,
które stanowią istotne elementy w formułowaniu strategii konkurencji. W tym przypadku została uwzględniona klasyfikacja innowacji zaprezentowana w Podręczniku
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Rys. 1. Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Karbownik i in. 2011; Santarek (red.) 2008].

Oslo. Innowacje produktowe mogą charakteryzować się dużym potencjałem w odniesieniu do budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, gdyż innowacyjny produkt, który nie ma odpowiedników, łatwiej jest wyróżnić. Często również
zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, innowacyjnych surowców i materiałów lub podzespołów może prowadzić do istotnego obniżenia kosztów wytwarzania. Podobne efekty może przynosić wdrażanie innowacji procesowych, które
pozwalają na obniżanie kosztów jednostkowych produkcji lub wytworzenie nowego
lub znaczącego udoskonalenia produktu dzięki zastosowaniu nowych metod produkcji.
Innowacje organizacyjne pozwalają przede wszystkim na obniżenie kosztów administracyjnych lub transakcyjnych, dlatego ich stosowanie jest szczególnie uzasadnione podczas formułowania strategii przywództwa kosztowego. Z kolei innowacje
marketingowe, których celem jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów lub otwarcie nowych rynków zbytu, stanowią podstawę budowania strategii dyferencjacji.

3. Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej
J.A. Schumpeter uważa, że innowacyjność można utożsamiać z czynnością, która
charakteryzuje się umysłową kreatywnością przejawiającą się we wprowadzaniu na
rynek nowych rozwiązań. Istotne jest to, że nie utożsamia ona innowacji z wynalazkami, twierdząc, że te ostatnie nie zawsze indukują innowacje, gdyż nie zawsze zo-
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stają wprowadzone na rynek [Schumpeter 1939]. Znaczenie wprowadzenia nowego
rozwiązania na rynek potwierdzają J. Bogdanienko, M. Haffer i W. Popławski, zdaniem których innowacja to końcowy etap tworzenia nowej rzeczywistości materialnej i najogólniej pierwsze zastosowanie nowych idei w praktyce [Bogdanienko, Haffer, Popławski 2004].
P. Drucker uważa, że innowacja to idea, postępowanie lub rzecz, która jest nowa
pod względem jakościowym, odmienna od dotychczasowych [Drucker 2004]. Podobnie pojęcie zostało określone w szerokiej definicji przyjętej w Podręczniku Oslo,
zgodnie z którą innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem
[OECD 2005].
Innowacje najczęściej są utożsamiane zatem z czymś, co jest nowe i dotychczas
w danych warunkach czy na danym rynku nie było spotykane, a innowacyjność to
zdolność przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacji.
Przedstawiciele szkoły zasobowej C.K. Prahalad i G. Hamel zauważają istotną
rolę innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, gdyż dużą
rolę ich zdaniem odgrywają tzw. kluczowe kompetencje będące efektem procesów
zbiorowego uczenia się w organizacji i można je rozumieć jako umiejętności wykorzystywania wiedzy w integrowaniu różnych strumieni technologicznych [Prahalad,
Hamel 1990]. Ich zdaniem właśnie kluczowe kompetencje umożliwiają uzyskanie
długotrwałej przewagi konkurencyjnej, gdyż należy odejść od tradycyjnego podejścia do konkurowania i nastawić się na rozwój nowych produktów i nowych koncepcji zaspokajania potrzeb klientów [Hamel, Prahalad 1999].
Na znaczenie innowacji w budowaniu strategii konkurencji zwracają uwagę także Ph. Kotler i F. Trias de Bes. Twierdzą, że umożliwiają one modernizowanie i
ulepszenie procesów wytwarzania produktów, podnoszenie efektywności i zdolności produkcyjnych a także wzrost jakości i konkurencyjności produktów [Kotler,
Trias de Bes 2004]. Kreatywność i innowacje stanowią jeden z czterech kluczowych
czynników służących kreowaniu przewagi konkurencyjnej zdaniem twórców modelu przedsiębiorczości strategicznej [Hitt i in. 2011].
M.E. Porter uważa, że przewaga konkurencyjna jest wynikiem zdolności firmy
do bycia innowacyjną oraz umiejętności do wykorzystania jej do osiągnięcia sukcesu na rynku [Porter 2001]. Istotne jest jednak to, że jego zdaniem innowacje mogą
mieć wpływ na powstawanie przewagi konkurencyjnej tylko w sytuacji, w której
wpływają na pozycję kosztową względem konkurencji lub dzięki nim możliwe jest
osiągnięcie pozycji technologicznego lidera [Porter 2006a].
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4. Innowacje w badanych przedsiębiorstwach przemysłowych
z terenu województwa podkarpackiego
W pierwszym kwartale 2014 roku zostało przebadanych 500 przedsiębiorstw przemysłowych z terenu województwa podkarpackiego wylosowanych z rejestru
REGON. Analiza danych obejmuje odpowiedzi 113 podmiotów, które zgodziły się
udzielić odpowiedzi na temat realizowanych strategii konkurencji. W badaniu zastosowano wywiad kwestionariuszowy. Zasadniczym celem badania była analiza i ocena innowacyjności badanych przedsiębiorstw oraz wpływu innowacji na ich konkurencyjność i efekty prowadzonej działalności, jednak z uwagi na charakter artykułu
zostały w nim zaprezentowane wyniki, które mają związek z formułowaniem strategii konkurencji przedsiębiorstwa.
Na potrzeby badania w zakresie dotyczącym strategii konkurencji sformułowano następujące hipotezy badawcze: H1 – przedsiębiorcy doceniają rolę innowacji
w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, H2 – innowacje wdrażane
w przedsiębiorstwach korzystnie wpływają na ich wyniki, H3 – przedsiębiorcy świadomie kształtują strategie konkurencji oparte na innowacjach, by uzyskać przewagę
konkurencyjną.
Odnośnie do przeprowadzonego badania założono, że będzie ono stanowiło podstawę do dalszych wywiadów pogłębionych i analiz w przedsiębiorstwach, które
pozwolą na dokonanie oceny poniesionych nakładów i efektów wdrożonych innowacji.
Spośród wszystkich respondentów 79,6% (90 podmiotów) stwierdziło, że w ciągu ostatnich trzech lat wprowadziło innowacje. Poproszeni o wskazanie głównego
rodzaju wdrażanych innowacji jako najczęstsze wskazali procesowe (87,8% respondentów), w dalszej kolejności produktowe (11,1% odpowiedzi) oraz najrzadziej
wskazywane organizacyjne (1,1% badanych udzieliło takiej odpowiedzi). Na tej
podstawie można stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa są innowacyjne i dostrzegają szansę poprawy sytuacji w drodze wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.
Warto jednak nadmienić, że stopień nowości tych innowacji nie był zbyt wysoki,
gdyż 71% badanych przedsiębiorstw stwierdziło, że były to innowacje na skalę firmy, a kolejne 21% respondentów odpowiedziało, że wdrożyło innowacje na skalę
regionu. Łącznie tylko 8% respondentów uważało, że były to rozwiązania innowacyjne w skali kraju czy świata. Oznacza to, że przedsiębiorcy poszukują przede
wszystkim rozwiązań już wdrożonych w innych podmiotach działających w ich
branży. Może to być zatem sposób na zmniejszenie dystansu do innych przedsiębiorstw, a nie uzyskania nad nimi przewagi konkurencyjnej.
W badaniu istotne było zidentyfikowanie głównych powodów, które przyczyniają się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. W przypadku pytania dotyczącego wskazania jednego najważniejszego powodu wpływającego na podjęcie decyzji
o wprowadzeniu innowacji najczęściej wymieniali presję konkurencji (taką odpowiedź wybrało 34,5% badanych), rosnące oczekiwania klientów (na które wskazało
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27,4% respondentów) oraz potrzebę obniżenia kosztów (20,4% badanych). Rozkład
odpowiedzi wyraźnie wskazuje na to, że większość spośród badanych podmiotów
docenia znaczenie innowacji w walce konkurencyjnej, gdyż impulsem do ich wdrażania jest odpowiedź na działania konkurencji, potrzeby klientów lub chęć poprawy
rentowności prowadzonej działalności. Niestety nie odnotowano odpowiedzi, które
wskazywałyby, że innowacje są wprowadzane w wyniku świadomie realizowanej
strategii.
Respondenci poproszeni o wybranie maksymalnie trzech korzyści, jakie daje
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wymieniali najczęściej obniżenie kosztu wytwarzania (59,3%), podniesienie jakości produktów (42,5%), wzrost produktywności (28,3%), zdobycie nowych rynków (22,1%), wzrost udziału w rynku (15,9%).
Niestety wśród wypowiedzi nie znalazło się stwierdzenie, że innowacje pozwalają
na przygotowanie unikatowej oferty, jednak odpowiedzi respondentów wskazują na
to, że innowacje mają ich zdaniem wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz
jego konkurencyjność.
Respondenci zostali poproszeni o odniesienie się do dwóch stwierdzeń. Pierwsze brzmiało „Firma realizuje jasno określoną strategię konkurencji”, przy czym nie
miało znaczenia, czy ta strategia została sformułowana w formalny sposób. Rozkład
odpowiedzi był następujący: zdecydowanie się zgadzam – 33,6%, raczej się zgadzam – 40,7%, nie mam zdania – 5,3%, raczej się nie zgadzam – 16,8%, zdecydowanie się nie zgadzam 3,5%. Drugie stwierdzenie brzmiało „Innowacje odgrywają
ważną rolę w strategii konkurencyjnej firmy”. Każdy respondent mógł wskazać tylko jeden wariant odpowiedzi. Ich rozkład był następujący: zdecydowanie się zgadzam – 27,4%, raczej się zgadzam – 30,1%, nie mam zdania – 3,5%, raczej się nie
zgadzam – 23,0%, zdecydowanie się nie zgadzam – 15,9%.
W przypadku tych dwóch pytań widoczne są spadki liczby badanych wskazujące
wariant odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” lub „raczej się zgadzam”. Jest to
potwierdzeniem, że nie wszystkie przedsiębiorstwa, które realizują strategię konkurencji, budują je na innowacjach, jednak zauważyć należy, że łącznie około 57,5%
respondentów uważa, że innowacje są ważne w procesie budowania pozycji konkurencyjnej firmy.
Respondenci, którzy wybrali odpowiedzi „raczej się nie zgadzam” oraz „zdecydowanie się nie zgadzam” na ostatnie pytanie, zostali poproszeni o wskazanie przyczyn tego, że innowacje ich zdaniem nie odgrywają istotnej roli w ich firmie. Najczęściej stwierdzali oni, że innowacje są bardzo kosztowne (tak uważało 63,6%
respondentów należących do tej grupy). Istotnym czynnikiem ograniczającym uwagę, jaką przykłada się do roli innowacji, były trudności odnośnie do przekonania do
nich właścicieli lub inwestorów (aż 52,3% wskazań) oraz to, że wiążą się one z ryzykiem trudnym do oszacowania (40,9% odpowiedzi). Dodatkowo negatywny
wpływ na rozwój innowacji w przedsiębiorstwach ma to, że innowacje nie dają pewności osiągnięcia sukcesu (27,3%), oraz długi okres zwrotu z inwestycji (20,5%).
Jak widać, w odpowiedziach respondentów dominowały ograniczenia związane
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z finansowaniem innowacji oraz spore ryzyko z nimi związane i problemy z określeniem efektów ich wprowadzania.
Zrealizowane dotychczas badania pozwoliły wstępnie pozytywnie zweryfikować pierwszą hipotezę dotyczącą tego, że przedsiębiorcy doceniają rolę innowacji
w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Świadczy o tym znaczny odsetek
firm, które deklarują, że wdrażają innowacje, oraz to, że prawie trzech spośród pięciu badanych uważa, że innowacje odgrywają ważną rolę w tworzeniu strategii konkurencji. Druga hipoteza została zweryfikowana jedynie częściowo i wymaga przeprowadzenia dalszych analiz efektów wdrożonych innowacji i wywiadów
pogłębionych w przebadanych firmach. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że badani pozytywnie wypowiadają się na temat nowych rozwiązań, wskazując między
innymi na takie efekty ich wdrożenia, jak obniżka kosztów czy wzrost jakości oraz
produktywności. Ostatnia hipoteza nie została pozytywnie zweryfikowana w tym
etapie badań, gdyż wyniki wskazują na świadome stosowanie innowacji jako narzędzia podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, jednak nie udało się uzyskać
potwierdzenia, że ich wynikiem jest budowanie przewagi konkurencyjnej, a nie
zmniejszanie dystansu do konkurencji przez wdrażanie powszechnie znanych i stosowanych rozwiązań.

5. Zakończenie
Innowacje mogą mieć duży wpływ na kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i mogą stanowić istotny element ich strategii konkurencji. Wdrażanie innowacji wydaje się najbardziej oczywistym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa,
jednak związane jest ono z koniecznością ponoszenia dużych nakładów finansowych
[Kalukiewicz 2005]. Wybór takiej strategii nie zawsze gwarantuje odniesienie
sukcesu, gdyż działalność innowacyjna niesie ze sobą znaczne ryzyko. Zdaniem
Ph. Kotlera zaledwie co piąte dobro konsumpcyjne może zostać zaakceptowane
przez rynek [Kotler 2004].
Podejmowanie działalności innowacyjnej wymaga dobrego przygotowania
i przeprowadzenia dodatkowych analiz, jednak niezależnie od zaangażowania w fazie poprzedzającej przygotowanie i wdrożenie projektu innowacyjnego jedną z podstawowych trudności jest trafne oszacowanie wartości projektu. Nierzadko jest to
podstawowy czynnik hamujący rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, gdyż nie
można w prosty sposób ocenić przyszłego popytu i związanej z nim wielkości produkcji. Projekty innowacyjne charakteryzują się także długim okresem zwrotu inwestycji, gdyż nierzadko są one bardziej kosztowne, ponieważ wymagają dodatkowych
inwestycji na realizację prac badawczo-rozwojowych, dłużej trwa czas wdrażania
nowego produktu, zwiększone są również nakłady na działalność marketingową,
gdyż konieczne jest zapoznanie klientów z nowym produktem.
Analiza rozkładu odpowiedzi przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego pozwala zauważyć, że doceniają oni znaczenie innowacji, jednak koncen-
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trują się na wprowadzaniu innowacji procesowych, które skutkują obniżeniem kosztów produkcji lub podniesieniem jakości produktów. Zaledwie jeden na dziesięciu
respondentów wskazywał, że jego firma wdrożyła innowacje produktowe. Najbardziej istotnymi czynnikami ograniczającymi działalność innowacyjną przedsiębiorstw są wysokie jej koszty oraz brak umiejętności szacowania ryzyka, wyceny
przyszłej wartości nowych rozwiązań i przewidywanych efektów ich wdrożenia.
Na uwagę zasługuje to, że blisko trzy na cztery badane przedsiębiorstwa uważają, że realizuje strategię konkurencji, a znaczny odsetek spośród nich buduje je na
innowacjach. Niestety są to raczej innowacje na skalę samego przedsiębiorstwa czy
regionu, zatem można stwierdzić, że raczej polegają na adaptacji do istniejących
warunków stwarzanych przez konkurencję oraz oczekiwań klientów niż wprowadzaniu przełomowych rozwiązań mogących w istotny sposób wpłynąć na budowanie pozycji konkurencyjnej. Efektem wdrażania innowacji w większości przedsiębiorstw jest możliwość zmniejszenia dystansu do konkurentów, jednak wątpliwe jest
to, by dzięki wprowadzaniu jedynie rozwiązań już stosowanych w branży możliwe
było budowanie przewagi konkurencyjnej.
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INNOVATIONS IN COMPETITIVE STRATEGIES
OF ENTERPRISES FROM SUBCARPATHIAN VOIVODESHIP
Summary: Competition is a phenomenon which significantly determines the operations
of companies. Variety of different factors can impact the companies’ competitiveness, but it
is well known that the biggest role in creating the stable position on the market belongs
to innovation. This article’s primary goal is to identify the innovation’s role in the increase
of competitiveness of Subcarpathian Voivodeship’s industrial companies. For that purpose
the results of interviews conducted among randomly selected entrepreneurs have been used.
In addition it includes the basic definitions and problems related to the process of forming
of competitive strategy considering innovation along with respondents’ opinions about
innovation’s role in competition strategies of investigated companies.
Keywords: competitiveness of enterprises, competitive strategy, innovation.

