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INNOWACJE NIETECHNOLOGICZNE
W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
SEKTORA WYDOBYWCZEGO1
Streszczenie: Artykuł porusza kwestie wprowadzania innowacji nietechnologicznych, których znaczenie w ostatnich latach ciągle wzrasta. Nie tylko towarzyszą one wprowadzaniu
innowacji technologicznych, ale również często decydują o ich powodzeniu, tworzą rozwiązania organizacyjne sprzyjające powstawaniu innowacji technologicznych czy wręcz je inicjują. Biorąc to pod uwagę, w artykule przybliżono istotę i specyfikę innowacji nietechnologicznych. Następnie przeanalizowano zakres wprowadzania innowacji nietechnologicznych
względem innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego na tle innych przedsiębiorstw przemysłowych. Ostatnim etapem analizy zawartej
w artykule była identyfikacja głównych rodzajów wprowadzanych innowacji nietechnologicznych w sektorze wydobywczym i celów, które przedsiębiorstwa tego sektora chcą dzięki
nim osiągnąć.
Słowa kluczowe: innowacje nietechnologiczne, przemysł, górnictwo, innowacje organizacyjne, innowacyjność.

1. Wstęp
Innowacje, mające przyczyniać się do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez
przedsiębiorstwo, były przez wiele lat utożsamiane głównie ze zmianami technologicznymi w procesach produkcyjnych lub będących ich rezultatem produktach,
które dzięki temu miały być lepsze od wyrobów konkurencyjnych. W warunkach
globalizacji gospodarki i swobodnego przepływu technologii przedsiębiorstwa oferują produkty wytworzone przy zastosowaniu bardzo zbliżonych technologii. Coraz
trudniej w tym obszarze wyróżnić się spośród konkurujących przedsiębiorstw. Te
problemy oraz wzrost znaczenia sektora usług skłaniają do odchodzenia od paradygmatu innowacji technicznych2 i zwrócenia większej uwagi na innowacje nietechnoArtykuł opracowano w ramach badań statutowych AGH umowa nr 11.11.100.693.
Por. P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym – odmienność
czy podobieństwo?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne problemy
1
2
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logiczne, do których zalicza się innowacje organizacyjne i marketingowe. Również
Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu 25 i 26 maja 2010 roku przyjęła konkluzje
w sprawie tworzenia innowacyjnej Europy3, w których zwraca uwagę, że innowacja nietechnologiczna, np. w zakresie designu, innowacje w usługach i kreatywność
oparta na kulturze jest istotnym narzędziem konkurencyjności, wzrostu i jakości życia dla obywateli.
W kontekście tak zarysowujących się zmian i specyfiki przedsiębiorstw sektora wydobywczego, w których trudno mówić np. o wspomnianych innowacjach
w zakresie designu, celem artykułu jest pokazanie zakresu wprowadzania innowacji nietechnologicznych w tych przedsiębiorstwach i identyfikacja głównych celów,
które przedsiębiorstwa sektora wydobywczego chcą osiągnąć dzięki wprowadzeniu
innowacji nietechnologicznych. Zostanie to zrealizowane dwuetapowo. W etapie
pierwszym przybliżona zostanie istota i specyfika innowacji nietechnologicznych,
a w etapie drugim odsetek przedsiębiorstw wprowadzających ten rodzaj innowacji
i wskazywany przez nie cel podejmowania takich działań.

2. Definicja innowacji nietechnologicznych
Pojęcie innowacji jest w literaturze definiowane na wiele różnych sposobów. Podobnie jest z klasyfikacjami innowacji4. Potrzeba stworzenia spójnego zbioru pojęć
i narzędzi stanowiących jednolity międzynarodowy standard metodologiczny w zakresie badania innowacji, umożliwiający porównywanie zebranych danych, była
inspiracją do powstania w roku 1992 pierwszego wydania Podręcznika Oslo. To
trudne zadanie zostało zrealizowane przez grupę ekspertów z 30 krajów pod kierunkiem Eurostatu i OECD. Podręcznik Oslo jest nadal rozwijany i aktualizowany. Jego
pierwsze wydanie koncentrowało się na innowacjach technologicznych w zakresie
produktów i procesów w sektorach produkcyjnych. Do drugiego wydania Podręcznika Oslo z 1997 roku dodano Aneks „Gromadzenie danych na temat innowacji
nietechnologicznych”, w którym zawarto wstępne propozycje co do gromadzenia
danych na temat innowacji nietechnologicznych. Określono w nim, że innowacje
usług nr 8, 2007, s. 177; P. Niedzielski, K. Rychlik K., Innowacje w usługach – czy można mówić
o specyfice działań?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497, Ekonomiczne problemy
usług nr 20, 2008, s. 61; J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm.
Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, CH Beck, Warszawa 2011, s. 58; W.M. Gaczek, M. Matusiak, Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej – ocena, znaczenie, perspektywy,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, s. 4.
3
Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie tworzenie innowacyjnej Europy, Dokument
nr 9448/10 RECH 170 COMPET 143, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st09/st09448.pl10.
pdf, s. 7 [dostęp: 10.03.2013].
4
Por. W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 11-19
i 26-33; J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999, s. 141-147; J. Bogdanienko, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 7-21; M. Pichlak, Uwarunkowania
innowacyjności organizacji, Difin, Warszawa 2012, s. 24-32.
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nietechnologiczne obejmują wszelkie działania innowacyjne wyłączone z obszaru
innowacji technologicznych. Oznacza to, iż obejmują one wszystkie działania innowacyjne, które nie mają związku z wdrożeniem technologicznie nowych lub znacząco zmienionych towarów bądź usług ani też z zastosowaniem technologicznie nowych lub znacząco zmienionych procesów5. Uznano, że głównymi typami innowacji
nietechnologicznych są innowacje z zakresu organizacji i zarządzania, takie jak6:
–– wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania (np. TQM, TQS);
–– wprowadzanie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych;
–– wdrożenie nowych lub znacząco zmienionych strategii korporacyjnych.
W najnowszym, trzecim wydaniu Podręcznika Oslo z 2005 roku zdecydowano
się w pełni wprowadzić problematykę innowacji nietechnologicznych, poszerzając
zakres pojęcia innowacji o ich dwa nowe typy: innowacje marketingowe oraz innowacje organizacyjne.
Innowacje marketingowe definiowane są jako wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu
lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej7. W szczególności
zalicza się do innowacji tego typu:
–– znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji produktów (product design) stanowiące element nowej koncepcji marketingowej;
–– nowe metody marketingowe w zakresie dystrybucji produktów (product placement) polegające przede wszystkim na wprowadzeniu nowych kanałów sprzedaży;
–– nowe metody marketingowe w zakresie promocji produktów (product promotion) polegające na stosowaniu nowych koncepcji promowania wyrobów i usług;
–– innowacje w zakresie kształtowania cen (pricing) polegające na zastosowaniu
nowych strategii cenowych dla sprzedaży wyrobów lub usług firmy na rynku.
Innowacje organizacyjne (organisational innovation) definiowane są jako wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania,
w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem8. W szczególności zalicza się do innowacji tego typu:
–– innowacje organizacyjne w zakresie przyjętych przez firmę zasad działania (business practices) polegające na wdrażaniu nowych metod organizowania rutynowych działań i procedur regulujących pracę firmy;
–– innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy (workplace organisation) polegające na wdrożeniu nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych
5
Podręcznik Oslo, Pomiar działalności naukowej i technicznej. Proponowane zasady gromadzenia
i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD\EUROSTAT, 1997, s. 123-124.
6
Ibidem, s. 124.
7
Podręcznik Oslo, Pomiar działalności naukowej i technicznej, Proponowane zasady gromadzenia
i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD\EUROSTAT, 2005, s. 52.
8
Ibidem, s. 53.
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wśród pracowników, aby dokonać podziału pracy w ramach pionów oraz pomiędzy pionami (i jednostkami organizacyjnymi);
–– nowe metody organizacyjne w zakresie stosunków z otoczeniem (external relations) polegające na wdrażaniu nowych sposobów organizacji stosunków z innymi firmami lub instytucjami publicznymi.

3. Typy wprowadzanych innowacji nietechnologicznych
Sektor wydobywczy, którego działalność innowacyjna ma zostać przeanalizowana, jest zaliczany przez niektórych do tzw. branż tradycyjnych stosujących od lat te
same technologie, ale to nie prawda. Zmieniające się czynniki determinujące wybór
technologii eksploatacji, do których zalicza się9: głębokość zalegania pokładu i jego
grubość, warunki stropowe i spągowe, nachylenie pokładu i jego urabialność, gazowość złoża, samozapalność itp., inicjują wiele innowacji technologicznych. Mimo
to, prowadzone analizy rodzajów innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa
górnicze10 nie wykazały przewagi wdrożeń innowacji technologicznych.
Pomiędzy innowacjami nietechnologicznymi i innowacjami technologicznymi
występuje silny związek. Innowacje technologiczne mogą inicjować innowacje nietechnologiczne, ale też innowacje nietechnologiczne mogą być bodźcem do wdrażania innowacji technologicznych. Wdrożenie innowacji nietechnologicznych może
poprawić rozwiązania organizacyjne sprzyjające procesom wymiany wiedzy i informacji, a tym samym powstawaniu innowacji technologicznych. Nietechnologiczne
innowacje marketingowe mogą wywoływać zmiany technologiczne w przedsiębiorstwie i decydować o powodzeniu innowacji produktowych.
Badania statystyczne działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw prowadzi Główny Urząd Statystyczny w ramach kolejnych rund międzynarodowego
programu badawczego Community Innovation Survey. Są one oparte na międzynarodowej metodologii standardowej zawartej w Podręczniku Oslo i realizowane
w cyklu dwuletnim z wykorzystaniem zharmonizowanych kwestionariuszy opracowywanych przez Eurostat.
Badanie innowacji nietechnologicznych, tzn. innowacji organizacyjnych i marketingowych, przeprowadzono po raz pierwszy w 2007 roku, analizując działalność
innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2004-2006 i kontynuowano w badaniach
obejmujących lata 2006-2008 oraz 2008-2010.
Wyniki tych badań zestawione na rys. 1 wykazują, że:
J. Dubiński, M. Turek, Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach, Prace
Naukowe GIG, nr I/2007, Katowice 2007, s. 56
10
J. Mieszaniec, Analiza zmian w udziałach przedsiębiorstw górniczych wprowadzających poszczególne rodzaje innowacji, [w:] S. Dawidziuk, M. Lewandowski (red.), Innowacje w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2012,
s. 105-123; J. Mieszaniec, The innovativeness of polish mining sector compared with other industrial
sectors, “AGH Journal of Mining and Geoengineering”, vol. 36 no. 3, 2012, s. 243-252.
9
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–– we wszystkich przeprowadzonych rundach badań większy odsetek przedsiębiorstw sektora wydobywczego deklaruje wprowadzanie innowacji nietechnologicznych niż innowacji technologicznych;
–– odsetek przedsiębiorstw sektora wydobywczego wprowadzających innowacje
nietechnologiczne jest bardzo nieznacznie niższy od odsetka wprowadzających
innowacje nietechnologiczne przedsiębiorstw przemysłowych ogółem;
–– systematycznie spada odsetek przedsiębiorstw obu grup wdrażających innowacje technologiczne i nietechnologiczne.
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Rys. 1. Zmiany udziału przedsiębiorstw przemysłowych ogółem i przedsiębiorstw należących do sekcji
PKD Górnictwo wprowadzających innowacje technologiczne i nietechnologiczne w latach 2004-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009,
GUS, Warszawa 2010; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS,
Warszawa 2011.

Spadek odsetka zarówno przedsiębiorstw wprowadzających innowacje technologiczne, jak i tych wprowadzających innowacje nietechnologiczne wskazuje na silny związek pomiędzy tymi rodzajami innowacji. Zastosowanie nowej technologii
w procesie produkcyjnym, która jest innowacją procesową, zwykle wywołuje zmiany w organizacji procesu produkcyjnego, czyli innowacje organizacyjne. Zmieniona
technologia produkcji może doprowadzić do powstania znacząco udoskonalonego
produktu, czyli innowacji produktowej, a to z kolei do powstania nowej strategii
marketingowej, stanowiącej innowację marketingową11. Jednak to nie tylko innoWięcej na temat powiązań pomiędzy poszczególnymi typami innowacji w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstw J. Mieszaniec, Innowacje organizacyjne w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, A. Czech, A. Szpilit (red.), Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2013.
11
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wacje technologiczne inicjują innowacje nietechnologiczne, ale również innowacje
nietechnologiczne mogą inicjować innowacje technologiczne bądź decydować o ich
powodzeniu. Wprowadzone innowacje organizacyjne mogą poprawić wymianę informacji i wykorzystywanie posiadanej w przedsiębiorstwie wiedzy, a tym samym
przyczynić się do wprowadzenia innowacji technologicznych. Poprawa komunikacji
lub dostępu do informacji odgrywa szczególną rolę w wielozakładowych przedsiębiorstwach górniczych, których zakłady rozproszone są na znacznym terytorium12.
Podobnie innowacje marketingowe, związane np. z opakowaniem, mogą wywoływać konieczność wprowadzenia innowacji technologicznych, takich jak np. uruchomienie nowej, w pełni automatycznej linii do paczkowania węgla ekogroszek.
W odniesieniu do podanego przykładu warto również zaznaczyć, że sama innowacja
marketingowa związana z opakowaniem została po części zainicjowana przez innowację produktową, którą jest węgiel ekogroszek.
Ten silny związek pomiędzy poszczególnymi rodzajami innowacji powoduje,
że w sytuacji ogólnoświatowego kryzysu i oczekiwania na jego przeniesienie na
polski grunt zwiększające niepewność warunków funkcjonowania, spada odsetek
przedsiębiorstw wprowadzających innowacje zarówno technologiczne jak i nietechnologiczne.
Odsetki przedsiębiorstw sektora wydobywczego wprowadzających poszczególne typy innowacji nietechnologicznych zestawiono w tab. 1. Trzeba zaznaczyć, że
w badaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2004-2006 stosowany był kwestionariusz badawczy wyróżniający inaczej określone szczegółowe innowacje organizacyjne i marketingowe oraz mniejszą liczbę szczegółowych innowacji
marketingowych niż w badaniach obejmujących kolejne lata. Ponadto w kolejnych
badaniach stosowano nową klasyfikację rodzajów działalności PKD 2008, odpowiadającą NACE Rev. 1.1, co może mieć nieznaczny wpływ na uzyskane wyniki badań
i ich porównywalność z kolejnymi okresami badawczymi.
Najczęściej deklarowanym typem wprowadzonej innowacji organizacyjnej
w przedsiębiorstwach sektora wydobywczego są nowe metody w zasadach działania. W latach 2008-2010 wprowadzenie takich innowacji deklarowało 9% przedsiębiorstw sektora wydobywczego. Podręcznik Oslo do tej grupy innowacji zalicza
wdrożenie:
–– zasad służących poprawie procesu uczenia i udostępniania wiedzy w ramach
firmy (baza najlepszych praktyk, wyciągniętych wniosków oraz innej wiedzy);
–– zasad służących rozwojowi pracowników i poprawie wskaźnika retencji personelu (systemy kształcenia i szkolenia);
–– systemów zarządzania produkcją lub dostawami (systemy zarządzania łańcuchem dostaw);
–– przekształcanie procesów w przedsiębiorstwie (business reengineering);
12
E. Brzychczy, J. Mieszaniec, Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji
organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych, „Wiadomości Górnicze”, nr 11, 2011, s. 650.
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Tabela 1. Przedsiębiorstwa sekcji PKD Górnictwo wprowadzające poszczególne rodzaje innowacji
nietechnologicznych w latach 2004-2010
Stosunek liczby przedsiębiorstw
wprowadzających dany rodzaj
innowacji do liczby przedsiębiorstw
sekcji PKD Górnictwo [%]

Rodzaje innowacjinie technologicznych

2004-2006 2006-2008 2008-2010
Innowacje nietechnologiczne

29,3

19,3

18,9

Innowacje organizacyjne

27,2

14,7

12,3

Nowe metody w zasadach działania a)
Nowe lub istotnie ulepszone systemy zarządzania wiedząb)

18,5

11,1

9,0

Nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych a)
Istotne zmiany w organizacji pracyb)

18,5

6,3

7,4

Nowe metody w zakresie stosunków z otoczeniem a)
Nowe lub istotnie zmienione relacje z innymi firmami lub instytucjami
publicznymib)

11,8

5,1

5,1

Innowacje marketingowe

13,2

9,6

12,5

7,0

2,7

1,3

b.d.

6,6

4,9

9,8

4,2

2,8

b.d.

6,0

Znaczące zmiany w projekcie/konstrukcji lub opakowaniu a)
Istotne zmiany w wyglądzie, formie, kształcie lub opakowaniu b)
Nowe media lub techniki promocji produktów
Nowe metody w zakresie dystrybucji produktów lub kanałów sprzedaży
Nowe lub istotnie zmienione sposoby sprzedaży lub kanały dystrybucjib)
Nowe metody kształtowania cen wyrobów i usług

a)

10,0

określenie stosowane w badaniach obejmujących lata 2006-2008 oraz 2008-2010; określenie
stosowane w badaniach obejmujących lata 2004-2006
a)

b)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009,
GUS, Warszawa 2010; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS,
Warszawa 2011.

–– systemów „odchudzonej” produkcji (lean production);
–– systemów zarządzania jakością.
Udział innowacji dotyczących zmian w metodach podziału zadań, uprawnień
decyzyjnych, organizacji stanowisk pracy był wysoki w sektorze wydobywczym
w latach 2004-2006, ale w ostatnich latach jest niewielki, co świadczy o zakończeniu lub zaprzestaniu procesów gruntownych przekształceń struktur organizacyjnych.
Najczęściej deklarowanym typem wprowadzonej innowacji marketingowej
w przedsiębiorstwach sektora wydobywczego są nowe metody kształtowania cen
wyrobów i usług. W latach 2008-2010 wprowadzenie takich innowacji deklarowało
10% przedsiębiorstw sektora wydobywczego. Podręcznik Oslo do tej grupy innowacji zalicza zastosowanie:
–– nowych strategii cenowych dla sprzedaży wyrobów lub usług firmy na rynku
(pierwsze zastosowanie nowej metody korekty ceny wyrobu lub usługi w zależności od popytu);

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 475

2014-02-24 08:34:08

476

Jerzy Mieszaniec

–– wprowadzenie nowej metody pozwalającej klientom na wybranie pożądanych
cech produktu na witrynie internetowej firmy, a następnie sprawdzenie ceny wybranej kombinacji cech.
Należy jednak zauważyć, że zgodnie z Podręcznikiem Oslo za innowacje nie są
uznawane nowe metody kształtowania cen, których jedynym celem jest zróżnicowanie cen dla poszczególnych segmentów nabywców i że zmiana w polityce cenowej
jest innowacją tylko przy pierwszym jej zastosowaniu. Trzeba zatem zadać pytanie,
czy aby na pewno deklarowane przez przedsiębiorstwa innowacje marketingowe
w tym zakresie są innowacjami.

4. Cele wprowadzanych innowacji nietechnologicznych
Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje nietechnologiczne, zapytano o cele
wprowadzenia tych innowacji po raz pierwszy w badaniach GUS obejmujących lata
2006-2008 i ponownie w badaniach obejmujących lata 2008-2010. Proponowane
w kwestionariuszu cele podlegały ocenie według czterostopniowej skali ważności.
W odniesieniu do innowacji organizacyjnych ocenie ważności poddano następujące cele:
–– skrócenie czasu reakcji na potrzeby klientów i dostawców;
–– poprawa zdolności do rozwoju nowych produktów lub procesów;
–– poprawa jakości wyrobów lub usług;
–– obniżka kosztów na jednostkę produktu;
–– poprawa komunikacji lub dostępu do informacji.
Odsetki przedsiębiorstw należących do sekcji PKD Górnictwo, które oceniły
znaczenie danego celu wprowadzonych innowacji organizacyjnych jako „wysokie”,
zaprezentowano na rys. 2.
Jak widać na rys. 2, za najważniejszy cel innowacji organizacyjnych wprowadzające je przedsiębiorstwa sektora wydobywczego przyjmowały poprawę jakości
wyrobów lub usług. Celem, który uplasował się na drugiej pozycji pod względem
liczby przedsiębiorstw przypisujących mu wysokie znaczenie, jest skrócenie czasu
reakcji na potrzeby klientów i dostawców. Wzrostowi znaczenia obu tych celów towarzyszy spadek udziału przedsiębiorstw wprowadzających innowacje organizacyjne z zakresu nowych metod w zasadach działania, do których, jak już wspomniano,
zalicza się np. wdrażanie systemów zarządzania jakością czy systemów zarządzania
dostawami. Wprawdzie nadal wprowadzanie tego rodzaju innowacji jest deklarowane przez największy odsetek przedsiębiorstw sektora wydobywczego, ale tendencja
spadkowa świadczy o zarysowywaniu się niespójności pomiędzy celami a prowadzonymi działaniami innowacyjnymi, gdyż raczej trudno osiągnąć poprawę jakości
poprzez zmiany metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych, a to innowacje organizacyjne z tego zakresu zanotowały wzrost odsetku wprowadzających je przedsiębiorstw.
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Rys. 2. Cele wprowadzania innowacji organizacyjnych przez przedsiębiorstwa sekcji PKD Górnictwo
w latach 2006-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010,
GUS, Warszawa 2011.
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Rys. 3. Cele wprowadzania innowacji marketingowych przez przedsiębiorstwa sekcji PKD Górnictwo
w latach 2006-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010,
GUS, Warszawa 2011.

W odniesieniu do innowacji marketingowych ocenie ważności poddano następujące cele:
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–– zwiększenie lub utrzymanie udziału na rynku;
–– wprowadzenie produktów dla nowej grupy klientów;
–– wprowadzenie produktów na nowy rynek geograficzny.
Odsetki przedsiębiorstw należących do sekcji PKD Górnictwo, które oceniły
znaczenie danego celu wprowadzonych innowacji marketingowych jako „wysokie”,
zaprezentowano na wykresie (rys. 3).
Jak widać na rys. 3, za najważniejszy cel innowacji marketingowych wprowadzające je przedsiębiorstwa sektora wydobywczego przyjmowały zwiększenie lub
utrzymanie udziału na rynku. Celem, który uplasował się na drugiej pozycji pod
względem liczby przedsiębiorstw przypisujących mu wysokie znaczenie, jest wprowadzenie produktów dla nowej grupy klientów. Osiągniecie tych celów głównie poprzez innowacje w zakresie nowych metod kształtowania cen wydaje się wątpliwe.
Należy również zauważyć, że zgodnie z Podręcznikiem Oslo za innowacje nie są
uznawane nowe metody kształtowania cen, których jedynym celem jest zróżnicowanie cen dla poszczególnych segmentów nabywców i że zmiana w polityce cenowej
jest innowacją tylko przy pierwszym jej zastosowaniu. Trzeba zatem zadać pytanie,
czy aby na pewno deklarowane przez przedsiębiorstwa innowacje marketingowe
w tym zakresie są innowacjami.
Wskazując wysokie znaczenie tych celów, należałoby się zastanowić nad wprowadzaniem innowacji marketingowych typu nowych metod w zakresie dystrybucji
produktów lub kanałów sprzedaży, które w latach 2008-2010 wprowadziło zaledwie
2,8% przedsiębiorstw sektora wydobywczego.

5. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę odsetek przedsiębiorstw sektora wydobywczego wprowadzających innowacje nietechnologiczne i technologiczne, należy stwierdzić, że więcej
tych przedsiębiorstw dostrzega możliwości poprawy swojej pozycji konkurencyjnej
poprzez wdrażanie innowacji nietechnologicznych niż wdrożenie innowacji technologicznych.
Nie jest to specyfiką przedsiębiorstw tego sektora, gdyż taka sama relacja liczby
przedsiębiorstw wprowadzających innowacje technologiczne i nietechnologiczne
zachodzi w całej badanej populacji przedsiębiorstw przemysłowych. Przewaga ta
wynika raczej z odmienności uwarunkowań procesu wdrażania innowacji nietechnologicznych, który wymaga mniejszych nakładów finansowych oraz jest możliwy
do realizacji własnymi siłami bez korzystania ze współpracy z innymi przedsiębiorstwami i korzystania z zewnętrznych źródeł informacji.
W ostatnich latach przedsiębiorstwa sektora wydobywczego wdrażają głównie
innowacje organizacyjne zaliczane do nowych zasad działania, ale niepokojący jest
stały spadek udziału wprowadzających je przedsiębiorstw. Niepokoi to szczególnie
w zestawieniu ze wskazywanym głównym celem wprowadzania innowacji organizacyjnych, którym jest poprawa jakości produktów, a jak wspomniano – do nowych
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zasad działania zalicza się wprowadzenie systemów zarządzania jakością. Warto byłoby przeprowadzić pogłębione badania rodzaju wprowadzanych zmian w zasadach
działania, gdyż określenie to zawiera dość znaczną gamę możliwości.
Wprowadzane w sektorze wydobywczym innowacje marketingowe to głównie
nowe metody kształtowania cen, dzięki którym przedsiębiorstwa tego sektora chcą
zwiększyć lub utrzymać swój udział w rynku. Osiągnięcie celu, za który przedsiębiorstwa uznają zwiększenie lub utrzymanie swojego udziału w rynku wydaje się
wymagać również wprowadzenie innowacyjnych metod w zakresie dystrybucji produktów lub kanałów sprzedaży.
Podsumowując, należy stwierdzić, że innowacje nietechnologiczne mogą tak
samo, a czasem nawet bardziej niż innowacje technologiczne przyczyniać się do
wzrostu konkurencyjności, ale biorąc pod uwagę silny związek występujący pomiędzy tymi rodzajami innowacji, należy z takim samym zaangażowaniem dążyć do
wprowadzania innowacji obu rodzajów.
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NON-TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MINING SECTOR
Summary: The article discusses the issues of implementation of non-technological innovations, the importance of which has been increasing in recent years. They are not only initiated
by technological innovations, but also often determine their success, implement organizational solutions aiding the creation of technological innovations, or even initiating them. Taking it into consideration the article presents the essence and specificity of non-technological
innovations. Then it analyzes the scope of non-technological innovations and technological
innovations in the industrial enterprises of the mining sector compared to other industries.
The last stage of the analysis contained in the article is the identification of the main types of
non-technological innovations introduced in the mining sector and the objectives that thanks
to them the enterprises want to achieve.
Keywords: non-technological innovations, industry, mining, organizational innovations, innovativeness.
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