POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

mgr Łukasz Stawecki

Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami
z grupy Internet of Things

ROZPRAWA DOKTORSKA

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska

Poznań 2019

Spis treści
Streszczenie ...................................................................................................................... 4
1. Wstęp ........................................................................................................................... 7
2. Zarządzanie strategiczne ......................................................................................... 15
2.1. Wstęp .................................................................................................................. 15
2.2. Pojęcie, typy i funkcje strategii ........................................................................... 16
2.3. Istota i elementy zarządzania strategicznego ...................................................... 25
2.4. Analiza strategiczna – opis modeli i czynników warunkujących ich
wykorzystanie ..................................................................................................... 37
3. Strategiczne zarządzanie produktem w dobie informatyzacji ............................ 52
3.1. Wprowadzenie .................................................................................................... 52
3.2. Geneza i rozwój metod strategicznego zarządzania produktem ......................... 53
3.3. Strategiczne zarządzanie produktem Internet of Things jako innowacją
produktową wpisaną w kontekst globalnej informatyzacji ................................. 73
4. Badania empiryczne − opracowywanie strategii produktowych a potencjał
konsumpcji produktów IoT ....................................................................................... 94
4.1. Metodyka badawcza ............................................................................................ 94
4.1.1. Próba badawcza ........................................................................................... 95
4.1.2. Procedura badawcza oraz analiza danych .................................................... 98
4.2. Wyniki badań empirycznych – perspektywa klienta .......................................... 99
4.2.1. Użytkowanie produktów IoT ....................................................................... 99
4.2.2. Motywy decyzyjne wyborów konsumenckich w zakresie
produktów IoT ........................................................................................... 103
4.2.3. Percepcja zagrożeń związanych z IoT ....................................................... 105
4.2.4. Kierunki rozwoju urządzeń i systemów IoT .............................................. 106
4.2.5. Preferencje użytkowników w zakresie stosowania urządzeń IoT .............. 110
4.2.6. Analiza uwarunkowań postaw wobec IoT ................................................. 111
4.3. Wyniki badań empirycznych – perspektywa producentów IoT........................ 115
4.3.1. Planowanie strategiczne w organizacji oraz wykorzystywane metody
analizy strategicznej w budowaniu przewagi konkurencyjnej ................... 115
4.3.2. Znajomość kategorii produktów IoT ......................................................... 122
4.3.3. Bariery rozwoju IoT ................................................................................... 123
4.3.4. Stan rozwoju implementacji produktów IoT w badanych branżach .......... 127
4.3.5. Determinanty i uwarunkowania rozwoju produktów IoT w badanych
branżach ..................................................................................................... 130

5. Model analizy strategicznej nowych produktów i technologii z grupy IoT ...... 135
5.1. Wstęp ................................................................................................................ 135
5.2. Systemowe podejście do analizy produktów Internet of Things ...................... 136
5.3. Pięcioczynnikowy model analizy strategicznej produktów Internet of Things 142
6. Zakończenie ............................................................................................................ 160
6.1. Weryfikacja hipotez badawczych ..................................................................... 160
6.2. Realizacja celu rozprawy .................................................................................. 162
6.3. Kierunki dalszych prac badawczych ................................................................. 167
Bibliografia .................................................................................................................. 168

3

Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami
z grupy Internet of Things
Streszczenie
Praca dotyczy identyfikacji podstawowych czynników, które wpływają na konieczność zmiany podejścia do zarządzania produktem, zwłaszcza w kontekście globalnej
informatyzacji. Głównym celem rozprawy było zaproponowanie modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things oraz metodyki jego stosowania. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano najważniejsze obszary
wykorzystywania produktów z grupy Internet of Things przez użytkowników, a także
opisano możliwości rozwojowe tej grupy produktów, uwzględniając perspektywę producentów. Wyniki badań posłużyły do stworzenia kompleksowego modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things wraz z charakterystyką każdego z etapów oraz rekomendacjami dotyczącymi wykorzystania poszczególnych narzędzi. Zaproponowana metoda dostosowana jest do charakterystyki produktów z grupy Internet
of Things, przy uwzględnieniu zarówno ich cech fizycznych, jak i cyfrowych. Zaletą
metody jest łatwość wykorzystania, co jest szczególnie ważne dla małych i średnich
przedsiębiorstw.
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Internet of Things products strategic management in the context
of organization development
Summary
The dissertation concerns the identification of basic factors that cause changes in the
approach to product management, especially in the context of global computerization.
Its primary objective was to propose a model for the strategic analysis of products in the
category of the Internet of Things, as well as the methodology of applying this model in
practice. Based on empirical research, the most important areas were identified in which
products of the Internet of Things are utilised. Additionally, the development possibilities regarding this product group were described, while also taking into account the perspective of the producers of such products. The results of the research were used to create a comprehensive strategic analysis model for products in the category of the Internet
of Things, along with the characteristics of each stage and recommendations regarding
the use of individual tools. The proposed method is adapted to the characteristics of
products of the Internet of Things, taking into account their physical as well as digital
characteristics. The main advantage of this method is its ease of use, which is vital for
small and medium businesses.
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1. Wstęp
Podczas ostatniej dekady XXI w. nastąpiło wiele dynamicznych zmian o charakterze
demograficznym, społecznym i ekonomicznym, które oddziałują nie tylko na lokalną,
ale również na globalną gospodarkę. Zmiany są tak istotne, że niekiedy określa się je
mianem czwartej rewolucji przemysłowej, tzw. big shift [Hagel III i inni, 2009]. Jednym z podstawowych elementów tej rewolucji jest globalna cyfryzacja i digitalizacja
procesów w każdej sferze życia, które stawiają zupełnie nowe wyzwania przed organizacjami, zmuszając je do oferowania innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do nowych realiów gospodarki cyfrowej. Zmiany, o których mowa zrewolucjonizują sposób
podejmowania decyzji, współdziałania, a nawet uczenia się i reagowania na bodźce.
Największą rolę w tym przypadku odgrywa technologia ICT1, która przyczynia się
do standaryzacji procesów, eliminacji barier czasoprzestrzennych oraz swobodnego
przepływu kapitału (finansowego, rzeczowego i ludzkiego), a najpopularniejszym jej
rodzajem jest internet, do którego dostęp, wg danych Eurostatu, miało w 2016 r. 85%
gospodarstw domowych w Europie [Raport Eurostat, 2016]. Głównym czynnikiem
wpływającym na tak szerokie wykorzystanie ICT jest chęć integracji informacji z każdej dziedziny wiedzy, a pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są przez konsumentów do podejmowania decyzji zakupowych. W konsekwencji wybór rozwiązań
opartych na tej technologii podyktowany jest chęcią racjonalnego zarządzania swoim
czasem i optymalizacji wszelkiego rodzaju procesów.
Ze względu na preferencje użytkowników dotyczące wyboru tego typu rozwiązań,
obserwuje się zjawisko dyfuzji technologicznej, czyli popularyzacji nowych rozwiązań
technologicznych we wszystkich kategoriach i sferach życia, a także substytucji technologicznej, tj. wypierania dotychczasowych rozwiązań i produktów przez przedmioty
oparte na technologii ICT. Powoduje to, że nie tylko komputery są podłączone do sieci
(internetu), ale coraz więcej przedmiotów używanych zarówno przez użytkowników
profesjonalnych (np. w przemyśle), jak i przez indywidualnych użytkowników do celów
prywatnych. Wiąże się to z techniczną definicją tzw. Internetu Rzeczy (Internet of

1

Information and Communications Technology – Technologia Informacyjno-Komunikacyjna (TIK) –
obejmuje wszystkie rodzaje technologii umożliwiające przetwarzanie, gromadzenie oraz przesyłanie
informacji i danych w formie cyfrowej. Zaliczamy do niej: internet, sieci bezprzewodowe, technologię
Bluetooth, wifi, telefonie: tradycyjne, komórkowe, satelitarne, radio, telewizję itd.
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Things, skrót: IoT)2, czyli produktów mających możliwość podłączenia do sieci i tworzenia w ten sposób systemów zbierania, przetwarzania i współdzielenia różnych danych [Federal Trade Commisison, 2013, s. 2]. Zatem przedmioty podłączone można
traktować jako standardowe produkty, które oprócz części fizycznej posiadają również
moduły umożliwiające zdalną (automatyczną) kontrolę nad fizycznymi podzespołami
oraz elementy umożliwiające łączność i komunikację między poszczególnymi urządzeniami, infrastrukturą i użytkownikiem (komunikacja ta może odbywać się jednocześnie
między wszystkimi uczestnikami wymiany danych) [Heppelman, Porter, 2015, s. 8992]. Według Rekomendacji ITU-T Y.2060 (06/2012) IoT staje się globalną infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego, w którym dzięki łączeniu wirtualnych i rzeczywistych przedmiotów następuje możliwość świadczenia szeroko rozumianych usług i produktów [International Telecomunication Union, 2012, s. 2-5].
Na potrzeby niniejszej dysertacji przyjęto następującą definicję Internetu Rzeczy:
jest to spójny system (platforma), w którym przedmioty, ludzie oraz procesy są w stanie
zachodzić w interakcje między sobą (często bez udziału użytkownika). Dzięki tym relacjom, oprócz produktu (rezultatu) w fizycznej formie, powstaje również wielowymiarowy produkt w formie cyfrowej, który staje się elementem wymiany między pozostałymi podmiotami budującymi dany system. Użytkownik w tym ujęciu staje się również
elementem systemu, ale jednocześnie sam tworzy swój własny system produktów IoT
i decyduje o jego charakterze.
Można uznać, że podstawą zmian zachodzących w obecnej gospodarce jest produkt,
którego rola w ostatnich latach została umniejszona na rzecz szeroko pojętych działań
marketingowych, sprzedażowych i logistycznych, a tym samym niefizycznych atrybutów, które tworzyły wartość dodaną dla użytkownika [Kapferer, 2008, s.41]. Jednak
obecna transformacja technologiczna przyczyniła się do ponownego wzrostu znaczenia
produktów, ponieważ stały się one fizycznym nośnikiem zastosowania nowych technologii. Zmieniający się charakter produktów wpływa również na modele biznesowe organizacji, które umożliwiają efektywniejsze łączenie nowych technologii z potrzebami
konsumentów. Tym samym główną rolę odgrywają umiejętności organizacji w zakresie
łączenia funkcjonalności i technologii przedmiotów z konkretnymi potrzebami klientów, zwiększając w ten sposób wartość dodaną dla nich, co umożliwia silne oddziały-

2

W niniejszej dysertacji Internet Rzeczy będzie używany zamiennie ze skrótem wersji angielskiej, tj.
IoT lub przedmioty (rzeczy) podłączone.
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wanie na organizacje z bliższego i dalszego otoczenia konkurencyjnego, a nawet na
partnerów oraz instytucje społeczne.
Odmienny charakter produktów IoT oraz siła ich oddziaływania na całą organizację
dla większości firm jest na tyle istotna, że traktują ją jako zmianę o charakterze przełomowym dla siebie, a każdy produkt (lub grupa produktów) staje się innowacją. W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji i typologii innowacji. Jednak ze względu na temat niniejszej dysertacji przyjęto klasyfikację zaproponowaną przez N. Andersona i A.C. Costa, którzy wyróżnili innowację produktową i procesową. Podział ten
bazuje na założeniu, że w wyniku procesów innowacyjnych zostają stworzone nowe
obszary działalności organizacji, albo obecne zostają całkowicie przedefiniowane [Anderson i Costa, 2010, s. 330-335], a sposób w jaki organizacje zarządzają nowymi produktami i innowacjami w dużej mierze determinuje ich sukces bądź porażkę. Dlatego
tym bardziej zasadna wydaje się umiejętność zarządzania innowacjami w świetle zmian
technologicznych i społecznych, które występują obecnie.
Jeśli natomiast uznamy produkt za centralny punkt działalności organizacji i cel sam
w sobie, można przyjąć, że strategiczne zarządzanie produktem ogranicza się do monitorowania wartości dla klientów, zrozumienia wartości dla określonych rynków, określenia oferty i procesów dla wybranych użytkowników oraz finalnie dostarczenia właściwych wartości dla klienta. Jest to szczególnie istotne w kontekście produktów IoT,
które nabywane są przez bardziej świadomych technologicznie konsumentów, którzy
oczekują od tego typu produktów zwiększenia wartości krańcowej użyteczności. Tym
samym wartość produktu IoT postrzegana jest zarówno przez pryzmat produktu
w formie fizycznej, jak i cyfrowej.
Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, można wyciągnąć wniosek, że powinno się
zmienić również podejście do strategicznego zarządzania całą organizacją. Oznacza to,
że menedżerowie powinni zacząć koncentrować się na analizie nowych zasobów przedsiębiorstwa i uwzględniać wielowymiarowe środowisko użytkownika oraz jego zaawansowanie technologiczne i dynamicznie zmieniające się potrzeby. To z kolei wydaje się
sprzeczne z dotychczasowymi modelami analizy strategicznej i zarządzania produktem.
Obecna rewolucja technologiczna zmusza wszystkie organizacje (zwłaszcza te obecne na rynku, które chcą być konkurencyjne w stosunku do nowo wchodzących start
upów) do rozpoczęcia projektowania produktów IoT i budowania na ich podstawie swojej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście stwierdzono lukę poznawczą dotyczącą
braku kompleksowego modelu analizy strategicznej, który w sposób poprawnie meto9

dologiczny pokaże, jak tworzyć produkty z grupy IoT i zarządzać nimi. Analiza literaturowa wykazała również, że obecnie nie podjęto próby naukowej charakterystyki i opisu
zarządzania tego typu produktami. Ponadto wybór tematyki był podyktowany stosunkowo niewielkim dorobkiem w literaturze przedmiotu (zwłaszcza polskiej).
Na podstawie opisanej powyżej luki poznawczej, główny problem badawczy sformułowano następująco: w jaki sposób należy przeprowadzać analizę strategiczną
produktów z grupy Internet of Things?
Do tak postawionego problemu badawczego sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Jakie są uwarunkowania wdrażania produktów IoT przy uwzględnianiu perspektywy
produktowej i konsumenckiej?
2. Jaka jest świadomość użytkowników dotycząca produktów IoT i ich wykorzystania
w praktyce?
3. Jakie oczekiwania mają użytkownicy w stosunku do produktów IoT?
4. Jakie są kluczowe czynniki sukcesu podczas wprowadzania produktów IoT?
5. Czym kierują się użytkownicy produktów IoT przy ich zakupie?
6. Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do nowych produktów?
7. Jakie narzędzia analizy strategicznej są wykorzystywane przez producentów produktów IoT?
8. Jaki jest potencjał rozwojowy produktów z grupy IoT?
Wobec powyższego głównym celem dysertacji jest zaproponowanie modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things oraz metodyki jego zastosowania.
Aby osiągnąć cel główny, konieczna jest realizacja celów szczegółowych w zakresie:
− teoriopoznawczym:
1. Analiza oraz krytyczna ocena literatury przedmiotu dotyczące analizy strategicznej organizacji w kontekście jej rozwoju.
2. Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu odnoszące się do zarządzania
produktem w dobie informatyzacji.
3. Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu obejmujące informacje na temat
zarządzania innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem Internet of Things.
− poznawczo-wyjaśniającym:
1.

Charakterystyka koncepcji Internet of Things z uwzględnieniem perspektywy
klienta i producenta.
10

2.

Identyfikacja oraz analiza uwarunkowań wdrażania produktów IoT (kwestie
produktowe i konsumenckie).

3.

Zdefiniowanie potrzeb użytkowników IoT oraz określenie kluczowych czynników sukcesu przy wprowadzaniu tego typu produktów.

4.

Identyfikacja i analiza wykorzystywanych narzędzi analizy strategicznej przez
producentów produktów z grupy IoT.

5.

Identyfikacja stanu obecnego i potencjału rozwojowego produktów z grupy IoT.

Na podstawie celu głównego oraz celów szczegółowych sformułowano następujące
hipotezy badawcze:
− Hipoteza 1:

nie istnieje model, który pomaga firmom wdrażać produkty IoT
(nowe technologie) w ścisłym powiązaniu zarówno ze stroną produktową, jak i konsumencką.

− Hipoteza 2:

Użytkownicy nie rozróżniają kategorii produktów IoT, chociaż
z nich korzystają.

− Hipoteza 3:

Użytkownicy korzystają z coraz większej liczby produktów typu
IoT, które tworzą pewien system i oczekują, aby zachodziła między produktami konwergencja i współpraca.

− Hipoteza 4:

Użytkownicy, wybierając produkt IoT nie kierują się przede
wszystkim ceną, ważne są dla nich również te wyróżniki wartości
urządzenia, które odwołują się do aspektów socjokulturowych
oraz socjoekonomicznych, jak marka, rekomendacja oraz dogodny
kanał sprzedaży.

− Hipoteza 5:

Użytkownicy chcą posiadać coraz więcej przedmiotów podłączonych do sieci i mają takie oczekiwania w stosunku do producentów.

Na podstawie powyższych założeń zakres dysertacji zdefiniowano następująco:
− zakres przedmiotowy: uwarunkowania stosowania przez klientów indywidualnych
analizy strategicznej w implementacji produktów IoT oraz stopień ich wykorzystania
i perspektywy rozwoju,
− zakres podmiotowy: producenci oraz dystrybutorzy posiadający w swojej ofercie
produkty IoT, zarówno dla klienta detalicznego, jak i instytucjonalnego; klienci in11

dywidualni wykorzystujący przedmioty codziennego użytku (grupa w większości
używająca produktów IoT),
− zakres przestrzenny: cała Polska (przebadano przedsiębiorstwa oraz użytkowników
IoT z całej Polski, z zaznaczeniem, że większość badanych użytkowników pochodziła z województwa wielkopolskiego),
− zakres czasowy: w warstwie teoretycznej obejmuje krytyczne publikacje z zakresu
zarządzania strategicznego, zarządzania produktem, uwzględniając zwłaszcza opracowania naukowe pochodzące z ostatniej dekady XXI w., a także literaturę przedmiotu dotyczącą produktów IoT; studia literaturowe zrealizowano w latach 20152017; warstwa empiryczna obejmuje lata 2016-2017.
Niniejsza rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczno-analityczny i dotyczy
uwarunkowań oraz zakresu prowadzenia analizy strategicznej produktów Internet of
Things, a także stopnia wykorzystania i rozwoju tej grupy produktowej (zarówno ze
strony producentów, jak i konsumentów – użytkowników indywidualnych).
Metody badawcze zaprojektowano z uwzględnieniem celów dysertacji oraz jej charakteru. W ramach części teoretycznej pracy przeprowadzono krytyczną analizę logiczną, której zadaniem było poznanie części składowych złożonych zjawisk teoretycznych,
oraz metodę dedukcji, która polegała na wnioskowaniu, zgodnie z kierunkiem logicznej
implikacji.
W części empiryczno-analitycznej posłużono się metodami wnioskowania logicznego, przez które należy rozumieć:
− syntezę – której celem była generalizacja i sformułowanie wniosków,
− analizę przyczynowo-skutkową – której celem było opisanie zależności między badanymi zjawiskami,
− indukcję – której celem było wyciąganie wniosków na podstawie przesłanek.
Część teoretyczna dysertacji powstała w wyniku analizy obecnego stanu wiedzy zdefiniowanego na podstawie pozycji zwartych i artykułów naukowych, artykułów prasowych (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej), danych statystycznych, raportów firm konsultingowych, dokumentów i analiz pochodzących od firm produkujących IoT, manifestów programów dotyczących nowych technologii, stron internetowych oraz materiałów konferencyjnych dotyczących nowych technologii i IoT. Analizie
poddano publikacje napisane w języku polskim i angielskim.
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Zrealizowana w ten sposób analiza literatury przedmiotu umożliwiła przegląd zagadnień będących przedmiotem niniejszej dysertacji oraz podjęcie rozważań w ramach części empirycznej.
Realizacja celów oraz weryfikacja postawionych w pracy hipotez wymagały analizy
danych pierwotnych z wykorzystaniem metod triangulacji metodologicznej. W tym celu
w badaniu wykorzystano metody badawcze zaliczane do rodziny metod ilościowych
(sondaż techniką ankiety internetowej CAWI z użytkownikami) oraz jakościowych (indywidualny wywiad pogłębiony IDI z ekspertami rynku).
Niniejsza rozprawa składa się z: wstępu, czterech rozdziałów o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz zakończenia. Pracę można podzielić na dwie części: teoretyczną (rozdział drugi i trzeci, które zrealizowano na postawie studiów literaturowych)
oraz praktyczną (rozdział czwarty i piąty, w których zaprezentowano wyniki badań empirycznych i zaprojektowany przez autora model analizy strategicznej produktów z grupy IoT).
We wstępie przedstawiono genezę pracy, problem badawczy, hipotezy oraz cele
i zakres dysertacji. Rozdział drugi, teoretyczny, obejmuje kwestie dotyczące zarządzania strategicznego – scharakteryzowano w nim pojęcie strategii i zarządzania strategicznego, jego typy oraz funkcje, które pełni ono w organizacji. Zawarto w nim również
kompleksowe omówienie literatury przedmiotu dotyczącej analizy strategicznej – modeli oraz czynników, które warunkują wykorzystanie poszczególnych metod w praktyce. W rozdziale trzecim skupiono się na strategicznym zarządzaniu produktem w kontekście zarządzania organizacją w dobie rewolucji technologicznej. Podjęto także próbę
kompleksowej charakterystyki produktów Internet of Things jako innowacji produktowej i organizacyjnej, biorąc pod uwagę uwarunkowania globalnej informatyzacji.
Rozdział czwarty poświęcony jest kompleksowej charakterystyce badań empirycznych zrealizowanych na potrzeby pracy oraz dokładnemu omówieniu wyników badań
ilościowych i jakościowych.
Na podstawie analizy literaturowej oraz przeprowadzonych badań empirycznych,
w piątym rozdziale dysertacji zaproponowano autorski model analizy strategicznej
w zarządzaniu produktami z grupy IoT wraz z metodyką jego wykorzystania.
W zakończeniu autor skupił się na podsumowaniu głównych wyników badań empirycznych, w kontekście postawionych hipotez i celów pracy oraz na ocenie zaproponowanego modelu zarządzania strategicznego produktami Internet of Things wraz ze
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wskazówkami dalszych kierunków prac naukowych w zakresie zarządzenia produktami IoT.
Podsumowując, niniejsza dysertacja stanowi holistyczne, teoretyczno-empiryczne
studium produktów Internet of Things, w którym autor udowadnia przełomowy charakter tych produktów, wskazując jednocześnie na stan wykorzystania oraz uwarunkowania i bariery rozwoju produktów tej grupy w kontekście rozwoju organizacji.
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2. Zarządzanie strategiczne
2.1. Wstęp
Zagadnienia związane z wyznaczaniem celów organizacji oraz ich efektywną realizacją przez właściwe wykorzystywanie jej zasobów i potencjału stanowią przedmiot
badań i analiz naukowych już od dawna. Ta dziedzina nauk o organizacji stała się
w ostatnich 20. latach obszernym przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków,
jak i praktyków biznesu.
Wynika to z faktu, że obecnie występuje coraz większa nieprzewidywalność wydarzeń gospodarczych oraz ciągle rosnący poziom konkurencyjności każdego sektora gospodarki. Tym samym nie wystarczy już być dobrze zorganizowaną firmą oferującą
produkty lub usługi dla danej grupy klientów. Należy przede wszystkim posiadać wiedzę, umiejętności i zasoby, które umożliwią efektywny sposób walki z konkurencją.
Efektywne działanie konkurencyjne powinno obejmować każdy aspekt działalności
przedsiębiorstwa i powinno być określone w czasie. Oznacza to, że obecnie bardziej niż
kiedykolwiek menedżerowie muszą skupić się na analizie wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa i dopiero na tej podstawie podejmować podstawowe decyzje wpływające na
rozwój organizacji.
Na przestrzeni dziesięcioleci powstało bardzo wiele definicji pojęcia strategii oraz
koncepcji i modeli zarządzania strategicznego. Każda z nich znacznie determinuje podejście do zarządzania organizacją, pośrednio wpływając również na rozwój całego
sektora, a finalnie także gospodarki.
W związku z tym w niniejszym rozdziale podjęto próbę holistycznej charakterystyki
zarządzania strategicznego. zwłaszcza że niektóre podejścia lub modele, choć popularne, mogą się wydawać niedopasowane do nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Najpierw zaprezentowano ewolucję pojęcia strategii oraz nowych teorii strategii. Następnie omówiono pojęcie zarządzania strategicznego wraz z charakterystyką
głównych elementów, które się na nie składają. Ostatnią część rozdziału stanowi charakterystyka modeli analizy strategicznej, uwzględniająca również nowoczesne podejście do rozumienia strategii i zarządzania strategicznego.
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2.2. Pojęcie, typy i funkcje strategii
Słowo „strategia” wywodzi się z greckich słów „strate” (rozłożona armia w spoczynku) oraz „agein” (dowodzenie/przywództwo). Można zatem uznać, że słowo strate-gos
było utożsamiane z osobami, które tworzyły koncepcje bitwy oraz dowodziły wojskami
[Obłój, 2014, s.15]. Grecy strate-gos utożsamiali również ze sztuką dowodzenia, czyli
podejmowania konkretnych działań wobec wroga, które wymagały od strategów podejmowania decyzji i racjonalnego gospodarowania zasobami [Stoner i inni, 2001]. Zatem strategami mogli zostać jedynie ci żołnierze, którzy oprócz doświadczenia stricte
wojskowego mieli również umiejętności przywódcze i zdolności analityczne pomagające im podejmować różne decyzje o charakterze politycznym [Obłój, 2014, s. 16].
Etymologia słowa i kontekst jego używania ułatwiają zrozumienie istoty obecnej
strategii organizacyjnej i wskazują główne elementy, które również dzisiaj ukazują sens
podejmowania rozważnych decyzji oraz ich istotność i wpływ na całą organizację.
Ponadto strategia biznesowa ma również inne odniesienia do strategii wojskowej, od
której przyjęła wiele zasad i pojęć. Określenia takie jak: strategie ofensywne i defensywne, wojna pozycyjna, marketing partyzancki oraz inne zaczerpnięto z wojskowości,
a ich założenia stały się doskonałym fundamentem do wyznaczenia ram podstawowych
strategii biznesowych. Na podstawie strategii wojskowych można wytyczyć również
wyraźną granicę między strategią i taktyką, które są często niepoprawnie używane jako
synonimy. Podstawową różnicą między nimi jest to, że strategia (w ujęciu wojskowym)
koncentruje się na zwycięstwie w całej wojnie, a taktyka skupia się na wygraniu bitwy.
W ujęciu organizacji biznesowej strategia to szeroki plan (program) rozdzielania zasobów, umożliwiający zdobycie konkretnej pozycji na rynku, a taktyka jest planem działań
w konkretnych sytuacjach, które składają się na realizację strategii [Grant, 2011, s. 27].
Można zatem przyjąć, że w najszerszym kontekście strategię określa się jako narzędzie, które wykorzystywane jest przez organizacje do osiągania swoich celów. Właśnie
przekonanie, że osiąganie celów poprzez realizację określonych działań, przy wykorzystaniu konkretnych zasobów i zachowaniu spójności podejmowanych decyzji i działań
z założeniami strategicznymi, jest elementem łączącym większość definicji i teorii strategii.
Na analogiczną definicję powołuje się H. Mruk, który wskazuje na jej uniwersalność
i utylitarność ze względu na możliwość jej stosowania prawie przez każde przedsiębiorstwo. Podkreśla również to, że definicja ta nie nakierowuje twórców strategii na konkretne zasoby lub elementy organizacji, a raczej wymaga od nich refleksji i kreatywności w opracowywaniu własnej wizji przedsiębiorstwa. Jedynym postulatem jest sformu16

łowanie celu, który ma być osiągnięty przez instrumenty indywidualnie dobierane przez
pracowników [Mruk, 2002, s. 10].
Jeszcze dalej w swoich rozważaniach posunął się J. Trout, który całkowicie zakwestionował tworzenie strategii, misji i wizji przedsiębiorstwa. W jego opinii przedsiębiorstwa powinny skupić się w dużej mierze na wykorzystywaniu pojawiających się
w ich otoczeniu szans rynkowych. Podejście to nazwał „najwyższym stopniem wyrafinowania” [Trout, 2000, s. 130-132].
Tak znaczne uproszczenie działania i podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem
wydaje się nieuzasadnione, ponieważ właściwie sformułowana strategia nie jest tylko
listą życzeń i celów przedsiębiorstwa. Dzięki niej wyznaczany jest jasny kierunek działań firmy i niezbędne narzędzia do realizacji tego celu. Bez właściwego zdefiniowania
zamierzeń, zarządzający pozostawiają działania pracowników bez żadnej kontroli, co
w efekcie oznacza, że nie są w stanie określić pozycji firmy, jej profilu oraz struktury
organizacyjnej w dłuższej perspektywie. Nie oznacza to oczywiście, że strategia jest
instrumentarium, które pozwala przewidzieć przyszłość i przygotować się na wszystkie
scenariusze. Niemniej jednak umożliwia utrzymanie firmy w określonych ramach rozwoju, a także przygotowuje kadrę zarządzającą na różne scenariusze i pomaga jej dokonywać wyborów.
Jak zauważa M.E. Porter, strategia nie może być utożsamiana z lepszym, tj. bardziej
efektywnym działaniem, ponieważ jest to związane ze skutecznością operacyjną. Strategia to działanie inne niż konkurencja, stąd jej istotą jest dokonywanie wyborów. Uważał on również, że strategia konkurencyjna powinna nieustannie dążyć do odmienności.
Zatem strategia to „przemyślany zestaw działań, którego celem jest stworzenie niepowtarzalnego połączenia wartości” [Porter, 1996, s. 64].
Jest to zatem przeciwstawne do efektywności przedsiębiorstw (w rozumieniu efektywności operacyjnej), która, jak zauważył M.E. Porter, jest często mylona przez menedżerów ze strategią. Identyfikowanie efektywności ze strategią organizacji sprawiło, że
obecnie ważniejsze od pozycjonowania i dostarczania wartości dla klienta stały się produktywność i jakość wraz z szybkością wykonania danych przedmiotów lub usług. Takie myślenie spowodowało, że narzędzia do zarządzania operacyjnego (np. TQM, business proces reengineering, outsourcing itd.) zaczęły odgrywać ważniejszą rolę niż strategia firmy. Wszystko to sprawia, że rywalizacja na poziomie efektywności przesuwa
granicę produktywności, ale relatywne pozycje rynkowe przedsiębiorstw pozostają niezmienione (mimo że ich ogólny poziom efektywności stale rośnie). Powodem takiej
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sytuacji jest to, że efektywność ma inne cele niż strategia, chociaż mają one fundamentalne znaczenie dla osiągania coraz lepszych wyników firmy [Porter, 1996, s. 64-65].
Można zatem uznać, że strategia pełni nadrzędną rolę w stosunku do sprawności operacyjnej. Ponadto z dobrze opracowanej strategii powinien wynikać plan, w wyniku
którego będą podjęte konkretne działania optymalizacyjne. Jednak tylko połączenie
wyważonej strategii (tj. zawierającej realne oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa) oraz planów przychodowych i racjonalny dobór narzędzi optymalizacyjnych
umożliwiają firmie stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej i realne zdobycie zamierzonej pozycji na danym rynku.
K. Obłój podjął próbę określenia istoty działań i decyzji strategicznych, które podejmowane są w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim każda z nich ma długofalowe konsekwencje dla organizacji, ponieważ, jak już wcześniej wskazano, głównie decydują
o przewadze konkurencyjnej, a tym samym istotnie wpływają na sukces lub porażkę
danej firmy. Ponadto, ze względu na swój charakter, absorbują główne zasoby i kompetencje, które znajdują się w organizacji, dlatego muszą one być spójne wewnętrznie,
a pozostałe decyzje korespondować z planami strategicznymi [Obłój, 2014, s. 19].
Istota strategii trafnie zdefiniowana przez K. Obłója wskazuje, że jest ona jednym
z najważniejszych elementów przedsiębiorstwa, dlatego w naukach o organizacji poświęcono temu zagadnieniu dużo miejsca. Na przestrzeni lat sformułowano wiele teorii
na ten temat, a poszczególne teorie można pogrupować w kilka podejść do zagadnienia,
a każdą z nich uznać zarówno za słuszną, jak i skrytykować jej podstawowe założenia.
Aby móc spojrzeć na strategię z punktu widzenia danego nurtu teoretycznego, trzeba
rozważyć szerszy kontekst decyzji strategicznych, który w istotny sposób determinuje
podejście i rozumienie danej strategii.
Jedno z podejść klasyfikuje strategie w ujęciu dwóch wymiarów: czasowym oraz
liczby osób zaangażowanych w opracowywanie i realizację danej strategii. W pierwszym przypadku można wyróżnić filozofie, gdzie strategia odnosi się do długiego czasu
działania. Takie rozumienie strategii wpływa na to, że decyzje strategiczne dotyczą
głównie zdobycia określonej pozycji lub nieustannego dopasowywania się organizacji
do zmieniających się warunków (zakładane jest tutaj adaptacyjne podejście do formułowania strategii). Teorie, w których strategia odnosi się bardziej do obecnej sytuacji
przedsiębiorstwa skupiają się na wykorzystaniu głównych zasobów przedsiębiorstwa
i zaangażowaniu wszystkich pracowników w „doskonałość operacyjną” [Mainardi,
2010].
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Charakter poszczególnych grup interpretacji strategii determinuje również liczbę
osób zaangażowanych w proces jej formułowania. Może to być zamknięte grono osób
(najczęściej najwyższego kierownictwa) lub możliwie jak najwięcej osób, ponieważ
każdy (wg tych koncepcji) wpływa pośrednio lub bezpośrednio na kształt przyjętej strategii. Na tej podstawie wyróżniono cztery podstawowe grupy strategii: adaptacji, pozycjonowania, koncentracji i realizacji. Poszczególne teorie, uwzględniające te wymiary
zostały zmapowane na rys. 1 [Mainardi, 2010].

Rysunek 1. Mapa teorii (szkół) strategii
Źródło: Mainardi, 2010

Inne podejście do klasyfikacji koncepcji strategii przyjął H. Mintzberg, który jest
jednym z głównych autorów − liderów szkoły ewolucyjnej (co będzie szerzej opisane
w dalszej części rozprawy). Klasyfikacja ta wynikała z dokładnej analizy każdego podejścia oraz unikalnej perspektywy odniesienia jej do praktyki biznesowej. Na tej bazie
wyodrębniono 10 szkół, tj.: projektowania, planowania, pozycyjna, przedsiębiorczości,
poznania, władzy, kulturowa, uwarunkowań środowiskowych, uczenia się, konfiguracji.
Szczegółową charakterystykę każdego podejścia można znaleźć w „Strategy safari.
A giuded tour through the wilds of strategic management” [Mintzberg i inni 1998, s.
3-286].
Klasyfikację tę można uznać za obecnie obowiązującą i uznaną w świecie nauki
o organizacji. Równie ważny podział stworzył K. Obłój, który zauważył, że większość
teorii i koncepcji różni się znacznie w obszarze trzech wymiarów: swobody decyzji,
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formalizacji strategii oraz wymiaru punktu ciężkości strategii (czyli to, na czym należy
się skupić przy formułowaniu strategii – czy bardziej na otoczeniu przedsiębiorstwa,
czy bardziej na charakterystyce samej firmy) [Obłój, 2014, s. 24]. Na tej podstawie powstało 6 głównych nurtów (szkół), których przedstawiciele mają wyjątkowe podejście
do każdego z tych wymiarów, tj.: planistyczna (tradycyjna) szkoła strategii, szkoła ewolucyjna, szkoła pozycyjna, podejście zasobowe, teoria prostych reguł, teoria opcji realnych [Obłój, 2014 s. 24-25]. Pierwotny podział zaproponowany przez K. Obłója obejmował cztery pierwsze szkoły. Dopiero w 2007 roku zaproponował on poszerzenie
swojego podziału o dwie kolejne szkoły [Krupski i inni, 2009, s. 15].
Przedstawiciele szkoły tradycyjnej uważają, że strategia jest wynikiem długofalowego, racjonalnego i złożonego procesu [Obłój, 2014, s.27]. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tego nurtu był H.I. Ansoff, który uważany jest za jednego z prekursorów zarządzania strategicznego. Twierdził, że decyzje strategiczne koncentrują się
bardziej na otoczeniu przedsiębiorstwa (jego zewnętrznej sytuacji), niż na wnętrzu organizacji i procesach w niej zachodzących. Zatem dotyczą one w znacznym stopniu
mixu produktowego, rynków docelowych i alokowania zasobów w całej organizacji,
czyli jak najlepszego wykorzystywania szans, które pojawiają się w otoczeniu. Ansoff
porównuje to do „impedancji” między organizacją a otoczeniem (czyli napięć, sił i wzajemnego oddziaływania między nimi występującego w kontekście prowadzenia biznesu) [Ansoff, 1987, s. 22-24]. Równocześnie ma świadomość, że nie ma możliwości
przewidzenia wszystkich scenariuszy rozwoju strategii, dlatego prawidłowo sformułowany dokument powinien zakładać tzw. strategy feedback, dzięki któremu będzie mogła nastąpić korekta założeń [Ansoff, 1987, s. 104].
W tym podejściu uznaje się, że najważniejszym wyzwaniem dla organizacji (i twórców strategii) jest uchwycenie odpowiedniej równowagi między decyzjami strategicznymi a operacyjnymi – aby jedne korespondowały z drugimi [Ansoff, 1987, s. 28- 35].
Odmienne podejście do zagadnień związanych ze strategią mieli teoretycy ze szkoły
ewolucyjnej. Jednym z pionierów tego podejścia był E. Wrapp, który skrytykował podejście planistyczne, pokazując jednocześnie kontekst tworzenia strategii przedsiębiorstwa [Obłój, 2014, s. 51]. Jego zdaniem sami menedżerowie nie są w stanie ustalić strategii. Powstaje ona w sposób ewolucyjny jako wynik różnych działań operacyjnych,
oddziaływania otoczenia, kultury organizacyjnej itp. Każde działanie operacyjne stanowi jedynie marginalny wycinek strategii. Dopiero zebranie ich w jeden spójny łańcuch
stanowi wzór postępowania dla całej organizacji (w tym również kierownictwa niższe20

go szczebla). Dlatego rolą menedżerów powinno być nieustanne syntezowanie wszystkich działań operacyjnych, wnioskowanie, a na tej podstawie usprawnianie strategii
funkcjonowania całej organizacji [Wrapp, 1984].
Takie postrzeganie roli menedżerów i samej strategii rozwinął H. Mintzberg, który
postulował, aby menedżerowie nie formułowali strategii, tylko ją poddawali nieustannej
obróbce − cyzelowaniu (crafiting strategy). Uważa, że strategia może pojawić się
w organizacji w wyniku zaistniałej sytuacji (np. na rynku) lub być celowo sformułowana na podstawie faktów z otoczenia, a następnie wdrożona. Jednak w tym drugim przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że planowane działania mogą nie przynieść określonych rezultatów, a tym samym strategia firmy nie może być zrealizowana
[Mintzberg, 1987, s.66-68]. Dlatego Mintzberg zaleca, aby strategii nigdy nie uznać za
coś stałego w organizacji, a tym samym pogodzić się z nieustanną zmianą
i dostosowywaniem się do otoczenia. Ponadto strategia powodująca zmiany rewolucyjne powinna być wprowadzona dopiero w momencie pełnej gotowości organizacji na
taką zmianę lub przynajmniej w okresie dywergencji [Mintzberg, 1987, s. 75].
Kolejną koncepcją wyróżnioną przez Obłója jest szkoła pozycyjna. Jak sama nazwa
wskazuje, koncentruje się ona głównie na pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
w stosunku do innych organizacji. Główną przesłanką tej teorii jest uznanie strategii
jako sposobu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, która dokonywana jest z jednej
strony dzięki analitycznym i ustrukturyzowanym procesom analizy otoczenia i podejmowania decyzji. Z drugiej strony bazuje na uproszczonych modelach, ponieważ
w czasach dynamicznych zmian w otoczeniu osoby decyzyjne nie są w stanie rozpatrzyć wszystkich rodzajów decyzji – muszą zatem stać się pragmatykami.
Jednym z pierwszych przedstawicieli tej teorii był (wspomniany wcześniej) M.E.
Porter. Definiuje on strategię3 jako formułę konkurowania danego przedsiębiorstwa,
w którym określone są cele oraz konkretne działania do ich realizacji. Do zobrazowania
zależności między nimi wykorzystuje „koło strategii konkurencji” (rys. 2). Cele podzielone są na cele firmowe (czyli te związane z ofertą i sposobem konkurowania) oraz cele
gospodarcze i pozagospodarcze związane z rozwojem organizacji. Po ich określeniu
można wykorzystywać konkretne działania (mix działań) do ich realizacji – zostały one
wypisane na obwodzie koła [Porter, 2006, s. 16-19].

3

Zarówno M.E. Porter, jak i inni przedstawiciele szkoły pozycyjnej używali pojęcia „strategia konkurencji” do
określenia strategii, na potrzeby której należy rozróżniać cele i środki ich realizacji.
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Rysunek 2. Koło strategii konkurencji
Źródło: Porter 2006, s. 16

Drugim elementem określającym postrzeganie strategii jest schemat kontekstu,
w którym się ją formułuje (rys. 3). Składa się on z czterech czynników, które tworzą
granicę (wewnętrzną i zewnętrzną) określania celów i narzędzi realizacji strategii.
Pierwszym z nich są silne i słabe strony przedsiębiorstwa, których ocena wskazuje relatywną pozycję firmy (w kontekście zasobów finansowych, personalnych, technicznych
itp.) w stosunku do konkurencji. Osobista skala wartości to motywacje i wiara w powodzenie realizowanych działań w ramach strategii wszystkich osób zaangażowanych
w jej realizację. Z kolei ramy zewnętrzne są identyfikowane przez czynniki zewnętrzne,
takie jak: okazje i zagrożenia sektora oraz szersze oczekiwania społeczne. Pierwszy
wymiar określa środowisko konkurencji wraz z wynikającymi z tego korzyściami i potencjalnym ryzkiem. Drugi – te wszystkie oddziaływania otoczenia dalszego (np. polityka państwa, sytuacja społeczna, kultura i obyczaje itp.), które wpływają bezpośrednio
lub pośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i możliwości osiągnięcia przez nie
danej pozycji konkurencyjnej [Porter, 1999, s. 15-16].
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Rysunek 3. Kontekst, w którym formułuje się strategię konkurencji
Źródło: Porter 1999, s. 16

Zatem można uznać, że strategia jest kształtowaniem unikalnej i charakterystycznej
(tylko dla niej) pozycji konkurencyjnej firmy, do której dopasowane są wszystkie aktywności firmy, a przez ramy, jakie wyznaczają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, są
one również „skrojone na miarę” firmy i jej potrzeb. Charakterystycznym elementem
w tej teorii jest konieczność podjęcia decyzji „coś za coś” oraz wybranie konkretnych
opcji w odniesieniu do konkurentów. Przedstawione wyżej „koło strategii konkurencyjnej” jest dowodem, że przewaga konkurencyjna (konkretna pozycja) może być osiągnięta jedynie dzięki dopasowaniu czynności i działań, które z założenia muszą być
efektywne operacyjnie. Czynności te tworzą spójny system i to on (a nie poszczególne
czynności) gwarantuje sukces organizacji (działa tutaj efekt synergii) [Porter, 1996,
s. 70-75].
Zupełnie inne aspekty poruszają w swoich teoriach przedstawiciele szkoły zasobów
i kompetencji. Punktem wyjścia jest pojmowanie przedsiębiorstwa jako zbioru zasobów
(cennych aktywów) i umiejętności [Obłój, 2014, s. 91]. C.K. Prahalad i G. Hamel
twierdzą, że dzięki nim przedsiębiorstwo jest w stanie zbudować trwałą przewagę konkurencyjną, dlatego główny nacisk przy formułowaniu strategii powinno się położyć na
stworzenie trudnych do imitacji kompetencji, które będą harmonijnie korespondowały
z posiadaną technologią i umiejętnościami (np. produkcyjnymi itp.). Będzie to tym
trudniejsze, im organizacja będzie miała bardziej unikalny sposób uczenia się oraz koordynacji procesów [Prahalad, Hamel, 1990, s. 83-84]. Zatem głównym elementem strategii jest odpowiednie zdefiniowanie zasobów przedsiębiorstwa oraz umiejętności, które
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umożliwiają stworzenie odpowiedniego portfolio produktów budujące trwałą przewagę
konkurencyjną. Jednak kluczem do ich utrzymania nie jest dany produkt, ale umiejętności organizacyjne.
Ze względu na charakter pracy nie zostały dokładnie opisane wszystkie szkoły
i podejścia do interpretacji pojęcia strategii zaproponowane przez K. Obłója. Scharakteryzowano tylko główne nurty oraz szkoły, które z punktu widzenia tematu dysertacji
w sposób istotny wpisują się w kontekst pracy lub stanowią „kamień milowy”
w naukach o organizacji z zakresu zarządzania strategicznego. Warto jednak zwrócić
uwagę na inne podejścia, które nie zostały uwzględnione w powyższych klasyfikacjach.
Jednym z nich jest teoria W. Ch. Kima i R. Mauborgne’a, zwana strategią błękitnego
oceanu, w której wskazują, że głównym elementem firm powinno być stworzenie niezagospodarowanego dotychczas obszaru, a nie skupianie się na rywalizacji z konkurentami w zatłoczonych już sektorach gospodarki (czyli tzw. czerwonych oceanach). Można uznać zatem tzw. błękitne oceany za przestrzenie, gdzie tworzone są innowacje lub
nisze rynkowe, dzięki którym firmy stają się pionierami, a tym samym mogą kreować
popyt, wartość dla klientów, czego wynikiem może być zbudowanie trwałej przewagi
konkurencyjnej [Chan i Mauborgne, 2016, s. 70].
Tym samym zmienia się fundamentalnie podejście do znaczenia strategii – ze strategii skupiającej się głównie wokół konkurencji, która świadczyła o sukcesie lub porażce
danej firmy, na podejście skupiające się wokół klienta, kreowaniu nowych potrzeb
i eksploatacji stworzonych nisz rynkowych [Chan i Mauborgne 2016, s. 73].
Jednocześnie większy nacisk kładziony jest na badanie preferencji klientów
i maksymalne wyróżnianie się na tle konkurencji (technologia jest tylko narzędziem do
osiągania tego celu, a nie istotą strategii). Dlatego postulują, aby strategia nie opierała
się na analizie firmy i jej otoczenia. Zatem można powiedzieć, że strategia to zbiór działań i decyzji najwyższego kierownictwa dotyczących oferty i sposobu działania przedsiębiorstwa, mający na celu wykreowanie nowego sektora rynku. W takim ujęciu błękitny
ocean jest produktem przyjętej strategii działania [Chan i Mauborgne, 2016, s. 73-75].
Podejście nastawione na perspektywę klienta (customers perspective) i zdolnościmożliwości rozwojowych (learning and growth perspective) jest również zauważalne
w koncepcji Strategicznej Karty Wyników stworzonej przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona. Zauważyli oni, że w dotychczasowych systemach zarządzania nie ma narzędzia,
które umożliwia zbudowanie relacji między długookresową strategią a krótkoterminowymi działaniami firmy. Strategiczna Karta Wyników składa się z czterech perspektyw:
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klienta, procesów wewnętrznych, uczenia się i rozwoju oraz finansowej [Kaplan i Norton, 1996, s. 97-99]. Według nich strategia jest planem składającym się z konkretnych
obszarów, w których podstawowym elementem jest przełożenie wizji kierownictwa
najwyższego szczebla na konkretne działania przez wyznaczenie celów i przełożenie ich
na wskaźniki realizacji zarówno przez piony operacyjne, jak i poszczególne jednostki
w organizacji [Kaplan, Norton, 1996, s. 102-103]. W podsumowaniu tej koncepcji strategię można uznać za zbiór konkretnych celów organizacji, które podlegają bardzo ścisłej ocenie i weryfikacji dzięki modelowi Strategicznej Karty Wyników.
Zaprezentowane powyżej pojęcia, szkoły i klasyfikacje strategii wskazują , że nie ma
jednej, stałej definicji, która w pełni i jednoznacznie jest ją w stanie opisać. Przedstawiona charakterystyka tworzy jedynie epistemologiczny obraz różnych koncepcji strategii i umożliwia rozpoznanie najważniejszych nurtów w rozumieniu strategii. Szczegółowa analiza filozofii strategii jest na tyle rozbudowana, że może stanowić osobny temat
rozprawy. Niemniej jednak przedstawione tezy i koncepcje wystarczają do zbudowania
podstaw teoretycznych na potrzeby niniejszej pracy.
Jak zauważa J. Kurtzman, są podejścia interpretujące strategię oportunistycznie, stawiając na elastyczność organizacji i szybkość adaptacji do niepewnych warunków, które obecnie można zaobserwować niemalże we wszystkich sektorach gospodarki. Są też
przeciwnicy takich teorii, którzy uważają, że strategia nie może być dostosowywana do
osiągania doraźnych celów przedsiębiorstwa, wybierając przy tym to, co jest bezpieczne
i korzystne. Dla nich strategia to harmonijny plan działania bazujący na analizach i budujący wartość organizacji w długiej perspektywie [Kurtzman i inni, 2005, s. 134].
Niezależnie jednak od klasyfikacji i typologii można zaobserwować, że stopniowy
wzrost znaczenia strategii spowodował, że stała się ona obecnie decydującym elementem w całym procesie zarządzania organizacją oraz głównym narzędziem do określania
zasobów niezbędnych do budowania i utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej.
Upatrywanie w strategii kluczowego czynnika sukcesu spowodowało przekształcenie
tradycyjnego zarządzania, wywodzącego się od F.W. Taylora i H. Fayola, w zarządzanie strategiczne [Gliński i inni, 1996, s. 98].

2.3. Istota i elementy zarządzania strategicznego
Strategia, choć niejednoznacznie rozumiana i identyfikowana, jest jednym
z najważniejszych elementów kultury organizacyjnej oraz funkcjonowania przedsię25

biorstw. Jeśli uzna się ją za pewnego rodzaju plan działania przedsiębiorstwa (mniej lub
bardziej sformalizowany), to ważne są czynności, które będą go formalizować (przewidywać i planować), realizować, kontrolować i wprowadzać poprawki. Działania te stanowią istotę zarządzania w ujęciu funkcjonalnym, które koncentrowało się na podejściach konstytuujących cały proces zarządzania, który zapewnia realizację celów przedsiębiorstwa. Pionierem takiego podejścia był H. Fayol, który wyróżnił następujące role
zarządzania [Fayol 1909, s. 153 na podstawie: J.C. Wood i M.C. Wood 2002, s. 3-26]:
1. Planowanie (przewidywanie) – badanie przyszłości i ustalanie stosownie do niej programu działania.
2. Organizowanie – tworzenie organizmu społecznego i materialnego.
3. Rozkazywanie – spowodowanie funkcjonowania personelu.
4. Koordynowanie – łączenie i jednocześnie harmonizowanie wszystkich czynności
i wysiłków.
5. Kontrolowanie – czuwanie nad tym, aby wszystko odbywało się zgodnie z ustalonymi przepisami i wydanymi poleceniami.
Próbę usystematyzowania funkcji zarządzania podjęli również J.A. Stoner, R.E. Freeman i D.R. Gilbert, którzy w bardzo podobny sposób odnieśli się do procesu kierowania. Efektem ich pracy jest model obrazujący wzajemne powiązania, które składają się
na zarządzanie w przedsiębiorstwie (rys. 4). Bardzo ważnym elementem ich postulatów
było rozumienie pojęcia zarządzania jako działań realizowanych w kontekście konkretnych osób (zasobów ludzkich) [Stoner i inni, 2001]. Jednym z pierwszych teoretyków,
którzy odnosili zarządzanie do zasobów ludzkich był P. Drucker, który uważał, że „istnieje lub powinna istnieć jedna idealna forma zarządzania ludźmi” [Drucker, 2009,
s. 26].
Wobec nieustannych zmian, jakie zachodzą w gospodarce zarządzanie musi sprostać
coraz większym wyzwaniom związanym z ciągłym poszukiwaniem odpowiednich modeli biznesowych, wzorców zachowań kierowniczych i organizacyjnych. Z tego powodu kontekst zasobów ludzkich w istocie zarządzania nabiera szczególnego znaczenia,
ponieważ to dzięki wiedzy i praktyce pracownika tworzona jest wiedza (mądrość) organizacyjna oraz istnieje możliwość stałego redefiniowania umiejętności organizacyjnych,
struktury i misji firmy, które są jednymi z głównych elementów każdej strategii. Można
zatem uznać, że zarządzanie strategiczne staje się jednym z najważniejszych obszarów
zarządzania, a przez to stanowi wyróżniający instrument działania każdej organizacji
[Drucker, 2009, s. 17].
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Rysunek 4. Powiązania występujące w procesie zarządzania
Źródło: Stoner i inni, 2001, s. 27

Podobnie jak dla strategii, nie można przyjąć jednoznacznej, właściwej definicji zarządzania strategicznego. Jego nieustanna ewolucja sprawiła, że powstało wiele teorii
opisujących jego istotę. Niemniej jednak można uznać, że wspólnym mianownikiem
teorii jest zarządzanie przez strategię, które rozumiane jest jako działanie kierownictwa
z myślą o przyszłości, co wpływa na wizję, misję oraz cele i system zachowań [Janasz
i inni, 2008, s. 10-11].
Wspólną cechą teorii odnoszących się do zarządzania strategicznego jest również
równoczesne pogłębianie zagadnień o charakterze poznawczym, jak i normatywnym.
Oznacza to, że wszelkie wzorcowe zalecenia były formułowane na podstawie dokładnej
analizy rzeczywistości i realiów funkcjonowania. Jest to zatem teleologiczne postrzeganie, gdzie organizacja staje się przedmiotem zarządzania i można ją formułować w sposób uporządkowany przez wyznaczanie konkretnych celów [Gorynia i inni, 2005,
s. 605].
Wśród obowiązujących teorii zarządzania strategicznego można wyróżnić te wywodzące się z teorii zarządzania koncentrującej się wokół problematyki związanej
z wyborem odpowiedniej strategii oraz jego oceną dopasowania do warunków zewnętrznych i wewnętrznych (np. warunki organizacyjno-personalne). Inne podejście
powstało na bazie ekonomii i skupia się wokół funkcjonalnych aspektów zarządzania
strategicznego, w tym m.in. na zagadnieniach związanych z optymalizacją i efektywnością [Pierścionek, 2003, s. 20]. Ze względu na tematykę pracy analizie będą poddane
teorie rozpatrywane z punktu widzenia teorii zarządzania. Przyjmując powyższe, można
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uznać, że zarządzanie strategiczne jest to celowo ukształtowany proces realizacji niezbędnych funkcji przedsiębiorstwa za pomocą technik i metod, które umożliwiają koordynację i racjonalne gospodarowanie zasobami firmy (w tym również zasobami ludzkimi) w celu wykorzystania szans oraz zneutralizowania zagrożeń pojawiających się
w otoczeniu przedsiębiorstwa [Urbanowska-Sojkin i inni, 2007, s. 37].
Jedno z klasycznych podejść zakłada interpretację zarządzania strategicznego
w wymiarze racjonalnym i ewolucyjnym. W pierwszym przypadku jest ono intepretowane jako cykl organizacyjny nawiązujący do opisanego powyżej podziału funkcji zarządzania zaproponowanego przez H. Fayola. Jednym z przykładów takiego cyklu jest
ten zaproponowany przez J. Zieleniewskiego, który składa się z pięciu etapów i który
zaprezentowano na poniższym schemacie (rys. 5). Dokładny opis poszczególnych etapów został zawarty w książce pt. „Organizacja i zarządzanie” [Zieleniewski, 1981,
s. 202-218].

Rysunek 5. Przykładowy cykl zarządzania strategicznego
Źródło: Zieleniewski, 1981, s. 202-218

Powyższe ujęcie procesu zarządzania strategicznego zostało rozwinięte przez
D. Harveya, który w sowim modelu zdefiniował 10 głównych etapów zarządzania przez
strategię. Zaprezentowano je na rysunku 6, a dokładny opis każdego z etapów można
znaleźć w książce pt. „Strategic management” [Harvey, 1982, s. 9-15].
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Rysunek 6. Model zarządzania strategicznego
Źródło: Harvey, 1982, s. 10-11

Na tej podstawie można zatem przyjąć, że zarządzanie strategiczne jest ciągłym procesem składającym się z diagnozowania strategicznego (rozpoznania uwarunkowań),
formułowania strategii (określenia konkretnych zamierzeń i celów organizacji), wdrożenia strategii (implementacji założeń strategicznych) i kontroli strategicznej (odbywającej się na każdym etapie w celu ustalenia stopnia realizacji strategii i jej ewentualnej
kalibracji) [Krupski, 2007, s. 85]. Takie rozumienie zarządzania oparte jest w dużej
mierze na planowaniu scenariuszowym i dotyczy praktycznie tylko kadry zarządzającej
najwyższego szczebla, ponieważ w znacznym stopniu jest ono nakierowane na przyszłość organizacji. Zdaniem D. Harveya stworzenie misji i wizji organizacji pomaga
w określeniu ram i wytycznych do podejmowania decyzji przez członków organizacji.
Dzięki temu kadra zarządzająca jest w stanie z wyprzedzeniem zdefiniować rolę poszczególnych pracowników i zbudować odpowiedni zakres odpowiedzialności [Harvey,
1982, s. 8-9]. Na rysunku 7 przedstawiono proces liniowego określania strategii i ekspansji jej na całą organizację, aż do pojedynczego działania pracownika.

Rysunek 7. Liniowe podejście do zarządzania strategicznego
Źródło: Harvey 1982, s. 10

Podejście ewolucyjne natomiast zakłada, że zarządzanie strategiczne jest wynikiem
uczenia się organizacji. Podstawą tej teorii jest założenie, że organizacja dostosowuje
się w sposób pasywny do zmiennych uwarunkowań otoczenia, a zatem jest również
przez nie kształtowana. Mniej radykalne podejścia traktują zarządzanie strategiczne
jako system działań organizacji oparty na sprzężeniu zwrotnym między nią a otoczeniem. Założenie to wskazuje, że uczestnicy są świadomi obranego celu przedsiębior30

stwa i jednocześnie na tyle kreatywni, że są w stanie kształtować otoczenie i wpływać
na nie oraz dostosowywać własną organizację do panujących warunków. W tym przypadku cel staje się normą, a wszelkie rozbieżności wymuszają korektę działań. Sytuacja
ta sprawia, że zarządzanie strategiczne staje się działaniem chaotycznym, niepoukładanym i pozostającym poza możliwością jakiejkolwiek kontroli [Urbanowska-Sojkin
i inni, 2007, s. 42-43]. H. Mintzberg postuluje, aby zarządzanie strategiczne było interpretowane jako proces nieustannego dostosowywania organizacji do otoczenia. Jednak
uważa on, że nie można mówić o czystym procesie zarządzania, tzn. odnoszącym się
jedynie do świadomego formułowania i wdrażania strategii lub przyjmowania strategii
samowyłaniającej się, tj. tworzonej przez otoczenie. Można tu zatem mówić o organizacji uczącej się, która pod wpływem własnej działalności (sukcesów i porażek) oraz różnych sytuacji, z którymi się zetknęła w przeszłości, wyciąga wnioski i formułuje wytyczne do działania na przyszłość [Urbanowska-Sojkin i inni, 2007, s. 43].
Jak zauważa P. Drucker, nie tylko otoczenie organizacji, a przede wszystkim sama
organizacja staje się czynnikiem destabilizującym swoją własną strukturę i plan działania. Wynika to z faktu, że w przeważającej części w organizacjach występują dwie
przeciwstawne siły: utrzymania obecnego statusu oraz nieustanny rozwoju. Z tego
względu organizacja prowadzi działania w trzech obszarach, które powodują nierównowagę, tj. [Drucker, 1999, s. 52-54]:
1. Kontynuacja obecnej działalności przedsiębiorstwa.
2. Rozwój i penetracja produktów, które odniosły sukces (zarówno w stosunku do nowych rynków, jak i grup klientów).
3. Innowacyjność, która daje możliwości rozwoju, ale jednocześnie destabilizuje
(w sposób twórczy) obecną równowagę przedsiębiorstwa.
Proces zarządzania strategicznego wg teorii ewolucyjnej (mniej radyklanej) składa
się z elementów, które są nieustannie formowane przez strategię wyłaniającą się. Najpierw formułowanie i wdrażanie strategii antycypowanej (intencjonalnej), czyli wizji
i celów organizacji, które realizowane są przez członków organizacji. Po etapie wprowadzenia strategii intencjonalnej następuje etap kalibracji, którego wynikiem jest strategia świadomie modyfikowana ze względu na zmienne okoliczności nieustannie zachodzące w otoczeniu organizacji, jak i w jej wnętrzu. Ostatnim etapem jest wykonywanie strategii realizowanej, która jest wypadkową strategii świadomie modyfikowanej
i strategii wyłaniającej się z otoczenia (schemat zaprezentowano na rys. 8).
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Rysunek 8. Logika podejmowania decyzji
Źródło: Mintzberg, 1999 za: Urbanowska-Sojkin, 2007, s. 44

Biorąc pod uwagę turbulentne otoczenie, w jakim znajdują się obecnie organizacje,
można zgodzić się z logiką teoretyków ewolucyjnych w kontekście zarządzania strategicznego. Nie można zarządzać strategią w sposób liniowy, tzn. wdrażać jej poszczególnych elementów nie zwracając uwagi na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu i na
rynku. Jednak przedsiębiorstwo nie może poddawać się każdej sytuacji, jaka zrodzi się
w otoczeniu. Przeczy to bowiem fundamentalnej idei prowadzenia biznesu i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Inne ujęcie zaproponowano w książce „Skuteczne wdrażanie strategii”, gdzie autorzy
utożsamiali zarządzanie strategiczne bardziej ze strategicznym zarządzaniem projektami. Zostało ono podzielone na dwa zasadnicze etapy: proces tworzenia strategii oraz
realizację strategii. W pierwszym z nich koncepcja strategii dopasowywana jest do tożsamości, planów długoterminowych oraz wizji przedsiębiorstwa. Zasadnicze jest dopasowanie strategii do obecnego portfela projektów w ramach zróżnicowanych domen
kierowania projektami, tzn. połączenia strategii przedsiębiorstwa z poszczególnymi
programami strategicznymi w jeden portfel projektowy. Zbudowanie odpowiedniego
portfela umożliwia przejście ze sfery projektowej do działalności operacyjnej. Jest to
jednak proces ciągły i mieszczący się w konkretnym kontekście otoczenia przedsiębiorstwa oraz określonej dla niego strategii – celów długofalowych, które nieustannie się
zmieniają i wymagają kalibracji wcześniejszych założeń [Morgan i inni, 2010, s. 23-26].
Czynnikiem spajającym wszystkie elementy zarządzania strategicznego jest model
biznesowy, który wyłania się z podejmowanych decyzji i sposobu działania organizacji
(zarówno w teorii ewolucyjnej, jak i w podejściu racjonalnym – sformalizowanym).
P. Banaszyk przedstawił proces zarządzania strategicznego w odniesieniu do modelu
biznesowego (rys. 9).
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Rysunek 9. Proces zarządzania strategicznego w odniesieniu do modelu biznesowego
Żródło: Urbanowska-Sojkin i inni, 2004, s. 19

Na tej podstawie można stwierdzić, że wyciągnięte z diagnozy strategicznej wnioski
oraz już wdrożona strategia wpływają na kształt modelu biznesowego. Jednocześnie
następuje sprzężenie zwrotne i model biznesowy determinuje system kontroli strategicznej, co wpływa na korekty i formułowanie strategii, a tym samym również na postawioną diagnozę strategiczną i wdrożoną strategię. Jest to zatem system naczyń połączonych, gdzie jeden element wpływa na drugi [Urbanowska-Sojkin, Banaszyk, 2004,
s.19]. Model biznesowy jest często błędnie kojarzony z pojęciem osiągania danego poziomu zysków, ponieważ jest to idea prowadzenia danego przedsiębiorstwa. M.W Johnson, C.M. Christensen i H. Kagermann zauważają, że analiza przyjętego modelu biznesowego firmy umożliwia zdefiniowanie strategii oraz podanie, jakie są główne zasoby
przedsiębiorstwa. Scharakteryzowali oni zestaw czterech elementów, które określają
model biznesowy i które jednocześnie tworzą wartość zarówno z perspektywy firmy,
jak i klientów. Pierwszym z nich jest propozycja wartości (CVP – Customer Value Proposition), którą można scharakteryzować jako zaspokojenie określonej potrzeby klienta.
Kolejnym elementem jest formuła zysku, która określa, w jaki sposób jest generowana
wartość dla organizacji. Następnym elementem są podstawowe zasoby, czyli aktywa
organizacji, które są niezbędne do wytworzenia głównej wartości z jednej strony dla
klienta, z drugiej dla samej organizacji. Ostatnim elementem są zasadnicze procesy,
które zachodzą w organizacji i które są niezbędne do wytworzenia wartości dodanej.
Zaliczamy do nich procesy zarządcze i operacyjne, które dają gwarancję oferowania
wartości dodanej w sposób powtarzalny. Niemniej jednak najważniejsze są zależności,
jakie występują między poszczególnymi elementami modelu i w jaki sposób są one za33

rządzane oraz jak silnie dany element może oddziaływać na pozostałe. Podstawowe
zależności przedstawiono na rysunku 10. Dokładny opis przedstawionych elementów
można znaleźć w pracy pt. „Reinventing your business model” [Johnson i inni, 2008,
s. 60-64].

PROPOZYCJA WARTOŚCIA DLA KLIENTA

FORMUŁA ZYSKU

GŁÓWNE ZASOBY

GŁÓWNE PROCESY

Rysunek 10. Zależności między kluczowymi elementami modelu biznesowego
Źródło: Johnson i inni, 2008, s. 63

Właściwie zbudowany model biznesowy umożliwia organizacji osiągnięcie trwałej
przewagi konkurencyjnej, dzięki lepszemu dostosowaniu się do otoczenia, szybką identyfikację zagrożenia i gotowość do reakcji. W tym ujęciu zarządzanie strategiczne, którego spójnym elementem jest model biznesowy, może być rozumiane jako szybkie
i efektywne podejmowanie jak najlepszych decyzji dla organizacji. Posiadanie takich
zdolności wzrasta ze względu na otoczenie konkurencyjne i tempo zmian, które nieustannie rośnie, a podejmowanie trafnych decyzji o charakterze strategicznym pozwala
wyjść poza cykl ciągłych rekonstrukcji zachodzących w turbulentnym otoczeniu. Jest
tym samym podstawą zwiększenia tempa osiągania pożądanych wyników, przede
wszystkim dzięki lepszemu alokowaniu zasobów działania zarówno o charakterze operacyjnym, jak i innowacyjnym [Zook, Allen, 2012, s. 34-37]. Zasadniczym wyzwaniem
właściwego zarządzania strategicznego jest stworzenie takiego modelu biznesowego dla
organizacji, który umożliwi nie tylko osiągnięcie strategii wzrostu, ale również dostosowanie sukcesów wynikających z tego modelu do nowych obszarów działalności
z równie pozytywnym efektem [Zook, Allen, 2012, s. 53].
Powyższe elementy tworzące model biznesowy kształtują zarządzanie strategiczne,
dzięki któremu może być realizowany nieustanny rozwój organizacji. Jego centralnym
elementem jest właściwie skonstruowane wnętrze organizacji składające się ze struktury
i kultury organizacyjnej. O ile struktura organizacyjna może być definiowana przez
strategię i decyzje związane z zarządzaniem strategicznym, o tyle kultura organizacji
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jest zakorzeniona w organizacji, która została uformowana przez jej historię. Składa się
ona z systemów wartości, norm funkcjonalnych, wzorców kulturowych, które różnicują
daną organizację od innych, a także stanowią jej tożsamość. Konfiguracja tych elementów wpływa na to, w jaki sposób rozwiązywane są w danej organizacji problemy i dylematy, a także wyzwania związane z wprowadzaniem innowacji i łatwością adaptacji
do nich [Trompenaars, w: Machaczka, 2010, s. 56-57]. J. Thompson rozszerza rdzeń
zarządzania strategicznego o przywództwo (tzw. leadership), czyli wszystkie działania
podejmowane przez osoby zarządzające, w tym również ich poglądy, styl kierowania
i motywacje [Thompson, 1997, s. 16-18].
Konsekwencją każdego ujęcia zarządzania strategicznego jest ryzyko strategiczne,
które można uznać za ciąg pewnych zdarzeń w otoczeniu organizacji, które są powodem zaburzenia wzrostu przedsiębiorstwa, a w konsekwencji nieprzynoszenia oczekiwanego poziomu zwrotu z inwestycji i zmniejszenia wartości dla właścicieli i udziałowców [Slywatzky, Drzik, w: Urbanowska-Sojkin, 2013, s. 267]. Z tego względu bardzo ważnym elementem zarządzania strategicznego jest również umiejętność zarządzania ryzykiem, a zatem, na podstawie dokładnej analizy, podjęcia odpowiednich działań
redukujących skutki niepożądanych zdarzeń. Zakres tych działań musi obejmować
wszystkie najważniejsze obszary działalności organizacji, które stanowią o jej przyszłości, wspierać decyzje podejmowane na szczeblu zarządzania operacyjnego, a tym samym koncentrować się na ewentualnych źródłach zagrożenia. Wiąże się to również
z umiejętnościami perspektywicznego myślenia już na etapie opracowywania strategii
i ewentualnych scenariuszy działania [Urbanowska-Sojkin, Brzozowski, 2013, s. 267271].
Można zatem przyjąć, że zarządzanie (zwłaszcza to strategiczne) polega przede
wszystkim na podejmowaniu decyzji i stanowi podstawę funkcjonowania każdej firmy.
W wielu przedsiębiorstwach obserwuje się sytuacje, gdzie nie ma jasno zdefiniowanych
kompetencji dotyczących podejmowania konkretnych decyzji, co jest powodem blokowania działań o charakterze strategicznym. P. Rogers i M. Blenko zdefiniowali cztery
główne przyczyny występowania tego typu problemów w organizacji. Pierwszym z nich
jest niewłaściwe zrozumienie perspektywy firmy w ujęciu globalnym i dopasowanie jej
do potrzeb rynków lokalnych (chodzi głównie o możliwości dopasowania produktów
i oferty, ale również działania promocyjne). Drugim realnym problemem jest dysonans
między utrzymywaniem (i aktywnym promowaniem) aktualnego portfolio produktowego a jego rozwojem, tj. wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek. Kolejnym
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wyzwaniem jest możliwość podejmowania decyzji przez partnerów biznesowych (np.
franczyzobiorców), którzy często nie mogą sami podejmować zasadniczych decyzji, co
powoduje małą elastyczność organizacji. Wymienione niezrozumienia w organizacji
mają podstawę w podejmowaniu decyzji przez centralę i jednostkę biznesową, a właściwie nie do końca jasną sytuację, kto może podejmować takie decyzje – czy centrala
mająca szeroką perspektywę, czy też jednostka biznesowa będąca na styku z klientem
[Rogers i Blenko, 2011, s. 135-136].
Powyższa sytuacja sprawia często, że opracowana strategia nie wpływa w żaden sposób na wyniki firmy. Wyzwanie, przed jakimi stoją obecnie firmy, to pogodzenie decentralizacji podejmowanych decyzji, które jest wymuszone przez turbulentne zmiany
w otoczeniu ze spójnym zarządzaniem strategicznym. Narzędziem wspierającym menedżerów w tej sytuacji jest podstawa strategii (zwana również principiami – strategic
principle). Jest to sformułowana zasada, która koncentruje wszystkie działania wokół
kluczowej wartości. Principia strategii można uznać zatem za uzupełnienie misji i wizji
firmy. Określają one kulturę organizacyjną, wartości, a tym samym tożsamość organizacji, natomiast podstawa strategii ma skupiać się na części strategicznej, tj. nawiązywać do konkretnych działań pracowników, a także ujednolicać strategiczne wybory – są
to wskazówki do działania [Gadiesh i Gilbert, 2001, s. 113-118].
Powyższa charakterystyka wyraźnie wskazuje, jak skomplikowanym, a przez to długim procesem jest zarządzanie oparte na strategii. Dwoma zasadniczymi „kamieniami
milowymi” w tym procesie są sformułowanie strategii oparte na pogłębionej analizie
oraz jej ewaluacja i elastyczne wdrażanie zmian. Można zaobserwować, iż wiele organizacji poświęca zbyt dużo czasu na to pierwsze, jednocześnie zbyt późno dokonując
właściwej oceny i korekty. Sytuacja ta powoduje, że poszukiwane są obecnie modele
zarządzania, które będą skracały czas podejmowania decyzji, uwzględniając jednocześnie boom technologiczny, postępującą globalizację oraz coraz większy brak stabilizacji
ekonomiczno-politycznej. Jednak istotność zarządzania strategicznego i wszystkich
decyzji podejmowanych w tym procesie jest na tyle duża, że jej zbytnie uproszczenie
spowoduje pozbycie się ram i kierunku działania organizacji. W efekcie może to doprowadzić w przedsiębiorstwach do działania opartego na krótkoterminowej taktyce,
lub, co gorsze, opartego na zarządzaniu operacyjnym.
Zrozumienie wartości zarządzania strategicznego i jego wpływu na rozwój organizacji może być powodem zmiany sposobu jej funkcjonowania dzięki lepszemu wykorzystywaniu nadarzających się szans i zasobów przedsiębiorstwa oraz efektywnemu unika36

niu zagrożeń pojawiających się w otoczeniu. Efektem tych działań może być również
lepsze zarządzanie projektami i bardziej przejrzysta struktura organizacyjna oraz bardziej elastyczna i mogąca dostosowywać się do bieżących wymagań. Jednak, aby mogło
to nastąpić, konieczne jest stworzenie właściwych warunków, które opierają się w dużej
mierze na modelach analizy strategicznej, a one określają cele oraz determinują ich wykonanie.

2.4. Analiza strategiczna – opis modeli i czynników warunkujących
ich wykorzystanie
W poprzednich podrozdziałach wskazano na korelację między efektywnym zarządzaniem strategicznym a właściwie podejmowanymi decyzjami, które bazują na odpowiedniej analizie strategicznej przedsiębiorstwa. Analiza polega na rozłożeniu danego
zjawiska na części składowe i wskazaniu relacji zachodzących między nimi w celu ich
głębszego zbadania i zrozumienia [Encyklopedia PWN, 2016]. Stanowi ona integralny
element diagnozy, którą można zdefiniować jako rozpoznanie danej sytuacji przez całościowe lub częściowe (przyczynowe) wyjaśnienie oraz przypisanie jej do etapu i fazy
wraz z scenariuszami rozwoju. W odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa jest to określanie kierunków jego rozwoju oraz sposobu funkcjonowania z perspektywy strategicznej, która determinowana jest zmianami w otoczeniu. Jest to zatem środek do określenia
wariantów strategicznych wraz z możliwościami ich implementacji [Urbanowska-Sojkin i inni, 2007, s. 60-61]. W ujęciu nauk o zarządzaniu natomiast analizę strategiczną
można traktować jako zbiór działań umożliwiających dokonanie diagnozy organizacji
(w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym) i zbudowanie na tej podstawie planu strategicznego. Działania podejmowane w ramach analizy strategicznej można rozumieć jako
konkretne narzędzia (modele, macierze itp.), umożliwiające przewidywanie i planowanie przyszłych stanów organizacji, dzięki właściwej diagnozie i ocenie sytuacji rynkowej [Gierszewska i Romanowska, 2009, s. 11].
Należy pamiętać, że przedsiębiorstwo nie jest autonomicznym podmiotem w grze
rynkowej i podlega wpływom bardzo wielu czynników, stanowiąc tym samym integralny element otoczenia, natomiast przedsiębiorstwo jako organizacja jest złożone z wielu
elementów i części, które wzajemnie na siebie wpływają, mając przy tym często autonomiczne cele do realizacji. Sytuacja ta determinuje stosowanie w organizacji takich
metod analizy i diagnozy strategicznej, które wskażą właściwą identyfikację zmian zachodzących w otoczeniu, relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem kształtujące jego wnę37

trze oraz procesy zachodzące wewnątrz organizacji, które wpływają na jej elastyczność
i możliwości adaptacyjne. Sytuacja ta została zilustrowana na rysunku 11.

Rysunek 11. Przedsiębiorstwo jako element otoczenia gospodarczego
Źródło: Urbanowska-Sojkin i inni, 2007, s. 72

Powyższe ujęcie wiąże się również z typologią narzędzi służących do analizy i diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa. W procesie formułowania właściwej strategii należy najpierw zbadać makrootoczenie (czyli tzw. otoczenie dalsze), następnie przeanalizować czynniki wpływające na relację danej organizacji z interesariuszami (czyli tzw.
otoczenie bezpośrednie). Dopiero ostatnim elementem jest przeanalizowanie wnętrza
przedsiębiorstwa, jego potencjału i słabych stron oraz pozycji konkurencyjnej i portfela
produktów. Dokładny podział metod analizy strategicznej uwzględniający ich zakresy
podano w tabeli 1.
Na podstawie podziału metod analizy strategicznej przyjęto, że dalszemu omówieniu, w postaci syntetycznej charakterystyki wraz z krytyczną oceną, będą podlegały
jedynie wybrane metody. Wyboru tego dokonano pod kątem tematyki niniejszej dysertacji. Tym samym opisowi w dalszej części rozdziału poddano 9 metod.
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Tabela 1. Metody służące do diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa

Metody analizy otoczenia
dalszego

Metody analizy otoczenia bezpośredniego

Metody analizy potencjału
przedsiębiorstwa

PEST (PESTEL)

5 sił Portera

SWOT

Diament konkurencyjności
Portera

Model 5 pytań G.E.

Łańcuch wartości + sieć wartości

Metody scenariuszowe

Analiza sieci wartości (value net)

Macierz BCG

Metoda delficka (ocena ekspercka)

Krzywa doświadczeń

Macierz McKinsey’a

Ekstrapolacja trendów

Punktowa ocena atrakcyjności
sektora

Bilans strategiczny

Analiza luk strategicznych

Mapa grup strategicznych

Analiza ASTRA

Metoda barometrów

Analiza segmentacji strategicznej

Analiza SPACE

Profil ekonomiczny sektora

Macierz ADL

Ocena potencjału globalizacyjnego sektora

Macierz Hofera

Benchmarking

Metody portfelowe
Bilans strategiczny

Źródło: Opracowanie własne

Jednym z najbardziej znanych narzędzi analizy makrootoczenia jest metoda PEST.
Jej wynikiem jest ogólna segmentacja czynników tworzących otoczenie dalsze, tj.: politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych (PEST jest akronimem angielskich słów: Political Economic Social Technological). Ze względu na zmieniające
się uwarunkowania makroekonomiczne, przyjęło się stosować rozszerzoną analizę
czynników o dwa dodatkowe: ekologiczne i prawne, stąd analiza PEST jest coraz częściej nazywana również analizą PESTEL4. Warto zaznaczyć, że występuje bardzo silna
korelacja między każdym z tych czynników, a odpowiednie zbadanie każdego z nich
umożliwia poznanie trendów i potencjalnych zdarzeń, które mogą wpływać na sytuację
w danym segmencie.
Dokładny opis oraz zestawienie poszczególnych czynników składających się na makrootoczenie można znaleźć w pozycji „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa” autorstwa G. Gierszewskiej i M. Romanowskiej [Gierszewska, Romanowska, 2009, s. 644

Istnieją również inne odmiany PEST, gdzie podstawę stanowią inne kluczowe czynniki, które zostały zidentyfikowane jako tworzące otoczenie dalsze przedsiębiorstwa. Wśród nich można wyróżnić m.in. [Mindtools, 2016],
PESTLIED (badane są tu czynniki: polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, technologiczne, prawne,
międzykulturowe i międzynarodowe, ekologiczne i demograficzne,
STEEPLE (badane są tu czynniki: społeczne i demograficzne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne, prawne, etyczne),
SLEPT (badane są tu czynniki: socjo-kulturowe, prawne, ekonomiczne, polityczne i technologiczne),
LONGPESTLE, która najczęściej używana jest w przypadku organizacji międzynarodowych (badane są tu czynniki: PESTEL w ujęciu lokalnym, narodowym i międzynarodowym).
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65]. Należy podkreślić, że dla każdej organizacji istnieje inny zestaw czynników, który
powinien podlegać analizie, a ich identyfikacja powinna być ściśle zależna od branży
oraz grupy docelowej danego produktu. Tym samym, inny zestaw czynników będzie
analizowany dla firmy zajmującej się np. produkcją maszyn rolniczych, a inny dla
przedsiębiorstwa, którego główną domeną jest np. produkcja odzieży. Na podstawie
wybranych czynników tworzy się analizę scenariuszową. Odpowiednio przeprowadzona analiza wskazuje na czynniki zewnętrzne mogące mieć największy wpływ na organizację lub na jej konkretne obszary działalności. Analiza ta wyznacza również ramy realizacji przedsięwzięć rozwojowych, uwzględniając bieżącą sytuację gospodarczą. Ponadto wskazuje na związki przyczynowo-skutkowe między czynnikami makrootoczenia
a przyjętymi scenariuszami strategicznymi i kierunkami działań. Dzięki określeniu
wskaźników wyprzedzających w scenariuszu pesymistycznym, organizacja jest w stanie
przedsięwziąć działania zapobiegawcze w celu redukcji czynników mogących mieć
negatywne konsekwencje dla niej. Jednak warunkiem, aby analiza ta była rzeczywiście
realnym narzędziem planowania strategicznego jest zachowanie obiektywizmu przy
planowaniu scenariuszowym oraz rzetelna ocena czynników, które w sposób rzeczywisty wpływają na organizację [Gierszewska, Romanowska, 2009, s. 66].
Mniej znanym i rzadziej wykorzystywanym sposobem diagnozy otoczenia dalszego
jest diament konkurencyjności Portera, który wykorzystywany jest do oceny konkurencyjności grup firm (klastrów), regionów i krajów. Zasadniczym wyróżnikiem metody
jest postrzeganie trendów przez pryzmat ich wpływu na pozycję konkurencyjną danego
państwa na arenie światowej, a przez to opisywanie czynników, które tworzą silniejszą
lub słabszą pozycję danej branży, regionu, a nawet państwa. Diament przewagi narodu
(The Diamond of National Advantage) zaprezentowano na rysunku 12. Składa się on
z 4 czynników, które według M.E. Portera tworzą źródło przewagi konkurencyjnej danej populacji (Porter odnosił je do narodu). Ponadto między każdym z tych czynników
występuje sprzężenie zwrotne i jeśli jest ono dodatnie, zwiększa konkurencyjność danego regionu, a jeśli ujemne, osłabia ją.
Analiza ta w dużej mierze odnosi się do uwarunkowań, jakie dany kraj lub region
tworzy dla organizacji, uwzględniając przy tym różne wymiary, które mogą być szansą
lub zagrożeniem dla danej organizacji. Jednak trzeba pamiętać, że każdy z tych czynników należy rozpatrywać w kontekście makrootoczenia i globalnych prawidłowości,
które zachodzą w danym kraju lub regionie. Szczegółowy opis każdego z czynników
można znaleźć w „The Competitive Advantage of Nations” [Porter, 1990, s. 4-30].
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Rysunek 12. Główne uwarunkowania kraju lub regionu wg M.E. Portera
Źródło: M.E. Porter, 1990, s. 78

Następnym etapem w pełnowymiarowej diagnozie strategicznej przedsiębiorstwa jest
analiza otoczenia konkurencyjnego, zwanego również otoczeniem bliższym lub mikrootoczeniem. Najbardziej znaną i powszechnie wykorzystywaną analizą jest model 5. sił
Portera, gdzie do określenia otoczenia bliższego stosowane jest pojęcie sektora i analizy
sektorowej. M.E. Porter zauważa, że makrootoczenie tworzy w zasadzie równe możliwości rozwoju dla wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się na danym terytorium.
Otoczenie konkurencyjne natomiast definiuje granice funkcjonowania przedsiębiorstw
w ramach danego sektora znajdującego się na danym terytorium. Z tego względu przede
wszystkim należy skupić się na sektorze, w którym działa analizowane przedsiębiorstwo, aby otrzymać pełen obraz szans i zagrożeń związanych z dynamiką sektora, poziomem konkurencyjności, barierami wejścia oraz zachowaniem klientów i dostawców,
które mogą przesądzać o sukcesie lub porażce danego przedsięwzięcia [Gierszewska,
Romanowska, 2009, s. 70-71]. Analiza 5. sił Portera jest uznawana za archetyp analizy
otoczenia bliższego, koncentrującego się głównie na diagnozie czynników napędzających konkurencyjność wewnątrz danego sektora [Krupski, 2007, s. 120]. Model przedstawiono na rysunku 13.
Analizując poszczególne elementy zaprezentowane na rysunku 13, można określić
kluczowe czynniki sukcesu organizacji, wynikające z szans pojawiających się
w otoczeniu bliższym, jak i zagrożeń, które to otoczenie kreują. Ze względu na przedmiot niniejszej dysertacji, nie opisano szczegółowo podejścia zaprezentowanego przez
M.E. Portera. Zostało ono szczegółowo opisane w artykule „The Five Competitive Forces That Shape Strategy” [Porter, 2011, s. 27-32].
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Rysunek 13. Model 5. sił Portera
Źródło: Porter, 2008, s. 27

Powyższe ujęcie może być rozpatrywane dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku,
jak i potencjalnie nowych graczy, którzy zamierzają wejść do danego sektora. W drugim przypadku analiza ta powinna być rozszerzona o aspekty obecnej sytuacji danego
przedsiębiorstwa (jeśli np. dywersyfikuje własną działalność) i pomagać zidentyfikować
największe wyzwania, które przed nim stoją. M.E. Porter podkreślił jednocześnie, że
w każdej branży występuje inna konfiguracja tych sił (rys. 13), a zrozumienie jej istoty
leży w gestii menedżerów i osób odpowiedzialnych w organizacjach za strategię. Właściwa diagnoza pozwala zidentyfikować źródła rentowności danej branży (w tym również pojedynczego przedsiębiorstwa), a także przewidzieć jej kształt w przyszłości, co
umożliwia wykorzystanie pojawiających się trendów do zbudowania własnej pozycji
i kształtowania sił konkurencyjnych na własną korzyść. Zatem jest to narzędzie, które
umożliwia myślenie strukturalne o konkurowaniu i uwzględnia wielowymiarowe spojrzenie na to zagadnienie (nie tylko przez pryzmat rywalizacji wewnątrzsektorowej).
Model zaproponowany przez M.E. Portera zakłada, że gra konkurencyjna ma zawsze
sumę zerową. Oznacza to, że wygranie jednej strony stanowi jednocześnie przegraną
drugiej strony. Jednak opierając się na teorii gier, stworzono Model sieci wartości (value net). Jego autorami są A.M. Brandenburger i B.J. Nalebuff, którzy zauważyli, że
przedsiębiorstwo ma możliwość zmiany opcji gry, w której bierze udział, a zatem zakładają oni jego czynny udział w kształtowaniu danej gry. Przedstawiony przez nich
model (rys. 14) traktuje rynek jako grę, w której głównym celem jest przechwycenie
wartości od pozostałych uczestników, miedzy którymi występują dualne relacje, tzw.
coopetition (polegające zarówno na konkurencji, jak i kooperacji). Tym samym gra ta
nie ma sumy zerowej, ponieważ autorzy dopuszczają sytuację typu wygrany-wygrany,
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w której obydwa podmioty uzyskują korzyści z danej sytuacji. Ponadto ocena gry z wielu perspektyw może prowadzić do zdefiniowania rzeczywiście zwycięskiej strategii
[Obłój, 2014, s. 220].

Rysunek 14. Model sieci wartości
Źródło: Brandenburger i Nalebuff za: Obłój, 2014, s. 220

Liczba gier, w których dane przedsiębiorstwo bierze udział może być nieskończona.
Każda gra charakteryzuje się pięcioma elementami, tj. graczami, wnoszonymi wartościami, regułami, taktykami oraz zasięgiem. Pierwszy element składa się ze wszystkich
podmiotów rynkowych, które są zainteresowane daną grą; są nimi klienci, dostawcy,
konkurenci i komplementariusze – szeroka grupa klientów kupująca produkty komplementarne. Identyfikacja graczy jest istotna, ponieważ zwłaszcza ona determinuje ewentualną zmianę warunków gry i wskazuje podmioty, między którymi występują bardzo
silne relacje (zarówno pozytywne, jak i negatywne). Ponadto na tej podstawie można
określić wartość wnoszoną do danej gry, a tym samym możliwości zwiększenia własnej
wartości lub działań mających na celu zmniejszenie wartości wnoszonej przez konkurentów (w praktyce może to przybierać różne działania, np. budowa marki, optymalizacja działań logistycznych itp.). Jednak wszystkie działania podejmowane przez uczestników gry rynkowej są ograniczone jej regułami, czyli obostrzeniami prawnymi, zwyczajami i dobrymi praktykami. Ich właściwa interpretacja oraz znalezienie nowych reguł mogą zaowocować stworzeniem sprzyjających okoliczności rozwoju danej organizacji. Takie działanie wynika z następnego elementu, czyli taktyki, tj. zaplanowanych
działań mających na celu wywarcie wpływu na zachowania konkurentów zarówno
w obszarze rywalizacji, jak i kooperacji. Ostatnim elementem jest zasięg, czyli granica
danej gry. Warto zauważyć, że granice te są płynne i często ustalane przez jej uczestni43

ków lub też narzucane przez innych wewnętrznych lub zewnętrznych graczy. Z tego
względu, że liczba gier jest nieograniczona i są one powiązane w czasie i przestrzeni,
każda gra może wpływać na inną [Obłój, 2014, s. 220-223].
Innym narzędziem służącym do analizy otoczenia bliższego jest model pięciu pytań
General Electric. Są to pytania [Welch i Slater, 2003]:
1. Jakie obecnie panują trendy na rynkach i jakie są zauważalne kierunki ich zmian?
2. Jakie działania podjęli konkurenci w ostatnich dwóch latach, aby wykorzystać trendy
rynkowe?
3. Co moja firma zrobiła w ostatnich dwóch latach, aby wykorzystać trendy rynkowe?
4. Co mogą zrobić konkurenci, żeby zmienić dynamikę branży w niekorzystny dla swoich rywali sposób?
5. Co moja firma może zrobić, żeby kształtować dynamikę na swoją korzyść?
K. Obłój zwraca uwagę, że analiza ta jest trudna, ponieważ, wg postulatów autora
metody, odpowiedzi na tak rozbudowane pytania muszą zmieścić się na jednej kartce.
Zatem wymaga to od autorów jak największej syntezy, a przez to wyboru jedynie zasadniczych trendów oraz istotnych działań, które zostały podjęte zarówno przez firmę,
której ta analiza dotyczy, jak i jej konkurencję. Tym samym można wydzielić trzy
główne obszary analizy. Pierwszy związany jest z występującymi trendami w otoczeniu, a zatem analizą PEST. Drugi dotyczy diagnozy działań konkurencji w obszarze
wykorzystywania pojawiających się szans rynkowych. Trzeci obszar jest odniesieniem
do perspektywy wnętrza przedsiębiorstwa i działań podejmowanych przez nie w celu
uniknięcia zagrożeń efektywnego wykorzystania szans [Obłój, 2014, s. 219].
Ostatnim elementem diagnozy strategicznej jest analiza zasobów przedsiębiorstwa,
poprzez którą trzeba oceniać sytuację w otoczeniu organizacji. Jedynie dzięki trafnej
diagnozie wnętrza przedsiębiorstwa można odpowiednio wykorzystać szanse lub uniknąć zagrożeń. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. na Uniwersytecie Stanforda opracowano
jedno z najbardziej znanych i najczęściej używanych narzędzi analizy strategicznej –
metodę SWOT/TOWS. Składa się ona z elementów odpowiadających otoczeniu przedsiębiorstwa, tj. szans (opportunities) i zagrożeń (threats) oraz elementów obejmujących
wnętrze przedsiębiorstwa, tj. silnych (strenghts) i słabych (weakness) stron. Tak kompleksowe podejście do analizy strategicznej spowodowało jego znaczną popularność,
ponieważ pomaga koncentrować się na wszystkich elementach organizacji, a przez to
formułować trafne strategie i podejmować decyzje zgodne z bieżącą sytuacją rynkową
[Gommer, Hille, 2012].
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Trzeba jednak pamiętać, że istotą kompleksowej analizy strategii SWOT/TOWS jest
ustalenie pozycji i profilu konkurencyjnego na podstawie przeprowadzonej analizy zależności między czynnikami otoczenia a elementami wnętrza przedsiębiorstwa. Na tej
podstawie można określić alternatywy strategiczne oraz normatywne strategie działania.
Dzięki temu przyjęto cztery podstawowe strategie działania dla organizacji tj.: agresywną (maxi-maxi), konserwatywną (maxi-mini), konkurencyjną (mini-maxi), defensywną (mini-mini). Ich szczegółowy opis można znaleźć np. w książce „Planowanie
strategiczne w nowoczesnej firmie” [Penc-Pietrzak, 2010, s. 282-285]. Wzory macierzy
SWOT/TOWS oraz opis ustalania pozycji i profilu konkurencyjnego można znaleźć
w literaturze przedmiotu, a także w ogólnodostępnych narzędziach dla kadry menedżerskiej, np. Harvard University Information Technology iSites Platform [Harvard University Information Technology, 2016].
Analiza SWOT/TOWS pomaga również w określeniu ogólnych zasobów posiadanych przez firmę i określa, jak dzięki nim firma może budować przewagę konkurencyjną w danym sektorze i obszarze gospodarki. Wskazuje ona także na ważną cechę organizacji, czyli zależności między poszczególnymi elementami wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu. M.E. Porter zauważył, że każda organizacja stara się stworzyć
przewagę konkurencyjną na każdym etapie wytwarzania przez nią produktu lub usługi
dla klienta. Wszystkie elementy organizacji tworzą zatem łańcuch wartości (value chain), którego analiza pomaga ustalić i ocenić, w jakich głównych obszarach firma tworzy
największą wartość dla klienta, a tym samym jej największy zasób konkurencyjny
[Penc-Pietrzak, 2010, s. 213-214]. Wartość dodana w każdym przedsiębiorstwie może
przyjąć inną funkcję. Trzeba jednak pamiętać, że interpretacja pojęcia wartości dodanej
może różnić się w zależności od grup interesów, jakich ona dotyczy. Należy zatem odpowiednio zarządzać wewnętrznymi zasobami i tworzyć wewnętrzne możliwości rozwoju w taki sposób, aby finalnie przekładały się one na maksymalną wartość dodaną
dla klienta, bo to przede wszystkim decyduje o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia
[Penc-Pietrzak, 2010, s. 223]. Można zatem uznać, że są to wszystkie składowe elementy, które tworzą dla finalnego odbiorcy wartość danego produktu lub usługi i powód, dla
którego decyduje się go wybrać spośród innych dostępnych.
M.E. Porter jako pierwszy stworzył i opisał pojęcie łańcucha wartości, które zaprezentowano na rysunku 15. Podzielił on organizację na dwie grupy działań: podstawowych i pomocniczych. Jednocześnie założył, że sukces przedsiębiorstwa leży w odpowiednim dobraniu wszystkich elementów i grup działań. Szczegółowy opis modelu
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znajduje się w „The value chain and competitive advantage”, w „Understanding business: processes” [Porter, 2001, s. 53-54].

Rysunek 15. Łańcuch wartości
Źródło: Porter, 2001, s. 52

Warto zwrócić uwagę na to, że klasyczny łańcuch wartości zaproponowany przez
M.E. Portera stanowi jedynie odniesienie do formułowania go dla konkretnego przedsiębiorstwa, ponieważ ma on zawsze unikatowy charakter. Niemniej jednak można zdefiniować trzy główne obszary, które występują w każdym przedsiębiorstwie. Są to
[Szablewski i Tuzimek, 2008, s. 109]:
1. Procesy innowacji koncentrujące się wokół identyfikacji potrzeb rynkowych, projektowania oferty produktowej i usługowej, implementacji nowych rozwiązań na rynek.
2. Procesy operacyjne, które koncentrują się wokół wytwarzania i dostarczania produktów klientom i świadczenia usług dla nich.
3. Obsługa posprzedażna, czyli działania skupiające się wokół świadczeń gwarancyjnych i serwisowych, a także obsługi płatności (w tym również obsługi windykacji).
Na podstawie zidentyfikowanych funkcji organizacji należy określić sposób podnoszenia wartości dla klientów, a następnie wdrożyć go przez przyjęcie odpowiednich
działań strategicznych, które zaangażują wszystkie grupy interesów do współtworzenia
wartości dodanej. Jest to podstawą stworzenia modelu pozyskiwania wartości (VCM –
value capture model), w którym zamiast łańcucha wartości występuje sieć wartości,
a głównym elementem sprzęgającym poszczególne elementy jest siła konkurencyjna.
Autorzy tej koncepcji uważają, że relacje zbudowane między firmą a jej klientami i dostawcami tworzą grę o wyniku niezerowym, w której dostawcy rywalizują o firmy,
a firma o klientów i vice versa, firma stara się pozyskać jak najlepszych dostawców,
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a klienci pozyskać produkt, który będzie oferował najwyższą wartość dodaną. Tworzy
to pewien zamknięty układ. Jednak, jeśli któryś z tych podmiotów uzna, że otrzymuje
zbyt małą wartość, może zdecydować się na zerwanie więzi transakcyjnych i utworzenie nowej gry z graczami znajdującymi się na peryferii, czyli konkurentami dotychczasowych graczy. Wskazuje to, że każdy z podmiotów ma własną sieć wartości, którą
może dowolnie konfigurować z innymi graczami, a przez to otrzymywać wartość dodaną, która maksymalnie zaspokaja jego oczekiwania [Ryall, 2013, s. 68-71].
Przedsiębiorstwo często złożone jest z kilku jednostek biznesowych, które mogą występować jako osobne podmioty albo być wydzieloną wewnętrznie częścią organizacji
z dużą swobodą podejmowania działań dotyczących oferowanych produktów lub usług,
często z osobnym kierownictwem odpowiedzialnym za ich rozwój. W praktyce identyfikuje się je również jako poszczególne grupy produktów, marek itp. Rozwój kolejnych
jednostek ma na celu stworzenie odpowiedniego portfolio (zwanego również portfelem)
jednostek i grup firm, których celem jest maksymalizacja korzyści oraz minimalizacja
ryzyka przez rozproszenie ryzyka inwestycyjnego. Z racji tego, że każda z tych jednostek może mieć istotny wpływ na działalność całego przedsiębiorstwa, nazywane są one
strategicznymi jednostkami biznesu (SJB). Autor pojęcia – firma McKinsey interpretowała SJB jako części organizacji, które mogą oferować produkty zaspokajające konkretną grupę potrzeb, mogą mieć wspólne parametry techniczne oraz komponenty,
a także mogą być objęte jednolitym planowaniem, a ich wyłączenie funkcjonalne lub
organizacyjne nie wpłynie negatywnie na osiągane przez nie korzyści [Penc-Pietrzak,
2010, s. 224].
Do analizy SJB stworzono macierz General Electric (GE), która ze względu na swój
charakter nazywana jest również macierzą atrakcyjności przemysłu i biznesu, ponieważ
składa się z dwóch wymiarów: atrakcyjności przemysłu (sektora) i siły biznesu, tworząc
dziewięciopolową macierz. Ocena każdej SJB ze względu na te dwa wymiary umożliwia ich czytelne zestawienie i realną ocenę pozycji konkurencyjnej danej jednostki
w stosunku do pozostałych znajdujących się w portfelu. Na rysunku 16 pokazano macierz GE wraz z przykładowymi strategiami, które przedsiębiorstwo powinno wdrożyć
dla jednostek znajdujących się w danym polu macierzy. Niezależnie jednak od przypisanej danej jednostce biznesowej pozycji w portfelu inwestycyjnym, należy wziąć pod
uwagę wszystkie kompromisy strategiczne oraz ewentualną perspektywę wzrostu atrakcyjności danego sektora [McKinsey, 2008]. Z tego względu obecnie postuluje się, aby
dokonując analizy siły biznesu i atrakcyjności sektora nie brać pod uwagę jedynie aktu47

alnej sytuacji firmy i branży, ale wykorzystać inne analizy do ich oceny w najbliższej
przyszłości. Szczegółowy opis macierzy można znaleźć w materiałach źródłowych firmy doradczej McKinsey.
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wzrost wydajności

niska

Szukanie dróg przezwyciężających
słabości

Ochrona głównego kierunku
działania

Zarządzanie pod kątem osiągnięcia
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bieżących dochodów

Obrona najbardziej rentownych
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Koncentracja na atrakcyjnych
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Poszukiwanie dróg ekspansji bez
nadmiernego ryzyka i
minimalizowanie inwestycji wraz z
ograniczaniem skali działalności

Wycofanie się
Sprzedaż w okresie maksymalnej
wartości gotówkowej
Minimalizacja kosztów stałych
Unikanie inwestycji

Minimalizowanie inwestycji
Obrona posiadanej przewagi
konkurencyjnej

Rysunek 16. Strategie szczegółowe wynikające z Macierzy GE
Źródło: Kotler, 2006, s. 96

Inne podejście zostało zaprezentowane w macierzy BCG (opracowanej przez firmę
Boston Consulting Group), która nazywana jest również macierzą wzrostu udziału rynkowego (Growth-Share Matrix). Składa się ona z dwóch zmiennych: udziału w rynku
liczonego jako sprzedaż danego przedsiębiorstwa w stosunku do konkurentów (najczęściej jednego – głównego konkurenta) oraz tempa wzrostu sprzedaży liczonego jako
przeciętny wzrost sprzedaży danego produktu w stosunku do innego produktu wybranego z oferty. Przykładową macierz BCG pokazano na rysunku 17 [Penc-Pietrzak, 2010,
s. 225-227].
Macierz jest podzielona na cztery grupy produktów, z których każda charakteryzuje
się odmienną użytecznością. Ich dokładną charakterystykę można znaleźć w książce
„Marketing” autorstwa P. Kotlera [Kotler, 2006, s. 94-95].
48

Rysunek 17. Model macierzy BCG
Żródło: Penc-Pietrzak, 2010, s. 225

Analiza potencjału przedsiębiorstwa w połączeniu z analizą otoczenia bezpośredniego i dalszego umożliwia stworzenie kompleksowej strategii działania przedsiębiorstwa
nawet w dłuższej perspektywie. To, w jaki sposób będą one zaimplementowane w organizacji w dużym stopniu może wpłynąć na model biznesowy, na podstawie którego
dana firma działa i generuje zyski. Kompleksowa analiza modelu biznesowego zawiera
wszystkie elementy analizy strategicznej, a dodatkowo umożliwia ich łączenie i badanie
korelacji poszczególnych zmiennych. Narzędziem służącym do tego typu diagnozy strategicznej organizacji jest Business Model Canvas stworzony przez A. Osterwaldera
i Y. Pigneura. Definiują oni model biznesowy jako sposób tworzenia wartości, dzięki
której przedsiębiorstwo czerpie zyski i ma je zapewnione [Osterwlader i Pigneur, 2010,
s. 18]. Oparli oni swój model na dziewięciu podstawowych elementach dotykających
czterech obszarów każdej działalności biznesowej, tj.: klientów, oferty, infrastruktury,
pozycji finansowej. Dopiero połączenie tych elementów daje możliwość zbudowania
procesu umożliwiającego generowanie przychodów i zysków firmy [Osterwlader i Pigneur, 2010, s. 19].
Elementami składowymi tego modelu są zatem: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały komunikacji, relacje z klientami, strumienie przychodów, podstawowe
zasoby, główne działania, główni partnerzy oraz struktura kosztów. Ich dokładny opis
znajduje się w książce „Business Model Generation: A Handbook for Visionaries,
Game Changers, and Challengers” [Osterwalader i Pigneur, 2010, s. 24-45].
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WPŁYW GŁÓWNYCH TRENDÓW
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Segmentacja
Klientów

WPŁYW SIŁ
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Elementy
łańcucha wartości
Interesariusze
Konkurenci
Nowi gracze
Substytuty

WPŁYW SIŁ
RYNKOWYCH
Główni
konkurenci

Kanały dystrybucji

Struktura kosztów

Źródła przychodów

Segmenty rynku
Potrzeby i
oczekiwania
Koszty zmiany
Atrakcyjność
przychodowa

WPŁYW SIŁ MAKROEKONOMICZNYCH
Uwarunkowania rynku globalnego i kapitałowego
Dostępność zasobów
Infrastruktura gospodarcza

Rysunek 18. Kontekst powstawania modelu biznesowego
Źródło: Osterwlader i Pigneur, 2012, s. 205

Na tej podstawie został stworzony szablon modelu biznesowego, który pokazuje
również zależności występujące między każdym z elementów, a także elementy wpływające na ostateczny kształt tego modelu (rys. 18). W tym kontekście zauważa się wyraźnie, że dzięki kompleksowej diagnozie strategicznej zarządzający są w stanie stworzyć właściwy model biznesowy, który będzie spójnym elementem strategii działania
danej organizacji. Szczegółowy model kanwy modelu biznesu przedstawiono na rysunku 19.
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Struktura kosztów
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Społeczność
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Główni konkurenci
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Jakie są główne elementy przewagi konkurencyjnej?
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Kontakt po-sprzedażowy

Źródła przychodów

Rysunek 19. Szablon modelu biznesowego
Źródło: Osterwlader i Pigneur, 2012, s. 48
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3. Strategiczne zarządzanie produktem w dobie
informatyzacji
3.1. Wprowadzenie
Obecnie przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem dopasowania strategii i sposobu
działania do ciągle zmieniających się warunków funkcjonowania. Te z kolei są napędzane przez coraz szybsze zmiany w technologii, globalizację i wynikającej z niej globalnej konkurencji oraz rozwoju procesów związanych z gospodarką opartą na wiedzy.
Bezpośrednią konsekwencją są zmiany w strukturze popytu na konkretne produkty –
klienci oczekują coraz większego wyboru i dopasowania produktów do ich skonkretyzowanych potrzeb. Wspomniane czynniki realnie wpływają na zmiany w zarządzaniu
cyklem życia produktu, który uległ znacznemu skróceniu.
Rezultatem permanentnie zmieniającego się otoczenia gospodarczego wraz z globalną konkurencją jest nagłe przejście od monolitycznych i mało elastycznych organizacji
ze sztywnie ustalonymi strategiami do zwinnych i elastycznych organizacji potrafiących
budować przewagę konkurencyjną opartą na technologicznych i procesowych innowacjach oraz świadomie wykorzystujących własne zasoby do ich tworzenia i stosowania
rezultatów prac B+R we wszystkich produktach. Zatem można stwierdzić, że produkt
staje się centralnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jednym z najważniejszych elementów budowania jego przewagi konkurencyjnej i kreowania poziomu zysku.
W literaturze przedmiotu produkt charakteryzowany jest jako wszystko, co może być
umieszczone na rynku, jako element zwrócenia uwagi, nabycia i wykorzystania oraz
konsumpcji zaspokajającej potrzeby danej grupy konsumentów. Rozumiejąc produkt
w ten sposób, można uznać, że jest nim każde dobro materialne, usługa, punkt sprzedaży, organizacja, miejsce, a nawet osoba, czy też idea [Keller, 2011, s. 21].
Zgodnie z przyjętymi przez T. Levitta znaczeniami produktu, jego atrybuty zawsze
odnoszą się do zaspokajania konkretnych potrzeb klienta (również w rozumieniu zaspokajania innych i nowych potrzeb w przyszłości) oraz powiązania go z usługami i produktami dodatkowymi [Levitt, 1980, s. 62]. Obecnie produkty muszą mieć coraz więcej
atrybutów dopasowanych do indywidualnych oczekiwań konsumentów. Także zakres
relacji między produktami uległ rozszerzeniu, ponieważ występuje coraz więcej powią-
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zań między różnymi kategoriami produktowymi i samymi produktami (również tymi,
które dotychczas były homogeniczne).
Powyższe spostrzeżenia skłaniają do pogłębionej analizy strategicznego zarządzania
produktem, zwłaszcza w kontekście powszechnej informatyzacji. Z tego względu
w pierwszej części niniejszego rozdziału zaprezentowano pojęcie zarządzania produktem wraz z charakterystyką kluczowych czynników sukcesów w tej dziedzinie zarządzania. W drugiej części będzie przedstawione podejście do tworzenia tradycyjnych
i innowacyjnych produktów oraz zarządzania nimi w dobie informatyzacji. Umożliwi to
uchwycenie podstawowych różnic oraz kierunków zmian, które można zauważyć
w procesie strategicznego zarządzania produktem.

3.2. Geneza i rozwój metod strategicznego zarządzania produktem
Produkt jest jednym z głównych elementów podstawowej teorii marketingu − modelu 4P McCarthy’ego i stanowi oprócz ceny, promocji i sposobu dystrybucji jeden z najważniejszych czynników sukcesu rynkowego danej organizacji. Definicja przytoczona
we wstępie do drugiego rozdziału dysertacji wskazuje jednoznacznie, że traktując produkt nie tylko jako fizyczny przedmiot, który jest oferowany klientom, ale również szeroko rozumiane usługi (nie tylko towarzyszące danemu produktowi), należy rozważać
istotę zarządzania produktem w znacznie szerszym kontekście niż tylko skupianie się na
cechach fizykochemicznych danego przedmiotu. Zatem w tym rozdziale będzie zaprezentowane holistyczne podejście do zarządzania produktem i będą przedstawione
wszystkie główne elementy składające się na budowanie we właściwy sposób strategii
produktów danej organizacji.
Niezależnie jednak od przyjętej definicji, produkt stanowi przedmiot wymiany rynkowej, jest nośnikiem pewnych wartości dla klienta, a jego podstawową funkcją jest
zaspokojenie potrzeb użytkowników. Przyjmując, że produkt składa się z wielu poziomów, każdemu z nich można przypisać konkretne cechy oraz potrzeby użytkownika
jakie zaspokaja. Pierwszy taki podział zaproponował T. Levitt, a następnie rozwinął go
P. Kotler. Na rysunku 20 znajduje się porównanie tych dwóch podejść.
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Rysunek 20. Porównanie modelu definicji produktu T. Levitta i P. Kotlera
Źródło:Opracowanie własne

T. Levitt za podstawę produktu uznał sam produkt w fizycznej postaci, zastosowaną
technologię oraz rozwiązania, które charakteryzują go pod kątem funkcjonalnym. Jest
to rdzeń produktu, na podstawie którego klient jest w stanie zdefiniować czy zaspokoi
on jego potrzeby. Następnym poziomem produktu jest produkt rzeczywisty, który pozwala zidentyfikować i rozróżnić konkretne oferty produktowe (są to zatem wszystkie
artefakty związane z postrzeganiem produktu, np. marka, cena). Ostatnim poziomem
jest produkt rozszerzony, który de facto związany jest z korzyściami dodatkowymi, jakie otrzymuje klient przy zakupie konkretnego produktu i które mogą okazać się istotne
przy wyborze konkretnej oferty [Levitt, 1980, s. 9].
Zupełnie odmienne ujęcie produktu przedstawił P. Kotler, który w swojej definicji
wyszedł od potrzeb klienta i to wokół nich wydzielił kolejne poziomy produktów [Kotler, 2005, s. 408-409]:
1. Podstawowy pożytek – czyli podstawowa potrzeba, którą w rzeczywistości użytkownik kupuje i która jest zaspokajana przez dany produkt.
2. Produkt podstawowy – jest to fizyczna forma produktu, która pozwala zaspokoić
daną potrzebę.
3. Produkt oczekiwany – oczekiwania klienta wobec danego produktu (będą one zróżnicowane względem każdego klienta, ponieważ każdy w inny sposób definiuje swoje
potrzeby i oczekuje drogi do ich zaspokojenia).
4. Produkt rozszerzony – wszystko, co przewyższa oczekiwania klientów i jest dodatkową wartością dodaną (należy zaznaczyć, że klient nie potrzebuje lub nie oczekuje,
że w danym produkcie dana cecha się pojawi).
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5. Produkt potencjalny – są to wszystkie modyfikacje, jakim może być poddany dany
produkt w przyszłości (mogą one wpłynąć na jego ulepszenie bądź totalne przekształcenie).
Warto zaznaczyć, że wraz z rozwojem technologii produkt rozszerzony staje się produktem oczekiwanym. Jest to ściśle związane ze zmianą sposobu zaspokajania potrzeb
klientów, które ulegają przedefiniowaniu w momencie upowszechnienia się jakiejś
technologii, a to powoduje rozwój danej kategorii produktowej. Im bardziej grupa docelowa jest świadoma możliwości i rozwiązań technologicznych, tym bardziej jej podstawowe potrzeby się zwiększają i oczekuje dostosowania danych kategorii produktowych
do nowych standardów, dlatego odpowiednie zdefiniowanie produktu na każdym poziomie może być ważnym elementem podczas rywalizacji rynkowej.
Trzeba również pamiętać o jeszcze jednym aspekcie: obecnie − w dobie powszechnej
konkurencyjności, silna marka mająca dobry wizerunek i lojalnych klientów staje się
coraz ważniejszym elementem rywalizacji rynkowej. Powstaje zatem pytanie, czy istota
samego produktu straciła na znaczeniu i jaka jest obecnie relacja między daną marką
a produktem przez nią sygnowanym?
Historia największych i najbardziej znanych marek wskazuje, że powstały one na
podstawie produktu, który stawał się innowacją lub tworzył trwałą przewagę konkurencyjną. W tych przypadkach to produkt stał się główną determinantą zbudowania marki –
nazwa produktu ewoluowała do marki, nadając jej charakter (cechy produktu stały się
atrybutami marki) [Kapferer, 2008, s. 41]. Jednak obecnie to marka stała się elementem
wyróżniającym produkt na rynku oraz identyfikującym go przez konkretny zestaw wartości i korzyści dla określonych grup klientów [Stawecki, 2015, s. 32].
Można zatem markę rozpatrywać w węższym kontekście, gdzie jest utożsamiania
z wyróżnikiem konkretnego produktu lub w szerszym znaczeniu, gdzie jest rozumiana
jako suma konkretnych korzyści dla klienta. Niezmiennie jest ona pewnego rodzaju
zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy do dostarczenia z daną marką konkretnego
zestawu cech zaspokających potrzeby klienta [Urbanek, 2002, s. 14-15]. Próbę usystematyzowania tych cech podjęli L. de Chernatony i M. McDonald, którzy określili cztery
poziomy marki (rys. 21). Koncepcja ta jest zbieżna z koncepcją struktury produktu zaproponowaną przez P. Kotlera lub T. Levitta. W pewnym stopniu podkreśla ona również silne współzależności, jakie występują na poszczególnych poziomach marki i produktu.
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Rysunek 21. Cztery poziomy marki wg koncepcji L. de Chernatony i M. McDonalda
Źródło: Opracowanie własne na podstawie koncepcji L. de Chernatony i M. McDonalda, za: J. Kall, 2001, s. 12-14

Niezależnie jednak od wagi przypisywanej produktom czy też markom, trzeba zauważyć, że występuje między nimi bardzo silna korelacja, w której produkty są nośnikiem fizycznych atrybutów i różnicowania cech w ramach danej grupy produktowej lub
asortymentowej. Marka natomiast wiąże się z wymiarem niematerialnym subiektywnego postrzegania wartości i wizerunku danego produktu. To głównie dzięki niej tworzy
się tzw. efekt halo, czyli automatycznego przypisywania produktowi pozytywnych lub
negatywnych cech na podstawie wrażenia (nie na podstawie obiektywnej analizy). Zatem marka tworzy wartości emocjonalne, natomiast produkt jest czynnikiem potwierdzającym satysfakcję z dokonanego wyboru oraz namacalnym nośnikiem obietnicy złożonej przez markę. Wskazuje na to z jednej strony dualny charakter marki – sam branding nie zastąpi produktu, bo to on w rzeczywistości jest nośnikiem filozofii i idei marki. Z drugiej strony marka jest nierozerwalnym elementem produktu – nie można stworzyć produktu, który nie będzie sygnowany marką (rys. 22).

Rysunek 22. Współzależności między marką a produktem
Źródło: Kapferer, 2008, s. 41
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Zarówno budowanie marki, jak i projektowanie produktu opierają się na potrzebach
konsumentów, a ich wynikiem są wielowymiarowe doświadczenia klientów, które tworzą postrzeganie danego przedmiotu lub marki. Ważne jest zatem ustalenie, co jest
główną determinantą zakupu produktów z danej kategorii oraz co jest doceniane przez
daną grupę klientów i co tworzy dla nich wartość dodaną. J. Senior, N. Bloch i E. Almiquist zdefiniowali produkt jako kombinację składników pewnych uniwersalnych wartości dla klientów. Na podstawie zrealizowanych badań oraz obserwacji wyróżnili 30
uniwersalnych wartości, dzieląc je na cztery główne kategorie: funkcjonalne, emocjonalne, odmieniające życie i oddziaływujące na społeczeństwo. Fundamentem tego podziału jest hierarchia potrzeb A. Maslowa, który zbudował ją na podstawie obserwacji,
że ludzkie działania biorą się z imperatywu zaspokajania własnych potrzeb.
Autorzy teorii składników wartości skoncentrowali się wokół ludzi uważanych za
konsumentów, opisując ich zachowania w kontekście podejmowania decyzji zakupowych [Almiquist i inni, 2017, s. 51-53]. Na rysunku 23 przedstawiono piramidę wartości. Wynika z niej, że najważniejszymi składowymi produktu są wartości funkcjonalne
i emocjonalne danego produktu. Im z większej liczby składników wartości składa się
dany produkt, tym większa lojalność klientów, co pozytywnie wpływa również na przychody firmy.

Rysunek 23. Piramida składników wartości
Źródło: Senior i inni, 2017, s. 51
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W tym ujęciu klienci są postrzegani jako arbitrzy wartości, którzy na podstawie swojej oceny dokonują zakupu, dlatego z punktu widzenia zarządzania produktem tak ważne jest budowanie oferty opartej na wartościach. Z tego założenia wychodzi również
J. Kunde, który proponuje ujęcie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
opierając się na unikalnych wartościach dla klientów, nazywając to nowym etapem
w ekonomii – „ekonomią wartości”5 [Kundle, 2002, s. 15]. Jednakże produkt ciągle jest
jej centralnym punktem, gdyż to on w dużej mierze staje się nośnikiem wartości oraz
bezpośrednio musi wynikać z przyjętej misji i wizji przedsiębiorstwa. W tym kontekście zmienia się podejście do opracowywania koncepcji produktowych oraz całego zarządzania cyklem życia produktu – to przyjęta strategia, sposób działania oraz profil
przedsiębiorstwa mają decydować o strategii produktowej i kompleksowej ofercie produktowej (sytuację tę przedstawiono na rys. 24). Takie działania mają na celu przedefiniowanie systemu działania danego przedsiębiorstwa przez stworzenie marki oferującej
wyjątkową jakość klientowi, a także całego systemu zapewniającego, że sygnowane
marką produkty będą nośnikiem spójnych wartości, zapewniając jednocześnie ogólne
potrzeby grupy docelowej [Kundle, 2002, s. 95-121].

Rysunek 24. Hierarchia działania organizacji
Źródło: Kundle, 2002, s. 121

5

J. Kunde rozróżnia 3 główne etapy ekonomii:
1. Ekonomię przemysłową bazującą na tradycyjnym zarządzaniu cyklem życia produktu, ściśle uzależnionym od
popytu i struktury rynkowej (dotyczy tradycyjnych gospodarek).
2. Ekonomię marketingu, w której wydłużany jest cykl życia produktu dzięki działaniom marketingowym i promocyjnym, dzięki czemu dany produkt może być dłużej rozwijany niż w tradycyjnych gospodarkach.
3. Nowa Ekonomia wartości, gdzie przedsiębiorstwa tworzą nieskończony cykl życia swoich produktów, dzięki
zaproponowaniu unikalnej wartości dla swoich klientów i zbudowaniu wyjątkowej percepcji swojej marki [Kundle, 2002, s. 38-45].
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Powyższe założenie wskazuje, że strategia produktowa musi ściśle wynikać z globalnej strategii przedsiębiorstwa oraz być skorelowana również ze strategiami i działaniami operacyjnymi, np. logistycznymi, marketingowymi, produkcyjnymi, z zakresu
zasobów ludzkich czy finansów. W rozwoju przedsiębiorstwa istotne jest planowanie
i zarządzanie nowymi produktami, które stanowią ważny element strategii konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.
Nowe produkty nie są jednak wymagane ze względu na poszerzenie lub odnowienie
oferty albo portfolio produktowego. Pożądane są przede wszystkim ze względu na
zmieniające się potrzeby klientów i konsumentów oraz zmieniające się warunki funkcjonowania wynikające z postępu technologicznego, dlatego bardzo ważne jest zamieszczenie działań związanych z rozwojem nowych produktów (New Product Development NPD) w strategii rozwoju firmy. Działanie to może koncentrować się na budowaniu pozycji innowatora i lidera technologicznego w ramach danego segmentu produktowego lub naśladowcy nowych rozwiązań. Każda z tych opcji związana jest z odmiennymi działaniami na etapie taktycznym i operacyjnym [Trott, 1998, s. 86]. Dokładny opis każdej ze strategii znajduje się w pozycji „Innovation Management and
New Product Development” [Trott, 1998, s. 87].
W literaturze przedmiotu można spotkać postulat dotyczący rozdzielenia procesu
projektowego od pozostałych etapów zarządzania strategicznego. Organizacje często
traktują opracowanie i implementację nowego produktu na rynek jako monolityczny
i nierozerwalny proces, rezultatem którego musi być realny produkt. Z tego względu
zdarza się, że działania te stają się bezproduktywne, ponieważ wprowadzone produkty
nie zdobywają dużej popularności, a często okazują się zupełnie niedopasowane do
obecnych potrzeb rynkowych i są wycofane z rynku. Tymczasem można tego uniknąć,
dzieląc proces NPD na 2 części. Rezultatem pierwszej powinna być obiektywna ocena
analizy potencjału projektowanego produktu oraz perspektywa jego dalszego rozwoju.
Na jej podstawie organizacja może podjąć decyzję dotyczącą realizacji danego projektu
lub wycofania się z niego, a także zdecydować się na wdrożenie zmodyfikowanego
produktu. Druga część natomiast skupia się na maksymalizacji wartości produktów,
które zostały dopuszczone do implementacji. Takie działanie z jednej strony pomaga
uniknąć ryzyka, a z drugiej poprawić produktywność całej organizacji [Bonabeau i inni,
2008].
Niezależnie od wybranej strategii działania w ramach NPD, ważnym czynnikiem jest
właściwe zarządzanie szeroko rozumianymi danymi w ramach całego procesu, czyli
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cyklu życia produktu (Product Lifecycle Management). Obszerna analiza tego rozpoczęła się w latach 60. XX w. na Harvard Business School, a pierwszy spopularyzował
i zdefiniował pojęcie cyklu życia produktu R.D. Buzzell, który traktował go jako model
pokazujący trend sprzedaży danego produktu lub kategorii produktowej na przestrzeni
czasu i w odniesieniu do konkurencyjnego środowiska [Buzzell, 1966, s. 120]. Podczas
trwania prac badawczych nad cyklem życia pojawiały się również inne definicje, które
brały pod uwagę różne kryteria wpływające na jego zmianę, a tym samym były podstawą do innego definiowania tego pojęcia. Jednak przyjęto, iż definicja R.D. Buzzella
stanowi odpowiednią podstawę do rozważań nad istotą zarządzania produktem.
Obecnie można uznać, że jest to system bezpośrednich działań pozwalających kontrolować wszystkie etapy zarządzania produktem: projekt, wdrożenie, utrzymanie i wycofanie danego produktu [Saaksvuori i Immonen, 2002, s. 8-9]. Na podstawie tych działań organizacje są w stanie określić żywotność danego rozwiązania na każdym z tych
etapów, a dzięki temu wdrożyć odpowiednie działania mające na celu utrzymanie danej
kategorii produktowej. Trzeba mieć na uwadze, że w ramach jednej kategorii, tj. grupy
produktów zaspokajającej konkretne potrzeby, duże znaczenie dla jej żywotności ma
rozpoznawalność marki – produkty znanych marek mają znacznie wydłużony cykl życia w stosunku do produktów, które nie są tak sygnowane. Równocześnie analizą taką
powinien być objęty cały sektor i segment produktowy. Działanie takie pozwoli zaobserwować globalną tendencję dotyczącą konkretnego rozwiązania technologicznego
[Baker i Hart, 1999, s. 92-94]. Na rysunku 25 przedstawiono podstawowy cykl życia
zaproponowany przez T. Levitta, składający się z 4 głównych faz: wdrożenia (debiutu),
wzrostu, dojrzałości i schyłku [Kall i Sojkin, 2006, s. 92].

Rysunek 25. Cykl życia produktu
Źródło: Kall i Sojkin, 2006, s. 92
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Każda z tych faz ma charakterystyczne cechy:
1. Faza wprowadzenia – najtrudniejszy etap, polegający na budowaniu świadomości
produktu oraz wytwarzaniu potrzeby na wprowadzane rozwiązanie. Często jest to
związane ze zmianami dotychczasowych wzorców postępowania oraz przyzwyczajeń konsumentów. W związku z tym etap ten charakteryzuje się bardzo dużymi nakładami związanymi z marketingiem wizerunkowym i promocją produktu, a także
budowaniem kanałów sprzedaży. Te dwa czynniki są zatem decydujące i często
przesądzają o skali sukcesu lub porażki danej implementacji. Długość trwania tej fazy jest w dużej mierze zależna od stopnia innowacji, a tym samym poziomu konkurencji. Z jednej strony im produkt jest bardziej innowacyjny, tym będzie miał mniejszą konkurencję, ale z drugiej strony o wiele trudniej będzie budować kanały sprzedaży.
2. Faza wzrostu to etap charakteryzujący się najwyższą dynamiką sprzedaży oraz
zwiększającą się liczbą konkurentów – naśladowców, którzy chcąc zdobyć udział
w rynku często decydują się na obniżenie własnej marży. W związku z tym, że klientami nie są już jedynie innowatorzy (early adopters), coraz większą wagę zaczyna
odgrywać promocja sprzedaży oraz budowanie lojalności klienta w stosunku do produktów akcesoryjnych, a także innych grup produktowych.
3. Faza dojrzałości to etap, w którym następuje stabilizacja rywalizacji rynkowej. Wynika ona z nasycenia produktem danego rynku. Grupa docelowa zaczyna identyfikować się z nowymi substytutami, a tym samym staje się coraz bardziej wrażliwa na
poziom obecnych cen. Udziały w rynku stają się ustabilizowane, co wpływa również
na coraz większe bariery wejścia dla nowych graczy.
4. Faza spadku oznacza dla organizacji wyraźny spadek poziomu sprzedaży i dochodu.
To powoduje, że wiele firm wycofuje się z danego rynku, co wpływa bezpośrednio
na liczbę konkurentów – pozostają tylko te organizacje, które zadowala niski poziom
zysku, a tym samym rynek staje się niszą rynkową. Tylko niekiedy występuje całkowita likwidacja danego rynku – najczęściej jest to związane z wymianą technologiczną.
Każda organizacja chcąc świadomie zarządzać produktem, powinna planować
wszystkie aktywności marketingowe oraz pozostałe działania operacyjne, które będą
realizowane na kolejnych etapach cyklu życia produktu, tak aby krzywe sprzedaży
i zysku ciągle rosły i nie miały trendów spadkowych. Innymi słowy, podmioty odpowiedzialne za produkty muszą zaplanować działania mające na celu wydłużenie lub
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skrócenie danej fazy już na etapie planowania produktu. Jest ona o tyle właściwa przy
tego typu działaniu, że pozwala przewidzieć wąskie gardła projektu, a nawet spojrzeć na
produkt z perspektywy czasu, co może być pomocne zwłaszcza przy projektowaniu
produktów i usług komplementarnych oraz kolejnych wersji produktów. Cykl życia
produktu może być uznany za instrument strategii zarządzania produktem w długiej
perspektywie [Levitt, 1965].
Brak przewidywalności danej fazy oraz niespójny charakter tych samych etapów
w różnych branżach są głównymi argumentami dla przeciwników takiego podejścia, dla
których cykle życia są bezużyteczne i podważają jednocześnie samo pojęcie. Według
krytyków tej teorii nie jest możliwe określenie fazy, w której dany produkt właśnie się
znajduje. Trudno jest zatem podjąć konkretne aktywności, które są przypisane danemu
etapowi. Nie ma też sposobu, aby wydłużyć daną fazę (szczególnie wzrostu) ze względu na działania konkurentów i przemijającą modę oraz postęp technologiczny [Dhalla
i Yuspeh, 1976].
Trzeba jednak wziąć pod uwagę obecne warunki i możliwości działań marketingowych, w których cykl życia produktu staje się skutkiem przemyślanych działań i strategii organizacji. Jak słusznie zauważa Y. Moon, w związku z postępem technologicznym
i wzrostem znaczenia marek, trudno jest mówić o jednym wzorcowym i uniwersalnym
schemacie cyklu życia produktu. Otóż, w konwencjonalnym podejściu do cyklu życia
produktu, działania marketingowe były dopasowywane do fazy, w jakiej znajdował się
dany produkt. Obecnie jednak narzędzia marketingowe umożliwiają dowolne formułowanie poszczególnych faz i dopasowywanie ich do celów biznesowych danej organizacji [Moon, 2005].
W tym kontekście istotą zarządzania produktem jest zapewnienie odpowiednich
działań mających na celu zbudowanie takiego portfolio produktowego, które zaoferuje
klientom produkty zróżnicowane pod kątem ich potrzeb, co spowoduje budowanie pozycji rynkowej w długiej perspektywie. Wymaga to dopasowania strategii produktowej
do procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Ma to bezpośredni związek z planowaniem struktury asortymentowej i produktów dopasowanych do obecnych oczekiwań
klientów, a także uwzględniających uwarunkowania konkurencyjne. Jednak takie dopasowanie usprawnia działalność całej organizacji dzięki optymalizacji procesów zachodzących wewnątrz organizacji [Kall i Sojkin, 2008, s. 62].
Zarządzanie produktem jest ściśle związane z przyjętą strategią działania. Zawarte
w niej cele definiują pośrednio politykę zarządzania produktem, wpływając na wielkość
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i głębokość asortymentu, typ produktu, grupę docelową, a także cenę detaliczną
i wielkość marży. Robertson i Urlich wyróżnili 4 główne strategie zarządzania asortymentem, które różnią się stopniem zróżnicowania i standaryzacji [Robertson i Urlich,
1998, s. 22]. Warto jednak zauważyć, że w praktyce rzadko stosowane są takie czyste
strategie produktowe. Najczęściej organizacja dobiera kombinację tych działań, różnicując je dla każdej grupy asortymentowej, tworząc tym samym własny unikalny system
zarządzania strukturą produktów.
Bardzo ważnym elementem podczas projektowania struktury produktu jest decyzja
o jej charakterze. Wyróżnia się dwa podstawowe typy struktur produktu – strukturę
zróżnicowaną i zintegrowaną. Pierwszy typ zakłada, że aby produkt pełnił określoną
funkcję, musi składać się z dokładnie skomponowanych podzespołów i części składowych. Dzięki temu organizacja różnicuje ofertę i dopasowuje do różnych rynków,
zmieniając komponenty składowe produktu. Jednocześnie należy zachować równowagę
zarówno między poszczególnymi wariantami, jak i między częściami składowymi produktu. Drugi typ tworzenia struktury zakłada odmienne podejście, tj. wszystkie funkcje
danego produktu powinny skupiać się wokół jednej części składowej – jedna część
składowa odpowiada za zaspokajanie wielu potrzeb użytkownika [Schuh, 2005, s. 125139, w: Kall i Sojkin, 2006, s. 65].
W literaturze przedmiotu można również spotkać inną klasyfikację, która wyróżnia
4 typy struktur produktu. Pierwszym jest struktura seryjna, czyli produkty o tych samych parametrach technicznych różniące się jedynie wielkością. Drugim typem jest
struktura modułowa. Modułami są części składowe lub podzespoły produktu, a ich różna kombinacja zapewnia zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Trzecim typem struktury produktu jest struktura klockowa. Założenia są bardzo zbliżone do
struktury modułowej. Jedyną różnicą jest baza produktu, do której dokładane są kolejne
moduły, dzięki czemu tworzy się bardziej złożony produkt zaspokajający różne potrzeby (najczęściej więcej potrzeb). Zatem produkt powstaje przez dokładanie kolejnych
elementów, a nie ich integrację jak dla struktury modułowej. Czwartym typem jest
struktura pakietowa. Pakiet tworzony jest przez określoną grupę funkcjonalności produktu, oferującej określoną wartość dla klienta i zaspokajającej jego określone potrzeby. Charakterystyczne dla tego typu struktur produktów są nierozerwalność i niesubstytucyjność pakietów. Oznacza to, że tylko jedna konfiguracja może zaspokajać dany zestaw potrzeb, a produkty wchodzące w jej skład samodzielnie nie mogą wygenerować
konkretnej wartości dla klienta. Zatem zmiana składników danego pakietu powoduje
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zmianę zakresu zaspokajanych potrzeb. Ważnym elementem tej struktury jest też możliwość łączenia jej z innymi typami, np. strukturą modułową [Kall i Sojkin, 2006, s. 66].

Wybór struktury produktu:
1. Zróżnicowany
2. Zintegrowany
3. Seryjny
4. Modułowy
5. Klockowy
6. Pakietowy

Modularyzacja
struktury produktu:
1. Wspólne elementy składowe
2. Wymiana elementów składowych
3. Dopasowanie
4. Mieszana
5. Typ „autobusu”
6. Cząstkowa

Zdefiniowanie koncepcji platformy
produktu:
1. Jedna platforma jako produkt podstawowy
(Zintegrowana struktura produktu)
2. Suma platform modułowych tworząca
produkt podstawowy (zróżnicowany sposób
budowy struktury produktu)

Rysunek 26. Model tworzenia struktury produktu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Schuh, 2005, s. 125-139, za Kall i Sjkin, 2006, s. 65

Niezależnie jednak od przyjętej typologii, wynikiem procesu budowania struktury
jest platforma produktowa, która wskazuje charakter danego produktu, a w efekcie determinuje pozostałe działania organizacji na wszystkich etapach życia produktu. Na
rysunku 26 przedstawiono modelowy przykład tworzenia struktury produktu.
Wzrost znaczenia produktu w tworzeniu wartości dla klienta spowodował, że przedsiębiorstwa muszą posiadać portfolio zawierające kilka rodzajów produktów, tworząc
przy tym zdywersyfikowany portfel produktowo-rynkowy i umożliwiając obsługę
klientów o zróżnicowanych oczekiwaniach i potrzebach. Podstawowym narzędziem
służącym do audytu posiadanego portfolio produktowego są metody z grup analiz portfelowych, szerzej opisane w drugim rozdziale dysertacji. Jednak warto podkreślić ich
główną wadę, jaką jest brak wielowymiarowości, tzn. analiza portfela produktowego dla
większości tych modeli opiera się na pozycjonowaniu jedynie dwóch wymiarów wybranych dla danego modelu. Z tego powodu wskazane jest stosowanie wielu modeli
teoretycznych do mapowania produktów – jedynie takie działanie umożliwi rzetelną
ocenę produktów i stworzenie właściwej strategii marketingowej i jej realizację. Porównanie poszczególnych strategicznych jednostek biznesu w różnych narzędziach powinno pokazać obecną pozycję nie tylko w ujęciu statycznym, ale również dynamicznym w konkretnym wymiarze finansowym. Ponadto, uwzględniając w modelach teoretycznych również badania rynkowe, można zdefiniować implikacje dla strategii danej
organizacji oraz wskazać kluczowe czynniki sukcesu w obszarze adaptacji nowych
rozwiązań technologicznych, wymagań i potrzeb klientów, a także w wynikach prac
badawczo-rozwojowych. Zbudowanie na tej podstawie właściwych scenariuszy wpłynie
na świadome działania związane z budowaniem tożsamości silnej marki z właściwym
portfolio produktowym [Golik-Górecka, 2007, s. 164-170].
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Mapowanie produktów pomaga również w identyfikacji przestrzeni dla nowych
i innowacyjnych produktów, które zaspokoją potrzeby użytkowników w niespotykany
dotychczas sposób, a przez to stworzą nową przestrzeń rynkową. Przydatnym narzędziem do tego jest mapa stworzona przez W.Ch. Kima i R. Mauborgne − PioneerMigrator-Settler Map. Dzieli ona portfolio produktowe na 3 grupy: osadników, migrantów i pionierów. Pierwsza grupa to produkty zbliżone do siebie. Rywalizacja odbywa
się wtedy na poziomie ceny i promocyjnego przekazu reklamowego. Drugą grupę stanowią produkty, które dzięki dodatkowym komponentom mają w swojej strukturze dodatkowe cechy, będące jednocześnie wyjątkową wartością dla klientów, co wpływa
bezpośrednio na wyższą rentowność tej grupy. Pionierzy to grupa produktów innowacyjnych tworzących nową kategorię produktową. Jest to zatem obszar o najwyższym
stopniu rentowności, będący platformą do budowy trwałej przewagi konkurencyjnej.
Na rysunku 27 pokazano modelowy przykład modyfikacji portfolio produktowego
w ujęciu „dzisiaj-jutro” w kontekście innowacyjności danych produktów. Warto zauważyć, że organizacje w przeważającej części posiadają więcej produktów z kategorii
„osadnicy”. Jednak taka sytuacja jest pożądana, ponieważ daje dodatkową przestrzeń do
tworzenia innowacyjnych produktów i generowania nowego popytu na rynku na bazie
obecnych produktów [Kim, Mauborgne, 2015].

Rysunek 27. Modelowy przykład modyfikacji portfolio produktowego
Źródło: Kim i Mauborgne, 2015

Z analizy powyższego schematu wynika również, że ważne jest utrzymanie równowagi między każdą grupą produktów – nie jest wskazane dla organizacji posiadanie
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jedynie produktów z jednej kategorii, np. innowatorów. Częściowo wynika to z cyklu
życia produktów – produkty z kategorii „pionier” ze względu na postęp technologiczny
stają się z czasem migrantami, a w fazie schyłkowej osadnikami, a jeśli są one zyskowne dla przedsiębiorstwa nie ma ekonomicznego argumentu, żeby wycofywać je z rynku.
Obecnie zauważalny jest jednak wśród przedsiębiorców trend do wytwarzania zbyt
dużej liczby produktów, ponieważ jest to sposobem na uniknięcie standaryzacji oferty,
a w efekcie spadku zysków (co jest bezpośrednio związane z pobudzaniem popytu).
Jednak, jak zauważa M. Gottfredson, takie działanie może spowodować drastyczny
wzrost kosztów oraz zbyt duże rozdrobnienie oferty. Zwiększenie segmentów powoduje
również zwiększenie kosztów (przede wszystkim stałych), a przy szerokim asortymencie przewidywalność poziomu sprzedaży i szybkość rotacji produktów jest w znacznym
stopniu ograniczona. Nie można zatem zoptymalizować planów produkcyjnych, co
wpływa na wysoki stan magazynowy i wydłużenie cyklu obrotu zapasami. Ponadto
klient mając zbyt wiele możliwości wyboru rezygnuje z zakupu lub wybiera inny znany
produkt, albo decyduje się na zakup marki oferującej węższy zakres portfolio produktowego. Jest to jeden z głównych elementów tzw. wąskiego gardła w lejku sprzedażowym [Gottfreson i Łojak, 2014].
Takie podejście wynika z wiązania popytu z addytywną funkcją użyteczności, na bazie której ekonomia kształtuje preferencje klientów. W tym kontekście oznacza to, że
wraz ze wzrostem liczby cech danego produktu, wzrasta jego atrakcyjność 6, tym samym
każda pozytywnie oceniona cecha, na podstawie badań, pozytywnie zwiększa użyteczność netto danego produktu dla grupy docelowej (bez względu na liczbę cech). Podobnie zakładają również modele ekonometryczne do śledzenia zarówno trendów, jak
i analizy typu conjoint analysis i wyborów dyskretnych. Jest to zatem z jednej strony
argument, dla którego organizacje decydują się często na dodawanie kolejnych cech
produktów jako źródła zróżnicowania i budowania przewagi konkurencyjnej (albo
przynajmniej niezostawania „w ogonie” technologicznym). Z drugiej jednak strony
użytkownicy mają w stosunku do produktów coraz więcej oczekiwań i w momencie
podejmowania decyzji zakupowej w większości skłaniają się do wyboru tego produktu,
który ma więcej cech mimo dualistycznego charakteru natury funkcji (im więcej zastosowań ma dany przedmiot, tym trudniejsza będzie jego obsługa) [Hamilton i inni, 2006,
s. 68-78]. R.W. Hamilton, D.V. Thompson oraz T.R. Rust wskazują równocześnie na

6

Na bazie teorii opublikowanej przez K. Lancestera w latach 70-tych XX w.
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to, że weryfikacja użyteczności następuje dopiero na poziomie użytkowania danego
przedmiotu, a dla większości klientów liczy się łatwość i wygoda obsługi bardziej niż
funkcjonalność danego przedmiotu [Hamilton, Thompson, Rust, 2006, s. 68-78].
Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że o ile użyteczność danego przedmiotu
jest rzeczywiście istotna i może być kluczowym czynnikiem sukcesu, o tyle trudno się
zgodzić z tezą, że im mniejsza liczba funkcjonalności, tym przedmiot może być bardziej
atrakcyjny. Racjonalne zarządzanie produktem polega na właściwym zbadaniu potrzeb
użytkowników, zaprojektowaniu odpowiedniego produktu z zachowaniem właściwej
równowagi między funkcjonalnością a użytecznością, przy jednoczesnym zaplanowaniu
jego cyklu życia z dopasowanymi do tego cyklu zróżnicowanymi działaniami marketingowymi, które umożliwią utrzymanie największej stopy zwrotu.
Niezależnie jednak od podejścia, ważne jest, aby trafić ze swoim produktem w potrzeby i gusta potencjalnych klientów. Nie można stworzyć jednego, uniwersalnego
produktu, który zaspokoi oczekiwania wszystkich, ponieważ każdy ma inne postrzeganie danego przedmiotu, dlatego coraz częściej stosuje się podejście opisane przez
P. Kotlera, nazywane koncepcją marketingu docelowego (lub też mikromarketingiem).
Podstawowym założeniem jest podział rynku na określone segmenty, a na tej podstawie
wybór docelowego rynku i pozycjonowanie na nim swojej oferty (koncepcja STP −
segementation, targeting, positioning) [Kotler, 2005, s. 279].
Segmentację można uznać za proces rozdzielenia klientów i potencjalnych klientów
na rynku na różne zdefiniowane grupy lub segmenty [McDonald, 2012, s. 72]. Przy
segmentacji rynkowej ważne jest jasne zdefiniowanie celów oraz wizji przedsiębiorstwa
w przyszłości, ponieważ jest to podstawą określenia głównych założeń dotyczących
grup docelowych. Tak określony rynek docelowy należy skorelować z dotychczasowym
lub planowanym portfolio produktowym oraz estymacją dotyczącą wielkości wzrostu
rynku. Aby to właściwie zrobić, należy zrozumieć, jakie wartości są wymagane przez
klientów i jak wysoko są przez nich cenione (i w związku z tym, jaka jest ich wrażliwość cenowa). Zdefiniowanie tych wartości powinno odbywać się przez pryzmat wartości oferowanych ich klientom przez konkurentów – tzn., w jaki sposób budują oraz
dostarczają wartość dodaną [McDonald, 2012, s. 60]. Segmentacja jest ściśle związana
z cyklem życia produktu – wraz ze zmianą etapu cyklu życia produktu może nastąpić
przedefiniowanie segmentu docelowego, np. w fazie wprowadzenia produkt jest najczęściej skierowany do węższego grona odbiorców niż w fazie stabilizacji.
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Należy również pamiętać, iż rynek nie ma zdefiniowanych uniwersalnych kryteriów
segmentacyjnych. Przy każdym produkcie (grupie produktowej) należy je zidentyfikować i odpowiednio zastosować [McDonald i Dunbar, 2003, s. 106-112]. Zatem segmentacja powinna być procesem analitycznym i obiektywnym, na podstawie którego decyduje się o wyborze rynku docelowego dla określonego produktu lub grupy produktów.
Częstym błędem jest intuicyjny wybór rynku docelowego, który okazuje się zbyt szeroki (chęć trafienia do jak największej grupy) lub za mały na daną gamę produktów (chęć
stworzenia niszy). Wybierając rynek docelowy, organizacja musi podjąć działania mające na celu spozycjonowanie oferty w świadomości grupy docelowej na określonym
rynku. Pozycjonowanie polega na wykreowaniu konkretnej propozycji wartości, która
będzie mogła być zidentyfikowana przez danego klienta.
A. Ries i J. Trout definiują pozycjonowanie jako działanie mające na celu umiejscowienie danego produktu w umyśle potencjalnego klienta. W tym ujęciu centralny punkt
stanowi sam produkt, ponieważ to na jego bazie mogą być tworzone aktywności wspierające jego pozycjonowanie – poszukiwanie wyjątkowych cech i wartości dla klienta
jest bezpośrednio związane z produktem – jeśli produkt nie będzie miał określonej cechy, nie będą mogły być do niego przypisane cechy pozycjonujące. Według autorów tej
definicji, pozycjonowanie może wyznaczać strategie konkurowania na danym rynku
[Ries i Trout, 1982, s. 45].
Odmienne podejście do pozycjonowania zaproponowali M. Treacy i F. Wiersem,
którzy stworzyli wzorzec pozycjonowania nazywany dyscypliną wartości. Wyodrębnili
oni trzy główne grupy pozycjonowania, które opierają się na profilach typowych konsumentów. Pierwsza grupa ceni produkty za zastosowaną technologię, druga za niezawodne działanie, a trzecia za dopasowanie do ich indywidualnych preferencji. Opierając
się na tych profilach, firma może zostać liderem: produktu, doskonale działającej firmy
(doskonałości operacyjnej), organizacji przyjaznej klientowi. Jednocześnie zauważają,
że organizacja może być liderem tylko w ramach jednego profilu, ponieważ każdy
z tych profili wymaga innych, często wykluczających się działań [Treacy i Wiersema,
1994, s. 33].
Dzięki właściwie zaprojektowanemu produktowi, składającemu się z elementów
tworzących wartość dla potencjalnych klientów oraz właściwej komunikacji, organizacje są w stanie wpłynąć na ich decyzje zakupowe. W tradycyjnym podejściu występował liniowy proces podejmowania tych decyzji, gdzie w tzw. lejku sprzedażowym początkowo była budowana świadomość kategorii produktowej, następnie znajomość ma68

rek w ramach określonej kategorii, rozważenie zakupu oraz sam zakup produktów danej
marki.
Firma doradcza McKinsey zaproponowała odmienną wersję lejka sprzedażowego,
która w większym stopniu uwzględnia ścieżkę zakupową klienta oraz dwukierunkowe
środki komunikacji. Zakłada ona, że klient zanim zacznie poszukiwać konkretnego produktu, identyfikuje i definiuje swoją potrzebę. Jest ona wynikiem działań tzw. triggerów
decyzyjnych, tj. różnego typu bodźców, które do niego docierają i które są przez niego
kodowane świadomie lub podświadomie. Za triggery decyzjne można uznać wszystko
to, co umożliwia realną ocenę wartości użytkowej, jaką ma dany produkt (np. reklama,
opinie, polecenia itp.). Etap ten jest nazwany w literaturze rozpatrywaniem wstępnym
(initial consideration) i jego czas zależy od liczby triggerów lub ważności danej potrzeby [Court i inni, 2009]. W następnej fazie klient zaczyna szukać dokładnych informacji
na temat sposobu zaspokojenia jego potrzeb. Im w większym stopniu produkt zaspokaja
je, tym większe prawdopodobieństwo jego zakupu. Jednak aby mogło to nastąpić, konieczne jest dostarczenie odpowiednich opisów produktu i informacji na jego temat, aby
użytkownik mógł je w łatwy sposób zweryfikować i ocenić [Court i inni, 2009]. Na
etapie zakupu ocenie podlega nie tylko produkt, ale także pośrednik, który go fizycznie
sprzedaje. Jest to również moment, w którym użytkownik może zmienić zdanie i wybrać inny produkt, np. zauważając, że oferta konkurencyjna prezentuje większą wartość
dodaną. Głównymi triggerami wpływającymi na decyzję w miejscu sprzedaży są nie
tylko warunki handlowe, ale również doradztwo i prezentacja oferty oraz oceny użytkowników i rekomendacje.
Według twórców tego modelu, po tym etapie następuje najważniejszy etap w całym
procesie zakupowym, tj. doświadczenie pozakupowe, które odbywa się w momencie
korzystania z danego produktu. Na tej podstawie użytkownik buduje zdanie nie tylko na
temat pojedynczego produktu, ale również na temat produktów z innych kategorii będących w ofercie danej organizacji. Ocena i powiązana z nią opinia o produkcie są ważnym elementem budowania lojalności klienta wobec marki. W ten sposób tworzy się
tzw. pętla lojalności, która powinna być zasadniczym celem organizacji świadomie zarządzających swoimi produktami [Court, Elzinga, Mulder, Vetvik, 2009].
W niniejszym rozdziale przedstawiono istotę produktu jako ważnego czynnika
wpływającego na rozwój całej organizacji, ponieważ to on jest nośnikiem wartości dla
klienta i realnie wpływa na budowanie lojalności – obecnie świadomi klienci w coraz
większym stopniu nie godzą się na kompromisy i przestają wybierać marki, których
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produkty nie spełniły ich oczekiwań w przeszłości. Zatem produkt w koncepcji marketingu strategicznego stał się fundamentalnym elementem, który wpływa również na
kształtowanie strategii całego przedsiębiorstwa.
Jednym z podstawowych modeli zarządzania strategicznego, uwzględniającego perspektywę zarządzania produktem, jest macierz Ansoffa. Składa się ona z 4 alternatywnych strategii, które powstają na podstawie zestawienia dwóch wymiarów: rynku i produktu (rys. 28). Na podstawie relacji zachodzących między tymi czynnikami, H.I. Ansoff wyróżnił następujące strategie: penetracji, rozwoju produktu, rozwoju rynku, dywersyfikacji. Ich opis można znaleźć w książce pt. „Zarządzanie strategiczne” [Ansoff,
1985, s. 90-115].

Rysunek 28. Macierz Ansoffa
Źródło: Ansoff, 1985, s. 109

Odmienne podejście do kategoryzacji strategii produktowych prezentuje P. Kotler.
Wynika ono z przyjętej przez niego koncepcji konkurowania, a zatem rozpatruje on
strategie produktowe w kontekście udziału w rynku7. Wyróżnił on cztery strategie: lidera rynkowego, pretendentów, naśladowców, poszukiwaczy nisz rynkowych.
Pierwszą strategię wybierają organizacje, które chcą zdobyć jak największy udział
w rynku, a ponadto mieć bezkonkurencyjną pozycję pod względem wielkości zysku,

7

Warto nadmienić, iż P. Kotler przyjął taką klasyfikację dla strategii zarządzania całym przedsiębiorstwem. Jednak ze względu na tematykę dysertacji, zostanie ona jedynie scharakteryzowana z punktu widzenia strategicznego
zarządzania produktem.
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świadomości i postrzegania marki itp. Strategia pretendentów skoncentruje się wokół
działań ofensywnych, mających na celu przejęcie pozycji lidera w danym segmencie,
który został określony w strategii organizacji jako fundamentalny dla jej dalszego rozwoju. Strategia naśladowcy lub imitacji wiąże się z przyjęciem pasywnej postawy
w rywalizacji rynkowej i koncentruje się przede wszystkim na adaptacji rozwiązań stosowanych przez lidera rynkowego. Strategia poszukiwania niszy polega na zagospodarowaniu przez organizację takich segmentów rynku, które mają marginalne znaczenie
dla konkurentów. Warto tu zaznaczyć, że P. Kotler rozumie niszę rynkową odmiennie
niż K. Chan i R. Mauborgne – twórcy strategii błękitnego oceanu. Ze względu na to, że
P. Kotler był zwolennikiem budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie udziału
rynkowego, uważał on niszę za obszar rynku, który ma niski potencjał oraz małą liczbę
potencjalnych klientów. Jednocześnie podkreśla, że nisze, ze względu na wysoką specjalizację, charakteryzują się wysoką rentownością. Opis poszczególnych strategii można znaleźć m.in. w pozycji „Marketing” [Kotler, 2006, s. 259-272].
Niezależnie od przyjętej strategii rynkowej produktu, wspomniani wcześniej A. Ries
oraz J. Trout wskazują, że przy zarządzaniu produktem ważne jest przyjęcie również
odpowiedniej strategii jego pozycjonowania. Wyróżnili oni trzy główne strategie [Ries
i Trout, 1982, s. 109].
Pierwsza polega na wzmocnieniu obecnej pozycji w umysłach klientów za pomocą
komunikowania głównej cechy produktu, która jest najważniejszym czynnikiem różnicującym go na rynku. Druga strategia polega na przejęciu wolnego miejsca na rynku.
Oznacza to zdefiniowanie takiej cechy, która pomoże pozycjonować się organizacji
w ramach określonej cechy, na przykład jakości lub sposobu wykonania. Można nazwać
tę strategię poszukiwaniem niszy komunikacyjnej. Trzecią i najbardziej złożoną strategią jest repozycjonowanie lub depozycjonowanie produktów danej marki w umyśle
klienta. Depozycjonowanie polega na podważaniu (w ramach dozwolonych przez prawo) cech produktów konkurencyjnych, które wpływają na obecne postrzeganie danej
marki. Repozycjonowanie to strategia polegająca na zmianie dotychczasowego własnego pozycjonowania, np. z imitatora rozwiązań technologicznych na innowatora i lidera
technologii w danym segmencie produktów [Ries i Trout, 1982, s. 109].
Strategia segmentacji jest często skorelowana ze strategią cenową produktu –
w zależności od pozycjonowania, organizacja kreuje politykę cenową, która bezpośrednio wynika z zachowań konsumentów, działań konkurencji oraz struktury rynku. Można
wyróżnić pięć najpopularniejszych strategii uwzględniających relacje produkt − cena:
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okazja rynkowa, uderzenia rynkowe, penetracja rynku, cen prestiżowych i skimmingu
(tzw. zbieranie śmietanki).
Pierwsza koncentruje się wokół sprzedaży produktów niskiej jakości, ale w niskich
cenach – najczęściej grupą docelową są osoby mające niskie dochody lub chcące zaoszczędzić. Kolejną strategię stosują firmy nastawione na szybką maksymalizację zysku
z danego produktu lub grupy produktowej. Ich działanie opiera się na znajdowaniu okazji rynkowych i oferowaniu grupie docelowej produktów o bardzo wysokiej cenie, ale
przeciętnej jakości (nieproporcjonalnej do ceny). Przeciwieństwem tych działań jest
strategia penetracji rynku. Jest to oferowanie klientom produktów wysokiej jakości
w niskich cenach. Celem takich działań jest popularyzacja marki oraz stworzenie odpowiedniego wizerunku, co będzie podstawą do uzyskiwania korzyści na dalszych etapach działalności. Strategia „zbierania śmietanki” jest stosowana przez organizacje,
które oferują produkty o wyższej jakości niż przeciętna, ale ze względu na zbudowany
wizerunek marki i wysoką wartość emocjonalną mogą oferować je w relatywnie wyższych cenach niż konkurencja (klient, wybierając dany produkt nie kieruje się ceną lecz
maksymalizacją zaspokojenia oczekiwań i wartości dodanej).
Podsumowując, powyżej przedstawiono studium strategicznego zarządzania produktem. Jest to działanie wielowymiarowe i silnie skorelowane ze wszystkimi działaniami
organizacji, dlatego decyzje związane z projektowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem
i wycofaniem produktów z rynku muszą być bardzo ostrożne i opierać się na dokładnej
wielokryterialnej analizie sytuacji i zasobów przedsiębiorstwa. Obecnie produkty nie
służą tylko zaspokajaniu określonych potrzeb klientów, ale przede wszystkim są nośnikiem określonych wartości, które klienci są w stanie nabyć, a przez to zbudować z firmą
określoną relację.
Jeśli uzna się produkt za centralny punkt działalności organizacji i cel sam w sobie,
można założyć, że strategiczne zarządzanie produktem sprowadza się do monitorowania
wartości dla klientów, zrozumienia wartości dla określonych rynków, określenia oferty
i procesów oraz finalnie dostarczenia właściwych wartości dla klienta. Schemat (rys.
29) wskazuje, że jest to nieustanny proces związany z cyklem życia produktów,
a wszystkie elementy tego procesu wpływają na siebie nawzajem i tylko dzięki właściwemu zoptymalizowaniu tych działań, organizacja jest w stanie osiągnąć zakładane
cele, a finalnie sukces rynkowy.
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Rysunek 29. Ogólny schemat marketingu
Źródło: Opracowanie własne

3.3. Strategiczne zarządzanie produktem Internet of Things jako innowacją
produktową wpisaną w kontekst globalnej informatyzacji
W poprzednim rozdziale postawiono tezę, że jednym z kluczowych czynników sukcesu w ramach zarządzania produktem jest dopasowanie go do wartości wyznawanych
przez potencjalnych klientów. Ich zróżnicowanie oraz zmiany w systemach wartości
konsumentów implikują rozwój produktów oraz powstawanie innowacji.
Wartości te można sklasyfikować w następujących kategoriach: globalne (przekonania dotyczące ogólnego zachowania, norm życiowych, egzystencji), instrumentalne (nabyte umiejętności w konkretnych interakcjach odnoszących do wszystkich sfer życia,
np. ekonomiczno-społecznych) oraz te związane z konkretnym produktem (jego właściwościami i cechami) [Kusińska, Kall, s. 219]. O ile wartości instrumentalne i związane z danym produktem są zmienne i mogą ulegać redefinicji, o tyle wartości globalne
są stabilne w długim okresie. Jednak ulegają one też pewnej ewolucji, co wpływa na
postrzeganie pozostałych grup wartości, a także na zmiany w stylu życia, w postawach
i wzorach zachowań oraz bezpośrednich wymaganiach w stosunku do użytkowanych
produktów.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur zdefiniował pięć najważniejszych
trendów, które mogą wpływać na kształtowanie wartości danych produktów przez kon73

sumentów [Szepieniec-Puchalska, 2012, s. 85]. Z punktu widzenia dysertacji, szczególnie ważne wydają się dwa z nich. Pierwszym jest ciągle rosnąca rola informacji − od
pozyskiwania, przez przechowywanie do przetwarzania. Klienci coraz częściej chcą
pozyskiwać określone informacje, również o sobie samych (np. w zakresie utrzymywania zdrowego stylu życia, rachunków ekonomicznych itd.). Dane te są z jednej strony
determinantą podjęcia decyzji zakupowych. Z drugiej strony są to informacje, dzięki
którym organizacje mogą bardziej precyzyjnie docierać do potencjalnych klientów,
a także usprawniać produkty dzięki wysyłanym informacjom dotyczącym wykorzystania danego produktu. Drugi trend związany jest z racjonalnym zarządzaniem czasem.
Wynika to przede wszystkim ze zmieniającego się trybu życia, w którym praca wymaga
o wiele większego zaangażowania niż dotychczas, przy jednoczesnym wzroście poszanowania wolnego czasu. Wpływa to na wzrost pozytywnej oceny użyteczności produktów ułatwiających komunikację, planowanie działań, a przede wszystkim odciążenie od
codziennych obowiązków, np. domowych (sprzątanie, gotowanie itd.). Opis pozostałych trendów można znaleźć w pracy „Przemiany i zróżnicowania konsumenckich systemów wartości jako implikacja innowacji produktowych” [Kusińska, 2010, s. 219].
W tym miejscu należy zaznaczyć, że wiele firm badawczych, konsultingowych, czy
też jednostek naukowych prowadzi analizy, na podstawie których określa trendy mogące w dużym stopniu wpływać na szeroko rozumiane zachowania konsumentów. Jednak
można zauważyć, że większość tych trendów jest skupiona wokół obecnej digitalizacji
i rewolucji cyfrowej.
Technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT) jest uznawana za główny czynnik
transformacji od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego.
Obecnie w dużej mierze wpływa ona na rozpowszechnienie we wszystkich gałęziach
gospodarki takich procesów, jak standaryzacja, multiplikacja strumieni informacji i danych, eliminacja barier czasoprzestrzennych, swobodny przepływ kapitału (finansowy,
rzeczowy, ludzki). Rozwój tych technologii powoduje przede wszystkim efekt substytucji technologicznej, czyli wypierania starych rozwiązań przez nowe. Najlepszym przykładem jest zamiana wąskopasmowych łącz typu ISDN w rozwiązania szerokopasmowe, sieci komórkowe, łącza satelitarne oraz standard WiFi. Równolegle zauważalne jest
tempo zastępowania standardowych linii telefonicznych sieciami komórkowymi. Innym
efektem postępu ICT jest jego dyfuzja, czyli rozpowszechnianie się danego typu technologii – produkty wykorzystujące ICT są chętniej wybierane ze względu na większą
liczbę pozytywnie postrzeganych cech niż we wcześniejszych rozwiązaniach [Najda74

Janoszka, 2010, s. 65-66]. Czynniki te powodują, że coraz więcej osób staje się aktywnymi użytkownikami internetu. Według danych Eurostatu, w 2016 r. 85% gospodarstw
domowych w Europie miało dostęp do internetu (przy ok. 55% w 2007 r.), a jedynie
14% użytkowników indywidualnych nigdy nie korzystało z internetu [Eurostat, 2016].
Raport firmy Ernst & Young wskazuje, że decydującym czynnikiem wpływającym
na tak szerokie wykorzystanie ICT jest chęć integracji informacji z każdej dziedziny.
Powoduje ona znaczną ewolucję dotychczasowego trybu życia, co z kolei wpływa na
funkcjonowanie organizacji, które muszą nie tylko dostosować swoje produkty do
zmieniającego się sytemu wartości i grupy potrzeb, ale również przeformułować procesy wewnętrzne. Duże możliwości rozwoju powodują również zagrożenia związane
głównie z odpowiednim zaangażowaniem klienta, a od strony operacyjnej zagwarantowanie bezprecedensowej przejrzystości związanej z ochroną prywatności przed cyberprzestępczością [EY, 2015, s. 8-14].
W tym kontekście można zauważyć pewne globalne tendencje, które dokładniej charakteryzują nowego konsumenta. Obecnie konsumenci są świadomi swojej wartości
i siły nabywczej – bardziej niż kiedykolwiek rozumieją sposoby działania przekazu
marketingowego. Jednocześnie są skłonni zapłacić za to, co cenią, ale produkt musi być
dopasowany do ich indywidualnych preferencji – nie są skłonni do zawierania kompromisów, liczy się przede wszystkim spersonalizowana oferta na indywidualnie dopasowany produkt. Dzięki temu konsumenci chcą podkreślić swoją wyjątkowość i oryginalność. Klienci tworzą marki – w coraz większym stopniu zaufanie do danego produktu budowane jest przez rekomendacje i opinie innych klientów oraz użytkowników [EY,
2016].
Elementem nowego systemu wartości użytkowników stało się też doświadczenie,
a jego waga jest znacznie wyższa niż samego produktu. Wymiarami doświadczeń na
drodze zakupowej klienta są: forma i sposób pozyskania informacji o produkcie, sposób
zakupu, inicjacja użytkowania oraz samo użytkowanie. Inną charakterystyczną cechą
jest zaangażowanie konsumentów, którzy nie tylko chcą być nabywcami danych
przedmiotów, ale również aktywnymi uczestnikami w ich tworzeniu. Chętnie biorą
udział w testach prototypów, jakościowych badaniach konsumentów itp. Na etapie
użytkowania potrafią dzielić się opinią z producentem, podsuwając mu dodatkowe rozwiązania i funkcjonalności. Ich zaangażowanie jest na tyle duże, że są oni skłonni do
finansowania danego produktu jeszcze na etapie koncepcji [EY, 2016].
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Takie postawy klientów implikują: przeformułowanie modeli biznesowych, zmiany
w podejściu do budowania relacji z klientami, a co jest z tym związane – również zmiany w strategicznym zarządzaniu produktem. Z tego względu wszystkie produkty związane z wyżej opisanym profilem można uznać za innowacje, ponieważ istotą każdego
tego typu przedmiotu jest zmiana znacznie wpływająca na działalność danego podmiotu
(zarówno twórcy, jak i użytkownika czy beneficjenta) [Francik, 2010, s. 5].
Rozumienie innowacji w ten sposób wiąże się też z schumpeterowską koncepcją innowacji, gdzie w wyniku zmian tworzona jest nowa kombinacja wszystkich elementów
związanych zarówno z produktem, jak i procesami zachodzącymi wewnątrz organizacji
[Olejniczuk-Merta, 2016, s. 12]. Jeszcze szersze podejście zaprezentowali C.K. Prahalad i M.S. Krishman, w którym innowacja rozumiana jest jako nieustający proces dopasowywania się do wymagań, zachowań i doświadczeń konsumentów oraz kształtowanie
ich nowych oczekiwań [Krishnan, Prahalad, 2010, s. 26-30].
C.R. Littler postuluje, aby w formułowaniu definicji innowacji wziąć również pod
uwagę teorię zmiany technologicznej, która często nie jest związana z potencjalnymi
potrzebami konsumentów, a wynika bardziej z rezultatów prac badawczych i naukowych, które przyczyniają się do powstawania np. nowych technologii mogących znacznie wpłynąć na sposób rozwoju danego produktu [Littler, 1988, s. 337].
Niezależnie od definicji, jaka będzie przyjęta, innowacja jest złożonym procesem,
a jego charakter w dużej mierze zależy od wielkości organizacji, sektora gospodarki,
w którym działa dana organizacja, jej wielkości, przyjętej strategii działania oraz stopnia konkurencyjności [Pavitt, 2006]. Nie można również jednoznacznie określić składowych tego procesu. Wiele organizacji stosuje liniowe podejście do implementacji
innowacji, które bazuje na modelu popytowym zaprezentowanym przez Rothwella (rys.
30). Punktem wyjścia jest zbadanie potrzeb rynkowych, na bazie których będą przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, a w ich wyniku których powstaną nowe rozwiązania. Odpowiednie zbadanie potrzeb warunkuje sukces wdrożeniowy i użytkowy zaimplementowanych innowacyjnych produktów.

Rysunek 30. Model popytowy
Źródło: Rothwell, 1994
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Jednak ze względu na złożony charakter innowacji bardziej zasadne wydaje się podejście, które uwzględnia sprzężenie między poszczególnymi etapami i uczestnikami
tego procesu. W podejściu tym wskazuje się, że na proces innowacji ma wpływ całe
otoczenie firmy, a nie tylko potrzeby klientów. Wykorzystywane są w nim relacje
z każdym z podmiotów, a firmy konkurencyjne mogą stać się partnerami przez zawarte
alianse strategiczne w celu wypełnienia luki zasobowej, która może wystąpić w organizacji. Wykorzystanie potencjału otoczenia jest możliwe dzięki wszelkiego rodzaju aktywnościom, jakie podejmowane są w organizacji. Nie są to tylko prace B+R, ale również elementy wynikające z działalności operacyjnej, a nawet komunikacja − zarówno
wewnętrzna, między członkami zespołów, jak i z podmiotami zewnętrznymi. Istotnym
elementem stają się zasoby przedsiębiorstwa, które determinują procesy zachodzące
wewnątrz organizacji, a w efekcie również zdolności budowania relacji między poszczególnymi podmiotami otoczenia [Dymitrowski, 2014, s. 36-38]. Relacje zachodzące między nimi tworzą również unikalny system wartości organizacji oraz jej knowhow, które są ciągle rozwijane i udoskonalane przez te składniki, dlatego tak ważne jest
zachowanie immanentnego charakteru procesów innowacyjnych w organizacji. Model
ten przedstawiono na rysunku 31.

Rysunek 31. Modelowe tworzenie procesu innowacji
Źródło: Dymitrowski, 2014, s. 37

W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji i typologii innowacji. Każda
z nich bazuje na słusznych cechach wyróżniających poszczególne kategorie. Jednak ze
względu na temat niniejszej dysertacji przyjęto klasyfikację zaproponowaną przez
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N. Andersona i A.C. Costa, którzy wyróżnili innowację produktową i procesową. Podział ten opiera się na założeniu, że w wyniku procesów innowacyjnych zostają stworzone nowe obszary działalności organizacji, albo obecne zostają całkowicie przedefiniowane. Autorzy w ramach każdej podstawowej grupy wyodrębnili również podkategorie, które uszczegółowiają zaproponowany podział.
Jak zauważają N. Anderson i A.C. Costa, większość innowacji produktowych ma
charakter inkrementalny, tzn. powstają w wyniku rozwoju starych produktów, ich wersjonowania, dodawania funkcjonalności itp. Jednak są one często odpowiedzią na bieżące wymagania klientów, a więc dotyczą całej kategorii produktowej. Innym rodzajem
innowacji jest syntetyczna innowacja, czyli łączenie dotychczasowych rozwiązań
w nowym produkcie i na tej podstawie budowanie swojego wyróżnienia konkurencyjnego. Najbardziej zaawansowany proces dotyczy innowacji oderwanej, tj. stworzonej
na podstawie całkowicie nowych idei i koncepcji technologicznych, które są oderwane
od obecnie stosowanych rozwiązań lub bazują jedynie na doświadczeniach stosowanych
obecnie technologii, zmieniając całkowicie znaczenie obecnego produktu [Anderson
i Costa, 2010, s. 330-335].
Podobną charakterystykę jak do innowacji produktowej zastosowano do innowacji
procesowej. Za procesy mogą być uznane wszystkie czynności operacyjne związane
z wewnętrznymi procesami i produkcją, jak również z procesem obsługi i budowania
doświadczeń klienta. Podobnie jak dla produktu, większość innowacji procesów powstaje inkrementalnie na bazie doświadczeń i rozwoju organizacji. Syntetyczne innowacje procesowe natomiast dotyczą działań organizacji, których wynikiem jest podwyższenie sprawności operacyjnej lub możliwość oferowania zmodyfikowanych produktów (zwłaszcza dotyczy to sposobu produkcji). Oderwana innowacja procesowa
występuje wtedy, gdy organizacja zaczyna stosować zupełnie nowy sposób produkcji
lub budować doświadczenia klientów przez nowatorskie sposoby oferowania swoich
produktów [Anderson i Costa, 2010, s. 330-335].
Sposób, w jaki organizacje zarządzają nowymi produktami i innowacjami w dużej
mierze determinuje ich sukces bądź porażkę. M. Saren na podstawie badań zachowań
organizacyjnych, scharakteryzował siedem głównych modeli zarządzania rozwojem
nowych produktów w przedsiębiorstwach, które w dużej mierze wynikają z postaw
i zachowań wewnątrzstrukturalnych. Krótka charakterystyka została zaprezentowana
poniżej, a ich dokładny opis można znaleźć w książce „Innovation Management and
New Product Development” [Trott, 1998, s. 126-131]:
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1. Model liniowy – zakłada podzielenie pracy na poszczególne etapy i przypisanie na
tej podstawie konkretnych ról poszczególnym działom lub departamentom.
2. Model aktywny – punktem wyjścia jest całościowe spojrzenie na proces zarządzania
nowym produktem i innowacją. Opiera się on zatem na strukturze projektowej, a nie
liniowej zarządzania organizacją.
3. Model zespołowy – praca nad innowacją opiera się w nim na stworzeniu dedykowanego zespołu składającego się z członków poszczególnych dywizji i działów, którzy
w sposób liniowy pracują nad każdym projektem.
4. Model decyzyjny – w tym ujęciu nowy produkt lub innowacja traktowane są jako
przyczyna, a nie cel w sam sobie. Dzięki nim mają być realizowane nadrzędne cele
dla całego przedsiębiorstwa.
5. Model konwersji – polega na zamianie określonych warunków granicznych
i możliwości technicznych w konkretne rozwiązanie. Głównie są to czynniki związane z potrzebami klientów, nową technologią i możliwościami produkcyjnymi. Takie
podejście można uznać za szukanie innowacji za wszelką cenę.
6. Model dopasowania – opierający się na behawiorystycznych teoriach podejmowania
decyzji. Skupia się na indywidualnej ocenie i odpowiedzi na zaproponowaną koncepcję produktu.
7. Model sieci – podstawą tego ujęcia jest uznanie tworzenia innowacji za nieodzowny
i ciągły proces, który zachodzi przy udziale czterech głównych działów: marketingu
i sprzedaży, finansów, działu B+R oraz technicznego i produkcyjnego. Podstawowym działaniem jest zdolność organizacji do akumulacji wiedzy, którą zbiera, dlatego podejście to może być zastosowane przy zwinnych organizacjach opartych na zarządzaniu przez wiedzę i doświadczenia.
Organizacje zorientowane na innowacje oraz oferowanie nowych produktów akumulują wiedzę, zasoby technologiczne i możliwości rozwojowe. Ponadto dużą szansę upatrują w nawiązywaniu kontaktów z zewnętrznymi podmiotami, z którymi dzielą się
wiedzą i doświadczeniami oraz w pozyskiwaniu wiedzy od swoich klientów. W takich
organizacjach tworzenie innowacyjnych produktów nie jest przypadkiem, a wystandaryzowanym procesem, który przedstawiono na rysunku 32.
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Rysunek 32. Proces tworzenia nowego produktu w dobie informatyzacji i innowacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tidd i inni, 2002, s. 53

Jak można zauważyć, każda innowacja zakończona wdrożeniem jest podstawą do
wyciągnięcia szczegółowych wniosków dla przyszłych projektów. Budując, zwłaszcza
nową, kategorię produktową organizacja może wprowadzić reinnowację, tj. stworzyć
kolejną serię produktów, uwzględniając doświadczenia zebrane na etapie implementacji
produktu na rynek, dlatego na tym etapie bardzo ważne jest zbudowanie narzędzi umożliwiających zbieranie i analizę danych wtórnych z zamkniętego procesu innowacyjnego.
Przyjmując innowację za proces zarządzania, można, niezależnie od wybranego podejścia, określić dla niego czynniki sukcesu. Najważniejszym z nich jest posiadanie
przez organizację strategicznego podejścia do tego obszaru swojej działalności. Tym
samym jest to również związane z rozwojem i używaniem przez przedsiębiorstwo efektywnych mechanizmów implementacji i komercjalizacji koncepcji innowacyjnych.
Wymaga to od organizacji stworzenia odpowiedniej struktury oraz procesów w jej wnętrzu, które będą umożliwiały i wspierały procesy innowacyjne, co wpłynie pośrednio na
zbudowanie sieci połączeń z zewnętrznymi jednostkami, które mogą stać się partnerami
w procesie tworzenia nowych produktów oraz rozwijania koncepcji kreatywnych [Tidd
i inni, 2002, s. 59].
Warunkiem koniecznym do tworzenia rozwiązań innowacyjnych jest często nowa
technologia, która może być zdefiniowana jako zdolność do tworzenia powtarzalnego
procesu generowania nowych produktów oraz ulepszania obecnych. Zatem można
uznać ją za czynnik kształtujący potencjał organizacji w przyszłości.
Podobnie jak produkt, technologia ma swój cykl życia, jednak ze względu na jej charakter trudno jest zdefiniować jednoznacznie każdą z jej faz. Powstałe modele są jedynie teoretyczne i bardzo trudno je zastosować w praktyce. Jeśli jednak pewne założenia
zostaną uproszczone, to cykl życia technologii można podzielić na cztery główne etapy:
wstępne prace B+R, badania stosowane, powiększanie rynku (wzrost świadomości) oraz
dojrzałość technologiczna. Pierwsze dwa etapy dotyczą fazy projektowej lub prototy80

powania, po których następuje proces komercjalizacji danej koncepcji przez udostępnienie jej na rynku. Na etapie dojrzałości technologicznej firma powinna skupić się na
generowaniu wartości dodanej oraz planowaniu nowych produktów (wykorzystując
przy tym obecne zdolności produkcyjne) [Ahmed i Shepherd, 2010, s. 126-127].
Na podstawie powyższego cyklu życia wyodrębniono cztery kategorie technologii,
aby móc dokładniej scharakteryzować ich stopień rozwoju i wykorzystania w danej
organizacji. Pierwszą kategorią są tzw. wschodzące technologie (emerging technology),
czyli radykalnie nowe rozwiązania technologiczne, o wysokim stopniu rozwoju i wewnętrznej spójności, które mają potencjał, aby zrewolucjonizować lub wywrzeć znaczący wpływ na daną dziedzinę gospodarki oraz życie społeczno-gospodarcze. Jednak stopień rozwoju i poziom niepewności ich komercjalizacji jest na tyle wysoki, że są one
rozwijane przez jednostki naukowe i instytucje B+R. Drugą kategorią jest technologia
stymulacyjna (pacing technology), która jest po fazie testów i realnie staje się substytutem do obecnie stosowanych rozwiązań. Jednak ze względu na swój niszowy charakter
i brak ścisłego powiązania z kategorią produktową może być zastosowana w wielu
dziedzinach, dlatego istotne jest, aby selektywnie inwestować w tę technologię, np. stosować tylko w wybranych modelach. W momencie jej komercjalizacji oraz coraz szerszego wykorzystywania, technologia stymulacyjna staje się tzw. kluczową technologią
(key technology), na podstawie której przedsiębiorstwa mogą budować swoją przewagę
konkurencyjną i różnicowanie względem konkurentów. Ostatnią kategorią jest technologia bazowa, która całkowicie zastąpiła dotychczasowe rozwiązania i jest obecnie
w fazie dojrzałości. Produkty o takiej technologii są spopularyzowane na rynku, dlatego
firmy nastawione na innowacje muszą przejść ponownie do pierwszego etapu [Ahmed
i Shepherd, 2010, s. 128-129].
Na rysunku 33 przedstawiono relację między cyklem życia technologii, jej rodzajami
a działaniami, które należy podjąć w ramach każdego z jej etapów.
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Rysunek 33. Porównanie cyklu życia technologii z rodzajami i aktywnościami w ramach każdego etapu
Źródło: P.K. Ahmed, Ch.D.Shepherd, s. 126-127

Należy zauważyć, że postęp technologiczny sprawia, iż cykl życia produktów uległ
znacznemu skróceniu, a z tym jest związany również cykl życia technologii. Obecna
postawa konsumentów wymusza na producentach zmianę podejścia do zarządzania
rozwojem technologii i skrócenie do minimum fazy stymulacyjnej technologii, co
wpływa na wzrost tempa substytucji technologicznej [Saaksvuori i Immonen, 2002,
s. 134].
Jest to tym bardziej istotne, że każda zmiana technologiczna może spowodować destabilizację branży i pojedynczej organizacji, która nie jest gotowa na taki transfer technologii i przełom rynkowy. Wśród implementowanych innowacyjnych rozwiązań można wyróżnić te, które rynek przyjmuje stopniowo oraz te, które są przyjmowane przez
rynek natychmiast, zastępując dotychczasowe technologie. Trudno jest podać powody
takiej sytuacji – nie ma czynników, które determinują tempo adaptacji określonej technologii.
Jednak obecnie produkty, szczególnie te innowacyjne, należy rozpatrywać w szerszym kontekście tzw. systemu bądź ekosystemu. Teoria ekosystemów produktów wyjaśniania ich rozwój w kontekście ewolucji przyrodniczej. Punktem wyjścia jest opisanie
działalności organizacji, np. cyklu życia produktów, ról, jakie odgrywają, sposobów
unikania niebezpieczeństw oraz wykorzystywania pojawiających się szans w najbliższym otoczeniu – przez analogię do biologii [Williamsi inni, 2013, s. 7-9]. Ta koncepcja
dość trafnie ukazuje pewne prawidłowości zachowań, jakie zachodzą w organizacji
82

w kontekście zmian technologicznych. Zauważalne jest też podobieństwo w relacjach,
jakie zachodzą między podmiotami rynkowymi a poszczególnymi gatunkami zwierząt,
przy założeniu, że produkt zawsze występuje w kontekście innych podmiotów i zachowań, które determinują jego postrzeganie. Dlatego zmiany w jednym produkcie mogą
zmienić funkcjonowanie produktów współzależnych.
Można zatem określić, że podmioty aktywnie ze sobą rywalizujące i kooperujące
tworzą ekosystem innowacji, gdzie występują złożone interakcje między nimi,
w wyniku których powstaje określony rodzaj produktów i koncepcji [Mielcarek, 2016,
s. 124-129]. Organizacja w danym ekosystemie odgrywa inną rolę w tworzeniu konkretnej wartości dodanej, a warunkiem jest odpowiednie dopasowanie umiejętności
i zasobów do określonego projektu [Eisenhardt, Galunic, 2000]. Każdy ekosystem składa się z pewnych stałych elementów, które wpływają na osiągnięte rezultaty danego
systemu. Najważniejsze jest określenie ról podmiotów, które tworzą ekosystem. Wśród
podmiotów można wyróżnić [Iansiti, Levien, 2004]:
• kluczowe podmioty (keystone) odpowiedzialne za scalanie ekosystemu oraz ogniskowanie jego pracy,
• podmiot dominujący (parent company) − najczęściej największa organizacja narzucająca strategię rozwoju danego ekosystemu oraz mogąca zainwestować najwięcej
zasobów w jego rozwój,
• właściciel projektów (hub landlord), który reguluje przepływ informacji i postęp
pracy w określonym, wąskim zakresie (często jest też nazywany kontrolerem wartości –
value dominator).
Wymienione podmioty tworzą tzw. węzły centralne (central node), czyli określone
korzyści, idee, technologie, które dzięki warunkom społeczno-ekonomicznym są elementem zachęcającym do podłączenia się do danego ekosystemu przez nowe organizacje. Wzmacniane są one synergicznymi wymianami zasobów w celu optymalizacji procesów zachodzących wewnątrz organizacji [Iansiti i Levien, 2004].
Na rysunku 34 zaprezentowano poglądowy schemat kooperacyjnego kształtowania
wartości dla klienta w uproszczonym ekosystemie. Podstawą działalności tego systemu
jest rozwój produktu przez jego strategiczne planowanie oraz rozwój procesów, do czego niezbędne są również inne podmioty.
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Rysunek 34. Kooperacyjne kształtowanie wartości produktu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Żabiński, 2010, s. 202

Charakter działalności takich systemów determinuje powstanie nowej generacji produktów, tzw. produktów systemowych. Jeżeli przyjmie się, że produkt w tradycyjnej
formie dostarcza użytkownikowi jedną konkretną wartość, to w odniesieniu do produktów systemowych otrzymuje on wiele równorzędnych wartości, bez koniecznego komponowania konkretnych produktów, tj. zaspokaja kilka różnych potrzeb jednocześnie.
Ze względu na swój charakter, produkty systemowe cechuje wysoki stopień zaawansowania technologicznego i dzięki temu są w stanie w odmienny (zupełnie nowy lub ulepszony) sposób zaspokajać dotychczasowe oczekiwania i potrzeby konsumentów. Konieczność dopasowania ich do określonych wymagań klientów powoduje, że w procesie
tworzenia i zarządzania tego typu produktami, oprócz sfery producenta i konsumenta,
występuje również sfera wymiany wartości (multiwartości), która w dużej mierze składa się z wymiany doświadczeń klienta. Jest to możliwe dzięki nowemu modelowi budowania relacji, tzw. DART, który jest akronimem następujących cech i postaw: dialogu (Dialogue) między konsumentem a organizacją, dostępu (Access) klienta do oczekiwanych wartości i doświadczeń, oceny ryzyka przez obydwie strony transkacji (Risk
management) oraz transparentności (Transparency) i przejrzystości oferty [Żabiński,
2012, s. 23-28].
Rysunek 35 pokazuje złożony charakter tego typu produktu oraz konieczność zaangażowania klienta w proces jego tworzenia. Takie podejście umożliwia tworzenie wartości we wszystkich kanałach dystrybucji, zaangażowanie klienta w proces tworzenia
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propozycji wartości dla niego, a przez to proponowanie lepszych doświadczeń i budowanie trwalszych relacji [Żabiński, 2012, s. 26].

Rysunek 35. Sfery produktów systemowych – środowiska i główne procesy
Źródło: Żabiński, 2012, s. 27

Stworzone w ten sposób ekosystemy produktów i innowacji kształtują obecnie poziom rozwoju technologicznego poszczególnych branż. R. Ander i R. Kapoor zauważają, że szybkość adaptacji danych technologii na rynku zależy nie tylko od proponowanego rozwiązania, a bardziej od ekosystemu, w którym dana technologia występuje
i często jest związana z wymianą całego ekosystemu, a nie tylko z substytucyjnością
technologii. Tempo substytucyjności systemów determinowane jest szybkością, z jaką
nowe rozwiązanie jest w stanie rozwiązać problemy rozwojowe danego ekosystemu,
związanego z nową technologią, oraz tym, czy obecna technologia jest w stanie wykorzystać możliwości usprawnienia ekosystemu przez nowe rozwiązanie. Na tej podstawie
Adner i Kapoor zdefiniowali cztery wymiary tempa substytucyjności, które zostały
przedstawione na rysunku 36 [Adner i Kapoor, 2017, s. 41].
Twórcza destrukcja występuje wtedy, gdy nowy ekosystem może z łatwością ulepszyć bądź zastąpić ekosystem starej technologii. Następną oceną (rys. 36) jest zdrowa
koegzystencja, czyli sytuacja, w której nowa technologia może się rozwijać, a jednocześnie stosowana już technologia ma możliwość ulepszenia obecnego systemu. Sytuacja
współistnienia dwóch technologii może być długotrwała, ale ze względu na dodatkowe
wartości dodane nowy system wypiera stary.
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Rysunek 36. Schemat oceny tempa substytucji technologicznej
Źródło: Adner i Kapoor, 2017, s. 44

Złudzenie odporności to inny model w schemacie substytucyjności technologicznej
R. Adnera i R. Kapoora. Występuje on, kiedy nowa technologia ma bardzo duży potencjał w oferowaniu nowej wartości użytkownikom, a obecna znikome możliwości dalszego rozwoju. Jednak nowa technologia nie może się przebić ze względu na słabość
nowego ekosystemu, który nie zafunkcjonował całkowicie. Ostatnią oceną (rys. 36) jest
duża odporność starej technologii na zmiany przy jednoczesnych słabościach i niedopracowaniach nowych rozwiązań, które są zbyt silne, aby stworzyć swoją infrastrukturę
i swój własny system. Ponadto ze względu na brak całkowitego wdrożenia nowej technologii, wzrastają nieustannie oczekiwania w stosunku do niej, co powoduje ulepszanie
i kolejne przesunięcia w tworzeniu systemu [Adner, Kapoor, 2017, s. 45-49]. Do każdej
z sytuacji przypisane są odpowiednie strategie działania, które umożliwią organizacji
budowanie przewagi strategicznej. Na rysunku 37 zaprezentowano scenariusze tempa
zmian technologicznych.
Obecnie identyfikuje się kilka obszarów, które mogą być powodem szerokich zmian
o charakterze transformacyjnym dla każdej branży. Wśród nich najbardziej podkreśla
się rosnąca rolę: alternatywnych źródeł energii, wirtualnej rzeczywistości, druku 3D,
chmury obliczeniowej (big data) i Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT).
Ze względu na tematykę dysertacji, poniżej została przedstawiona krytyczna ocena
Internetu Rzeczy w kontekście transformacji zmian w różnych branżach i jego wpływu
na tworzenie nowych systemów oraz substytucję obecnych rozwiązań. Mimo że w lite86

raturze przedmiotu pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w 1999 r. [Postscapes,
2011], brakuje jednolitej definicji tego zjawiska.

Rysunek 37. Tempo zastępowania starej technologii nową
Źródło: Adner i Kapoor, 2017, s. 45

S. Valley definiuje IoT jako kolejny etap rewolucji cyfrowej, w którym już nie tylko
komputery będą podłączone do sieci, ale również wszystkie pozostałe przedmioty używane zarówno w przemyśle, jak i codziennych czynnościach indywidualnych użytkowników (dla celów prywatnych). W rzeczywistości będzie to połączenie między ludźmi
za pomocą internetu na podstawie wirtualnych interakcji, cyfrowego środowiska oraz
rzeczywistych obiektów.
Powyższy opis przedstawia IoT jako rezultat pewnych zdarzeń i funkcjonalności dostępnych w przedmiotach. Wpisuje się on w definicję techniczną, która określa IoT jako
fizyczne przedmioty podłączone do internetu za pomocą mikroprocesorów, czujników
przewodowych, technologii bezprzewodowych, tworzące w ten sposób system przetwarzania danych [Federal Trade Commisison, 2015, s. 4]. Rekomendacja ITU-T Y.2060
(06/2012), opracowana przez International Telecommunication Union (międzynarodową organizację specjalizującą się w technologii ICT, która rezyduje przy ONZ), definiuje IoT jako globalną infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego, która umożliwia
świadczenie szeroko rozumianych usług przez łączenie wirtualnych i rzeczywistych
przedmiotów opartych na istniejących i rozwijających się interoperacyjnych technologiach komunikacyjnych [International Telecommunication Union, 2012].
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J.E. Heppelman i M.E. Porter definiują IoT jako inteligentne przedmioty z funkcją
łączności do internetu (nazywając je przedmiotami podłączonymi). Jednak zaznaczają,
że jego istotą nie jest samo tworzenie internetu, a zmiana charakteru przedmiotów podłączonych. Jednocześnie wskazują 3 wymiary, które tworzą IoT. Osią tych produktów
jest [Heppelman i Porter, 2015]:
• część fizyczna – wszystkie części, elementy i podzespoły, które tworzą dany produkt,
• część inteligentna – wszystkie moduły sterujące częściami fizycznymi, interfejsy
użytkowników, oprogramowanie i inne rzeczy, które umożliwiają pracę poszczególnych
podzespołów,
• część umożliwiająca łączność – urządzenia, mikroprocesory, protokoły itp., które
umożliwiają nawiązanie połączenia między urządzeniami i infrastrukturą oraz wymianę
informacji.
Zarówno część inteligentna, jak łącznościowa wpływają na zwiększenie wartości
i użyteczności produktu dla końcowego użytkownika, ponieważ podnoszą możliwości
danego produktu, a nawet tworzą symultaniczną użyteczność, niezależnie od fizycznego
produktu, co tworzy tzw. spiralę podnoszenia wartości krańcowej użyteczności. Z tego
względu IoT to nie tylko przedmiot w fizycznej formie, ale również wielowymiarowy
produkt w formie cyfrowej, który składa się w dużej mierze z danych podlegających
wymianie między pozostałymi przedmiotami będącymi w systemie IoT.
IoT można uznać za nowy paradygmat rozwoju produktów, który początkowo
uwzględniał tylko wybrane protokoły i urządzenia (najczęściej o charakterze przemysłowym), a obecnie stał się multidyscyplinarną platformą, która dzięki technologii internetowej jest w stanie połączyć ludzi i przedmioty, wpływając jednocześnie na aspekty związane z prywatnością i bezpieczeństwem przetwarzania danych. Platforma ta
składa się ze wszechobecnych produktów, które dzięki różnego typu połączeniom bezprzewodowym, nadającym każdemu produktowi unikalny adres, są w stanie wchodzić
ze sobą w interakcje, tworzyć nowe możliwości i dostarczać dodatkowe wartości użytkownikom, a przez to osiągać określone cele (nadane przez użytkownika) [Vermesan,
2016, s. 23-37].
Takie rozumienie IoT wyznacza obszary, w jakich może zachodzić komunikacja.
Dotychczas była to komunikacja M2M (Machine to Machine), która polegała na prostej
wymianie informacji. W związku z dynamicznym rozwojem IoT komunikacja M2M
przekształciła się w wielowątkową komunikację, która może przyjąć nawet formę dialogu. Możliwości te przedstawiono na rysunku 38. Ponadto komunikacja ta często może
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odbywać się poza udziałem człowieka (operatora danego produktu). Między każdym
uczestnikiem IoT zachodzi efekt synergii oraz konwergencji, a stworzona dzięki temu
globalna sieć łączy ludzi, dane oraz przedmioty.

Rysunek 38. Relacje komunikacyjne w IoT
Źródło: Opracowanie własne

Powyższa definicja znacznie wykracza poza pierwotne rozumienie Internetu Rzeczy,
które dotyczyło tylko fizycznych przedmiotów. Jest ona bliższa nowemu pojęciu rozumianemu jako Internet Wszechrzeczy (Internet of Everything), które zostało przedstawione na rysunku 39. Można uznać je za podkategorię IoT, ale na pewno nie może być
traktowane w oderwaniu od koncepcji IoT. Na potrzeby niniejszej pracy, ze względu na
bardzo dużą liczbę cech wspólnych, tzw. Internet Wszechrzeczy jest utożsamiany z pojęciem Internetu Rzeczy.

Rysunek 39. Internet Wszechrzeczy
Źródło: Mercer, 2014
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i funkcjonalności, które odróżniają je od pozostałych typów produktów, tj.: monitoringu, sterowania, optymalizacji, autonomiczności. Tabela 2 zawiera opis poszczególnych
funkcjonalności.
Tabela 2. Możliwości i funkcjonalności produktów IoT

Cecha

Monitoring

Opis
Czujniki analizujące źródła danych i kontrolujące: stan produktu, otoczenie
zewnętrzne, stopień wykorzystania danego produktu
Daje to możliwość przewidywania ewentualnych usterek i unikanie poważnych napraw serwisowych

Sterowanie

Oprogramowanie wewnątrz produktu (jego integralny element), które dodatkowo podłączone jest do chmury (sieci) i umożliwia: sterowanie produktem z interfejsów zamieszczonych poza urządzeniem, indywidualizację
funkcjonalności dla poszczególnego użytkownika (możliwość dowolnej
konfiguracji)

Optymalizacja

Interfejsy i komponenty umożliwiające monitoring oraz sterowanie produktem (przyczyniają się również do podnoszenia wydajności całego produktu),
a także diagnostykę zdalną i prewencyjną naprawę bez ingerencji w komponenty (zmiany na poziomie interfejsu)

Autonomiczność

Maksymalizacja autonomiczności na poziomie: działania produktu, koordynowania prac produktów i kooperacji między pozostałymi produktami
w danym systemie, doskonalenie produktów, ograniczenie do minimum
działań o charakterze naprawczym (skupienie się na przeglądach i serwisach)
Źródło: Opracowanie własne

Podstawą w klasyfikacji przedmiotów z grupy IoT jest to, aby nie zaliczać do niej
komputerów oraz ich pochodnych, jak np. laptopów, ponieważ mają one podmiotowy
i pierwotny charakter w stosunku do internetu [Federal Trade Commision, 2016].
W literaturze przedmiotu trwa dyskusja nad zaliczeniem do grupy IoT również urządzeń
mobilnych, np. smartfonów i tabletów. O ile jednak komputery (zarówno stacjonarne,
jak i przenośne) są rzeczywiście czynnikiem sprawczym, a nie pochodną Internetu Rzeczy, o tyle urządzenia mobilne spełniają kryteria opisane powyżej. Ponadto ich pierwotny system dostarczał zupełnie innej wartości do momentu, w którym nie został on
zmieniony przez podłączenie go do internetu oraz zmianę technologii, co przekształciło
cały ekosystem. Zatem na potrzeby pracy będą one traktowane i klasyfikowane jako
przedmioty z grupy IoT.
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Ze względu na specyfikę kluczowe czynniki sukcesu przy zarządzaniu tego typu innowacjami powinny koncentrować się na aspektach związanych nie tylko z wartością
dla użytkowników, ale również na technologicznych aspektach i barierach, które uniemożliwiają współpracę między różnymi platformami IoT, co wpływa też na modele
biznesowe oraz szeroko rozumianą ewolucję społeczną – zmianę w społeczeństwo informacyjne.
Wyzwania, jakie stoją przed organizacjami wdrażającymi IoT to przede wszystkim
minimalizowanie dywergencji technologicznej przez ujednolicanie architektury
i interoperacyjność systemów IoT, aby mogła istnieć większa kooperacja między poszczególnymi urządzeniami. Innym wyzwaniem jest rozwój technologii IoT, która
umożliwi zmianę tych urządzeń z przechowalni określonych zbiorów danych w urządzenia aktywnie je wykorzystujące, tj. zamieniające posiadane dane w użyteczną wiedzę.

Ostatnim

wyzwaniem

jest

rozwiązanie

kwestii

prawnych

związanych

z problemami natury etycznej w związku z przetwarzaniem danych, które dotyczą indywidualnego użytkownika i jego życia prywatnego. Wszystko to ma prowadzić do
stworzenia łańcucha wartości przedmiotów z grupy IoT, który umożliwi analizę produktu od momentu implementacji na rynku do jego akceptacji i pozytywnej oceny użytkowników [Vermesan i Friess, 2014, s. 22].
Oprócz opisanej wcześniej likwidacji barier technologicznych i ujednolicania systemów sprzętów IoT, organizacje powinny skupić się podczas wdrożenia nad dodatkowymi czterema punktami w planowaniu cyklu życia tego typu produktów. Przede
wszystkim rozwijać potencjał integracji systemów i danych pochodzących z tych produktów, i tak projektować ich architekturę, aby wiązała się z koncepcją rozwiązań
chmurowych i Big Data. Mając ujednoliconą koncepcję produktu, każda organizacja
powinna budować świadomość produktów i wynikających z nich możliwości integracji
z różnego rodzaju systemami (np. smart home, smart car, smart city itp.). Wynika to
głównie z faktu, że jest to stosunkowo nowa kategoria i użytkownicy muszą stworzyć
bazę wiedzy na temat możliwości tego typu rozwiązań (w ogólnym rozumieniu). Jednocześnie organizacje muszą skupić się na dualnym promowaniu konkretnych rozwiązań
platformy IoT. Pierwsza część dotyczy rozwiązań ze strony użytkownika, który wykorzystując określoną funkcjonalność wpływa przez zbieranie danych i informacji na rozbudowę danego systemu IoT. Druga skupia się na wewnętrznych procesach B+R, których efektem ma być doskonalenie poszczególnych funkcjonalności, dzięki którym wykorzysta wszystkie możliwości IoT nawet najmniej zaawanasowany użytkownik. Po
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wdrożeniu powinien nastąpić moment walidacji użyteczności danych rozwiązań przez
IoT – dotyczy on przede wszystkim produktów, które dotychczas nie były podłączone.
Stopień wykorzystania danej funkcjonalności lub aplikacji powinien być czynnikiem
determinującym ocenę dalszych prac nad rozwiązaniami lub zweryfikowanie ich założeń i na przykład zastąpienie danej funkcji inną [Vermesan i Friess, 2014, s. 22].
Na tej podstawie można stworzyć poglądowy proces wdrażania produktów IoT, który przedstawiono na rysunku 40.

Rysunek 40. Proces wdrażania produktów IoT
Źródło: Opracowanie własne

Przedmioty IoT nie budują dodatkowej wartości jedynie dla użytkowników, ale również pomagają zaoszczędzić organizacjom wiele zasobów materialnych, zautomatyzować i zoptymalizować procesy, tworząc nowe przestrzenie dla ich rozwoju. Jednak, aby
wykorzystać potencjał z implementacji produktów IoT, organizacje muszą zrozumieć
istotę funkcjonowania tych przedmiotów. Dla organizacji największą korzyścią z tego
typu rozwiązań jest pozyskiwanie określonych danych, które umożliwiają w dłuższej
perspektywie świadome zarządzanie rozwojem produktu. Konsultanci z firmy Cisco
zaproponowali model tworzenia takich rozwiązań z punktu widzenia korzyści dla organizacji (rys. 41).

Rysunek 41. Budowanie produktów IoT z punktu widzenia organizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Cisco, 2013

Punktem wyjścia jest zdefiniowanie, jakiego typu dane organizacja chce otrzymywać
za pomocą przedmiotów IoT. Powinno to zdeterminować stworzenie poszczególnych
funkcjonalności i określenie indywidualnych wymiarów systemu IoT. Ważne, aby pozyskane dane budowały wartość zarówno dla użytkowników, jak i organizacji. Określone źródła danych powinny stworzyć taką wiązkę danych, aby istniała możliwość kreo92

wania na jej podstawie dodatkowych funkcjonalności, np. dane mogą być wykorzystane
do unikania awarii. Innym elementem jest zbudowanie sieci IoT i jej odpowiednie zabezpieczenie. Należy wziąć pod uwagę istniejące już systemy, a nie podejmować próby
budowania własnych – pozwoli to znacznie ograniczyć zasoby potrzebne do budowania
świadomości nowej platformy. Wdrożone produkty muszą zbierać jak największą ilość
danych, ale w tym celu potrzebne jest świadome zarządzanie gromadzeniem, przechowywaniem i analizą danych pochodzących z konkretnego produktu. Na podstawie
wdrożonych rozwiązań, ważne jest stworzenie oceny partnerów strategicznych, którzy
dostarczają poszczególne funkcjonalności. Systemy produktów IoT tworzą na tyle
skomplikowaną strukturę, że z punktu widzenia organizacji konieczne jest tego typu
działanie w celu maksymalizacji wartości końcowej dla użytkownika, a przez to w celu
budowania pozycji konkurencyjnej na danym rynku.
IoT jest technologią rozwijającą się, a ekosystem IoT zaczyna dominować nad obecnym, tradycyjnym podejściem produktowym. Potencjał rozwoju tej technologii jest bardzo duży, ponieważ liczba heterogenicznych systemów współistniejących z IoT jest
ciągle bardzo wysoka. Istotne jest zatem zbadanie tych obszarów i stworzenie takich
narzędzi analizy strategicznej, które umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących
wdrażania tego typu rozwiązań w krótkiej perspektywie, oraz służących do zarządzania
nimi w dłuższej perspektywie. Przedstawiona istota strategicznego zarządzania produktami oraz produktami innowacyjnymi w kontekście globalnej substytucyjności technologii cyfrowych ukazuje jak ważne jest właściwe zarządzanie tą kategorią produktową.
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4. Badania empiryczne − opracowywanie strategii
produktowych a potencjał konsumpcji produktów IoT
4.1. Metodyka badawcza
W badaniu wykorzystano dwie metody badawcze zaliczane do rodziny metod ilościowych (sondaż techniką ankiety internetowej CAWI z użytkownikami) oraz jakościowych (indywidualny wywiad pogłębiony IDI z ekspertami rynku IoT). Podejściem,
które wykorzystano była triangulacja (zwielokrotnienie) metodologiczna (wspomniane
różnicowanie komplementarnych metod weryfikujących strukturę i natężenie postaw
oraz pogłębiających ich motywy), analiza źródeł informacji – analiza literatury przedmiotu i analiza „zza biurka” (Desk Research) oraz badania przeprowadzone na użytkownikach i ekspertach rynku.
CAWI (Computer Assisted Web Interview) – jest to technika badawcza umożliwiająca wypełnianie przez respondenta formularza ankiety online w dowolnym miejscu
i czasie, według zaplanowanego schematu badawczego i ściśle określonej kolejności
ekspozycji ekranów z pytaniami. Umożliwia automatyczne filtrowanie wyświetlanych
treści w zależności od zaprogramowanych filtrów i tzw. reguł przejścia. Zaletą jej są
duże możliwości zapewnienia anonimowości badanym oraz szybka i szeroka dystrybucja. Te czynniki są wystarczające, aby zniwelować główne wady, małą zwrotność
(wskaźnik zwrotu wynosi zwykle 1,5–4% wypełnień) oraz brak pełnej kontroli nad wypełnieniami przez przedstawicieli próby docelowej. Celem metody jest uzyskanie odpowiedzi na pytania „Ile?” oraz „W jakich proporcjach?” wobec przedmiotu badań.
IDI (Indyvidual in-Deep Interwiew) – jest to jakościowa technika badawcza polegająca na bezpośrednim wywiadzie realizowanym osobiści (face to face) na podstawie
w połowie ustrukturyzowanego scenariusza. Umożliwia to wyczerpanie istotnych
z punktu widzenia badania zagadnień opracowanych na etapie konceptualizacji i sformułowanych w formie pytań, jak i ich pogłębienie przez dopytanie, czy dyspozycję podania przez badanych konkretnych przykładów historii, odniesień. Ta elastyczność
umożliwia większą płynność rozmowy i uzyskanie uzasadnień postaw i opinii. Celem
metody jest uzyskanie odpowiedzi na pytania „Jak? oraz „Dlaczego?” wobec przedmiotu badań.
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4.1.1. Próba badawcza
Próba w badaniu jakościowym została dobrana celowo z uwagi na istotne kryteria
dla całego projektu badawczego. Składała się ona z dwóch głównych grup: ekspertów
i użytkowników. Pierwszą stanowili eksperci i menedżerowie z branż: motoryzacyjnej
(producenci i importerzy samochodów oraz pojazdów szynowych), IT (producenci
oprogramowania), inteligentnego domu (firmy zajmujące się montażem tego typu rozwiązań), mody oraz RTV/AGD – łącznie przeprowadzono 8 wywiadów, podczas których zebrano ponad 10 godzin materiału badawczego. Dokładny podział uczestników
badania jakościowego podano w tabeli 3. Osoby badane zaznajomiono z tematyką Internetu Rzeczy, a ich wypowiedzi mogły przyczynić się do pozyskania cennego materiału badawczego wykorzystywanego do wnioskowania w niniejszej dysertacji. Natomiast to, że były one przedstawicielami wielu niezwiązanych ze sobą branż może umożliwić uchwycenie wielowymiarowego charakteru produktów z grupy IoT, a także porównanie stopnia zaawansowania każdej z branż.
Ze względu na jawność niniejszej dysertacji, zachowano pełną anonimowość badania: nie opublikowano danych osobowych oraz nazw firm, które badane osoby reprezentowały.
W badaniach CAWI ostatecznie uzyskano 234 kompletnie wypełnione ankiety, które
pozostawiono w bazie danych po selekcji i odrzuceniu niekompletnych wypełnień (80
wypełnień usunięto). Próba ta nie może być uznana za reprezentatywną dla populacji
użytkowników urządzeń IoT w Polsce w sensie statystycznym, aczkolwiek jej liczebność stanowi już solidną podstawę do analizy pewnych prawidłowości i wnioskowania
w odniesieniu do tej konkretnej próby badawczej. Liczebność powyżej 200 wypełnień
jest powszechnie akceptowana w badaniach sondażowych o charakterze rynkowym,
marketingowym lub konsumenckim. Zwrotność ankiety wyniosła 7,26%, co należy
uznać za sukces (operat, do którego wysłano linki z badaniem liczył 3220 adresów email osób prywatnych). Czas wypełnienia ankiety wynosił przeciętnie 12 minut. W celu
uzyskania jak największej konwersji (w postaci kompletnych ankiet) została stworzona
dedykowana strona zawierająca badanie (www.inteligentnerzeczy.pl), która była responsywna, tj. dostosowana do wymogów urządzeń mobilnych (telefony i tablety).
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Tabela 3. Charakterystyka respondenta - badanie IDI

Wywiad
W1

Branża
Motoryzacyjna (importer pojazdów)

W2

IT (produkcja oprogramowania)

W3

Motoryzacyjna (producent pojazdów
specjalistycznych i transportu publicznego)

W4

Moda (producent i dystrybutor produktów premium)

W5

Motoryzacyjna (producent pojazdów
osobowych)

W6

Budownictwo – automatyka domu

W7

Start up – przedmioty codziennego
użytku

W8

Firma Konsultingowa (innowacje, IT,
produkcja)

Charakterystyka respondenta
Płeć: kobieta
Stanowisko: Strategy Manager/Menedżer ds.
Strategii
Doświadczenie zawodowe: 10 lat
Płeć: mężczyzna
Stanowisko: Product owner/ Właściciel Procesu
Doświadczenie zawodowe: 13 lat
Płeć: mężczyzna
Stanowisko: współwłaściciel, członek zarządu,
Dyrektor Działu Badań i Rozwoju
Doświadczenie zawodowe: 45 lat
Płeć: mężczyzna
Stanowisko: Dyrektor Marketingu i Rozwoju
Doświadczenie zawodowe: 18 lat
Płeć: mężczyzna
Stanowisko: Pracownik działu sprzedaży
Doświadczenie zawodowe: 11 lat
Płeć: mężczyzna
Stanowisko: Architekt systemu – współwłaściciel
Doświadczenie zawodowe: 22 lata
Płeć: mężczyzna
Stanowisko: Business Development Manager/Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
Doświadczenie zawodowe: 5 lat
Płeć: kobieta
Stanowisko: Konsultant
Doświadczenie zawodowe: 17 lat

Źródło: Opracowanie własne

Struktura socjodemograficzna próby przedstawiała się następująco: w badanej populacji proporcje płci rozłożyły się dość równomiernie (wykres 1) – mężczyźni stanowili
nieco ponad połowę: 55% wobec 41% kobiet (4% respondentów nie udzieliło odpowiedzi co do płci). Rozkład wykształcenia przedstawiał się w ten sposób, że 40% stanowiły
osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (w próbie nie znalazły się osoby
ze średnim technicznym, ani zawodowym lub poniżej), a 44% z wykształceniem wyższym innym niż techniczne (wykres 2). 15% to osoby z wykształceniem wyższym technicznym.
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Nie
podano
4%

Inne
1%

Mężczyzna
41%

Wyższe inne
niż
techniczne
44%

Kobieta
55%

Średnie
ogólnokształ
cące
40%
Wyższe
techniczne
15%

Wykres 1. Płeć respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
N = 234

Wykres 2. Wykształcenie respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
N = 234

Ponadto dominowali użytkownicy w młodszych grupach wiekowych: badani do 21
r.ż. stanowili 25% populacji (Q1), do 24 r.ż. 50% (mediana), a do 29 r.ż. 75% (Q3).
Najwięcej osób miało 21 lat (dominanta). Rozkład wieku o charakterze lewoskośnym
oraz wynikające z niego statystyki opisowe w naturalny sposób wynikają z zastosowanej metody badawczej, czyli ankiety online: wśród użytkowników tego medium dominują reprezentanci młodszych kategorii wieku produkcyjnego. I choć internauci w Polsce w wieku 40-59 lat stanowią już 33,9%, a w wieku 60 lat i starsi – 10%8 użytkowników sieci, to ich skłonność do dzielenia się informacjami w badaniach tego rodzaju jest
mniejsza (wykres 3).
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Wykres 3. Wiek respondentów w latach (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234

8

Kantar MillwardBrown, Badanie Net Track, od stycznia do marca 2017 r., N = 5 002 w wieku 15 lat
i więcej.
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Analizując strukturę wiekową próby, a następnie profile użytkowników technologii
informacyjno-komunikacyjnych, należy mieć na względzie specyfikę zastosowanej metody badawczej oraz kanał dystrybucji ankiety – internet. Już to daje wstępną selekcję
użytkowników, sprowadzającą się do młodszych osób, wykazujących się przeważnie
przeciętnymi lub ponadprzeciętnymi kompetencjami w zakresie ICT. Aby zniwelować
wpływ omawianego zwichnięcia rozkładu na weryfikację hipotez badawczych, zastosowano w analizie statystycznej procedury testowania hipotez, w znacznym stopniu
niwelujące liczebności poszczególnych kategorii zmiennej niezależnej (wiekowej).
Charakteryzując badanych użytkowników, należy podkreślić, że większość z nich,
bo prawie 70%, wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz internet
w życiu codziennym – zarówno zawodowo, jak i prywatnie i nie mogłaby bez nich się
obejść (wykres 4). Grupa użytkowników profesjonalnych, wykorzystujących ICT
w pracy w stopniu zaawansowanym stanowiła 13,8% i była porównywalna do grupy
osób ograniczających wykorzystanie wspomnianych technologii do minimum (12,9%).
Użytkownicy deklarujący przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań komunikowania się
oraz zgłaszający pewne problemy z ICT stanowili łącznie 4%.

Jestem w tym ekspertem
mój stopień
wykorzystania oceniam
na zaawansowany lub
profesjonalny
13,8%

Unikam jak tylko mogę,
sprawia mi to ogromne
problemy
0,4%

Nie czuję się w tym
mocny/a, wolę
tradycyjne rozwiązania i
urządzenia oraz sposoby
komunikacji
3,6%
Ograniczam do minimum
wykorzystywanie, choć
nie mam z tym problemu
12,9%

Wykorzystuję do
codziennej pracy i
rozrywki, nie wyobrażam
sobie bez tego życia
69,2%

Wykres 4. Profil użytkownika – samoocena zaawansowania w zakresie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234. Pytanie jednokrotnego wyboru (wybór najbardziej pasującego stwierdzenia)

4.1.2. Procedura badawcza oraz analiza danych
Narzędzia zarówno do badań jakościowych, jak i ilościowych zostały poddane procedurze pilotażu, w wyniku której nastąpiły modyfikacje i uzupełnienia zagadnień oraz
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lepsze dopasowanie pytań do percepcji respondentów. Właściwe badania terenowe
trwały od maja 2016 r. do marca 2017 r. Tak długi okres badawczy wynikał z potrzeby
czasu na realizację badań jakościowych. Autor badań musiał uwzględniać ograniczoną
dostępność uczestników i dostosowywać się do ich możliwości spotkania, co wydłużyło
realizację badań.
Scenariusz badania jakościowego (indywidualny wywiad pogłębiony) miał charakter
w pół ustandaryzowany. Oznacza to, że opierał się na scenariuszu składającym się
z czterech głównych modułów, w ramach których były poruszane określone kwestie,
zdefiniowane na etapie projektu badania. Kolejność zadawanych pytań, na które badany
mógł swobodnie odpowiadać była przypadkowa – wynikała z kontekstu i charakteru
rozmowy [Jemielniak 2012, s. 115; Pelc 2012, s. 60-61]. Umożliwiło to zbadanie dość
dokładnie stopnia rozwoju produktów IoT w kontekście rozwoju danego przedsiębiorstwa i branży.
Scenariusz wywiadu podzielono na 4 moduły. Pierwszy moduł dotyczył znajomości
technik analizy strategicznej w aspekcie zarządzania produktem w danej firmie. Pozwoliło to na identyfikację metod i działań, które obecnie są stosowane przez firmy przy
zarządzaniu cyklem życia produktów znajdujących się w ich ofercie. Trzy kolejne moduły koncentrowały się na tematyce ściśle związanej z IoT. Umożliwiło to zbadanie
wiedzy i świadomości producentów w zakresie produktów IoT, a także poziomu i kontekstu oferowania przez daną firmę produktów tej kategorii.
Wszystkie wywiady były prowadzone osobiście przez autora dysertacji, a następnie
poddane transkrypcji i analizie jakościowej w programie QDA Miner, umożliwiającym
kodowanie i wątkowanie danych jakościowych. Dane ilościowe analizowane były
w programie IBM SPSS Statistics.

4.2. Wyniki badań empirycznych – perspektywa klienta
4.2.1. Użytkowanie produktów IoT
W dysertacji zaprezentowano wyniki badań własnych, odnoszące się do podstawowych zagadnień z punktu widzenia dopasowania modeli i strategii IoT do stanu świadomości, potrzeb oraz oczekiwań użytkowników. Zarazem układ zagadnień badawczych oraz odwołania do konkretnych wyników badań posłużyły do weryfikacji głównych hipotez badawczych w układzie problemowym.
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Z pojęciem Internet of Things zetknęło się na podstawie deklaracji 43% badanych
(wykres 5), co przy pytaniu bez wspomagania należy uznać za zaskakująco duży odsetek. Ponadto pojęcie IoT, obok naukowego i fachowo-branżowego dyskursu, dopiero
niedawno zaczęło pojawiać się w popularnych − ogólnodostępnych źródłach, i to głównie w związku z nowymi technologiami. Nie weryfikowano jednak rzeczywistej rozpoznawalności znaczenia tego pojęcia czy wiedzy, gdyż mogłoby to stworzyć wrażenie
„przepytywania”, a to natomiast mogłoby skłaniać do porzucania ankiety online oraz
nie sprzyjałoby właściwemu rozumieniu kontekstu kolejnych pytań. Zamiast tego zaprezentowano wszystkim respondentom zoperacjonalizowaną na potrzeby badania definicję IoT, która brzmiała następująco: Za Internet Rzeczy uznaje się wszystkie przedmioty, które są podłączone do internetu lub innej sieci i które mają zdolność do wymiany
informacji z innymi przedmiotami z ingerencją lub bez ingerencji użytkownika, np. telefony, telewizory, sprzęt AGD i RTV, inteligentne budynki, przedmioty codziennego użytku, samochody osobowe i komunikacja miejska.

Tak
43%

Nie
57%

Wykres 5. Rozpoznawalność pojęcia „Internet Rzeczy / Internet of Things (IOT)”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234

Wyobrażenia respondentów co do najlepszych zastosowań Internetu Rzeczy koncentrują się przede wszystkim wokół obszarów znanych z codziennych doświadczeń (wykres 6), a zatem rozrywki, życia codziennego oraz transportu (odpowiednio prawie połowa wskazań na dany obszar). Przemysł, budownictwo i rozwój miast obejmowały
około 20-40%, a mniej zdrowie 14,6%, energetyka 11,6% oraz odzież 6%.
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Rozrywka

49,8%

Życie codzienne

48,4%

Transport

48,4%

Produkcja

37,2%

Budynki, mieszkania

31,6%

Przemysł

24,7%

Miasta rozwój miast

21,4%

Zdrowie

14,4%

Energia dostawcy różnych mediów, np. prąd, woda, gaz itp.

11,6%

Odzież

6,0%

Hodowla zwierząt domowych

3,3%

Wystrój wnętrz

3,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Wykres 6. Wyobrażenia użytkowników na temat zastosowań Internetu Rzeczy IoT (wspomagana, podana definicja)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234. Wielokrotne odpowiedzi (maks. 3 wskazania)

Aż 92% badanych deklaruje posiadanie przedmiotu z kategorii IoT i są to przede
wszystkim użytkownicy przedmiotów IoT, głównie telefonów 96,6% (wykres 7).
Nie
8%

Tak
92%

Wykres 7. Posiadanie urządzeń z kategorii IoT (wspomagane, po udostepnieniu definicji)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234

Wśród najliczniej użytkowanych sprzętów, które w świadomości badanych zaliczają
się do tej kategorii, znalazły się także sprzęty RTV oraz urządzenia biurowe typu drukarki, skanery, aparaty cyfrowe – ok. 70% (wykres 8). Około 50% badanych korzysta
ze stosowania IoT w transporcie publicznym oraz w sprzętach AGD. Z samochodu jako
ze sprzętu IoT zadeklarowało korzystanie 43,7% badanych, a z zegarka typu smartwatch 7,2%.
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Telefon, Tablet

96,6%

Sprzęt RTV-audio telewizor, kino domowe, wieża itp.

73,8%

Urządzenia biurowe drukarki, skanery, aparaty cyfrowe
itp.

69,4%

Transport miejski pojazdy i aplikacje

54,4%

Sprzęt agd piekarnik, lodówka, mikrofala, ekspres,
odkurzacz itp.

51,9%

Samochód

43,7%

Elementy inteligentnego domu np. zdalne sterowanie
oświetleniem, inteligentny system alarmowy, zdalne…
Zegarek smartwatch

18,9%
9,2%
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Wykres 8. Korzystanie przez użytkowników z przedmiotów z kategorii IoT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234. Wskazania wielokrotne

Wśród ostatnio zakupionego sprzętu z kategorii IoT badani najczęściej wskazywali
telefon lub tablet – 67% (wykres 9), a pozostałe zakupy nie przekraczały około 8%
(RTV, AGD, urządzenia biurowe). Samochód i wyposażenie domu były zakupione
przez 4% badanych, natomiast smartwatch przez 2%.

Zegarek np.
smartwatch
2%

Elementy
inteligentnego domu
np. zdalne sterowanie
oświetleniem,
inteligentny system
alarmowy, zdalne
sterowanie temper
4%

Samochód
4%
Urządzenia biurowe
drukarki, skanery,
aparaty cyfrowe itp.
7%
Sprzęt AGD piekarnik,
lodówka, mikrofala,
ekspres, odkurzacz itp.
8%
Sprzęt RTV-audio
telewizor, kino
domowe, wieża itp.
8%

Telefon, Tablet
67%

Wykres 9. Ostatni zakup przedmiotu z kategorii IoT przez użytkownika
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234. Pytanie jednokrotnego wyboru

Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują, że użytkownicy są świadomi nie tylko
istnienia nowej kategorii produktowej, ale również wiedzą, w jakich obszarach może
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być ona wykorzystywana i, co jest bardzo istotne w kontekście dysertacji, nie łączą jej
tylko z rozrywką, ale wszystkimi aspektami życia codziennego. Ponadto badani wykazali się nie tylko wysokim stopniem świadomości wykorzystywania przedmiotów z tej
kategorii, ale również ich praktycznym wykorzystywaniem na co dzień. Chociaż w dużej mierze urządzenia mobilne nadal stanowią największy odsetek tego typu sprzętów,
to można również zaobserwować, że użytkownicy wykorzystują je także w celach rozrywkowych (sprzęt RTV) i biurowych (drukarki, skanery, aparaty itp.). Może to być
związane przede wszystkim z popularyzacją tzw. Smart TV oraz głośników bezprzewodowych, które są w stanie łączyć się z zewnętrznymi źródłami dźwięku. Dużym zaskoczeniem może być deklaracja badanych o posiadaniu przez nich samochodu typu IoT
(co czwarty badany przyznał, że posiada tego typu pojazd). Deklaracja użytkowania
pojazdów typu IoT jest znacznie większa niż średnia rynkowa. Może to oznaczać, że
badani jednak w niewłaściwy sposób definiują produkty IoT (poszerzając ich znaczenie
i funkcjonalność), ale ze względu na zamknięty charakter badania, nie przeprowadzono
pogłębionej analizy tego zjawiska.

4.2.2. Motywy decyzyjne wyborów konsumenckich w zakresie produktów IoT
Następnie zaprezentowano ranking deklarowanych driverów decyzyjnych, tj. motywacji zakupowych (wykres 10), które w świadomości badanych wpływają na zakup
sprzętu IoT. Prezentowane zestawienie ilustruje motywy zakupów w pięciostopniowej
skali (posortowane malejąco wg wyniku przeciętnego). Spośród elementów poddawanych ocenie wyróżniała się funkcjonalność – dla 97% badanych ma ona znaczenie duże
lub bardzo duże. Funkcjonalność w tym kontekście była rozumiana przez badanych (co
potwierdziło się w badaniu jakościowym) jako łatwość posługiwania się, intuicyjność,
a przede wszystkim przydatność.
Drugim istotnym elementem, którym kierują się użytkownicy wybierając sprzęt IoT
jest jakość wykonania. Jak okazało się w wywiadach IDI – z badań realizowanych przez
producentów wynika, że użytkownicy postrzegają jakość w wielu wymiarach, ale jej
głównym wyznacznikiem jest subiektywna ocena wykonania danego produktu oraz jego
niezawodność podczas użytkowania, mobilność, stopień ułatwiania codziennych czynności oraz cena (ok. 80% wskazań pozytywnych). Około 65% pozytywnych wskazań
miały: przejrzystość interfejsu, posiadanie gwarancji producenta oraz jej warunki czy
wygląd urządzenia. Prawie równie ważna (64%) okazała się integracja z innymi urządzeniami (czyli sedno założeń IoT pozwalające wykorzystać w pełni ich możliwości).
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Mniej istotna, drugorzędna (na poziomie deklaracji) − ok. 55% wskazań − była znana marka. Około 35% wskazań pozytywnych, świadczących o dużym znaczeniu przy
zakupie, uzyskały rekomendacja znajomych oraz sama sprzedaż (obsługa, system, kanał).
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Przejrzystość interfejsu 4,5 6,9
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Wykres 10. Deklarowane motywy decyzyjne użytkowników przedmiotów IoT przy ostatnim zakupie (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Skala 5-stopniowa

Jak wskazują przedstawione wyniki, użytkownik IoT, który może być uznany za nowy typ konsumenta, ma determinanty wyboru produktów, które różnią się od motywów
wyboru standardowych przedmiotów (przynajmniej na poziomie deklaracji). Dla tych
użytkowników bardzo ważna jest funkcjonalność, czyli stopień, w jakim dany przedmiot wpisuje się w system produktów jakie używają, a także liczba potrzeb i czynności,
które można realizować dzięki niemu. Z tego względu tak wysoko została oceniona
integracja z innymi urządzeniami – użytkownicy obecnie chcą mieć możliwość coraz
większego łączenia się produktów oraz sterowania nimi wzajemnie (lub przez uniwersalne urządzenie – hub – jakim jest obecnie urządzenie mobilne, tj. telefon lub tablet),
przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi. Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych, respondenci obecnie oczekują spójnego, intuicyjnego i łatwo konfigurowalnego interfejsu do zarządzania produktem. Najchętniej oczekiwaliby możliwości sterowania wszystkimi produktami z jednej, uniwersalnej platformy. Wydaje się to
niemożliwe do zrealizowania ze względu na jednoczesną niechęć użytkowników do
współdzielenia się informacją (o tym szerzej w dalszej części omówienia wyników)
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oraz ze względu na liczbę i różnorodność przedmiotów (co szerzej zostało podkreślone
przez producentów i specjalistów w prowadzonych badaniach jakościowych). Jednak
jest to bardzo ważny czynnik, który będzie uwzględniony w opracowanym modelu
przez autora dysertacji, a także powinien być uwzględniony przez producentów projektujących tego typu rozwiązania.

4.2.3. Percepcja zagrożeń związanych z IoT
Spośród potencjalnych zagrożeń związanych z technologią IoT badani użytkownicy
obawiali się przede wszystkim utraty prywatności, z uwagi na liczne dane będące
w posiadaniu producentów – 70,1% (wykres 11) oraz utraty kontroli nad urządzeniem
i danymi w wyniku wrogich działań zaliczanych do cyberprzestępczości (68%).
W świetle powyższego, ryzyko uzależnienia się od technologii IoT i utrata podstawowych kompetencji przydatnych w życiu człowieka miały dużo mniejsze znaczenie, aczkolwiek wynoszące niemal połowę wskazań wielokrotnych (47,4%). Zagrożenia o charakterze funkcjonalnym, związanym z nieekwiwalentnymi systemami bądź błędami
w komunikacji/synchronizacji urządzeń różnych producentów wskazywało jedynie 2334% użytkowników. Przypisywanie niewielkiego znaczenia tym aspektom może być
powodowane najprawdopodobniej jeszcze niewielką popularnością stosowania tego
typu urządzeń w zintegrowanych systemach, np. jednego producenta, na co duży wpływ
ma cena.
Zbyt dużo informacji mogą zbierać producenci na mój
temat utrata prywatności

70,1%

Łatwość przejęcia kontroli i utrata prywatnych danych np.
przez hakerów

68,0%

Uzależnienie od technologii nie będziemy umieli zrobić
niczego sami

47,4%

Brak synchronizacji z przedmiotami konkurencji

34,0%

Wysoka awaryjność i niepewność tego typu sprzętów

30,9%

Wielość systemów, które trzeba opanować każdy z nich ma
inną ideologię

23,2%
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Wykres 11. Identyfikacja zagrożeń dostrzeganych przez użytkowników i związanych z korzystaniem z rozwiązań IOT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234. Wskazania wielokrotne
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Przedstawione wyniki można odnieść do stopnia wykorzystania systemów blokujących reklamy w internecie (najczęściej zautomatyzowanych, tzw. retargetingowych, na
podstawie ścieżki użytkownika i odwiedzanych przez niego stronach), z których w 2016 r.
korzystało 36% wszystkich internautów (wzrost o 11 punktów procentowych w stosunku do 2014 r.) i gdzie jedną z głównych przyczyn instalacji tzw. adblocków była potrzeba ochrony prywatności oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa [IAB Polska,
2016]. Jednak z badania IQS realizowanego dla jednego z polskich banków wynika, że
polscy użytkownicy internetu czują się bezpiecznie w sieci i uważają internet za bezpieczny (70% badanych), a sami uważają siebie za zaawansowanych i świadomych
użytkowników do tego stopnia, że wyłudzenia haseł np. do bankowości elektronicznej
uważają za mało prawdopodobne [mBank, 2016, a]. Prowadzi to do sytuacji, w której
tzw. cyberprzestępczość staje się realnym zagrożeniem – do listopada 2015 r. policja
odnotowała o ponad 30% więcej aktywności o charakterze cyberprzestępczym niż
w całym 2015 r. [mBank, 2016, b].
Spostrzeżenia te potwierdzają również informacje zebrane podczas badania jakościowego – rozmówcy podkreślają, że większość producentów przykłada szczególną
wagę do bezpieczeństwa swoich produktów. Jednak specyfika IoT powoduje, że to
klienci włączając do swojej, często źle zabezpieczonej sieci produkty tworzą sami realne zagrożenie (więcej szczegółów podano w części poświęconej analizie badania jakościowego). Zatem na poziomie deklaratywnym użytkownicy i klienci obawiają się zagrożeń, jakie płyną z korzystania z sieci, ale w praktyce wykazują się dużą nieświadomością, łamiąc wszystkie zasady bezpieczeństwa. Dane te powinny określać kierunek
rozwoju urządzeń IoT i definiować minimalny poziom ich bezpieczeństwa w przyszłości.

4.2.4. Kierunki rozwoju urządzeń i systemów IoT
W pytaniu o preferencje w zakresie stopnia integracji urządzeń między sobą badani
użytkownicy byli zdecydowanymi zwolennikami integracji – dla 80% ogółem integracja
jest ważna lub bardzo ważna (wykres 12). Warto podkreślić, że 57% wykazuje postawę
typu „tak, ale…”, aprobując integrację tylko pewnej części urządzeń, z uwagi na obawę
o bezpieczeństwo danych. Pełnej integracji oczekuje 23% badanych, 20% to przeciwnicy
integracji urządzeń, dla których jest ona nieistotna lub wręcz niepożądana. Po raz kolejny
zatem większość badanej populacji wykazuje postawę otwartą, ze wskazaniem na przychylną, wobec nowych technologii/ICT/IoT, a względnie duże i zbliżone liczebnie grupy
stanowią użytkownicy o skrajnych poglądach czy skrajnym poziomie kompetencji.
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Każde urządzenie
powinno działać
niezależnie

3%

Jest to dla mnie
całkowicie nieważne. Nie
ma potrzeby integracji
żadnych urządzeń

17%
Jest dla mnie ważna.
Jednak nie czuję
konieczności integracji
wszystkich urządzeń ze
sobą. Obawiam się o
własne bezpieczeństwo

Jest dla mnie bardzo
ważna. W obecnych
czasach każdy przedmiot
musi mieć połączenie z
innymi, aby była pełna
integracja

57%

23%

Wykres 12. Preferencje w zakresie stopnia integracji urządzeń z kategorii IoT z innymi
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234

Kolejny blok pytań w kwestionariuszu ankiety online dotyczył oceny wpływu uwarunkowań badawczo-rozwojowych, marketingowych i rynkowych na rozwój IoT (wykres 13). Otrzymane wskazania wynosiły nieco ponad 70% ocen wskazujących na duży
lub bardzo duży ich wpływ. W tym przypadku zidentyfikowano dużą jednolitość udzielanych wskazań. Jedynie moda na tego rodzaju urządzenia wyróżnia się in minus na tle
pozostałych ocen. Z jednej strony taki rozkład odpowiedzi, w ramach zamkniętej listy
możliwych odpowiedzi, może oznaczać bardzo zbliżone postawy wobec zagadnienia,
z drugiej może świadczyć o niskim poziomie zorientowania użytkowników – klientów
indywidualnych, czy ich rozeznania w rynku IoT w przeciwieństwie do interesariuszy
B2B (firmy, eksperci, pośrednicy, handlowcy itd.). Oznacza to, że najprawdopodobniej
większość badanych kierowała się w tym przypadku intuicją, nie chcąc za bardzo różnicować poszczególnych uwarunkowań.
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Wykres 13. Ocena wpływu uwarunkowań badawczo-rozwojowych, marketingowych i rynkowych na rozwój technologiczny przedmiotów IOT (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Na koniec badani dokonywali prognozy dotyczącej, ich zdaniem, przewidywanego
odsetka urządzeń podłączonych do internetu w perspektywie najbliższego roku oraz
najbliższych 5 lat (tab. 4). Wartości te wyniosły średnio odpowiednio 56,4% oraz
73,1%.

Tabela 4. Przewidywany odsetek urządzeń IoT w ciągu najbliższych 5 lat

Średnia
Przewidywany odsetek urządzeń podłączonych do Internetu
w perspektywie 1 roku

56,4%

Przewidywany odsetek urządzeń podłączonych do Internetu
w perspektywie 5 lat

73,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 243

Zdecydowana większość użytkowników (ok. 70% ogółu) aprobuje synchronizację
urządzeń różnych producentów (wykres 14). Jednoznacznych przeciwników tego podejścia w badaniu nie zidentyfikowano powyżej błędu statystycznego, a bardziej liczna
była grupa osób wykazujących postawę ambiwalentną („to zależy”). W badaniu jakościowym zidentyfikowano wiele obaw, które uzasadniają taką postawę, związanych
głównie z kwestiami bezpieczeństwa oraz dostępu do danych, w tym danych behawioralnych, osobowych oraz pozostałych odnoszących się do użytkownika.
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Nie
0,5%

Raczej nie
1,0%

To zależy
30,7%

Tak
28,6%

Raczej tak
39,1%

Wykres 14. Aprobata wobec konieczności uwzględniania możliwości synchronizacji przez producentów urządzeń IoT
(w tym konkurencyjnych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234. Skala 5-stopniowa

Jak wynika z przedstawionych powyżej wyników badań, użytkownicy chętnie łączą
różne produkty ze sobą, tworząc w ten sposób pewien system produktów współzależnych. Jednocześnie zbyt duży stopień integracji niesie obawy związane z utratą kontroli
i bezpieczeństwa, dlatego na poziomie deklaratywnym użytkownicy dążą do połączenia
produktów, ale pod pewnymi warunkami – można uznać, że chcą mieć pełną kontrolę
nad tym, jak działają sprzęty i samemu decydować o tym, jak będzie działał ich własny
system produktów połączonych. Niemniej jednak zauważa się, że konwergencja
i współpraca między poszczególnymi produktami jest wartością dodaną dla klientów
i w tym upatrują przyszłość rzeczy, które używają na co dzień. Wyniki badań mogą
również wskazywać, że o ile koncepcja Internetu Rzeczy jest do zaakceptowania przez
potencjalnych użytkowników, gdzie do sieci podłączone są tylko wybrane sprzęty,
o tyle tzw. Internet Wszechrzeczy9 jest obecnie niemożliwy do zrealizowania, ponieważ
użytkownicy chcą decydować w sposób świadomy i według własnych preferencji
o kształcie swojego systemu.
Producenci projektując następne produkty muszą brać pod uwagę gotowość użytkowników do integracji z siecią, tzn., że z jednej strony powinni dać nieograniczoną możliwość łączenia się z innymi sprzętami użytkownika, a z drugiej również muszą umożliwić
konfigurację oraz stopień budowania relacji między poszczególnymi sprzętami.
9

Koncepcje Internetu Rzeczy (Internet of Things) i Internetu Wszechrzeczy (Inter of Everything) zostały przedstawione w rozdziale 3 dysertacji.
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4.2.5. Preferencje użytkowników w zakresie stosowania urządzeń IoT
Preferowanym sposem sterowania urządzeniami z kategorii IoT jest zarządzanie
głównie przez aplikację mobilną − 44% wskazań (wykres 15), co należy uznać za docelowe rozwiązanie wykorzystujące w pełni możliwości systemów i integracji urządzeń
IoT przez połączenie z internetem oraz korzystanie z rozszerzonych opcji względem
wewnętrznych systemów w urządzeniach. Korzystanie z tego rodzaju aplikacji wbudowanych preferuje 12% użytkowników z badanej grupy. Identyczny odsetek respondentów wykazał się konserwatywnym podejściem, choć związanym z wykorzystaniem pilota bądź odrębnego urządzenia sterującego dołączonego w zestawie. Niespełna 1/3
badanych uznała, że sposób sterowania wybrany przez nich powinien zależeć od rodzaju zastosowanego urządzenia IoT.

Z poziomu urządzenia urządzenie posiada
własny system do zarządzania

12%

Pilot lub inne
urządzenie, które
było w zestawie
danego urządzenia…

Przez aplikację np. na
urządzenia mobilne
lub komputery

44%

To zależy od
przedmiotu

32%

Wykres 15. Preferencje dotyczące sposobu sterowania urządzeniami z kategorii IoT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234

Analizy odpowiedzi respondentów dotyczących ich satysfakcji wskazuje, że 44%
badanych jest zadowolonych ze sposobu obsługi urządzeń IoT, natomiast ponad połowa
– 55% ma ambiwalentne odczucia, warunkując ocenę rodzajem sprzętu (wykres 16).
Odsetek użytkowników mających wyraźne problemy z obsługą urządzeń czy sygnalizujących konieczność nauki na dedykowanych systemach był marginalny, znacznie poniżej błędu statystycznego.
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Nie, obsługa urządzeń z tej grupy
wymaga często nauki. Stopień
skomplikowania funkcjonalności
powoduje, że miałem problemy

1%

Tak, jestem
zadowolony/a
urządzenia z tej
grupy są proste i
intuicyjne w
obsłudze, nie
miałem/am z tym
żadnego problemu

Trudno ocenić
jednoznacznie,
bywa rożnie w
zależności od
urządzenia

55%

44%

Wykres 16. Zadowolenie z systemu zarządzania urządzeniami z kategorii IoT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. N = 234

Na powyższe wyniki można również spojrzeć przez pryzmat funkcjonalności produktów IoT (muszą one mieć jasno zdefiniowane funkcjonalności), które użytkownik
będzie w stanie obsłużyć najlepiej z jednego urządzenia sterującego. Oznacza to, że
w przyszłości można spodziewać się, że urządzenia mobilne (bądź inne) staną się centralnym hubem sterującym wszystkimi produktami podłączonymi do sieci danego użytkownika. To z kolei spowoduje jeszcze większy stopień integracji i zmusi użytkowników do powiększania liczby produktów IoT, z których korzystają. Oznaczać to może,
że w perspektywie kolejnych lat na znaczeniu zyskają firmy, których produkty są obecnie szeroko wykorzystywane przez klientów do kontrolowania jak największej liczby
produktów. Tego typu firmom łatwo będzie oferować produkty wychodzące poza ich
dotychczasowe portfolio produktowe.

4.2.6. Analiza uwarunkowań postaw wobec IoT
W tej części pracy prezentowane są wyniki wnikliwej analizy statystycznej mającej
na celu wyjaśnienie wpływu uwarunkowań o charakterze demograficznym, wiekowym
i kompetencyjnym na postawy użytkowników wobec IoT. W analizie posłużono się
zarówno testami nieparametrycznymi (test niezależności Chi2 Pearsona), jak i parametrycznymi (test t-Studenta w planie dla grup niezależnych oraz jednoczynnikowa analiza wariancji – test F, wykorzystywany przy porównaniach średnich).
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Uwarunkowania demograficzne
Płeć okazała się mało znaczącym dyferencjatorem postaw użytkowników wobec IoT
w odniesieniu do zagadnień ocenianych w 5-stopniowych skalach, a więc motywów
decyzyjnych, wagi cech/funkcjonalności czy uwarunkowań rozwoju technologii.
W szerokiej analizie statystycznej wykazano, że kobiety przykładały większą wagę jedynie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkownika lub jego bliskich: średnia
3,82 wobec 3,42 w przypadku mężczyzn (t = 2,380, df 140,7, p < 0,05). Warto zaznaczyć, że obydwie kategorie użytkowników przywiązywały dużą wagę do tego aspektu
(powyżej wyniku średniego 3,26 na 5-stopniowej skali).
Wiek także nie różnicował ocen podstawowych wymiarów IoT. Testowanie odbywało się przy skategoryzowaniu zmiennej niezależnej do dwóch grup wiekowych wg mediany, której wartość (24 lata) dzieliła populację w proporcji 50/50. Nie potwierdzono
zatem hipotezy, aby szczególnie młody wiek, w którym w sensie społecznym dopiero
wchodzi się w pełni dorosłe życie, miał szczególne znaczenie dla tej grupy w porównaniu ze starszymi użytkownikami.
Wykształcenie, jak wykazano przeprowadzając jednoczynnikową analizę wariancji
(ANOVA), różnicowało badaną populację w ten sposób, że osoby ze średnim wykształceniem udzielały niższych ocen znaczenia IoT niż osoby z wyższym wykształceniem,
zwłaszcza technicznym, w odniesieniu do następujących aspektów:
• jakość wykonania (F = 3,972, df 2, p < 0,05) – najważniejsza dla osób z wyższym
technicznym wykształceniem,
• automatyczna aktualizacja oprogramowania urządzenia (F = 4,146, df 2, p < 0,05)
− także najważniejsza dla osób z wyższym technicznym wykształceniem,
• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa swojego lub bliskich (F = 3,135, df 2, p <
0,05) – szczególnie ważne dla osób z wykształceniem wyższym innym niż techniczne,
• możliwość łatwego współdzielenia informacji z innymi urządzeniami lub osobami
(F = 3,735, df 2, p < 0,05) − najważniejsza dla osób z wykształceniem wyższym technicznym.
Uwarunkowania związane z wiedzą
Bardzo znaczące wydaje się to, że deklarowana znajomość pojęcia Internet Rzeczy
(IoT) nie miała istotnego statystycznego wpływu na oceny motywów decyzyjnych, wagi
cech/funkcjonalności czy uwarunkowań rozwoju technologii (p > 0,05). Mogą być dwa
tego wyjaśnienia:
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• Znajomość/rozpoznawalność pojęcia IoT ograniczała się jedynie do identyfikacji
zetknięcia się z nim, bez weryfikacji poprawności przekonań czy zasobu wiedzy. Może
to oznaczać, że użytkownicy, którzy zetknęli się uprzednio z pojęciem IoT niekoniecznie wyróżniają się na tle ogółu specyficznym profilem czy zaawansowanym poziomem
kompetencji w zakresie obsługi technologii ICT.
• Istotną różnicą postaw wobec IoT jest nie tyle nastawienie na informacje o technologii/systemach IoT, ale na typ użytkowania konkretnych przedmiotów funkcjonujących w ramach tej technologii.
Uwarunkowania kompetencyjne
Najważniejszą różnicą postaw wobec IoT okazał się profil użytkownika technologii informacyjno-komunikacyjnych wynikający z samooceny w badaniu. Przy podejmowaniu
decyzji zakupowych poziom kompetencji różnicował oceny w 3 aspektach (p < 0,05),
w tym w jednym głównym, tj. funkcjonalności (F = 3,288, df 2, p < 0,05). Za drugorzędne (z uwagi na pozycję w prezentowanym wcześniej rankingu) można uznać rekomendację znajomych (F = 4,667, df 2, p < 0,05) oraz możliwości własnej konfiguracji (F = 7,266,
df 2, p < 0,05). Wskazane różnice oznaczały, że w każdym prezentowanym przypadku
użytkownicy zaawansowani w IoT znacznie odbiegali w ocenie IoT od osób celowo ograniczających do minimum wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
sieci. Jeśli chodzi o rekomendację znajomych, to była ona znacznie mniej istotna dla użytkowników zaawansowanych niż dla pozostałych (wykres 17).
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17. Profil użytkownika a motywy decyzyjne przy zakupie urządzenia z kategorii IoT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Analizując wpływ poziomu kompetencji, określającego profil użytkownika, na ocenę
funkcjonalności urządzeń IoT, należy stwierdzić, że profil zaawansowany wyróżniał się
(p < 0,05) na tle pozostałych kategorii w prawie każdej predefiniowanej funkcjonalności podanej respondentom w badaniu, z wyjątkiem oczekiwania łatwości dostępu do
rozrywki i skrócenia czasu wykonywanych czynności. Może to być związane z bardziej
realistycznymi oczekiwaniami wobec technologii. Największe było oczekiwanie automatycznej naprawy błędów systemowych w kolejnych wersjach oprogramowania oraz
posiadanie poczucia bycia na bieżąco i nadążania za rozwojem technologii (wykres 18).
Jestem w tym ekspertem, mój stopień wykorzystania oceniam jako zaawansowany lub profesjonalny
Wykorzystuję do codziennej pracy i rozrywki, nie wyobrażam sobie bez tego życia

Ograniczam do minimum wykorzystywanie, choć nie mam z tym problemu

Poczucie, że nadążam za rozwojem technologii

4,0

3,2
3,3

Łatwy dostęp do rozrywki

3,5

Automatyczne rozpoznanie zagrożenia i podejmowanie za mnie
decyzji

3,4

2,9
2,8

Wysyłanie informacji o lokalizacji urządzenia

3,7
3,8

3,1
2,9

2,6

3,6
3,3
3,4

Możliwość zdalnej diagnozy sprzętu, automatycznie przez serwis,
bez konieczności mojego udziału
Wysyłanie błędów automatycznie w celu polepszania następnych
wersji oprogramowania

2,7

4,7

3,0

Możliwość łatwego współdzielenia informacji z innymi
urządzeniami lub osobami

3,9
3,8

3,4

Zapewnienie mi większych możliwości kontroli

4,3

3,9

3,6

Zwiększenie mojego komfortu życia

4,4
4,2
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3,8
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3,8

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mojego lub bliskich

Automatyczna aktualizacja oprogramowania urządzenia

3,5

3,1

Urządzenie myśli za mnie, potrafi przewidzieć moje niektóre
działania, mam to z głowy

3,0

3,7

3,7

3,3

Skrócenie czasu wykonywania czynności

4,4
4,5

3,8

Możliwość integracji np. z innymi urządzeniami mobilnymi

4,1

3,5

Łatwość sterowania wieloma urządzeniami lub aplikacjami

3,7
1

2

3

4,0

4

Wykres 18. Profil użytkownika a pożądane funkcjonalności urządzeń z kategorii IoT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
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Podobną prawidłowość (p < 0,05) zidentyfikowano w przypadku dużego oczekiwania synchronizacji – im bardziej zaawansowany i obeznany z technologiami użytkownik, tym silniejsze przekonanie o zasadności rozwoju kierunku IoT (wykres 19).
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Wykres 19. Profil użytkownika a oczekiwanie synchronizacji różnych urządzeń IoT, w tym z produktami konkurencji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

Poziom zaawansowania wyznaczający profil użytkownika technologii informacyjnokomunikacyjnych miał także statystycznie istotny wpływ na znajomość pojęcia Internet
Rzeczy, bowiem rozpoznaje je 67% badanych wykorzystujących nowe technologie
w sposób zaawansowany lub profesjonalny, 44,8% wykorzystujących te technologie
codziennie do pracy i rozrywki oraz jedynie 20,7% ograniczających wykorzystanie nowych technologii do minimum (Chi2 =.13,411, df 2, p,0,05)10.

4.3. Wyniki badań empirycznych – perspektywa producentów IoT
4.3.1. Planowanie strategiczne w organizacji oraz wykorzystywane metody analizy
strategicznej w budowaniu przewagi konkurencyjnej
Prezentowane w tej części rozprawy obserwacje i wnioski dotyczą zagadnień poruszanych podczas wywiadów z przedstawicielami firm z działów zarówno sprzedaży,
marketingu, B+R, jak i kadry zarządzającej. Zagadnienia te obejmowały strategie wobec IoT oraz procesy czy kwestie rynkowe i konsumenckie.

10

W analizie pominięto kategorię osób unikających korzystania z nowych technologii oraz mających z nimi ewidentne problemy, z uwagi na ich zbyt małą liczebność, która w tabelach krzyżowych do testu niezależności Chi2
mogłaby zaburzać wynik.
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Z przeprowadzonych wywiadów wynika wniosek, że rozwój firmy oraz planowanie
strategiczne są ściśle związane z rozwojem produktów lub usług, które dana firma oferuje. Produkt zatem okazuje się dla przebadanych osób tak ważnym elementem i podstawą funkcjonowania firmy, że staje się on również przyczynkiem do rozwoju lub zapaści danej firmy. Z tego względu badane osoby uznają swoje produkty za kluczowe
czynniki sukcesu i w dalszym ciągu upatrują w nich najważniejszą szansę dalszego
rozwoju.
Specyfika rynku, na którym działa dana firma, determinuje przyjętą analizę strategiczną produktu, np. dla niektórych firm czynniki makroekonomiczne okazują się ważniejsze niż wpływ otoczenia bliższego. Związane jest to w dużej mierze z możliwościami, a zarazem barierami, stwarzanymi przez zewnętrzne źródła finansowania, np.
fundusze strukturalne Unii Europejskiej:
• „W perspektywie krótkoterminowej to jest proste – obecnie koncentrujemy się
nad rozwojem technologii i produktów zgodnie z rozpisanymi przetargami wynikającymi z obecnych dofinansowań unijnych. W analizie strategicznej produktu musimy
brać pod uwagę przede wszystkim wymogi przetargowe oraz rozwiązania technologiczne stosowane w danym kraju (np. rozstaw szyn w Rosji).”
• „Każda powszechnie znana analiza rynku wydaje się słuszna i prawidłowa, ale jeśli
ją zaadaptujemy do naszego bardzo specyficznego rynku z jeszcze bardziej specyficznymi uwarunkowaniami (np. w postaci dopłat unijnych) okazuje się, że obecne modele nie
są dopasowane do realiów. Realia makroekonomiczne są dla nas o wiele bardziej istotne
niż bezpośredni konkurenci. (…) problem polega na tym, aby mieć tak skonstruowany
model biznesowy, by można go było dopasować do realiów przetargowych na całym
świecie. Technologia ma dla nas olbrzymie znaczenie, podobnie jak kapitał ludzki, który
jest w stanie ją stworzyć i co ważniejsze produkować na globalną skalę.”
Wiele firm opiera się na prostej obserwacji rynku i przyjmowaniu założeń umożliwiających oszacowanie produkcji, która może być sprzedana w miejsce egzemplarzy
wycofywanych z użytku (jak np. na rynku taboru kolejowego/tramwajowego). Stwarza
to wrażenie, że są to strategie mniej lub bardziej reaktywne wobec rynku – choć bazują
na bacznej obserwacji i zdobywaniu informacji gospodarczej różnymi kanałami. Są to
raczej działania, które można uznać za wypadkową tych ustaleń w połączeniu z intuicją
biznesową. Absolutnie nie można tutaj mówić o funkcjonujących modelach rozwojowych, które pozwalałyby w bardziej systematyczny sposób porządkować i przetwarzać
informacje:
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• „Strategie, nie mówię o zarządzie, generalnie wyznacza zapotrzebowanie rynku,
który jest odwzorowaniem marketingu. Przeprowadza się analizę rynku: jakie pojazdy
obecnie jeżdżą, jakie zostaną wycofane z użytkowania w ciągu najbliższych lat
(uwzględniamy tutaj najkrótszy, ale możliwy termin wycofania z eksploatacji) (…)
Dział badań i rozwoju realizuje konkretne projekty pojazdów zgodnie z potrzebami,
które wynikają z analizy zapotrzebowania rynkowego.”
Istnieje też grupa firm, które tworząc analizy strategiczne i wizje rozwoju, opierają
się na jednym lub dwóch czynnikach, które są podstawą ich funkcjonowania i dlatego
skupiają się tylko na ich dogłębnej analizie:
• „W naszej branży głównym czynnikiem jest analiza trendów w modzie i stylu życia. Jeśli nasze produkty będą postrzegane jako niemodne lub uznane za trend zeszłego
sezonu, nie sprzedadzą się. Oczywiście możemy je kreować i to robimy, ale w dużej
mierze musimy koncentrować się na globalnych obserwacjach. Mamy swoje sposoby
działania, które od lat się sprawdzają. Tyle, jeśli chodzi o produkty, pozostaje jeszcze
sposób dystrybucji i promocji – tutaj jesteśmy liderem – kreujemy nowe podejście, które potrafi połączyć masowy rynek z indywidualnym produktem. Naszą filozofią działania jest nieustanny rozwój produktów i doskonalenie się w obszarze usług. (…) pytanie
czy rzeczy ubieralne zaczniemy sprzedawać – wszystko zależy od trendu. Wg naszej
oceny obecnie jest to zbyt mały rynek.”
• „Nasz produkt jest specyficzny – jesteśmy firmą, która oferuje produkty mobilne
i internetowe. Jak zaczynaliśmy, podejmowaliśmy trud analiz strategicznych i to było
na pewno pomocne, pozwoliło wystrzec się wielu błędów, ale będąc tu, gdzie jesteśmy
obecnie, uważam, że te metody obecnie są niedopasowane do rzeczywistości. Badamy
jeden wymiar, ale co z drugim i trzecim, jak to pogodzić? Dlatego w analizie strategicznej skupiamy się na pogłębionej analizie satysfakcji klienta (dopracowując UX całego
systemu [red. UX – user experience, tj. projektowanie doświadczeń użytkowników
aplikacji, stron www i innego oprogramowania]) i na analizie działań konkurencji lub
produktów komplementarnych, albo, żeby to ładniej brzmiało, na analizie technologii.
(…) Należałoby dla mojej branży stworzyć takie rozwiązanie, które pozwoli analizować
nawet wieloetapowo cały produkt (organizację), bo dla mnie produkt to organizacja.”
Jednak są firmy, w których podejście strategiczne do zarządzania produktem można
uznać za złożony proces, który jest ujęty w standardowe procedury:
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• „Tego jest tak dużo, że aż trudno zacząć, odpowiedź brzmi wszystkie, bo w zależności od tego, jaką grupę weźmiemy pod uwagę mamy 6 marek i oprócz tego grupy
posprzedażne, więc w zależności od produktu to będzie zupełnie inna analiza strategiczna. Na pewno uniwersalne i zupełnie podstawowe dla każdej grupy jest badanie
total rynku (wg GFK i innych dostępnych źródeł) oraz rozwoju poszczególnych segmentów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć potencjał rynku, ustalić megatrendy
społeczne i do tego dopasowywać ofertę oraz prowadzić działania komunikacyjne. To
pozwala nam kształtować portfel marek i produktów oraz zwiększać przychody całej
grupy. Oczywiście na poziomie centrali analizujemy zjawiska społeczne, działania konkurencji oraz kamienie milowe technologii, wszystkie je mapujemy i uwzględniamy
przy każdym produkcie. Projektowanie nowych pojazdów jest tak skomplikowanym
i złożonym procesem, że wymaga zaangażowania wielu nakładów, a tym samym wielu
narzędzi strategicznych. (…) Zatem nie wydaje mi się, że istnieje możliwość stworzenia
jednego, uniwersalnego narzędzia do projektowania tak złożonych produktów, ale jest
na pewno przestrzeń, w której jest narzędzie, skupiające wszystkie przeanalizowane
aspekty.”
• „Nasz rozwój strategiczny jest oparty na zbiorze wielu narzędzi. W centrali
i w regionach są utworzone specjalne jednostki zajmujące się przygotowywaniem strategii. Strategia jest wyznaczana odgórnie, ale na podstawie danych oddolnych. Jesteśmy
dostawcą dla największych koncernów na świecie i musimy swoją politykę strategiczną
uzależniać od nich. Jako taki podmiot, musimy być nieustannie przygotowani i gotowi
do zmian, które są efektem zmian polityki naszych dostawców. Dlatego jesteśmy
w procesie przechodzenia na bardziej płaską i elastyczną strukturę organizacyjną, która
pozwoli nam się jeszcze lepiej do tego dostosować.”
Okazuje się jednak, że menedżerowie sprzedaży, pomimo licznych procedur i narzędzi badawczych, wykazują ograniczone zaufanie do ich rezultatów i możliwości dostarczania wartościowej informacji dla długofalowego rozwoju produktu:
• „(…) zatem dynamika produktu jest bardzo wysoka. Obecnie wystarczy jedna organizacja, aby zmienić sposób funkcjonowania całej branży. Nie jest to trudne, wystarczy model biznesowy dopasowany do nowych zwyczajów użytkowników online. Wiedza badań jest często sprzed 2-3 miesięcy, a to już wystarczy, aby pojawił się rewolucyjny produkt, organizacja itp. Dlatego badania marketingowe w dotychczasowym rozumieniu powinny zostać zamienione na ciągły feedback – swego rodzaju big data
w ramach naszego produktu, a to z kolei powinno być powiązane z innymi danymi. Da118

ne niepowiązane z rzeczywistością nic nam nie dadzą, muszą być dokładnie zanurzone
w odpowiednim środowisku, uwzględniać często skomplikowaną sytuację rynkową. Na
tej podstawie powinien być (stworzony) model, który da nam możliwość wpasowania
tych wszystkich danych.”
• „Działając kilkanaście lat w branży i zajmując się zaawansowanymi technologiami zauważamy, że wraz z ich rozwojem, coraz mniej jesteśmy (w stanie) wynieść z tradycyjnych badań potrzeby klientów. Rynek staje się coraz bardziej rewolucyjny, a przez
to użytkownicy nie są w stanie odpowiedzieć na potencjalne potrzeby produktowe – oni
muszą mieć gotowy produkt, aby móc się wypowiedzieć, czy są stanie go używać. Nawet na poziomie badania konceptu użytkownicy nie są w stanie ocenić zasadności danego produktu. (…) O wiele więcej daje śledzenie trendów i potrzeb użytkowników
w kontekście ich dnia codziennego. Na tej bazie jesteśmy (w stanie) stworzyć i zaprogramować rozwiązania, które są dla nich wartościowe w kontekście użytkowania ich
domów. Proszę pamiętać, że popularyzujemy technologię, która jeszcze do niedawna
była dostępna jedynie dla osób bardzo zamożnych, i w związku z tym przeciętne możliwości inteligentnego domu nie są powszechnie znane.”
• „(…) oprócz badań centralnych, prowadzimy ciągłe badania klientów zarówno
tych, którzy kupili nowy samochód, jak i klientów serwisowych. Jako jeden z największych koncernów na świecie mamy ustaloną politykę dotyczącą badań lokalnych, które
pozwalają na tworzenie agregatorów informacji z regionu i całego kontynentu, aby na
tej podstawie tworzyć oferty. Ponadto analizujemy dane wtórne dotyczące car parku
i przekazujemy je do centrali firmy. Niemniej jednak decyzje dotyczące produktów zapadają centralnie i nie sposób, aby uśrednione wartości były dopasowane do rynków
lokalnych. Z drugiej też strony dla naszych produktów, ale również produkcji masowej
nie ma dużych możliwości, jeśli chodzi o personalizację regionalną.”
Wiele do życzenia pozostawiają także badania użytkowników już korzystających
z systemów w ramach ich rozwoju. Zaskakująco wiele pozostawione jest tu omawianej
wcześniej intuicji decydentów:
• „Czy badamy, jak oni [użytkownicy – przyp. aut.] się zachowują, gdy wprowadzamy jakiś nowy system i czy to jest w ogóle używalne? Chciałabym powiedzieć, że
tak, ale myślę, że nam to jeszcze średnio wychodzi, ponieważ tych systemów nie ma
jeszcze aż tak dużo, ani nie mamy też pomysłu, jak to w praktyce zrealizować (w teorii
oczywiści można wszystko).”
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• „Jako producent softu jesteśmy w stanie wyciągnąć logi i bagi systemowe poszczególnego użytkownika, ale tego nie robimy, ponieważ jest to bardzo skomplikowane pod względem prawnym oraz organizacyjnym: to są hektabajty danych, które zwyczajnie trudno ze sobą skorelować. Możemy, i to robimy, wyciągnąć dane, które bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo – wtedy w kooperacji z naszymi partnerami
biznesowymi wprowadzamy odpowiednie poprawki. (…) Przedmioty inteligentne to
żywy organizm, który w efekcie będzie musiał być podłączony do ciągłej diagnostyki,
ale nie w celu śledzenia użytkownika, a w celu jego bezpieczeństwa i obrony przed
ewentualnymi awariami – umożliwi to wykorzystanie produktów bez przestojów.”
• „Jako start up musimy poznać naszych użytkowników, aby dostarczać im soft,
który jest do nich dopasowany. Jak widzimy (może to pewien truizm), każdy użytkownik jest inny i najlepiej gdybyśmy umożliwili mu personalizację aplikacji, a to z kolei
obniżyłoby konwersję ze specjalnie zaprojektowanych miejsc reklamowych.”
Pomimo to długoterminowe strategie produktowe, jak to określili badani, „są spójne
i logiczne”, bo opierają się na obserwowanych i potwierdzonych trendach. Przykładów
dostarcza ponownie branża samochodowa inspirująca się rozwiązaniami znanymi z telekomunikacji czy e-commerce:
• „(…) dzisiaj takim słowem kluczem jest digitalizacja. Oznacza to, że bardzo
mocno idziemy w rozwiązania cyfrowe, widząc młodych konsumentów, którzy nie mają tak silnej potrzeby jak ludzie starsi, żeby posiadać rzeczy. Młodym osobom wystarczy tylko możliwość ich użytkowania, nie muszą być właścicielami. Dlatego np. następuje cała zmiana strategii sprzedażowej wybranych producentów. Przykładem może
być Audi, które swój model biznesowy postanowiło oprzeć również na gamie produktów związanych z usługami finansowymi, np. wypożyczenie, leasing konsumencki itp.
Okazało się, że będąc prekursorem takich rozwiązań, szybko stało się liderem sprzedaży
w swojej kategorii. To pokazuje, że wystarczy zauważyć zmianę w podejściu do życia,
mentalności, szybko dostosować się do zmieniających warunków, żeby zostać liderem
(przykładem była telefonia, gdzie klienci w większości mają telefony w abonamencie).”
• „Projektując oprogramowanie do pojazdów klasy premium, musimy uwzględnić, że
ich nabywcy są bardzo specyficzni. Po pierwsze są o wiele bardziej wymagający niż przeciętni nabywcy pojazdów, po drugie mają dostęp do najnowszych technologii: inteligentne
domy, biura, fabryki – to jest rzeczywistość, która ich otacza na co dzień. Często nie wiedzą
jak z nich korzystać i nie robią tego, ale mają oczekiwania „skoro mój dom to potrafi, to
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samochód tym bardziej”. Obserwując tę grupę możemy zbudować odpowiednie profile
użytkowników i bazować na nich w kontekście ścieżek rozwoju produktu. Robimy to
w bardzo podobny sposób jak sklepy internetowe lub aplikacje mobilne, które analizują
ścieżki swoich klientów i dostosowują koszyk, aby zwiększyć konwersję. Podobnie my
analizujemy klientów, żeby zoptymalizować interfejs i ułatwić korzystanie z niego.”
Każda strategia produktowa ujmowana jest w jakieś konkretne ramy czasowe, ponieważ jest to najważniejszy parametr, który pozwala organizacjom oceniać realność
planów oraz ich skuteczność (już na etapie realizacji). Wśród badanych można było
zauważyć odmienne podejście do perspektywy czasu, w jakim ma obowiązywać dana
strategia produktu. Pojawiły się również głosy, że w obecnie zmiennym otoczeniu należy mieć plan strategiczny, uwzględniający perspektywę nie dłuższą niż 5 lat, ale aby ją
zrealizować, trzeba być bardzo sprawnym taktycznie i potrafić zmieniać działania taktyczne nawet kilka razy w roku:
• „Jeśli chodzi o taktykę, to przyjmujemy maksymalnie perspektywę roku (zakładając jednocześnie możliwość dokonywania różnego rodzaju korekt), bo polski rynek jest
w tym momencie jednym z bardziej dynamicznych rynków na świecie. Wszystkie rynki
spadają, a rynek polski rośnie ok. 20% z roku na rok. Oznacza to zdecydowanie bardziej
dynamiczny rozwój niż zakładały to wszelkiego rodzaju analizy, które bazowały na
zeszłorocznym wzroście ok. 8%. Dwukrotny wzrost z roku na rok powoduje konieczność przedefiniowania założeń na obecny rok, a to zmusza nas i wszystkich naszych
kooperantów do bardzo szybkiego wprowadzenia działań, które pozwolą nam rosnąć
równie szybko, a nawet szybciej niż rynek.”
• „Jako startup musieliśmy mieć strategię i perspektywę działań na najbliższe lata,
ponieważ bez tego nie dostalibyśmy od inwestora odpowiedniego dofinansowania. Inwestor wymagał też od nas przeprowadzenia dokładnych analiz strategicznych bazujących na modelach analizy strategicznej. (…) Była to podstawa – pewnego rodzaju teoria, która została szybko zweryfikowana przez bieżącą sytuację rynkową. Produkt zaczął się szybciej przyjmować na rynku niż myśleliśmy, a przez to musieliśmy wykazać
się elastycznością i zmienić założenia przychodowe, a to z kolei przełożyło się na organizację, produkcję, marketing itd. (…) Czy strategia była zła? Plan, który ówcześnie
przyjmowaliśmy był opracowany na 5 lat, ale, jak wspomniałem, musieliśmy go zweryfikować – obecnie nie byłby już aktualny. Wiemy, co chcemy osiągnąć i w jakim kierunku zmierzamy. Po prostu weryfikujemy tylko działania operacyjne i szybciej myślimy nad rozwojem kolejnych produktów i spółek.”
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• „Nasza branża jest bardzo specyficzna – projektujemy pojazdy, które odpowiadają
w dużej mierze za transport masowy i jak praktyka pokazuje (przynajmniej ta polska)
chociaż projektujemy pojazdy na kilkanaście lat eksploatacji, to w rzeczywistości ten
czas jest znacznie dłuższy. Dlatego musimy zaprojektować produkt, który będzie spełniał normy nawet za 10 lat. Nasza strategia jest ściśle uzależniona od długoterminowych
planów rozwoju regionów i miast, a to z kolei jest ściśle związane z perspektywą unijną. Można zatem powiedzieć, że mamy zagospodarowane działanie strategiczne do
2020 r. Oczywiście nie zmienia to faktu, że już dzisiaj myślimy, co będzie po tym czasie i już przygotowujemy wstępne założenia. Z kolei działania taktyczne są ściśle związane z liczbą pozyskanych przez nas zamówień.”
Sposoby tworzenia i wdrażania strategii produktowych są jednym z najważniejszych
elementów działalności w badanych organizacjach, ale każda ma inne podejście, które
zostało wypracowane na przestrzeni lat funkcjonowania danej firmy. Niestety, ze
względu na publiczny charakter pracy i sposób badania nie zostały przez firmy przedstawione wszystkie szczegóły dotyczące tego obszaru. Niemniej jednak można wywnioskować, że organizacje w obecnych czasach upatrują w produktach kluczowych
czynników sukcesu, ale także są świadome ewolucji, która następuje w postrzeganiu konkretnych produktów przez grupy docelowe, oraz zmian charakteru danych produktów.

4.3.2. Znajomość kategorii produktów IoT
Wszyscy badani znali pojęcie Internetu Rzeczy, co więcej tylko jedna organizacja
spośród badanych nie ma w swoim portfolio tego typu produktów (chociaż jej przedstawiciel podkreślał, że ich konkurenci i dostawcy pracują nad tego typu produktami).
Ważne również, że każdy z badanych w zbliżony sposób definiował pojęcie Internetu
Rzeczy oraz potrafił wskazać branże, gdzie odsetek tego typu produktów jest największy. Jeden z badanych przedstawił dość ciekawy pogląd na definiowanie i kwalifikowanie przedmiotów grupy IoT. Według niego jest to niepotrzebna klasyfikacja, która
w najbliższym czasie przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, ponieważ produkty IoT
wyprą te tradycyjne:
• „Wykorzystywanie określenia Internet Rzeczy w moim mniemaniu jest niepotrzebne i uważam je za trochę sztuczny twór wymyślony na potrzeby consultingowe.
IoT postrzegam jako naturalny etap rozwoju produktu w dobie informatyzacji i moje
doświadczenie pokazuje, że konsumenci uważają bardzo podobnie. Dla nich staje się to
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po prostu normą, zatem dla producentów też powinno. (…) Określenie to jest zatem
bardziej potrzebne producentom, aby mogli wewnątrz organizacji zdefiniować projekty
i włączyć myślenie w kontekście sieci produktów, bo nie mają jeszcze zdefiniowanych
narzędzi, które pozwolą im podążać utartym schematem analizy procesowej.”
Wszyscy rozmówcy podkreślali, jak ważne są przedmioty IoT w kontekście rozwoju
ich organizacji. Jednak podkreślali również trudności, jakie towarzyszą wdrożeniu tego
typu przedmiotów (warto podkreślić, że są one uniwersalne, niezależnie od branży).
Z tego względu, że przełom technologiczny Internetu Rzeczy z uwagi na skalę, jaką
osiągnął i dopiero teraz jest odczuwalny dla większości organizacji, nie mają one wytycznych, jak wdrażać tego typu produkty. Dotychczas każda organizacja uczyła się na
własnych błędach jak wdrażać IoT i wydaje się, że jest to jedna z głównych barier rozwoju.

4.3.3. Bariery rozwoju IoT
Okazuje się, że barierą rozwoju strategii produktu IoT są w pewnej mierze kompetencje cyfrowe części pracowników, które nie przystają do tempa rozwoju technologii
i rynku w tym zakresie. Odbija się to zarówno na centralnym planowaniu, jak i samej
sprzedaży:
• „(…) każdy proces można polepszyć i to się dzieje. Przy każdym nowym modelu
wdrażana jest jakaś poprawka, technologia, która staje się przewagą komunikacyjną,
itd. Jednak zgodnie z filozofią naszej firmy, tworzymy produkty, w których zmiany są
do przewidzenia przez naszych klientów. IoT uznałabym za rozwiązania, których nasz
klient nie spodziewa się w samochodzie. Oczywiście wie, że one istnieją, używa ich na
co dzień, ale nie jestem przekonana, czy robiłby to w pojazdach mechanicznych, albo
inaczej, czy byłby to odpowiedni driver zakupowy dla klienta.”
• „Powiedziałbym, że stopień rozwoju IoT, nie tylko w naszej branży, jest wynikiem braków kompetencyjnych w zakresie digitalizacji na każdym etapie: od projektu,
przez produkcję, do sprzedaży. (…) Uważam, że dopiero pracownicy wchodzący na
rynek za 5-10 lat będą w pełni gotowi do tworzenia produktów IoT, bo będą mieli technologię we krwi. Oni urodzili się z internetem, nie musieli się go uczyć w żaden sposób
i przez to doskonale rozumieją sieć.”
• „Mamy na swoim pokładzie kilkunastu programistów, którzy chociaż blisko
związani z technologią, to często patrzą na nas jak na oderwanych od rzeczywistości,
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kiedy przychodzimy z propozycjami rozwoju produktu, które wynikają z obserwacji
i badań naszych userów. Patrzą na nas w ten sposób, bo nie do końca rozumieją specyfikę IoT i nowych nawyków użytkowników. (…) i wcale się nie dziwię, że ta technologia raczkuje, bo potrafię sobie wyobrazić jak trudno przeforsować tego typu rozwiązania w innych branżach. (…) Uczymy nie tylko użytkowników, ale jednocześnie naszych
programistów – to jest połączenie, które staje się głównym hamulcem rozwoju.”
Niektórzy z ekspertów wskazują również, że bariera rozwoju urządzeń IoT jest mocno skorelowana z brakiem wiedzy, a tym samym popytu na tego typu rozwiązania:
• „(…) Zatem, jeśli nasza grupa docelowa byłaby bardziej świadoma, to o wiele łatwiej byłoby wprowadzać na rynek coraz to nowsze rozwiązania. Obawa przed wpuszczeniem inteligencji do swoich domów jest zdecydowanie mniejsza na zachodzie, niż
w Polsce. Niemniej jednak, patrząc na cały, potencjalny rynek, to jego nasycenie jest
zdecydowanie za małe. Użytkownicy nie potrafią zrozumieć, że takie rozwiązania
wpływają na bezpieczeństwo, oszczędność itd. – rozpatrują to raczej w kategoriach niepotrzebnego luksusu. Wg mnie technologia IoT powinna się najpierw „zadomowić”
w innych branżach, żeby użytkownicy się z nią oswoili i przestali ją traktować jako niepotrzebny gadżet.”
• „Niewątpliwie stoimy u progu rewolucji cyfrowej (…). Jednak ta rewolucja blokowana jest przez samych użytkowników, którzy nie potrafią zrozumieć, z czym jest
ona związana. Aby ona się dokonała, potrzebny jest albo zrewolucjonizowany masowy
produkt, który otworzy oczy użytkownikom, albo produkty IoT dopasowane do użytkowników, ale w tym celu musiałyby być one zaprojektowane w kontekście samego
użytkownika i jego potrzeby, co obecnie jest trudne – technologia nawet przez samych
producentów traktowana jest jako features, który podnosi rangę produktu i który pozwala budować marżę kategorii. (…) W przeciwnym razie rewolucja ta będzie raczej ewolucją związaną ze zmianą pokoleniową użytkowników, którzy „urodzili się” w cyfrowej
rzeczywistości i jej się nie boją.”
W odniesieniu do rozwoju IoT oraz planowania strategicznego, badani zwrócili uwagę, że trudność leży w konfiguracji produktów oraz w przyjęciu właściwego, dostosowanego do potrzeb rynkowych tempa wdrażania innowacji. Wynika ono z niejednoznaczności, a nawet bardziej krzyżowania się przeciwstawnych trendów, które nie mogą
być nawet zagospodarowane przez branżę przez zmianę modelu biznesowego (jak
w przypadku np. carsharingu):
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• „Tak więc z jednej strony jest rewolucja związana z IoT, ale z drugiej strony widzimy bardzo wyraźny trend powrotu do korzeni i maksymalnego dbania o swoją prywatność. Przekładając teraz te dwa sprzeczne trendy na branżę automotive zastanawiamy się, czy ludzie chcą mieć aż taką „jeżdżącą komórkę”. Niby chcą, ale czy na pewno
nie chcą się przejechać ładnym samochodem? I teraz pytanie, co by wybrali: samochód
inteligentny czy ładny samochód? (…) Szczerze mówiąc, pomimo całego zachwytu nad
technologią IoT, myślę, że jednak ludzie tego aż tak nie potrzebują, jak myśleli że będą.
(…) trend w branży automotive idzie bardziej w tym kierunku, żeby to był samochód
samojezdny, superbezpieczny, ekologiczny i żeby klient siedział i się relaksował (chyba
że lubi jeździć). Zatem wszystko idzie jednak w kierunku takiego IoT, gdzie samochód
jawi się w przyszłości jako miejsce rozrywki, nauki, sprawdzania swojego stanu zdrowia. Możliwości jest milion, a podłączenie klienta również przez samochód do świata
wirtualnego wydaje się dla niego bardzo wygodne. Zarazem obserwujemy przeciwny
trend – ludzie 30+, mając dość technologii i ciągłego podłączenia do świata, chcą się
z niego „wylogować”, bo szukają czegoś, co można nazwać autentyzmem, a tego nie da
im w żadnym razie IoT, wręcz powiedziałabym, że ich od tego oddala.”
• „Technologia w branży fashion odgrywa mniejszą rolę niż w innych kategoriach
produktowych. Dla użytkowników liczy się marka, design i bardzo subiektywna ocena
danego produktu. (…) jednak dynamika wzrostu w kategorii wearables jest kilkunastoprocentowa, czego nie można bagatelizować, ale w dużej mierze jest ona związana ze
wzrostem sprzedaży smartwatchy, które zyskują na popularności ze względu na możliwość analizy aktywności fizycznej właścicieli. Niemniej nie można ich traktować jako
substytutu klasycznego zegarka, raczej jako dobro komplementarne (…). Moim zdaniem branża jubilerska, oprócz zegarków, nie jest przestrzenią dla rzeczy inteligentnych, które są w stanie zrewolucjonizować ten rynek, chociaż rynek smartwatchy jest
bardzo ciekawy i przygląda mu się cała branża (…). Aby wprowadzić taką markę należy zbudować cały ekosystem z softwarem i hardwarem w postaci zegarka, a do tego
byłoby potrzebne proste narzędzie do identyfikacji potrzeb grupy docelowej. (…)”
Eksperci potwierdzają także, że zauważaną barierą rozwoju IoT są obawy pewnych
segmentów klientów o bezpieczeństwo oraz wykorzystanie danych osobowych, co silnie zaakcentowano w badaniu ilościowym z użytkownikami jako dwa najbardziej istotne zagrożenia, jakie niesie IoT:
• „Automatyka w domu jest tak samo użyteczna, jak i niebezpieczna (o ile nie jest
w sposób właściwy wykonana). W niewyobrażalny sposób podnosi komfort życia, ale
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też może stworzyć zagrożenie dla domowników. Wyobraźmy sobie, że dane dostępowe
do systemu typu home assistance trafiają w niepowołane ręce, wtedy hakerzy mają dostęp do systemów alarmowych, mogą podglądać użytkowników, mieć dostęp do sejfów
itd., aby to wszystko wykorzystać przeciwko właścicielom: od włamania poczynając na
porwaniach kończąc. W naszej karierze nigdy się to nie zdarzyło, ale nie brakuje też
pseudofachowców, którzy przez brak elementarnej wiedzy wystawiają na tak olbrzymie
niebezpieczeństwo swoich klientów.”
• „(…) Zauważamy, że klient miedzy 30 a 50 rokiem życia bardzo często pyta
o ochronę danych osobowych. Chce wiedzieć, jakie dane są pozyskiwane i w jaki sposób i przez kogo będą wykorzystywane. Często też polega na informacjach, które są
jakimiś legendami, dlatego nasi handlowcy mają przygotowane manuale dotyczące
technologii IoT i nie tyko zastosowanych w danym modelu. Ale jest także klient poniżej
30 lat, dla niego prywatność i coś takiego jak dane osobowe zupełnie nie istnieje. To
jest przerażające, ale jednocześnie pokazuje, jak może się zmienić rynek w ciągu najbliższej dekady.”
• „Produkujemy pojazdy służące do transportu publicznego i zwłaszcza tutaj bardzo
newralgiczne wydają się wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem podróżnych
i ochroną danych osobowych. Wyobraźmy sobie np., że autonomiczne pojazdy, które
już są obecne na kilku lotniskach na świecie, nagle zostają przejęte przez terrorystów
i wykorzystane do ataku. Jednak w pojazdach miejskich instalowane są również urządzenia do monitoringu – jest to wykorzystywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa
podróżnym, ale może to być tez wykorzystywane do śledzenia lub innych działań niezgodnych z prawem, jeśli tego typu urządzenia zostałyby przejęte przez osoby do tego
niepowołane. (…) W pojazdach komunikacji masowych mamy możliwość również
zbudowania niewyobrażalnej bazy danych nt. podróżujących. Jakimi środkami się porusza, do jakich miejsc jedzie, co robi podczas podróży – wszystko to determinuje zbudowanie kompletnego portretu (lub profilu) każdego z podróżnych.”
• „Musimy zdać sobie sprawę, że technologia tzw. Internet Rzeczy jest procesem
nieodwracalnym, a jej popularyzacja staje się łakomym kąskiem dla hakerów, stalkerów
i innych, którzy będą próbowali przejąć tego typu produkty i wykorzystać je przeciwko
ich właścicielom. Jednak nie będzie to tylko wina producentów, którzy z teoretycznego
punktu widzenia tworzą bezpieczne produkty (lub starają się, żeby tak było). Po drugiej
stronie mamy użytkowników, którzy, jak pokazuje praktyka, totalnie nie są świadomi
i nie dbają o bezpieczeństwo w sieci. (…) Upubliczniają swoje dane, stosują krótkie
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i oczywiste hasła, logują się do sieci publicznych i wiele innych. Wszystko to sprawia,
że wystawiają się na cyberataki będąc jednocześnie bardzo łatwą zdobyczą. W tym kontekście pełna integracja i konwergencja technologiczna tworzą olbrzymie ryzyko dla ich
użytkowników. Dlatego należy rozpocząć szeroką dyskusję na temat wspólnej i jednolitej polityki i standardów bezpieczeństwa przedmiotów z grupy inteligentnych, jak również budować od podstaw świadomość użytkowników na temat bezpieczeństwa w sieci,
które w tym przypadku i w obecnych czasach jest kluczowe.”
• „W naszej firmie tworzony jest software, który ma usprawniać i ułatwiać codzienne użytkowanie luksusowych pojazdów osobowych. Jednak trzeba mieć świadomość, że tego typu software jest połączony ze wszystkimi innymi systemami, które są
obecne w pojeździe. Dlatego szczególną wagę musimy przykładać do bezpieczeństwa
danych, aby przez nasz system nikt nie dostał się do pojazdu i nie przejął nad nim kontroli lub nawet do np. podłączonego telefonu, laptopa itp., które mogą być w tym czasie
podłączone do systemów samochodowych, co umożliwi potencjalnym hakerom dostęp
do wszystkich danych właściciela pojazdu (maila, konta bankowego itp.). Może brzmi
to na razie jak z jakiegoś filmu, ale nie można tego wykluczyć i trzeba pamiętać, że
obecnie nie mamy do czynienia z pojedynczymi produktami, a raczej z całym systemem
naczyń (przedmiotów) powiązanych. Jeden błąd na etapie produkcji w jednym z przedmiotów może skutkować zawaleniem całego systemu.”
Respondenci poświęcili temu zagadnieniu bardzo dużo czasu w swoich wypowiedziach. Wskazuje to zatem, jak ważnym elementem w organizacjach staje się rozwój
produktów IoT i jak istotne jest zdefiniowanie „wąskich gardeł” w całym procesie zarządzania tego typu produktami. To, w jaki sposób organizacja poradzi sobie z wdrożeniem produktów IoT i jaki model zarządzania tymi produktami przyjmie, może decydować o jej przyszłości i możliwościach rozwojowych w najbliższych latach.

4.3.4. Stan rozwoju implementacji produktów IoT w badanych branżach
Badani eksperci branżowi pytani o stan wdrożenia innowacji IoT w swoich branżach
zgodnie konstatowali, że wielkie strategie i modele mogą rozbić się o twarde reguły
rynkowe i system powiązań gospodarczych między branżami, jednak mimo wszystko
IoT jest powoli wdrażany:
• „Mimo wszystko myślę, że to jest przedszkole. Moim zdaniem zachłysnęliśmy się
technologią IoT. Uznaliśmy, że jest wszechobecna i że zaczniemy ją forsować w każdej
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branży. Jednak praktyka pokazała, że większość organizacji nie wie jak to zrobić, że
klienci nie są gotowi na takie rozwiązania, że nie potrafią sobie wyobrazić funkcjonowania produktów połączonych między sobą. (…) dążymy do tego, aby było jak w filmach science fiction, ale mamy bardzo duży gap między możliwościami technologicznymi a całym otoczeniem (bliższym i dalszym) produktów. Doskonałym przykładem
jest Musk i jego Tesla – udowodnił, że się da – otworzył nowe drzwi, rozpoczął dyskusję, ale w praktyce do zmiany technologicznej dużo nam brakuje: świadomości klientów, infrastruktury i odpowiedniego portfela produktowego. A ponadto pamiętajmy, że
automotive nie żyje w pustej przestrzeni, jest ściśle połączone z przemysłem olejowym
i to jest trochę jak z paleniem – nie można się łatwo uwolnić od przyzwyczajeń, nałogów technologicznych.”
• „U nas na razie internet powoli wchodzi w automatykę, ale głównie w roli serwisanta. Nasze składy są podłączone do internetu i dzięki temu jesteśmy w stanie analizować ich obecny stan eksploatacyjny, położenie i inne cechy, a tym samym reagować
na różne awarie techniczne. Ten projekt realizowany jest z jedną polskich uczelni technicznych. Jednak tak sobie myślę, że nie ma problemu, żeby ten system był zintegrowany z systemem dla pasażerów – w razie awarii użytkownik otrzymuje powiadomienie
o opóźnieniu. Dla ciekawskich mogłaby być również mapa z obecną lokalizacją (coś na
zasadzie, jeszcze mam trochę czasu, nie muszę biec itp.). Wszystko jest możliwe, tylko
dotykamy tutaj bardzo szerokiego i ważnego aspektu ochrony danych osobowych, które
w dużej mierze ograniczają (i dobrze z powodów możliwości totalnej kontroli maszyn
nad naszym życiem) jeszcze bardziej dynamiczny rozwój rzeczy podłączonych do sieci.”
• „Zrobiliśmy olbrzymi postęp w rozwoju produktów sieciowych (jeśli mówimy
o krajach rozwiniętych), cały czas pracujemy nad doskonaleniem samych połączeń sieciowych, rozwojem technologii 5G, budowaniem świadomości samych produktów,
przykłady można mnożyć. Jednak nie oszukujmy się, brakuje nam niewyobrażalnie dużo do pełnej integracji systemowej i osiągnięcia tego, co zakłada idea Internetu Rzeczy
– współzależność produktów i ludzi w ramach jednego systemu. Do tego dążymy, może
nawet nie mając świadomości. W startupie, w którym pracuję, rozwijamy produkty,
które wydają się wręcz banalne i potrzebne w zasadzie każdemu. Jednak ich stworzenie,
konieczność zadbania o możliwość integracji z różnymi systemami, różne przyzwyczajenia użytkowników, a nawet ich brak świadomości technologicznej – wszystko to
sprawia, że obecnie product development jest bardzo skomplikowanym, trudnym i zło128

żonym procesem. (…) Osobiście zauważam pewną lukę w podejściu do projektowania
nowych produktów – firmy nie mają odpowiednich narzędzi, które pozwolą im zrozumieć i zaprojektować odpowiednie produkty. Nie rozumieją, że otoczenie się zupełnie
zmieniło, że profil klienta uległ modyfikacji, no i tego, że teraz ich produkt nie jest jedynym i nie tworzy własnego środowiska, on staje się integralną częścią środowiska
użytkownika i musi współgrać z jego oczekiwaniami oraz innymi produktami, które
tworzą to środowisko.”
• „Duże koncerny są zmuszone do zmiany podejścia do zarządzania swoimi produktami. Największa zmiana jest na etapie projektowania i B+R – one muszą nauczyć
się zwinnie projektować oraz zacząć myśleć systemowo, nie tylko przez pryzmat swojego produktu. Nie jestem przekonany, czy już nabyły taką zdolność oraz narzędzia do
prowadzenia takich projektów. Te zmiany z kolei pociągają zmiany na wszystkich etapach produkcji, a dalej w sposobie sprzedaży i pokazywania cech produktów w reklamie. No i tu jest całe clue rozwoju IoT – największy rozwój nastąpi w momencie masowej produkcji urządzeń (nie przez jakieś start upy czy pojedyncze firmy), a to jest możliwe tylko w momencie, kiedy zaczną to robić koncerny, ale żeby zaczęły to robić, muszą
przejść wewnętrzną reorganizację, a to trwa ze względu na rozbudowane struktury.”
• „Moja branża z natury rzeczy jest „tradycyjna” i bycie innowatorem w żaden sposób nie pozwoli na zdobycie pozycji lidera. Przedmioty z tej grupy stanowią ok. 1-2%
(w zależności od szacunków) w całej branży, czyli można powiedzieć, że nie są w żaden sposób istotne. Jednak tak jak wspomniałem, ich dynamika jest bardzo duża, więc
nie można lekceważyć tego trendu. Moim zdaniem z IoT jest tak, że każdy chciałby to
posiadać w swoim portfolio, bo jest to modne, ale się boi, czy osiągnie sukces, więc
unika wdrożenia tych produktów (ze względu na zbyt wysokie koszty). Jednak sądzę, że
rynek sam się określi i wtedy możemy być dopiero świadkami prawdziwego przełomu
technologicznego. Jednak nie wiem, kiedy to nastąpi i czy w ogóle.”
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że w badanych firmach nieustannie obserwuje się rynek i stopień rozwoju IoT, a także pracuje nad wprowadzeniem do swojego
portfolio tego typu produktów. Jednak realia rynkowe są bardzo trudne, a sytuacja dynamicznie się zmienia – IoT daje możliwości nowym organizacjom, które w bardziej
efektywny sposób mogą dostosować się do nowych uwarunkowań rynkowych, zwłaszcza że obecne organizacje działają w ramach zbudowanego już modelu biznesowego,
dostosowanego do zupełnie innych realiów rynkowych.
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4.3.5. Determinanty i uwarunkowania rozwoju produktów IoT w badanych
branżach
Najważniejszą wartością, czy korzyścią dla użytkowników w odniesieniu do IoT
może być bezpieczeństwo – w znaczeniu poprawy bezpieczeństwa oraz ułatwienia życia
przez skrócenie czasu pewnych czynności czy po prostu ułatwienia ich wykonywania.
Natomiast ze strony producentów są to przede wszystkim znacznie zwiększone możliwości budowania rozszerzonych modeli biznesowych:
• „Internet Rzeczy to rewolucja dla użytkowników i dla producentów – totalna
zmiana podejścia w postrzeganiu produktu oraz jego funkcjonalności. Rewolucja niszczy to, co było przed nią, a tutaj mamy jednak do czynienia z odpowiedzią coraz większej liczby producentów na potrzeby użytkowników, którzy stają się coraz bardziej
świadomi technologii i oczekują od produktów systemowości. Internet Rzeczy to przede
wszystkim wygoda i ułatwienie życia – w jednej z naszych spółek pracujemy nad rozwojem lokalizatora dla psów i dzieci – niby proste urządzenie, które pokazuje, gdzie się
znajdują, ale nie byłoby możliwości rozwoju tego produktu bez technologii i rozwoju
smartfonów. (...) Użytkownicy szybko przyzwyczają się do technologii, bo pomaga im
w codziennych czynnościach, a przez to codziennie dostrzegają nowe czynności, które
mogą być zastąpione przez technologie. Naszym zadaniem jako producentów jest ich
identyfikacja i odpowiedzenie na nie zintegrowanym produktem.”
• „Kluczowym zjawiskiem, jeśli chodzi o IoT jest integracja. Integracja na poziomie produkt-użytkownik, ale przede wszystkim na poziomie produkt-produkt, a przez to
ułatwienie życia użytkownikowi. Na przykład system komunikacji stosowany w jednym
z samochodów ostrzega o niebezpieczeństwach na drodze inne pojazdy, które są w stanie z wyprzedzeniem np. zmienić trasę. (…) Jednocześnie każdy z producentów musi
być świadomy, że użytkownik nie będzie wnikał jak to działa, jakie protokoły do komunikacji wykorzystuje – jego interesuje tylko jedna rzecz: to ma działać i zaspokoić
moje potrzeby i ułatwić mi życie. A przez to, że technologia ułatwia życie, to spodziewam się, że w dość krótkim czasie będziemy mieli do czynienia z masowym występowaniem przedmiotów IoT w każdej dziedzinie życia.”
• „IoT ułatwia życie ludziom – w przyszłości nie będziemy marnować czasu np. na
robienie zakupów, bo lodówka zrobi to za nas, samochody będą automatycznie umawiały się na serwis itd,. Więcej uwagi będziemy przykładać do doznań i doświadczeń (np.
znajomości, podróże, różnego typu usługi itd.), co, jak pokazują najnowsze trendy, jest
podstawą dla pokoleń Milenialsów i Generacji Z. (…) Tym samym IoT pomoże zaspo130

koić podstawowe pragnienia i dążenia nowego pokolenia, które obecnie staje się konsumentami – oni będą wybierać produkty inteligentne, które pozwolą zwolnić ich z codziennych obowiązków, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na doznawanie życia.”
• „Pamiętajmy, na jakim etapie rozwoju technologii obecnie jesteśmy: z jednej
strony mamy użytkowników, którzy nie potrafią posługiwać się smartfonem, a z drugiej
ludzi, którzy nie potrafią wyobrazić sobie życia bez smartfonu i internetu. W obecnej
rzeczywistości ten drugi staje się gatunkiem silniejszym i wypiera pierwszą grupę. Dlatego producenci porzucają tradycyjne produkty na rzecz zaawansowanych technologicznie. (…) Wszystko to prowadzi do tego, że producenci w ślad za bardziej zaawansowanymi produktami przebudowują swoje modele biznesowe (zmusza ich do tego
technologia). Na przykład jedna z polskich firm oferuje ubezpieczenie na podstawie
analizy twojej jazdy; ci jeżdżący agresywniej po drogach lokalnych i w mieście płacą
wyższe składki, niż ci spokojniejsi pokonujący małą liczbę kilometrów. Wszystko to
jest oparte na zaawansowanych modelach ekonometrycznych i statystycznych, ale bez
technologii IoT nie dałoby się stworzyć tak spójnego systemu.”
• „IoT rozwija się również poprzez digitalizację procesów, i tu mój ulubiony przykład – przyjeżdżając na serwis do tej pory u większości dealerów w Polsce każda wizyta odbywa się tak, że przyjeżdżam, prowadzi mnie doradca serwisowy, ogląda moje
auto przy mnie, robi krótki wywiad, odpowiedzi zapisuje na kartce, po czym idę z nim
do biurka, siadam i nudzę się, ponieważ przepisuje to wszystko do komputera. Teraz
wyobraźmy sobie, że prowadzone pilotażowe projekty stają się standardem: przyjeżdżam na serwis, a serwisant już wie, że pojazd X właśnie wjeżdża, robi ze mną wywiad
wraz z tabletem, diagnozuje części, np. wycieraczki, dywaniki itp. od razu mówiąc
o cenie, w systemie ma zapisane poprzednie uwagi – wszystko skraca ścieżkę i pozwala
zwiększyć komfort klienta. Nie wspomnę już o Tesli, gdzie większość przeglądów odbywa się zdalnie – centrala serwisowa dostaje informację, że samochód o numerze seryjnym X wymaga przeglądu – jedyną czynnością, którą muszę zrobić, to zatrzymać się
na poboczu i poczekać pół godziny i gotowe.”
• „Ludzie się śmieją z inteligentnego domu, nie rozumiejąc jego idei. Myślą, że to
jest jakiś wymysł nowobogackich albo ludzi co się zachłysnęli technologią. Jednak nasze przykłady realizacji pokazują, że dom jest o wiele bezpieczniejszy – masz stały monitoring sytuacji wewnątrz domu, podłączenie do 2 równoległych systemów alarmowych, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju czujniki antyczadowe, przeciwzalewowe,
które chronią twoich bliskich. Nie wspomnę o już (można powiedzieć) udziwnieniach,
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ale bardzo przydatnych, np. czujniki przewiewu temperatury, które bardzo się przydają
osobom schorowanym lub posiadającym małe dzieci. Jeden z producentów KNX podaje
dane, że w domach bez KNX vs z KNX odnotowuje się większy odsetek włamań lub
nieszczęśliwych wypadków (pożary, zalania itp.). Na tzw. zachodzie już dawno odkryli,
że inteligentny dom nie oznacza tylko komfortu, ale również większe bezpieczeństwo
i oszczędność czasu. Jest to dojrzały rynek, ale trendy pokazują, że Polska rozwija się
również pod tym kątem.”
W wywiadach indywidualnych powtórzył się także wątek rozrywki, emocji i ekscytacji, które są motorem napędowym wzrostu sprzedaży wielu branż strategicznie
związanych z rozwojem IoT. Wydaje się to spójne z opiniami respondentów w badaniu ilościowym, wiążących IoT głównie z zastosowaniami w rozrywce. Szczególnie
ważne jest to, że sama fascynacja systemami, ich możliwościami optymalizacji czy
autonomizacji i integracją może zaprowadzić na „ślepy tor ewolucji” całą branżę, o ile
nie uda jej się dopasować produktu do rzeczywistych oczekiwań klienta i motywacji
zakupowych.
• „(…) Może przykład spoza mojej branży, ale według mnie gros działań budujących świadomość Internetu Rzeczy robią producenci elektroniki użytkowej, lecz nie
mówię tylko o smartfonach czy tabletach (bo to jest oczywistość). Mam też na myśli np.
producentów telewizorów i sprzętu audio, TV smart, soundbarów czy też głośników
bezprzewodowych. Uważam, że to dzięki nim użytkownik zakochuje się w tego typu
urządzeniach i zaczyna rozumieć ideę IoT i zwyczajnie chce jeszcze więcej tego typu
rzeczy. (…) Te przedmioty to nowość i jeszcze długo nią pozostaną. Dlatego producenci powinni rozważnie wykorzystywać technologię integracji i automatyzacji, ponieważ
może się okazać, że istnieje grupa klientów, którzy traktują tego typu rozwiązania zwyczajnie jako gadżet i nie widzą wartości dodanej dla siebie. To z kolei może spowodować, że skłonność powrotu do produktów z poprzedniej kategorii jest wysoka (np.
w momencie awarii – IoT będzie „oskarżane”, że spowodowało awarię sprzętu
i zniechęci to zakupu innych produktów).”
Niektórzy z badanych zauważają również, że zmienia się paradygmat wielu produktów, które kiedyś były modne, a obecnie stały się niezbędnymi produktami, ich posiadanie jest koniecznością, a przez to zmieniła się motywacja zakupowa klientów. Tym
samym można upatrywać w IoT czynnika, który zmieni ten trend:
• „Jest taka anegdota – w latach 60. XX w. w USA każda pani z klasy średniej na
przedmieściach wymieniała lodówkę co roku, bo był nowy kolor, koleżanki wpadały,
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kawka, herbatka, pączki, nowa lodówka – show – imprezka, bo była nowa lodówka;
teraz wymieniamy lodówkę, kiedy już naprawdę musimy. Wymiana lodówki z ekscytacji zamieniła się w duży problem, którego każdy chce uniknąć. Jeśli jakikolwiek
przedmiot, a zwłaszcza samochód stanie się tą przysłowiową lodówką, to oznacza, że
dana branża może mieć duże problemy, a wręcz jest w fazie schyłkowej. Niektórzy analitycy widzą, że z branżą automotive staje się podobnie (…) Oczywiście, jak pokazuje
przykład lodówek, branża nie zniknęła, zmienił się tylko kontekst zakupowy. Podobnie
może być z samochodami, które dzięki IoT zmienią postrzeganie samochodu i dadzą
właścicielom poczucie fanu i frajdy z jazdy.”
IoT bez uwzględniania ograniczeń użytkownika docelowego (bądź ograniczeń niektórych segmentów) może prowadzić do postaw nacechowanych obawą, poczuciem
wyobcowania, czy nawet wykluczenia – w mniej skrajnych sytuacjach poczucia się po
prostu nieswojo:
• „Pamiętam jak kiedyś wsiadłem do jakiegoś Mercedesa, to czułem się jak w promie kosmicznym i nie wiedziałem jak w ogóle włączyć poszczególne funkcje ułatwiające jazdę: z każdej strony po 5 różnych gałek, każda do czegoś innego i coś cały czas
samochód do mnie gadał, więc moja pierwsza myśl – trudno takim samochodem jeździć
na co dzień. Tak jak w telefonie, masz dużo rzeczy a potrzebujesz zadzwonić, zrobić
zdjęcia lub nagrać film, ewentualnie odebrać maila i skorzystać z internetu. Oczywiście
jest to przerysowana sytuacja, ale proszę zwrócić uwagę, z jaką liczbą interfejsów mamy do czynienia, ile otacza nas różnych urządzeń – w jednym trzeba przekręcić coś
w prawo, w drugim ta sama funkcją uruchamiana jest zupełnie innym przyciskiem itd.
Za każdą funkcjonalnością zbierana jest jakaś informacja, a przez to stajemy się zasypywani przez informacje, z różnych systemów, które często się wykluczają (bo np. dany
czujnik bierze pod uwagę inną zmienną). (…) Zaczynamy dochodzić do granic, a będzie
tylko gorzej, więc producenci będą musieli znaleźć wyjście z tej sytuacji.”
Powyższe badania wskazują zróżnicowaną postawę i nastawienie badanych do
przedmiotów z grupy Internetu Rzeczy. Różnice widać nie tylko na etapie innych strategii wdrażania tego typu produktów do oferty, ale również na etapie komunikacji tego
typu rozwiązań w samej ofercie. Jednakże da się zauważyć pewne zbieżne punkty, które
zostaną wykorzystane do stworzenia modelu analizy strategicznej IoT. Głównym wnioskiem jest – brak narzędzia do analiz, projektowania i zarządzania produktami z tej kategorii, ale istnieje również pełna zgoda badanych co do perspektyw rozwoju tego typu
produktów i konieczności dostosowywania oferty do produktów inteligentnych. Bada133

nie pozwoliło również uchwycić kontekst rozwoju oraz spostrzeżenia firm z różnych
branż dotyczące postrzegania tego typu produktów przez ich klientów, co może mieć
istotne znaczenie w zaprojektowaniu uniwersalnego modelu analizy IoT.
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5. Model analizy strategicznej nowych produktów
i technologii z grupy IoT
5.1. Wstęp
Produkty typu Internet of Things są jednymi z najbardziej przełomowych rozwiązań
technologicznych, które obecnie są rozwijane na rynku. Jednocześnie konsumenci
i użytkownicy tych produktów oczekują ich stosowania w coraz większej liczbie. Oczekiwania użytkowników są na tyle duże, że „podłączenie” danego produktu zaczyna być
jego cechą podstawową, dlatego perspektywa wzrostu stosowania produktów z tej kategorii w najbliższych latach jest optymistyczna i sprzyja popularyzacji tego typu rozwiązań. Potwierdzono tę tendencję zarówno na podstawie przeprowadzonej analizy źródeł
wtórnych, jak i zaprezentowanych w dysertacji wyników badań (opisanych szczegółowo w rozdziale 3).
Osobliwy charakter tego typu produktów kształtuje nowe determinanty ich wyboru,
co wymusza na producentach reorganizację i znalezienie nowych rynków zbytu dla
produktów. Jest to tym bardziej ważne, że zarządzanie produktem stanowi istotę oraz
cel działalności większości organizacji. Studia literaturowe zamieszczone w niniejszej
pracy charakteryzują dotychczasowe podejście do strategicznego zarządzania organizacją przez produkt. Wskazują jednocześnie, że w obliczu zmieniających się warunków
funkcjonowania przedsiębiorstw oraz charakteru produktów, konieczne jest nowe podejście do całego procesu zarządzania produktem.
Osią działań staje się w tym przypadku koncepcja produktu, która w jeszcze większym stopniu determinuje przyszłe aktywności nie tylko w zakresie produktu lub grupy
produktowej, ale również wszystkich grup asortymentowych, które są w ofercie danej
organizacji. Wynika to z faktu, że produkty IoT silnie wchodzą ze sobą w interakcję.
Wpływa to również na sposób zarządzania cyklem życia produktu, gdzie można zidentyfikować różne triggery aktywizujące i pozwalające wydłużać jego czas. To z kolei
implikuje sposób budowania i zarządzania portfolio produktowym.
W rozdziale tym będzie zaprezentowany autorski model analizy strategicznej dla produktów z grupy IoT, który został stworzony na podstawie przeprowadzonych badań źródeł pierwotnych i wtórnych oraz praktyki zawodowej. W jego kontekście będzie również
scharakteryzowany proces wdrażania produktów z grupy IoT. Przedstawiona koncepcja
może być uznana za całościowy program do zarządzania produktami z tej kategorii.
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5.2. Systemowe podejście do analizy produktów Internet of Things
W tym miejscu należy podkreślić, że analiza produktów IoT nie może negować istoty samego produktu oraz zarządzania nim, co zostało zaprezentowane w dwóch teoretycznych rozdziałach dysertacji. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że, zgodnie z przytoczonymi badaniami, konsumenci nie rozróżniają tej kategorii produktowej, a tym samym
IoT nie stanowi determinanty zakupowej – użytkownik nie wybierze danego produktu
tylko dlatego, że jest on kategorią IoT. Jednocześnie samo podłączenie staje się dla
użytkowników na tyle ważną cechą, że oczekują, aby stała się ona funkcjonalnością
w coraz większej liczbie rzeczy, których używają. Na podstawie badań można wnioskować również, że stosowanie podłączonych rzeczy wzrośnie do około 80% w ciągu 5
najbliższych lat, a użytkownicy nie wykluczają zakupów coraz większej liczby przedmiotów podłączonych. Trzeba także pamiętać, że podłączenie danego przedmiotu na
tyle zmienia jego charakter, że należy opierać się nie tylko na obecnie dostępnych założeniach teoretycznych.
Z tego względu rozpatrywanie IoT jedynie w kontekście produktu w jego standardowym rozumieniu może powodować niewłaściwe zrozumienie istoty tej kategorii.
Przyjmując, że są to fizyczne przedmioty mające możliwość łączenia się z innymi produktami oraz zdolność analizy tych połączeń, produkty IoT można również potraktować
jako dane lub zmienne, które podlegają wymianie, modyfikacji oraz archiwizacji. Ponadto wszystkie części składowe tego typu produktów mogą stać się zmienną, jeśli tylko będą spełniały wymóg dotyczący wymiany i przetwarzania informacji.
Na tej podstawie można zdefiniować produkt IoT jako przedmiot będący sumą określonych zmiennych, a każda zmienna może pełnić określoną funkcję lub być składową
tych funkcji. Opierając się na takim założeniu, można stworzyć architekturę produktu
lub grupy produktowej przez odpowiednie połączenia określonych zmiennych. Tym
samym kluczowym czynnikiem sukcesu przy projektowaniu produktów jest odpowiednie zdefiniowanie zbioru podstawowych zmiennych, które będą stanowiły jądro każdego produktu lub grupy produktów. Jednocześnie muszą one być na tyle uniwersalne,
aby umożliwiały rozszerzenie podstawowych funkcjonalności, co wpływać będzie na
końcową użyteczność dla użytkownika.
Na podstawie analizy poszczególnych produktów z grupy IoT, można wyodrębnić
cztery główne kategorie zmiennych tworzących strukturę danego produktu:
1. Zmienne funkcji podstawowych – czyli zbiór funkcji zaspokajających określone potrzeby użytkownika − są to podstawowe elementy do podjęcia decyzji zakupowej,
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które w dużej mierze oceniane są pod kątem dopasowania technologicznego produktu do indywidualnych wymagań użytkownika.
2. Zmienne oceny sprawności – są to elementy dodatkowe, które nie były poddawane
ocenie przez użytkownika w procesie zakupowym, ale w dużej mierze decydują
o sprawności funkcjonowania danego przedmiotu, dlatego każde ich usprawnienie
może wpłynąć na pozytywną ocenę przedmiotu − często są to komponenty analogiczne, które dopiero stając się elementami podłączonymi do sieci, w diametralny
sposób wpływają na poprawę sprawności funkcjonowania.
3. Zmienne użyteczności końcowej – są to dodatkowe funkcje, których użytkownik nie
brał pod uwagę podczas decyzji zakupowej, ale które zwiększają funkcjonalność danego produktu i poszerzają użyteczność końcową dla użytkownika, wynikającą
z wykorzystywania tych funkcji – dzięki nim użytkownik znacznie zwiększa możliwości wykorzystywania danego produktu w stosunku do pierwotnych założeń, a tym
samym również zmienia pola eksploatacji tego produktu.
4. Zmienna globalna – jest nią suma wszystkich zmiennych, które składają się na dany
produkt, a zatem za zmienną globalna można uznać produkt, który podlega ocenie
przez użytkownika z punktu widzenia dopasowania danego produktu do pozostałych
produktów i jego kompatybilności z innym produktami, które są w jego posiadaniu.
Ogólna ocena produktu może być zatem sumą ważoną wszystkich zmiennych składających się na ten produkt, natomiast diagnoza sprawności lub użyteczności końcowej
może odbywać się na podstawie analizy tylko jednej składowej (zmiennej), która jest
najważniejsza dla użytkownika lub określonej grupy użytkowników. To właśnie na tej
podstawie dochodzi przede wszystkim do różnicowania określonych produktów, a poszczególne zmienne mogą okazać się decydującą determinantą zakupową. Z tego powodu projektując produkt IoT, należy skupić się nie tylko na zmiennych funkcji podstawowych, ale również określić funkcje dodatkowe, które umożliwią technologiczne
wyróżnienie produktu i zbudowanie przewagi konkurencyjnej.
Ze względu na dualny charakter produktów IoT, równocześnie można wyodrębnić
poziom produktów zaproponowany przez T. Levitta lub P. Kotlera (szerzej opisany
w 3 rozdziale dysertacji).
Na rysunku 42 zaprezentowano poziomy produktu przyjęte przez P. Kotlera przy
uwzględnieniu charakteru IoT. Jak można zauważyć, produkt w formie podstawowej
odpowiada podstawowej korzyści i dotyczy oczekiwań konsumentów w stosunku do
produktu niepodłączonego. Kolejne poziomy natomiast są ściśle związane z oczekiwa137

niami w stosunku do technologii IoT, które wpływają na wzrost użyteczności końcowej
produktu w formie potencjalnej. Na przykład podstawową funkcją realizowaną za pomocą samochodu jest przemieszczenia się z punktu A do punktu B. Kolejne poziomy
produktu niepodłączonego związane są głównie z komfortem i bezpieczeństwem podróży. Jednak, jeśli zaczniemy analizować tzw. samochody podłączone (connected cars),
zauważymy, że liczba funkcjonalności znaczenie się zwiększa: od możliwości stosowania interaktywnych form rozrywki podczas podróżowania przez możliwość wymiany
informacji między poszczególnymi pojazdami i infrastrukturą aż do zdalnej diagnostyki
czy też formy finansowania zakupu (np. samochód będący źródłem danych o użytkowniku oraz platformą reklamową). Jak wynika z badań, samochód podłączony od 2018 r.
będzie obowiązującym standardem w Europie i w związku z tym trwają prace na szeroką skalę związane z rozwojem dodatkowych funkcjonalności produktów IoT w tej branży.

Rysunek 42. Poziomy produktu IoT
Źródło: Opracowanie własne

Definiując IoT jako wszystko, co może być uznane za zmienną, w ramach jednego
produktu tworzy się pewien skończony zbiór zmiennych, który może być nazwany systemem. System ten składa się ze wzajemnie powiązanych układów zmiennych, które
realizują pewne określone funkcje w ramach produktu lub są zbiorem większej całości.
Tym samym produkt podłączony, który obecnie staje się systemem przyjmuje zupełnie
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odmienny charakter od przedmiotów niepodłączonych, ponieważ wchodzi w znacznie
większą interakcję z innymi produktami, tworząc kolejny system z określonymi produktami. W ten sposób system jednego produktu może tworzyć wiązkę różnych systemów,
między którymi występuje mniejsza lub większa konwergencja i kooperacja.
Ze względu na swoją wielowymiarowość i wielofunkcyjność, wiązki systemów stają
się coraz ważniejszym elementem dla samego użytkownika, który coraz częściej wybiera wiązkę systemów, a nie konkretny produkt (system). Jest to związane przede wszystkim z kompatybilnością systemów. Decydując się na konkretne rozwiązanie, użytkownik oczekuje, aby wszystkie systemy były ze sobą powiązane i miały możliwość wymiany informacji między sobą. Ponadto wiązki systemów są w stanie w stopniu o wiele
większym niż sam produkt spełnić oczekiwania użytkownika, dlatego decyzje zakupowe zaczynają być podejmowane na podstawie nie tylko oceny produktu (systemu), ale
z perspektywy wiązki systemów, tzn. w jaki sposób produkt (system) może wpłynąć na
dotychczas używane systemy lub jaki system może być zbudowany, opierając się na
wybranym produkcie.
Ponadto w tym podejściu użytkownik staje się również systemem, który jest złożony
z poszczególnych wiązek systemów, których używa lub jest w ich posiadaniu. W ten
sposób tworzy się nadrzędny system dla danego użytkownika, który można określić
jako system wartości użytkownika. System ten można nie tylko zdefiniować jako układ
produktów, ale również jako system wartości, które posiada dany użytkownik. To właśnie przekonania użytkownika determinują rozwój jego systemów produktowych,
a z tym jest ściśle związane to, że również wpływają na decyzje zakupowe odnośnie do
nowych produktów lub wiązek systemowych. Ze względu na swoją specyfikę IoT
umożliwia duże dopasowanie do poszczególnych potrzeb, a także indywidualnej konfiguracji poszczególnych funkcji.
Na rysunku 43 przedstawiono zależności, jakie występują w danym systemie wartości użytkownika. Występują tutaj wzajemne odziaływania między poszczególnymi systemami, co oznacza, że zarówno dany produkt, jak i wiązka mogą kształtować system
użytkownika, ale również odwrotnie – system wartości wpływa na wybierane przez
niego produkty.
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Rysunek 43. Systemowe zależności występujące w systemie użytkownika
Źródło: Opracowanie własne

Systemy IoT należy rozpatrywać nie tylko w kontekście jednego użytkownika, ale
również uwzględniając jego zdolności do tworzenia systemów zewnętrznych przez połączenia z innymi (nie swoimi) produktami. Ponadto, produkty IoT tworzą nie tylko
systemy dla danego użytkownika, ale ze względu na zdolność wymiany informacji bez
jego udziału są w stanie je kreować również z innymi produktami (komunikacja produkt−produkt). Tworzy się dzięki temu rozległa wielopoziomowa struktura systemów.
Na rysunku 44 przedstawiono modelowy system stworzony przez produkty IoT, który uwzględnia zarówno komunikację z użytkownikiem, jak i bez jego udziału.
Każdy ze stworzonych systemów różni się nie tylko poszczególnymi wiązkami systemowymi, ale także stopniem i możliwościami tworzenia nowych systemów i łączenia
się z poszczególnymi produktami. Dostępność tych systemów może być skonfigurowana przez użytkownika lub narzucona przez ograniczenia poszczególnych produktów.
W tym kontekście można wyróżnić następujące rodzaje systemów:
1. System zamknięty – homogeniczny układ produktów, które uniemożliwiają podłączenie innych produktów do swojej struktury. Ich zakres ogranicza się najczęściej do kilku funkcji, a liczba właścicieli i obsługujących tego typu systemy (produkty) jest minimalna. Dodawanie kolejnych układów do tego typu systemów jest najczęściej kilkuetapowym procesem, a niekiedy jest nawet niemożliwe. Jest to związane z tym, że takie systemy najczęściej występują w produktach elektroniki przemysłowej lub odpowiadają za bezpieczeństwo głównych funkcji danej organizacji lub sieci produktów.
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Rysunek 44. Ujęcie systemu produktów IoT
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Heppelmann i Porter, 2015, s. 46-47
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2. System domknięty – semihomogeniczny układ produktów, w którym istnieje możliwość zbudowania nadrzędnego systemu (np. systemu wartości) złożonego z różnego
rodzaju układów. Może być on skonfigurowany przez użytkownika za pomocą akceptacji zapytania o podłączenie się do jego systemu lub przez dodanie siebie do istniejącego już systemu. Jedynym warunkiem, jaki musi być spełniony w tym przypadku jest konwergencja poszczególnych systemów – nie będzie możliwości stworzenia poszczególnych układów, jeśli nie będzie istniała możliwość wymiany miedzy
nimi informacji. Ponadto zakres konfiguracji, zarządzania oraz zmiany od strony
protokołów poszczególnych produktów są definiowane już na etapie projektowania
produktu, a użytkownik nie ma możliwości ich zmiany. Jest to też najczęściej spotykany system wykorzystywany przez użytkowników indywidualnych.
3. System otwarty – dostępność tego systemu jest nieograniczona lub bariera wejścia
jest bardzo niska, więc może on być stworzony przez dowolną liczbę układów produktów. Ponadto, sam system może być rozwijany przez użytkowników, ponieważ
kod źródłowy takich systemów jest otwarty. Najczęstszą funkcją, którą pełni tego typu system jest wymiana informacji między użytkownikami, którzy nie tworzą tylko
jednego spójnego systemu, ale pewną społeczność, która jest związana przez ten system. Ze względu na ograniczony stopień ufności do takich rozwiązań, popularność
tego typu systemów wciąż nie jest duża.
Tym samym system staje się podstawowym elementem analizy strategicznej produktów z grupy IoT. Chociaż charakter tych przedmiotów jest odmienny od produktów
niepodłączonych, to nie ma różnicy co do samej istoty strategii produktu. Jednak systemowe podejście umożliwia lepsze zrozumienie produktu IoT – zarówno zależności
w ramach architektury produktu, jak i poszczególnych wiązek systemów, aż po użytkownika (będącego również systemem). To z kolei może powodować bardziej efektywne podejście do tworzenia strategii oraz wpisania IoT w stały element rozwoju organizacji.

5.3. Pięcioczynnikowy model analizy strategicznej produktów
Internet of Things
Przedstawione w poprzednim podrozdziale podejście traktujące produkty IoT jako
zbiór określonych układów zmiennych, który jednocześnie jest składową innych systemów (w tym użytkownika, który sam może zostać traktowany jako system), pozwala
ustalić nowe kluczowe czynniki wpływające na powodzenie danego produktu. Zdefi142

niowanie tych czynników umożliwia nie tylko sprawdzenie, z jakich układów systemowych powinien składać się dany produkt w stosunku do potrzeb użytkownika, ale również ocenić potencjalną pozycję konkurencyjną.
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz produktów IoT, opracowano pięcioczynnikowy systemowy model analizy strategicznej. Punktem wyjścia jest założenie,
że zarówno produkt, jak i wszystkie elementy związane z produktem są złożone z systemów i jednocześnie wpisują się w szerszą wiązkę systemów użytkownika lub branży
(kategorii produktowej).
Zatem centralnym elementem każdego systemu jest produkt (system produktu IoT),
którego kształt jest determinowany przez cztery zewnętrzne systemy: użytkownika,
konkurencji, komplementarne oraz własne. Jednocześnie może on również wpływać na
te cztery systemy, wymuszając na nich zmiany (np. w zakresie technologii). Ich relacje
zaprezentowano na rysunku 45.
Powstały w ten sposób system staje się elementem systemu całej kategorii produktowej lub branży, a nawet gospodarki (systemowe ujęcie tej kwestii zaprezentowano w
poprzednim podrozdziale). W tym kontekście niezmiernie ważne jest traktowanie tych
pięciu czynników jako nierozerwalnych elementów, które tworzą cały ekosystem produktowy i od których zależy powodzenie danego projektu produktowego. Kwestią
otwartą natomiast pozostaje, jakie układy zmiennych poddać analizie w ramach każdego z tych systemów, aby można było uznać tę analizę za kompletną i w pełni wartościową. Ten obszar jest szczegółowo opisany w dalszej części tego rozdziału.
Centralnym punktem jest produkt IoT, ponieważ analiza dotyczy właśnie tego produktu. Jednak w rzeczywistości punktem wyjścia analizy powinien stać się użytkownik,
który w tym podejściu rozpatrywany jest jako system użytkownika, ponieważ to on
przede wszystkim ma wpływ na kształt wszystkich zaprojektowanych wiązek systemowych danego produktu. W poprzednim podrozdziale zaprezentowano wytłumaczenie
merytoryczne co do zasadności takiego podejścia, niemniej poniżej zaprezentowano
dokładne wymiary analizy poszczególnych składowych.
Kolejnym etapem jest analiza systemów konkurencyjnych, komplementarnych oraz
własnych, które stanowią specyficzny rodzaj systemów komplementarnych. W efekcie
można przystąpić do analizy określenia modelu i projektu nowego systemu.
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Rysunek 45. Pięcioczynnikowy systemowy model analizy strategicznej IoT
Źródło: Opracowanie własne

Na rysunku 46 zaprezentowano schemat przeprowadzania analizy w ramach zaproponowanego modelu wraz z krótką charakterystyką użytych narzędzi, które podobnie
jak model są autorską propozycją. Ich dokładny opis znajduje się w dalszej części rozdziału.
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Rysunek 46. Schemat przeprowadzenia pięcioczynnikowej analizy strategicznej produktów Internet of Things
Źródło: Opracowanie własne
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Jak już zaznaczono, użytkownik jest również systemem, na który składają się układy
poszczególnych grup produktowych, których używa (inaczej mówiąc, to systemy produktowe definiują użytkownika). Założenie to jest podstawą określania grupy docelowej.
W dotychczasowym podejściu przyjmuje się, że potencjalnych użytkowników wybiera się przede wszystkim na podstawie kryteriów demograficznych, geograficznych
oraz społecznych (wykształcenie, poziom dochodów), a także poziomu zaawansowania
technologicznego, w którym uwzględnia się skłonność do skorzystania z nowych rozwiązań technologicznych.
Na rysunku 47 przedstawiono podział użytkowników ze względu na ich poziom zaawansowania technologicznego, który w dużej mierze stosowany jest przy segmentacji
dla produktów zaawansowanych technologicznie (gdzie zastosowano jakieś przełomowe technologie). Jak można zauważyć, jest on zbliżony do etapów cyklu życia produktów opisanych w teoretycznej części pracy – osoby zaawansowane technologicznie zaczynają korzystać z takich produktów na ich wczesnych etapach implementacji na rynku, po czym wraz z dojrzałością rynkową rośnie odsetek osób wykorzystujących określony produkt (lub skłonnych do jego zakupu).
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Rysunek 47. Podział zaawansowania technologicznego użytkowników
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Levitt, 2008

Dodatkowymi wymiarami są wszystkie kryteria behawioralne, które często są trudne
do zidentyfikowania, ponieważ albo tworzą zbyt pojemne kategorie nie wskazując na
najważniejsze funkcjonalności dla użytkowników, które mogłyby stać się przewagą
konkurencyjną, albo dzielą klientów na tak małe grupy, że trudno jest dopasować do
nich główne funkcjonalności produktu.
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Przyjmując taki podział, grupą docelową produktów IoT byłyby zwłaszcza osoby
z tzw. grupy early adopters, mężczyźni (bo to oni przede wszystkim interesują się nowinkami technologicznymi) z ponad przeciętnymi dochodami w gospodarstwie domowym, raczej z ośrodków miejskich (ośrodki wiejskie ze względu na problem tzw. ostatniej mili − last mile connection problem − mogłyby zostać pominięte). Jednak jak
wskazują badania przeprowadzone na potrzeby dysertacji (szczegółowo omówione
w rozdziale 4), użytkownikami przedmiotów IoT są osoby należące do różnych grup
społecznych, zawodowych i wiekowych.
Co więcej, charakter IoT umożliwia zupełnie inne podejście do segmentacji klientów. Najważniejszym kryterium przy projektowaniu tego typu produktów powinna być
ocena wykorzystywanych przez danego użytkownika wiązek systemów produktowych.
Określając rodzaj oraz ich charakter, można zdefiniować wszystkie podstawowe cechy
oraz potrzeby związane z danym użytkownikiem i na tej podstawie zbudować profil
grupy docelowej dla projektowanego produktu.
Ponadto, analizując klientów z perspektywy systemu, można jednocześnie projektować produkt przez pryzmat konkretnych funkcjonalności i rozwiązań. Taka charakterystyka odbywa się przez analizę sposobu oraz stopnia wykorzystania poszczególnych
wiązek tworzących dany system. Pozwala to nie tylko zbadać wykorzystywane już
funkcjonalności w danym systemie użytkownika, ale również dzięki temu ocenić świadomość i zaawansowanie technologiczne użytkownika (systemu).
Przeprowadzając analizę systemu użytkownika, należy skupić na pięciu pytaniach,
które pomogą zdefiniować zarówno system użytkownika, jak i system projektowanego
produktu:
− Jakie są główne elementy systemu użytkownika i w jakim stopniu są one wykorzystywane?
− Jakie są potrzeby i bariery rozbudowy systemu użytkownika?
− Jak nasz system produktu wpływa na system użytkownika?
− Jaka funkcjonalność naszego systemu jest kluczowa dla systemu użytkownika
i przyczyni się do maksymalizacji wydajności?
− Jakie cele systemu użytkownika pomoże realizować nasz system?
Na rysunku 48 przedstawiono kanwę systemu użytkownika, która może być pomocna przy jego analizie. Składa się ona z dwóch głównych części: pierwszej, charakteryzującej system projektowanego produktu oraz drugiej – obecnego systemu użytkowni147

ka. Punktem wyjścia jest tutaj wybór systemów użytkowników, z jakimi projektowany
system produktu ma współpracować. Inaczej mówiąc, są to cechy systemów użytkownika, które są najbardziej zbliżone do tradycyjnej segmentacji – uwzględnia się warunki, jakie chcemy, aby spełniały systemy użytkowników (tym samym dzielimy rynek na
grupy docelowe dla naszego produktu). Następnie analizowane są charakterystyki związane z systemem użytkownika (jego elementy, potrzeby oraz bariery, a także szeroki
kontekst wykorzystywania systemu). Znając je, można przystąpić do analizy funkcji
projektowanego systemu produktu maksymalizujących wydajność oraz określenia
głównych funkcjonalności. Na tej podstawie ostatnim krokiem jest określenie wpływu
nowego systemu na dotychczasowy system użytkownika, tzn. jak potencjalnie może na
niego wpłynąć (wraz z określeniem siły tego wpływu). Warto również podkreślić, że
analiza ta może odbywać się dla charakterystyki konkretnego systemu (osoby)11 lub
grupy systemów (osób).

Rysunek 48. Kanwa systemu IoT użytkownika
Źródło: Opracowanie własne

Analizując w ten sposób użytkownika, można uzyskać zupełnie inne wyniki niż dla
standardowej segmentacji, co bezpośrednio może wpłynąć na poszczególne funkcjonalności systemu projektowanego, dla którego dana analiza jest przeprowadzana. Dodatkowym wymiarem oceny samego użytkownika powinna być ocena jego skłonności do
11

Podejście to jest rekomendowane przez autorów koncepcji design thinkingu, którzy uważają, że projekcja skupiona wokół jednej osoby jest bardziej skuteczna do stworzenia unikalnych propozycji lub funkcjonalności produktu [http://service-design.pl/toolbox/].
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wymiany informacji, które leżą u podstaw funkcjonowania produktów IoT. Jak wynika
z przeprowadzonych badań, niektórzy z nich chcą mieć możliwość określenia rodzaju
oraz stopnia udostępnianych danych. Ponadto, szeroka wymiana danych stanowi podstawowe zagrożenie związane z używaniem tego typu produktów. Tym bardziej określenie stopnia skłonności do wymiany danych z innymi użytkownikami może stanowić
bardzo ważny element całej analizy i może mieć największy wpływ na określenie grupy
docelowej.
Tak duża atencja wobec systemu użytkownika spowodowana jest tym, że dany produkt tworzy system użytkownika, a dalej – jego samego. Przez to każdy nowy system
produktu IoT podlega bardzo dużej weryfikacji głównie pod kątem dopasowania do
obecnego systemu użytkownika, ale również przez pryzmat funkcjonalności, które
usprawnią jego funkcjonowanie. Z tego względu równie ważna wydaje się analiza systemów konkurencyjnych.
Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby dysertacji, użytkownicy
przedmiotów IoT oczekują współpracy między poszczególnymi wiązkami produktowymi, które tworzą ich systemy. Zatem rozważając systemy (produkty) konkurencyjne
w kontekście przedmiotów IoT, należy wziąć pod uwagę, że muszą one współpracować,
aby w pełni zapewnić funkcjonalność systemów użytkowników. Przede wszystkim
chodzi o systemy innych użytkowników, które mogą składać się też z konkurencyjnych
systemów, a które mogą wejść w interakcję z naszym systemem produktu. Zatem zarówno nasz produkt, jak i konkurencyjny muszą współdziałać ze sobą, aby zapewnić
ciągłość systemów poszczególnych użytkowników. Jednocześnie jednak, ze względu na
początkową fazę rozwoju IoT, klienci wybierają je w standardowych kategoriach produktowych, np. pojazdy, artykuły gospodarstwa domowego itp., gdzie większość produktów ciągle nie jest podłączonych. Jak wynika z badań, użytkownicy coraz większą
wagę przywiązują do tej funkcjonalności, ponieważ jej brak uniemożliwia użytkownikowi stworzenie spójnego systemu, co może wykluczać zakup produktów niepodłączonych.
Siła oddziaływania, jaka występuje między systemami może być najważniejsza dla
użytkownika w procesie zakupowym. Zatem należy zbadać, jaka jest siła systemów
konkurencyjnych i czy jest ona na tyle duża, żeby budować istotną przewagę oraz pozycję pierwszeństwa wyboru przez użytkowników podejmujących decyzję zakupową. Jej
ocena składa się z kilku elementów, a pierwszym jest stopień zaawansowania technologicznego IoT, tj. poziom integracji poszczególnych wiązek systemu produktu z siecią.
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Im jest on wyższy, tym może stać się bardziej atrakcyjny dla użytkownika. Wynika to z
faktu, że wraz ze wzrostem liczby podłączonych wiązek systemowych, wzrastają możliwości danego produktu – daje to szansę na stworzenie nowych funkcjonalności oraz
stworzenie na tej podstawie usług dodatkowych lub zbudowanie przewag konkurencyjnych. Przykładowo, podłączenie odpowiednich modułów umożliwia zdalną diagnozę
urządzenia, co pozwala uniknąć często niepotrzebnych napraw serwisowych,
a to w efekcie może przyczynić się do niższych kosztów eksploatacji.
Jednocześnie jednak wzrost funkcjonalności jest skorelowany z finalną ceną produktu: im więcej funkcji ma dane rozwiązanie, tym więcej jego cena wzrasta. Związane jest
to przede wszystkim z kosztem zaprojektowania i wdrożenia takiego modułu, ale również z jego utrzymaniem i zapewnieniem odpowiedniego środowiska przez cały czas
wsparcia technicznego tych produktów (szczegóły tej kwestii będą rozwinięte w dalszej
części tego rozdziału).
Narzędziem, które umożliwia zmapowanie poszczególnych funkcji projektowanego
systemu w kontekście przewagi systemowej, a tym samym określenie siły i wzajemnych relacji międzysystemowych jest wykres pozycji technologicznej (rys. 49). Składa
się on z dwóch zmiennych: funkcji IoT w danym produkcie systemowym oraz siły oddziaływania tych funkcji na system użytkownika lub dopasowania do niego. Stopień
dopasowania oznacza ocenę kompatybilności danej cechy z systemem użytkownika
(jest ona wyrażona w skali 1-10, gdzie 1 oznacza minimalne dopasowanie – funkcja
niepotrzebna dla użytkownika, a 10 maksymalne dopasowanie – funkcja kluczowa dla
systemu użytkownika). Takiej ocenie powinny zostać poddane zarówno wszystkie systemy konkurencyjne, jak i projektowany system. W ten sposób otrzymuje się mapę
funkcji systemów, na której można wyróżnić ważne dla systemu użytkownika funkcjonalności oraz zidentyfikować funkcje, które tworzą przewagę dla poszczególnych systemów produktowych.
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Rysunek 49. Wykres pozycji technologicznej
Źródło: Opracowanie własne

Wykres pozycji technologicznej pomaga w audycie najważniejszych funkcji konkurencyjnych systemów oraz zidentyfikowaniu przewag konkurencyjnych. Bardzo ważną
kwestią przy realizacji tego modułu jest ocena poszczególnych funkcji pod kątem systemu użytkownika. Każda funkcjonalność powinna mieć odzwierciedlenie w potrzebach
systemu danego użytkownika, a najlepiej byłoby, gdyby poszerzała również jego funkcjonalność.
Zdobytą w ten sposób wiedzę na temat konkurencji należy skorelować z udziałem
danego systemu w rynku. Powinno to się odbywać zarówno pod kątem udziału danej
podkategorii produktowej, jak i globalnego udziału we wszystkich kategoriach oferowanych przez danego producenta. Wskaźnik ten może być określany nie tylko na podstawie poziomu sprzedaży, ale również rozpoznawalności marki, poziomu zadowolenia
klientów, stopy odrzuceń produktów (reklamacji) itp. Jednak warto podkreślić, że wielkość sprzedaży jest podstawą oceny siły danego produktu systemowego, a tym samym
jest to najbardziej obiektywne kryterium oceny siły poszczególnych konkurentów.
Dzięki tak przeprowadzonej analizie można określić strategiczną pozycję w zakresie
przewagi technologicznej, która jest złożona z dwóch wymiarów: poziomu świadomości technologicznej oraz integracji systemowej. Pierwszy z nich definiuje stopień zaawansowania technologicznego, czyli przyjętych rozwiązań oraz innowacji technologicznych, we wszystkich grupach produktowych oferowanych przez daną organizację
oraz udział w rynku. Drugi dotyczy produktów danej firmy, które spełniają warunki
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systemów użytkowników, tworząc pewne kompleksowe rozwiązanie dla nich – oceny
tej dokonuje się na podstawie wykresu pozycji technologicznej. Przyjmując dwie skrajne miary do oceny tych poziomów, otrzymuje się macierz, która umożliwia określenie
strategicznej pozycji w ramach przewagi technologicznej jako oceny portfela produktów IoT oferowanych przez daną firmę. Wskazuje ona, jak dane grupy produktowe (lub
produkty) prezentują się na tle konkurencji i w jaki sposób dopasowane są do systemów
użytkownika (rys. 50).

ĆWIARTKA II

ĆWIARTKA III

ĆWIARTKA I

ĆWIARTKA IV

Rysunek 50. Macierz przewagi technologicznej
Źródło: Opracowanie własne

Organizacje znajdujące się w pierwszej ćwiartce (niski−niski) posiadają w swoim
portfolio nierozwinięte produkty lub wykorzystujące stare technologie, a także niedopasowane do systemów użytkowników, przez co ich udział w rynku jest mały i można
przypuszczać, że bez zmian rozwojowych może dojść do wycofania danej organizacji
lub produktu z rynku. W drugiej ćwiartce, charakteryzującej się niskim poziomem
świadomości produktów, ale wysoką integracją systemową, występują organizacje, które posiadają w swoim portfolio produkty niezaawansowane technologicznie, ale bardzo
dobrze wpisujące się w potrzeby systemów użytkowników. Są to często produkty, które
nie muszą mieć wielu zaawansowanych modułów podłączonych do sieci, co może wynikać np. z realizowania przez te produkty określonych czynności, np. sterowniki
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oświetlenia w inteligentnych domach. W kolejnej ćwiartce znajdują się organizacje,
które mają bardzo wysoki poziom zaawansowania swoich systemów produktów, jednak
nie jest on dopasowany do systemów użytkownika, przez co ich udział w rynku jest
ograniczony. Może to być spowodowane zbyt nową technologią, która nie jest kompatybilna z obecną lub zbyt dużą liczbą funkcjonalności, które obniżają postrzeganie danego produktu. W tym przypadku organizacja musi ponieść duże nakłady na rozpropagowanie danej technologii lub (w drugim przypadku) starać się zrewidować politykę
zarządzania produktem. Czwartą ćwiartkę stanowią organizacje, które są liderami rynku
przedmiotów IoT w swoich kategoriach. Oznacza to, że są przywódcami i pionierami
technologicznymi swoich kategorii, a ich produkty mają największe udziały w rynku,
ponieważ są bardzo dobrze dopasowane do systemów użytkowników. Utrzymanie tej
pozycji wymaga od organizacji ciągłych nakładów i rozwoju produktów (zwłaszcza
w zakresie dynamiki rozwojowej IoT, co będzie szerzej omówione w dalszej części tego
rozdziału).
Specyfika IoT powoduje, że w analizie tego typu produktów należy uwzględnić również inne systemy, wychodzące daleko poza funkcjonalności tworzonego systemu produktowego. Są to tak zwane systemy komplementarne, tj. takie rozwiązania, które
umożliwiają stworzenie użytkownikowi dla siebie kompletnego i rozbudowanego systemu, w którym będzie on centralnym elementem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę
na fakt, że użytkownik nie musi wskazywać na te produkty jako elementy systemu.
Ważne jest jednak to, że stanowią one często elementy infrastruktury, bez których żaden system użytkownika nie byłby w stanie osiągnąć pełnej funkcjonalności. U podstaw
takiego myślenia leży konwergencja, czyli zjawisko scalania się takich obszarów, jak:
media, informatyka i elektronika, w wyniku którego tworzy się jednolity system dla
użytkowników, umożliwiający im skorzystanie z dowolnej informacji lub jej nabycie
i nabycie usług komunikacyjnych w dowolnym miejscu i czasie, niezależnie od używanych w tym celu narzędzi [Cellary, 2002, s 40]. Można dojść do wniosku, że konwergencja stanowi sens przedmiotów typu IoT, które jak nigdy dotychczas umożliwiają
tworzenie jednolitych systemów dla użytkowników.
Projektowany system produktu może stać się systemem komplementarnym dla innych systemów, dlatego w analizie należy uwzględnić dualny i równorzędny charakter
tych relacji. Tym samym najpierw należy zidentyfikować główne wiązki systemów,
tworzące system użytkownika oraz drugorzędne dla niego systemy, będące elementem
jego infrastruktury. Na tej podstawie, w następnym kroku zostają określone poszcze153

gólne funkcjonalności tych systemów, które zostają poddane ocenie opartej na mapie
siły relacji komplementarnych (rys. 51). Składa się ona z dwóch wymiarów: siły relacji
oraz wartości tych relacji dla użytkownika. Pierwszy z nich określa, jak silna zależność
występuje między projektowanym systemem i jego funkcjonalnościami a zidentyfikowanymi systemami komplementarnymi. Drugi określa, na ile te relacje są istotne dla
użytkownika. Skala oceny zawiera się od 0 do 6, gdzie 0 oznacza, że dana relacja jest
słaba (albo bardzo słaba) oraz bezużyteczna dla systemu użytkownika. Natomiast
6 oznacza odmienną sytuację, w której dana relacja jest bardzo silna i jednocześnie
ważna z punktu widzenia funkcjonalności systemu użytkownika.

Rysunek 51. Mapa siły technologicznej relacji komplementarnej w systemach IoT
Źródło: Opracowanie własne

Zakłada się, że jest to proces ciągły, który odbywa się przez cały czas projektowania
danego systemu produktu. Wymaga on selekcji i weryfikacji zidentyfikowanych funkcji
systemów komplementarnych, zwłaszcza pod kątem technologicznych możliwości
utworzenia relacji między poszczególnymi wiązkami systemów. Zatem analiza ta powinna być uzupełniona o analizę możliwości technologicznych, obejmującą zagadnienia
związane z protokołami udostępnień danych, technologii, w jakiej został stworzony
dany system komplementarny, oraz sposobami (od strony technicznej) powiązania konkretnych wiązek systemów.
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Jak można zaobserwować, narzędzie to jest jednocześnie działaniem umożliwiającym parametryzację funkcjonalności i typów połączeń, jakie występują między poszczególnymi wiązkami systemów (portów wymiany danych), które mogą determinować architekturę projektowanego produktu. Ma ono charakter liniowy, a schemat postępowania zaprezentowano na rysunku 52.

Rysunek 52. Liniowe podejście do budowania komplementarnych systemów IoT dla użytkownika
Źródło: Opracowanie własne

Specyficznym rodzajem systemu komplementarnego są tzw. systemy własne, czyli
produkty wchodzące w skład portfolio produktowego danej organizacji, które jednocześnie tworzą własny system produktowy. Zostały one wyodrębnione w tej analizie, ponieważ stanowią istotny czynnik determinujący kształt nowych systemów produktowych, jak i motywator wyboru dla potencjalnych konsumentów. Wynika to z tego, że
produkty IoT jednej organizacji tworzone i rozwijane są zazwyczaj z wykorzystaniem
jednej platformy oraz przyjętych standardów rozwiązań. Tym samym determinuje to
wybór platformy, na podstawie której będzie stworzy dany system produktowy, oraz
narzuca określoną grupę algorytmów, które wynikają z możliwości technologicznych
tych rozwiązań. Ponadto, klienci, jak ukazują badania, są skłonni kupować produkty,
dla których znają ich system działania oraz funkcjonowania. Nie jest to tylko związane
z lojalnością w stosunku do danej marki, ale w coraz większej mierze również ze stroną
praktyczną – klienci mają większą pewność, że tworząc swój system oparty na jednym
rozwiązaniu jednej marki, unikną konfliktów oraz niepełnej kompatybilności między
poszczególnymi systemami produktu. Jest to także szansa dla organizacji, aby zbudować pełne portfolio produktowe, a tym samym zwiększyć liczbę źródeł przychodu wynikających z zarządzania produktem.
Na tym etapie należy przeprowadzić dokładny audyt technologiczny wszystkich systemów produktów, które są w portfolio organizacji oraz sklasyfikować je pod kątem
użyteczności dla grupy docelowej. Audyt technologiczny powinien zawierać takie elementy, jak np. charakterystyka platformy, frameworki (platformy programistyczne definiujące strukturę aplikacji) oraz stopień zaawansowania technologicznego tych produk155

tów (w tym celu można posłużyć się macierzą stosowaną w analizie systemów konkurencyjnych). Jest to pomocne przy identyfikacji punktów granicznych dla stosowanych
technologii w projektowanym systemie produktowym w sytuacji, kiedy organizacja nie
planuje wdrażania nowych lub przełomowych technologii, które często wiążą się z koniecznością stosowania innych rozwiązań niż obecnie stosowane.
Taka analiza jest pomocna, aby zidentyfikować obszary, w których systemy produktowe znajdujące się w portfolio produktowym są w stanie stworzyć system dla użytkownika lub jego część. W tym celu powinno się zidentyfikować obszary, w których
użytkownik używa produktów IoT, a następnie przypisać im karty systemów produktów
znajdujących się w portfolio. Systemy te należy ocenić również w kontekście dopasowania do potrzeb użytkownika (stopnia zaspokojenia jego potrzeb).
Na rysunku 53 przedstawiono modelowy wykres, tzw. krąg systemów własnych. Jest
to skuteczna metoda wizualizacji dopasowania produktów do potrzeb danego systemu
użytkownika, a także identyfikacji luk w portfolio produktowym – można dzięki temu
zlokalizować obszary potrzeb systemu użytkownika, które mogą być zaspokojone przez
nowe rozwiązanie. Im bliżej środka okręgu znajduje się dane rozwiązanie, tym bardziej
zaspokaja potrzeby użytkownika. Analogicznie, jeśli występują puste pola, wskazuje to
na obszary, w których dane systemy produktowe nie zaspokajają potrzeb systemów
użytkownika. Jednak skupienie zbyt dużej liczby systemów tylko przy jednej potrzebie
użytkownika świadczyć może o zbyt dużej centralizacji, co w dobie konwergencji oraz
przedmiotów podłączonych znacznie ogranicza ofertę dla użytkowników, tj. nie dostarcza odpowiedniej wartości.

Rysunek 53. Krąg systemów własnych służący do określenia dopasowania produktów do potrzeb użytkownika
Źródło: Opracowanie własne
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Wszystkie wymienione elementy analizy strategicznej oddziałują na każdy z aspektów produktu IoT, począwszy od jego specyfikacji technicznej, przez cenę i sposób
promocji do innych działań marketingowych, co mocno determinuje procesy i zasoby
wewnętrzne organizacji. Jest to spowodowane występowaniem między wszystkimi
elementami modelu tzw. technologicznych punktów styku. Można je scharakteryzować
jako obszary poszczególnych systemów, między którymi występuje interakcja i związana z tym wymiana danych i informacji. Im większa siła oddziaływania między poszczególnymi wiązkami systemów, tym większy wpływ mogą mieć one na kształt projektowanego systemu produktu IoT. Punkty styku, jakie występują między produktem a pozostałymi elementami budującymi system tworzą warunki brzegowe dla oferty produktowej oraz determinują pozostałe elementy oferty organizacji.
Kwestią otwartą pozostaje jednak analiza samego systemu produktu. Znając jego determinanty, można określić etapy analizy samego produktu.
Na rysunku 54 zaprezentowano kolejne działania, jakie należy wykonać, projektując
system produktu w ramach pięcioczynnikowego systemowego modelu analizy strategicznej IoT.

Rysunek 54. Schemat postępowania przy projektowaniu i wdrażaniu produktów IoT
Źródło: Opracowanie własne

Punktem wyjścia jest określenie architektury systemu produktowego. Do tego celu
przydatne są wnioski wyciągnięte na podstawie analizy funkcji pozycji technologicznej
oraz macierzy przewagi technologicznej. Umożliwia to wykreowanie modelu biznesowego dla danego systemu, w skład którego wchodzą takie aspekty, jak m.in. liczba modeli w ramach jednej linii produktu oraz funkcje w ramach każdej z wersji, sposoby
finansowania systemu itp. Należy tutaj uwzględnić nie tylko opisane wcześniej aspekty
związane z finalnym kosztem systemu oraz kosztami jego utrzymania (wsparciem tech157

nologicznym), ale również ze zwiększonym prawdopodobieństwem awarii każdego
z modułów. Wynika to z faktu, że systemy ulegają ciągłej eksploatacji, co przyczynia
się do ich potencjalnych awarii, a to w praktyce może oznaczać przerwanie właściwego
funkcjonowania całego systemu użytkownika.
Architektura systemu determinuje zakres jego funkcji, które przypisane są jednocześnie do poszczególnych modeli i stanowią podstawę ich rozróżnienia. Ze względu na
charakter IoT, muszą one zostać dokładnie dopasowane do systemów użytkownika, aby
maksymalizowały funkcjonalność. Zmapowane funkcje projektowanego systemu powinny być ujęte w kontekście punktów styku z różnymi systemami, które zostały
uprzednio zdefiniowane w analizie jako systemy komplementarne, konkurencji użytkownika oraz własne. Punkty styku pozwalają na określenie zakresu wymiany danych
między poszczególnymi wiązkami systemowymi oraz trwałości ich sparowania. Takie
działanie umożliwia charakterystykę systemu użytkownika w ujęciu rozszerzonym
o projektowany system oraz o korzyści, jakie on otrzyma z takiego działania. Z tego
natomiast wynikają przewagi końcowe dla użytkownika, które są istotnymi wyróżnikami projektowanego systemu i które mogą być potraktowane jako główne punkty, na
których można oprzeć komunikację marketingową.
Istotne w całej analizie produktu są jego systemowe możliwości rozwoju. Nieustanny
rozwój systemów, modułów do łączenia i wymiany danych, a także technologii
(zwłaszcza języków programowania) sprawia, że ulegają one ciągłym transformacjom.
Nie dotyczy to tylko kolejnych, dopiero wchodzących na rynek wersji systemów, ale
również obecnych i przyszłych, które muszą być aktualizowane, aby jak najdłużej były
w stanie współpracować ze swoimi następcami. Jednak charakter IoT sprawia, że aktualizacja systemu może nie być związana z fizyczną wymianą modułów lub nawet całego
sprzętu, ale w dużej mierze może być związana jedynie z aktualizacją oprogramowania
i może nawet zachodzić bez wiedzy użytkownika. Z tego względu ważne jest przewidywanie możliwości dalszych etapów w cyklu życia produktu, zwłaszcza ich rozwoju.
Jest to związane z określeniem zmian w kolejnych wersjach systemów – jakie funkcjonalności mogą być dodane w przyszłości oraz jak duży zakres zmian będzie towarzyszył kolejnym aktualizacjom. W ramach tego działania należy uwzględnić również sposoby przeprowadzania aktualizacji systemów, ich charakter (płatny lub bezpłatny) oraz
możliwości rozszerzenia licencji danego systemu, np. przejście na wyższy model.
Oczywiście dotyczy to systemów, w których nie ma konieczności wymiany fizycznych
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komponentów (hardware’u), a rozszerzenie związane jest tylko z aktualizacją oprogramowania (software’u).
Przeprowadzając analizę pięcioelementową należy najpierw skupić się na zewnętrznych systemach produktu, dopiero następnie przejść do analizy samego systemu produktowego IoT. W ten sposób opracowana koncepcja produktu IoT powinna być poddana ocenie dopasowania do całego systemu − ponownie analizuje się czynniki zewnętrzne, jednak w kontekście nowego produktu.
Uznając przełomowy charakter produktów IoT, uznaje się je za centralny element
funkcjonowania organizacji, któremu podporządkowane są wszystkie działania wewnętrzne, dlatego przedstawiony wyżej system nie musi dotyczyć tylko samego produktu, ale również przez swój charakter może wyznaczać warunki brzegowe dla wszystkich
aspektów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zwłaszcza dla struktury organizacyjnej, współpracy z partnerami itp. W efekcie analiza ta może być podstawowym
elementem tworzenia modelu biznesowego nie tylko dla jednego produktu, ale dla całej
organizacji – pomaga ona uchwycić cały kontekst funkcjonowania przedsiębiorstwa,
zobaczyć powiązania i relacje między poszczególnymi produktami oraz stworzyć scenariusze ich rozwoju. Przygotowując taką analizę dla produktu, można określić słabe
i silne strony całej organizacji oraz zidentyfikować portfel produktów, jaki jest dla niej
dostępny. Głównym celem stosowania tego modelu powinno być usprawnienie procesów zarządzania produktem IoT oraz innowacjami w organizacji, a w rezultacie tworzenie oferty, która będzie bardziej dopasowana do klienta. W działalności operacyjnej
powinno się wykorzystywać ten model przede wszystkim do projektowania i tworzenia
przejrzystych systemów produktowych, które będą umożliwiały efektywne zarządzanie.

159

6. Zakończenie
6.1. Weryfikacja hipotez badawczych
Przeprowadzone badania na potrzeby niniejszej pracy umożliwiły weryfikację postawionych we wstępie hipotez badawczych.
Hipoteza 1: Nie ma modelu, który pomaga firmom wdrażać produkty IoT (nowych
technologii)
Hipoteza została potwierdzona na podstawie analizy literatury przedmiotu i ośmiu
wywiadów pogłębionych indywidualnych IDI o charakterze eksperckim z przedstawicielami firm wdrażających nowoczesne technologie i produkty IoT. Producenci podchodzą do rozwoju tej kategorii w sposób inkrementalny, stopniowo dostosowując kolejne typy produktów do IoT. Opierają się przy tym jedynie na obserwacjach megatrendów, scentralizowanych korporacyjnie sposobach wdrażania innowacji i działań konkurentów oraz start up-ów, które wchodzą do branży z nowym spojrzeniem. Zachowawczy charakter działań B+R oraz menedżerów produktu może być spowodowany luką
kompetencyjną wewnątrz tych organizacji i obawą przed popełnieniem błędów pionierów. Niewiedza ta wpływa również na brak wytworzenia odpowiedniej siły popytowej
ze strony konsumentów, którzy na razie traktują podłączenie jako dodatkowe wyposażenie i dodatkową funkcję, ale w najbliższej przyszłości może to się stać standardem
oczekiwanym przez użytkowników (zostało to również potwierdzone w badaniu ilościowym przeprowadzonym na potrzeby rozprawy).
Hipoteza 2: Użytkownicy nie rozróżniają kategorii produktów IoT, chociaż z nich korzystają w ścisłym powiązaniu zarówno ze stroną produktową, jak i konsumencką
Hipoteza została potwierdzona. Pomimo że tylko 42% badanych (co należy uznać za
dobry wynik) rozpoznaje pojęcie IoT, to w praktyce ponad 96% korzysta z co najmniej
jednego produktu z tej kategorii (telefon/tablet). Ponadto użytkownicy oczekują zastosowania IoT głównie przez pryzmat swoich osobistych, dość ograniczonych bezpośrednich doświadczeń (rozrywka, życie codzienne, transport – nawigacja). Zastosowania
w produkcji, systemach zarządzania np. miastami, w energetyce, ale i ochronie zdrowia
były wskazywane przez znacznie mniej badanych, z czego niektóre z nich wydawały się
zastosowaniami wręcz abstrakcyjnymi.
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Hipoteza 3: Użytkownicy mają coraz więcej produktów typu IoT, które tworzą pewien
system (chcą, aby zachodziła między produktami konwergencja i współpraca)
Hipoteza została częściowo potwierdzona. Jak wynika z badań empirycznych, użytkownicy mają coraz więcej produktów tego typu. Ponadto, oczekują integracji systemów − dla 80% ogółem integracja jest ważna lub bardzo ważna, a 57% ogółu wykazuje
postawę typu „tak, ale…”. Aprobują w ten sposób stwierdzenie zawierające odwołanie
do integracji tylko pewnej części urządzeń z obawy o bezpieczeństwo danych i niedążenie do integracji wszystkich urządzeń między sobą. Jednakże to dobór poszczególnych
urządzeń do wyposażenia gospodarstwa domowego, nadal w stopniu marginalnym, odbywa się na zasadzie dopasowania/możliwości integracji poszczególnych systemów
IoT. W naturalny sposób ogranicza to możliwości, efektywność, czy też zdolność do
generowania wartości dodanej przez systemy. Podsumowując – użytkownicy z jednej
strony choć oczekują konwergencji, to nadal się jej obawiają, a z drugiej strony bardzo
mało wiedzą na temat zastosowań i wartości, które miałyby z niej płynąć. Ostatecznie
korzystają przeważnie z produktu w formie podstawowej, niekiedy wykorzystując
funkcje monitoringowe, a jeszcze rzadziej sterujące (pomijając w zasadzie funkcje autonomiczne).
Hipoteza 4: Użytkownicy, wybierając produkt IoT nie kierują się głównie ceną, ważne
są dla nich również te wyróżniki propozycji wartości urządzenia, które odwołują się do
aspektów socjokulturowych oraz socjoekonomicznych, jak marka, rekomendacja oraz
dogodny kanał sprzedaży
Takiemu ujęciu hipotezy przyświecało założenie, że użytkownicy choć zważają na
cenę (zwłaszcza na konkurencyjnym polskim rynku) zarówno na poziomie deklaracji,
jak i częściowo także wyborów (o czym świadczy chociażby duża dynamika przyrostu
marek i produktów oraz zainteresowania nimi klasy low price w elektronice użytkowej),
to w odniesieniu do tego rodzaju urządzeń będą kierować się także marką producenta,
rekomendacją osób zaufanych oraz systemem sprzedaży pozwalającym uzyskać dobrą
cenę i odpowiedni zasób informacji, zgodny z preferencjami (sprzedaż zdalna vs. kanał
offline – osoba profesjonalnego sprzedawcy). Założenie, że marka sprzętu będzie odgrywała znaczną rolę związane było także z obserwowaną na rynku praktyką stosowaną
przez producentów, która zmierza do ułatwień integracji systemów IoT przede wszystkim dla własnej rodziny produktów. Dodatkowo zakładano, że czynnik polecenie osób
znajomych zwiększy gotowość do zakupu z uwagi na odniesienie się do doświadczeń
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z faktycznego użytkowania oraz ponownie – zaufania; bardziej do osób niż anonimowych bądź w praktyce sponsorowanych treści w internecie.
Wynik weryfikacji hipotezy okazał się jednak odmienny od założonego, gdyż podstawowymi uwarunkowaniami decyzyjnymi (na poziomie deklaracji) okazały się funkcjonalność urządzeń – 95% (rozumiana jako łatwość obsługi i użyteczność dla własnych
celów), jakość wykonania (w sensie „wystarczająco dobra przy rozsądnej cenie”), mobilność sprzętu oraz stopień ułatwiania codziennych czynności (istotne lub bardzo istotne dla 80%). Cena znalazła się w grupie głównych uwarunkowań decyzyjnych mających wpływ na zakup urządzeń IoT, jednak dopiero na 5. pozycji. Ważne podkreślenia
jest, że takie uwarunkowania jak marka, rekomendacja znajomych oraz proces sprzedaży okazały się na poziomie deklaracji najmniej istotne w rankingu składającym się z 13
pozycji (minimalne lub małe znaczenie tych uwarunkowań wskazało od ok. 20% do
40%). Wyniki te oznaczają, że w świadomości konsumentów bardziej istotne są aspekty
utylitarne − funkcjonowanie samego urządzenia i urządzenia w kontekście czynności/zadań, które ma wspierać.

6.2. Realizacja celu rozprawy
W niniejszej pracy podjęto temat analizy strategicznej produktów z grupy Internet of
Things, wskazując na ich przełomowy charakter, a tym samym na konieczność nowego
podejścia do zarządzania tego typu produktami, uwzględniając ich wielowymiarowy
charakter oraz zwiększone oczekiwania użytkowników w stosunku do organizacji je
oferujących. Wskazując na stan wykorzystania i bariery rozwoju produktów tej grupy
w kontekście rozwoju organizacji, a także uwzględniając badania z zakresu prowadzonej analizy strategicznej produktów Internet of Things i stopień wykorzystania oraz
rozwoju tej grupy produktowej (zarówno ze strony producentów, jak i konsumentów –
użytkowników indywidualnych), można uznać, że rozprawa stanowi teoretyczno-empiryczne studium produktów Internet of Things.
Głównym celem pracy było zaproponowanie modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things oraz metodyki jego zastosowania. Jest on odpowiedzią
na sformułowany problem badawczy: w jaki sposób przeprowadzić analizę strategiczną
produktów z grupy Internet of Things, i wynika również bezpośrednio z sformułowanych pytań badawczych zaprezentowanych we wstępie niniejszej dysertacji.
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Realizacja głównego celu pracy wymagała wykonania zadań pośrednich (celów
szczegółowych) w zakresie:
− teoriopoznawczym:
1. Analiza oraz krytyczna ocena literatury przedmiotu dotycząca analizy strategicznej organizacji w kontekście jej rozwoju.
2. Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu odnosząca się do zarządzania
produktem w dobie informatyzacji.
3. Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu obejmująca informacje na temat
zarządzania innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem Internet of Things.
− poznawczo-wyjaśniającym:
1.

Charakterystyka koncepcji Internet of Things z uwzględnieniem perspektywy
klienta i producenta.

2.

Identyfikacja oraz analiza uwarunkowań wdrażania produktów IoT (kwestie
produktowe i konsumenckie).

3.

Zdefiniowanie potrzeb użytkowników IoT oraz określenie kluczowych czynników sukcesu przy wprowadzaniu tego typu produktów.

4.

Identyfikacja i analiza wykorzystywanych narzędzi analizy strategicznej przez
producentów produktów z grupy IoT.

5.

Identyfikacja stanu obecnego i potencjału rozwojowego produktów z grupy IoT.

Kolejność powyższych zadań (celów) odzwierciedla przyjętą koncepcję rozprawy
doktorskiej oraz jest zgodna z jej strukturą.
Cele w zakresie teoriopoznawczym zostały zrealizowane w części teoretycznej niniejszej pracy, gdzie opisano obszerną analizę literatury krajowej i zagranicznej, na
podstawie której dokonano krytycznej oceny sposobu wykorzystywania analizy strategicznej do rozwoju organizacji oraz oceniono podejście do zarządzania produktami
w czasie obecnej rewolucji cyfrowej. Wskazano, że strategia stała się kluczowym czynnikiem sukcesu dla każdego przedsiębiorstwa, dlatego tradycyjne zarządzanie strategiczne, wywodzące się od F.W. Taylora i H. Fayola, zamieniło się w zarządzanie strategiczne, które obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji. Strategii przypisano jeszcze większą rolę w określaniu zasobów niezbędnych do budowania i utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej. Uznano również, że produkt stanowi obecnie centralny punkt działalności przedsiębiorstwa i cel sam w sobie, ponieważ jest trwałym nośnikiem wartości przedsiębiorstwa oraz atrybutem marki, która jest istotnym
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czynnikiem wyboru produktu w momencie podejmowania decyzji zakupowych. Jednocześnie przyjęto pogląd występujący w literaturze, że za produkt można uznać wszystko
to, co może być umieszczone na rynku jako element zwrócenia uwagi, nabycia i wykorzystania oraz konsumpcji zaspokajającej potrzeby danej grupy konsumentów.
Zatem w kontekście analizy strategicznej należy w większym stopniu uwzględniać
perspektywę produktu, której analiza możne istotnie wpłynąć na postrzeganie procesów
zachodzących w organizacji, jej struktury, a nawet celów przez nią realizowanych.
W dalszej części pracy zwrócono uwagę, że znaczenie produktu uległo znacznemu
rozszerzeniu dzięki powszechnej informatyzacji, globalizacji oraz procesom zachodzącym w rozwiniętych gospodarkach opartych na wiedzy. Stają się one tym samym powodem zmian o charakterze transformacyjnym dla każdej z branż. Do tego typu zmian
zaliczono Internet Rzeczy. Wydaje się on jedną z najważniejszych zmian o charakterze
procesowym, użytkowym, a nawet społecznym. W kontekście Internetu Rzeczy produkt
obecnie nie jest już jednowymiarowym produktem w formie fizycznej, ale staje się
również wielowymiarowym produktem w formie cyfrowej, składającym się z danych,
które stanowią element wymiany między poszczególnymi systemami.
Te same czynniki wpływają również na rozwój organizacji i determinują zmiany
w podejściu do zarządzania strategicznego, powodując, że obecnie o wiele większe korzyści są w stanie zdobyć organizacje, które mają elastyczną strukturę oraz wiedzę jak
budować swoją przewagę opartą na technologicznych i procesowych innowacjach,
a także świadomie stosować rezultaty prac badawczo-rozwojowych we wszystkich swoich produktach.
Cele poznawczo-wyjaśniające opisano zarówno w części teoretycznej, jak i empirycznej pracy. Większość celów zrealizowano dzięki badaniom empirycznym.
Chociaż pojęcie Internet of Things pojawiło się prawie dekadę temu, to w rzeczywistości dopiero obecnie wystąpiła masowa popularyzacja tego typu produktów oraz próbą ich zdefiniowania od strony teoretycznej. Nie ma ogólnie przyjętej definicji, stąd
również kwalifikacja produktów do tej kategorii jest niejednoznaczna. Jak wskazują
przeprowadzana analiza źródeł wtórnych oraz badania empiryczne, ta niejednoznaczność ma wpływ również na konsumentów, którzy nie widzą różnicy między produktem
a produktem podłączonym do sieci. Inaczej ujmując, użytkownicy traktują produkty
z grupy IoT i ich podstawową funkcjonalność, tj. podłączenie do internetu, jako oczekiwany poziom wyposażenia dla coraz większej liczby produktów. To z kolei wpływa
na producentów, którzy obserwując rynek, starają się w coraz większym stopniu zbu164

dować portfolio produktów podłączonych do sieci. Nie mając pełnej wiedzy, starają się
wykorzystać dotychczasowe modele analizy strategicznej i podejście do zarządzania
produktem do tworzenia innowacyjnych produktów IoT, które znacznie różnią się od
dotychczasowych rozwiązań. W wyniku tego, klienci otrzymują niedopasowany produkt, który nie spełnia ich podstawowych wymagań w odniesieniu do produktów podłączonych do internetu, co w długiej perspektywie może nawet wpłynąć na postrzeganie
i preferencje danych rozwiązań.
Obecność technologii cyfrowych niemal na każdym etapie życia człowieka powoduje, że IoT staje się coraz łatwiej dostępne, a klienci w sposób ewolucyjny definiują potrzeby i zakres wykorzystania tych rozwiązań. W odpowiedzi na nie powstają produkty,
które posiadają jedynie dołożony moduł (funkcjonalność) podłączenia do internetu. Sytuacja ta powoduje, że na rynku pojawia się więcej produktów, które mogą zostać zakwalifikowane jako IoT, ale jednocześnie nie wykorzystują one potencjału, który ma ta
grupa produktów. Wielość systemów i rozwiązań ogranicza użytkowników w wykorzystywaniu pełnych funkcjonalności, a także poszerzaniu asortymentu. Wynika to przede
wszystkim z tego, że producenci postrzegają tę grupę produktów w ich standardowym
rozumieniu, wypaczając jednocześnie istotę IoT. Powodem wydaje się pomijanie faktu,
że produkty IoT składają się również z produktu w formie cyfrowej, czyli stają się swego rodzaju zmienną podlegającą: wymianie, modyfikacji, a nawet archiwizacji. Oznacza
to, że na każdym etapie cyklu życia produktów producenci powinni dbać zarówno
o produkt w formie fizycznej, jak i cyfrowej.
Tak scharakteryzowana koncepcja Internet of Things oraz identyfikacja uwarunkowań wdrażania produktów stanowiła podstawę do wyznaczenia kierunku dalszych prac
badawczych nad zagadnieniem związanym z opracowaniem modelu analizy strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things. Pozostałe cele szczegółowe
zostały zrealizowane na podstawie wyników przeprowadzonego badania empirycznego.
Stanowiły one również podstawę do zweryfikowania hipotez badawczych w części empirycznej dysertacji.
Cele szczegółowe umożliwiły zrealizowanie celu głównego pracy, tj. zaproponowanie modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things oraz metodyki
jego zastosowania. Zaprezentowano autorski model, który opiera się na ujęciu systemowym IoT, gdzie produkt (oprócz fizycznej formy) traktowany jest jako układ zmiennych (systemów). Umożliwiło to sformułowanie koncepcji, w której zarówno produkt,
jak i wszystkie jego elementy są złożone z systemów, tworząc w ten sposób wiązkę
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różnego rodzaju systemów użytkownika i branży. Zatem, ze względu na swoją charakterystykę, produkt został uznany za system wchodzący w interakcje z innymi systemami. Opierając się na tym założeniu, określono czynniki, które na niego wpływają, a są
nimi systemy: użytkownika, konkurencji, komplementarne oraz własne. Tworzy się
w ten sposób nierozerwalne elementy analizy, które umożliwiły zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu dla danego produktu − systemu. Stanowiło to punkt wyjścia
do wypracowania szczegółowych metod analizy każdego z 5. elementów zaproponowanego modelu, które przedstawiono w ostatniej empirycznej części pracy, wraz z charakterystyką ich wykorzystania.
Wśród głównych zalet opracowanej metody można wskazać:
− dostosowanie metody do charakterystyki produktów z grupy Internet of Things, przy
uwzględnieniu ich cech zarówno fizycznych, jak i cyfrowych (wynikających z podłączenia produktu do sieci);
− łatwość wykorzystania przez małe i duże organizacje – wykonywanie analiz nie wymaga wykorzystania znacznych zasobów;
− kompleksowość – przedstawiona metoda pozwala przeanalizować wszystkie elementy składowe i cechy produktu oraz czynniki na niego wpływające (otoczenie bliższe
i dalsze) z uwzględnieniem charakterystyki Internet of Things;
− elastyczność i uniwersalność podejścia umożliwiają użycie go na każdym etapie zarządzania produktem, zwłaszcza na etapie projektowania i budowania koncepcji produktu, oraz analizę zarówno poszczególnego produktu, jak i całego portfela – grupy
produktowej.
Pozwala to traktować pięcioczynnikowy model analizy strategicznej produktów Internet of Things jako kompletne narzędzie umożliwiające zarządzanie produktami z tej
grupy. Jednocześnie zaprezentowane systemowe ujęcie produktu można uznać za przełomowe w kontekście naukowej próby zdefiniowania Internet of Things. Oprócz wskazanego wkładu o charakterze praktycznym, w pracy znajduje się holistyczny opis zarządzania produktami oraz charakterystyka analizy strategicznej, wraz z ich oceną
w kontekście zmieniających się realiów rynkowych. Zatem można uznać, że niniejsza
dysertacja stanowi szerokie studium zarządzania innowacjami i produktami Internet of
Things, a tym samym wypełnia lukę badawczą w zakresie zarządzania produktami IoT.
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6.3. Kierunki dalszych prac badawczych
Niniejsza praca doktorska nie wyczerpuje wszystkich zagadnień i obszarów badawczych związanych z Internet of Things. Jest to technologia, która ciągle się rozwija i jest
mocno skorelowana z rozwojem innych obszarów, takich jak np. infrastruktura sieciowa, powszechność internetu, i związana z tym świadomość technologiczna użytkowników. Zatem należy ciągle monitorować czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na
produkt, zwłaszcza że dynamika zmian w tym obszarze jest bardzo wysoka. Z kolei
multidyscyplinarność produktów Internet of Things stwarza konieczność badania korelacji z czynnikami, które pozornie nie muszą na nie wpływać.
Praca zawiera opis modelu analizy strategicznej Internet of Things, który może być
podstawowym źródłem informacji i kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką, a zwłaszcza tych, którzy zarządzają tego typu produktami. Jednak
przedstawiony model wymaga wdrożenia i zweryfikowania pod kątem wykorzystania
w praktyce wszystkich narzędzi w nim zawartych. Umożliwi to weryfikację założeń
dotyczących praktyczności i uniwersalności zaproponowanej metody, ponieważ ciągle
otwartą kwestią pozostaje to, w jaki sposób zaproponowana metodyka może rzeczywiście wpływać na kształt produktu i czy ten wpływ będzie pozytywny.
Z powyższego względu kolejne prace badawcze powinny być ukierunkowane na weryfikację empiryczną przedstawionego modelu oraz ewentualną ewaluację narzędzi
i metodyki ich wdrożenia. Weryfikacja ta powinna być podzielona na dwa poziomy:
pierwszy − na bazie produktu, który będzie w fazie koncepcyjnej oraz drugi − na wdrożonej grupie produktowej, która umożliwi ocenę narzędzi portfelowych w przedstawionym modelu. Ponadto tak przeprowadzona weryfikacja powinna uwzględniać kontekst
postępu naukowego oraz rozwój prac B+R.
Tym samym kierunki dalszych prac można podzielić na obszar praktycznej weryfikacji zaproponowanego modelu oraz nieustanne, pogłębione studia literaturowe w zakresie Internet of Things i doskonalenia modelu. Autor niniejszej rozprawy zamierza
podjąć prace nad rozwojem modelu i prowadzić dalsze badania, aby jak najdokładniej
zgłębić tematykę Internet of Things, zwłaszcza w kontekście zarządzania strategicznego
oraz narzędzi ułatwiających pracę nad tego typu produktami.
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