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WPŁYW INNOWACJI NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU 
NA PRZYKŁADZIE BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

IMPACT OF INNOVATIONS ON INDUSTRY 
DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE 
OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

 

Streszczenie: Celem artykułu było zaprezentowanie rozważań na temat rodzajów innowa-
cji wdrażanych w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej oraz ich wpływu na rozwój 
tychże przedsiębiorstw. W związku z powyższym dokonano analizy literatury oraz raportów 
Clarivate Analytics, State of Innovation Report 2017: The Relentless Desire to Advance oraz 
Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce, Raport KPMG w Polsce z ini-
cjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W  opracowaniu zaprezentowano 
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również przegląd definicji i rodzajów innowacji w aspekcie podsektorów oraz ich wpływ na 
rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Przestawiono rozważania dotyczące rodzaju oraz stop-
nia, w jakim przedsiębiorstwa wdrażają rozwiązania innowacyjne mające miejsce w proce-
sach występujących na liniach produkcyjnych jak również w samych podzespołach. 
Na przestrzeni ostatnich lat, kiedy postęp technologiczny nabrał ogromnego tempa, to wła-
śnie odpowiednie zarządzanie innowacjami ma istotny wpływ na przyszłość organizacji. Po-
zwala to na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a niejednokrotnie na uzyskanie 
znacznej przewagi względem konkurencji
Artykuł opracowano na podstawie analizy literatury oraz danych statystycznych.

Słowa kluczowe: innowacja, rodzaje innowacji, przemysł motoryzacyjny, zarządzanie inno-
wacjami, patent

Abstract: The aim of the article was to present the reflections on the types of innovations 
implemented in enterprises from the automotive industry / Automotive / and the impact on 
the development of these enterprises.
In connection with the above, the analysis of the literature and the Clarivate Analytics re-
port, State of Innovation Report 2017: The Relentless Desire to Advance and The condition 
of the automotive industry and its role in the Polish economy, KPMG report in Poland at the 
initiative of the Polish Automotive Industry Association.
The study also presents an overview of the definitions and types of innovations, in the aspect 
of subsectors and their impact on the development of the automotive industry. There are 
presented considerations regarding the type and degree in which enterprises implement in-
novative solutions that take place in the processes occurring on production lines as well as 
in the components themselves.
In recent years, when technological progress has gained enormous pace, the right mana-
gement of innovations has a significant impact on the future of the organization. It allows 
to strengthen the position of the company on the market, and often to gain a significant 
competitive advantage
The article was prepared on the basis of literature analysis and statistical data.

Keywords: innovation, types of innovation, automotive industry, innovation management, patent

Wstęp

Celem artykułu była analiza wpływu innowacji na rozwój przemysłu na przy-
kładzie branży motoryzacyjnej, w oparciu między innymi o  przegląd definicji oraz 
raporty „Clarivate Analytics, State of Innovation Report 2017: The Relentless Desire 
to Advance”, Raportu GUS z roku 2017: „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2014-2016” oraz „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej go-
spodarce, Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Mo-
toryzacyjnego”. 
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Zaprezentowano procentowy udział rozwiązań innowacyjnych w danych pod-
sektorach branży motoryzacyjnej. Przedstawiono również, jak na tle innych gałę-
zi przemysłu prezentuje się wyżej wspomniana branża pod kątem innowacyjności 
oraz aspektu społecznego, jakim jest zatrudnienie, które dzięki prężnie rozwijającej 
się produkcji ma tendencję rosnącą. W branży motoryzacyjnej wdrażanie innowacji 
jest bardzo istotne, zwłaszcza w sytuacji kiedy konkurencja na rynku jest ogromna. 
Bywa, że wdrażane rozwiązania innowacyjne decydują o rozkwicie bądź nawet dal-
szej egzystencji przedsiębiorstwa.

1. Innowacje – definicje i znaczenie

Wiek XX to okres, kiedy nastąpił znaczny rozwój techniczno-technologiczny, 
zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Wdrażano coraz to nowsze rozwiązania inno-
wacyjne, mające na celu usprawnić produkcję, a użytkownikom zapewnić większy 
komfort i bezpieczeństwo. 

Pojęcie innowacji wprowadzone zostało do nauk ekonomicznych przez J.A. 
Schumpetera w początkach ubiegłego stulecia1. „Prekursorami teorii innowacji są 
J.B. Say i J.A. Schumpeter, którzy w swoich pracach eksponują wyjątkową rolę inno-
wacji w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym”2.

Pod hasłem innowacja można odnaleźć wiele definicji.
Jedna z nich przedstawia innowację jako „wprowadzenie do użytku nowych rze-

czy, pomysłów lub sposobów postępowania. Potocznie innowacja utożsamiana jest 
najczęściej ze zmianami technicznymi i pojmowana jako prowadzenie działalności 
badawczo-rozwojowej przez jednostki gospodarcze, której wynikiem są wynalazki, 
wprowadzane następnie na rynek”3.

Podręcznik Oslo4 z kolei opisuje działalność innowacyjną jako „wszystkie działania 
o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, 
które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowa-
cji. Niektóre z tych działań mogą mieć same z siebie charakter innowacyjny, natomiast 
inne nie są nowością, ale stanowią niezbędny krok na drodze ku wdrożeniu”5.

Na potrzeby niniejszego artykułu została przyjęta definicja według R. Repetow-
skiego: „Innowacje są rezultatem procesów technicznych, społecznych, ekonomicz-
nych, prawnych, kulturowych i organizacyjnych, które można kształtować. Obecnie 
pod pojęciem innowacji rozumie się pewien kompleks procesów i zjawisk obejmu-

1  T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Kraków 2010, s. 13.
2  W. Kasperkiewicz, Innowacyjność, konkurencyjność i  rynek pracy w procesie transformacji polskiej 
gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9.
3  T.B. Kalinowski, Innowacyjność….., s. 13.
4  Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, 2005.
5  Ibidem, s. 20.
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jących nie tylko powstawanie i wdrażanie innowacji, ale także jej efektywność eko-
nomiczno-społeczną”6.

Przedsiębiorstwa doskonale wiedzą, że wymagania rynkowe wymuszają na nich 
wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom płynącym ze strony odbiorcy. Skłania je to do 
poszukiwania coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza technicznych.

„Każda innowacja, szczególnie w okresie wahań koniunktury, wiąże się z ogrom-
ną niepewnością co do rzeczywistych jej skutków. Innowacyjność wymaga od 
przedsiębiorstw zaangażowania odpowiednich nakładów finansowych, odpowied-
niej kadry, wiedzy, umiejętności oraz właściwej kultury, wspierającej kreatywność 
i otwartość na nowe pomysły”7.

Wśród innowacji – ze względu na wykorzystanie – możemy m.in. wyróżnić in-
nowacje procesowe, techniczne, produktowe, marketingowe oraz organizacyjne.

Pod pojęciem innowacji technicznej możemy odnaleźć dwa rodzaje innowacji: 
mianowicie innowacje procesowe oraz produktowe.

„Innowacje produktowe to wszelkie zmiany polegające na udoskonaleniu wy-
robu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury 
asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym 
to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od 
uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie no-
wymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych 
zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy”8.

Niemniej jednak nie można generalizować i ściśle klasyfikować innowacji: „Więk-
szość innowacji wymyka się sztywnym klasyfikacjom. Szacuje się, że iPod Apple jest 
wynikiem kombinacji co najmniej siedmiu różnych typów innowacji (wśród których 
znalazły się technologiczna, marketingowa i organizacyjna). Podobnie złożone proce-
sy składają się na innowacje w japońskiej Toyocie czy koreańskim Samsungu. Jest to 
w pełni zrozumiałe, skoro przyjmuje się, że na fazę wynalazku przypada co najwyżej 
20% wydatków ponoszonych na realizację całości innowacji”9.

Reasumując, można stwierdzić, że począwszy od czasu, kiedy powstawały 
pierwsze definicje dotyczące innowacji, aż do chwili obecnej nabierają one coraz 
większego znaczenia dla rozwoju przemysłu oraz aspektu społecznego. 

6  R. Repetowski, Rola innowacji w  funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, „Prace Komisji 
Geografii Przemysłu” 2008, nr 10, s. 174.
7  M.K. Gąsowska, Rola innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań ko-
niunktury na przykładzie wybranych przedsiębiorstw, „Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej” 2014, z. 74, s. 516.
8  R. Repetowski, Rola innowacji…, s. 175.
9  A. Śpionek, Innowacyjność – definicja, ogólne informacje o  innowacyjności w  regionie, Innowacje 
2010, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Infrastruktury. Wydział ds. Społeczeństwa Infor-
macyjnego, 2010, s. 12.
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2. Wpływ innowacji na rozwój przemysłu na przykładzie 
branży motoryzacyjnej

Dobrym przykładem rozwoju przemysłu opartego na innowacjach, jest prze-
mysł samochodowy (automotive), gdzie między innymi przy wielu czynnościach 
produkcyjnych człowieka zastąpił robot. Pomimo tego nadal notuje się wzrost za-
trudnienia w wyżej wymienionej branży. Pozwala to organizacji na zapewnienie po-
wtarzalności produkcji, niemniej jednak czynnik ludzki jest bardzo istotny. 

Wdrożone rozwiązania nie tylko znacznie usprawniły proces produkcyjny, ale 
również w  ogromnym stopniu przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa oraz 
komfortu użytkownika.

Analizując dane zawarte w raporcie „The State of Innovation Report 2017. The 
Relentless Desire to Advance”, dotyczące innowacji w branży motoryzacyjnej, moż-
na zauważyć, jak istotny jest rozwój innowacji, zwłaszcza technicznej.

Jak wynika z wyżej wspomnianego raportu, „innowacje w branży motoryzacyj-
nej w porównaniu do roku ubiegłego ponownie wzrosły w 2017 roku o 7 procent. 
(…) największy wzrost dotyczył pojazdów z napędem alternatywnym (13 procent), 
systemów układu kierowniczego (10 procent) i  systemów nawigacyjnych (9 pro-
cent). Branża skupia się na opracowaniu czystszej, niskiej emisji, hybrydowych, 
elektrycznych i paliwowych form napędowych, co wyraźnie zostało zaprezentowa-
ne, podobnie jak ciągła innowacja i niezależna technologia pojazdu, której kluczo-
we elementy obejmują sterowanie nawigacją i układem kierowniczym”10.

Dane do analizy dotyczące innowacji pochodzą z całego świata. Pięć z dziesięciu 
największych firm pochodzi z Azji, trzy z Niemiec oraz dwie z USA. Pochodząca 
z Japonii Toyota ponownie zajęła pierwsze miejsce11.

Według raportu przygotowanego przez KPMG w 2016 roku z badań wynikało, 
że BMW i Toyota będą liderami na polu e-mobilności, autonomicznych napędów, 
oraz ogólnie przełomowymi innowatorami na przestrzeni najbliższych pięciu lat12.

Analizując dane liczbowe na rysunku 1, można zaobserwować, jaki udział 
w  dziedzinie innowacji zajmują procentowo wyrażone poszczególne podsektory 
w branży motoryzacyjnej.

10  Clarivate Analytics | State of Innovation Report 2017: The Relentless Desire to Advances, s. 24.
11  Ibidem, s. 24.
12  KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2016, wyd. 17, s. 12.
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Rysunek 1. Innowacje w branży motoryzacyjnej według podsektora
Figure 1. Innovations in the automotive industry by the subsector

Źródło: Clarivate Analytics | State of Innovation Report 2017: The Relentless Desire to Ad-
vance, s. 27.
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Tabela 1. Firmy, które zarejestrowały najwięcej patentów motoryzacyjnych w 2016 roku
Table 1. Companies which, registered the most automotive patents in 2016

Nazwa firmy Kraj Liczba patentów
Toyota Japonia 3792

Hyundai Korea Pd. 2714
Ford USA 2048

Robert Bosch Niemcy 2039
Denso Japonia 1965

Volkswagen Group Niemcy 1922
Honda Japonia 1625

Daimler Niemcy 1551
GM USA 1140

BAIC Motor Chiny 1106

Źródło: https://www.toyota.pl/articles/2017/toyota-liderem-innowacji-w-branzy-motory-
zacyjnej.json

„Patent jest to dokument ujawniający nowe rozwiązanie techniczne (konstruk-
cja, technologia, substancja) o cechach wynalazku i potwierdzający nadanie upraw-
nionemu do tego rozwiązania monopolu prawnego na wyłączne zawodowe i zarob-
kowe korzystanie prawnie dozwolonych osób z ograniczonego czasowo do 20 lat 
prawa wyłącznego obowiązującego na terytorium państwa lub wspólnoty państw, 
którego agenda udzieliła to prawo”13.

Jak podaje ustawa Prawo własności przemysłowej „patenty są udzielane na wy-
nalazki, które są14: 

• nowe, 
• posiadają poziom wynalazczy, 
• nadają się do przemysłowego stosowania”15.
 „W okresie wahań koniunktury przedsiębiorstwo, dzięki innowacjom produk-

towym, procesowym i organizacyjnym, może wypracować indywidualną kompo-
zycję działań i rozwiązań niedostępną do skonfigurowania przez konkurencję i do-
starczać na rynek produkty lub usługi, które we właściwym czasie i przy zachowaniu 
efektywności działania przedsiębiorstwa spełniają życzenia i oczekiwania klientów, 

13  Procedura wspomagająca komercjalizację własności intelektualnej pracowników Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Procedura opracowana została w ra-
mach projektu „Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”, 
umowa nr 13/PMKI/U/11-11.10/2011 programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, s. 21.
14  Art. 24 ustawy Prawo własności przemysłowe z dnia 30 czerwca 2000 r. 
15  T. Wilczarski, Ochrona prawna własności przemysłowej, [w:] T. Wilczarski (red.), Praktyczne aspek-
ty oraz korzyści z ochrony własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstw, Wojewódzki Klub 
Techniki i Racjonalizacji, Lublin 2010, s. 18.
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co przekłada się na zdolność przedsiębiorstwa do kreowania, umacniania i poprawy 
przewagi konkurencyjnej”16.

Wdrożone w przedsiębiorstwie innowacje pozwalają na zwiększenie i przyspie-
szenie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia. 

„Obecnie o innowacyjności decyduje stała umiejętność zorganizowanego two-
rzenia i wykorzystywania wiedzy w produkcji, dla dalszego tworzenia nowej wiedzy 
i szybkiego jej przenoszenia do procesów innowacyjnych”17.

Innowacje prócz samego zastosowania w wyprodukowanych pojazdach znajdują za-
stosowanie w samym procesie produkcyjnym co znajduje przełożenie na liczbę zatrud-
nionych osób. Zwiększenie popytu na nowoczesne, innowacyjne pojazdy sprawia, że wraz 
z rozwojem technicznym rośnie również zapotrzebowanie na odpowiedniej klasy specja-
listów będących w stanie obsługiwać nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

„W polskim przemyśle motoryzacyjnym w 2016 r. zatrudnionych było 174,2 tys. 
pracowników, co stanowiło 10% wszystkich osób zatrudnionych w przemyśle. W la-
tach 2007–2016 liczba zatrudnionych zwiększyła się o blisko 56 tys.”18. 

Jak wynika z  przytoczonych wielkości, przemysł motoryzacyjny przeszedł 
znaczną metamorfozę. Rozwój przemysłu motoryzacyjnego nastąpił w tak szybkim 
tempie, że pojawiły się braki kadrowe. Według Raportu Exact Systems wiele przed-
siębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia w tej gałęzi przemysłu. 

„Automotive to koło zamachowe polskiej gospodarki, które aby utrzymać tenden-
cję wzrostową, potrzebuje nowych rąk do pracy. I choć tegoroczny odsetek przedsta-
wicieli motobranży planujących zatrudniać więcej pracowników spadł w porównaniu 
do ubiegłego roku, to i tak utrzymuje się na wysokim poziomie. 44% zapytanych za-
kłada w najbliższych miesiącach wzrost liczby etatów w swoich fabrykach – wynika 
z najnowszego raportu Exact Systems „MotoBarometr 2017. Nastroje w Automotive”. 
Problemy kadrowe mogą mieć także nasi sąsiedzi – aż 67% rosyjskich oraz 48% sło-
wackich producentów sygnalizuje wzrost zatrudnienia w swoich zakładach”19.

Intensywny rozwój branży motoryzacyjnej powoduje wzrost zatrudnienia. Według 
słów Jacka Opala, członka zarządu Exact Systems S.A. „Motobranża prężnie się rozwija 
– wzrosty produkcji, rekordowe wartości eksportu w kolejnych miesiącach tego roku, 
sygnały dotyczące nowych inwestycji m.in. z pola elektromobilności. Wiele wskazuje 
na to, że rozpędu, który nabrało automotive, w najbliższym czasie nic nie zatrzyma. Ha-
mulcem może jednak okazać się ograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry, której 
wciąż potrzebuje wiele zakładów w Polsce. Z naszego tegorocznego raportu wynika, że 
ponad 40% przedstawicieli motobranży w Polsce planuje wzrost zatrudnienia”20.

16  M.K. Gąsowska, Rola innowacji w procesie zarządzania…, s. 518.
17  Ibidem, s. 515.
18  Ł. Ambroziak, M. Dudek, K. Marczewski, M. Rot, D. Borkusewicz, Ł. Górecki, B. Radzikowski, Ile 
polskiego genu w przemyśle motoryzacyjnym?, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa, 2017, s. 12.
19  https://naszbiznes24.pl/bez-pracownikow-motoryzacja-wyhamuje/
20  Ibidem.
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Wdrażanie innowacji jest również bardzo dobrze widoczne w przedstawionym 
przez KPMG raporcie, można zauważyć, jak intensywny jest wzrost w obszarze in-
nowacji w branży motoryzacyjnej w rozbiciu na poszczególne rodzaje.

Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym pozwoliło 
na znaczny wzrost produkcji oraz zatrudnienia. Ze względu na rodzaj innowacji 
można zaobserwować że „w okresie 2013-2015 innowacje produktowe lub proceso-
we wprowadziło 34% producentów motoryzacyjnych, z czego 25% stanowiły inno-
wacje produktowe, a 24% – innowacje procesowe. Dla porównania – w całym prze-
myśle przetwórczym innowacje wprowadziło jedynie 18% przedsiębiorstw. Ponadto 
blisko 15% producentów motoryzacyjnych wprowadziło innowacje organizacyjne, 
natomiast 7% – innowacje marketingowe. Tymczasem w przemyśle przetwórczym 
jako całości tego typu nowe rozwiązania wdrożyło odpowiednio 8% i 7% firm”21.

Poniższy opis przedstawia, jak na tle innych gałęzi przemysłu prezentuje się 
branża motoryzacyjna. 

„Najważniejszą aktywnością producentów pojazdów i części w obszarze inno-
wacyjności jest działalność badawcza i rozwojowa, która stanowiła 44% (1,5 mld zł) 
wszystkich nakładów na działalność innowacyjną w sektorze. Drugą największą ka-
tegorią w 2015 roku były wydatki inwestycyjne na maszyny i urządzenia techniczne 
(1,4 mld zł). Ogółem aż 36,5% firm produkujących pojazdy samochodowe, części, 
akcesoria oraz przyczepy i  naczepy prowadziło działalność innowacyjną w  2015 
roku. Dla porównania –  odsetek wszystkich firm przetwórstwa przemysłowego, 
który podejmował tego typu działalność, wyniósł niecałe 18%”22. 

Rozwiązania innowacyjne stanowią już jeden z  głównych filarów działalności 
przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej. Właśnie dzięki takim działaniom przemysł 
rozwija się, przynosząc korzyści nie tylko dla firm, ale również dla użytkowników.

  
Podsumowanie

 
W  artykule omówiono zagadnienie innowacji, jej rodzajów oraz dokonano 

przeglądu definicji. Zaprezentowano raporty innowacyjności w  przemyśle moto-
ryzacyjnym, wskazując, jak wielkie znaczenie dla rozwoju tej branży ma wdraża-
nie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiono wielkość zatrudnienia oraz 
produkcji. Przeanalizowano również procentowy udział rozwiązań innowacyjnych 
w poszczególnych podsektorach oraz jak w zestawieniu z innymi gałęziami gospo-
darki uplasował się przemysł motoryzacyjny. 

 Z  punktu widzenia potencjalnego producenta, użytkownika pojazdu czy też 
pieszego rozwiązania innowacyjne są bardzo istotne – ze względów ekonomicz-

21  Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce, Raport KPMG w Polsce z inicjatywy 
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, 2017, s. 29.
22  Ibidem.
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nych, poprawiających komfort użytkowania, ale co najważniejsze – z powodu po-
prawy bezpieczeństwa każdej ze stron. 

Dla przedsiębiorstw motoryzacyjnych, patrzących holistycznie na rozwój swo-
jej organizacji, niezmiernie prestiżowe jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, 
zwłaszcza tych, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Po-
zwala to na umocnienie pozycji oraz poprawę wizerunku w oczach potencjalnych 
klientów oraz partnerów biznesowych.

Innowacje, nie tylko produktowe, ale dotyczące rozwiązań procesowych pozwa-
lają na znaczne oszczędności i usprawnienia, które skutkują zwiększeniem efektyw-
ności organizacji, a w ujęciu społecznym poprawą warunków pracy pracowników.
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