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RYZYKO DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RISK OF INNOVATIVE ACTIVITY 
ON THE REAL ESTATE MARKET

Streszczenie: Artykuł prezentuje ryzyko działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości. 
Celem opracowania jest przegląd rozwiązań innowacyjnych i analiza ryzyka działalności in-
nowacyjnej na rynku nieruchomości. Postawiono tezę, że ryzyko związane z wprowadzeniem 
innowacji na rynek nieruchomości odgrywa istotną rolę na rynku nieruchomości. Do reali-
zacji celu opracowania wykorzystano wtórne źródła informacji dotyczące działalności inno-
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wacyjnej na rynku nieruchomości i ryzyka z nią związanego, a pozyskane w ramach projektu 
„Wsparcie monitorowania polityki spójności...”, ponadto zawarte w Raporcie European Inno-
vation Scoreboard 2016 oraz wyniki McKinseya &Company uzyskane z ankiety skierowanej 
do 100 największych firm w Polsce. Analiza wyników przedstawionych badań potwierdziła 
słuszność postawionej tezy o znaczącej roli ryzyka działalności innowacyjnej na rynku nie-
ruchomości, który w Polsce jest mało przejrzysty i o dużej zmienności warunków działania. 

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, ryzyko, działalność innowacyjna, ryzyko marke-
tingowe 

Abstract: The paper presents the risk of innovative activities in the real estate market. The 
aim of the paper is analysis of the investment risks within services in this market. It postu-
lated that the risk connected with implementation of innovations in the real estate market is 
especially critical to this market. Secondary sources of information regarding the innovative 
activity on the real estate market and related risks were used to achieve the work objective, 
and obtained as part of the project “Support for monitoring cohesion policy ...”, furthermore 
results connected in the European Innovation Scoreboard 2016 and the results presented by 
McKinsey &Company derived from the survey of 100 biggest companies in Poland. Analysis 
of the results obtained in the study supported the thesis concerning the important role of the 
risk of innovative activities in the real estate market, which is little transparent in Poland and 
characterized by substantial variability of conditions.

Keywords: real estate market, risk, innovative activities, marketing risk

Wstęp
 
Działalność innowacyjna polega na angażowaniu się przedsiębiorstw w różne-

go rodzaju działania naukowe, techniczne, organizacyjne, finansowe i komercyjne, 
które prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji – pro-
duktowych, procesowych, marketingowych czy organizacyjnych1.

Innowacyjność utożsamiana jest z kluczowym czynnikiem sukcesu, decydują-
cym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku2, z którym wiąże się 
ryzyko postrzegane jako niepewność co do wyniku końcowego oraz konieczność 
poniesienia znaczących nakładów3. Można zatem stwierdzić, że wysoki stopień ry-
zyka jest charakterystyczną cechą procesów innowacyjnych4. 

W  konsekwencji postępujących procesów intensywnej globalizacji i  bardzo 
przyspieszonego rozwoju gospodarczego powodowanego wzrostem konkurencyj-
ności, którego podstawowym źródłem jest innowacyjność, głównym problemem 

1  Eurostat, Podręcznik Oslo, 2008, wersja elektroniczna.
2  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa – Łódź 2001.
3  W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa 2005. 
4  I. Jonek-Kowalska, Źródła ryzyka w procesie wprowadzania innowacji technologicznych, „Zarządza-
nie i Edukacja” 2011, nr 80, s. 5-25.
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sukcesu gospodarczego jest więc ocena ryzyka działalności innowacyjnej w  całej 
gospodarce. W  świetle problemów związanych z  działalnością innowacyjną (kla-
syfikacja czynników ryzyka, ich ocena oraz działania minimalizujące je) problem 
ryzyka staje się kluczowym. 

1. Metodologia badań
 
Celem artykułu jest przegląd rozwiązań innowacyjnych i analiza ryzyka dzia-

łalności innowacyjnej na rynku nieruchomości. W opracowaniu postawiono tezę, 
że ryzyko związane z wprowadzeniem innowacji odgrywa istotną rolę, szczególnie 
w działalności związanej z tym rynkiem. 

 Do realizacji celu opracowania i potwierdzenia słuszności założonej tezy dane 
zostały pozyskane na podstawie informacji wtórnych z  zasobów GUS, raportów 
oraz wyników badań ankietowych dotyczących badania rynku nieruchomości, 
innowacyjności i  ryzyka. W ramach projektu5 „Wsparcie monitorowania polityki 
spójności...” dane empiryczne dotyczyły próby mikroprzedsiębiorstw (n< 10 osób), 
zasięg terytorialny badania obejmował wszystkie województwa, pozyskane dane 
dotyczyły okresów 2011-2013 oraz 2014-20206. 

Korzystano również z badań dotyczących analizy innowacyjności 36 różnych 
krajów świata, w tym wszystkich krajów Unii Europejskiej, zawartej w raporcie Eu-
ropean Innovation Scoreboard z 2016 r.7 Rezultatem tych badań było opracowanie 
sumarycznego wskaźnika innowacyjności SII.

Ponadto wykorzystano badania McKinseya & Company8 przeprowadzone 
w  formie ankiety online skierowanej do liderów biznesu, prezesów największych 
i innowacyjnych firm, prezesów MSP oraz stowarzyszeń ekonomicznych w Polsce. 
Dotyczyły one wytypowania kluczowych działań zapewniających dalszy efektywny 
rozwój gospodarki Polski. W artykule korzystano z dostępnej literatury przedmiotu 
dotyczącej innowacji oraz ryzyka tej działalności na rynku nieruchomości, jak rów-
nież wyników badań empirycznych w tym zakresie, realizowanych przez instytucje 
badawcze.

Przyjęta w opracowaniu metodologia umożliwiła przeprowadzenie prezentacji 
rozwiązań innowacyjnych na rynku nieruchomości i analizę ryzyka tej działalności. 

5     GUS, 2007-2013, Centrum badań i Edukacji Statystycznej GUS, Raport Końcowy. Badanie  inno-
wacji w mikroprzedsiębiorstwach, 2007, wersja elektroniczna.
6    OECD/Eurostat, Podręcznik...
7   European Comission, European Innovation Scoreboard 2016, wersja elektroniczna.
8 McKinsey & Company, Raport: Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie; 2015, wersja elektroniczna.
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2. Innowacyjność i ryzyko z nią związane
 
Wzrost znaczenia innowacji w procesach gospodarczych jest widoczny również 

na współczesnym rynku nieruchomości, który w znacznym stopniu korzysta z roz-
wiązań innowacyjnych służących zarówno podmiotom, jak i  stronom transakcji 
w tej branży. W zależności od działalności prowadzonej przez podmioty gospodar-
cze na rynku nieruchomości wśród grup innowacji na rynku nieruchomości moż-
na wydzielić innowacje techniczne i  technologiczne, procesowe i  organizacyjne, 
marketingowe oraz finansowe9. Ich analiza, uwzględniająca charakterystykę każdej 
z grup innowacji, pozwala wyodrębnić innowacje:

−	 główne (sektor budowlany – materiały budowlane, usługi budowlane), 
−	 marketingowe (instytucje wynajmu, aplikacje mobilne do prezentacji ofert 

i realizacji transakcji na rynku)10,  
−	 organizacyjne (nowatorskie innowacyjne inwestycje nieruchomościowe: 

energooszczędne, pasywne, lofty, mikroapartamenty, bancassurance,    ubezpiecze-
nia budowlano-montażowe oraz nowe technologie). Wdrożenie   nowych techno-
logii energooszczędnych podnosi przeciętny koszt inwestycji o     20‒30%, skutku-
jąc niższymi kosztami użytkowania (obniżenie o 6-30%) i obniżając   jednocześnie 
koszt mediów (o ~ 13%)11, 

−	 finansowe – derywaty, listy zastawne, odwrócona czy zielona hipoteka12. 
Obecnie jednym z najważniejszych trendów rozwoju branży IT i jednym z na-

rzędzi polityki innowacyjnej są klastry13. Sprzyjając procesu tworzenia innowacji, 
mogą stać się katalizatorami trwałych zmian, które pozwolą efektywniej wykorzy-
stać istniejące zasoby oraz podnieść wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstw, 
a tym samym przywrócić Europie ścieżkę wzrostu. Ponieważ dane o rynku nieru-
chomości nie są kompletnymi zarówno w zasobach GUS, jak i w prezentowanych 
wynikach badań ankietowych, zatem takie innowacyjne narzędzie jak chmura ob-
liczeniowa i klastry (grid) ułatwiają kompletowanie informacji o tym rynku. Celem 

9  J. Prystrom, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik aka-
demicki, Difin, Warszawa 2012; M. Brzeziński, Zarządzanie innowacjami technicznymi i  organizacyj-
nymi, Difin, Warszawa 2001.
10  KNN „Domuss”, Referat, Tarnów 2012; M. Baran, A. Ostrowska, W. Pander,   Innowacje  popytowe, 
czyli  jak tworzy się współczesne innowacje, PARP, Warszawa 2012.
11  G. Pivo, J.D. Fisher, Income, Value and Returns in Socially responsible Office Properties, “Journal of 
real Estate research” 2010, No. 32(3). 
12  Hipoteka odwrócona – zmiana zasobu mieszkaniowego na rentę dla właścicieli; hipoteka zielona 
– kredyt na wyposażenie    domu w innowacje produktowe, komplementarnie złączony z kredytem 
bankowym na zakup/budowę zabezpieczonych   hipoteką. 
13  Klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych intensywnymi  in-
terakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziała-
jących i konkurujących ze sobą. 4 września 2014 r. z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarki Nierucho-
mościami powołano największy klaster związany z dostępem do nowoczesnych technologii w obszarze 
rynku nieruchomości. 
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strategicznym klastra jest inicjowanie i wspólne prowadzenie działań dotyczących 
wdrożenia nowoczesnych technologii, a w efekcie przygotowanie i wprowadzenie 
na rynek innowacyjnych usług, produktów i technologii. Bardzo ściśle narzędzie to 
związane jest z rynkiem nieruchomości poprzez powołanie przez KIGN ogólnopol-
skiego klastra nieruchomościowego. 

Podsumowanie pozyskanych wyników z badań prowadzonych w ramach Pro-
jektu „Wsparcie monitorowania polityki spójności w  perspektywie finansowej 
2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie 
finansowej 2014-2020”14, dotyczące wskaźników działalności innowacyjnej mikro-
przedsiębiorstw w latach 2011-2013, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki badań uzyskane w projekcie wsparcia polityki spójności w perspektywie 
finansowej 2007-2013 i 2014-2020 
Table 1. Research results obtained in the cohesion policy support project in the financial 
perspective 2007-2013 and 2014-2020
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14  GUS, 2007-2013, Centrum badań...
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Współpraca mikroprzedsiębiorstw 
w ramach działalności innowacyjnej 5,9 4,5 6,3

Publiczne wsparcie działalności inno-
wacyjnej mikroprzedsiębiorstw 7,5 9,7 6,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2007-2013.

Z przedstawionych badań wynika, iż innowacje produktowe, procesowe i or-
ganizacyjne zostały wdrożone w  okresie 2011-2013 przez około 20% mikro-
przedsiębiorstw, natomiast innowacje marketingowe jedynie przez 10,4% mikro-
przedsiębiorstw. Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2011-2013 dla budownictwa wyno-
sił 2,7%, natomiast dla działalności związanej z obsługą rynku jedynie 1,8%. 

Innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne dotyczą budownictwa, nato-
miast innowacje marketingowe związane z obsługą rynku nieruchomości decydują 
nie tylko o jakości oferowanych mieszkań, ale i o wizerunku marki (branding), od-
grywając istotną rolę w świadomości klientów15.

Analiza wyników badań prowadzonych w  Projekcie „Wsparcie...” dotyczyła 
wskaźników działalności innowacyjnej. Stwierdzono:

−	 przewagę innowacji w budownictwie (techniczne, technologiczne i proce-
sowe) nad innowacjami w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości,

−	 przewagę budownictwa w udziale przychodów ze sprzedaży nieruchomości 
nad obsługą rynku nieruchomości,

−	 przewagę udziału mikroprzedsiębiorstw współpracujących z  innymi jed-
nostkami w zakresie działalności innowacyjnej nad budownictwem,

−	 publiczne wsparcie działalności innowacyjnej bardziej efektywne w  bu-
downictwie niż w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości. 

Drugi analizowany raport16 zawiera obszerną analizę innowacyjności 36 róż-
nych krajów świata, w tym wszystkich krajów Unii Europejskiej. Rezultatem tych 
badań było opracowanie sumarycznego wskaźnika innowacyjności SII. Najnowszy 
ranking przyniósł Polsce 28. pozycję wśród 36 różnych krajów świata, natomiast 
23. pozycję wśród 28 krajów UE17. Polska w rankingu plasuje się poniżej średniej 
dla UE (0,52149) i należy do grupy umiarkowanych innowatorów. W porównaniu 
z wynikiem rankingu z 2015 r. awansowała o jedno miejsce wyżej. 

15  KNN „Domuss”, Referat..., 
16  European Comission, European..., pp. 2, 34, 36-37, 39-40; J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowa-
cjami, Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 
17  Do obliczenia Summary Innovation Index wykorzystuje się 25 wskaźników ujętych w 5-u  obsza-
rach. Maksymalna wartość łącznego Indeksu Innowacyjności wynosi 1,0.; R.J. Calantone, S.T. Cavus-
gil, Y. Zhao, Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance, “Industrial Market-
ing Management” 2002, vol. 31, No. 6, s. 515-522. 
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Analiza Summary Innovation Scoreboard za lata 2015-2016 dla Polski wykazała 
zauważalny skok w rankingu, dotyczący 14 z 25 wskaźników, między innymi udzia-
łu wydatków na B+R (BERD) w PKB (o 15%), dochodów z licencji i patentów (o 
15%), wniosków o patenty PCT (o 11%), wspólnotowych wzorów przemysłowych 
(o 8,4%) i towarowych (o 8,2%). 

Również i najnowszy raport European Innovation Scoreboard wykazał wzrost 
wskaźnika innowacyjności. Analiza statystyczna wykazała, że silną stroną Polski są 
zasoby ludzkie oraz inwestycje przedsiębiorstw, dla których innowacyjność stanowi 
kluczowe działanie zapewniające szybki rozwój gospodarki Polski. 

Jednak badania przeprowadzone przez TNS Political & Social w  28 krajach 
członkowskich UE, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych w lutym 2015 r. w 14 118 
firmach (13 117 należało do UE) dotyczące barier postrzegania innowacji przez 
przedsiębiorstwa wykazały, że rynek zdominowany przez konkurencję stanowi pro-
blem w komercjalizacji ich innowacyjnych produktów lub usług. Dla Polski wynik 
badania w porównaniu do średniego wyniku dla UE 28 przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Bariery postrzegania innowacji przez przedsiębiorstwa w Polsce i UE28
Table 2. Barriers perception of innovation by companies in Poland and the EU 28

Lp. Problem
 Wynik [%]
 PL UE28

1. Niski popyt dla innowacyjnych produktów lub usług 49 28
2. Słabe kanały dystrybucji 52 36
3. Brak wiedzy marketingowej 45 39
4. Rynek zdominowany przez uznanych konkurentów 78 65
5. Trudności w utrzymaniu praw własności intelektualnej 32 21
6. Administracyjne lub zagadnienia prawne 62 46
7. Znalezienie i wykorzystanie nowych technologii 41 33
8. Koszt lub złożoność przepisów konferencyjnych lub norm 80 57
9. Brak zasobów ludzkich 60 46
10. Brak środków finansowych 74 60

Źródło: European Comission 2016. 

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że brak środków finansowych, brak 
zasobów ludzkich, problemy administracyjne i prawne oraz największa bariera – 
dominacja rynku przez uznanych konkurentów – stanowią ciągle duży problem. 
Można zatem stwierdzić, że stan innowacyjności Polski w pośredni sposób określa 
pozycję konkurencyjną kraju, wskazując na dystans, jaki dzieli go od liderów. 



16 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Jednocześnie bariery postrzegania innowacji w Polsce (tabela 2, bariery 1, 3, 7, 10) 
w odniesieniu do rynku nieruchomości wskazują na zrównoważone budownictwo, któ-
re Komisja Europejska wskazała jako jeden z sześciu rynków wiodących, podatnych na 
innowacje18. Ponadto należy podkreślić, że wymienione bariery stanowią również źró-
dła ryzyka w procesach innowacyjnych na rynku nieruchomości. Natomiast badania 
McKinsey & Company wśród liderów biznesu, prezesów MSP i deweloperów dotyczyły 
wytypowania kluczowych działań zapewniających dalszy efektywny rozwój gospodarki 
Polski. Wskazano, że jednym z kluczowych zadań są inwestycje w innowacyjność go-
spodarki, jako w nowy etap po fazie konkurowania ceną i jakością produktów. 

Innowacje wymagają ponoszenia dużych nakładów przy wdrożeniach nowych 
rozwiązań. Niebezpieczeństwo poniesienia straty czy możliwość nieosiągnięcia za-
mierzonego celu to ryzyko innowacji. Podmioty mają możliwość oceny ryzyka, praw-
dopodobieństwa wystąpienia określonych zagrożeń oraz jego kontrolowania. Wyróż-
nić bowiem można ryzyko systematyczne, rynkowe (poziom inflacji, bezrobocia, stóp 
procentowych) oraz ryzyko niesystematyczne (specyficzne –związane z płynnością 
finansową, strategią działalności innowacyjnej, sposobem zarządzania)19. 

 W literaturze przedmiotu można napotkać różne podejścia do klasyfikacji źró-
deł ryzyka działalności innowacyjnej. Przyjmując kryterium obszaru ryzyka za Po-
mykalskim20, wyróżnić można: 

•	 ryzyko wynikające z działalności firmy (poziom mikro), 
•	 ryzyko rynkowe (poziom pośredni), na które składają się: koniunktura 

w branży, poziom konkurencji, bariery wejścia na rynek), 
•	 ryzyko wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych (poziom makro), 
•	 ryzyko działalności na rynkach zagranicznych. 
Według kryterium rodzajowego źródeł ryzyka21 wyróżnia się:
−	 ryzyko techniczne (nowe technologie), 

18 Budownictwo zrównoważone bazuje na odnawialnych materiałach pochodzenia roślinnego, bloczkach 
ekologicznych, kamieniu oraz metalu z odzysku i innych tworzyw, które są nietoksyczne, odnawialne 
i możliwy jest ich odzysk. Należy zauważyć, że budownictwo zrównoważone jest w niektórych krajach 
obowiązkowe w związku z prawodawstwem (Niemcy), a UE zaleca i zarazem premiuje jego stosowa-
nie. Na przykład Niemcy są prekursorem zrównoważonego budownictwa, gdzie w 2020 r. 30% prądu 
ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, w 2035 r. zostanie zamknięta ostatnia elektrownia atomowa, 
bowiem wdrażanie technologii energooszczędnych podnosi przeciętny koszt inwestycji o 20-20%, na-
tomiast koszty użytkowania w związku z długotrwałością nieruchomości są znacznie obniżone, i tym 
samym korzyści większe. M. Sitek, Zrównoważone budownictwo jako przejaw innowacyjności w sekto-
rze nieruchomości, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2016, z. 2, s. 349-358; 
G.T.M. Hull, R.F. Hurley, G.A. Knight, Innovativeness: Its antecedents and impact on business perfor-
mance, “Industrial Marketing Managements” 2004, vol. 33, No 5, s. 429-437; J. Wiley, J. Benefield,               
K. Johnson, Green Design and the Market for Commercial Office Space, “Journal of Real Estate Finance 
and Economics” 2010, No. 41(2), p. 228-243. 
19  K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008.
20  Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa – Łódź 2001.
21  T. Jarus, Nie ma ryzyka, nie ma innowacji, 2011, wersja elektroniczna, http://www.pi.gov.pl/parp/
chapter_86196.asp?soid=A805BEAED1F24A8890FCF66E4AE57D13, 12.10.2015 [dostęp: 2.10.2016].
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−	 ryzyko ekonomiczne (źródła finansowania),
−	 ryzyko czasu (postęp technologiczny), 
−	 ryzyko chłonności, 
−	 ryzyko organizacyjne, 
−	 ryzyko konkurencji.
Ze względu na klasyfikację źródeł ryzyka i jego konsekwencje dla procesu inno-

wacyjnego wyróżnić można: 
o ryzyko techniczno-produkcyjne,
o ryzyko rynkowe, 
o ryzyko ekonomiczne. 
Najistotniejszym z wyróżnionych trzech wymiarów ryzyka jest ryzyko rynko-

we22, decydujące o  powodzeniu innowacyjnego wyrobu na rynku (koniunktura 
w danej branży, poziom konkurencji, bariery wejścia na rynek, sposoby pozyskiwa-
nia nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów). 

Listę wytypowanych najważniejszych czynników ryzyka działalności innowa-
cyjnej i  jego źródeł, jedynie dla rynku nieruchomości a wynikającej z przeprowa-
dzonej prezentacji innowacji związanych z obsługą rynku nieruchomości przedsta-
wiono poniżej jako:
	 ryzyko w zakresie pozycjonowania produktu i marki, 
	 ryzyko w zakresie rynkowej żywotności produktu, 
	 ryzyko w zakresie akceptacji przez konsumentów, 
	 ryzyko w zakresie konkurencji, 
	 ryzyko w zakresie kontroli i ceny. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że istnieje jednakże ryzyko, któremu należy 

podołać podczas wdrażania innowacji, ponieważ płyną z tego korzyści. Ważna jest 
więc świadomość korzyści i ryzyka, z jakimi trzeba się liczyć przy wdrażaniu inno-
wacyjnych rozwiązań. Wstępny ranking korzyści z innowacji i ryzyka zestawiono 
w tabeli 3.

22  W. Burtyn, Zarządzanie ryzykiem w działalności innowacyjnej, 2006, wersja elektroniczna; Spotdata 
– Przeglądanie danych (2016). Eurostat. http://spotdata.pl/series/147 [dostęp: 19.06.2017].
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Tabela 3. Przykłady korzyści z innowacji i ryzyka na rynku nieruchomości
Table 3. Examples of benefits and risks of innovation in the real estate market

Korzyści z innowacji Ryzyko 
Zaspokojenie potrzeb klienta Brak akceptacji produktu na rynku

Wzrost zysku
Innowacja wiąże się z wysokimi inwestycjami, 
które niekoniecznie muszą się zwrócić pod-
czas całego cyklu życia produktu

Wzrost udziału w rynku
Za duże skoncentrowanie zasobów i uwagi na 
nowych produktach kosztem jakości i marke-
tingu istniejącego już produktu

Wykorzystanie nowych szans rynkowych Uzależnienie firmy od nowych produktów
Zabezpieczenie strategiczne pozycji ryn-
kowej Brak zasobów do wprowadzenia produktu

Wzrost w przewadze konkurencyjnej
Przejęcie firmy przez partnerów w czasie reali-
zacji przedsięwzięcia w  partnerstwie (ryzyko 
transferu know-how)

Personalne podejście do usług Możliwy brak redukcji ryzyka marketingowego

Źródło: opracowanie własne na podst. Ł. Filo, Rola badań marketingowych w przedsiębior-
stwie, 2011, http://www.inwestycjewinnowacje.pl/article/rola-badan-marketingowych-w-
-przedsiebiorstwie [dostęp: 2.10.2016].

Informacje o korzyściach z innowacji i ryzyku związanym z innowacjami oraz 
możliwościach marketingowych stanowią cenną informację o zagrożeniach i możli-
wościach, które stoją przed firmą. Pozwalają w szybki i efektywny sposób planować, 
zarówno na szczeblu strategicznym, jak i  operacyjnym, działania zapobiegawcze. 
Ponadto informacja o ryzyku marketingowym niezbędna jest w celu efektywnego 
zarządzania przedsięwzięciami, a także w celu precyzyjnego szacowania wyników 
ekonomiczno-finansowych firmy. 

Podsumowanie

Problemem sukcesu gospodarczego staje się ocena ryzyka działalności innowa-
cyjnej w gospodarce, w tym również rynku nieruchomości. Analiza badań dotyczą-
cych innowacji na rynku nieruchomości wykazała, że:

−	 wartość innowacji w budownictwie znacznie przewyższa ich wartość w ob-
słudze rynku nieruchomości,

−	 ilość innowacji w obsłudze rynku nieruchomości (ponieważ są one mniej 
kosztowe) przewyższa ilość innowacji w budownictwie,

−	 współpraca w  ramach działalności innowacyjnej w  sekcji obsługi rynku 
znacznie przewyższa analogiczną współpracę pod kątem innowacji w budownictwie. 
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Natomiast analiza ryzyka działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości 
doprowadziła do wytypowania:

•	 barier postrzegania innowacji  przez przedsiębiorstwa w Polsce, wskazując 
na preferowanie budownictwa zrównoważonego, 

•	 wstępnego rankingu korzyści i czynników ryzyka w procesach innowacyj-
nych na rynku nieruchomości.

Dzięki wprowadzeniu na rynek nieruchomości innowacji zarówno technicz-
nych i technologicznych, jak i marketingowych rośnie wartość podmiotów obrotu 
na tym rynku, która stanowi przyrost wartości dóbr w wyniku określonego, uprzed-
niego innowacyjnego procesu produkcji lub tworzenia. Stanowi to wartość dodaną 
jako osiągnięcie zamierzonych celów w obrocie przedmiotami na tym rynku, przy 
wykorzystaniu najmniejszych nakładów finansowych. 

Prezentacja działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości oraz ryzy-
ka związanego z  nią potwierdza słuszność postawionej tezy, że ryzyko związane 
z wprowadzeniem innowacji na rynek nieruchomości odgrywa istotną rolę szcze-
gólnie w działalności związanej z tym rynkiem.
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