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1. Popularyzacja systemu TQM wród przedsiêbiorstw

Wdro¿enie w przedsiêbiorstwie systemu zapewnienia jakoci jest niew¹tpliwie wielk¹ zmian¹ organizacyjn¹. Jest to roz³o¿ony w czasie proces, którego celem jest zwiêkszenie konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa i efektywnoci
jego praktyk biznesowych. Rozprzestrzenianie siê TQM jako metody zarz¹dzania rodzi dla poszczególnych firm efekty podobne jak zmiana technologiczna: nale¿y wybraæ, czy jest siê liderem zmian, czy te¿ ich naladowc¹. Jednoczenie fakt, ¿e TQM jest popularyzowany ju¿ od wielu dziesiêcioleci
otwiera nowe mo¿liwoci badawcze. Powstaje mo¿liwoæ zbadania praktycznych efektów ekonomicznych metody TQM. Mo¿na empirycznie zweryfikowaæ na stosunkowo du¿ych próbkach przedsiêbiorstw wiele hipotez stawianych dotychczas tylko teoretycznie lub te¿ na przyk³adzie pojedynczych
przedsiêbiorstw. W ostatnich latach wiele prac badawczych posz³o w³anie
tym torem.
Nikolaus Beck i Peter Walgenbach [1999] koncentruj¹ siê na przyczynach,
które ka¿¹ przedsiêbiorstwom wdra¿aæ systemy zarz¹dzania jakoci¹, w tym
TQM. Punktem wyjcia refleksji tych dwóch autorów jest zauwa¿alna w literaturze przedmiotu dychotomia pogl¹dów. Jedni badacze uwa¿aj¹, ¿e wdra¿anie systemów zarz¹dzania jakoci¹  jak zreszt¹ ka¿dego innego systemu
zarz¹dzania  jest racjonalnym wyborem przedsiêbiorstw, które wybieraj¹
optymalny z ekonomicznego punktu widzenia sposób dzia³ania. Systemy zarz¹dzania jakoci¹ s¹ wiêc wdra¿ane dlatego, ¿e daj¹ chwilow¹ przewagê
konkurencyjn¹. Z kolei inny nurt pogl¹dów, opisywany przez N. Becka
i P. Walgenbacha zak³ada, ¿e zmiany w przedsiêbiorstwach s¹ zawsze pochodn¹ szerszych zmian spo³ecznych. Wdra¿anie systemów zarz¹dzania
jakoci¹ jest zatem efektem zewnêtrznej presji spo³ecznej na przedsiêbiorstwa i w decyzjach o takim wdro¿eniu jest wiêcej naladownictwa ni¿ racjonalnego d¹¿enia do optymalizacji funkcji wyp³at w firmie. Aby rozwi¹zaæ ten
dylemat, N. Beck i P. Walgenbach pos³uguj¹ siê teori¹ mobilizacji zasobów
i dokonuj¹ wszechstronnej analizy historycznej przemian, jakie dokonywa³y
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siê w gospodarce niemieckiej pocz¹wszy od lat 50. XX wieku. Dochodz¹ oni
do wniosku, ¿e rozprzestrzenianie siê systemów zarz¹dzania jakoci¹ jako
metody prowadzenia firmy by³o i jest przede wszystkim procesem instytucjonalizacji przekonania konsumentów o koniecznoci podnoszenia jakoci. Ty
samym cytowani autorzy przychylaj¹ siê do naladowniczej teorii na temat
przyczyn zainteresowania jakoci¹ w przedsiêbiorstwach.
Heng Li, Zahir Irani, Olusegun Faniran oraz Peter E. D. Love [2000,
s. 321331] pochylaj¹ siê nad zagadnieniem zmiany kultury organizacji w procesie wdra¿ania systemu TQM. Twierdz¹, ¿e pozytywne efekty we wdra¿aniu
TQM osi¹gaj¹ tylko organizacje posiadaj¹ce rozwiniêt¹ zdolnoæ uczenia siê.
Aktywna akumulacja wiedzy i dowiadczenia jest bowiem niezbêdna dla
autoanalizy organizacji i dla praktycznej realizacji postulatu ci¹g³ej poprawy (ang. contineous improvement) zawartego w TQM.
Sunil M. Dissanayaka, Mohan M. Kumaraswamy [2000, s. 783796] przeanalizowali proces rozpowszechniania siê dwóch ró¿nych systemów zapewnienia jakoci  TQM oraz certyfikacji wg norm serii ISO 9000  wród
przedsiêbiorstw sektora budowlanego w Hong Kongu. Doszli do wniosku, ¿e
certyfikacja jest w ogromnej wiêkszoci wymuszona koniecznoci¹ przystosowania siê do wymagañ klientów, natomiast bardzo rzadko mo¿na dostrzec
w³asne, endogeniczne motywacje przedsiêbiorstw w tym zakresie. Ma to negatywny wp³yw na zarz¹dzanie jakoci¹ w badanej próbce przedsiêbiorstw.
Wdro¿enie systemu zgodnego z normami serii ISO 9000 jest stosunkowo praco- i kosztoch³onne, co w po³¹czeniu ze s³ab¹ wewnêtrzn¹ motywacj¹ firm
skutkuje ogólnym zniechêceniem wobec g³êbszego potraktowania zagadnieñ
zarz¹dzania jakoci¹. Konkluzja autorów jest taka, ¿e silna presja rynkowa
i instytucjonalna na wdra¿anie przez przedsiêbiorstwa norm serii ISO 9000
ma ambiwalentny wp³yw na faktyczne zarz¹dzanie jakoci¹ oraz na konkurencyjnoæ opart¹ na jakoci. W konkluzji swych badañ autorzy zalecaj¹, aby
³¹czyæ wdra¿anie ISO 9000 z wdra¿aniem TQM, albo ¿eby zacz¹æ od tego ostatniego, gdy¿ okazuje siê, ¿e wdra¿anie TQM w firmach uprzednio certyfikowanych wg norm serii ISO 9000 napotyka na nieprzeciêtnie wysokie bariery
organizacyjne.
Z. Zhang [1999] w swych badaniach postawi³ z kolei na podstawie szerokiego przegl¹du literatury przedmiotu ogóln¹ hipotezê, w myl której TQM
wdra¿ane w konkretnej organizacji mo¿e mieæ jedn¹ z 11 g³ównych form,
w zale¿noci od tego, jaki element tej metody jest uznawany za g³ówny
i pierwszoplanowy w stosunku do pozosta³ych. Owe wariantowe kamienie
wêgielne TQM to:
 przywództwo, w tym rola naczelnego kierownictwa w kreowaniu celów,
wartoci i rozwi¹zañ organizacyjnych;
 jakoæ produktów i us³ug dostarczanych przez zewnêtrznych dostawców;
 sformalizowana i zaakceptowana przez pracowników wizja organizacji
oraz cele dokonywanych zmian;
 system pomiaru i oceny jakoci;
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 kontrola i usprawnianie procesów w organizacji;
 projektowanie produktów;
 sformalizowany system jakoci;
 aktywny udzia³ pracowników wszystkich szczebli w tworzeniu jakoci;
 uznanie i nagradzanie osób i zespo³ów w kreowaniu jakoci;
 edukacja i szkolenie;
 koncentracja na potrzebach klienta.
Teza Zhanga mo¿e oczywicie wydawaæ siê dyskusyjna, jako ¿e TQM jest
w za³o¿eniu systemem z³o¿onym z wszystkich tych elementów. Zhang wykona³
jednak dla weryfikacji swej hipotezy badania na próbce 212 chiñskich przedsiêbiorstw produkcyjnych wdra¿aj¹cych TQM. Wyniki badañ potwierdzi³y, ¿e
w praktyce konkretne przedsiêbiorstwo opiera wdra¿any u siebie system zarz¹dzania wg. metody TQM na jednym z ww. 11 czynników, pozosta³e za odgrywaj¹ rolê komplementarn¹.
Hassan Fouayzi, Julie A. Caswell i Neal H. Hooker [2006, s. 132146] zbadali populacjê przedsiêbiorstw produkcyjnych z bran¿y przetwórstwa warzyw, zrzeszonych w American Agricultural Economics Association, w celu
zidentyfikowania zarówno g³ównych czynników motywuj¹cych firmy do
wdra¿ania systemów zarz¹dzania jakoci¹, jak i zmian w relacjach z klientami i dostawcami, powsta³ych na skutek wdra¿ania takich systemów. Badania
te, odmiennie od cytowanych wczeniej badañ Z. Zhanga, wykaza³y daleko
id¹c¹ homogenicznoæ procesów wdra¿ania systemów jakoci, zarówno w sferze decyzji kierowniczych, jak i praktycznych efektów wdro¿enia.
Don Goldstein [1997, s. 665700], w swym artykule z 1997 roku dowodzi, ¿e
w wielkiej fali zmian organizacyjnych w amerykañskich przedsiêbiorstwach,
jaka mia³a miejsce w latach 80. XX wieku mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe
nurty: restrukturyzacjê finansow¹ firm, opart¹ na zwiêkszonym zad³u¿eniu
i powi¹zan¹ czêsto z ³¹czeniem spó³ek, oraz Total Quality Management. Ta
ostatnia metoda zarz¹dzania jest zdaniem Goldsteina specyficznym podejciem do restrukturyzacji firmy w celu zwiêkszenia produktywnoci. Goldstein twierdzi ponadto, ¿e te dwa paradygmaty zmian w przedsiêbiorstwach
s¹ wzajemnie sprzeczne, zarówno na p³aszczynie teoretycznej, jak i w praktyce konkretnych wdro¿eñ. Autor ten zg³êbia ród³a tych sprzecznoci i stara
siê osadziæ ka¿dy z paradygmatów w kontekcie teorii ekonomii. Dochodzi do
wniosku, ¿e restrukturyzacja finansowa jest oparta na neoklasycznej teorii
agencji, natomiast Total Quality Management odnosi siê raczej do teorii
pozostaj¹cych poza g³ównym nurtem ekonomii. Goldstein nadaje tym nieco
marginalnym teoriom wspóln¹ nazwê capabilities theories, co mo¿na przet³umaczyæ jako teorie niewykorzystanych mo¿liwoci i których wspólnym
mianownikiem jest teza, ¿e w przedsiêbiorstwach pocz¹tku lat 80. XX wieku
drzema³y spore niewykorzystane mo¿liwoci.
Denis Chênevert i Michel Tremblay [2001], na podstawie badañ przeprowadzonych na próbce 602 firm, doszli do wniosku, ¿e Total Quality Management ³¹czy siê w praktyce ze specyficznym podejciem do zarz¹dzania zasoekonomia 18
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bami ludzkimi, w tym tak¿e do polityki wynagrodzeñ. Total Quality Management wystêpuje najczêciej w towarzystwie stosunkowo innowacyjnych form
partycypacji pracowników w procesach decyzyjnych (du¿a iloæ stosunkowo
autonomicznych projektów itp.) oraz polityki wynagrodzeñ opartej na du¿ym
udziale sk³adników zmiennych w ca³kowitej p³acy pracowników.
Zagadnienie zale¿noci miêdzy efektywnoci¹ w zarz¹dzaniu zasobami
ludzkimi a wdro¿eniem TQM w przedsiêbiorstwie jest doæ obficie reprezentowane w literaturze powiêconej zarz¹dzaniu jakoci¹. Delery J. E. i Doty
D. H. [1996, s. 802835], Guest D. E. [1997, s. 26376], Paauwe J. i Richardson R.
[1997, s. 260] oraz Boselie P., Paauwe J. i Jansen P. G. W. [2001, s. 11071125]
dokonali wszechstronnej kompilacji pogl¹dów teoretycznych na temat zwi¹zku funkcjonalnego i przyczynowego miêdzy jakoci¹ zarz¹dzania zasobami
ludzkimi w organizacji, a efektywnoci¹ tej organizacji jako ca³oci. Wernerfelt [1984, s. 171180], Barney [1991, s. 99120], Barney i Wright [1998, s. 3146],
Dyer [1984, s. 156169] oraz Schuler i Jackson [1987, s. 209213] twierdz¹, ¿e
istnieje wewnêtrzna spójnoæ i zgodnoæ miêdzy za³o¿eniami TQM i nowoczesnego, efektywnego zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
P. Boselie i Ton van der Wiele [2002] przedstawili wyniki swych badañ
empirycznych, opartych na cytowanej powy¿ej literaturze i zmierzaj¹cych do
okrelenia, na ile stabilne w d³ugim okresie s¹ empiryczne powi¹zania miêdzy TQM, a nowoczesnym zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie. Badania te polega³y na wywiadach z pracownikami przedsiêbiorstw
holenderskich. Opieraj¹c siê na uzyskanych wynikach, Boselie i van der Wiele twierdz¹, ¿e powi¹zania te s¹ stosunkowo trwa³e w czasie, podobnie jak
trwa³e jest powi¹zanie obydwu tych obszarów zarz¹dzania (TQM i HRM)
z efektywnoci¹ i konkurencyjnoci¹ organizacji.
John Barron oraz Kathy Paulson-Gjerde [1996, s. 69106] zajêli siê eksploracj¹ ró¿nic miêdzy przedsiêbiorstwami, które wdro¿y³y TQM oraz tymi, które tego nie zrobi³y. Podstaw¹ porównania by³a hipoteza, ¿e w tych dwóch grupach firm zaobserwowaæ mo¿na odmienne funkcje produkcji, badania za
polega³y w³anie na wykreleniu krzywych regresji, opartych na konstrukcji
teoretycznej funkcji produkcji. W wyniku przeprowadzonych badañ hipoteza
okaza³a siê prawdziwa: firmy, które wdro¿y³y TQM wykazuj¹ w d³ugim okresie szybszy wzrost zatrudnienia, sprzeda¿y oraz kapita³ów w³asnych ni¿ pozosta³e. J. Barron i K. Paulsen-Gjerde twierdz¹ jednak, ¿e nie da siê jednoznacznie ustaliæ, czy zauwa¿alna przewaga firm pos³uguj¹cych siê TQM jest
skutkiem wdro¿enia tej metody, czy te¿ raczej przyczyn¹ tego wdro¿enia.
Youssef Fahmi [2002, s. 115140] poszed³ w tym samym kierunku, prowadz¹c badania na próbce 171 francuskich przedsiêbiorstw na temat zale¿noci
miêdzy konkurencyjnoci¹ przedsiêbiorstw, wzrostem ich wartoci a zastosowaniem Total Quality Management. W badaniach swych opar³ siê na teorii
przedsiêbiorstwa. W wyniku przeprowadzonych badañ doszed³ do wniosku,
¿e wdro¿enia TQM, które nazywa powierzchownymi wyranie odró¿niaj¹
siê od wdro¿eñ rzeczywicie wszechstronnych, w których gruntownej analizie
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i przebudowie poddane zostaj¹ wszystkie procesy tworzenia kosztów i wartoci w przedsiêbiorstwie. Te pierwsze nie przynosz¹ specjalnych efektów,
a nawet bywaj¹ kontrproduktywne, podczas gdy te drugie pozwalaj¹ na rzeczywiste zwiêkszenie efektywnoci wykorzystania zasobów firmy.
George S. Easton i Sherry L. Jarrell [1998, s. 253307] przeprowadzili z kolei badania na próbce 108 przedsiêbiorstw amerykañskich, które rozpoczê³y
wdra¿anie TQM w latach 19811991. Badania polega³y na porównaniu efektywnoci ka¿dego z tych przedsiêbiorstw ze wspólnym wzorcem teoretycznym, bêd¹cym ekstrapolacj¹ na przysz³oæ wyników tych firm z okresu przed
wdro¿eniem TQM. Wyniki uzyskane przez Eastona i Jarell wskazuj¹, ¿e wdro¿enie TQM pozytywnie wp³ynê³o zarówno na efektywnoæ operacyjnego zarz¹dzania w badanych firmach, jak i na zwrot z kapita³u. Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e im lepiej rozwiniêty i g³êbiej wdro¿ony system TQM w przedsiêbiorstwie, tym poprawa wyników jest wyraniejsza. Jednoczenie Easton i Jarell
twierdz¹, ¿e w swych badaniach zdo³ali wykluczyæ wp³yw innych czynników,
takich jak np. restrukturyzacja finansowa przedsiêbiorstw.
Przegl¹d literatury dotycz¹cej metod wdra¿ania TQM oraz efektów ekonomicznych, jakie przynios³a przedsiêbiorstwom, pozwala sformu³owaæ stosunkowo spójne wnioski teoretyczne, które mog¹ byæ wyznacznikiem dla dalszych badañ. Pod nazw¹ TQM wydaje siê kryæ wiele ró¿nych procesów zmian
w przedsiêbiorstwach. Procesy te s¹ na tyle zró¿nicowane, ¿e mo¿na mówiæ
o zró¿nicowanych receptach na TQM. Jednoczenie s¹ one na tyle mocno
zakorzenione w zmianach spo³ecznych i ekonomicznych, jakie zachodzi³y
w gospodarce wiatowej w drugiej po³owie XX wieku, ¿e mo¿na uznaæ TQM
zarówno za instytucjonalizacjê oczekiwañ konsumentów, jak i za odpowied
przedsiêbiorstw na nowe wyzwania odnonie zwiêkszania produktywnoci.
TQM jako proces zmian w przedsiêbiorstwie wykazuje pewne charakterystyczne cechy, niezale¿ne od metody jego wdra¿ania ani otoczenia rynkowego
i spo³ecznego, w jakim zachodzi. Chodzi tu w szczególnoci o zauwa¿alne
powi¹zanie TQM ze zmianami w kulturze organizacji, polegaj¹cymi na odejciu od taylorowskiej specjalizacji w procesie produkcji szpilki i przejciu
do takich form zatrudnienia, wynagrodzenia i zarz¹dzania zasobami ludzkimi, które w stosunkowo wiêkszym stopniu uwzglêdniaj¹ osobist¹ inicjatywê
i inwencjê pracowników. Jednoczenie z perspektywy czasu TQM wydaje siê
byæ zjawiskiem odrêbnym od restrukturyzacji finansowej przedsiêbiorstw,
ich fuzji i przejêæ, jak równie¿ od rozwijaj¹cego siê szczególnie w Europie systemu zapewnienia jakoci przez normalizacjê procesów organizacyjnych,
zgodnie z filozofi¹ norm serii ISO 9000.
System TQM mo¿na wiêc uznaæ za innowacjê organizacyjn¹, która rozprzestrzenia³a siê w wiatowej gospodarce przez ostatnie dziesiêciolecia. Proces
wdra¿ania TQM w pojedynczym przedsiêbiorstwie jest procesem innowacyjnym, w którym pomys³ i jego zastosowanie rodz¹ konkretn¹ zmianê ekonomiczn¹. Wa¿ne jest okrelenie, w jakim stopniu i w jaki sposób mechanizmy
ekonomia 18
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mikro  i makroekonomiczne rz¹dz¹ce rozprzestrzenianiem siê TQM wród
przedsiêbiorstw mo¿na wyjaniæ przy pomocy teorii innowacji.
Pierwszym krokiem takiego wyjanienia jest pytanie o racjonalnoæ decyzyjn¹ przedsiêbiorstw. W literaturze powiêconej wdro¿eniom TQM pojawia
siê wyrany spór na ten temat. Wed³ug jednych wdro¿enie TQM opiera siê na
czystym naladownictwie, wed³ug innych za jest to racjonalna adaptacja do
otoczenia rynkowego. Teoria innowacji zak³ada, ¿e racjonalnoæ procesu
wdra¿ania innowacji oraz jego uwarunkowania ekonomiczne mog¹ mieæ trzy
zasadnicze formy:
a) autonomiczne tworzenie pomys³ów i badanie mo¿liwoci ich zastosowania, czyli tworzenie innowacji;
b) adaptacjê do otoczenia przez absorpcjê (przyswojenie) cudzych innowacji, opart¹ na racjonalnej optymalizacji funkcji wyp³at;
c) adaptacjê do otoczenia przez absorpcjê cudzych innowacji, opart¹ na czystym naladownictwie.
W dalszej czêci niniejszego opracowania przeanalizowane zostan¹ te trzy
formy procesów innowacyjnych oraz mo¿liwoæ ich zastosowania do wdro¿eñ
TQM.
2. Modele tworzenia innowacji w przedsiêbiorstwach
 TQM jako autonomiczny wynalazek firmy

Pierwszy formalny model motywów podejmowania dzia³alnoci innowacyjnej zosta³ opracowany przez Arrowa [1962]. Motywem podjêcia dzia³alnoci innowacyjnej jest tam potencjalny zysk innowatora. Arrow porówna³
potencjalny zwrot z inwestycji w innowacjê (w nowy produkt lub w ulepszony
proces) w dwóch ró¿nych sytuacjach: monopolu oraz konkurencji.
Arrow umieszcza swoj¹ refleksjê nad motywami podejmowania dzia³alnoci innowacyjnej w prostym schemacie optymalizacji zysków przedsiêbiorstwa: zarówno stan przedsiêbiorstwa przed wprowadzeniem innowacji, jak
i po jej wprowadzeniu jest opisywany przez dwie podstawowe zmienne 
iloæ sprzedanych dóbr oraz ich cenê jednostkow¹. Rozumowanie Arrowa
opiera siê na za³o¿eniu, ¿e podstawow¹ cech¹ innowacji jest obni¿ka kosztów
wytwarzania, która umo¿liwia przedsiêbiorstwu zastosowanie dwóch mo¿liwych strategii: maksymalnego zwiêkszenia mar¿y zysku (cena jednostkowa
minus koszt jednostkowy), albo te¿ obni¿enia ceny w celu zwiêkszenia konkurencyjnoci i wolumenu sprzeda¿y.
Dalej Arrow zak³ada, ¿e przedsiêbiorstwo bêd¹ce monopolist¹ na swoim
rynku nigdy nie nasyca ca³kowicie rynku swoj¹ produkcj¹  pozostawiaj¹c
pewien obszar popytu niezaspokojony  oraz ¿e w sytuacji mo¿liwej obni¿ki
kosztów dziêki innowacji idzie zawsze w kierunku maksymalizacji jednostkowej mar¿y zysku, zachowuj¹c dotychczasowe rozmiary produkcji. Z drugiej
strony, je¿eli na konkurencyjnym rynku jakie przedsiêbiorstwo wprowadzi
innowacjê obni¿aj¹c¹ koszty, wtedy jego strategia bêdzie kombinacj¹ dwóch
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wektorów: zwiêkszenia mar¿y i zwiêkszenia sprzeda¿y przez obni¿kê ceny.
Dalej Arrow dowodzi, ¿e zysk uzyskany dziêki takiej kombinacji dwóch wektorów zmiany jest z regu³y wiêkszy od zysku uzyskiwanego z innowacji przez
monopolistê. Co za tym idzie, motywacja przedsiêbiorstwa do podejmowania
dzia³alnoci innowacyjnej jest zawsze silniejsza w warunkach konkurencji
ni¿ w warunkach monopolu, jak równie¿ zmiany mezoekonomiczne powstaj¹ce wskutek dzia³alnoci innowacyjnej s¹ wiêksze na rynkach konkurencyjnych ni¿ na rynkach zmonopolizowanych.
Jednoczenie Arrow wywodzi z przyjêtych za³o¿eñ, ¿e niezale¿nie od
struktury rynku (monopolu albo konkurencji) nasilenie dzia³alnoci innowacyjnej w przedsiêbiorstwach jest zawsze ni¿sze od tego, jakie by³oby po¿¹dane z punktu widzenia potrzeb spo³ecznych. Jest tak dlatego, ¿e maksymalne
zaspokojenie potrzeb spo³ecznych równa siê ustaleniu ceny na poziomie
kosztów wytwarzania czyli zlikwidowaniu chwilowej przewagi przedsiêbiorcy nad konkurentami z tytu³u wprowadzenia innowacji. Oznacza to praktyczny zanik zysków przedsiêbiorcy. Chc¹c osi¹gaæ zyski, przedsiêbiorstwa utrzymuj¹ wiêc nasilenie dzia³alnoci innowacyjnej na takim poziomie, który
umo¿liwia konkurowanie przez innowacje, a wiêc uzyskiwanie premii za
innowacje w postaci zwiêkszonych zysków. Poziom ten jest jednoczenie
poni¿ej spo³ecznego optimum.
Model Arrowa przeciwstawia innowacje dokonywane przez monopolistê
innowacjom dokonywanym przez przedsiêbiorstwo dzia³aj¹ce w warunkach
konkurencji. Jest to model nakrelaj¹cy podstawowe ramy koncepcyjne dla
badania relacji miêdzy wprowadzaniem innowacji przez przedsiêbiorstwa
a konkurencj¹ miêdzy przedsiêbiorstwami. Jest to trop, który mo¿na rozwin¹æ na bazie prezentowanego poni¿ej modelu Scherera.
F. M. Scherer [1967, s. 359394] skonstruowa³ model, w którym skoncentrowa³ siê nie tyle na analizowaniu motywów decyzji przedsiêbiorców o wprowadzeniu innowacji jako takich, lecz na motywach decyzji o tempie (czasie
trwania) procesów innowacyjnych. Jednym z podstawowych za³o¿eñ Scherera by³o to, ¿e nowoczesna gospodarka zawsze wymusza na podmiotach gospodarczych wprowadzanie innowacji, wiêc motywy wprowadzania innowacji
jako takich nie maj¹ szczególnego znaczenia. Istotne znaczenie ma natomiast
relacja miêdzy premi¹ na nowatorstwo, a ryzykiem ponoszonym z tytu³u bycia
nowatorem.
Zgodnie z za³o¿eniami Scherera, firma d¹¿¹ca do maksymalizacji zysków
bêdzie wiêc prowadzi³a swoje przedsiêwziêcia badawczo-rozwojowe w taki
sposób, aby maksymalizowaæ dodatni¹ ró¿nicê miêdzy wartoci¹ bie¿¹c¹ netto strumienia zysków z eksploatacji innowacyjnych rozwi¹zañ a wartoci¹
bie¿¹c¹ netto strumienia kosztów dzia³añ badawczo-rozwojowych. Wartoæ
bie¿¹ca netto strumienia zysków z eksploatacji innowacyjnych rozwi¹zañ
zale¿y od: szybkoci wdro¿enia (pierwszeñstwa przed konkurentami), popytu
ze strony konsumentów oraz reakcji firm konkurencyjnych. Z kolei wartoæ
bie¿¹ca netto strumienia kosztów dzia³añ badawczo-rozwojowych zale¿y od:
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stanu technologii, jakoci otrzymanych rozwi¹zañ (produktu lub procesu)
oraz od szybkoci (tempa) dzia³añ badawczo-rozwojowych.
Scherer zak³ada, ¿e przyspieszenie tempa dzia³añ badawczo-rozwojowych
poci¹ga za sob¹ zawsze dodatkowe zwiêkszenie kosztów tych dzia³añ. Uzasadnienie tej odwrotnej relacji miêdzy czasem wdro¿enia a jego kosztem jest
nastêpuj¹ce:
a) dzia³ania badawczo-rozwojowe s¹ procesem heurystycznym, w którym
ka¿dy krok dostarcza wiedzy koniecznej dla wykonania dalszych kroków;
przyspieszaj¹c proces badawczo-rozwojowy, nieuchronnie doprowadza
siê do przeskakiwania koniecznych etapów tego heurystycznego procesu;
to z kolei powoduje, ¿e ka¿dy kolejny krok jest wykonywany przy mniejszym zasobie wyjciowym zakumulowanej wiedzy, co poci¹ga za sob¹ kosztowne b³êdy;
b) dzia³ania badawczo-rozwojowe nios¹ ze sob¹ znacz¹c¹ niepewnoæ co do
wykonalnoci ró¿nych, teoretycznie opracowanych rozwi¹zañ; czas trwania
procesu badawczo-rozwojowego mo¿e byæ skrócony przez jednoczesne
sprawdzanie ró¿nych wariantów, jednak to poci¹ga za sob¹ pe³ne prace
badawczo-rozwojowenadrozwi¹zaniami,któreitakniezostan¹wdro¿one.
Scherer formalizuje te za³o¿enia, przyjmuj¹c dwie podstawowe zmienne:
C dla oznaczenia ca³kowitych kosztów dzia³añ innowacyjnych oraz T dla
ca³kowitego czasu trwania tych dzia³añ. Proces innowacyjny jest opisywany
przez pewn¹ charakterystyczn¹ relacjê kosztu do czasu trwania (C/T). Z kolei
wszelkie strategie zmierzaj¹ce do przyspieszenia procesu innowacyjnego s¹
charakteryzowane przez stosunek wzrostu kosztów do zmniejszenia czasu
trwania procesu. W myl wczeniej przytoczonych za³o¿eñ Scherera podstawow¹ cech¹ takich strategii jest zawsze zwiêkszenie kosztów, czyli: DDTC < 0
D2 C > 0. Na podstawie tych
oraz zwiêkszenia tempa przyrostu tych kosztów: DT
2
dwóch formalnych za³o¿eñ Scherer wywodzi dalej ogóln¹ relacjê funkcjonaln¹ miêdzy czasem trwania procesu innowacyjnego, a jego ca³kowitym kosztem w postaci nastêpuj¹cego równania:
T

C = ò c(t T Q)dt
,

,

(1)

gdzie Q jest zamierzonym poziomem jakoci innowacji, t za momentem pocz¹tkowym procesu innowacyjnego. Warto zauwa¿yæ, ¿e kszta³t funkcji C jest
 w myl wstêpnych za³o¿eñ Scherera przytoczonych wy¿ej  zale¿ny od wiedzy i dowiadczenia zakumulowanych w przedsiêbiorstwie w momencie rozpoczêcia procesu innowacyjnego, czyli od k a p i t a ³ u l u d z k i e g o.
Wobec takiej zale¿noci miêdzy czasem trwania procesu innowacyjnego
a jego ca³kowitym kosztem, przedsiêbiorstwo decyduje o czasie jego trwania
(czyli momencie zakoñczenia prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenia
nowego produktu lub technologii) na bazie prawdopodobnych korzyci ze
0
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skrócenia tego czasu. Scherer twierdzi, ¿e korzyci te mo¿na bardziej precyzyjnie uchwyciæ, je¿eli w³¹czy siê do rozwa¿añ pojêcie cyklu ¿ycia innowacji,
czyli kiedy zmierzy siê czas miêdzy momentem wprowadzenia innowacji do
produkcji a momentem jej zestarzenia siê w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym dalsze osi¹ganie zysków z niej. Je¿eli przez t = 0 oznaczy siê moment rozpoczêcia
prac nad dan¹ innowacj¹, przez T moment wprowadzenia jej do produkcji,
przez H moment jej ca³kowitego zestarzenia siê, przez v(t) zyski z innowacji
osi¹gane w okresie t, przez r za stopê procentow¹ dyskontuj¹c¹ te zyski, to
ca³kowity strumieñ zysków z innowacji mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:
H

V = ò v( t )e- rt dt

(2)

T

Problem decyzyjny kierownictwa przedsiêbiorstwa polega na maksymalizacji ró¿nicy p = V  C. Oznacza to koniecznoæ spe³nienia nastêpuj¹cego warunku:
v( T )e n =- DC
DT

(3)

Innymi s³owy, zdyskontowane zwiêkszenie strumienia zysków, wynikaj¹ce
z wprowadzenia innowacji do produkcji o jedn¹ jednostkê czasu wczeniej
musi byæ co najmniej równe kosztom wynikaj¹cym z tego skrócenia.
Dalej Scherer rozwija swój model tak, aby mia³ zastosowanie do ca³ych
zbiorowisk przedsiêbiorstw. Zak³ada on wiêc po pierwsze, ¿e zamierzony
poziom jakoci Q w innowacji jest identyczny dla wszystkich przedsiêbiorstw;
po drugie, koszty dzia³añ innowacyjnych C w funkcji czasu s¹ identyczne dla
wszystkich przedsiêbiorstw; po trzecie, t = 0 w momencie, kiedy którekolwiek
z przedsiêbiorstw rozpocznie kolejny cykl dzia³añ innowacyjnych.
Na podstawie tych za³o¿eñ Scherer formu³uje dwa warianty dalszej czêci
modelu. Wariant pierwszy to sytuacja, kiedy innowacja polega na wprowadzeniu ulepszonego produktu przez jedno z przedsiêbiorstw i zwiêkszenie
dziêki temu jego udzia³u w rynku, je¿eli inne przedsiêbiorstwa w porê nie
wprowadz¹ podobnych ulepszeñ. Drugi wariant polega na wprowadzeniu
przez jedno z przedsiêbiorstw zupe³nie nowego produktu. W ka¿dym z tych
wariantów inaczej formu³owane jest równanie zdyskontowanego strumienia
zysków z innowacji.
Zacznijmy od prezentacji drugiego wariantu. Scherer zak³ada w nim istnienie sektora z³o¿onego z dwóch przedsiêbiorstw. W sektorze tym istnieje
pewien potencja³ zysków z wprowadzenia zupe³nie nowego produktu i potencja³ ten jest równy $V rocznie, jednak maleje on w czasie w miarê starzenia
siê innowacji, przy czym to starzenie siê jest warunkowane czynnikami egzogenicznymi. Stopa starzenia siê innowacji wynosi 100 procent rocznie. Zdyskontowany potencja³ zysków dla roku t wynosiæ wiêc bêdzie
$
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Scherer zak³ada dalej ¿e stopieñ wykorzystania owego potencja³u zysków
przez konkretne przedsiêbiorstwo zale¿y od ogólnej konkurencyjnoci tego¿
przedsiêbiorstwa na nowym rynku tworz¹cym siê wskutek wprowadzenia
innowacji oraz od jego zdolnoci do przezwyciê¿enia naturalnej inercji konsumentów wobec nowoci. Zdolnoæ ta znajduje swoje odzwierciedlenie
w zmiennej g, któr¹ Scherer okrela jako wspó³czynnik penetracji rynku
i której wartoæ równa jest tej czêci niewykorzystanego dot¹d potencja³u $V,
któr¹ udaje siê przechwyciæ przedsiêbiorstwu wprowadzaj¹cemu innowacjê.
Przy u¿yciu tej zmiennej mo¿na sformu³owaæ równanie realnego, zdyskontowanego strumienia zysków osi¹ganego przez przedsiêbiorstwo wprowadzaj¹ce innowacjê w postaci zupe³nie nowego produktu, jednak przedtem nale¿y, zdaniem Scherera, powróciæ do za³o¿enia o dzia³aniu dwóch przedsiêbiorstw w sektorze. Logiczne jest, ¿e w momencie wprowadzenia innowacji
w postaci zupe³nie nowego produktu, przedsiêbiorstwo dokonuj¹ce tego staje siê chwilowym innowatorem na tworzonym w ten sposób rynku. Przez jaki
czas brak jest naladownictwa ze strony drugiego przedsiêbiorstwa i wtedy
tylko innowator realizuje potencja³ zysku $V z innowacji. Jednak w pewnym
momencie drugie przedsiêbiorstwo z sektora zaczyna imitowaæ innowacjê
i wtedy potencja³ zysku z innowacji $V jest dzielony miêdzy innowatora oraz
naladowcê1.
Zyski realizowane przez innowatora w okresie, kiedy jeszcze nie ma imitacji, Scherer zapisuje nastêpuj¹cym równaniem:
¥

[

]

VL = ò - e- g( t- TL ) ´ ve- pt dt
1

TL

(4)

gdzie T oznacza moment pocz¹tkowy, w którym innowator zaczyna osi¹gaæ
zyski.
W momencie, kiedy drugie przedsiêbiorstwo w sektorze staje siê naladowc¹ na nowym rynku stworzonym przez innowatora, wtedy strategiê naladowcy mo¿na opisaæ przy pomocy docelowego udzia³u w nowym rynku S * , jej
realizacjê za skwantyfikowaæ, zak³adaj¹c, ¿e naladowca zdobywa co roku
100 procent tego *zamierzonego udzia³u w rynku. Zamierzony udzia³ naladowcy w rynku (S ) zale¿y od jego ogólnej konkurencyjnoci, a jego zdyskontowany realny strumieñ zysków z naladownictwa oblicza siê równaniem:
L

F

F

¥

[

]

VF = ò S F - S F e- m( t- TF ) ´ ve- pt dt
TF

*

*

(5)

gdzie T to moment pocz¹tkowy, w którym naladowca zaczyna osi¹gaæ zyski
z naladownictwa.
F

O ile w formalnym ujêciu swego modelu Scherer zak³ada istnienie dwóch przedsiêbiorstw, o tyle sytuacjê tê mo¿na prze³o¿yæ na dowolny zbiór n przedsiêbiorstw, z których jedno
staje siê w pewnej chwili innowatorem, a wszystkie pozosta³e zaczynaj¹ byæ po jakim czasie
jego naladowcami.
1
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Scherer wprowadza dalej za³o¿enie, ¿e im póniej naladowca zdecyduje
siê na imitacjê innowatora,
tym trudniej bêdzie mu osi¹gn¹æ zamierzony
udzia³ w rynku (S * ). Formalne ujêcie tego za³o¿enia brzmi: docelowy udzia³
naladowcy w rynku maleje o 100 procent z ka¿dym rokiem opónienia w stosunku do innowatora. Zdyskontowany strumieñ zysków naladowcy wyra¿a
siê wówczas nieco zmodyfikowanym równaniem:
F

¥

[

]

VF = ò S F e- e( TF - TL ) - S F e- e( TF - TL )- m( t- TF ) ´ ve- pt dt
TF

*

*

(6)

Po sformu³owaniu powy¿szych za³o¿eñ dotycz¹cych zysków naladowcy,
ca³kowite zyski innowatora mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:
¥

[

]

VL = ò - e- g( t- TL ) ´ ve- pt dt - VF
1

TL

(7)

Przypomnijmy, ¿e kluczow¹ kwesti¹, do wyjanienia której s³u¿¹ powy¿sze
równania jest decyzja przedsiêbiorstwa o ewentualnym przyspieszeniu procesu innowacyjnego. W kontekcie powy¿szego mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e
przyspieszenie w lansowaniu zupe³nie nowego produktu maj¹cego stworzyæ
zupe³nie nowy rynek jest dla przedsiêbiorstwa naprawdê op³acalne wtedy,
kiedy V - V - C > 0. Analiza szczegó³owych równañ sformu³owanych przez
Scherera wskazuje na to, ¿e dla spe³nienia tego warunku kluczowe znaczenie
maj¹ nastêpuj¹ce czynniki:
a) ogólna konkurencyjnoæ innowatora w relacji do konkurencyjnoci pozosta³ych przedsiêbiorstw, które mog¹ staæ siê jego naladowcami; czêci¹
tej ogólnej konkurencyjnoci jest przewaga technologiczna nad rywalami
wyra¿ana w modelu przez okres, w którym nie ma ¿adnego naladowcy
zabieraj¹cego dla siebie czêæ zysków z innowacji;
b) kapita³ ludzki innowatora w momencie t = 0 rozpoczynania procesu innowacyjnego;
c) swego rodzaju premia za pierwszeñstwo zwi¹zana z konkretn¹ innowacj¹ i przynajmniej czêciowo egzogeniczna wobec cech innowatora oraz
jego naladowców; mo¿na przyj¹æ, ¿e owa premia za pierwszeñstwo to mikroekonomiczny odpowiednik szybkoci nastêpowania zmiany technologicznej w sektorze.
Przejdmy teraz do prezentacji pierwszego z rozwa¿anych przez Scherera
wariantów, czyli sytuacji, kiedy innowacja polega tylko na ulepszeniu produktu istniej¹cego ju¿ na rynku. Scherer rozwa¿a tê sytuacjê, podobnie jak prezentowan¹ wy¿ej, w kontekcie sektora z³o¿onego z dwóch przedsiêbiorstw,
z których jedno staje siê w pewnej chwili innowatorem, drugie za po jakim
czasie staje siê jego naladowc¹. Innowator, wprowadziwszy na rynek ulepszon¹ wersjê istniej¹cego produktu, powiêksza swój udzia³ w rynku kosztem drugiego przedsiêbiorstwa w sektorze przez okres równy cyklowi ¿ycia tej innowacji. Czêæ z tego pozyskanego udzia³u w rynku jest trwa³ym nabytkiem innowatora, a jej formalnym odzwierciedleniem w modelu jest wprowadzona ju¿
L

F
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wczeniej zmienna (oznaczaj¹ca procent udzia³u w rynku tracony przez potencjalnego naladowcê z ka¿dym rokiem opónienia w rozpoczêciu naladownictwa). Druga natomiast czêæ udzia³u w rynku zdobyta przez innowatora jest tylko chwilowym sukcesem  formalizuj¹c to za³o¿enie, Scherer wprowadza
dwie zmienne: stopê wzrostu udzia³u innowatora w rynku (d) oraz stopê odzyskiwania tego udzia³u przez naladowcê po rozpoczêciu naladownictwa (b).
Zdyskontowany strumieñ zysków innowatora z wprowadzenia ulepszonej
wersji produktu na rynek oblicza siê wtedy nastêpuj¹cym wzorem:
TF

[

]

TF

[

]

VL = ò S F - S F e- d( t- TL ) ´ ve- pt dt + ò S F - S F e- e( TF - TL ) ´ ve- pt dt +
¥

[

TL

+ò -S F e
TF

- d( TF - TL )

+ SF e

- e( TF - TL )

]´ e

TL

- b( t- TF )

(8)

´ ve- pt dt

gdzie S to pocz¹tkowy udzia³ w rynku firmy, która po pewnym okresie czasu
staje siê naladowc¹ innowatora.
Porównuj¹c obydwa rozwa¿ane przez Scherera warianty mo¿na zauwa¿yæ,
¿e problem decyzyjny innowatora dotycz¹cy czasu T trwania procesu innowacyjnego jest prawie taki sam w obydwu przypadkach. Ró¿nica polega na tym,
¿e w przypadku wprowadzenia zupe³nie nowego produktu gra konkurencyjna
innowatora z naladowc¹ (naladowcami) jest gr¹ o sumie dodatniej, natomiast w przypadku innowacji tylko ulepszaj¹cej istniej¹cy produkt jest to gra
o sumie zerowej.
Badaczem, który stara³ siê po³¹czyæ w jedno cie¿ki rozumowania Arrowa
i Scherera by³ Y. Barzel [1968, s. 348355]. Porówna³ on mianowicie przyspieszenie procesów innowacyjnych wywo³ane konkurencj¹ z tempem procesów
badawczo-rozwojowych, które by³oby optymalne z ró¿nych punktów widzenia. Model Barzela wprowadza istotn¹ modyfikacjê na poziomie za³o¿eñ
wyjciowych: otó¿ po pierwsze zak³ada on, ¿e innowacje wprowadza siê po to,
aby osi¹gn¹æ jakiekolwiek zyski, niekoniecznie maksymalne mo¿liwe. Innymi s³owy, motywacj¹ firm do innowacji nie jest maksymalizacja zysku, lecz
utrzymanie mo¿liwoci osi¹gania zysków w ogóle. Po drugie, przedsiêbiorstwo zyskuje zdolnoæ do tworzenia innowacji poprzez jednorazowe zainwestowanie kapita³u w dzia³alnoæ B+R. Barzel postrzega tê jednorazow¹ inwestycjê w badania i rozwój jako stworzenie swego rodzaju kapita³u obrotowego
dla dzia³alnoci innowacyjnej. Badacz ten uwa¿a, ¿e koszty dzia³alnoci innowacyjnej zasadniczo nie s¹ zale¿ne od wielkoci produkcji w danym agregacie ekonomicznym, podczas gdy bie¿¹ce zyski z innowacji zale¿¹ od tej¿e
wielkoci produkcji.
Ta ogólna wizja dzia³alnoci innowacyjnej jest przez Barzela precyzowana w postaci kilku bardziej sformalizowanych za³o¿eñ:
1) koszt stworzenia pojedynczej innowacji jest sta³y i wynosi I jednostek2;
F

2
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2) innowacja wdro¿ona bez opónieñ przez ca³¹ bran¿ê zmniejsza koszty
wytworzenia jednostki produktu o k jednostek bez pogorszenia jakoci;
3) ³¹czny popyt na dobro wytwarzane w danej bran¿y wynosi X0 w momencie t
= 0 i ronie w sta³ym tempie p. Popyt w dowolnym momencie t jest obliczany jako wyk³adnicza funkcja popytu w momencie t = 0 o nastêpuj¹cej
postaci: X = X0e ;
4) ka¿d¹ pojedyncz¹ innowacjê mo¿na przypisaæ jednemu konkretnemu
innowatorowi, który udostêpnia innym przedsiêbiorstwom prawo do
korzystania z innowacji przy stopie tantiemy h = k na jednostkê produkcji;
je¿eli innowacja jest stosowana pocz¹wszy od momentu t = 0, wtedy ca³kowite przychody tantiemowe innowatora w momencie t = 0 wynosz¹ hX0 =
S0;
5) stopa dyskontowa w bran¿y wynosi r;
6) wartoci wszystkich ww. zmiennych s¹ doskonale znane wszystkim uczestnikom rynku.
Wartoæ innowacji wprowadzonej do produkcji w momencie t jest w modelu Barzela równa jej zyskownoci dla innowatora, a ta  podobnie jak w modelu Scherera  jest równa ró¿nicy zdyskontowanego strumienia 3bie¿¹cych
zysków z innowacji i kapita³u zainwestowanego w jej stworzenie . Powy¿ej
przedstawione formalne za³o¿enia modelu pozwalaj¹ przedstawiæ t¹ zyskownoæ (R0) w postaci nastêpuj¹cego równania:
t

pt

¥

R = ò S e-( r- p ) t dt - Ie- rt
0

r<p

t

0

(9)

gdzie p jest stop¹ wzrostu bie¿¹cych zysków z innowacji wraz z up³ywem czasu. Po przekszta³ceniu, R0 mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:
R =
0

S e-( r- p )t
- Ie- rt
r -p
0

(10)

Dalej Barzel zak³ada, ¿e przy za³o¿eniu wyra¿onym powy¿ej dla wartoci p
(p > r) innowacja mo¿e zostaæ wprowadzona kiedykolwiek, gdy¿ wzrost bie¿¹cych zysków z innowacji zawsze bêdzie kompensowa³ spadek wartoci tych
zysków w czasie. W takiej sytuacji nie istnieje co takiego, jak cykl ¿ycia innowacji. Je¿eli natomiast p < r, wtedy mo¿na obliczyæ optymalny moment t(m)
wdro¿enia innowacji do produkcji, dla którego wartoæ R0 jest maksymalna.
Wzór na obliczenie t(m) jest nastêpuj¹cy:
3 Przypomnijmy, ¿e ró¿nica miêdzy modelem Barzela a modelem Scherera polega na tym, i¿
dla Scherera koszt stworzenia inwestycji by³ zdyskontowanym strumieniem kosztów bie¿¹cych
roz³o¿onych na ca³y czas trwania procesu innowacyjnego i cile zwi¹zanych ze specyfik¹ firmy,
podczas gdy dla Barzela koszt stworzenia inwestycji jest sta³y, a w postaci zdyskontowanego
strumienia przep³ywów finansowych przedstawia siê tylko zyski z inwestycji.
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t( m ) =
0

ln

< p< r

r+ I- S
p
ln

ln

0

(11)

Z tego wzoru mo¿na wywnioskowaæ, ¿e im wy¿sze s¹ pocz¹tkowe korzyci
z innowacji (S0) oraz im szybciej rosn¹ one wraz z up³ywem czasu (stopa wzrostu p), tym wczeniej przypada optymalny moment wdro¿enia innowacji. Jednoczenie, im wy¿sza inwestycja I jest potrzebna w danej bran¿y dla stworzenia pojedynczej innowacji oraz im wy¿sza jest stopa dyskontowa r, tym póniej op³aca siê wdro¿yæ innowacjê. Na pierwszy rzut oka powy¿sze równanie
t(m) wydaje siê zawieraæ pewien paradoks: wysoka inwestycja pocz¹tkowa
i wysoka stopa deprecjacji kapita³u powinny raczej sk³aniaæ do szybkiego
wprowadzenia innowacji w celu osi¹gniêcia szybkiego zwrotu z kapita³u. Jednakowo¿ warto zauwa¿yæ, ¿e w liczniku tego równania dwa sk³adniki: lnr oraz
lnI s¹ ca³kowicie egzogeniczne wobec dzia³alnoci konkretnego przedsiêbiorstwa, zgodnie z formalnymi za³o¿eniami modelu. Trzeci sk³adnik licznika
(S0) oraz jego mianownik (p) s¹ zmiennymi czêciowo egzogenicznymi, gdy¿
odzwierciedlaj¹ (w ró¿ny sposób) szeroko pojêt¹ jakoæ wdra¿anej innowacji
oraz dynamikê jej cyklu ¿ycia, przy uwzglêdnieniu egzogenicznych wp³ywów
popytu i konkurencji.
Model Barzela wnosi nowe przes³anki do problematyki obecnego podrozdzia³u pracy. Otó¿ Barzel  inaczej ni¿ cytowany wczeniej Scherer  stara³
siê w swoim modelu uczyniæ egzogenicznymi w stosunku do przedsiêbiorstwa
jak najwiêcej zmiennych istotnych dla motywacji podejmowania dzia³alnoci
innowacyjnej przez przedsiêbiorstwo. Dowiód³ w ten sposób dwóch istotnych
tez. Po pierwsze, wydaje siê, ¿e podstawowym mechanizmem sk³aniaj¹cym
przedsiêbiorstwo do innowacji jest jakoæ jego w³asnych prac innowacyjnych, odzwierciedlana tu przez zwiêkszenie produktywnoci mo¿liwe dziêki
innowacji. Jest to czysto endogeniczna motywacja dzia³alnoci innowacyjnej,
bez odniesienia do czynników zewnêtrznych. Nie jest ona jednak wystarczaj¹ca  Barzel dowiód³ równie¿, ¿e po to, aby przedsiêbiorstwo skonsumowa³o
ten swój endogeniczny potencja³ innowacyjny, konieczne jest istnienie wyranego cyklu ¿ycia innowacji, w którym na d³u¿sz¹ metê zyski z pojedynczej
innowacji rosn¹ wolniej ni¿ deprecjonuje siê kapita³ zainwestowany w jej
stworzenie. Po to wiêc, aby osi¹gn¹æ zadowalaj¹cy zwrot z kapita³u, trzeba
coraz szybciej wprowadzaæ coraz dalej id¹ce innowacje.
Z modelu Barzela mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e kolejnym zmianom technologicznym na danym rynku towarzysz¹ dwa procesy zmian strukturalnych: akumulacja wiedzy i kapita³u w niektórych przedsiêbiorstwach oraz wzrost wynagrodzenia czynników wytwórczych w danym agregacie ekonomicznym. Trzeba
jednak zauwa¿yæ, ¿e cen¹ teoretycznej prostoty modelu jest jego jedna istotna
s³aboæ: zak³adaj¹c doskona³¹ znajomoæ parametrów systemu przez wszystkich uczestników rynku, eliminuje on jeden z najistotniejszych elementów
zwi¹zanych z innowacjami w ogóle, tzn. element niepewnoci decyzyjnej.
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Z kolei Kamien i Schwartz [1982] starali siê poszerzyæ opisywany wy¿ej
model Barzela tak, aby w³¹czyæ do niego element niepewnoci decyzyjnej, towarzysz¹cy procesom innowacyjnym. Rozwa¿aj¹ oni problem z punktu widzenia pojedynczego przedsiêbiorstwa  okrelanego przez nich jako nasza firma  teoretycznie zdolnego do wprowadzenia innowacji w postaci nowego
produktu w dwóch mo¿liwych sytuacjach: kiedy jest ono innowatorem oraz
kiedy jest tylko naladowc¹. W modelu Kamiena i Schwartza pojêcie naladownictwa jest ujête specyficznie jako wprowadzenie innowacji z opónieniem w stosunku do tego konkurenta, który zrobi³ to jako pierwszy; odmiennie od Scherera czy Barzela, Kamien i Schwartz przyjmuj¹ wiêc, ¿e ka¿dy
przypadek wprowadzenia nowego produktu na rynek jest wynikiem autonomicznych procesów innowacyjnych firmy wprowadzaj¹cej ten produkt; ró¿nica miêdzy innowatorem a naladowc¹ w modelu Kamiena i Schwartza nie
jest wiêc ró¿nic¹ jakociow¹, lecz czysto ilociow¹, sprowadzaj¹c¹ siê do
szybkoci w lansowaniu nowych produktów.
Formalizacja modelu zaczyna siê od wprowadzenia dwóch zmiennych: T
oraz v oznaczaj¹cych odpowiednio moment wprowadzenia innowacji przez
przedsiêbiorstwo, którego sytuacjê analizujemy oraz moment wprowadzenia
innowacji przez którego z konkurentów. Mo¿emy mieæ do czynienia z dwoma
przypadkami:
 T < v czyli nasza firma wprowadza innowacjê jako pierwsza;
 T > v czyli konkurent wprowadzi³ innowacjê jako pierwszy.
W sytuacji pierwszeñstwa innowacyjnego (T < v) sytuacjê naszej firmy
mo¿na opisaæ nastêpuj¹co: do momentu T osi¹ga ona jaki strumieñ zysków4
r0 ze sprzeda¿y dotychczasowego produktu, a od momentu T do momentu v
osi¹ga strumieñ zysków p0 ze sprzeda¿y nowego produktu. Je¿eli natomiast
nasza firma znajduje siê w sytuacji naladownictwa (T > v), wtedy do momentu v osi¹ga ona jaki strumieñ zysków r0 ze sprzeda¿y dotychczasowego produktu, a od momentu v do momentu T osi¹ga strumieñ zysków r1, wci¹¿ ze
sprzeda¿y dotychczasowego produktu, jednak zyski te s¹ osi¹gane w sytuacji,
kiedy konkurent wprowadzi³ na rynek produkt nowszej generacji.
W danym momencie t (t > T, t > v) ocenia siê sytuacjê naszej firmy przez
pryzmat ³¹cznej skapitalizowanej wartoci strumienia zysków. Je¿eli T < v,
wtedy ³¹czny strumieñ zysków sk³ada siê kolejno z r0 i p0, a jego skapitalizowan¹ wartoæ Kamien i Schwartz oznaczaj¹ jako P1. Je¿eli natomiast T > v,
wtedy na strumieñ zysków sk³adaj¹ siê kolejno r0 i r1, a jego skapitalizowana
wartoæ oznaczana jest symbolem P2. Towarzysz¹ temu nastêpuj¹ce za³o¿enia formalne:
ép > r ù
ê p > r úÞ [P > P ]
ê
ú
ër >r û
0

0

0

0

1

1

2

1

4 Kamien i Schwartz przyjmuj¹ tu doæ czêsto spotykane za³o¿enie, ¿e ca³kowite zyski firmy
z produktu  szczególnie tego innowacyjnego  obejmuj¹ zarówno zyski osi¹gane bezporednio ze sprzeda¿y tego produktu, jak i op³aty licencyjne otrzymywane od firm trzecich.
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Wed³ug Kamiena i Schwartza, ca³kowite zyski z innowacji b¹d te¿ z naladownictwa (odpowiednio wartoci P1 i P2) s¹ silnie uzale¿nione od opónienia naladowcy w stosunku do innowatora, a wiêc od ró¿nicy odpowiednio: v
 T oraz T  v. Badacze ci zaostrzaj¹ cytowane wczeniej za³o¿enia Scherera
i przyjmuj¹, ¿e szeroko pojêta pozycja konkurencyjna zdobyta przez innowatora przed wejciem naladowców na rynek jest jego trwa³¹ zdobycz¹ i naladowcy dziel¹ miêdzy siebie tylko t¹ czêæ rynku, której innowator nie zd¹¿y³
jeszcze zdobyæ w okresie swego monopolu na innowacjê5. Za³o¿enie to jest
formalizowane przez nastêpuj¹cy zapis:
P¢ ³
P¢£
1

2

0
0

¹
P P
Kamien i Schwartz dochodz¹ wiêc do wniosku, ¿e przyspieszaj¹c lansowanie innowacji (skracaj¹c proces innowacyjny), nasza firma powiêksza swoje
ca³kowite zyski z innowacji na dwa mo¿liwe sposoby: je¿eli jest innowatorem,
to wyd³u¿a ca³kowity czas osi¹gania strumienia zysków p0; kiedy za jest
naladowc¹, wtedy skraca ca³kowity czas osi¹gania zysków p0 przez konkurenta, a tym samym skraca ca³kowity czas osi¹gania przez siebie zysków r1,
najni¿szych z mo¿liwych.
Ka¿de z przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w takiej rywalizacji innowacyjnej jest wiadome, ¿e zarówno innowacje jak i imitacje konkurencyjne dla
ich w³asnego produktu mog¹ pojawiæ siê w wielu mo¿liwych konkurencyjnych firmach. Kamien i Schwartz mówi¹ tu o subiektywnie postrzeganym
prawdopodobieñstwie konkurencji ze strony innych produktów i formalizuj¹
je w nastêpuj¹cej postaci:
 F(t) jest dokonywan¹ w momencie t = 0 subiektywn¹ estymacj¹ naszej firmy  zapisywan¹ jako wartoæ prawdopodobieñstwa, ¿e w momencie t
pojawi siê innowacja konkurencyjna; wartoæ F(t) jest skumulowan¹ gêstoci¹ prawdopodobieñstwa w funkcji czasu;
 f(t) = F¢( t ) jest funkcj¹ gêstoci prawdopodobieñstwa, która odpowiada
okresowi, w którym ¿aden konkurent nie wprowadzi³ jeszcze innowacji
konkuruj¹cej z produktem naszej firmy;

Gdzie

P¢ P ¢
1

i

2

oznaczaj

odpowiednio pochodne

1

i

2

.

5 Za³o¿enie to wygl¹da na pierwszy rzut oka na zbyt ostre, jednak nale¿y pamiêtaæ o wczeniejszych uwagach dotycz¹cych struktury zysków z innowacji w modelu Kamiena i Schwartza 
zyski te sk³adaj¹ siê równie¿ z op³at licencyjnych. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e na pozycjê konkurencyjn¹ innowatora, nabyt¹ w czasie, kiedy ma on monopol na innowacjê, sk³ada siê równie¿ sieæ
kontaktów z innymi przedsiêbiorstwami oparta w³anie o umowy licencyjne. W zwi¹zku z tym
nawet wtedy, kiedy licencjobiorcy wprowadzaj¹ na rynek produkty konkurencyjne dla produktu innowatora, to on mimo wszystko osi¹ga z tego zyski.
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 l 1 -f (Ft()t ) jest tzw. w s k a  n i k i e m r y z y k a, który odzwierciedla postrzegane przez nasz¹ firmê ryzyko, ¿e na rynku pojawi siê innowacja konkurencyjna;
 l 1 -f (Ft()t ) mo¿na inaczej zapisaæ jako funkcjê gêstoci prawdopodobieñstwa H(t) = hu(t), gdzie u(t) jest tzw. funkcj¹ ryzyka o wartociach niemalej¹cych, h za jest parametrem ryzyka.
Kamien i Schwartz krel¹ wiêc sytuacjê, w której wraz z up³ywem czasu
nasza firma stoi przed niemalej¹cym ryzykiem pojawienia siê innowacji konkurencyjnej, a minimalny poziom tego ryzyka  opisywany przez parametr h
 odzwierciedla ogólne nasilenie walki konkurencyjnej na danym rynku. Im
wy¿sza wartoæ parametru h, tym wiêksze jest minimalne ryzyko wprowadzenia na rynek innowacji konkurencyjnej w dowolnym momencie t.
Wprowadzaj¹c dwie dodatkowe zmienne: i  stopa dyskontuj¹ca strumieñ zysków w czasie, g  stopa wzrostu rynku, Kamien i Schwartz wyprowadzaj¹ równanie strumienia zysków, na jakie nasza firma mo¿e liczyæ, wprowadzaj¹c innowacjê (koñcz¹c proces innowacyjny) w momencie T:
T

W( t ) = ò e-( i- g )t [r ( - F( t )) + r F( t )]dt +
0

1

1

0

¥

+ò e

-( i - g ) t

T

[p (
0

1

T

- F( t )) + P ( t - T )F¢( t )]dt + ò e
1

(12)

-( i - g ) T

P ( T - t )F¢( t )dt
2

0

Konstrukcja powy¿szego równania pokazuje, ¿e zasadnicza ró¿nica miêdzy modelem Kamiena i Schwartza a prezentowanymi wczeniej modelami:
Scherera i Barzela polega na wprowadzeniu elementu niepewnoci co do
zachowañ konkurentów. Odnosz¹c siê w dalszym ci¹gu do modelu Scherera,
Kamien i Schwartz przechodz¹ do analizy kosztów procesu innowacyjnego,
czyli C(T). Z za³o¿eñ wczeniej sformu³owanych przez Scherera, czyli: C(T) >
0 i C¢(T) < 0 (skrócenie czasu procesu innowacyjnego powoduje wzrost kosztów i wraz ze skracaniem czasu koszty rosn¹ coraz szybciej) wywodz¹ oni tezê
o malej¹cych krañcowych korzyciach ze skracania czasu procesu innowacyjnego, czyli C¢¢(T) > 0. Ponadto Kamien i Schwartz zak³adaj¹, ¿e C(T) ma zawsze na tyle du¿¹ wartoæ, ¿e nie jest mo¿liwe skrócenie czasu trwania procesu innowacyjnego do jednej jednostki czasu, a wiêc T jest zawsze okresem
stosunkowo d³ugim.
Ca³kowite korzyci odnoszone przez nasz¹ firmê z wprowadzenia innowacji na rynek w okrelonym momencie T wyra¿aj¹ siê wiêc równaniem:
V( T ) = W( T ) - C( T )

(13)

Problem decyzyjny przedsiêbiorstwa w modelu Kamiena i Schwartza
sprowadza siê wiêc, tak jak w modelu Scherera, do wyboru optymalnego moekonomia 18
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mentu lansowania innowacji (czyli optymalnego czasu trwania procesu innowacyjnego). Strumieñ zysków z innowacji w funkcji czasu trwania procesu
innowacyjnego jest tu warunkowany prawdopodobieñstwem przypisywanym
dzia³aniom konkurentów i to zasadniczo odró¿nia model ten od modeli Scherera czy Barzela. Pojawia siê tutaj element ryzyka rynkowego, którego nie ma
w poprzednich dwóch. Z drugiej strony, koszt stworzenia innowacji w funkcji
czasu trwania procesu innowacyjnego jest tu ujêty deterministycznie i kszta³t
tej funkcji jest de facto elementem egzogenicznym wobec przedsiêbiorstwa.
Wci¹¿6nie ma tu wiêc elementu ryzyka technologicznego zwi¹zanego z innowacj¹ .
Odmienny od modelu Kamiena i Schwartza kierunek refleksji nad wp³ywem rodowiska konkurencyjnego i ryzyka decyzyjnego na decyzje innowacyjne przedsiêbiorstw reprezentuje model Louriego [1979, s. 395410]. O ile
Kamien i Schwartz potraktowali ryzyko decyzyjne na sposób parametryczny,
pozostaj¹c w zasadniczych ramach metodologicznych wyznaczonych wczeniej przez Scherera i Barzela, o tyle Loury zastosowa³ odmienn¹ metodologiê, odnosz¹c¹ siê do teorii gier. Za³o¿y³ on przede wszystkim, ¿e na normalnie funkcjonuj¹cym rynku ka¿de przedsiêbiorstwo jest konkurentem ka¿dego z pozosta³ych, ocena za prawdopodobieñstwa zachowañ rywali przy pomocy jakiej ujednoliconej funkcji gêstoci jest praktycznie niemo¿liwa. Poza tym w³¹czy³ on do zakresu swych rozwa¿añ równie¿ ryzyko technologiczne,
które postrzega on m.in. jako koniecznoæ przemodelowania innowacji
w trakcie prac rozwojowych pod wp³ywem nag³ych i niespodziewanych informacji o dzia³aniach konkurentów.
Loury zak³ada, ¿e firma i, przeznaczaj¹c pewien strumieñ nak³adów o aktualnej wartoci netto x na finansowanie procesu innowacyjnego, kupuje
mo¿liwoæ wylansowania innowacji w czasie t(x ) przy czym t ma wartoæ niepewn¹. Dalej, Loury konstruuje równanie prawdopodobieñstwa, ¿e t(xi) nast¹pi najpóniej do oznaczonego momentu t:
i

i

[t(x i ) £ t] = - e-h( x )t
gdzie h(x) jest odwrotnoci¹ spodziewanego czasu lansowania Et(x), czyli:
Pr

i

1

Et( x ) = h( x )-

1

(14)

(15)

6 Warto zauwa¿yæ, i¿ mimo ¿e w samym modelu Kamiena i Schwartza brak jest takowego elementu ryzyka technologicznego, to mo¿na je do tego modelu w³¹czyæ w doæ prosty sposób. Otó¿
w odniesieniu do funkcji C(T) mo¿na przyj¹æ mo¿liwoæ zajcia pewnych hipotetycznych zdarzeñ zak³ócaj¹cych proces innowacyjny i uj¹æ to formalnie w podobny sposób, jak Kamien
i Schwartz ujmuj¹ dzia³ania konkurentów, a wiêc przypisaæ tym zdarzeniom okrelone konsekwencje dla bie¿¹cych kosztów procesu innowacyjnego oraz okrelon¹ gêstoæ prawdopodobieñstwa.
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Tak wiêc nak³ady B+R o aktualnej wartoci netto x kupuj¹ dla firmy
prawdopodobieñstwo h(x), ¿e proces innowacyjny zakoñczy siê w ka¿dym
mo¿liwym momencie w przysz³oci. Dalej Loury zak³ada, ¿e:
lim

x ®¥

oraz

h¢( x ) = = h( )
0

(16)

0

[x £ (³)x ] Þ [h¢¢( x) £ (³) ]
Dwa powy¿sze równania oznaczaj¹, ¿e jest pewna wartoæ krytyczna x , do
której wzrost nak³adów x na B+R przynosi korzyci skali (rosn¹ce przychody
krañcowe), natomiast po jej przekroczeniu przychody krañcowe zaczynaj¹
maleæ, a wiêc zanikaj¹ korzyci skali.
Podobnie jak niepewny i prawdopodobny czas wprowadzenia innowacji
na rynek przez analizowan¹ firmê zosta³ oznaczony symbolem t, tak niepewny
i prawdopodobny czas wprowadzenia na rynek innowacji przez któregokolwiek z konkurentów oznaczony zosta³ w modelu Louriego symbolem t* i jest
zwi¹zany z zachowaniem konkurentów w nastêpuj¹cy sposób:
*

(17)

0

*

{

}

t i = £ j¹ i£ n t(x j )
*

min

1

(18)

Zak³adaj¹c, ¿e ka¿da ze zmiennych t * , i = 1, 2, , n jest niezale¿na od pozosta³ych, Loury wprowadza kolejne równanie modelu:
æ
ö
[t i £ t] = - ççè-t åh(x i )÷÷ø= - e-a
i¹ j
gdzie a = åh(x )
¹
W dalszej czêci modelu Loury przechodzi do analizy zysków z innowacji.
Dowodzi on, ¿e w dowolnym momencie t ³ 0 firma i otrzymuje
strumieñ V
przychodów z innowacji pod warunkiem, ¿e t(x ) £ min(t * , t). Przy stopie dyskonta bie¿¹cych zysków oznaczonej symbolem r. Problem decyzyjny polega
wiêc na tym, aby przy danych wartociach a , r oraz V dobraæ taki poziom x
nak³adów B+R, aby maksymalizowaæ zyski obliczane za pomoc¹ wyra¿enia:
i

Pr

i

*

1

exp

1

t
i

(19)

j

i

j

i

i

Vh( x )
a + h( x ) + r

i

i

(20)

Jak widaæ, model Louriego jest o tyle ciekawy, ¿e rozk³ad akcentów w refleksji formalnej jest tu zupe³nie inny ni¿ w poprzedzaj¹cych go modelach Scherera, Barzela czy te¿ Kamiena i Schwartza. O ile te poprzednie koncentruj¹ siê
g³ównie na problematyce mo¿liwych zysków bie¿¹cych z innowacji i zwi¹zanej
z tym niepewnoci rynkowej, o tyle model Louriego skupia siê na problemie
niepewnoci technologicznej zwi¹zanej z procesem innowacyjnym.
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Dotychczas prezentowane modele procesów tworzenia innowacji zak³ada³y, ¿e w punkcie pocz¹tkowym procesu innowacyjnego szanse wylansowania
innowacji i bycia pierwszym s¹ determinowane w zasadzie wy³¹cznie przez
w³asne, endogeniczne cechy przedsiêbiorstw. Z nieco innego za³o¿enia wychodz¹ tzw. modele asymetrii procesów innowacyjnych, które umieszczaj¹ te
procesy w kontekcie ju¿ wczeniej zhierarchizowanego sektora przedsiêbiorstw, gdzie ju¿ wczeniej istnia³ podzia³ na liderów technologicznych oraz
na naladowców. Innymi s³owy rola konkretnego przedsiêbiorstwa  bycie
liderem albo naladowc¹  jest czêciowo determinowana przez jego w³asne
cechy, a czêciowo przez egzogeniczne cechy otoczenia. Modele te rozwijane
by³y przez wielu ró¿nych badaczy. Gilbert i Newberry [1982, s. 514526] konstruuj¹ model, w którym dziel¹ przedsiêbiorstwa  innowatorów na te, które
ju¿ maj¹ chwilowy monopol na dan¹ innowacjê (lub wchodz¹ w sk³ad chwilowego oligopolu) oraz te, które staraj¹ siê dan¹ innowacjê wdro¿yæ (wylansowaæ). Autorzy ci dochodz¹ do wniosku, ¿e monopolici czêsto chroni¹ siê
przed rozproszeniem zysków w swoich sektorach przez tzw. upione patenty,
czyli obejmowanie prawami patentowymi pewnych rozwi¹zañ tylko po to, aby
uniemo¿liwiæ dzia³anie konkurentom.
Z kolei Reingaum [1985, s. 8199] konstruuje pojêcie tzw. wycigów innowacyjnych, tzn. zamkniêtych w czasie sekwencji konkurowania na p³aszczynie B+R w ramach kolejnych innowacji (produktów lub procesów). Autorka
ta twierdzi, ¿e zwyciêzca ka¿dego kolejnego wycigu innowacyjnego dyskontuje swój sukces przez zmniejszenie wydatków B+R i w ten sposób jest najmniej prawdopodobnym zwyciêzc¹ nastêpnego wycigu innowacyjnego. Wynika st¹d, ¿e w sektorach silnie innowacyjnych wystêpuje raczej rotacja liderów technologicznych ni¿ akumulacja innowacji w rêku jednego lidera.
Vickers [1986, s. 112] rozwija myl Reingaum, twierdz¹c, ¿e rotacja liderów technologicznych wystêpuje w warunkach silnej konkurencji, podczas
gdy koncentracja kapita³u i powstawanie struktur oligopolistycznych prowadzi do ustabilizowania siê niektórych przedsiêbiorstw na pozycjach liderów
technologicznych.
Katz i Shapiro [1985, s. 424440] rozwijaj¹ problematykê przywództwa
technologicznego, dodaj¹c do modelu zmienn¹ w postaci stopnia skutecznoci ochrony patentowej oraz dziel¹c innowacje na tzw. kluczowe (major innovations) oraz drugoplanowe (minor innovations). Twierdz¹ oni, ¿e dla innowacji kluczowych istotn¹ rolê odgrywa w³anie skutecznoæ ochrony patentowej. Silna ochrona patentowa sprzyja koncentracji kluczowych innowacji
w rêku liderów sektora, natomiast s³absza ochrona patentowa daje wiêksze
szanse naladowcom lub firmom nowo wchodz¹cym do sektora. Z kolei innowacje drugoplanowe s¹ zawsze koncentrowane w rêku firm wiod¹cych w sektorze, bez wzglêdu na jakoæ ochrony patentowej.
Grossman i Shapiro [1987, s. 372387] twierdz¹ z kolei, ¿e lider sektora
zawsze przeznacza wiêcej rodków na badania i rozwój ni¿ naladowca. Jednoczenie formu³uj¹ tezê przeciwn¹ do tej formu³owanej przez Reingaum
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(patrz wy¿ej), a mianowicie twierdz¹, ¿e sukces w jednym wycigu innowacyjnym stymuluje przedsiêbiorstwo do intensyfikacji dzia³añ B+R, a nie do ich
wygaszenia.
Clemenz [1992, s. 847864] wymodelowa³ teoretycznie proces wdra¿ania
innowacji maj¹cych na celu obni¿kê kosztów procesów wytwórczych z elementem niepewnoci co do skali tej obni¿ki dziêki innowacji. Autor ten twierdzi, ¿e konkurencja w sektorze zbli¿a skalê takiej aktywnoci innowacyjnej
do tego, co jest optymalne z punktu widzenia korzyci spo³ecznych, natomiast
monopol oraz oligopol daj¹ producentom zdecydowanie s³absze bodce do
wdra¿ania takich innowacji.
Malerba i Orsenigo [1995, s. 4765] równie¿ przeanalizowali zale¿noæ miêdzy kontekstem instytucjonalnym dzia³alnoci innowacyjnej  definiowanym jako tzw. kontekst technologiczny  a nasileniem aktywnoci innowacyjnej przedsiêbiorstw. Badacze ci wyszli z ogólnego za³o¿enia, ¿e aktywnoæ innowacyjna przedsiêbiorstw jest zawsze proporcjonalna do mo¿liwych zysków
z innowacji oraz rozró¿nili dwa typy kontekstu technologicznego:
a) kontekst technologiczny sprzyjaj¹cy szybkiej rotacji na stanowisku lidera,
charakteryzuj¹cy siê ³atwoci¹ imitacji oraz niskimi wymaganiami co do
kapita³u ludzkiego;
b) kontekst technologiczny sprzyjaj¹cy trwa³ej dominacji monopolisty albo
oligopolowi, charakteryzuj¹cy siê wyranymi barierami w imitacji oraz
wysokimi wymaganiami co do kapita³u ludzkiego.
Ogólny wniosek Malerby i Orsenigo by³ wiêc taki, ¿e udzia³ ma³ych firm
z jednej strony oraz du¿ych grup przemys³owych z drugiej strony w procesach
innowacyjnych zale¿y od kontekstu technologicznego.
Jak widaæ, nurt okrelany jako teorie asymetrii rozwija tematykê kontekstu instytucjonalnego procesów innowacyjnych, przyjmuj¹c jednak, ¿e w realnym otoczeniu gospodarczym funkcjonuj¹ obok siebie zarówno firmy ma³e
 poddane prawom konkurencji  jak i firmy du¿e, tworz¹ce uk³ady monoalbo oligopolistyczne. Szczególnym obszarem zainteresowania teorii asymetrii na p³aszczynie instytucjonalnej jest problem przywództwa technologicznego i czynników jego wystêpowania. Problem spo³ecznych korzyci z innowacji jest tu traktowany drugoplanowo. Teorie asymetrii dziel¹ procesy innowacyjne na okresy tzw. wycigów technologicznych i przywództwo technologiczne analizowane jest w kontekcie sekwencji takich wycigów. Wa¿nym
zagadnieniem metodologicznym teorii asymetrii jest problem zjawiska imitacji oraz ochrona patentowa jako czynnik kszta³tuj¹cy przebieg procesów imitacji.
Modele tworzenia innowacji w przedsiêbiorstwach wskazuj¹, ¿e najbardziej istotne jest z r ó ¿ n i c o w a n i e p o p u l a c j i p r z e d s i ê b i o r s t w
pod wzglêdem zdolnoci tworzenia innowacji, czy te¿  inaczej mówi¹c 
rozmieszczenie przestrzenne si³y roboczej w populacji przedsiêbiorstw
o zró¿nicowanej zdolnoci tworzenia innowacji. Jedne przedsiêbiorstwa maj¹ wiêksz¹ zdolnoæ do tworzenia innowacji ni¿ inne i w³anie te szczególnie
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innowacyjne przedsiêbiorstwa s¹ w stanie produktywnie wykorzystaæ swoich
pracowników do tworzenia innowacji. Mówi¹c bardziej obrazowo: w firmie
o du¿ych zdolnociach innowacyjnych nawet pracownik o przeciêtnych
kwalifikacjach, np. majster zmianowy, mo¿e byæ produktywnie zaanga¿owany do tworzenia innowacji, podczas gdy w firmie o niskiej innowacyjnoci
nawet wysoko wykwalifikowany badacz lub in¿ynier nie bêdzie móg³ wykorzystaæ swoich umiejêtnoci w optymalny sposób w procesach tworzenia innowacji.
Kolejnym istotnym czynnikiem jest struktura instytucjonalna sektora
przedsiêbiorstw z punktu widzenia wystêpowania zjawisk m o n o p o l u lub
oligopolu i tym samym natê¿enia k o n k u r e n c j i. Czynnik ten uwypukla zarówno doæ wczesny model Arrowa, jak i póne modele asymetryczne (Vickers, Clemenz). Ogólnie rzecz bior¹c, w rodowisku silnie konkurencyjnym
przedsiêbiorstwa tworz¹ wiêcej innowacji ni¿ w rodowisku o wyranym
monopolu.
Kolejnym elementem jest w i e l k o  æ n a k ³ a d ó w B + R dokonywanych
przez przedsiêbiorstwa. Nak³ady te s¹ pojmowane rozmaicie przez ró¿nych
badaczy, jednak s¹ doæ szeroko uwzglêdniane w cytowanej tu literaturze
jako czynnik produkcji innowacji  chyba tylko Arrow nie uwzglêdnia
w swoim modelu czynnika nak³adów na dzia³alnoæ innowacyjn¹. Z czynnikiem nak³adów B+R czêsto kojarzony jest c z y n n i k c y k l u ¿ y c i a i n n ow a c j i, czyli przeciêtne tempo starzenia siê innowacji na danym rynku.
Mo¿na to inaczej uj¹æ jako szybkoæ nastêpowania jednej z m i a n y t e c hn o l o g i c z n e j lub wielu kolejnych zmian technologicznych w sektorze
przedsiêbiorstw. Tam, gdzie zmiana technologiczna nastêpuje szybko, istnieje o wiele silniejsza motywacja do tworzenia innowacji oraz do wycigu technologicznego miêdzy przedsiêbiorstwami ni¿ w sektorach, w których zmiana
nastêpuje stosunkowo wolno. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e z przytaczanych tu
modeli tworzenia innowacji wynika, ¿e w danym momencie t przedsiêbiorstwa w kraju x wyranie dziel¹ siê na te, które zmianê technologiczn¹ aktywnie kszta³tuj¹  mo¿na je okreliæ jako l i d e r ó w t e c h n o l o g i c z n y c h 
oraz te, które zmianie tej biernie siê poddaj¹ i te mo¿na nazwaæ n a  l a d o w c a m i.
Ten w³anie podzia³ sektora przedsiêbiorstw na liderów technologicznych
z jednej strony oraz naladowców z drugiej strony prowadzi do uwypuklenia
roli histerezy procesów innowacyjnych w sektorze przedsiêbiorstw jako czynnika produkcji innowacji. W modelach stosunkowo wczesnych (Scherer, Barzel) czynnik histerezy nie jest nazywany po imieniu, jednak badacze ci k³ad¹
nacisk na fakt, ¿e dotychczas osi¹gniêty potencja³ przedsiêbiorstwa sprzyja
udanemu lansowaniu innowacji. Scherer uwypukla rolê kapita³u ludzkiego
zakumulowanego w danej firmie oraz rolê posiadanej pozycji konkurencyjnej firmy. Barzel mówi o jakoci prac innowacyjnych w danym przedsiêbiorstwie i zwraca jednoczenie uwagê na fakt, ¿e ka¿da kolejna zmiana technologiczna prowadzi do akumulacji kapita³u w tych firmach, które by³y aktywny-
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mi aktorami tej zmiany. Akumulacja ta ma miejsce dlatego, ¿e w³anie udane
lansowanie innowacji przynosi stosunkowo najwy¿sze wynagrodzenie czynników produkcji.
Z kolei w chronologicznie póniejszych modelach asymetrycznych ró¿ni
badacze ró¿nie podchodz¹ do kwestii trwa³oci podzia³u sektora przedsiêbiorstw na liderów technologicznych i naladowców, jednak wspólny wniosek jest taki ¿e motywacj¹ lidera technologicznego do tworzenia dalszych
innowacji i do stymulowania tym samym zmian technologicznych jest zagro¿enie utrat¹ pozycji lidera. Im wiêksza ruchliwoæ miêdzy grup¹ liderów
technologicznych, a grup¹ naladowców tym wiêksza motywacja do tworzenia innowacji.
W podobnym zreszt¹ duchu wypowiadaj¹ siê Kamien i Schwartz oraz Loury, których modele nie s¹ zaliczane do modeli asymetrycznych w cis³ym tego
s³owa znaczeniu  k³ad¹ oni nacisk na niepewnoæ co do zachowañ konkurentów i co do ich sukcesów w lansowaniu ich w³asnych innowacji, co sprowadza siê do wzglêdnej stabilnoci pozycji liderów technologicznych na ich
rynkach.
Reasumuj¹c, aspiracja do aktywnego kszta³towania zmiany technologicznej na swoim rynku wydaje siê byæ centralnym elementem racjonalnoci decyzji przedsiêbiorstw o podejmowaniu w³asnej dzia³alnoci innowacyjnej.
Z kolei najwa¿niejsze czynniki egzogeniczne wp³ywaj¹ce na procesy decyzyjne oparte na tej racjonalnoci to: nak³ady B+R na jednego zatrudnionego
w sektorze przedsiêbiorstw ogó³em oraz szybkoæ nastêpowania zmian technologicznych w otoczeniu rynkowym przedsiêbiorstw.
Przek³adaj¹c powy¿sze wnioski na kontekst wdra¿ania systemu TQM
w przedsiêbiorstwach, otrzymujemy wizjê przedsiêbiorstwa, które wdra¿a
TQM w sposób pionierski na swoim rynku i w zwi¹zku z tym musi dokonywaæ
wielu innowacji organizacyjnych, a nastêpnie sprawdzaæ je w swej praktyce
biznesowej. Przedsiêbiorstwo takie wdra¿a system TQM w celu zapewnienia
sobie mniej lub bardziej trwa³ej pozycji lidera na swoim rynku.
Kolejna kwestia to kontekst instytucjonalny. W tym punkcie teoria innowacji wydaje siê byæ uderzaj¹co zbie¿na z wynikami badañ nad przebiegiem
i efektami wdro¿eñ systemu TQM w przedsiêbiorstwach: podstawowym bodcem tych wdro¿eñ jest nasilaj¹ca siê konkurencja. Kiedy natomiast jakoæ
zaczyna byæ systematycznie traktowana przez przedsiêbiorstwa na danym
rynku jako czynnik przewagi konkurencyjnej, wtedy znika pytanie o sens
wdro¿enia TQM, a pojawia siê kolejne: o g³êbokoæ zmian, jakich chcemy
dokonaæ oraz o ich tempo. Bazuj¹c na modelu Scherera mo¿emy wnioskowaæ,
¿e ka¿da firma ma pewne naturalne tempo zmian organizacyjnych. Je¿eli
TQM jest wdra¿any w tym w³anie tempie, wdro¿enie to odbywa siê bez szczególnych kosztów. Je¿eli chcemy natomiast szybciej osi¹gn¹æ namacalne efekty w postaci poprawy jakoci, za przyspieszenie trzeba zap³aciæ. Interesuj¹ca
w tym kontekcie jest teza Barzela, ¿e nak³ady B + R s¹ swego rodzaju kapita³em obrotowym w firmie. Id¹c tym tropem mo¿na zak³adaæ, ¿e wdra¿anie
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innowacji organizacyjnych, takich jak TQM, wymaga byæ mo¿e stworzenia
takiego specyficznego kapita³u obrotowego, np. w postaci nak³adów na szkolenia.
Interesuj¹ca mo¿e byæ transpozycja na grunt wdro¿eñ TQM za³o¿eñ modeli asymetrycznych na temat dynamiki otoczenia, w jakim firma funkcjonuje.
Mo¿e bowiem byæ tak, ¿e jednorazowe wdro¿enie TQM nie wystarcza, gdy¿
miêdzy wieloma, wzajemnie konkurencyjnymi firmami stosuj¹cymi ten system zapewnienia jakoci mo¿e z czasem wywi¹zaæ siê swego rodzaju wycig
na poziom jakoci.
Dotychczas rozwa¿alimy wdro¿enie TQM jako autonomiczny wynalazek organizacyjny przedsiêbiorstwa. Pora przyjrzeæ siê perspektywom badawczym, jakie daje podejcie adaptacyjne, w którym przedsiêbiorstwo absorbuje cudz¹ innowacjê, zaczynaj¹c od adaptacji w pe³ni racjonalnej, opartej na optymalizacji funkcji wyp³at.
3. Modele absorpcji innowacji oparte na optymalizacji funkcji
wyp³at  TQM jako racjonalny wybór

Modele absorpcji innowacji oparte na o p t y m a l i z a c j i f u n k c j i w yp ³ a t zak³adaj¹, ¿e dana populacja przedsiêbiorstw styka siê en bloc z informacj¹ o nowo stworzonej innowacji i ka¿de z przedsiêbiorstw musi podj¹æ
decyzjê o absorpcji tej innowacji albo o zaniechaniu tej absorpcji, przy czym
decyzja o absorpcji jest nieodwracalna. Decyzja ta jest podejmowana na bazie trzech g³ównych czynników:
a) relacji koszty/zyski charakterystycznej dla danej innowacji;
b) relacji koszty/zyski charakterystycznej dlafirmy podejmuj¹cej decyzjê;
c) sk³onnoci przedsiêbiorstwa do poszukiwania informacji o innowacji oraz
zdolnoci do jej przetwarzania.
Sytuacja decyzyjna ponawia siê co jaki czas, kiedy przedsiêbiorstwo
okresowo ocenia przydatnoæ danej innowacji w jej kolejnych fazach cyklu
¿ycia.
P. A. David [1969, s. 10] ujmuje te ogólne regu³y zachowañ absorpcyjnych
w bardziej sformalizowanej postaci. Twierdzi on, ¿e informacjê o innowacji
traktowaæ nale¿y jako bodziec, który po przekroczeniu pewnego krytycznego
progu intensywnoci sk³adnia firmê do absorpcji innowacji. Decyzje absorpcyjne nie zachodz¹ równoczenie w ca³ej populacji przedsiêbiorstw dlatego,
¿e zarówno poziom intensywnoci bodca innowacyjnego, jak i krytyczny próg
intensywnoci s¹ determinowane przez szereg zmiennych, których rozk³ad
przestrzenny w populacji jest zró¿nicowany i zmienia siê w czasie. W zwi¹zku
z tym w momencie pojawienia siê innowacji tylko w niektórych przedsiêbiorstwach kombinacja intensywnoæ bodca/poziom krytyczny jest taka, ¿e firmy te absorbuj¹ innowacjê. Jednakowo¿, w miarê up³ywu czasu poziom krytyczny obni¿a siê i przedsiêbiorstwa staj¹ siê coraz bardziej otwarte na decyzje o absorpcji innowacji.
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Kompleksowe ujêcie absorpcji innowacji na bazie optymalizacji funkcji
wyp³at w przedsiêbiorstwie  w postaci formalnego modelu  prezentuje
Davies [1979, s. 67]. Podchodzi on do tego zagadnienia przez pryzmat spodziewanego czasu zwrotu z inwestycji zwi¹zanej z absorpcj¹ innowacji. Zak³ada
on, ¿e przedsiêbiorstwa oceniaj¹ innowacje pod k¹tem spodziewanego czasu
zwrotu z odpowiednich inwestycji, przy czym ka¿de przedsiêbiorstwo odnosi
ten spodziewany czas do jakiego maksymalnego mo¿liwego okresu, który
jest dopuszczalny z punktu widzenia celów biznesowych. Model Daviesa zak³ada, ¿e zarówno spodziewany czas zwrotu z innowacji, jak i maksymalny
mo¿liwy do przyjêcia czas zwrotu s¹ generalnie rzecz bior¹c proporcjonalne
do wielkoci firmy, tzn. im wiêksze przedsiêbiorstwo, tym d³u¿szym czasem
zwrotu z innowacji operuje ono w swoich decyzjach absorpcyjnych. Istnieje
pewna progowa wielkoæ firmy  a wiêc progowa d³ugoæ czasu zwrotu
z inwestycji  powy¿ej której mo¿liwe jest dopiero absorbowanie innowacji.
Jednoczenie czas zwrotu z innowacji  spodziewany i maksymalny mo¿liwy
 s¹ obarczone w decyzjach firmy elementem niepewnoci wynikaj¹cym
z cech samej firmy.
Je¿eli przez ER oznaczymy spodziewany czas zwrotu z innowacji w firmie
i przy za³o¿eniu, ¿e absorpcja innowacji nast¹pi w momencie t, to ER mo¿na
matematycznie uj¹æ w nastêpuj¹cy sposób:
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gdzie q , b(1) i g(j) s¹ parametrami modelu, S jest miar¹ wielkoci firmy, e1
za jest1czynnikiem zak³ócaj¹cym (b³êdem decyzyjnym), którego skala jest iloczynem cz¹stkowych b³êdów wynikaj¹cych ze szczególnych cech przedsiêbiorstwa; cechy te tworz¹ r  elementowy zbiór X .
Poszczególne elementy uk³adu równañ (I) warte s¹ szerszego komentarza,
zanim przejdziemy do prezentacji dalszych równañ modelu. Nale¿y zacz¹æ od
tego, ¿e spodziewany czas zwrotu z innowacji ER jest zmienny zarówno w czasie, jak w i przestrzeni. W danym momencie t dla ka¿dego przedsiêbiorstwa
spodziewany czas zwrotu jest inny, a jednoczenie w równaniu obliczaj¹cym
ER s¹ sk³adniki zmienne w czasie. Zacznijmy od omówienia roli parametru q1
 jego ujêcie formalne i pozycja w równaniu wskazuj¹ na to, ¿e jest to czynnik egzogeniczny wobec cech przedsiêbiorstwa, wspólny dla wszystkich
przedsiêbiorstw w badanej populacji (a wiêc sta³y w ujêciu przestrzennym)
i charakterystyczny dla innowacji, która ma byæ potencjalnie absorbowana,
a jednoczenie maleje w czasie w sposób ci¹g³y. Za parametrem tym kryje siê
wiêc teza, ¿e im póniej przedsiêbiorstwo decyduje siê na absorpcjê danej
innowacji, tym szybszego zwrotu z innowacji mo¿e siê spodziewaæ. Parametr
q1 jest wiêc swego rodzaju w s p ó ³ c z y n n i k i e m d y f u z j i innowacji, poit
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kazuj¹cym w jaki sposób rozprzestrzenianie siê innowacji w otoczeniu przedsiêbiorstwa wp³ywa na op³acalnoæ absorpcji innowacji.
Kolejny parametr  b(1)  jest wyk³adnikiem potêgi, której podstaw¹ jest
miara wielkoci firmy i w momencie t. Parametr ten jest równie¿ egzogeniczny w stosunku do przedsiêbiorstwa i charakterystyczny dla absorbowanej
innowacji, jednak dzia³a on w pewnym sensie wzmacniaj¹co na czynnik
wielkoci firmy. Davies zak³ada wiêc, ¿e wielkoæ firmy jest  w przypadku
ka¿dej rozprzestrzeniaj¹cej siê innowacji  elementem bardzo istotnym
oraz ¿e innowacje dziel¹ siê na te, które s¹ szczególnie op³acalne dla ma³ych
firm z jednej strony  b(1) < 0  oraz te daj¹ce ponadprzeciêtne zyski firmom
du¿ym z drugiej strony (b(1) > 0). Warto równie¿ zauwa¿yæ, ze zgodnie z za³o¿eniami Daviesa parametr b(1) jest niezmienny w czasie, a wiêc wp³yw wielkoci firmy na op³acalnoæ absorpcji innowacji jest niezale¿ny od stopnia
rozprzestrzenienia siê tej innowacji w badanym zbiorze przedsiêbiorstw.
Pora teraz na bardziej wnikliw¹ analizê parametru g(j) i zwi¹zanego z nim
czynnika niepewnoci (e1 ) w szacowaniu spodziewanej op³acalnoci danej
innowacji. Za³o¿enia modelu wobec tych dwóch wielkoci s¹ nastêpuj¹ce:
przedsiêbiorstwo i posiada pewien skoñczony r elementowy zbiór cech X ,
które determinuj¹ skalê b³êdu decyzyjnego (niepewnoci decyzyjnej) co do
spodziewanego czasu zwrotu z innowacji. Ka¿da z cech X posiada swoj¹ unikaln¹ wagê g(j), która decyduje o wp³ywie danej cechy na b³¹d w szacowaniu
spodziewanej stopy zwrotu z innowacji. Warto zauwa¿yæ, ¿e o ile sam parametr g(j) jest niezmienny w czasie, o tyle zmieniaæ siê mo¿e w czasie wartoæ
ka¿dej z cech X decyduj¹cych o b³êdzie w szacowaniu spodziewanego czasu
zwrotu z innowacji.
Z powy¿szych za³o¿eñ mo¿na wyci¹gn¹æ dalsze wnioski teoretyczne. Po
pierwsze, cechy przedsiêbiorstwa inne ni¿ jego wielkoæ nie determinuj¹
bezporednio op³acalnoci danej innowacji dla tego przedsiêbiorstwa, lecz
determinuj¹ skalê b³êdu w szacowaniu tej¿e op³acalnoci. Po drugie, cechy
te musz¹ siê sprowadzaæ do ogólnie pojêtego dostêpu danej firmy do informacji o innowacji oraz do zdolnoci przetwarzania tych informacji. Mo¿na wiêc
za³o¿yæ dalej, ¿e cechy te odnosz¹ siê raczej do miêkkiej strony przedsiêbiorstwa, czyli: kapita³u ludzkiego, jakoci komunikacji wewnêtrznej itp. Po
trzecie, dla danego zbioru przedsiêbiorstw istnieje pewien sta³y w czasie
i przestrzeni uk³ad si³y wp³ywu poszczególnych cech przedsiêbiorstw na ich
indywidualne b³êdy w szacowaniu op³acalnoci danej innowacji.
Wed³ug Daviesa spodziewany czas zwrotu z innowacji jest jednym z cz³onów problemu decyzyjnego, przed jakim stoi przedsiêbiorstwo w zwi¹zku
z absorpcj¹ innowacji. Drugim cz³onem jest maksymalny dopuszczalny czas
zwrotu z inwestycji, jaki mo¿e
tolerowaæ dana firma w danym momencie,
oznaczany w modelu jako R* . Matematyczne ujêcie R* jest analogiczne, jak
dla ER , czyli:
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gdzie q2, b(2) oraz f(j) s¹ parametrami modelu, e2 jest czynnikiem zak³ócaj¹cym (b³êdem decyzyjnym), którego skala jest iloczynem cz¹stkowych b³êdów wynikaj¹cych ze szczególnych cech przedsiêbiorstwa; cechy te tworz¹
u-elementowy zbiór Y , który mo¿e, ale nie musi, byæ to¿samy z r-elementowym zbiorem cech X wp³ywaj¹cych na b³¹d w szacowaniu ER .
Poszczególne parametry w uk³adzie równañ (II) graj¹ analogiczn¹ rolê, jak
ich odpowiedniki w uk³adzie równañ (I), wiêc nie ma potrzeby powtarzaæ ich
dok³adnego omówienia, jednak warto zauwa¿yæ ró¿nicê miêdzy parametrem
q2 z uk³adu równañ (II), a odpowiadaj¹cym mu w uk³adzie równañ (I) parametrem q1. Otó¿ parametr ten, który równie¿ mo¿na uznaæ za swego rodzaju
w s p ó ³ c z y n n i k d y f u z j i innowacji, zmienia siê w czasie odwrotnie proporcjonalnie do parametru q1. Im wiêc d³u¿szy czas mija od momentu pojawienia siê innowacji po raz pierwszy w danym zbiorze przedsiêbiorstw, tym
d³u¿szy maksymalny czas zwrotu z innowacji s¹ w stanie zaakceptowaæ
w s z y s t k i e przedsiêbiorstwa z tego zbioru. W miarê rozprzestrzeniania siê
innowacji zwiêksza siê wiêc prawdopodobieñstwo, ¿e dla ka¿dego z przedsiêbiorstw, które jeszcze
nie przyswoi³y danej innowacji, bêdzie spe³niony
warunek ER < R* . Dzieje siê tak po pierwsze dlatego, ¿e wraz z up³ywem
czasu
zachodzi obiektywne skracanie siê ER i obiektywne wyd³u¿anie siê
*
R , a po drugie dlatego, ¿e wraz z up³ywem czasu zmniejsza siê relatywne
znaczenie b³êdu szacunku e1 obci¹¿aj¹cego ER . Innymi s³owy, w miarê rozprzestrzeniania siê innowacji ronie prawdopodobieñstwo, ¿e bêdzie ona
absorbowana przez ka¿d¹ kolejn¹ firmê.
To w³anie za³o¿enie jest szczególnie ciekawe ze wzglêdu na swoisty paradoks poznawczy w nim zawarty. Otó¿ z jednej strony, z konstrukcji matematycznej modelu wynika, ¿e absorpcja innowacji jest tym bardziej op³acalna
dla firmy, im wiêcej firm przyswoi³o s¹ wczeniej. Innymi s³owy, dzia³anie
firmy wed³ug tego modelu idzie w kierunku zachowañ typowo konserwatywnych, natomiast praktycznie wyklucza tzw. postawy innowacyjne, czyli wyklucza sk³onnoæ przedsiêbiorstwa do przyswojenia danej innowacji wczeniej
od pozosta³ych, co jest przecie¿ za³o¿eniem tzw. wycigu technologicznego.
Z drugiej natomiast strony Davies zak³ada, ¿e innowacja rozprzestrzenia siê
w danej populacji przedsiêbiorstw w sposób ci¹g³y wraz z up³ywem czasu.
Poniewa¿ jednak w modelu tym przedsiêbiorstwa zachowuj¹ siê konserwatywnie, a nie innowacyjnie, nie wiadomo sk¹d bierze siê ta ci¹g³a dyfuzja
wraz z up³ywem czasu. Zgodnie z modelem, wszystkie przedsiêbiorstwa powinny zaj¹æ przecie¿ postawê wyczekuj¹c¹.
Model Daviesa wyjania przede wszystkim zachowania firm relatywnie
konserwatywnych, które nie aspiruj¹ do roli liderów technologicznych na
2

2

2

it

ijt

ijt

it

it

it

it

it

it

ekonomia 18

it

71

Krzysztof Opolski, Krzysztof Waniewski

swoich rynkach. Jednoczenie z konstrukcji tego modelu wywnioskowaæ mo¿na, ¿e o tym, czy przedsiêbiorstwo przyjmuje postawê konserwatywn¹, czy
innowacyjn¹ wobec rozprzestrzeniaj¹cej siê innowacji, decyduje dostêp tego
przedsiêbiorstwado informacji orazzdolnoæprzetwarzaniatych informacji.
Inne ujêcie problemu prezentuje J. F. Reingaum [1981, s. 395405; 1981a,
s. 618624]. Badaczka ta zak³ada po pierwsze, ¿e jednym z fundamentów strategii przedsiêbiorstwa wobec innowacji jest sta³a obserwacja zachowañ
innych przedsiêbiorstw oraz analiza wp³ywu absorpcji innowacji przez te
przedsiêbiorstwa na swoje w³asne zyski. Na decyzjê przedsiêbiorstwa o absorpcji innowacji wp³ywaj¹ dwa przeciwstawne za³o¿enia heurystyczne;
pierwsze mówi, ¿e im wczeniej przyswoi siê innowacjê, tym wiêksze zyski
mo¿na czerpaæ z przewagi konkurencyjnej nad rywalami; drugie z kolei
postuluje, ¿e im póniej przyswoi siê innowacjê, tym ni¿szy jest koszt jej przyswojenia.
Model J. F. Reingaum oparty jest na teorii gier. Absorpcja innowacji jest
tu gr¹ miêdzy przedsiêbiorstwami, w której ka¿da firma optymalizuje swoj¹
funkcjê wyp³at wed³ug dwóch kryteriów, które wynikaj¹ z opisanych powy¿ej
za³o¿eñ heurystycznych. Pierwszym kryterium s¹ zyski czerpane przez przedsiêbiorstwo z pierwszeñstwa technologicznego i wynikaj¹cej z niego przewagi konkurencyjnej, drugim za jest rosn¹ca wraz z up³ywem czasu oszczêdnoæ kosztów wdro¿enia innowacji. Prowadz¹c miêdzy sob¹ tak¹ grê absorpcyjn¹, przedsiêbiorstwa wchodz¹ ze sob¹ w strategiczne interakcje, które
wp³ywaj¹ na ich decyzje.
Istotny w modelu J. F. Reingaum jest fakt, ¿e wszystkie przedsiêbiorstwa
maj¹ tu pe³ny i równy dostêp do informacji  jest to zgodne z teori¹ gier,
gdzie przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e uczestnicy znaj¹ zasady gry i pole gry. Model
ten nie jest jednak ca³kowicie deterministyczny  Reingaum zachowuje element niepewnoci, jednak jest to niepewnoæ co do wyniku gry. J. F. Reingaum dowodzi, ¿e ten rodzaj niepewnoci ma tak¹ sam¹ moc wyjaniania zachowañ przedsiêbiorstw, jak niepewnoæ wynikaj¹ca z nierównego i niepe³nego dostêpu do informacji.
Warto zauwa¿yæ, ¿e o ile przedstawiony wczeniej model Daviesa nadaje
siê przede wszystkim do wyjanienia postaw konserwatywnych wobec rozprzestrzeniaj¹cej siê innowacji, o tyle model Reingaum wyjania g³ównie
postawy innowacyjne, a wiêc stosunkowo wczesne przyswajanie innowacji.
Dlaczego? Otó¿ wyobramy sobie grê strategiczn¹ w skoñczonym zbiorze
przedsiêbiorstw, odbywaj¹c¹ siê wed³ug tego modelu. W punkcie wyjcia ka¿de przedsiêbiorstwo podchodzi do decyzji o absorpcji innowacji z takim samym ³adunkiem niepewnoci, gdy¿ niepewnoæ dotyczy wyniku gry, a informacja jest pe³na. W momencie, kiedy jedno z przedsiêbiorstw zdecyduje siê
na absorpcjê innowacji  a wiêc kiedy przybierze p o s t a w ê i n n o w a c y jn ¹  wtedy zmienia siê obszar gry i zmieniaj¹ siê zasady gry, gdy¿ dla pozosta³ych przedsiêbiorstw zmienia siê skala i natura niepewnoci co do wyniku
gry. Jedno z przedsiêbiorstw przyswoi³o innowacjê, a wiêc zgodnie z za³o¿e-
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niami modelu jego zachowania nie s¹ ju¿ obci¹¿one ¿adn¹ niepewnoci¹ (s¹
doskonale przewidywalne), jak równie¿ wiadomo, ¿e to w³anie ta firma
otrzyma premiê za pierwszeñstwo technologiczne. Pozostali uczestnicy maj¹
wtedy wybór: porzuciæ grê lub przejæ do nastêpnego rozdania, gdzie gra
toczy siê o zyski z bycia natychmiastowym naladowc¹ firmy pionierskiej.
Sporód firm, które przyst¹pi¹ do tego nowego rozdania, znowu jedna zachowuje siê bardziej nowatorsko ni¿ pozosta³e i przyswaja innowacjê, co
powoduje zakoñczenie tego etapu gry i przejcie do nastêpnego itd.
Takie sekwencyjne ujêcie procesu rozprzestrzeniania siê kolejnych innowacji jako wieloetapowej, strategicznej gry o zyski z innowacji rodzi dwojak¹
refleksjê teoretyczn¹. Po pierwsze, powstaje pytanie o mechanizmy sk³aniaj¹ce przedsiêbiorstwa wstrzymuj¹ce siê w danym etapie gry do przechodzenia do etapów nastêpnych. Co stanowi ich motywacjê do dalszej gry? Co siê
dzieje, kiedy czêæ z nich rezygnuje z dalszego udzia³u w grze i zaczyna ignorowaæ rozprzestrzeniaj¹c¹ siê innowacjê? Czy takie wyjcie z gry jest
w ogóle mo¿liwe? Odpowiedzi na tego typu pytania staraj¹ siê udzieliæ modele absorpcji innowacji oparte na naladownictwie, prezentowane dalej.
Po drugie, warto zauwa¿yæ, ¿e podejcie do problemu absorpcji innowacji
od strony teorii gier wprowadza istotny element podzia³u czasu na kolejne,
odmienne okresy. Innymi s³owy, je¿eli rozpatruje siê rozprzestrzenianie siê
innowacji i jej absorpcjê przez kolejne firmy jako grê strategiczn¹ miêdzy
przedsiêbiorstwami rozci¹gniêt¹ w czasie, wtedy konieczny jest podzia³ tego
czasu na odrêbne okresy, z których ka¿dy jest odrêbnym etapem gry. We
wszelkich ekonometrycznych zastosowaniach tego typu modeli trzeba wiêc
stosowaæ dyskretn¹, interwa³ow¹ skalê czasu. Z kolei w ujêciach teoretycznych takiego typu, jak to prezentowane wczeniej w modelu Daviesa czy te¿
w przedstawianym dalej modelu McCardlea, skala czasu mo¿e byæ zarówno
dyskretna, jak i ci¹g³a  zreszt¹ skala ci¹g³a jest tam bardziej wskazana, gdy¿
skala dyskretna by³aby zawsze czysto umowna.
Na zakoñczenie warto dodaæ jeszcze parê s³ów komentarza na temat zak³adanej przez J. F. Reingaum niepewnoci co do wyniku gry i jej twierdzenia, ¿e owa niepewnoæ co do wyniku gry pe³ni tak¹ sam¹ rolê, jak niepewnoæ wynikaj¹ca z niepe³nego i nierównego dostêpu do informacji. Po pierwsze, nie wiadomo dok³adnie, co jest wynikiem gry z punktu widzenia pojedynczego przedsiêbiorstwa  mo¿na to jedynie zgadywaæ, gdy¿ J. F. Reingaum
nie precyzuje tego jednoznacznie. Je¿eli za wynik gry uznamy jak¹ wysokoæ
zysków, to wtedy mo¿na ów wynik gry sprowadziæ do niepewnej op³acalnoci
wdro¿enia innowacji, szacowanej przy niepe³nym dostêpie do informacji. Po
drugie, trudno okreliæ rolê owych strategicznych interakcji miêdzy przedsiêbiorstwami, które Reingaum uznaje za przejaw tocz¹cej siê gry. Je¿eli
wszystkie przedsiêbiorstwa maj¹ taki sam zasób informacji istotnych dla prowadzenia gry, to owe strategiczne interakcje nie polegaj¹ na wymianie informacji, wiêc trudno okreliæ, na czym maj¹ polegaæ.
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Teoria gier i ró¿ne jej odmiany czêsto s³u¿y³y za ramy teoretyczne dla
analizowania zjawisk absorpcji innowacji oraz dzia³alnoci innowacyjnej,
o czym mo¿na siê przekonaæ analizuj¹c modele teoretyczne prezentowane
dalej w niniejszym rozdziale oraz te przedstawione w nastêpnych rozdzia³ach
i powiêcone racjonalnoci ekonomicznej decyzji innowacyjnych podejmowanych przez przedsiêbiorstwa.
K. F. McCardle [McCardle K F., 1985, s. 13721389] prezentuje formalny
model absorpcji innowacji, bêd¹cy swego rodzaju rozwiniêciem omawianego
wczeniej modelu Daviesa. McCardle stara siê uzupe³niæ model Daviesa
w taki sposób, aby wyjaniæ szerokie spektrum zachowañ przedsiêbiorstw 
od typowo innowacyjnych do typowo konserwatywnych  oraz aby po³¹czyæ
zjawisko indywidualnej absorpcji innowacji przez pojedyncze przedsiêbiorstwa z rozprzestrzenianiem siê innowacji.
W modelu McCardlea przedsiêbiorstwo podejmuje wiêc decyzjê o przyswojeniu innowacji na podstawie szacowanej przez siebie, niepewnej op³acalnoci wdro¿enia. Op³acalnoæ ta ma swój poziom krytyczny, który musi zostaæ przekroczony, aby firma zdecydowa³a siê na przyswojenie innowacji.
Przedsiêbiorstwa maj¹ niepe³ny i nierówny dostêp do informacji na temat
mo¿liwej op³acalnoci wdro¿enia innowacji. S¹ to wiêc, z grubsza rzecz bior¹c, podstawowe za³o¿enia zapo¿yczone z modelu Daviesa. W tym miejscu
jednak McCardle wprowadza w³asne, interesuj¹ce za³o¿enia zmieniaj¹ce
teoretyczn¹ wizjê problemu. Otó¿ zak³ada on, ¿e w momencie pocz¹tkowym
procesu rozprzestrzeniania siê innowacji  czyli w momencie, kiedy innowacja pojawia siê na rynku  w zbiorze przedsiêbiorstw mog¹cych byæ jej
potencjalnymi biorcami wystêpuje pierwotne zró¿nicowanie opinii na temat
mo¿liwej op³acalnoci wdro¿enia i pierwotne zró¿nicowanie wartoci krytycznych tej¿e op³acalnoci. McCardle w zasadzie nie wyjania mechanizmu
tego pierwotnego zró¿nicowania  przyjmuje je jako czynnik egzogeniczny.
Mamy wiêc do czynienia z dwoma niejednostajnymi rozk³adami przestrzennymi opinii maj¹cych wp³yw na absorpcjê innowacji. W ramach tych
dwóch rozk³adów s¹ takie przedsiêbiorstwa, dla których ju¿ w momencie
pocz¹tkowym szacowana op³acalnoæ wdro¿enia innowacji przewy¿sza poziom krytyczny i podejmuj¹ one decyzjê o absorpcji innowacji  s¹ to typowi
innowatorzy. Pozosta³e przedsiêbiorstwa zdobywaj¹ stopniowo coraz wiêcej
informacji pozwalaj¹cych szacowaæ potencjaln¹ op³acalnoæ wdro¿enia
innowacji, jednak pozyskiwanie informacji odbywa siê po okrelonych kosztach i dla ka¿dego przedsiêbiorstwa koszt pozyskania i przetworzenia informacji jest inny. Owo zró¿nicowanie jest przyjmowane przez McCardlea jako
czynnik egzogeniczny, podobnie jak zró¿nicowanie szacowanej a priori op³acalnoci wdro¿enia innowacji oraz jej poziomu krytycznego. W zwi¹zku z tym
przedmiotem decyzji kierowniczych w przedsiêbiorstwach jest nie tylko
decyzja o absorpcji innowacji, lecz równie¿ decyzja o pozyskiwaniu ka¿dej
kolejnej porcji informacji. McCardle wprowadza tu dwa kolejne hipotetyczne, niejednostajne rozk³ady przestrzenne: rozk³ad kosztu pozyskania jedno-
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stki informacji oraz czêciowo z niego wynikaj¹cy rozk³ad przyrostu zasobu
informacji posiadanego przez pojedyncze przedsiêbiorstwa.
McCardle zak³ada, ¿e w miarê pozyskiwania kolejnych informacji przedsiêbiorstwo szacuje potencjaln¹ op³acalnoæ wdro¿enia innowacji na coraz
wy¿szym poziomie, co powoduje  przy sta³ym progu krytycznym op³acalnoci  ¿e wraz z przyrostem zasobu informacji przedsiêbiorstwo obiektywnie
zbli¿a siê do punktu, w którym wdro¿y innowacjê. Je¿eli w wyniku tego stopniowego zbierania informacji przedsiêbiorstwo oszacuje mo¿liw¹ op³acalnoæ wdro¿enia innowacji na poziomie wy¿szym ni¿ poziom krytyczny, wtedy
podejmuje decyzjê o wdro¿eniu. Jednakowo¿ McCardle zak³ada równie¿, ¿e
je¿eli kadra kierownicza stwierdza, ¿e zebrany przez ni¹ zasób informacji
zaczyna byæ redundantny  tzn. ¿e istnieje ma³e prawdopodobieñstwo pozyskania kolejnych, wartociowych informacji  a szacowana op³acalnoæ
wdro¿enia dalej nie przekroczy³a poziomu krytycznego, wtedy przedsiêbiorstwo porzuca dalsze poszukiwania i wycofuje siê z jakichkolwiek procesów
decyzyjnych odnonie absorpcji danej innowacji.
McCardle dowodzi, ¿e przestrzenne zró¿nicowanie szacowanej a priori
op³acalnoci wdro¿enia innowacji, wartoci krytycznej tej¿e op³acalnoci
oraz indywidualnych procesów zbierania informacji wyjaniaj¹ zjawisko
stopniowego rozprzestrzeniania siê innowacji. Twierdzi on równie¿, ¿e mo¿na w ten sposób wyjaniæ podejmowanie nieoptymalnych decyzji o absorpcji
innowacji (a wiêc nieop³acalne wdro¿enie albo nies³uszne zaniechanie
wdro¿enia) przez mened¿erów, którzy sk¹din¹d zachowuj¹ siê w sposób racjonalny.
Modele absorpcji innowacji oparte na optymalizacji funkcji wyp³at wychodz¹ wszystkie z podobnego za³o¿enia, a mianowicie ¿e przedsiêbiorstwa
podejmuj¹ decyzje o absorpcji (przyswojeniu) innowacji na podstawie estymacji mo¿liwych zysków. Generalnie rzecz bior¹c, modele te koncentruj¹ siê
na odtworzeniu powtarzalnego mechanizmu podejmowania decyzji przez
przedsiêbiorstwa i s¹ one de facto transpozycj¹ modeli dotycz¹cych decyzji
inwestycyjnych na potrzeby analizy zjawiska absorpcji innowacji. W modelach tych pojawia siê, z ró¿nym nasileniem, element histerezy w zachowaniu
ca³ej populacji przedsiêbiorstw, tzn. zjawiska polegaj¹cego na tym, ¿e zachowania przedsiêbiorstw absorbuj¹cych innowacje stosunkowo wczeniej wywieraj¹ wp³yw na zachowania przedsiêbiorstw wyczekuj¹cych. Element ten
nie stanowi jednak centralnego mechanizmu napêdowego procesów absorpcji innowacji, a jest jedynie skutkiem ubocznym tych procesów. Generalnie
rzecz bior¹c, w modelach absorpcji opartych na optymalizacji funkcji wyp³at
rozprzestrzenianie siê innowacji w zbiorze przedsiêbiorstw jest ujmowane
jako czynnik czêciowo lub ca³kowicie egzogeniczny.
Takie podejcie do przyswajania przez firmy innowacji organizacyjnych
ka¿e spojrzeæ na wdro¿enia systemu TQM jako na ca³kowicie racjonalny
wybór przedsiêbiorstwa, bez elementów naladownictwa. Jednoczenie istotn¹ rolê gra tu wyjciowa kultura organizacji  a szczególnie wzglêdny ³aduekonomia 18
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nek konserwatyzmu, jaki ze sob¹ niesie  oraz dostêp firmy do informacji na
temat potencjalnych efektów. Znajduj¹ tu odzwierciedlenie czynniki sygnalizowane w cytowanych wczeniej wynikach badañ nad efektami ekonomicznymi wdro¿eñ TQM [Zhang, 1999]: system ten znajduje wiele ró¿nych praktycznych form w zale¿noci od tego, jaka jest kultura organizacyjna firmy
przyswajaj¹cej go. Za³o¿enie o ca³kowicie racjonalnym wyborze wydaje siê
byæ zasadne wy³¹cznie w odniesieniu do TQM, gdy¿ ju¿ w przypadku czêciowo konkurencyjnego wobec niego systemu ISO 9000 element konformizmu
i podporz¹dkowania siê ogólnemu trendowi jest niemo¿liwy do pominiêcia,
chocia¿by ze wzglêdu na element certyfikacji. Przyjrzyjmy siê wiêc ostatniemu mo¿liwemu paradygmatowi teoretycznemu procesów innowacyjnych
w przedsiêbiorstwie  przyswojeniu cudzej innowacji opartym na naladownictwie.
4. Modele absorpcji innowacji oparte na naladownictwie 
TQM jako moda, której ulegaj¹ firmy

Modele absorpcji innowacji oparte na naladownictwie wychodz¹ wszystkie z podobnego, g³ównego za³o¿enia: fakt wdro¿enia innowacji przez jedne
przedsiêbiorstwa wywiera wp³yw na przyswojenie innowacji przez nastêpne
przedsiêbiorstwa i to w³anie ten wp³yw jest g³ównym mechanizmem powoduj¹cym rozprzestrzenianie siê innowacji.
Modele te opieraj¹ siê w du¿ej mierze na obserwacji rzeczywistych zachowañ przedsiêbiorstw i konsumentów w procesie rozprzestrzeniania siê innowacji. S¹ wiêc one pewnym komentarzem do tych zachowañ, pozbawionym
jednak elementu cis³ej weryfikacji ekonometrycznej przyjêtych za³o¿eñ.
Mechanizmy naladownictwa bêd¹ce w centrum zainteresowania tej grupy
modeli absorpcji innowacji dziel¹ siê na dwa obszary: naladownictwo po
stronie konsumpcji oraz naladownictwo po stronie produkcji. Zjawisko n a l a d o w n i c t w a k o n s u m p c y j n e g o  wykorzystane w prezentowanych dalej modelach: Katza i Shapiro oraz Farrela i Salonera  polega na
tym, ¿e je¿eli na rynek zostanie wprowadzony jaki innowacyjny produkt
i pierwsi konsumenci zaczn¹ go kupowaæ i u¿ytkowaæ, to wtedy kolejni konsumenci zaczynaj¹ ich naladowaæ. To naladownictwo po stronie konsumpcji
powoduje, ¿e zwiêksza siê popyt na dany typ produktu, co pozwala kolejnym
przedsiêbiorstwom op³acalnie wdro¿yæ innowacjê. W miarê jak kolejne firmy
wprowadzaj¹ na rosn¹cy rynek zbytu swoje wersje innowacyjnego produktu,
nastêpuje coraz dalej id¹ca standaryzacja tego¿ produktu, a ta z kolei zmniejsza ryzyko rozminiêcia siê z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Zmniejszenie ryzyka rynkowego u³atwia kolejnym przedsiêbiorstwom decyzjê
o wdro¿eniu innowacji itd.
Z kolei mechanizm n a  l a d o w n i c t w a p o s t r o n i e p r o d u k c j i, na
którym opiera siê prezentowany dalej model Abrahamsona i Rosenkopfa,
wynika z empirycznej konstatacji, ¿e kadra kierownicza przedsiêbiorstw

76

ekonomia 18

Wdro¿enie systemu zapewnienia jakoci metod¹ TQM jako proces innowacyjny

znajduje siê czêsto pod wp³ywem szeroko pojêtej presji naladowczej wobec
rozprzestrzeniaj¹cych siê innowacji. Presja ta mo¿e przybieraæ dwie formy:
instytucjonaln¹ i konkurencyjn¹. Presja instytucjonalna polega na tym, ¿e
kiedy na rynku pojawia siê jaka innowacja i zostaje wdro¿ona przez pierwsze przedsiêbiorstwa, wtedy partnerzy instytucjonalni firm wyczekuj¹cych
(akcjonariusze, agencje rz¹dowe itd.) zaczynaj¹ wywieraæ presjê na wyczekuj¹ce zarz¹dy firm w kierunku wdro¿enia innowacji. Presja instytucjonalna
polega wiêc na tym, ¿e kadra kierownicza przedsiêbiorstw czuje siê zmuszo-7
na do wdro¿enia innowacji po prostu po to, aby nie byæ gorszym od innych .
Z kolei presja konkurencyjna wynika z faktu, ¿e im wiêcej przedsiêbiorstw
wdro¿y³o ju¿ innowacjê, tym wiêksze jest zagro¿enie wypadniêcia z rynku
postrzegane przez kadrê kierownicz¹ przedsiêbiorstw wyczekuj¹cych, a wiêc
tym wiêksza jest presja w kierunku wdro¿enia innowacji. Naladownictwo po
stronie produkcji przejawia siê wiêc tym, ¿e kadra kierownicza przedsiêbiorstw bierze pod uwagê nie tylko mo¿liw¹ premiê za ryzyko przy wdro¿eniu
innowacji, ale równie¿ swego rodzaju karê za opiesza³oæ w przypadku niewdro¿enia innowacji.
Modele absorpcji innowacji oparte na naladownictwie konsumpcyjnym
opieraj¹ siê wiêc w gruncie rzeczy na bardzo podobnych za³o¿eniach, jak
modele oparte na optymalizacji funkcji wyp³at, staraj¹ siê natomiast wyjaniæ, czemu w miarê rozprzestrzeniania siê innowacji absorpcja innowacji
staje siê coraz bardziej atrakcyjna z ekonomicznego punktu widzenia. Z kolei
modele oparte na naladownictwie po stronie produkcji  rozwijaj¹ce pojêcie presji naladowczej  staraj¹ siê analizowaæ takie sytuacje, kiedy decyzji
o absorpcji innowacji nie da siê uzasadniæ wy³¹cznie kryteriami racjonalnoci ekonomicznej.
Model Katza i Shapiro [Katz, Shapiro, 1985, s. 424440] koncentruje siê na
analizie konsekwencji, jakie rodzi dla przedsiêbiorstw zjawisko naladownictwa konsumpcyjnego. Katz i Shapiro dowodz¹, ¿e naladownictwo konsumpcyjne tworzy dla przedsiêbiorstw stosuj¹cych dan¹ innowacjê p o p yt o w e k o r z y  c i s k a l i , a korzyci te s¹ zmienne w zale¿noci od oczekiwañ konsumentów. Id¹c tropem pojêcia korzyci skali, Katz i Shapiro twierdz¹ dalej, ¿e firmy o stosunkowo silnej pozycji rynkowej staraj¹ siê unikaæ
dzia³ania na rynkach produktów wysoce zestandaryzowanych, gdy¿ rynki
takie daj¹ okazjê do mniejszych zysków. Unikanie standaryzacji powoduje,
¿e firmy takie stosunkowo niechêtnie w³¹czaj¹ siê w absorpcjê innowacji
w fazie pónej, natomiast interesuj¹ siê wczesnym wdra¿aniem innowacji
i przyjmuj¹ w zwi¹zku z tym postawy wysoce innowacyjne. Z kolei firmy o stosunkowo s³abej pozycji rynkowej poszukuj¹ raczej okazji do w³¹czania siê
7 Pojêcie instytucjonalnej presji naladowczej powsta³o w realiach gospodarki amerykañskiej z jej silnie rozwiniêtym rynkiem kapita³owym; w takich warunkach maksymalizacja kursów akcji przedsiêbiorstw, m.in. przez informacje o wdro¿eniu kolejnych innowacji, jest w zasadzie autonomicznym celem operacyjnego zarz¹dzania firm¹; w realiach europejskich presja ta
mo¿e byæ znacznie s³absza.
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w fale naladownictwa konsumpcyjnego w stosunkowo pónej fazie, kiedy
produkt jest ju¿ zestandaryzowany i wdro¿enie innowacji wi¹¿e siê ze stosunkowo niskim ryzykiem.
W modelu Katza i Shapiro mo¿na wiêc odnaleæ dalekie echa modelu
Daviesa, gdzie wielkoæ firmy jest czynnikiem sprzyjaj¹cym absorpcji niektórych innowacji, w zale¿noci od parametrów modelu. Katz i Shapiro staraj¹
siê ze swojej strony wyjaniæ zjawisko malej¹cego w czasie ryzyka inwestycyjnego przy wdra¿aniu innowacji, przyjmowanego przez Daviesa jako czynnik
egzogeniczny.
Farrel i Saloner [Farrel, Saloner, 1985, s. 7083] analizuj¹ rynki, na których wystêpuje zjawisko naladownictwa konsumpcyjnego i towarzysz¹ca mu
standaryzacja produktów, a jednoczenie bior¹ pod uwagê zjawisko tzw. spo³ecznych kosztów standaryzacji. Spo³eczne koszty standaryzacji to, inaczej
mówi¹c, ekonomiczna miara niekorzystnych zjawisk towarzysz¹cych tej¿e
standaryzacji. Farrel i Saloner wyró¿niaj¹ dwa typy spo³ecznych kosztów
standaryzacji. Pierwszy typ to koszty wynikaj¹ce z relatywnego zmniejszenia
ró¿norodnoci produktów i technik produkcji  Farrel i Saloner upatruj¹
w tej ró¿norodnoci ród³o korzyci dla konsumentów oraz mechanizm napêdzaj¹cy rozwój technologiczny. Drugi typ spo³ecznych kosztów standaryzacji
to fakt, ¿e wraz ze standaryzacj¹ absorpcja danej innowacji przestaje byæ
impulsem rozwojowym dla przedsiêbiorstw i przekszta³ca siê w zespó³ konserwatywnych zachowañ zniechêcaj¹cych do podejmowania dalszych dzia³añ innowacyjnych.
Farrel i Saloner maj¹ wiêc wizjê rynku, na którym powszechna absorpcja
(ca³kowite rozprzestrzenienie siê danej innowacji) stanowi hamulec dla
absorpcji dalszych innowacji i zadaj¹ sobie w zwi¹zku z tym pytanie:
pod jakimi warunkami popytowe korzyci skali pojawiaj¹ce siê wraz z naladownictwem konsumpcyjnym daj¹ spo³eczn¹ korzyæ netto, po uwzglêdnieniu spo³ecznych
kosztów standaryzacji?
Jest to wiêc sytuacja, w której indywidualna absorpcja danej innowacji
oraz jej rozprzestrzenianie siê odbywaj¹ siê w kontekcie konkurencji miêdzy innowacjami: ka¿da innowacja konkuruje najpierw z innowacjami
wdro¿onymi wczeniej  które ju¿ sta³y siê standardem technologicznym 
oraz po jakim czasie, kiedy sama ju¿ staje siê standardem  konkuruje
z innowacjami nowszymi.
Dla analizy tego problemu Farrel i Saloner przyjmuj¹ stosunkowo prosty
model, oparty na teorii8 gier strategicznych, w którym zak³ada siê dzia³anie
dwóch przedsiêbiorstw j = {a, b}, które podejmuj¹ decyzjê o absorpcji inno8 Sprowadzenie modelu do dzia³ania dwóch przedsiêbiorstw nie oznacza, ¿e Farrel i Saloner sprowadzaj¹ problem rozprzestrzeniania siê innowacji do interakcji miêdzy dwoma przedsiêbiorstwami; twierdz¹ oni natomiast, ¿e rozprzestrzenianie siê innowacji w skoñczonym zbio-
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wacji w dwóch kolejnych okresach czasu t: 1 i 2 albo nie podejmuj¹ jej w ogóle, w kontekcie dwóch ró¿nych technologii (k)  dotychczasowej X oraz
innowacyjnej Y. Innymi s³owy, ka¿de z dwóch przedsiêbiorstw stoi przed
wyborem utrzymania technologicznego status quo z jednej strony oraz absorpcji innowacji z drugiej strony. Ka¿de 9z dwóch przedsiêbiorstw ma inn¹
sk³onnoæ i do zachowañ innowacyjnych . Ta firma, która w okresie 1 podejmuje decyzjê o wdro¿eniu innowacji, nie musi podejmowaæ ¿adnych dalszych
decyzji. Z kolei firma, która decyduje siê na wdro¿enie innowacji jako druga,
podejmuje decyzjê na podstawie w³asnej sk³onnoci i do zachowañ innowacyjnych oraz na podstawie analizy uprzedniego posuniêcia przeciwnika.
Je¿eli teraz przez B oznaczymy zyski firmy z posuniêcia dokonanego
w takiej grze, to zyski te mo¿na zapisaæ jako B (t, k), czyli zyski z wyboru technologicznego k (status quo przeciw absorpcji innowacji) w momencie t. Farrel
i Saloner zak³adaj¹ dalej, ¿e zyski z absorpcji innowacji  czyli z przejcia od
technologii X do technologii Y  s¹ relatywizowane do zysków z sytuacji, kiedy wszystkie firmy utrzymuj¹ status quo, a wiêc z pozostania przy technologii
X. Z matematycznego punktu widzenia oznacza to, ¿e B (t, X) = 0, natomiast
B (t, Y) > 0.
Przy takich podstawowych za³o¿eniach mo¿na sformalizowaæ twierdzenie
o popytowych korzyciach skali zwi¹zanych ze standaryzacj¹ produktów
w nastêpuj¹cy sposób: B (2, k) > B (1, k), czyli ka¿de z przedsiêbiorstw odnosi
wiêksze korzyci z dzia³ania na rynku zestandaryzowanym, ni¿ na rynku niezestandaryzowanym.
Farrel i Saloner twierdz¹ równie¿, ¿e dla danej innowacyjnej technologii
Y mo¿na okreliæ jej obiektywne nowatorstwo rynkowe i technologiczne dla
przedsiêbiorstw bior¹cych udzia³ w grze. To obiektywne nowatorstwo technologii Y znajduje swoje odzwierciedlenie w dwóch progowych wartociach
dla sk³onnoci i przedsiêbiorstw do zachowañ innowacyjnych:
 imin to minimalna wartoæ i, jaka musi wyst¹piæ w przedsiêbiorstwie, aby
dokona³o ono decyzji o absorpcji Y w okresie 2  jako naladowca  natomiast wartoæ ta jest niewystarczaj¹ca dla absorpcji Y w okresie 1;
 i > imin to wartoæ i, jaka musi wyst¹piæ w przedsiêbiorstwie, aby dokona³o
ono absorpcji Y w okresie 1.
S t r a t e g i ê n a  l a d o w c z ¹ przedsiêbiorstwa j mo¿na wiêc okreliæ
poprzez relacjê jego sk³onnoci i do zachowañ innowacyjnych wobec egzogenicznych parametrów imin oraz i . Je¿eli i > i lub i = i , wtedy firma absorbuje
innowacjê Y ju¿ w kroku 1, a wiêc przyjmuje strategiê lidera zmiany technologicznej. Je¿eli i jest mniejsze od i oraz wiêksze b¹d równe imin, wtedy firj
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rze przedsiêbiorstw mo¿na sprowadziæ do skoñczonego zbioru interakcji w ramach par przedsiêbiorstw
 st¹d za³o¿enie matematyczne o grze z udzia³em dwóch graczy.
9 Farrel i Saloner nie precyzuj¹ dok³adnie, co oznacza owa sk³onnoæ do zachowañ innowacyjnych w prze³o¿eniu na zmienne ekonomiczne; z konstrukcji ich modelu mo¿na wywnioskowaæ, ¿e i jest odzwierciedleniem ogólnego poziomu zaawansowania technologicznego przedsiêbiorstwa, czyli jest kombinacj¹ wiedzy i dowiadczenia.
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ma absorbuje innowacjê Y w kroku 2, a wiêc przyjmuje typow¹ strategiê
naladowcy. Je¿eli natomiast i < imin, wtedy firma nie absorbuje w ogóle innowacji Y i wypada z gry.
Uogólniaj¹c swój model gry miêdzy dwoma przedsiêbiorstwami na ca³e
populacje przedsiêbiorstw, Farrel i Saloner dochodz¹ do dwóch wa¿nych
wniosków. Po pierwsze, twierdz¹ oni, ¿e popytowe korzyci skali (a wiêc
naladownictwo konsumpcyjne) maj¹ szanse przynieæ korzyci ekonomiczne netto  po uwzglêdnieniu spo³ecznych kosztów standaryzacji produktów
 tylko wtedy, kiedy wszystkie przedsiêbiorstwa w danym agregacie ekonomicznym maj¹ pe³ny i równy dostêp do informacji, gdy¿ tylko wtedy istnieje
gwarancja, ¿e nie wyst¹pi szkodliwa inercja technologiczna wynikaj¹ca ze
standaryzacji. Po drugie, mo¿na stwierdziæ, ¿e je¿eli ogólny poziom zaawansowania technologicznego wszystkich przedsiêbiorstw danej populacji jest
mniej wiêcej wyrównany, wtedy rozprzestrzenianie siê innowacji nie narusza strukturalnej równowagi w tej populacji. Od strony matematycznej oznacza to, ¿e para (imin, i ) musi mieæ te same wartoci dla ca³ej populacji, co
powoduje, ¿e po skoñczonej liczbie gier parami ca³a populacja albo pozostaje
przy starej technologii, albo przechodzi do nowej. Je¿eli natomiast ogólny
poziom zaawansowania technologicznego w populacji przedsiêbiorstw jest
na tyle zró¿nicowany, ¿e mo¿na w niej wyodrêbniæ podzbiory o ró¿nych wartociach par (imin, i*), to wtedy rozprzestrzenianie siê innowacji powoduje
naruszenie równowagi strukturalnej i podzia³ populacji na przedsiêbiorstwa
rozwijaj¹ce siê pod wzglêdem technologicznym oraz te, które pogr¹¿aj¹ siê
w technologicznej stagnacji.
Model Abrahamsona i Rosenkopfa, rozwijany w ich dwóch kolejnych pracach badawczych [1990, s. 155159; 1993, s. 487517], koncentruje siê na zjawisku omawianej wczeniej presji naladowczej wywieranej na kierownictwa firm w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê innowacji. Model ten zak³ada,
¿e w momencie t0  kiedy innowacja pojawia siê po raz pierwszy na danym
rynku  wiêkszoæ przedsiêbiorców cechuje siê wyran¹ inercj¹ zachowañ
wobec tej innowacji i mniej lub bardziej wiadomie szacuje op³acalnoæ jej
wdro¿enia na poziomie o wiele ni¿szym od mo¿liwego do racjonalnego uzasadnienia. Ta zani¿ona estymacja op³acalnoci prowadzi do zignorowania
innowacji. Jednakowo¿ jest pewna niewielka mniejszoæ firm, które wykazuj¹ postawy wysoce innowacyjne i ju¿ wtedy, na samym pocz¹tku cyklu ¿ycia
innowacji, absorbuj¹ j¹. Fakt ten powoduje powstanie zauwa¿alnej presji
naladowczej na pozosta³e przedsiêbiorstwa. Zdaniem Abrahamsona i Rosenkopfa presja ta mo¿e nie mieæ nic wspólnego z racjonaln¹ analiz¹ op³acalnoci wdro¿enia innowacji i czêsto polega po prostu na obawie ¿e ci, którzy
jako pierwsi wdro¿yli innowacjê, zyskaj¹ tak du¿¹ przewagê konkurencyjn¹,
¿e mo¿e to znacz¹co pogorszyæ sytuacjê pozosta³ych. Pod wp³ywem tej presji,
która jest mieszanin¹ racjonalnej kalkulacji op³acalnoci wdro¿enia i na
wpó³ racjonalnej obawy przed byciem wypartym z rynku, pewna grupa przedsiêbiorców rewiduje swój pocz¹tkowy pogl¹d i absorbuje innowacjê. To
*
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z kolei powoduje zwiêkszenie siê presji naladowczej wywieranej na zarz¹dy
pozosta³ych firm itd.
Abrahamson i Rosenkopf agreguj¹ wszystkie czynniki kszta³tuj¹ce motywacjê przedsiêbiorstwa do wdro¿enia innowacji w jednym pojêciu tej¿e
w³anie presji naladowczej. W jêzyku socjologii presja ta mo¿e byæ ujêta
jako groba sankcji spo³ecznej w razie niewdro¿enia innowacji, a jej rozmiary s¹ determinowane przez trzy czynniki:
a) mo¿liw¹ do racjonalnego skalkulowania op³acalnoæ wdro¿enia innowacji;
b) czynnik niepewnoci co do op³acalnoci wdro¿enia;
c) ³¹czn¹ liczbê przedsiêbiorstw, które wdro¿y³y ju¿ innowacjê do tej pory.
Formalne, matematyczne ujêcie presji naladowczej jest nastêpuj¹ce:
B i t = I i + ( A i ´ n t- )
gdzie B , jest zagregowan¹ presj¹ naladowcz¹ wywieran¹ na przedsiêbiorstwo i w momencie t, I jest indywidualn¹ ocenê op³acalnoci wdro¿enia
dokonywan¹ przez przedsiêbiorstwo, A jest stopniem niepewnoci co do
op³acalnoci wdro¿enia, a n  1 to ³¹czna liczba przedsiêbiorstw, które ju¿
wdro¿y³y innowacjê do momentu t  1 w³¹cznie.
Abrahamson i Rosenkopf zak³adaj¹, ¿e stopieñ niepewnoci co do op³acalnoci wdro¿enia innowacji (A ) jest sta³y w czasie, a wiêc nie zmienia siê wraz
z rozprzestrzenianiem siê innowacji. Wi¹¿e siê to z pogl¹dem autorów, ¿e
w rzeczywistoci przedsiêbiorstwa nie zwiêkszaj¹ swojego zasobu informacji
o innowacji wraz z jej rozprzestrzenianiem siê. Dzieje siê tak dlatego, ¿e nie
ma wartociowej komunikacji miêdzy przedsiêbiorstwami bardziej innowacyjnymi, a przedsiêbiorstwami wyczekuj¹cymi. W samej formule matematycznej konstrukcja wskanika niepewnoci sugeruje natomiast, ¿e jest on
zrelatywizowany do konkretnego przedsiêbiorstwa. Innymi s³owy nale¿y za³o¿yæ, ¿e mamy do czynienia ze sta³ym w czasie, zró¿nicowanym rozk³adem
przestrzennym niepewnoci w populacji przedsiêbiorstw i ¿e rozk³ad ten jest
de facto egzogeniczny wobec procesu rozprzestrzeniania siê innowacji. Identyczne za³o¿enia (sta³oæ w czasie, zró¿nicowanie w przestrzeni, brak zwi¹zku
z przep³ywem informacji, egzogenicznoæ wobec procesu rozprzestrzeniania
siê innowacji) dotycz¹ sk³adnika I , odzwierciedlaj¹cego indywidualn¹ estymacjê op³acalnoci wdro¿enia innowacji.
Mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e o ile absorpcja innowacji przez pierwsze
przedsiêbiorstwa dokonywana jest praktycznie wy³¹cznie na podstawie racjonalnej analizy op³acalnoci, o tyle decyzje podejmowane przez kolejnych
naladowców s¹ coraz silniej warunkowane zwyk³ym naladownictwem.
Zauwa¿my, ¿e matematyczne ujêcie modelu obejmuje wiele ró¿nych typów
postaw wobec absorpcji innowacji, w³¹cznie z postawami ca³kowicie nieracjonalnymi. Je¿eli I < 0, a wiêc je¿eli racjonalna kalkulacja wykazuje ca³kowit¹ nieop³acalnoæ wdro¿enia, a n  1 jest wystarczaj¹co du¿e, to przedsiê,
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biorstwo mo¿e mieæ mimo wszystko siln¹ motywacjê do przyswojenia innowacji.
Traktuj¹c wdro¿enia TQM jako przejaw naladownictwa, dotykamy kilku
wa¿nych kwestii. Po pierwsze, na ka¿dym konkretnym rynku istotne jest, na
ile presja ze strony konsumentów lub akcjonariuszy jest w stanie sk³oniæ kierownictwo firmy do wdro¿enia systemu zapewnienia jakoci takiego, jak
TQM, a wiêc nie zwi¹zanego z jak¹kolwiek oficjaln¹ certyfikacj¹. To pytanie
prowadzi do kolejnego: czy na danym rynku procesy biznesowe przedsiêbiorstw s¹ na tyle transparentne dla podmiotów zewnêtrznych (konsumenci,
inwestorzy), ¿e podmioty te mog¹ oceniæ, bez oficjalnych certyfikatów, na ile
dana firma stosuje siê do za³o¿eñ TQM.
Innym ciekawym tropem jest wp³yw wdro¿eñ TQM na strukturê konkretnego zbioru przedsiêbiorstw. Mo¿e byæ bowiem tak, ¿e popularyzacja TQM
wród firm o stosunkowo podobnej i relatywnie otwartej na zmiany kulturze
organizacyjnej (sektor typu Krzemowa Dolina) przynosi równomierny postêp organizacyjny u wszystkich graczy na rynku. Mo¿e byæ jednak inaczej: ci
bardziej postêpowi wdra¿aj¹ TQM, ci za bardziej konserwatywni nie robi¹
tego albo czyni¹ to powierzchownie. Co siê wtedy dzieje? Czy efekt jest taki
sam, jak w przypadku innowacji technologicznych, tzn. rynek dezintegruje
siê na mniejsze podzbiory firm o ró¿nej prêdkoci adaptacji? Problem ten
pozostaje do rozstrzygniêcia.
5. Podsumowanie i wnioski koñcowe

Opis wdro¿eñ systemu TQM w przedsiêbiorstwach przy pomocy instrumentarium teoretycznego teorii procesów innowacyjnych otwiera interesuj¹c¹ perspektywê badawcz¹. Po pierwsze, sk³ania do okrelenia, na ile postaæ, jak¹ przybra³ system TQM w konkretnym przedsiêbiorstwie wynika
z autonomicznych wynalazków organizacyjnych pracowników tej firmy, a na
ile jest adaptacj¹ gotowych wzorców z zewn¹trz. Po drugie, ka¿e zwróciæ uwagê nie tylko na sam fakt wdro¿enia TQM w przedsiêbiorstwie, ale tak¿e na
tempo tego wdro¿enia, g³êbokoæ dokonywanych zmian oraz na zdolnoæ do
dokonywania dalszych, ci¹g³ych ulepszeñ w organizacji. To w³anie w tych
obszarach mog¹ rysowaæ siê najwiêksze ró¿nice miêdzy przedsiêbiorstwami,
a nawet ca³ymi rynkami, tak¿e pod wzglêdem efektów ekonomicznych, jakie
TQM przynosi.
Istotnym zagadnieniem jest równie¿ naladownictwo TQM. Czy jedna firma jest w stanie skopiowaæ od drugiej system zapewnienia jakoci taki, jak
TQM? Na ile naladownictwo takie jest utrudnione przez ró¿nice w kulturze
organizacyjnej? Jakie cechy musi posiadaæ rynek, na którym dzia³a przedsiêbiorstwo, aby zasady funkcjonowania TQM w danej firmie by³o widaæ na
zewn¹trz? To wszystko s¹ pytania, które jak dot¹d nie znalaz³y odpowiedzi
w literaturze przedmiotu.
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Abstract

Implementation Of the System Of Securing Quality With TQM Method As an
Innovative Process In Companies

Total Quality Management system may be considered a kind of organizational
innovation, which has been spreading in the global economy for decades and
which is significantly different from other changes in industrial organizations.
The theory of innovation coincides with results of researches on the process
and effects of TQM implementation in the companies; growing competition is
the basic motive for implementing TQM. When quality starts to be systematically considered a factor for competitive advantage by companies on a given
market, the actual question is no more whether to implement TQM or not but
how profound and how fast the changes we want to achieve should be. Companies implement TQM to secure a more or less stable status of a leader on its
market. Further, a one-time implementation of TQM may not be enough as
a kind of race concerning quality level may occur among competing companies
which apply TQM. In this context it is important to remember that every company displays a specific, natural pace of organizational change. If TQM is implemented at that precise pace, the process is not particularly costly. However, if we want to achieve tangible effects, like quality improvement, significantly quicker, the company has to pay the price of this greater speed. Models
of absorption of innovation can help explain whether TQM implementation is
a strictly rational choice of the company, or a decision based on imitation.
Companies implement TQM especially under the pressure of imitation when
on a given market business processes are so transparent for external subjects
(consumers, investors), that the subjects can judge, without official certificates, how the companies apply the assumptions of TQM.
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