Innowacja w kilku wierszach
Przygotowując niniejszy raport postanowiliśmy oprzeć się nie tylko na książkach i raportach,
ale przede wszystkim na rozmowach z ludźmi, którzy swój sukces zawdzięczają
innowacyjności.
Rozmawialiśmy
z
przedstawicielami
funduszy
inwestycyjnych,
przedsiębiorcami, artystami i młodymi ludźmi. Mieszkającymi w Polsce, żyjącymi za granicą
bądź w ciągłej podróży.
To był dobry wybór. Żywe słowo, żywiołowa rozmowa i możliwość spotkania inspirujących
osób dała nam dużo więcej niż lektura książek. Zobaczyliśmy też, jak różnie pojmowana jest
innowacyjność. Oraz to, że ludzie naszym zdaniem najbardziej innowacyjni mieli duże
problemy ze zdefiniowaniem innowacji…
Wnioski z naszych obserwacji prezentujemy w wierszach poniżej.
Innowacja jest globalna …
Jednym z najlepszych testów na innowacyjność jest sukces rozwiązania w skali globalnej.
Ten wątek pojawiał się w większości naszych rozmów.
Innowacja to nowość w skali globalnej, odbiegająca istotnie od obecnych procesów lub
produktów. Otwiera nowe ścieżki i sposoby działania.
… może być też lokalna
Choć lepiej od razu myśleć o sukcesie w skali globalnej, innowacją można coś nowego,
co zdobyło popularność w skali makroregionu, a nawet firmy czy instytucji.
Voytek Siewierski innowacją nazywa zdolność do stworzenia naprawdę unikatowego modelu
biznesu czy technologii rozwiązującej jakiś istotny problem. Innowacja jest zawsze
rewolucyjna i trudna do powtórzenia. Reszta to po prostu usprawnienia.
Innowacyjna firma to organizacja potrafiąca stworzyć i skomercjalizować innowacyjny
produkt/technologię. Maciej Hejka dodaje, że firmy tego typu po prostu rozwijają się dzięki
innowacjom.
Istotą innowacji jest jej wdrożenie. Sam pomysł nie jest innowacją.

Innowacyjny region (lub kraj) to region z dużą liczbą innowacji i innowacyjnych firm.
W innowacyjnym kraju w istotny statystycznie sposób generuje się innowacje.
Anil Hansjee dodaje, że innowacją może być też usprawnienie wnętrza organizacji,
np. poprzez optymalizację procesów biznesowych.
Innowacja może być rewolucyjna lub ewolucyjna
Zdaniem Joerga Sieverta tzw rewolucyjne innowacje są konieczne w przypadku młodych firm
– to jedyny realny sposób, w jaki mogą zagrozić dużym, działającym już firmom. Jako
przykład podaje Alfresco (http://www.alfresco.com/), które stworzyło system zarządzania
treściami elektronicznymi i interesujący model biznesu oparty o otwarte oprogramowanie.
W odróżnieniu od innowacji rewolucyjnej, innowacja ewolucyjna
jest po prostu
usprawnieniem, wykorzystującym często nową technologię lub połączenie istniejących

technologii. Jest ważna i przydatna w dużych firmach, które dzięki temu stopniowo mogą
utrzymywać i podnosić swoją przewagę konkurencyjną.
Prof. Mirosław Miller jako innowację traktuje też poszukiwanie nowych metod działania
w oparciu o aktualną wiedzę. Podkreśla przy tym wartość uczenia się od innych. Najlepiej
od najlepszych.
Innowacja nie musi być materialna. Zdaniem Jacka Siwickiego w Polsce pokutuje
inżynierskie myślenie o innowacjach jako czymś, co da się dotknąć, gdzie można przeciąć
wstęgę etc. Tymczasem większość innowacji to innowacje organizacyjne czy procesowe –
a tego nie widać, nie można dotknąć.
Ważne, że działa...
To prosty, ale najważniejszy element definicji innowacji. Innowacja musi być zastosowana
w praktyce. Jeśli nikt jej nie używa – jest tylko pomysłem na innowację. Anil Hansjee
innowację rozumie jako wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek.
... jest świeża, spontaniczna ...
Piotr Sienkiewicz rozumie innowację jako świeże spojrzenie, pójście własną ścieżką.
i ktoś jej naprawdę chce
Edwin Bendyk i Jacek Siwicki podkreślają, że innowacja powinna być też odpowiedzią
na oczekiwania społeczeństwa. Może też jednak tworzyć nowe rynki czy potrzeby.
Dzięki niej coś będzie lepsze, szybsze, prostsze, tańsze...
Dla Marcina Hejki innowacja to nie tylko nowy produkt czy usługa, ale też nowy model
biznesu. Dzięki niej coś/ktoś zacznie działać szybciej, prościej, sprawniej, lepiej czy taniej.
Może pojawić się tam, gdzie nikt się jej nie spodziewał
Element zaskoczenia jest bardzo ważny w innowacjach. Anil Hansjee podaj przykład usługi
gMail wprowadzonej na rynek w sytuacji, gdy wydawało się, że nie da się już dołożyć żadnej
nowej wartości w tym obszarze. Firma Google przewidziała, że koszt przechowywania
danych zacznie drastycznie spadać w czasie. Zaoferowała więc jako pierwszy skrzynkę
pocztową (praktycznie) bez ograniczeń objętości. Zaskoczył w ten sposób rynek, zmienił
reguły gry. Wszyscy zaczęli za nim podążać.
i doprowadzić coś do granic możliwości
Naszą ulubioną definicją hackingu (dziękujemy Piotrowi Skulskiemu) jest zdolność
doprowadzenia czegoś (np. technologii) lub kogoś (męża? żony?) do maksimum jego
możliwości. Innowacje często rodzą się z takich eksperymentów – zachęcamy do zabawy.
Czym więc jest innowacja?
Naturalne jest, że innowacja nie jest zamkniętym pojęciem. Różne osoby postrzegają ją
w różny sposób: jedni jako zupełnie nową rewolucję globalną, inni jako usprawnienie w skali
mikro. Czymś, co łączy przedstawione wyżej opinie jest to, że musi ona dostarczać pewną
nową, realną wartość. Jeśli nie jest rewolucją, to przynajmniej powinna być działającym
usprawnieniem. A nie konceptem na kartce papieru czy pomysłem w głowie twórcy.
Innowacyjność z kolei to zdolność do generowania innowacji. Zdolność indywidualnego
człowieka, społeczeństwa, firmy, regionu lub kraju. Jak ocenić taką zdolność? Najlepiej przez
efekty.

Nasza propozycja miary innowacyjności zawiera dwie jakościowo różne wskaźniki: wynikowe
(takie jak udział przychodów z istotnie ulepszonych produktów lub usług w przychodach
przedsiębiorstwa ogółem, dla przemysłu i usług) i powiązane z oceną przez podmioty
„zewnętrzne” (np. Wartość inwestycji Venture Capital i growth stage Private Equity
w Polsce w relacji do całkowitej wartości tych transakcji w Europie). Uznaliśmy przy tym,
że w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości zewnętrznej należy, oceniając
innowacyjność polskiej gospodarki, położyć duży nacisk na dynamikę zmian w czasie.

