252 forum

Chc¹c zwróciæ uwagê producentom na potencja³ wzornictwa, mo¿liwoœæ
wykorzystania go do podniesienia poziomu innowacyjnoœci
i konkurencyjnoœci produktu, Instytut Wzornictwa Przemys³owego podj¹³
w ostatnich latach badania efektywnoœci wzornictwa, jego wk³adu w sukces
rynkowy produktu i wzmocnienie kondycji firm. Inwestycje we wzornictwo
nale¿¹ do rentownych, jednak¿e wielkoœæ œrodków, które producenci s¹
sk³onni przeznaczyæ na dzia³alnoœæ projektow¹ zale¿y od szeregu
czynników, w tym œwiadomoœci wzorniczej sfer biznesu, sytuacji
ekonomicznej polskich firm, nak³adów na b+r. Istotn¹ barier¹ rozwoju
wzornictwa jest brak instrumentów stymuluj¹cych rozwój nowego,
innowacyjnego produktu.

1. Wzornictwo w strategii przedsiêbiorstw
i rozwoju gospodarczym
Coraz powszechniejsze na œwiecie staje siê przekonanie, a w krajach
o wysokim standardzie gospodarczym jest ju¿ od dawna ugruntowane,
¿e wzornictwo przemys³owe w sposób decyduj¹cy wp³ywa na wzrost
konkurencyjnoœci gospodarki i poziomu kultury materialnej kraju. Stanowi
czynnik innowacji o znaczeniu co najmniej równorzêdnym nowej
technologii, dziêki któremu wyrób i firma mog¹ odnieœæ sukces na rynku
i umocniæ swoj¹ pozycjê. St¹d te¿ kojarzone jest z si³¹ zdoln¹ do
wspomagania rozwoju gospodarczego poprzez podnoszenie jakoœci
i konkurencyjnoœci produktów.
Dobra jakoœæ wyrobów jest ju¿ uznawana za standard na rynku, ceny
wyrównuj¹ siê – zatem polskie towary trac¹ swoj¹ dotychczasow¹ przewagê
i musz¹ poszukiwaæ innych metod zachowania zdolnoœci konkurencyjnej.
Podstawowym wyró¿nikiem wyrobu pozostaje atrakcyjny, oryginalny
design, którego stosowanie sprzyja osi¹ganiu dobrego wyniku
ekonomicznego, skutkuj¹cego wzrostem zysków. Koniecznoœæ sprostania
ostrej konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim wymusza posiadanie
przez krajowe firmy dobrego, innowacyjnego produktu. Jest on nie tylko
kluczem do sukcesu rynkowego, ale i dla wielu firm jedynym racjonalnym
sposobem zachowania zdolnoœci konkurencyjnej. Jak zauwa¿a M. Stru¿ycki
na rynku pozostaj¹ te przedsiêbiorstwa, które opanuj¹ „sztukê
konkurowania” przez ci¹g³e d¹¿enie do wykazania swoich walorów
rynkowych, swoistej wy¿szoœci i umacniaj¹ swoj¹ pozycjê poprzez osi¹ganie
coraz wy¿szych obrotów i dochodów, stosuj¹c przy tym okreœlone narzêdzia
marketingowe1. Jednym z nich jest niew¹tpliwie wzornictwo przemys³owe,
Uwzglêdnienie profesjonalnego projektowania w budowaniu w³asnych
silnych marek, dba³oœæ o jakoœæ, funkcjonalnoœæ i estetykê wykonania
produktów to czynniki, które pozwalaj¹ przedsiêbiorstwom, korzystaj¹cym

forum 253

z us³ug projektantów, na wyró¿nienie siê, lepsz¹ identyfikacjê rynkow¹
i osi¹gniêcie efektów ekonomicznych w postaci wzrostu sprzeda¿y, poziomu
zysku, czy te¿ poszerzenia rynków zbytu. Rozumiej¹ to zw³aszcza
przedsiêbiorcy na Zachodzie, gdzie wzornictwo, odznaczaj¹ce siê wysokim
poziomem, wysuwa siê niejednokrotnie na pierwszy plan strategii
marketingowej firm. Œwiatowa firma konsultingowa Pricewaterhouse
Coopers w 2001 r. zapyta³a mened¿erów czy wzornictwo by³o strategicznym
celem dzia³ania ich firm w ostatnim okresie. Listê firm usystematyzowano
wed³ug uzyskiwanych wyników finansowych. W odpowiedzi 5% najlepszych
finansowo firm przyzna³o wzornictwu najwyýszy poziom strategicznej
waýnoúci, podobnie jak ¾ z 25% firm uzyskujàcych najlepsze efekty
ekonomiczne. Z drugiej strony 90% firm spoúród ¼ uzyskujàcych najgorsze
wyniki stwierdziùo, ýe wzornictwo jest dla nich nieprzydatne2.
Z badañ wykonanych w 2002 r. przez Brytyjsk¹ Radê Wzornictwa wynika,
¿e 80% firm wierzy, i¿ wzornictwo wspomaga konkurencyjnoœæ, a 83%,
¿e przyczynia siê do wzrostu udzia³ów na rynku i z tego wzglêdu jest
elementem systemu zarz¹dzania. W 2004 r. Rada zleci³a przeprowadzenie
wywiadów w 1500 firmach brytyjskich z kierownictwem przedsiêbiorstw.
Respondenci stwierdzili, ¿e rola wzornictwa w stawianiu czo³a konkurencji
systematycznie roœnie. Oko³o 1/3 badanych umieœci³a na rynku w ostatnich
3 latach nowy produkt lub us³ugê, przy opracowywaniu których
uczestniczyli projektanci. Wœród firm, gdzie wzornictwo stanowi³o
integralny element strategii dzia³ania, a¿ 67% badanych wprowadzi³o
na rynek innowacyjne produkty.
Inne badania, prowadzone w 1998 r. przez Norwesk¹ Radê Wzornictwa
wykaza³y, ¿e firmy korzystaj¹ce ze wzornictwa charakteryzuje wysoki
poziom innowacyjnoœci, generuj¹ wiêksze zyski i s¹ bardziej konkurencyjne,
ni¿ przedsiêbiorstwa nie stosuj¹ce wzornictwa w strategii innowacyjnej.
Badanie korzyœci ekonomicznych p³yn¹cych ze stosowania wzornictwa
prowadzone by³o tak¿e w 2003 r. przez Duñskie Centrum Wzornictwa.
Okaza³o siê, ¿e dochody przedsiêbiorstw produkcyjnych, które umieœci³y
wzornictwo w strategii rozwoju by³y w ci¹gu 5 lat o 22% wy¿sze od
dochodów firm nie korzystaj¹cych z us³ug projektantów3 . Podobne wnioski
wysunêli amerykañscy eksperci badaj¹cy szczegó³owo przez 5 lat stopieñ
wykorzystania wzornictwa w 51 przedsiêbiorstwach z 4 bran¿: meblarskiej,
elektronicznej (komputery), zmechanizowanego sprzêtu, samochodowej.
Potwierdzili oni, ¿e stosowanie nowoczesnego, profesjonalnego
projektowania zwiêksza innowacyjnoœæ wyrobu i „napêdza” dobry wynik
ekonomiczny, który skutkuje wzrostem sprzeda¿y, zwiêkszeniem udzia³ów
producenta na rynku4.
W czo³owych przedsiêbiorstwach amerykañskich i europejskich bud¿et
przeznaczony na wzornictwo wzrasta corocznie o ok. 8-10%. Wp³yw
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wzornictwa na dzia³alnoœæ firm nie jest jednak bezwarunkowy, lecz zale¿y
m.in. od kierunku rozwoju przemys³u i okreœlonej strategii wzorniczej5.
Z badañ prowadzonych w Niemczech w latach 2001-2002 wœród 100
przedsiêbiorstw wynika, ¿e dla producentów g³ównym powodem
zatrudniania projektantów jest chêæ wprowadzenia na rynek nowego,
innowacyjnego produktu (80,8% odpowiedzi) oraz kszta³towanie
to¿samoœci firmy przez wizualizacjê produktu (54,9% respondentów).
Pytano te¿ producentów i konsumentów, jak rozumiej¹ wzornictwo.
Dla pierwszych to namacalna jakoœæ, która ma prze³o¿enie na efekt
ekonomiczny (np. firmy produkuj¹ce urz¹dzenia sanitarne przyzna³y,
¿e zwiêkszy³y, dziêki wzornictwu, swoje obroty o 20-25%). Dla drugich
wzornictwo s³u¿y przede wszystkim do zwiêkszenia atrakcyjnoœci wyrobu;
za ³adny (estetyczny) produkt s¹ sk³onni wiêcej zap³aciæ6 .
Znaczenie wzornictwa w grze rynkowej, wyborach konsumenckich jest
oczywiste równie¿ dla rz¹dów wielu pañstw, co przejawia siê w stosowaniu
systemowych rozwi¹zañ wspierania jego rozwoju, takich np. jak:
* realizacja programów rz¹dowych lub w³adz lokalnych w zakresie
rozwoju nowego produktu poprzez design (programy takie posiadaj¹
m.in. Finlandia, Dania, Wielka Brytania, Czechy, Niemcy, Holandia)7
* finansowanie z bud¿etu infrastruktury organizacyjnej promuj¹cej
rodzime wzornictwo (sieci design centrum, rad wzorniczych,
stowarzyszeñ) 8,9
* kredytowanie innowacji wzorniczych, zwrot kosztów wprowadzenia
nowego, innowacyjnego wyrobu na rynek oraz ulgi podatkowe z tego
tytu³u, pokrywanie kosztów szkoleñ w dziedzinie projektowania
wyrobów, kosztów zatrudnienia projektantów przy modernizacji
wyrobu10.
Kraje, które postawi³y na wzornictwo i uczyni³y z niego element
kszta³towania wizerunku pañstwa (np. Dania, Korea, Finlandia) oraz
przyjê³y narodow¹ strategiê rozwoju wzornictwa (Wielka Brytania, Wêgry)
wydatkuj¹ znaczne œrodki na jego promocjê. Przyk³adowo rz¹d Korei
przekaza³ w ostatnim okresie ok. 21,7 mln USD na fundusz wzorniczy,
utworzony w celu promowania nowatorskich rozwi¹zañ wyrobów
przeznaczonych na eksport, dofinansowania dzia³alnoœci czo³owych firm
projektowych11 . Rz¹d fiñski z kolei przeznaczy³ 27 mln euro na rozwój us³ug
wzorniczych w latach 2002-2005 i dostosowanie ich do standardów
europejskich12 . Z bud¿etu brytyjskiego wydatkowano w latach 1995-2000
ponad 22 mln funtów na wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie
wzornictwa. W rezultacie przemys³ wzorniczy w tych pañstwach
dynamicznie rozwija³ siê i szybko zyska³ pozycjê kluczowego sektora
gospodarczego; w Korei jego wartoœæ szacuje siê na ok. 4,7% PKB,
zaœ w Wielkiej Brytanii – na ok. 2% PKB.
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W Polsce wspieranie wzornictwa przez pañstwo praktycznie nie istnieje.
Wprawdzie w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 umieszczono zapis
o podnoszeniu konkurencyjnoœci gospodarki poprzez wzrost
innowacyjnoœci produktowej, co skutkowaæ mia³o wsparciem dzia³añ
w kierunku poprawy oferty produktowej przedsiêbiorstw, ale nie
uwzglêdniono w nim przedsiêwziêæ na rzecz wzornictwa. Z kolei
w programie rz¹dowym: Zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki w Polsce
do 2006 r. wzornictwo uznano co prawda za wa¿ny sk³adnik rozwoju
gospodarczego i kultury, a na Pañstwo na³o¿ono obowi¹zek jego
promowania; jednak nie mia³o to bezpoœredniego prze³o¿enia na konkretne
dzia³ania wspieraj¹ce jego rozwój, u³atwiaj¹ce producentom szersze
stosowanie profesjonalnego projektowania.
Dodatkowo sytuacjê komplikuje niski wci¹¿ poziom innowacyjnoœci
polskich przedsiêbiorstw i zwi¹zany z tym brak œrodków na wdro¿enia.
W ostatnim okresie systematycznie zmniejsza siê liczba patentów i wzorów
u¿ytkowych, a udzia³ przedsiêbiorstw, które wprowadzi³y co najmniej jedn¹
innowacjê w roku (dotycz¹c¹ produktu lub procesu) kszta³tuje siê poni¿ej
œredniej w UE (w Polsce – ok. 17%, przy œredniej w UE wynosz¹cej 51%).
W 2001 r. podstawowy miernik poziomu innowacyjnoœci – tzw. wskaŸnik
odnowienia produkcji (udzia³ wp³ywów ze sprzeda¿y wyrobów, bêd¹cych
innowacjami technicznymi i wprowadzonych na rynek w ostatnich 3 latach,
w wartoœci produkcji sprzedanej ogó³em w danym roku) – wynosi³
w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych 50 i wiêcej osób – 18%, podczas gdy
jego wartoœæ w krajach UE i EFTA kszta³towa³a siê na poziomie ok. 30%13.
Podstawow¹ przyczyn¹ niskiego poziomu innowacyjnoœci rodzimych
przedsiêbiorstw jest s³aba wspó³praca miêdzy sfer¹ badawczo-rozwojow¹
a gospodark¹ oraz niski udzia³ nak³adów przedsiêbiorstw na b+r. Nak³ady
na badania i rozwój kszta³tuj¹ siê w kraju na poziomie 60 $ na osobê,
podczas gdy œrednia unijna wynosi 420 $, zaœ udzia³ przedsiêbiorstw
finansuj¹cych b+r wynosi w kraju ok. 25% i jest dwukrotnie ni¿szy od
œredniej w UE. Taki stan rzeczy pog³êbia fakt s³abego wykorzystywania
zasobów w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych (tylko 6% MSP
wspó³pracuje z placówkami naukowymi) oraz infrastruktury badawczorozwojowej w gospodarce, a tak¿e niski udzia³ nowoczesnych wyrobów
w eksporcie (ok. 14%, przy œredniej w UE – ok. 20%).
Wymienione czynniki oddzia³uj¹ na zakres i poziom u¿ytkowania
wzornictwa, jako instrumentu podnoszenia konkurencyjnoœci polskiego
produktu. Poci¹gaj¹ te¿ za sob¹ brak impulsów do dynamicznego rozwoju
rynku us³ug wzorniczych i odchodzenie projektantów od zawodu. Wed³ug
badañ tylko ok. 10% absolwentów wydzia³ów wzornictwa przemys³owego
polskich uczelni ma mo¿liwoœæ podjêcia pracy zgodnej z kwalifikacjami14.

256 forum

Szanse na poprawê sytuacji w tym zakresie stwarza obecnie dokument
strategiczny Ministerstwa Gospodarki pt.: Kierunki zwiêkszania
innowacyjnoœci gospodarki na lata 2007-2013, w którym uznano wzornictwo
przemys³owe za Ÿród³o przewagi konkurencyjnej w sferze ochrony w³asnoœci
intelektualnej oraz wytyczono obszary dzia³añ pañstwa obejmuj¹ce:
* kszta³towania œwiadomoœci œrodowiska biznesowego w zakresie
znaczenia designu dla osi¹gniêcia sukcesu rynkowego i umocnienia
marki firmy
* promocji polskiego wzornictwa
* wspierania rozwoju infrastruktury instytucjonalnej wzornictwa
* programów edukacyjnych dot. profesjonalnego projektowania.

2. Badania efektywnoœci wzornictwa w IWP
Badania prowadzone w ostatnich latach przez IWP, dotycz¹ce udzia³u
wzornictwa w rozwoju przedsiêbiorstw i sukcesie rynkowym, potwierdzi³y
wzrost œwiadomoœci rodzimych producentów w zakresie op³acalnoœci
inwestowania w nowoczesny design. Z danych uzyskanych z ponad 300 firm
produkcyjnych i handlowych ró¿nych bran¿ (przemys³ lekki, oœwietleniowy,
chemiczny, meblarski, agd, spo¿ywczy) wynika, ¿e ok. 65% producentów
deklaruje zapotrzebowanie na us³ugi projektowe, przy czym ok. 25%
jednostek zatrudnia projektantów na etacie, a ponad 40% – na zlecenie.
Aczkolwiek ok. 36% respondentów zwi¹zanych jest z zagranicznymi
kontrahentami i wytwarza wyroby wed³ug narzuconych przez nich wzorów,
to jednak wielu z nich przewiduje w przysz³oœci (w sprzyjaj¹cych
warunkach) wiêksze wykorzystanie rodzimego wzornictwa w projektowaniu
w³asnych wyrobów. Polscy producenci coraz czêœciej zdaj¹ bowiem sobie
sprawê z tego, ¿e dobre wzornictwo jest silnym atutem w walce
o pozyskanie klienta. W opinii ok. 55% ankietowanych najwa¿niejszym
wk³adem wzornictwa w rozwój produktu jest zwiêkszenie jego walorów
estetycznych i zdolnoœci konkurencyjnych15.
Kontynuuj¹c podjêt¹ tematykê badañ, Instytut przeprowadzi³ analizê
udzia³u wzornictwa przemys³owego w zwiêkszeniu innowacyjnoœci
produktu oraz efektywnoœci projektowania wzorniczego. W szczególnoœci
obejmowa³a ona zagadnienia:
* wp³ywu projektowania na tworzenie wyrobów innowacyjnych
* strategii rozwoju nowych wyrobów o oryginalnym, nowoczesnym
wzornictwie
* efektów, w tym ekonomicznych wdro¿enia do produkcji wyrobów
innowacyjnych, prezentuj¹cych wysoki poziom wzorniczy.
Zbadano równie¿ czynniki stymuluj¹ce producentów do inwestowania
w profesjonalny design oraz bariery ograniczaj¹ce jego rozwój16,17.
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Zgodnie z miêdzynarodow¹ metodyk¹ badañ statystycznych innowacji –
systemem OSLO – wyroby innowacyjne to wyroby nowe lub istotnie
ulepszone (zmodernizowane), bêd¹ce nowoœci¹ przynajmniej z punktu
widzenia wprowadzaj¹cego je przedsiêbiorstwa.
Badania ankietowe przeprowadzono w 114 przedsiêbiorstwach
przemys³owych, które w ostatnim okresie by³y laureatami presti¿owych
konkursów gospodarczych, organizowanych w kraju i za granic¹, gdzie
ocenie podlega³y przede wszystkim wyroby. Za³o¿ono, ¿e w nagrodzonych
wyrobach producenci uwzglêdnili innowacje dotycz¹ce wzornictwa, po
których spodziewali siê podniesienia jakoœci i funkcjonalnoœci wyrobu,
przyci¹gniêcia uwagi klienta, co w efekcie prowadzi do zwiêkszenia
sprzeda¿y oraz umocnienia marki firmy. Analiz¹ roli wzornictwa
w innowacyjnych produktach objêto przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do bran¿:
tekstylnych (38 firm), meblarskich (36), gospodarstwa domowego (20),
szk³a i ceramiki (13); 7 przedsiêbiorstw by³o wielobran¿owych. Wiêkszoœæ
spoœród nich dzia³a na rynku od szeregu lat. Prawie po³owa badanych
zatrudnia ponad 250 osób, a ma³ych przedsiêbiorstw (o zatrudnieniu
poni¿ej 50 osób) by³o niespe³na 20%.

3. Wk³ad projektantów w opracowywanie
wyrobów innowacyjnych
Istotnym warunkiem skutecznoœci dzia³ania projektanta jest jego w³¹czenie
do prac zaplecza badawczo-rozwojowego oraz komórek zwi¹zanych
z badaniem rynku i modernizacj¹ produktu.
Ponad 30% respondentów, (z czego po³owa pochodzi z bran¿
tekstylnych), przede wszystkim z wiêkszych firm, posiada w swej strukturze
organizacyjnej wyodrêbnione komórki projektowe, w których zatrudnieni s¹
specjaliœci wzornictwa. Niekiedy (12% odpowiedzi) dzia³alnoœæ projektowa
usytuowana jest w dzia³ach modernizacji i rozwoju produktu, b¹dŸ
w dzia³ach technicznych i technologicznych (21%). Ogólnie 54% wszystkich
respondentów zatrudnia projektantów na etacie, a ok. 37% (lub 57%
odpowiadaj¹cych) – na zlecenie. Na etat przyjmuj¹ projektantów
(najczêœciej 1-2 osoby) przede wszystkim firmy du¿e, zatrudniaj¹ce ponad
250 osób, które wykazuj¹ wiêksz¹ aktywnoœæ innowacyjn¹ i s¹ w stanie
ponieœæ zwi¹zane z tym koszty. Ok. 18% respondentów (g³ównie wiêksze
firmy meblarskie i gospodarstwa domowego) zamawia profesjonalne
opracowanie koncepcji wyrobu, jego stylistykê w biurach projektowych.
Ok. 30% badanych (przede wszystkim firmy mniejsze, o zatrudnieniu do 50
osób) wobec trudnoœci finansowych i wysokich ich zdaniem cen us³ug
designerskich, nie decyduje siê zatrudniaæ projektantów, a drobne korekty
wzornicze wykonuj¹ samodzielnie s³u¿by in¿ynieryjno-techniczne. W kilku
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przypadkach respondenci podkreœlili, ¿e produkuj¹ wyroby standardowe, nie
wymagaj¹ce czêstego wprowadzania nowoœci wzorniczych. Kilkanaœcie firm
realizuje kontrakty zagraniczne wed³ug zleconych wzorów.
Badanie op³acalnoœci zatrudniania projektantów wykaza³o, ¿e firmy
korzystaj¹ce z us³ug designerów w wiêkszym stopniu osi¹ga³y presti¿owe
korzyœci ni¿ firmy nie podejmuj¹ce sta³ej lub okresowej wspó³pracy z nimi.
W przypadku konkretnego wyrobu innowacyjnego, który zdoby³ nagrodê,
ok. 70% respondentów przyzna³o, ¿e by³ on opracowywany przez
specjalistów wzornictwa.
Od projektanta producenci oczekuj¹ g³ównie nowatorskiego
opracowania wzoru wyrobu, wprowadzenia rozwi¹zañ podnosz¹cych jego
jakoœæ i funkcjonalnoœæ, poprawy estetyki w stopniu umo¿liwiaj¹cym
sprostanie ostrej konkurencji oraz umocnienie pozycji rynkowej.
W zwi¹zku z tym powierzaj¹ im zadania obejmuj¹ce najczêœciej:
* projektowanie kolorystyki wyrobu (53% odpowiedzi)
* kszta³towanie formy (52%)
* stylizacjê wyrobu (47%)
* dobór materia³owy (43%)
* opracowanie graficzne (34%).
W przypadku 49% firm projektanci w³¹czani s¹ do opracowania projektu
technicznego oraz wykonania prototypów. Zajmuj¹ siê te¿ korekt¹ wzorów
produkowanych dotychczas, wykonuj¹ ekspertyzy wzornicze, aran¿acjê
wystaw i stoisk targowych, stylizacjê pokazów mody, prace obejmuj¹ce
systemow¹ wizualizacjê firmy i jej produktów (30% odpowiedzi).
Prawie wszyscy respondenci (97%) s¹ zadowoleni z dotychczasowej
wspó³pracy z projektantami i zamierzaj¹ j¹ kontynuowaæ w najbli¿szym
czasie. Podkreœlaj¹ zw³aszcza ich pomys³owoœæ, kreatywnoœæ, umiejêtnoœæ
wykorzystania nowoczesnych rozwi¹zañ w projektowanym wyrobie, przy
uwzglêdnieniu zarazem mo¿liwoœci technologicznych firm oraz tendencji
mody. Przewiduj¹, ¿e w³¹czenie projektantów do zespo³u opracowuj¹cego
nowy, innowacyjny wyrób przyczyni siê m.in. do poszerzenia oferty
asortymentowej, wzrostu liczby zamówieñ, zwiêkszenia sprzeda¿y,
podniesienia presti¿u firmy.
Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw (ok. 70%) wprowadzi³a ostatnio innowacje
oparte na w³asnych projektach konstrukcyjnych i wzorniczych, a ponad
40% badanych uzna³o za innowacyjne wyroby prezentuj¹ce nowe
technologie. Ankietowanych poproszono te¿ o ocenê roli wzornictwa
w nadawaniu nagrodzonym wyrobom cech innowacyjnoœci. Pos³uguj¹c siê
skal¹ 1-5 (1 – bez znaczenia, 2 –ma³e, 3 – umiarkowane, 4 – znacz¹ce, 5 –
podstawowe) w ca³ej populacji wagê wzornictwa okreœlono jako wiêcej ni¿
znacz¹c¹ (œrednia 4,14).
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Oprócz wzornictwa respondenci podali równie¿ inne rodzaje
zastosowanych innowacji w nagrodzonych wyrobach; najczêœciej (ponad
70% odpowiedzi) wymieniano innowacje materia³owe (dominowa³y
w zak³adach szklarskich i ceramicznych), konstrukcyjne (56%, przede
wszystkim w firmach gospodarstwa domowego i tekstylnych) oraz
technologiczne (48%, g³ównie w tekstyliach).
Innowacje wdra¿ane s¹ zazwyczaj pod wp³ywem sygna³ów z rynku, st¹d
te¿ wiêcej ni¿ po³owa ogó³u badanych zamierza zainwestowaæ w przysz³oœci,
przede wszystkim w doskonalenie cech funkcjonalno-u¿ytkowych wyrobu
oraz modernizacjê jego wzoru, zgodnie z tendencjami mody
i zapotrzebowaniem klientów, do badania którego przyznaje siê ponad 60%
respondentów.

4. Wzornictwo elementem strategii rozwoju produktu
Wypowiedzi respondentów na temat roli wzornictwa, efektów jego
u¿ytkowania dowodz¹, ¿e staje siê ono powoli elementem strategii
marketingowej, w ramach której podejmowane s¹ zarówno dzia³ania
ochronne (ok. 50% firm zastrzega prawo w³asnoœci swoich wzorów),
jak i promocyjne, wspieraj¹ce wprowadzanie nowych wyrobów na rynek.
Te ostatnie uzale¿nione s¹ g³ównie od kondycji finansowej firm, mo¿liwoœci
wygospodarowania œrodków na reklamê. Badania potwierdzi³y, ¿e szereg
polskich firm, stosuj¹cych nowoczesne wzornictwo, mog³oby skutecznie
konkurowaæ z zachodnimi przedsiêbiorstwami, ale brakuje im funduszy
na szersz¹ promocjê swych wyrobów.
Rolê wzornictwa w rozwoju produktu i sukcesie rynkowym doceniaj¹
przede wszystkim producenci z wiêkszych firm, posiadaj¹cy stabilizacjê
finansow¹ i ugruntowan¹ pozycjê na rynku. W celu dotarcia do klienta
prezentuj¹ swoje wyroby na targach, gie³dach, pokazach w kraju i za
granic¹. Jest to podstawowa forma promocji nowego produktu, stosowana
przez ok. 80% badanych. Wystêpuj¹c z now¹, atrakcyjn¹ (równie¿
wzorniczo) ofert¹ spodziewaj¹ siê wiêkszych zamówieñ i nie obawiaj¹ siê
ryzyka handlowego w tym stopniu co ma³e firmy dysponuj¹ce
ograniczonymi œrodkami. Spoœród innych dzia³añ promocyjnych najczêœciej
wymieniano: zamieszczanie informacji o wyrobach i firmie w czasopismach
bran¿owych (70% odpowiedzi), katalogach oraz w internecie,
organizowanie stoisk firmowych w du¿ych sieciach handlowych, rzadziej
natomiast reklamê radiow¹ i telewizyjn¹ (tylko ok. 8% firm). Promocjê
prowadz¹ zazwyczaj s³u¿by marketingowe przedsiêbiorstw; powierzanie
tych prac wyspecjalizowanym jednostkom, np. agencjom, biurom
reklamowym ograniczone jest kondycj¹ finansow¹ przedsiêbiorstw.
Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoli³y
na specyfikacjê przeszkód we wdra¿aniu innowacji, wed³ug powszechnoœci
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ich wystêpowania i si³y oddzia³ywania. W opinii respondentów
do najwa¿niejszych barier rozwoju produktu nale¿¹:
* niedobór w³asnych œrodków inwestycyjnych, bêd¹cy nastêpstwem
ogólnie niskiej rentownoœci polskich przedsiêbiorstw
* zbyt du¿e oprocentowanie kredytów
* wysoki stopieñ niepewnoœci zbytu; st¹d niektóre przedsiêbiorstwa
ratuj¹ siê przyjmuj¹c zlecenia zagraniczne
* brak bazy rozwojowej
* niedostateczne rozpoznanie potrzeb rynkowych.
Respondenci podkreœlali, ¿e wdra¿anie innowacyjnych wyrobów
o nowoczesnym wzornictwie jest d³ugotrwa³e i kosztowne w stosunku
do ceny zbytu, która musi byæ konkurencyjna, aby firma utrzyma³a siê na
rynku. Zwrócono ponadto uwagê na krótki „czas ¿ycia” nowych,
awangardowych wzorów i odroczenie w czasie efektów ich wdro¿enia.
Producenci narzekaj¹ te¿ na niedostateczn¹ ochronê polskiego produktu
przed nieuczciw¹ konkurencj¹, g³ównie z Dalekiego Wschodu oraz na brak
skutecznych narzêdzi stymuluj¹cych rozwój nowego, innowacyjnego
produktu, o wysokim poziomie wzornictwa.

5. Nak³ady na projektowanie wyrobów innowacyjnych
Na temat wydatków poniesionych na wzornictwo nowego wyrobu
wypowiedzia³a siê nieco ponad po³owa badanych przedsiêbiorstw.
Pozosta³e nie chcia³y podaæ nak³adów na prace wzornicze oraz ich udzia³u
w kosztach opracowania i wdro¿enia wyrobu innowacyjnego. Niektórzy
wyjaœnili, ¿e dane te s¹ tajne lub nie by³y odrêbnie ewidencjonowane.
Ok. 60% respondentów pytania ankiety o wydatki wskaza³o, ¿e w ich
firmach nak³ady na opracowanie wzornicze nagrodzonego wyrobu nie
przekracza³y 10 tys. z³., przy czym odpowiedzi tej udzieli³o najwiêcej
respondentów (70%) z ma³ych firm, podczas gdy z wiêkszych – tylko co
drugi producent.
Zanotowano du¿e dysproporcje w odsetkach nak³adów przeznaczonych
na wzornictwo. Niewielki (do 5%) by³ udzia³ wydatków na wzornictwo
w ca³kowitych kosztach opracowania i wdro¿enia do produkcji oraz
promocji wyrobu innowacyjnego u ok. 40% firm. Jednak u kolejnych 40%
firm stanowi³ on ponad 20% kosztów ca³kowitych. Najmniej wyda³y na
wzornictwo firmy bran¿ tekstylnych oraz gospodarstwa domowego; wiele
z nich nie projektowa³o jednak samodzielnie nowych wzorów,
ale otrzymywa³o je od kontrahentów.
W poszczególnych grupach bran¿owych udzia³ ten wynosi³ œrednio:
* gospodarstwo domowe – 11%
* meblarstwo – 27%
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* tekstylia – 23%
* szk³o i ceramika – 37%.
Z podanych wielkoœci wnioskowaæ mo¿na, ¿e firmy nagrodzone za dobre
produkty (lub przedsiêbiorczoœæ) dostrzegaj¹ korzyœci zwi¹zane z nowym
podejœciem do jakoœci produktów, uwzglêdniaj¹cym estetykê i osi¹gniêcia
ergonomii. S¹ œwiadome tego, ¿e w konfrontacji z konkurentami na rynku
nie wystarczy ju¿ mieæ tylko do zaoferowania dobry wyrób, pod wzglêdem
technologicznym, ale równie¿ wykorzystaæ szanse, jakie stwarza
nowoczesne wzornictwo, aby zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ wyrobu.
Profesjonalnie realizowana dzia³alnoœæ wzornicza jest nagradzana
w konkursach krajowych oraz zagranicznych, a uzyskiwane wyniki
sprzeda¿y nowych wyrobów zachêcaj¹ do inwestowania w us³ugi
projektowe. Jednak wielkoœæ œrodków, które producenci sk³onni s¹
przeznaczyæ na dzia³alnoœæ projektow¹ uzale¿niona jest od szeregu
czynników, takich jak:
* przekonanie o istotnoœci wzornictwa, jako czynnika wzrostu
innowacyjnoœci produktu
* wielkoœæ przedsiêbiorstwa – im wiêksze, tym wy¿szy na ogó³ poziom
inwestowania, chocia¿ w konkretnym badaniu zanotowano
proporcjonalnoœæ odwrotn¹ (œredni odsetek wydatków na wzornictwo
w ma³ych firmach by³ o 5% wy¿szy ni¿ w du¿ych)
* sytuacja ekonomiczna przedsiêbiorstw – firmy borykaj¹ce siê
z trudnoœciami finansowymi s¹ mniej zainteresowane inwestycjami
nosz¹cymi w sobie element ryzyka, tym bardziej, jeœli ich efekty
s¹ odroczone w czasie
* rozmiar produkcji seryjnej – wszelkie inwestycje s¹ bardziej op³acalne
przy du¿ych seriach produktu
* segment rynku – w bran¿y meblarskiej producenci mebli klasycznych,
przeznaczonych dla ni¿szego segmentu rynku, inwestowali w us³ugi
projektowe ma³o lub w ogóle nie inwestowali.
Podstawowym Ÿród³em finansowania nak³adów na prace zwi¹zane
z wdro¿eniem produktu innowacyjnego s¹ œrodki w³asne przedsiêbiorstw.
Sporadycznie tylko kilka badanych firm skorzysta³o z kredytów bankowych,
czy funduszy pomocowych.

6. Wp³yw wprowadzenia innowacyjnych wyrobów do sprzeda¿y
na wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstw
Badanie wskaŸnika odnowienia produkcji wykaza³o, ¿e œrednia jego wartoœæ
dla ca³ej populacji wynosi³a 35%, a wiêc by³a prawie dwukrotnie wy¿sza od
œredniej ogólnokrajowej. Warto zaznaczyæ, ¿e blisko 1/5 respondentów
(g³ównie du¿e firmy) oszacowa³a udzia³ sprzeda¿y wyrobów innowacyjnych
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w sprzeda¿y ogó³em na ponad 60%. Najwy¿sze wartoœci wskaŸnika
odnotowano w przedsiêbiorstwach szklarskich i ceramicznych (œrednia
wartoœæ dla badanych firm wynosi³a 48%), zaœ najni¿sze
w przedsiêbiorstwach gospodarstwa domowego (28%). Wy¿szy odsetek
sprzeda¿y wyrobów innowacyjnych uzyskiwa³y czêœciej firmy zatrudniaj¹ce
projektantów, ni¿ nie zatrudniaj¹ce.
Udowodniono, ¿e w obrotach innowacyjnymi wyrobami odsetek
przypadaj¹cy na wyrób w przypadku którego wzornictwo decydowa³o
o przyznaniu nagrody nie jest wiêkszy ni¿ 10%, a tylko u co pi¹tego
respondenta wynosi³ ponad 30%. Ogólnie najwy¿szy odsetek wykazywa³y
firmy gospodarstwa domowego, a najni¿szy – firmy meblarskie.
W opinii respondentów najwa¿niejszymi, uzyskanymi lub spodziewanymi,
efektami wprowadzenia na rynek innowacji o dobrym wzornictwie s¹:
* zwiêkszenie liczby zamówieñ krajowych i zagranicznych (wskaza³o
na nie odpowiednio 84% oraz 67% badanych)
* wzrost wartoœci sprzeda¿y; mia³a ona w wiêkszoœci badanych firm
tendencjê rosn¹c¹. Œredni wzrost sprzeda¿y w pierwszym roku po
wprowadzeniu wyrobu innowacyjnego na rynek wynosi³ w ca³ej
populacji 11%, zaœ w drugim roku – ponad 16%. W kilku przypadkach
poziom sprzeda¿y pozosta³ bez zmian, a w 6 firmach odnotowano jego
spadek. Niektórzy respondenci t³umaczyli, ¿e produkuj¹ wyroby
o wzorach dostosowanych do zmieniaj¹cych siê czêsto tendencji mody
(np. odzie¿); st¹d po pocz¹tkowo du¿ym zainteresowaniu wyrobem
jego sprzeda¿ w jednym roku wzrasta, w nastêpnym zaœ roku
zainteresowanie maleje i sprzeda¿ zmniejsza siê
* uzyskanie wy¿szych cen; efekt ten osi¹gnê³o 40% firm
* wzmocnienie przez producenta swojej pozycji konkurencyjnej.
Zdecydowana wiêkszoœæ badanych zamierza osi¹gn¹æ te efekty w okresie
nie przekraczaj¹cym 4 lat, a ok. 30% firm – w ci¹gu 2 lat.

7. Podsumowanie i wnioski
Badania potwierdzi³y, ¿e kluczem do wzrostu innowacyjnoœci produktu
i poprawy efektywnoœci firmy jest m.in. szersze wykorzystanie mo¿liwoœci
tkwi¹cych we wzornictwie przemys³owym. Wielu przedsiêbiorców jest ju¿
przekonanych co do tego, ¿e projektowanie mo¿e w istotny sposób
podnieœæ jakoœæ i konkurencyjnoœæ produkowanych wyrobów. St¹d w³¹czaj¹
design do systemu zarz¹dzania firm¹ i strategii rozwoju produktu,
zmierzaj¹cej do umocnienia jej pozycji na rynku. Powstaje jednak pytanie,
w jaki sposób zachêciæ inne firmy do inwestowania we wzornictwo
i zwiêkszyæ œrodki na jego doskonalenie oraz wi¹¿¹ce siê z tym zakupy
nowoczesnych technologii?
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Wyniki badañ prezentowane by³y przedsiêbiorcom m.in.
na konferencjach organizowanych przez IWP, po³¹czonych z prezentacj¹
wyrobów firm, które swój sukces rynkowy i zdobyte nagrody
w presti¿owych konkursach gospodarczych zawdziêczaj¹ g³ównie
oryginalnemu wzornictwu. W toku dyskusji zwrócono uwagê, ¿e wobec
ograniczonych œrodków finansowych przedsiêbiorstw konieczna jest
pomoc zewnêtrzna przy wdra¿aniu i promocji nowoczesnego wzornictwa.
W tej sytuacji celowe jest podjêcie dzia³añ, które pomog¹ firmom
w zwiêkszaniu aktywnoœci innowacyjnej, uwzglêdniaj¹cej równie¿
projektowanie. Dzia³ania te obejmowaæ powinny, z jednej strony,
stworzenie systemu umo¿liwiaj¹cego regularn¹ wspó³pracê producentów
z projektantami, przy wykorzystaniu œrodków unijnych, np. w ramach
Regionalnych Strategii Innowacji, z drugiej zaœ uruchomienie przez
administracjê pañstwow¹, na wzór innych krajów UE, mechanizmów
proinnowacyjnych, takich jak: pomoc w pokryciu kosztów ryzyka
wprowadzenia nowego wyrobu na rynek, ulgi podatkowe, tanie kredyty
oraz inne przedsiêwziêcia infrastrukturalne u³atwiaj¹ce producentom
transfer innowacji.
Warunkiem formalnym podjêcia powy¿szych dzia³añ, wp³ywaj¹cych na
wzrost innowacyjnoœci wyrobów poprzez design, jest zaistnienie
problematyki wzornictwa w Narodowej Strategii Spójnoœci na lata 20072013 i w konsekwencji w programach operacyjnych, szczególnie
w Programie Operacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
Innowacyjna Gospodarka oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych
zarz¹dzanych przez samorz¹dy województw (Regionalne Strategie
Innowacji). Skutkowaæ to bêdzie zaplanowaniem odpowiednich kwot na
konkretne zadania (w ramach priorytetów dotycz¹cych wzmacniania
konkurencyjnoœci regionu, rozwoju przedsiêbiorczoœci i wzrostu
innowacyjnoœci), finansowane z funduszy strukturalnych. Obejmowaæ one
powinny m.in.:
* prace projektowe zwi¹zane z opracowaniem nowego wyrobu,
sporz¹dzeniem ekspertyz, doradztwem (granty dla przedsiêbiorstw)
* przedsiêwziêcia promuj¹ce polskie wyroby o wysokim poziomie
wzornictwa na rynku krajowym i zagranicznym (wystawy, konkursy,
galerie, seminaria, Dni Polskie za granic¹)
* stypendia dla projektantów
* sta¿e absolwentów wydzia³ów form przemys³owych polskich uczelni
w przedsiêbiorstwach
* subsydiowanie zatrudnienia, umo¿liwiaj¹ce tworzenie nowych miejsc
pracy dla projektantów poprzez refundacjê, poniesionych przez
producentów, kosztów wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne, kursów szkoleniowych
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* wsparcie materialne dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie œwiadczenia us³ug projektowych, w ramach dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy oferty us³ugowej dla MSP.
Powy¿sze preferencje dotycz¹ przede wszystkim firm produkcyjnych.
Zastosowanie ich w odniesieniu do firm projektowych mog³oby staæ siê
stymulatorem rozwoju tych placówek i zaowocowaæ wzrostem potencja³u
oraz poszerzeniem oferty us³ug.
Rozwojowi polskiego wzornictwa sprzyja³oby tak¿e uruchomienie,
podobnie jak w innych krajach UE, sieci regionalnych oœrodków typu DC,
o funkcjach promocyjno-informacyjnych, których celem dzia³ania by³oby
wywo³ywanie popytu na profesjonalne us³ugi projektowe. Doœwiadczenia
w tym zakresie ju¿ posiadamy, dziêki powstaniu w latach 2003-2004,
w ramach regionalnej strategii innowacji województwa œl¹skiego Centrum
Przedsiêbiorczoœci Œl¹ski Zamek Sztuki i Przedsiêbiorczoœci w Cieszynie –
Centrum Wzornictwa. Inwestycja ta finansowana by³a z funduszów PHARE
i strukturalnych.
Nale¿a³oby równie¿ rozwa¿yæ stworzenie Krajowej Rady Wzornictwa,
finansowanej w przewa¿aj¹cym stopniu z bud¿etu, na wzór wiêkszoœci krajów
unijnych. Rada powinna byæ organem inicjatywnym i doradczym w zakresie
kreowania polityki pañstwa dotycz¹cej wzornictwa przemys³owego. Do jej
zadañ nale¿a³oby m.in.:
* opracowanie strategii rozwoju polskiego wzornictwa, zachowania jego
to¿samoœci w warunkach globalizacji rynku,
* przygotowanie ogólnokrajowych programów: kszta³towania
œwiadomoœci polskich producentów dot. korzyœci z aplikacji
profesjonalnego wzornictwa, stymuluj¹cych rozwój innowacyjnoœci
produktu poprzez design i promuj¹cych polskie wzornictwo
na rynkach œwiatowych.
Mo¿na przewidzieæ, ¿e kompleksowe dzia³ania przyczyni¹ siê do
podniesienia potencja³u innowacyjnego przedsiêbiorstw, a regularna
wspó³praca z projektantami zaowocuje popraw¹ jakoœci wyrobów
i wzrostem ich konkurencyjnoœci na Jednolitym Rynku Europejskim.
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Anna Grzecznowska
The Role of Industrial Design in Innovative P
rocess and in Marketing
Process
Manufacturers should pay more attention to design as the tool to improve
innovative process and to successful marketing. The Institute of Industrial
Design has been conducting extensive research on design effectiveness
in the context of marketing and strengthening of manufacturers’
competitiveness. Based on their research, they believe that investing
in design is profitable. However, manufacturers are not always willing to
contribute to improving their relationship with designers because of several
factors. Manufacturers often don’t know that investing in design may bring
profit. Different companies in Poland are in different economic situations,
and they spend different amounts of money on research and development
projects. Design industry and its development depend on stimulation
instruments, and there is lack of such instruments in Poland. There would
be more new, innovative products on the Polish market, if manufacturers
and designers established better relationship with each other.
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