Wychodząc poza schematy
Raport z globalnego badania IBM Global C-suite Study 2015

Wnioski dla Polski

Tegoroczny raport został opracowany na podstawie już osiemnastej
edycji badania IBM C-suite Study prowadzonego przez IBM Institute
for Business Value. Jest to druga edycja, w której uwzględniono
odpowiedzi również polskich respondentów.
Wyniki najnowszego badania opierają się na wywiadach
przeprowadzonych z osobami zarządzającymi firmami:
Świat

Polska

Prezes (CEO)

818

31

Dyrektor Finansowy (CFO)

643

9

Dyrektor HR (CHRO)

601

4

1805

42

Dyrektor Marketingu (CMO)

723

53

Dyrektor Operacji (COO)

657

5

Dyrektor Informatyki (CIO)
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Szanowni Państwo,
IBM Institute for Business Value od ponad dwunastu lat prowadzi badania dotyczące najważniejszych trendów rynkowych. Przez ten czas
nasi konsultanci przeprowadzili rozmowy z ponad
20 000 przedstawicieli kadry kierowniczej w 60
krajach, a wynikiem tych rozmów były m.in. poprze
dnie edycje naszych raportów dedykowane CEO
Study, CFO Study oraz CIO Study.
Dwa lata temu po raz pierwszy wykonaliśmy kompleksowe badanie IBM C-suite Study, prezentujące jak najważniejsi menedżerowie w firmach
pracują razem dla rozwoju swoich organizacji.
Podczas tego badania po raz pierwszy uwzględniono wspólnie głosy: CEOs, CFOs, CHROs,
CIOs, CMOs i COOs. Z dumą prezentowaliśmy
polską edycję tego raportu, w której zebraliśmy
ogromną ilość niezwykle cennych wypowiedzi
przedstawicieli firm z różnych branż w Polsce.
Dziś w Państwa ręce oddajemy drugą edycję tego
wyjątkowego raportu.
Tegoroczna edycja to wynik rozmów z ponad pięcioma tysiącami respondentów z całego świata.
Zebrane informacje bardzo wyraźnie pokazują,
w jakim stopniu zmieniły się poglądy i przewidywania menedżerów oraz jak postrzegają oni najnowsze zmiany na globalnym i krajowym rynku.
Aleš Bartůněk
Dyrektor Generalny IBM Polska
i Kraje Bałtyckie

Podobnie jak to miało miejsce przy poprzednim badaniu, to właśnie odpowiedzi polskich

respondentów były dla nas szczególnie ważne.
Porównaliśmy je z wypowiedziami zagranicznych
przedstawicieli zarządów i opracowaliśmy wnioski. Stanowią one inspirującą wiedzę pokazującą zmiany, jakich jesteśmy świadkami na rynku
polskim.
To, co szczególnie wyróżnia się w tegorocznym
badaniu, to nowe trendy, dzięki którym dokonują się rewolucyjne zmiany. Jesteśmy świadkami
ogromnego poruszenia praktycznie we wszystkich branżach. Technologia, która zawsze odgrywała ogromną rolę w kształtowaniu gospodarki,
dziś staje się paradygmatem cyfrowej dominacji.
Jak wpłynie ona na świat w najbliższych latach?
Jak przygotować się na nowe wyzwania?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo
na kolejnych stronach naszego raportu. Mam nadzieję, że jego lektura będzie dla Państwa równie
interesująca, jak ciekawe było dla nas poznawanie
i analizowanie zgromadzonych wypowiedzi menedżerów z całego świata oraz porównywanie ich
z opiniami polskiej kadry kierowniczej.
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Wstęp
Granice konkurencji coraz bardziej
się zacierają

Aby zrealizować tegoroczną edycję badania, przeprowadziliśmy ponad pięć tysięcy wywiadów
z przedstawicielami 21 branż z całego świata (patrz rys. 1). Nasi respondenci, z którymi rozmawialiśmy
osobiście, reprezentują szeroką gamę publicznych i prywatnych organizacji. Rozmawialiśmy z dyrektorami najwyższego szczebla, w tym 357 w Europie Środkowo-Wschodniej i 144 w Polsce. Wraz
z naszym zespołem ekspertów dokładnie przeanalizowaliśmy ogólnoświatowe i lokalne dane. Nowatorski system IBM Watson™ pomógł nam wyodrębnić dodatkowe wnioski wynikające z otwartych
odpowiedzi, które otrzymaliśmy od naszych rozmówców.

Yong Eum Ban, Yong Eum Ban, Dyrektor Finansowy, JoongAng
Media Network, Korea Płd.

Rysunek 1
Aż 5 247 członków zarządów i kadry kierowniczej wzięło udział w naszym badaniu.

1,195

Ameryka Płn.

357

Ameryka Płd.
Europa

1,112
829
566
612

Afryka i Bliski Wschód
Europa Środkowo-Wschodnia
Azja – region Pacyfiku i Australia
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Już teraz warto podkreślić dużą zbieżność wyników badań polskich przedstawicieli firm oraz wyników
ogólnoświatowych. Jest to zdecydowany wyraz postępującej globalizacji w biznesie. Przewidywania
i plany polskich menedżerów bardzo często pokrywają się z wypowiedziami zagranicznych przedstawicieli świata biznesu.
Z drugiej strony polscy respondenci wykazują umiejętność czerpania wiedzy i wyciągania wniosków
z zagranicznych doświadczeń. Polska nie wybiła się jeszcze na pozycję jednego z liderów na światowej mapie innowacyjności, jednak potencjał kraju i jego specjalistów jest ogromny. Firmy się rozrastają, szukają nowych rozwiązań i budują jakość polskich produktów oraz usług nie tylko w granicach
Unii Europejskiej, ale również w skali globalnej.
Oczywiście wyniki badań nie są identyczne, co jest doskonale widoczne na wykresach statystycznych zawartych w raporcie. Polscy przedstawiciele kierownictwa firm nie są aż tak otwarci na radykalną zmianę, jak respondenci z pozostałych państw. Wynika to po części z tego, że najpotężniejsze
rewolucje rynkowe mają miejsce raczej na Zachodzie i Dalekim Wschodzie. Do Polski rzeczywiście
docierają ich następstwa z opóźnieniem, co daje możliwość przygotowania się na nadejście krytycznych zmian.

Europa ŚrodkowoWschodnia

357
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Największym zagrożeniem są ci,
których jeszcze nie zaliczyliśmy
do konkurentów

Na podstawie zgromadzonych wypowiedzi zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe działania, które pomogą
wejść Twojej firmie na wyższy poziom:

Piotr Ruszowski, Dyrektor Marketingu, Mondial Assistance,
Polska

 Bądź przygotowany na atak cyfrowych zdobywców
 Stwórz panoramiczną perspektywę
 Bądź pierwszy, bądź najlepszy albo wypadniesz z obiegu

W przygotowanym raporcie omówimy zagadnienia dotyczące roli menedżerów w odpieraniu ataków
różnych form konkurencji. Wzięliśmy tu pod uwagę perspektywę międzynarodową i porównaliśmy ją
z wypowiedziami polskich menedżerów. Mając na uwadze postępującą globalizację oraz charakterystykę krajowego rynku, przedstawiamy raport wartościowy pod względem danych ogólnoświatowych, jak i lokalnych. Przyjrzymy się również temu, jak dyrektorzy mogą tworzyć nową wartość dla
użytkowników, klientów i ogółu społeczności.

Zacieranie granic staje się faktem
Kilka lat temu menedżerowie wyższego szczebla potrafili dostrzec nadchodzących konkurentów.
Największym ryzykiem było pojawienie się rywala, który miał do zaoferowania lepszy lub tańszy produkt czy usługę. Polscy oraz zagraniczni przedstawiciele kierownictwa byli zgodni co do tego, że sposobem na odparcie zagrożenia jest poprawa lub rozszerzenie gamy oferowanych produktów i usług
oraz zachowanie jak największej efektywności i kreatywności.
Dziś, w dobie błyskawicznego przepływu informacji z całego świata, konkurencja może wyjść na
światło dzienne w najmniej oczekiwanym momencie.
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Granice między branżami ulegają zatarciu – dostrzegają to przedstawiciele zarówno polskich, jak
i zagranicznych firm. Tworzy się nowy ład, który wymusza potrzebę powstania zmodyfikowanej klasyfikacji sektorów. Dyrektorzy w Polsce są świadomi tych zmian i starają się na nie jak najlepiej przygotować. Zapytaliśmy ich, jakich innych trendów spodziewają się w najbliższej przyszłości. W tym
przypadku wyniki ogólnoświatowe i polskie są zbieżne – wymienione zostały kolejno: wzrost mobilności miejsc pracy (dostęp do miejsca pracy z dowolnego miejsca), wzrost ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa IT oraz redystrybucja siły nabywczej konsumentów (patrz rys. 2).
Rysunek 2
Kierownicy firm spodziewają się w najbliższych latach zacierania granic między branżami.
70%

Konwergencja branż
Dostęp do miejsca pracy z „dowolnego miejsca”

60%

Wzrost ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa IT
Redystrybucja siły nabywczej konsumentów

50%

Konieczność zachowania trwałości produktów i usług
Wzrost znaczenia alternatywnych sposobów i mechanizmów finansowania
Ekonomia dzielenia się

40%

30%
20%

10%

Total

0%
CEO

CFO

CHRO

CIO

CMO

COO
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Staramy się poszukiwać nowych
możliwości biznesowych poza
tradycyjnym obszarem działania naszej
firmy, wierzymy że w dobie nowych
modeli biznesowych pozwoli nam
to na dalszy stabilny wzrost

Niektóre z form konwergencji są raczej oczywiste. Doskonały przykład stanowi mariaż elektroniki
użytkowej z opieką zdrowotną, którego efektem jest Fitbit – narzędzie do cyfrowego śledzenia aktywności fizycznej. Inne formy „zachodzenia” na siebie branż wynikają z bardziej wymyślnych połączeń.
Agrochemiczny gigant Monsanto wkracza na ścieżkę „zinformatyzowanego rolnictwa” poprzez stworzenie cyfrowych narzędzi do pracy, aby wspomóc swoich klientów w zwiększaniu plonów.

Henryk Baniowski, Dyrektor Generalny, Alior Bank

W Polsce również możemy dostrzec zjawiska świadczące o zacieraniu się granic branżowych. Ogólnokrajowa sieć Empik przekształca swój model sprzedażowy i odbiera coraz większą ilość klientów
sklepów takich, jak Duka czy Home&You. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku sieci ZARA
czy H&M, które otwierają salony „Home” z akcesoriami dla wyposażenia domu.
Konkurenci nadchodzą wraz z ewoluującymi branżami, a z drugiej strony następuje atak ze strony
tzw. cyfrowych zdobywców, którzy operują niespotykanymi dotąd modelami biznesowymi. Często
głównym motorem działania tych firm jest całkowite przejęcie kontroli nad relacjami z klientem, przez
co całkowicie eliminują dostawców.
Doskonałym przykładem ogromnego szoku było wejście na polski rynek Ubera. Mimo, iż aplikacja
funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych od 2010 roku i zdobywała coraz większą popularność,
a firma opanowywała kolejne rynki, polscy przewoźnicy nie byli w stanie w żaden sposób odeprzeć
ataku zagranicznego rywala. Drugim przykładem z pokrewnej branży jest pojawienie się Souter Holdings z marką PolskiBus.com. Nagle, na dość zastanym rynku przewozów autokarowych, pojawiła
się firma z zupełnie innym modelem biznesowym i promocyjnym, która praktycznie z miesiąca na
miesiąc przejmowała coraz większe rzesze klientów.
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Wypowiedzi polskich przedstawicieli kierownictwa prawie całkowicie pokrywają się ze wskazaniami
respondentów z całego świata. Wskazują konwergencję branż jako potencjalnie najistotniejszy czynnik
wpływający na ich biznes (patrz rys. 3). Polscy liderzy przypisują jednak większy wpływ niż zagraniczni
respondenci dwóm czynnikom – alternatywnym mechanizmom finansowania oraz ekonomii dzielenia
się. W pierwszym przypadku wpływ na tę rozbieżność ma duży wzrost popularności polskich platform
crowdfundingowych, takich jak WspieramTo czy PolakPotrafi.
Sektor bankowy to dobry przykład aktualnej sytuacji zacierania granic rynkowych. Jeszcze niedawno
każdy, kto chciał zaoszczędzić/pożyczyć pieniądze, akcje czy obcą walutę, musiał udać się do banku.
Dzisiaj mamy Numteg dla oszczędzających, Kabbage dla kredytobiorców, Robinhood do handlu akcjami oraz Currency Cloud do płatności transgranicznych. Polscy przedstawiciele sektora bankowego
podkreślają, że poziom ryzyka znacznie wzrósł i będzie wzrastał nadal. Jako główna przyczyna zaistniałej sytuacji wskazywana jest mobilność i tempo zmian.
To właśnie w Polsce zauważamy dynamiczną reakcję sektora bankowego na trendy widoczne na
innych rynkach. Banki rozszerzają swoją ofertę o nowe rozwiązania mobilne i dostępowe. Dyrektorzy
chcą uniknąć trudnej sytuacji, w jakiej pojawiły się amerykańskie banki, i wprowadzają na rynek, niejako prewencyjnie, innowacyjne produkty i usługi. To bardzo dobra strategia, która może się sprawdzić
także w innych branżach.

Bardzo trudno jest przewidzieć rozwój
niezwykle dynamicznego środowiska
technologicznego. Nie znasz skali
swojej niewiedzy, ale i tak starasz się
wyprzedzić otaczającą rzeczywistość.
Ian Cunningham, Dyrektor Operacyjny, Tangerine
Bank, Kanada

Rysunek 3
Najważniejsze czynniki, które wpłyną na rynek.

Konwergencja branż

66%

61%

Dostęp do miejsca pracy z „dowolnego miejsca”

50%

49%

Wzrost ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa IT

46%

43%

Redystrybucja siły nabywczej konsumentów

43%

38%

Konieczność zachowania trwałości produktów i usług

32%

27%

Alternatywne sposoby i mechanizmy finansowania

25%

32%

Ekonomia dzielenia się

24%

26%

Świat

Polska
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Największą konkurencją dla banków
mogą wcale nie być inne banki, a raczej
wielkie przedsiębiorstwa i cała branża
Fintech. Podstawą w takim wypadku
wydaje się nawiązanie współpracy
zarówno z pierwszymi, jak i tymi drugimi
oraz własne działania innowacyjne.

Opinie dyrektorów w ciągu ostatnich lat uległy zmianie. Dwa lata temu ogólnoświatowe badania C-suite
Study wykazały, że kierownicy za bardziej prawdopodobne uważali pojawienie się rywali pochodzących
z własnej branży. Z kolei polscy respondenci podzielili się na dokładnie dwie równe grupy, które miały
różne poglądy na ten temat (patrz rys. 4).
Dziś menedżerowie z całego świata bardziej obawiają się konkurentów z zewnątrz. Doskonale przedstawia to dyrektor marketingu United Arab Emirates: „Kiedyś traktowaliśmy sieć The Four Seasons jako
głównego konkurenta. Dzisiaj musimy kierować szczególną uwagę w kierunku firm, które zakłócają
tradycyjną rzeczywistość, np. Airbnb”.
Z kolei w Polsce nastroje uległy nieznacznej, lecz wartej odnotowania zmianie, gdyż tendencje są odwrotne do kierunku zagranicznego. Wciąż znaczna część menedżerów spodziewa się większego napływu konkurencji z zewnątrz, jednak są oni już w mniejszości. Może to oznaczać, że firmy funkcjonujące w Polsce, wzorem zachodnich trendów, rozszerzają swoją działalność o innowacyjne rozwiązania
i nie chcą pozwolić na utratę klientów na rzecz ukrytych konkurentów.

Tomasz Motyl, Chief Innovation Officer, Alior Bank

Rysunek 4
Zmiana uwarunkowań rynkowych w przeciągu najbliższych 3-5 lat.
Świat

Polska

29 % 39 %
2015

2013

Świat

48 % 45 %
2015

Więcej konkurencji spodziewanej z własnej branży

2013

Polska

26%

-7%

54 % 43%

42 % 45 %

2015

2013

2015

Więcej konkurencji spodziewanej z innych branż

2013
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Przygotuj się na atak cyfrowych zdobywców
Co leży u podstaw konkurencji w dzisiejszych czasach? Menedżerowie firm polskich i zagranicznych są zgodni – technologia i uwarunkowania rynkowe stanowią najważniejsze czynniki wpływające na realia konkurencyjności (patrz rys. 5). Prezesi firm umieszczają technologię na szczycie listy
niezmiennie od czterech lat. Natomiast, pierwszy raz w historii badań C-suite Study technologia
została wskazana jako pierwsza przez wszystkich przedstawicieli kadry zarządczej organizacji, niezależnie od działu przedsiębiorstwa. Nasi polscy rozmówcy szczególnie chętnie wskazują chmurę
jako „technologię przyszłości”. Dostrzegają jej zalety pod względem zwiększenia bezpieczeństwa,
a także maksymalizacji wydajności i mobilności. Według nich to właśnie ta technologia
pozwoli
%
72% 71%
71% 73
przedsiębiorstwom zdobywać pozycję na międzynarodowej arenie biznesowej.

Duża rozbieżność wyników badań ogólnoświatowych
i polskich dotyczy wpływu umiejętności użytkowników na
rynek. W przeciwieństwie do menedżerów z całego świata, Polscy dyrektorzy nie postrzegają tego czynnika jako
wyjątkowo istotny. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że trend ten dotrze także do naszego kraju – szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę rosnącą świadomość
konsumentów na temat produktów i usług (zwłaszcza
z technologicznego punktu widzenia).

%
55%co54do
Menedżerowie są zgodni co do znaczenia technologii. Nie są oni jednak całkowicie pewni
jej realnego wpływu na rynek i poszczególne branże. Dzięki technologii Watson Analytics mogliśmy
przeanalizować 7 600 otwartych komentarzy na temat wpływu danych rozwiązań technologicznych na biznes naszych respondentów. Ustaliliśmy, że ilość pozytywnie nacechowanych wypowiedzi ponad dwukrotnie przewyższała liczebnością wypowiedzi o charakterze negatywnym.

Kierownictwo
przedsiębiorstw jest otwarte na nowe tech51% 51%
48% poprawy w ten sposób jakości swoich
nologie i możliwość

72% 71%

%
71% 73

Technologia

55% 54%

51% 51%

Rynek

Kwestie prawne

produktów i usług. Polscy
menedżerowie podkreślają, że
34%
zaawansowane technologie pozwalają im na zwiększenie
mocy produkcyjnych firm. Elastyczność i znaczne skrócenie realizacji usług to kolejne zalety, które dostrzegają
krajowi przedstawiciele wyższego szczebla.
Czynniki

Umiejętności

makroekonomiczne

ludzi

48%
34%

Świat

Polska

Rysunek 5
Technologia

Rynek

Kwestie prawne

Czynniki

Umiejętności

makroekonomiczne

ludzi

Świat

Polska

Technologia i uwarunkowania rynkowe to główne czynniki
przekształcające rzeczywistość konkurencyjną
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Zmień zasady nawiązywania relacji z klientami
Koncepcja aplikacji – istnienie milionów
programistów, którzy są w stanie
przekształcić przenośne urządzenia
w coś zupełnie niespotykanego
i innowacyjnego – zmieni wielki biznes

Obserwacje rynku przynoszą ważny wniosek – potrzebne są różne podejścia z różnych perspektyw, aby móc rozwijać się w nowym otoczeniu konkurencyjnym. Respondenci badań C-suite Study
są świadomi tego, że zwiększanie wydajności firmy nie wystarczy, aby poradzić sobie z przeciwnikami, którzy są w stanie zmienić kierunek działania praktycznie z dnia na dzień. Odpieranie ataków
współczesnej konkurencji wymaga znacznie odważniejszego podejścia.
Polscy respondenci są skłonni postawić na digitalizację relacji z klientami – jest to też większy odsetek niż w przypadku ogółu naszych rozmówców (patrz rys. 6). W ciągu ostatnich dwóch lat można
zauważyć znaczny wzrost nastawienia polskiego biznesu na interakcję cyfrową. Polscy przedstawiciele wyciągają też wnioski z zachodnich doświadczeń. Dowodem tego jest świadomość, iż
nadmierne śledzenie klientów może spowodować ich niechęć do firmy czy marki. Nasi respondenci
podkreślają, że należy kierować się szczególną ostrożnością w kontaktach z dzisiejszym klientem,
aby czuł on się komfortowo na myśl o zakupie produktów czy usług przedsiębiorstwa.

Asher Yaqub Khan, Dyrektor Handlowy, Ufone,Pakistan

Rysunek 6
Personalizacja kontaktu: Kierownicy chcą przekształcić formy kontaktu
z klientem na bardziej zindywidualizowane i cyfrowe
Świat

Polska

8 % 20 %
2015

2013

Świat

9 % 21 %
2015

Więcej interakcji „na żywo”

2013

Polska

19%

30%

81 % 68%

86 % 66 %

2015

2013

2015

Więcej interakcji cyfrowej

2013
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Przewidujemy wzrost znaczenia
działalności opartej na silnej współpracy
i partnerstwie oraz innowacyjności
tworzonej dzięki słuchaniu klientów
i wspólnego tworzenia nowych
rozwiązań

Ponad połowa wszystkich respondentów, poszukując innowacji, coraz częściej decyduje się na
współpracę z zewnętrznymi podmiotami (patrz rys. 7). Dane te dotyczą zarówno prezesów i dyrektorów firm w Polsce, jak i na całym świecie. Warto też zauważyć, że polscy respondenci już dwa
lata temu dostrzegali zalety pozyskiwania innowacji spoza firmy.
Z perspektywy globalnej z kolei warto przytoczyć cenną opinię dyrektora informatyki jednej z chińskich firm konsumenckich: „Jeśli będziemy pracować samodzielnie, nasz przyszły wzrost będzie
ograniczony. Musimy współpracować z innymi organizacjami”. Naszym zdaniem wypowiedź ta ma
uniwersalny charakter i może być równie trafna w przypadku polskich firm.

David Mills, Prezes, Ricoh Europe, Wielka Brytania

Rysunek 7
Menedżerowie decydują się na aktywniejsze zawieranie partnerstw,
aby zyskać dostęp do innowacji.
Świat

Polska

24 % 38 %
2015

2013

Świat

35 % 44 %
2015

Więcej innowacji z wewnątrz firmy

2013

Polska

15%

4%

54 % 47%

53 % 51 %

2015

2013

2015

Więcej innowacji z zewnątrz firmy

2013
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Musimy zmienić sposób podejmowania
decyzji. Jeśli będziemy dawać
pracownikom coraz więcej pola
manewru, przyspieszymy tempo,
w jakim prowadzimy nasz biznes.
Shogo Ikeuchi, Dyrektor HR, Recruit Holdings, Japonia

Wnioski dla Polski

Kadra kierownicza firm na świecie uznaje potrzebę wprowadzenia bardziej zdecentralizowanego
procesu podejmowania decyzji. Menedżerowie zdają sobie sprawę z faktu, iż konwencjonalne zarządzanie nie sprawdza się w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zdecentralizowana
decyzyjność jest szczególnie efektywna w przypadku małych, elastycznych i jeszcze nieznanych
firm.
Bardzo ciekawie prezentują się wyniki badań dla Polski w porównaniu do badań globalnych. Patrząc na zebrane dane, można śmiało stwierdzić, że polscy prezesi i dyrektorzy są relatywnie ambiwalentni, jeśli chodzi o decentralizację podejmowania decyzji (patrz rys. 8). Należy jednak pamiętać,
że wielu menedżerów pragnie zmieniać relacje kierownik – podwładny. Szczególnie podkreślają
oni chęć wzbudzania w pracownikach samodzielności i przedsiębiorczych cech. Z drugiej strony,
identyczna ilość respondentów opowiadała się za większą centralizacją decyzyjności.

Bardziej
scentralizowana decyzyjność

Rysunek 8
Podział władzy: Kierownicy firm dostrzegają potrzebę delegowania
decyzji.

30 % 40 %
Świat

Polska

Bardziej
zdecentralizowana decyzyjność

48 % 40 %
Świat

Polska
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Wielu przedstawicieli zarządu nie ma jednak zamiaru zbaczać z przetartej ścieżki. Mimo iż prawie
dwie trzecie naszych respondentów deklaruje chęć wejścia na nowe rynki i wypróbowanie swoich
sił w innych branżach, ich pozostałe wypowiedzi prowadzą do wniosku, że w znacznym stopniu
skłaniają się ku pozostaniu w obszarze swoich dotychczasowych doświadczeń biznesowych. Interesują się oni przede wszystkim nowymi rynkami ze względu na demografię lub geografię, a nie na
możliwości, jakie stwarzają inne branże.

Nasze rekomendacje:
Umieść więcej zwiadowców na linii frontu
Zagraniczne doświadczenia wykazują, że w dynamicznej rzeczywistości rynkowej dane historyczne
mają ograniczoną wartość. W związku z tym, deleguj decyzje do pracowników, którzy są najbliżej
Twoich klientów. Dzięki decentralizacji decyzyjności zyskujesz zwiadowców na linii frontu. Dzięki
połączeniu pozyskanych przez nich informacji wraz z danymi otrzymanymi od partnerów biznesowych będziesz miał wyraźny obraz aktualnej sytuacji na rynku. Dodatkowo będziesz mógł informować swoich partnerów o kształtujących się trendach, co z kolei wzmocni wasze relacje.

Bądź gotowy na dzielenie się
Zgodnie z zebranymi przez nas wypowiedziami, dyrektorzy zagranicznych firm odnotowali wyraźną poprawę funkcjonowania ich biznesów po przekształceniu polityki partnerstwa. Dzięki współdzieleniu wiedzy, doświadczeń i zasobów z rynkowymi sojusznikami firmy umacniają się i tworzą
atrakcyjny rynek dla inwestorów. Polscy menedżerowie mogliby wyciągnąć lekcję z tych działań.
Współpraca otwiera drogę do zwiększenia tempa rozwoju, ale może też wpłynąć na wysunięcie
się naszego kraju na pozycję lidera w regionie Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Szukaj
zatem przedsiębiorstw innowacyjnych i posiadających wysoko wykwalifikowaną kadrę, które wraz
z Twoimi zasobami organizacyjnymi, materialnymi i ludzkimi stworzą nową jakość. Gdy znajdziesz
odpowiedniego sojusznika, zacznij od małych projektów, by nauczyć się efektywnej i owocnej
współpracy.

Pozostań w centrum uwagi
Co łączy gigantów, takich jak Alibaba, eBay, Spotify czy
WhatsApp? Każdy z nich jest fundamentem w wirtualnej
sieci innych firm, które chcą pozyskać klientów. Utrzymanie się w centrum uwagi zabezpiecza Cię przed zagrożeniem wyparcia z obiegu przez nowe, młodsze firmy.
Wykorzystaj doświadczenia firm z całego świata i dąż nie
tylko do pozycji lidera, ale także głównego kanału przepływu informacji i transakcji między klientami i producentami.
Konsumpcja w Polsce wzrasta, a nabywcy coraz chętniej
dzielą się swoimi odczuciami na temat produktów i usług.
To bezcenna wiedza, która może zapewnić Ci rzeczywistą
przewagę rynkową.
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Stwórz panoramiczną perspektywę
Im trudniej jest dostrzec konkurentów i większe jest tempo zmian, tym szerzej i dalej musisz patrzeć
na rynkową rzeczywistość. Wyjątkowo trudno jest też sięgnąć dalej niż za najbliższą przyszłość. Postęp naukowy staje się z dnia na dzień coraz bardziej nieprzewidywalny, a wiedza specjalizuje się
i fragmentaryzuje. Tym większy wpływ na ową nieprzewidywalność i innowacyjność mają zjawiska
crowdsourcingu i crowdfoundingu.
Co według naszych respondentów przyniesie przyszłość? Wszyscy uczestnicy badań C-suite Study
są zgodni, że chmura, rozwiązania mobilne i Internet rzeczy (Internet of Things) będą dominować
w ciągu najbliższych pięciu lat (patrz rys. 9).
W Polsce prezesi i dyrektorzy firm podkreślają szczególnie silny wpływ rozwiązań mobilnych na rynek
w ciągu najbliższych pięciu lat. Niemal 80% respondentów wskazało ten czynnik za najważniejszy.
Rzeczywiście w ostatnich latach łatwo zauważyć rozkwit mobilnych usług w niemal każdej branży.
Polscy konsumenci mają powszechny dostęp do urządzeń, które umożliwiają dostęp do konta bankowego, firmowego, zakupów czy rezerwacji z każdego miejsca. Rynek jest bardzo chłonny i wydaje się
wciąż nienasycony, dlatego kierunek postawienia na mobilność wydaje się jak najbardziej uzasadniony
dla większości branż w Polsce.

Najtrudniejszą rzeczą jest
rozpoznanie, czy mamy do czynienia
z chwilową modą, realnym trendem
czy z prawdziwym tsunami
Faik Açıkalın, Prezes, Yapı Kredi Bankası, Turcja

Rysunek 9
Technologiczne gwiazdy: Menedżerowie typują trzy najważniejsze
technologie, które będą miały największy wpływ na rynek w najbliższych
latach

Rozwiązania i usługi w chmurze

63%

65%

Rozwiązania mobilne

61%

79%

Internet rzeczy

57%

47%

Systemy kognitywne

37%

45%

Zaawansowana technologia produkcji

28%

19%

Nowe źródła energii i rozwiązania związane z jej wykorzystaniem

23%

15%

Bioinżynieria

12%

10%

Maszyny zintegrowane z ciałem człowieka

10%

3%

Świat

Polska
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Przedstawiciele zarządów i kierownictwa, którzy wzięli udział w naszym badaniu, spodziewają się
w niedalekiej przyszłości znacznych korzyści wynikających z wykorzystania technologii (patrz tab.
1). W centrum zainteresowania zagranicznych respondentów znalazła się chmura. Według dyrektora
informatyki wietnamskiej firmy z branży magazynowej „chmura może pomóc skrócić czas realizacji
oraz umożliwić bardziej efektywne współużytkowanie zasobów firmy”.
Z kolei polscy przedstawiciele kierownictwa firm przedstawiają przede wszystkim zalety rozwiązań
mobilnych. Polscy menedżerowie dostrzegają stały wzrost popularności urządzeń przenośnych
i związanych z nimi usług. Chcą też wychodzić naprzeciw demograficznemu aspektowi tego problemu – na rynek wkracza nowe pokolenie, które zna nowe technologie i oczekuje ich obecności
w nabywanych produktach i usługach.

Dzięki chmurze możliwa jest
dematerializacja usług i dostarczanie
ich zdalnie wprost do użytkownika.
Dziś nie musimy posiadać własnej
infrastruktury, aby dotrzeć do klienta.
Kyra Arcia Marcano, Dyrektor Marketingu, Banco Bolivariano,
Ekwador.

Tab. 1
Spodziewane korzyści wynikające z poszczególnych technologii.

Technologia

Korzyść

Technologia i usługi w chmurze

Zwiększenie szybkości i elastyczności działań; zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i operacyjnych; zwiększenie
wydajności zasobów IT; ułatwienie współpracy

Rozwiązania mobilne

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym; rozszerzenie możliwości zwiększenia jakości obsługi klienta

Systemy kognitywne

Lepsze zrozumienie klientów i wzrost jakości relacji z nimi; usprawnienie wykorzystania aktywów firmy; dostęp do
najbardziej zaawansowanych zasobów analitycznych i prognostycznych

Zaawansowana technologia produkcji

Większa efektywność; oszczędności; wzrost potencjału dla masowej personalizacji; łatwiejsze i bardziej przystępne
możliwości eksperymentowania

Nowe źródła energii i rozwiązania związane Większa efektywność; nowe możliwości dla biznesu; korzyści dla środowiska naturalnego
z jej wykorzystaniem
Bioinżynieria

Możliwości rozwoju lepszych plonów, zwiększenia jakości przetworzonej żywności, leków i urządzeń medycznych

Maszyny zintegrowane z ciałem człowieka

Ogromny potencjał dla postępu branży medycznej; oszczędności
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Produkty przyjdą do nas ze świata
wirtualnego, tak jak do tej pory
odbieraliśmy informacje i usługi

Klienci chcą mieć dzisiaj dostęp do swoich zasobów, danych i pieniędzy w dowolnym miejscu i czasie, bez żadnych ograniczeń. Mobilne rozwiązania są odpowiedzią na te potrzeby niosą jednak ze
sobą kolejne wyzwania. Bardzo trafnie zdefiniował je jeden z polskich menedżerów biorących udział
w badaniu: „Dziś klienci bardzo często posiadają więcej niż dwa urządzenia, nie dysponujemy jednak
na tą chwilę możliwościami, dzięki którym jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, czy ktoś, kto korzysta z kilku urządzeń to jedna i ta sama osoba. Z drugiej strony nie chcemy przesyłać tych samych wiadomości do różnych urządzeń tego samego człowieka. Chcemy postrzegać ludzi jako jednostki, a nie
ciasteczka (ang. cookies)”. To bardzo dojrzała perspektywa, która po raz kolejny świadczy o wyciąganiu wniosków z ogólnoświatowych doświadczeń przez polskich przedstawicieli kierownictwa firm.

Dr. Ralph Körfgen, Kierownik rozwoju korporacyjnego,
Deutsche Bahn, Niemcy

Internet rzeczy oferuje inne korzyści. Dyrektor marketingu producenta maszyn ze Stanów Zjednoczonych wspomina, między innymi, możliwość „zwiększenia wykorzystania i wydajności urządzeń oraz
optymalizacji kosztów kapitałowych”. Jak sam mówi „teraz jesteśmy w stanie przewidzieć awarie
i dokonywać konserwacji prewencyjnej”. Z kolei dyrektor operacyjny hiszpańskiej firmy dostarczającej sprzęt biurowy przewiduje, że „Najpierw dokonamy cyfryzacji naszych analogowych produktów,
a potem zastąpimy produkty usługami”.
Wielu menedżerów z Polski i całego świata wymienia także wiele korzyści wynikających z zastosowania przetwarzania kognitywnego. Dotyczy to przede wszystkim docierania do nowych informacji oraz
wspierania decyzyjności w firmach, która będzie odznaczać się szerszym spojrzeniem na perspektywę klienta. Zdaniem jednego z polskich dyrektorów marketingu „analiza danych klienta i tworzenie
w oparciu o nie prognostycznych modeli oraz efektywne śledzenie zmieniających się potrzeb klientów
stworzy nowe możliwości sprzedażowe i promocyjne”.
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Mimo wszystkich zalet postępu technologicznego, nasi respondenci dostrzegają także jego ciemne
strony. W 2013 roku, gdy przeprowadzaliśmy nasze poprzednie badania C-suite Study, kwestie bezpieczeństwa stanowiły jedynie mały problem w perspektywie przedstawicieli wysokiego szczebla firm
z całego świata. Dziś większość tych samych prezesów i dyrektorów przedstawia zagrożenie bezpieczeństwa IT jako najwyższe ryzyko (patrz rys. 10). „Im więcej tworzymy połączeń, tym bardziej jesteśmy narażeni na zewnętrzne ataki” mówi przedstawiciel australijskiego dostawcy usług finansowych.
Polscy menedżerowie również stawiają bezpieczeństwo IT jako priorytet. Jednak, w przeciwieństwie
do kierownictwa z innych państw, na drugim miejscu najistotniejszych niebezpieczeństw stawiają manipulowanie danymi. Ważnym ryzykiem jest także dla nich utrata reputacji oraz niezgodności w regulacjach prawnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce jest
także brak zasobów, a raczej trudność w efektywnym ich rozdysponowywaniu.
Jak widać, wypowiedzi polskich i zagranicznych respondentów nie są aż tak zgodne, jak w przypadku
innych zagadnień. Jest to, naszym zdaniem, bodziec do intensywnego obserwowania lokalnego rynku
– zagrożenia zauważalne poza granicami kraju są istotne, ale, jak widać, polski rynek posiada własną
charakterystykę, która wpływa na funkcjonowanie tutejszych firm.

Dzięki kognitywistyce będziemy
w stanie tworzyć scenariusze
na sterydach
Laston Charriez, Senior Vice President Americas Marketing,
Rozwój produktowy i rynkowy, Western Union, Stany
Zjednoczone

Rysunek 10
Największe zagrożenia postępu technologicznego dla biznesu.

Zagrożenie bezpieczeństwa IT

68%

65%

Utrata reputacji

36%

43%

Ryzyko finansowe

35%

33%

Niezgodności w regulacjach prawnych

35%

34%

Manipulacja danymi

30%

46%

Zaburzenia kapitału ludzkiego

27%

13%

Utrata własności intelektualnej

25%

27%

Wydłużone okresy przestojów

24%

13%

Świat

Polska
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W jaki więc sposób kierownictwo firm chce przewidzieć przyszłość? Najczęściej polecane sposoby
to: wychwytywanie trendów oraz próba przewidywania ich skutków dla rynku czy branży. Burze
mózgów, crowdsourcing, technologie kognitywne mogą być wykorzystywane w obu etapach, zarówno podczas analiz prognostycznych, jak i symulacji mających wykazać związki przyczynowo-skutkowe nowych trendów.

Musimy poważnie odpowiedzieć
na pytanie Co dalej? i działać
zapobiegawczo, a nie jedynie reagować
na sytuację, która już się wydarzyła.
Musimy być przygotowani na takie
działanie niezależnie od tego, czy
chodzi o bliską czy daleką przyszłość.

Dane globalne w znacznym stopniu pokrywają się z danymi zgromadzonymi w Polsce, jednak nie
są identyczne (patrz rys. 11). Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami i technikami przewidywania nowych trendów są burze mózgów, analizy prognostyczne oraz symulacje. Polscy przedstawiciele wyróżniają się na tle globalnym większym zintensyfikowaniem wykorzystania tego typu
metod. Ponadto zauważyć można, ze crowdsourcing jest bardziej popularny na świecie, natomiast
w Polsce częściej wykorzystywane są metody kognitywne. Ponadto, w naszym kraju burza mózgów jest metodą wybieraną aż przez 91% menedżerów. Dlatego kadra kierownicza powinna stale
aktualizować swoją wiedzę i zdobywać informacje ze źródeł, które mogą być niedostępne dla
innych. W niedalekiej przyszłości dane te mogą stać się motorem dynamicznego rozwoju oferty
przedsiębiorstwa.

Jyrki Mäki-Kala, Dyrektor Finansowy, Neste Oil, Finlandia
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Najczęściej wykorzystywane metody przewidywania nadchodzących
trendów rynkowych.
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Jeśli chodzi o zewnętrzne źródła informacji na temat nadchodzących trendów, globalne dane wskazują na największe powodzenie wykorzystania opinii zewnętrznych liderów. Z kolei w Polsce najpopularniejsze są dwa źródła informacji – opinie klientów oraz badania rynkowe przeprowadzane przez
zewnętrzne firmy analityczne. Istotnym źródłem informacji są także konkurenci (patrz rys. 12).
Przy analizowaniu należy jednak zachować zdrowy rozsądek. Jak wskazują polscy dyrektorzy, należy
unikać niekończących się analiz. W dzisiejszych czasach spotykamy się ze stale rosnącą liczbą źródeł
informacji. Warto z nich korzystać, jednak trzeba też wiedzieć, w którym momencie się zatrzymać.
Menedżerowie podkreślają, że ciągłe sprawdzanie i analizowanie nowych danych jest niezwykle pociągające dla wielu firm, jednak może odbić się na czasie, który poświęcamy realnemu działaniu.

W przyszłości nasi klienci będą tworzyć
większą wartość od nas. Stają się
nie tylko źródłem dochodu, ale także
pomagają nam się rozwijać.
Zhu Bin, Prezes, Prezes, GuangDong Create Environment
& Technology Co., Chiny

Rysunek 12
Najpopularniejsze źródła informacji na temat nadchodzących trendów.

Opinie zewnętrznych liderów
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Opinie klientów
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50%
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Nasze rekomendacje:
Rozwijaj swoje możliwości poznawcze
Nie ma technologii, która bezbłędnie przewidzi przyszłość. Możliwe jest jednak stworzenie bardzo
prawdopodobnych prognoz dzięki analizom predykcyjnym oraz technologiom kognitywnym. Dzięki
nim możliwe jest ustrukturalizowanie danych, które stale otrzymujesz z rynku. Pozwoli to także
na generowanie scenariuszy oraz rzetelnych ocen ryzyka, które pozwolą na przygotowanie się na
zmiany na rynkowej arenie. Pamiętaj też, że pozostali polscy menedżerowie już dostrzegli wartość
nowoczesnych metod pozyskiwania danych. Nie bądź ostatnim, który wykorzysta potencjał pojawiających się źródeł informacji.
Stwórz swoją własną drużynę prognostyczną
Utwórz specjalistyczny zespół analityków i wyposaż ich w odpowiednie technologie i umiejętności.
Badania wykazały, że ludzie przeszkoleni w wykorzystywaniu probabilistycznych metod rozumowania są w stanie stworzyć lepsze prognozy. Praca w zespołach rozszerza perspektywę, przez co
zwiększa się szansa na poprawne przewidzenie przyszłości. Warto także rozważyć wyznaczenie
kogoś w zespole, aby wyszukiwał nowości technologiczne oraz monitorował ten rynek. Ponadto
pamiętaj, że menedżerowie często posiadają dostęp do informacji, które jeszcze nie weszły do
obiegu. Dzięki temu możesz być krok przed konkurencją, a to bezcenna wartość w dzisiejszym
świecie biznesu.
Przyjmij ekocentryczne spojrzenie na rzeczywistość
Oceń skalę działalności wszystkich firm w Twoim środowisku biznesowym. Czy wykorzystujesz
wszystkie możliwe kontakty, umiejętności i zasoby rynku? Czy inne firmy mają jakieś słabe ogniwa?
Czy brakuje im umiejętności? Zastanów się nad zasobami Twojego środowiska biznesowego, aby
wykorzystywać nowe trendy i technologie w celu zwiększenia jego potencjału i własnej siły rynkowej. Ucz się od zagranicznych firm, monitoruj sytuację na rynkach najważniejszych eksporterów
i importerów dla Polski. Wyciągaj wnioski z cudzych błędów, ale nie zapominaj o cechach specyficznych dla polskiego rynku. Dzięki takiemu spojrzeniu masz szansę stać się lokalnym liderem oraz
poważnym zagrożeniem dla zagranicznych przedsiębiorstw.
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Bądź pierwszy, bądź najlepszy albo wypadniesz
z obiegu
Sposób, w jaki patrzą na przyszłość członkowie badania C-suite Study, kształtuje ich czyny. Większość przedstawicieli kierownictwa postrzega technologię jako sposób kreowania wartości. Nie pomijają także kwestii obniżania kosztów. Większość naszych respondentów planuje dokonać oceny
swojego portfolio produktów i usług oraz jest gotowa zmienić swój model operacyjny (patrz rys. 13).
Z kolei polscy przedstawiciele kierownictwa, w porównaniu do kolegów z zagranicy, zdecydowanie
większy nacisk kładą na zmianę katalogu produktów i usług. Polscy menedżerowie są gotowi na
wprowadzanie znacznych zmian w tym obszarze, co dobrze obrazują wypowiedzi dyrektorów wyrażających chęć wprowadzania dużych zmian w polityce sprzedażowej firm. Często mówią oni o możliwości dołączania całego zakresu usług do zakupionego przez klienta produktu. Kierownicy w Polsce
85i%próbują przekształcać klasyczny
wyrażają też chęć wprowadzania zmian w modelach biznesowych
charakter sprzedaży B2B czy B2C.
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Wiemy, że oczekiwania wzrastają,
ale czego dokładnie chcą klienci? Tego
jeszcze nie wiemy. Oczekiwania te
nie są tworzone przez nas czy naszych
konkurentów. Są one poza naszą
branżą, ale w strefie wpływów Apple
czy Amazona. Tak naprawdę to
właśnie oni są naszą konkurencją.

Badania C-suite Study wykazują, że wielu menedżerów firm eksperymentuje z różnymi modelami
biznesowymi (patrz rys. 14). Ogólnoświatowe dane wykazują, że najchętniej wybierany jest model
otwarty, czyli polegający na nawiązywaniu partnerstwa z innymi członkami środowiska biznesowego
w celu kreowania wartości na nowe sposoby.

Scott C. Campbell, Wiceprezes, American National Insurance
Company, Stany Zjednoczone

Polacy najchętniej wypróbowują model platformy, czyli taki, gdzie kreuje się sieć nabywców i sprzedawców oraz czerpie zyski z prowizji. Warto też zauważyć, że prawie jedna trzecia respondentów jest
skłonna wykorzystać model darmowy (tzw. freemium). Zauważalna jest jednak ogólnie mniejsza skłonność do eksperymentowania nad modelami biznesowymi w Polsce niż na świecie. Może to świadczyć
o większych obawach polskich menedżerów we wprowadzaniu gruntownych zmian w prowadzeniu
firmy. Wyrazem tego są wypowiedzi dyrektorów na temat bardzo dużej trudności weryfikacji, czy nowy
model rzeczywiście sprawdzi się na specyficznym rynku polskim. Naszym zdaniem należy przyjąć
szeroką perspektywę i zainwestować w proces gromadzenia informacji. W dzisiejszym świecie to właśnie dane stanowią bezcenną wartość, która znacznie zmniejsza ryzyko i zachęca do wprowadzania
istotnych zmian, które w ciągu najbliższych lat stanowić będą o rozwoju i rentowności firm.
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Nasze rekomendacje:
Badaj nieznane tereny
Skupiając się na swoich mocnych stronach i ucząc jedynie od swoich bezpośrednich konkurentów,
będziemy w stanie poprawić jedynie to, co robiliśmy do tej pory. Słuchaj swoich klientów i innych
członków swojego środowiska biznesowego oraz podejmuj z nimi aktywną współpracę. Skoncentruj się na budowaniu szerszych sieci kontaktów i analizuj inne branże, aby czerpać nowe pomysły
na rozwój firmy. Skup się na gromadzeniu istotnych informacji i nie bój się inwestycji w firmowy
wywiad. Zgromadzone dane pozwolą zyskać Ci przewagę rynkową i zwiększą znaczenie Twojej
firmy nie tylko w skali krajowej, ale też w międzynarodowej.
Odłącz się, aby przetestować najlepsze rozwiązania
Załóż centrum innowacji poza aktualną strukturą organizacji, aby móc obserwować i kształtować
nowe modele biznesowe i oferty. Daj zespołowi centrum swobodę eksperymentowania, w tym dostateczną ilość czasu i zasobów. Przetestuj najbardziej obiecujące prototypy produktów czy usług
na wybranej, dobrze poinformowanej grupie klientów. Dzięki temu nauczysz się znacznie więcej
niż w przypadku tłumu nieświadomych użytkowników. Bądź też bezwzględny w odrzucaniu tych
wyników, które nie są najlepsze. „Dobry” już nie wystarczy w dzisiejszym dynamicznym środowisku
cyfrowym. Pamiętaj, że innowacyjność to teraz główna szansa na wybicie się na europejskim rynku.
Polska nie jest jeszcze liderem innowacyjności w regionie, ale ma ogromny potencjał, aby takowym
się stać. Miej na uwadze aspiracje najbardziej kreatywnych pracowników i nie bój się wspierać ich
w tworzeniu nowych rozwiązań – możesz na tym tylko zyskać.
Twórz i chwytaj chwilę
Gdy zdecydujesz się na implementację nowego modelu biznesowego, produktu lub usługi, musisz
być przygotowany na zwiększenia tempa działania i skali Twojego biznesu. Trudno zatryumfować
jako pionier na rynku, gdy postęp technologiczny gna tak bardzo, że najnowsze rozwiązania mogą
stać się nieaktualne w bardzo krótkim czasie. Musisz przejąć kontrolę nad rynkiem, zanim ktokolwiek inny będzie w stanie to zrobić. To właśnie w tym momencie ważne są zasoby. Jeśli masz
silną markę i jesteś gotów wykorzystać wszystkie Twoje zasoby technologiczne i marketingowe,
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że odniesiesz sukces. Jak zauważa dyrektor jednej z firm

w Polsce: „W przeszłości, priorytetem była strategia
a technologia zajmowała dalszą pozycję. Teraz role się odwróciły. Dziś technologia jest w stanie zmieniać całe firmy
a wraz z nimi całe modele biznesowe”. To bardzo ważne,
aby wciąż śledzić rynek technologiczny i naukowy. W Polsce współpraca nauki i biznesu wciąż pozostaje daleko
w tyle za zachodnimi wzorcami. Stań się pionierem i wykorzystaj ogromny potencjał polskich uczelni, które są
w stanie opracować rewolucyjne technologie, jednak nie
mają Twojego doświadczenia i zasobów biznesowych.
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Chcę uprościć wszystko tak, aby
dokonywać szybszych i mniej
ryzykownych decyzji”.
Anders Thulin, Dyrektor Finansowy, Ericsson Group, Szwecja

Wnioski dla Polski

Konkurencja rynkowa doświadcza dziś ogromnych zmian. Nowi rywale z sąsiednich branż i cyfrowi
pionierzy wspólnie wzywają do starcia z dotychczasowymi liderami. Rozwijają radykalnie różne modele biznesowe i bez sentymentów usuwają z obiegu dostawców. Według dyrektora finansowego
francuskiego banku „to oni dosłownie wysadzają rynek”.
Cyfrowi giganci dzierżą ogromną siłę, ale przynajmniej są widocznym zagrożeniem. Nowe podmioty
i małe, ukryte firmy są znacznie trudniejsze do wykrycia. To właśnie z ich strony pochodzi największe
zagrożenie. Ponadto tego typu podmioty stale wzrastają – pięćdziesięciu najbardziej innowacyjnym
i burzącym zastany porządek firmom udało się zgromadzić aż 22 miliardy dolarów z prywatnych
funduszy kapitałowych (wg danych CNBC).
Wiele tradycyjnych organizacji walczy, aby odeprzeć ataki nowych graczy na rynku. W naszych badaniach wykazaliśmy, że innowatorzy są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż pozostali z trzech powodów:
 Zakres działania – innowatorzy patrzą bardziej perspektywicznie i są gotowi odważniej szukać
pomysłów w branżach pokrewnych. Określają swoje pole działania przy jednoczesnym otwarciu
na nowe opcje w dobie ciągle dokonujących się zmian. Rozumieją także, że są częścią większego środowiska współzależnych jednostek. Świadomość ta zwiększa ich szansę wpływu na
rynek.
 Skala – innowatorzy są także odważniejsi w inwestowaniu w nowe technologie o wysokim
ryzyku niepowodzenia. Innowatorzy wykazują się również większą świadomością konieczności zachowania przewagi konkurencyjnej poprzez zdobywanie wiedzy. Przekształcają swoje
najlepsze pomysły w rzeczywistość, ponieważ wiedzą, że największy zysk trafi jedynie do garstki
przedsiębiorców.
 Szybkość – innowatorzy są elastyczni i bardziej skłonni do eksperymentowania. Nie mają też
problemu z przejęciem inicjatywy. Gdy opracują nowy produkt, usługę czy model biznesowy,
zaczynają wyścig na najwyższych obrotach, które są dostosowane do ewoluującej wciąż
technologii. Dzięki temu zdobywają dominację na rynku, zanim ich konkurenci staną się dla nich
realnym zagrożeniem.
Krótko mówiąc, innowatorzy są lepiej uzbrojeni przeciwko wszelkim rodzajom ataków w dzisiejszym
biznesie. Mogą też w każdej chwili odwrócić sytuację i dokonać potężnego kontrataku.
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Wnioski dla Polski
Oczywiście przedstawiona powyżej konkluzja ma charakter uniwersalny i według nas, warta jest zastosowania w każdym miejscu na świecie. Warto jednak zastanowić się, jakie wnioski mogą wyciągnąć firmy funkcjonujące na polskim rynku.
Przede wszystkim kierownictwo polskich firm nie powinno ograniczać sposobów pozyskiwania informacji. Wręcz przeciwnie – na podstawie zagranicznych doświadczeń widzimy, że informacja to wciąż
jedna z najważniejszych wartości, jakie może posiadać firma. Na podstawie zgromadzonych danych
możemy opracować produkty czy usługi, które idealnie odpowiedzą na potrzeby coraz bardziej wymagających klientów.
Informacja to jednak w dzisiejszych czasach zbyt mało, aby móc wyprzedzić konkurentów. Dlatego kolejnym z wniosków jest konieczność wykorzystania nowoczesnych metod prognostycznych.
Bez skutecznego przewidywania nie ma możliwości zdobycia rynku. Na szczęście naprzeciw nam
wychodzą zaawansowane metody przetwarzania kognitywnego. Dzięki umiejętności efektywnego
wykorzystania technologii prognostycznych będziesz w stanie „oszlifować” surowe dane i stworzyć
na ich podstawie potężne narzędzie.
Obserwuj uważnie to, co dzieje się na zagranicznych rynkach – szczególnie na rynkach zachodnich.
Jak wykazały nasze badania, to właśnie tam menedżerowie są często zaskakiwani przez niespodziewane trendy czy ataki ze strony ukrytej konkurencji. Ty możesz uniknąć tej sytuacji i przygotować się
na zmiany. Weź przykład z dużych firm, które adaptują pomysły zagranicznych start-up’ów i wynoszą
je na nowy poziom dzięki swoim zasobom i wieloletniemu doświadczeniu na polskim rynku.
Szukaj innowacji i wspieraj ją wśród swoich pracowników. Innowatorzy dadzą Ci szerszą perspektywę i przygotują Cię na nadchodzące zmiany. Bądź gotowy do współpracy z innymi firmami i organizacjami – warto jest dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami. Skorzystały na tym firmy na całym
świecie. Bądź ostrożny we wprowadzaniu zmian, jednak pamiętaj, że bez nich nie będziesz atrakcyjny dla klientów, których oczekiwania zmieniają się w błyskawicznym tempie.
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