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Digitalizacja innowacji produktowych

Cyfrowe innowacje produktowe dają szansę na wyprzedzenie konkurencji

Digitalizacja zasadniczo zmienia krajobraz działalności przemysłowej. Firmy, które korzystają z jej zalet, zyskują przewagę 
konkurencyjną, odmieniają rynek i kwestionują status quo, wchodząc na zupełnie nowy poziom innowacji, pracując zgodnie 
z metodyką zwinną i zwiększając wydajność i jakość produktów. 

W jaki sposób cyfryzacja może odmienić innowacje produktowe i ulepszyć proces tworzenia koncepcji, projektowania i rozwoju 
produktu, a tym samym zwiększyć rentowność firmy i pomóc jej uzyskać lub utrzymać pozycję lidera na rynku? Przeprowadziliśmy 
ankiety wśród ponad 150 firm, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie.
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Digitalizacja zmienia wszystko

Stanowisko doradców strategicznych jest jasne: 
Cyfryzacja to absolutna konieczność. Andrew Vaz, 
Global Chief Innovation Officer firmy Deloitte, 
przewiduje, że „we współczesnym, stale zmieniającym 
się świecie, organizacje, które zbytnio przyzwyczają się 
do panującej sytuacji, ryzykują powodzeniem swojej 
działalności”. 1 CEO firmy Accenture, Pierre Nanterme, 
uważa, że już dziś możemy zaobserwować takie 
procesy: „Digitalizacja jest główną przyczyną, dla której 
od roku 2000 zniknęła ponad połowa firm z listy 
Fortune 500”. 2 Jest to ogromna zmiana, której nie 
powinniśmy lekceważyć.

Digitalizacja jest niezbędna

Digitalizacja wpływa na wszystkie przedsiębiorstwa 
przemysłowe, niezależnie od tego, czy zajmują się one 
produkcją sprzętu, urządzeń, statków morskich, 
towarów konsumpcyjnych czy innych dóbr fizycznych. 
Jesteśmy przekonani, że ta zmiana będzie miała daleko 
idące konsekwencje. Nasze badanie wykazało, że
„branża produkcyjna zmienia się bardzo szybko, a firmy 
muszą zdigitalizować swoją działalność, jeśli nie chcą 
stracić pozycji na rynku”. 3

Cyfrowe innowacje są kuszące

Wiele przedsiębiorstw niestety nie wie, gdzie zacząć 
swoją cyfrową podróż. Innowacje to dobry wybór na 
początek. Niewiele czynników ma tak duży wpływ na 
przychody firmy jak właśnie rezultaty innowacji 
produktowych i procesów rozwoju. 3/4 ankietowanych 
osób z kadry zarządzającej stwierdziło nawet, że 
innowacje produktowe to jeden z najważniejszych 
elementów, które wpływają na sukces i rentowność 
firmy. Czy istnieje lepsze miejsce do startu? 

Konieczność wprowadzenia cyfrowych innowacji
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Rynki są pełne pułapek

Rozwój innowacji to ogromna szansa, 
jednak wiążą się z nim różne trudności. 
Stworzenie opłacalnych produktów 
wymaga pokonania licznych wyzwań 
biznesowych. Ponad połowa badanych 
przyznała, że ma problem z określeniem 
zmieniających się potrzeb klientów 
i samego rynku. Te trudności wynikają 
prawdopodobnie z cyfrowej transformacji. 
Wymagania ewoluują coraz częściej, 
ponieważ tempo zmian wzrasta wraz 
z pędzącym cyfrowym rynkiem 
i ekonomią. 

Złożoność produktu stale rośnie

Obok dynamicznie zmieniających się 
rynków firmy mierzą się również z rosnącą 
złożonością produktów. Dotyczy to między 
innymi urządzeń inteligentnych, nowych 
materiałów, większej liczby dostępnych 
konfiguracji i globalizacji. Podczas badania 
1/4 firm wskazała również na nowe 
metody produkcji. Z pewnością udział 
w tym ma druk 3D. To wyzwanie jest 
wymieniane coraz częściej w naszych 
badaniach, udowadniając, że trudności 
związane z innowacjami produktowymi 
wykraczają poza pracę działów R&D 
i inżynierii.

Wyzwania strategiczne otrzymują 
mniej uwagi

Niepokojącym wynikiem tego badania jest 
fakt, że firmy o wiele częściej zgłaszają 
problemy dotyczące rynku i produktów, 
a nie strategii działania. Niewiele ponad 
25% badanych wspomniało o wyzwaniach 
wynikających ze zmiany modeli 
biznesowych, na przykład na PaaS 
(product-as-a-service, produkt jako 
usługa) lub Internet Rzeczy (IoT). 
Zaledwie 1/8 badanych zgłosiła problemy 
z nietypową konkurencją. To właśnie 
problemy ze strategią wiążą się z wyższym 
ryzykiem niż wyzwania taktyczne 
i prawdopodobnie wymagają więcej naszej 
uwagi.

Rynek innowacji nie jest wolny od wyzwań
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Wyzwania związane z produktem 
to największy problem

Pomijając trudności biznesowe, już samo 
zbudowanie skutecznego procesu 
innowacji, projektowania i rozwoju 
produktu to skomplikowane 
przedsięwzięcie. Ankietowani najczęściej 
zgłaszali problemy związane bezpośrednio 
z produktem, np. jego walidacją oraz 
zrozumieniem wpływu zmian 
projektowych na różne obszary. Ponad 
jedna trzecia badanych wymieniała 
problemy z optymalizacją projektów 
produktów. Te wyzwania pokrywają się 
z najczęściej wskazywanymi czynnikami, 
które wpływają na sukces firmy i jej 
rentowność: elementy związane 
z produktami – ich jakość, niezawodność 

i wydajność – były wybierane największą 
liczbę razy.

Mniej obaw o brak wydajności

Wygląda na to, że badane firmy skupiają 
się przede wszystkim na samym 
wykonaniu zadania – niekoniecznie 
w najbardziej wydajny sposób. Zaledwie 
1/4 firm zgłosiła, że odtwarzanie danych, 
problemy ze śledzeniem i synchronizacją 
projektów stanowią dla nich największe 
wyzwania. Te kwestie nie były często 
wymieniane, jednak trzeba pamiętać, że 
to wciąż bardzo powszechne zjawiska. 
Akceptacja takiego braku wydajności 
stanie się rosnącym źródłem ryzyka. 

Pracownicy techniczni poświęcają 
zbyt wiele czasu na poboczne 
zadania

Wydajność inżynierii to nadal 
problematyczna kwestia. Badane firmy 
zgłaszają, że pracownicy techniczni 
średnio poświęcają zaledwie połowę 
swojego czasu na zadania związane 
z innowacjami, rozwojem produktu 
i inżynierią. Niestety mnóstwo czasu 
zajmują działania, które nie przynoszą 
dodatkowej wartości. Z drugiej strony 
firmy, które wdrożyły cyfrowy model 
pracy, stale podnoszą poprzeczkę, 
wykorzystując cyfrowe bliźniaki, cyfrowe 
wątki i metody cyfrowej produkcji w celu 
zwiększenia zwinności i produktywności. 

Rozwój innowacyjnych produktów to trudne zadanie
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Analiza działalności wyłoniła najskuteczniejszych 
innowatorów

Jak osiągnąć sukces we wdrażaniu innowacji? Analitycy wykorzystali nasz 
proces oceny działalności („Performance Banding”), aby określić, które 
firmy osiągają największy sukces w zakresie innowacji i rozwoju produktów. 
Czołowe 25% wybrano w oparciu o raportowany wzrost przychodów 
(w ciągu ostatnich 2 lat), wzrost marży (w tym samym okresie) oraz 
procentowy udział produktów nowszych niż 3 lata (co służyło pomiarowi 
innowacji). 

Wiodące przedsiębiorstwa osiągają znaczące korzyści 
biznesowe

Liderzy mogą pochwalić się lepszą wydajnością działania w stosunku do 
konkurentów. Firmy te osiągają również wyższą sprzedaż i wzrost marży. 
Wiodące przedsiębiorstwa górują nad pozostałymi firmami pod kątem 
optymalizacji zysków i kosztów. Liderzy:

• Osiągnęli dwukrotnie wyższy wzrost przychodów niż pozostałe firmy

• Niemal trzykrotnie bardziej zwiększyli marżę

Pozostała część analizy skupia się na tym, w jaki sposób wiodące 
przedsiębiorstwa wykorzystują digitalizację, aby tworzyć lepsze innowacje 
produktowe i osiągać wyższe wyniki.

Wiodące przedsiębiorstwa to 
firmy, które odnoszą większe 
sukcesy w obszarze innowacji 
i rozwoju produktu. 

To czołowe 25% badanych, 
ocenionych pod kątem 
wskaźników biznesowych 
związanych z innowacją:
• Wzrost przychodów

• Rentowność / Wzrost marży

• Procentowy udział produktów młodszych 
niż 3 lata

Badacze przeanalizowali, co 
sprawia, że wiodącym 
przedsiębiorstwom udaje się 
wejść na ten wyższy poziom 
działalności.

Określenie najskuteczniejszych 

innowatorów
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Analiza korzyści osiąganych przez wiodące 
przedsiębiorstwa 

Badacze wykorzystali wskaźniki wydajności, aby 
zrozumieć korelację między dojrzałością działań 
cyfrowych i innowacjami. Wiodące przedsiębiorstwa nie 
tylko osiągają wyższe wyniki finansowe, ale również 
lepiej radzą sobie z:

• Szybkim wprowadzaniem nowych / zmienionych 
produktów na rynek

• Projektowaniem innowacyjnych produktów

• Dotrzymaniem wymagań związanych z kosztami

• Opracowaniem bardziej wydajnych produktów

• Dostarczaniem niezawodnych produktów wysokiej 
jakości

Analiza dojrzałości cyfrowej wiodących 
przedsiębiorstw 

Badacze wykorzystali wskaźniki wydajności, aby 
porównać różne podejścia wiodących przedsiębiorstw 
do innowacji produktowych. Badanie wykazało, że 
liderzy szerzej wykorzystują digitalizację niż pozostałe 
firmy, a przede wszystkim prowadzą bardziej dojrzałe 
procesy w ramach czterech filarów innowacji:

• Cyfrowy bliźniak

• Cyfrowy wątek

• Cyfrowa produkcja

• Platformy cyfrowych innowacji

Przyjrzyjmy się szczegółom tej analizy, a zwłaszcza 
aspektom, które wyróżniają działalność wiodących 
przedsiębiorstw.

Wiodące przedsiębiorstwa są bardziej dojrzałe, jeśli 

chodzi o cyfrowe innowacje
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Projektuj z wykorzystaniem 
cyfrowego bliźniaka

Istnieje wiele różnych definicji 
„cyfrowego bliźniaka”. Jeśli chodzi 
o innowacje, definiujemy cyfrowego 
bliźniaka jako wirtualny model 
fizycznego produktu. Odzwierciedla on 
konkretny produkt, jego konfigurację, 
sprzęt, fabrykę, miasto lub inny 
fizyczny obiekt. Zapewnia również 
odpowiednią dokładność, aby możliwe 
było oszacowanie, walidacja 
i optymalizacja działania i wydajności. 

Digitalizuj modele produktów 

Cyfrowe bliźniaki w dużym stopniu 
opierają się na cyfrowym modelu 
produktu. Cyfrowy model opisuje 
produkt w taki sposób, by możliwa 
była jego interpretacja i wykorzystanie 
w miejscu innym niż wyjściowe 
narzędzie projektowe. Uwzględnia 
projekty produktu i pozwala na 
udostępnianie informacji innym 
osobom w ramach procesów i aplikacji 
informatycznych. Polepsza to 
komunikację i współpracę oraz 
koordynację projektów w całej 
organizacji i w łańcuchu dostaw. 
Wiodące przedsiębiorstwa dwukrotnie 
częściej wykorzystują cyfrowe modele 
zamiast opierać się na tradycyjnych 
formatach plików.  

Integruj definicje produktu

Stworzenie cyfrowego modelu to nie 
wszystko: wiodące przedsiębiorstwa 
znacznie częściej integrują informacje 
produktowe w ramach różnych 
dziedzin. W swoich modelach łączą na 
przykład informacje dotyczące 
projektu mechanicznego 
i elektrycznego. Niektórzy liderzy 
integrują dane ze wszystkich 
obszarów, np. informacje dotyczące 
oprogramowania wbudowanego. 

Zintegrowane, cyfrowe modele nie są 
najpopularniejszą metodą 
dokumentacji produktu w żadnej 
z grup, jednak stanowią najbardziej 
wyróżniającą się metodę, która 
odróżnia wiodące przedsiębiorstwa od 
pozostałych firm.

Optymalizuj produkty 
z wykorzystaniem cyfrowego 
bliźniaka 

Cyfrowe bliźniaki służą liderom nie 
tylko do modelowania produktów, ale 
również do usprawnienia innowacji. 
Wiodące przedsiębiorstwa o 19% 
częściej przewidują i optymalizują 
działanie produktu w oparciu 
o symulacje wykonywane regularnie 
w cyklu projektowania. Czterokrotnie 
częściej ulepszają modele symulacji, 
porównując je z danymi z czujników / 
IoT, jednak nie jest to jeszcze typowa 
praktyka, nawet wśród liderów. 

Najwięksi innowatorzy wykorzystują cyfrowe bliźniaki
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Zadbaj o ciągłość projektu i możliwość śledzenia w całym cyklu 
życia innowacji 

„Cyfrowy wątek” ma prawdopodobnie tyle samo różnych definicji co „cyfrowy 
bliźniak”, jeśli nawet nie więcej. W naszym postrzeganiu cyfrowy wątek łączy 
informacje produktowe, podejmowane decyzje i historię w ustrukturyzowany 
i zintegrowany sposób, przechowując innowacje produktowe i wiedzę w całym 
cyklu życia produktu. Ustanawia możliwość śledzenia już na samym początku 
wdrażania innowacji i podtrzymuje je w trakcie rozwoju i na kolejnych etapach. 

Cyfrowy wątek obejmuje również sprawniejsze tworzenie projektów poprzez 
udostępnianie i/lub ponowne wykorzystanie danych projektowych na kolejnych 
etapach innowacji. Ciągłość projektu w ramach cyfrowego wątku pozwala 
konstruktorom bezpośrednio dodawać nowe informacje do modelu, uwzględniać 
i poszerzać dane projektowe z poprzednich kroków, dzięki czemu mogą uniknąć 
konieczności odtwarzania informacji.

Zapewnij łatwy dostęp do historii projektu i podejmowanych 
decyzji 

Śledzenie zapisanej historii projektu stanowi dodatkową wartość w niektórych 
branżach, a w innych jest obowiązkiem producenta. W ten sposób można 
zarejestrować decyzje projektowe i stworzyć gotową do ponownego 
wykorzystania bazę wiedzy o produkcie. Liderzy o 11% częściej mają dostęp do 
danych niezbędnych do śledzenia historii projektu i decyzji, dzięki czemu mogą 
uniknąć wysiłku związanego z wyszukiwaniem potrzebnych informacji na 
bieżąco. 

Usprawnij innowacje dzięki ciągłości danych cyfrowych

Ciągłość danych cyfrowych polega na wykorzystaniu danych z poprzednich 
etapów jako bazy, do której można dodawać nowe informacje projektowe. Takie 
podejście ułatwia projektowanie, ogranicza potrzebę konwersji danych 
i ponownego modelowania. Pomaga również skoordynować dane i procesy 
w całym cyklu życia produktu, aby zwiększyć wydajność i ułatwić podejmowanie 
decyzji, na przykład dzięki lepszemu zrozumieniu kaskadowego wpływu zmian 
projektowych. Wiodące przedsiębiorstwa o 2/3 częściej udostępniają i/lub 
ponownie wykorzystują dane projektowe na kolejnych etapach innowacji.  

Najwięksi innowatorzy wdrażają cyfrowy wątek
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Wiodące przedsiębiorstwa odznaczają się dojrzałością 

cyfrowej produkcji 
Usuń bariery między produktami i produkcją  

Cyfrowa produkcja polega na zastosowaniu digitalizacji do 
procesów projektowania, optymalizacji, walidacji 
i uruchomienia produkcji. Wirtualizacja łączy produkt 
z procesem produkcji, aby zapewnić, że wytworzenie 
opracowanych produktów jest możliwe i ułatwić transfer 
projektów do hali produkcyjnej. Uwzględnia również koncepcje 
Przemysłu 4.0 oraz inteligentnego wytwarzania. 

Zintegruj procesy wytwarzania z projektami 

Przygotowanie spójnego modelu, który uwzględnia inżynierię 
produktu i produkcji to dobry sposób na równoległy rozwój 
metod produkcji i projektu produktu. To zintegrowane 
podejście ułatwia zarządzanie zmianami, zachęca do 
ponownego wykorzystania danych i wspiera wirtualne 
uruchomienie z wykorzystaniem holistycznych modeli 
produktów i produkcji. Wiodące przedsiębiorstwa o 81% 
częściej tworzą instrukcje produkcyjne na podstawie 
informacji projektowych, dodając kolejne kroki do projektu 
produktu. Dla porównania: aż 30% pozostałych firm 
przyznało, że wcale nie zajmuje się modelowaniem procesów 
produkcji. 

Wypełnij lukę między procesami i sprzętem 

Wydajność produkcji w dużym stopniu zależy od relacji między 
etapami procesu i wykorzystywanym sprzętem produkcyjnym. 
Uwzględnienie sprzętu w instrukcjach produkcyjnych, na 
przykład zgodnie ze standardem S88, pomaga zapewnić 
wyższą jakość i wydajność. Liderzy nie tylko częściej integrują 
projekty produktu i procesu produkcji, ale również o 50% 
częściej uwzględniają sprzęt w planie produkcji. Możemy łatwo 
dostrzec, że wiodące firmy chętnie korzystają z metod 
wirtualizacji produkcji.

UWZGLĘDNIENIE INSTRUKCJI PRODUKCYJNYCH 
W PROJEKCIE

UWZGLĘDNIENIE SPRZĘTU W PROJEKCIE PRODUKTU
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Zdigitalizuj dane projektowe 

Liderzy wspierają innowacje produktowe, korzystając z danych 
cyfrowych. Na potrzeby tego badania zdefiniowaliśmy „dane 
cyfrowe” jako dane przechowywane w bazie dostępnej z poziomu 
dowolnej aplikacji. Nie obejmują one plików, które trzeba 
otworzyć przy pomocy konkretnego narzędzia, danych 
osadzonych w dokumentach, formularzach, plikach i modelach 
CAD oraz zeskanowanych danych. Wiodące przedsiębiorstwa 
o połowę częściej od pozostałych firm przechowują wszystkie 
dane w formie cyfrowej.

Zdigitalizuj procesy projektowania 

Digitalizacja obejmuje nie tylko dane, ale również procesy 
projektowania. Za „procesy cyfrowe” uznaliśmy te, które są 
prowadzone na podstawie zarządzanych komputerowo 
przepływów informacji i zadań. Będzie to na przykład zarządzanie 
zmianami inżynierskimi i procesami zatwierdzania w ramach 
cyfrowych przepływów informacji. Wiodące przedsiębiorstwa 
trzykrotnie częściej od innych prowadzą w pełni cyfrowe procesy 
projektowania i rozwoju produktu. 

Wykorzystaj platformy cyfrowych innowacji 

Cyfrowe innowacje produktowe wymagają wsparcia ze strony 
cyfrowych technologii. Platforma cyfrowych innowacji stanowi 
szkielet dla cyfrowego bliźniaka, cyfrowego wątku i funkcji 
cyfrowej produkcji wykorzystywanych przez firmy przodujące pod 
względem innowacji produktowych. Taka platforma obsługuje 
zintegrowane, cyfrowe modele produktu, które łączą się ze 
zintegrowanymi aplikacjami do projektowania, optymalizacji, 
walidacji i współpracy nad produktem. Można ją również sprawnie 
zintegrować z systemami analitycznymi i wykorzystać na 
potrzeby wsparcia transformacji cyfrowej.

Wdrożenie cyfrowych innowacji produktowych nie jest możliwe 
bez zintegrowanej platformy. Wiodące przedsiębiorstwa o 47% 
częściej wykorzystują system PLM jako podstawowe rozwiązanie, 
które wspiera innowacje produktowe, rozwój i projekt produktu.

Najwięksi innowatorzy wdrażają platformy cyfrowych 

innowacji

12

DIGITALIZACJA DANYCH PROJEKTOWYCH DIGITALIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA I ROZWOJU
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Przemysł przechodzi transformację

Digitalizacja przyczynia się do ogromnych zmian w przemyśle. Ta ewolucja 
pozwala producentom zwiększać jakość, zwinność działania 
i innowacyjność, tym samym zmieniając układ sił na rynku. Firmy, które 
zaakceptują ten proces, znajdą nowe możliwości i szybko wyprzedzą swoją 
konkurencję. Przedsiębiorstwa, które będą dalej koncentrować się 
wyłącznie na problemach taktycznych, zostaną daleko w tyle. 

Najskuteczniejsi innowatorzy wykazują się większą 
dojrzałością cyfrową

Cyfrowe innowacje produktowe mają kluczowe znaczenie dla sukcesu 
i rentowności firmy. Digitalizacja pomaga firmom szybciej wprowadzać 
nowe / zmienione produkty na rynek, projektować innowacyjne produkty, 
sprostać wymaganiom dotyczącym kosztów oraz tworzyć wydajne i solidne 
wyroby, które odznaczają się wysoką jakością. Efekt końcowy to znacząco 
wyższe przychody i wzrost marży. Wiodące przedsiębiorstwa mogą cieszyć 
się lepszą skutecznością działania dzięki większej dojrzałości cyfrowej, 
szerszemu wdrożeniu cyfrowego bliźniaka, cyfrowego wątku oraz technik 
cyfrowej produkcji.

Wesprzyj digitalizację z pomocą platformy cyfrowych 
innowacji

Wiodące przedsiębiorstwa wspierają cyfrowe podejście, np. cyfrowego 
bliźniaka, wykorzystując odpowiednie technologie. Liderzy decydują się na 
digitalizację danych i procesów, aby usprawnić innowacje produktowe. Te 
funkcje są dostępne z poziomu cyfrowych platform, które łączą te 
elementy z odpowiednimi opcjami projektowania, optymalizacji i walidacji 
produktów. Uzupełniają też wszystkie luki, aby pomóc firmom w skuteczny 
i wydajny sposób przyspieszyć produkcję. 

Cyfrowe możliwości wykraczają poza rozwój produktu

Analiza wyników ankiety zwróciła uwagę na korzyści związane 
z usprawnieniem innowacji produktowych i procesów rozwoju poprzez 
digitalizację. Zalety digitalizacji i cyfrowych platform znacznie wykraczają 
poza te elementy i obejmują cały cykl życia produktu. Cyfryzacja 
innowacji produktowych to doskonały start i fundament, który można 
następnie rozbudować. 

Wnioski
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Wyniki badania wykazały 

bezpośrednią korelację między 

innowacjami produktowymi 

i dojrzałością cyfrowych 

innowacji.
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Na potrzeby tego badania 
zdefiniowaliśmy „produkt” 
jako ostateczny wynik 
procesu innowacji 
i produkcji w danej firmie. 
Może być to sprzęt, 
urządzenie, pojazd, statek 
morski, towar 
konsumpcyjny, budynek 
lub inna fizyczna rzecz.

Zbieranie danych

Tech-Clarity zebrało 
i przeanalizowało ponad 
150 odpowiedzi 
z internetowej ankiety 
dotyczącej cyfrowych 
innowacji produktowych. 
Odpowiedzi zebrano za 
pośrednictwem wiadomości 
e-mail, mediów 
społecznościowych oraz 
internetowych ogłoszeń 
opublikowanych przez Tech-
Clarity i firmę Siemens. 

Branże

Badane firmy działają 
w szerokiej gamie branż: 
narzędzia przemysłowe / 
maszyny (27%), 
motoryzacja / transport 
(20%), branża lotnicza 
i obronna (15%), nowe 
technologie i elektronika 
(12%), przemysł 
farmaceutyczny 
i urządzenia medyczne 
(12%), architektura / 
inżynieria / budownictwo 
(10%), energetyka i usługi 
komunalne (10%) i inne: 
produkty konsumenckie, 
materiały budowlane, 
FMCG, branża stoczniowa 
i przemysł chemiczny.* 

Wielkość 
przedsiębiorstwa

Badani reprezentowali 
przedsiębiorstwa różnej 
wielkości. 38% to mniejsze 
firmy (przychody niższe niż 
100 milionów USD), 
28% osiąga przychody 
między 100 mln a 1 mld 
USD, a 34% powyżej 1 mld 
USD. 

Lokalizacja 
geograficzna

Ankietowane firmy 
posiadają swoje centrale 
w Ameryce Północnej 
(57%), Europie Zachodniej 
(26%), Azji (11%) 
i w innych lokalizacjach –
Ameryce Łacińskiej, Europie 
Wschodniej, Australii i na 
Bliskim Wschodzie.

Rola w innowacjach 
produktowych

86% badanych jest 
bezpośrednio 
zaangażowanych 
w projektowanie lub rozwój 
produktów. Pozostałe 14% 
świadczy usługi inżynierskie 
lub projektowe, które 
wspierają te działania. 

Stanowisko

Odpowiedzi pochodzą od 
kadry zarządzającej 
szczebla „C” (10%), 
wiceprezesów / dyrektorów 
(14%), kierowników (24%), 
szeregowych pracowników / 
osób indywidualnych / 
inżynierów (49%) i innych 
(3%).

Funkcja w organizacji

Badani zajmują się przede 
wszystkim inżynierią lub 
produkcją, a konkretnie 
projektowaniem / inżynierią 
produktu (46%), produkcją 
(12%), IT (8%), inżynierią 
produkcji (6%), 
projektowaniem 
przemysłowym (5%), 
zarządzaniem projektem / 
programem (4%) i innymi 
zadaniami, m.in.: ogólnym 
zarządzaniem, inżynierią 
fabryk / placówek 
produkcyjnych, analizą / 
symulacją, jakością 
i usługami / wsparciem.

Informacje o badaniu
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* Wartości mogą sumować się do liczby większej niż 100%, ponieważ niektóre firmy prowadzą działalność w różnych branżach.
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