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W średnich firmach z branży produkcyjnej 
sposoby mierzenia procesów biznesowych, 
zarządzania nimi oraz usprawniania ich ciągle 
ewoluują, zwłaszcza za sprawą cyfryzacji. 
Najważniejsze cele tych firm w znacznej mierze 
pozostają jednak niezmienne — zwiększanie 
wydajności, obniżanie kosztów, wyprzedzanie 
konkurencji i poszukiwanie nowych rynków. 
Co więcej, wraz z wprowadzaniem nowych 
modeli biznesowych, np. sprzętu jako usługi, 
znaczenie tych celów wzrasta.

Badanie przeprowadzone ostatnio przez centrum badawcze 
SAP Insights wykazało, że kierownictwo wyższego szczebla firm 
z branży produkcyjnej zmienia swoje podejście, stawiając na bardziej 
zrównoważony rozwój i aktywne obniżanie ryzyka. Respondenci wska-
zali również priorytety, szanse i zagrożenia dla swoich przedsiębiorstw, 
zarówno obecne, jak i nadchodzące. Ujawnili również swoje plany na 
transformację, która ma zwiększyć zyskowność i konkurencyjność.

Wprowadzanie nowych produktów 
lub usług

Zwiększanie nacisku na zrównoważony 
rozwój w przypadku produktów i usług

Rozszerzanie działalności na nowe 
segmenty rynku

Zwiększanie rozpoznawalności i poprawa 
reputacji marki

Poprawa doświadczeń klienta

Wykres 1 
Trzy główne priorytety mające na celu wzrost przychodów
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Wskaż trzy główne priorytety Twojej organizacji ukierunkowane 
na zwiększanie przychodów.

Zrównoważony rozwój jako klucz do wzrostu przychodów

Z naszego badania wynika, że zrównoważony rozwój jest obecnie uzna-
wany za jeden z kluczowych priorytetów biznesowych. Choć najważ-
niejsze priorytety firm z branży produkcyjnej, tj. wzrost przychodów, 
zwiększanie wydajności i zmniejszanie ryzyka, pozostają w zasadzie 
niezmienne, przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu uwzględniają 
w swoich strategiach problematykę zrównoważonego rozwoju.

Wzrost zainteresowania zrównoważonym rozwojem świadczy o zupeł-
nie nowym podejściu do innowacji dotyczących produktów i usług oraz 
do rozpoznawalności i reputacji marki. Producenci reagują na silną pre-
sję ze strony klientów, inwestorów, organów regulacyjnych, partnerów 

i interesariuszy, którzy oczekują, że łańcuchy dostaw będą realizowane 
zgodnie zasadami etyki w miejscu pracy oraz w sposób odpowiedzialny 
społecznie i środowiskowo. Jednocześnie traktują zrównoważony rozwój 
priorytetowo w działaniach na rzecz zwiększenia wydajności z wykorzy-
staniem tradycyjnych metod, takich jak usprawnienie kontroli kosztów 
i automatyzacja procesów.

Podsumowując, zrównoważony rozwój jest obecnie kluczowym ele-
mentem uzupełniającym fundamentalne działania firm w zakresie 
zwiększania przychodów i wydajności oraz stymulowania innowacji.

Wskazując priorytety dla swoich organizacji na chwilę obecną i w per-
spektywie wykraczającej poza najbliższe 12 miesięcy, respondenci za 
najważniejszy uznali wzrost przychodów, który zamierzali osiągnąć 
najczęściej dzięki strategiom skoncentrowanym na wprowadzaniu 
nowych produktów i usług (patrz Rys. 1).

Odpowiedzi w badaniu wskazują również, że średnie firmy z branży 
produkcyjnej coraz częściej postrzegają zrównoważony rozwój jako 
strategię generującą wzrost przychodów. Co więcej, zrównoważony 
rozwój był wymieniany obok priorytetów uznawanych za bardziej tra-
dycyjne, m.in. ekspansji na nowe segmenty rynku, poprawy rozpozna-
walności i reputacji marki, usprawnienia obsługi klientów, nawiązania 
współpracy z nowymi partnerami oraz wprowadzenia nowych modeli 
biznesowych.

Umieszczenie zrównoważonego rozwoju wśród strategii zwiększania 
przychodów otwiera interesujące możliwości na rynku, na którym 
firmy z branży produkcyjnej nie mogą skupiać się wyłącznie na sprze-
daży produktów. Klienci oczekują dodatkowych korzyści i niezawod-
nego działania zakupionych produktów. Włączając zrównoważony 
rozwój do swoich modeli biznesowych, producenci mogą zapewnić 
dane porównawcze, przeglądy zapobiegawcze oraz prognozy zużycia 
energii lub wody. Dzięki temu klienci mogą optymalizować korzystanie 
z produktów, jednocześnie zmniejszając swój wpływ na środowisko.

Koncentracja na przychodach
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Członkowie kadry kierowniczej uczestniczący w badaniu wśród działań 
zwiększających wydajność na pierwszym miejscu wymieniali wzrost 
automatyzacji procesów. Respondenci mają jednak świadomość, 
że procesy operacyjne w ich firmach muszą stać się bardziej zrówno-
ważone. Ponadto podkreślenie znaczenia sieci dostawców i partnerów 
wskazuje na rosnącą skłonność do odchodzenia od liniowych łańcu-
chów dostaw na rzecz sieci dostawców opartych na współpracy.

Z naszego badania wynika, że liderzy biznesowi zdają sobie sprawę, 
że zwiększenie skali automatyzacji będzie miało ogromne znaczenie dla 
poprawy wydajności operacyjnej. Jednocześnie widzimy, że kluczowe 
są również zagadnienia takie jak kontrola wydatków, zarządzanie kosz-
tami, zrównoważone procesy operacyjne i niezawodne łańcuchy dostaw 
(patrz Rys. 2).

Firmy z branży produkcyjnej powinny pamiętać o możliwościach 
Przemysłu 4.0, które pozwalają organizacjom realizującym łańcuch 
dostaw na usprawnianie automatyzacji, monitorowania i analizowania 
działań operacyjnych. To z kolei umożliwia podejmowanie przemyśla-
nych decyzji pozwalających zrozumieć wykrywane zmiany i odpowied-
nio na nie reagować w czasie rzeczywistym.

Producenci od dawna rozumieją, jak duże znaczenie ma cyfryzacja, 
ale jednocześnie poszukują większej elastyczności w dostosowywaniu 
się do zmian, zwłaszcza wobec ewoluujących oczekiwań klientów, 
dynamiki rynku oraz dostępności surowców i pracowników. Wśród 
respondentów 43% wskazało zwiększenie elastyczności i zdolno-
ści przystosowywania się do zmian jako najważniejsze kwestie dla 
usprawnienia procesów — w większości przypadków celem podejmo-
wanych działań jest właśnie podniesienie wydajności.

Takie podejście do innowacji znajduje odzwierciedlenie w priorytetach 
respondentów dotyczących wdrażania technologii cyfrowych. Niemal 
trzy czwarte (73%) spośród 15 kluczowych technologii pozwalających 
usprawnić działalność firmy ma bezpośredni związek z cyfryzacją. 
Są to m.in. przetwarzanie w chmurze, analityka w procesach bizneso-
wych, zautomatyzowane panele analityki biznesowej (BI), Internet rze-
czy, zrobotyzowana automatyzacja procesów, konwersacyjna sztuczna 
inteligencja, uczenie maszynowe, a także rzeczywistość wirtualna 
i rozszerzona (lista pięciu najważniejszych priorytetów — patrz Rys. 3).

Poszukiwanie nowych źródeł 
zwiększania wydajności

Automatyzacja procesów 
na większą skalę

Przetwarzanie w chmurze

Zwiększenie kontroli 
w zakresie zarządzania 
kosztami i wydatkami

Infrastruktura 
cyberbezpieczeństwa

Zwiększanie nacisku na zrów-
noważony rozwój w przypadku 
procesów operacyjnych

Narzędzia do współpracy 
z pracownikami

Zwiększanie niezawodności 
łańcuchów dostaw

Zautomatyzowane panele BI

Zwiększanie nacisku na sieci 
dostawców i partnerów

Platformy projektowania 
aplikacji

Wykres 2 
Trzy główne priorytety mające na celu poprawę wydajności 

Rys. 3 
Najważniejsze priorytety dotyczące wdrażania technologii 
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Rys. 4 
Główne priorytety mające na celu zmniejszanie ryzyka

Rys. 5 
Przyszłe globalne zagrożenia, na które organizacje muszą się przygotować

Wskaż główne priorytety swojej organizacji ukierunkowane 
na ograniczanie ryzyka. 

Choć producenci od dawna mają świadomość, 
jak duże znaczenie ma cyfryzacja, obecnie 
ważniejsza niż kiedykolwiek jest elastyczność 
pozwalająca dostosowywać się do zmian, 
zwłaszcza w obliczu stale ewoluujących 
oczekiwań klientów, dynamiki rynkowej 
oraz dostępności surowców i pracowników.

Dla firm średniej wielkości z branży produkcyjnej uwzględnianie tylko 
tradycyjnych obszarów ryzyka, takich jak problemy z konkurencją lub 
nowymi podmiotami na rynku, to obecnie za mało. Dotychczasowe 
czynniki ryzyka zostały odsunięte na bok przez nowe zagrożenia, które 
mają źródło w aktualnych kryzysach, takich jak niepewność łańcucha 
dostaw, cyberataki, niedobory surowców i wykwalifikowanych pracowni-
ków, a także rosnące ryzyko utraty reputacji przez markę (patrz Rys. 4).

Zwracając większą uwagę na bardziej aktualne zagrożenia, producenci 
przyznają, że zmiany dotykające ich działalność zachodzą o wiele 
szybciej niż kiedyś. Na przykład coraz większa zależność od automa-
tyzacji procesów skłania kadrę kierowniczą do zwiększenia wysiłków 
na rzecz cyberbezpieczeństwa firm. Co więcej, każda spóźniona reak-
cja na występujące ostatnio nagminnie zakłócenia w łańcuchu dostaw 

oraz niedobory pracowników i surowców może trwale zaszkodzić 
reputacji marki. W rezultacie firmy muszą zachowywać stałą czujność, 
reagować aktywnie i proaktywnie na czynniki ryzyka, a także coraz 
większą uwagę poświęcać zrównoważonemu rozwojowi, szkoleniu 
i utrzymaniu najlepszych pracowników oraz zapewnieniu ciągłości 
dostaw na odpowiednim poziomie.

W kontekście bardziej długofalowych zagrożeń globalnych, firmy 
z branży produkcyjnej znacznie bardziej obawiają się zastoju gospo-
darczego niż naruszenia cyberbezpieczeństwa, kryzysu zatrudnienia 
i światowych niedoborów surowców. Członkowie kadry kierowniczej 
spodziewają się, że na działalność ich firm wpływ będą miały coraz 
poważniejsze problemy ekonomiczne i społeczne potęgujące następ-
stwa aktualnych wyzwań (patrz Rys. 5).

Nowe spojrzenie na łagodzenie ryzyka 

Wzmacnianie łańcuchów 
dostaw w celu zwiększenia 
ich odporności
Ochrona przed cyberatakami
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od zasobów o ograniczonej 
dostępności
Unikanie czynników szkodzących 
reputacji marki

Zapobieganie niedoborom 
wykwalifikowanej kadry

Na które z wymienionych globalnych zagrożeń musi przygotować 
się Twoja organizacja?

Zastój gospodarki

Naruszenia cyberbezpieczeństwa

Kryzys dotyczący zatrudnienia i środków 
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Nierówny dostęp do technologii
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Według objętych badaniem kierowników firm z branży produkcyjnej 
transformacja cyfrowa w ich organizacji ma kluczowe znaczenie dla 
poprawy obecnej wydajności biznesowej, sprawniejszej reakcji na 
zagrożenia w przyszłości oraz stymulacji ciągłego rozwoju. Niemal 
90% respondentów dostrzega pozytywny związek między wydajno-
ścią — w kontekście konkurencyjności i zyskowności — a transforma-
cją ich firm.

Według około trzech czwartych (71%) respondentów firmy odnoto-
wały postęp w tym zakresie, a transformacja cyfrowa we wszystkich 
lub niektórych obszarach została zrealizowana zgodnie z planem. 
Jednak w związku z nowymi zagrożeniami i oczekiwaniami, które 
stale pojawiają się w branży produkcyjnej, 83% respondentów nie 
spodziewa się, aby transformacja miała się szybko zakończyć. W przy-
padku przedsiębiorstw, które nie rozpoczęły jeszcze transformacji, 
prognozy wynikające z badania nie są optymistyczne — przewiduje 
się, że w ciągu najbliższych dwóch lat postępy tych organizacji będą 
bardzo ograniczone.

Objęci badaniem kierownicy firm średniej wielkości z branży produk-
cyjnej podkreślają, że w obecnych burzliwych czasach zwiększonego 
globalnego ryzyka ogromne znaczenie ma zwiększanie przychodów 
przy jednoczesnym podnoszeniu wydajności i ograniczaniu ryzyka. 
U podstaw tych kluczowych inicjatyw leży potrzeba oferowania zrów-
noważonych produktów, usług i doświadczeń. W najbliższych latach 
założenia te będą miały coraz większe znaczenie dla podstawowych 
strategii przedsiębiorstw.

Producenci doskonale zdają sobie sprawę, że transformacja i inno-
wacja odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu przychodów. W miarę 
 możliwości jednak wciąż nadają najwyższy priorytet wydajności. 
W branży produkcyjnej wysokie marże są rzadkością. W rezultacie 
na szczycie listy priorytetów niezmiennie utrzymują się kontrola 
 kosztów i zarządzanie wydatkami, przy czym zdolność etycznego 
pozyskiwania surowców i ograniczanie emisji dwutlenku węgla stop-
niowo nabierają równie kluczowego znaczenia.

W kontekście przyszłości, 84% kierowników objętych badaniem 
uważa innowacje technologiczne za główny priorytet w perspektywie 
najbliższych trzech do pięciu lat. Na liście priorytetów znalazły się 
także innowacje dotyczące produktów i usług (80%), zrównoważony 
rozwój (79%), przekształcenie modelu biznesowego (77%) oraz śro-
dowisko cyfrowe (77%). Tylko 25% respondentów wymieniło wyłącz-
nie innowacje technologiczne, co wskazuje, że według liderów branży 
produkcyjnej, realizacja strategii wymaga połączenia wielu rodzajów 
innowacji.

Zarysowujący się w badaniu przyszłościowy trend wskazuje, 
że  producenci poszukują usprawnień dla najważniejszych procesów, 
m.in. poprzez rozwijanie standardów i procedur dotyczących jakości, 
monitorowanie i optymalizację produkcji, stymulację i rozbudowę 
sieci produkcyjnych oraz automatyzację i sterowanie zakładami 
produkcyjnymi.

Koszty wielu zmian technologicznych często przekraczają możli-
wości finansowe przedsiębiorstw, natomiast producenci uważają, 
że nieudane wdrożenie takich zmian jest niezwykle ryzykowne. 
Firmy średniej wielkości z branży produkcyjnej powinny inwestować 
w rozwiązania i technologie oferowane przez Przemysł 4.0, tworząc 
w ten sposób platformę dla elastycznej, opartej na współpracy sieci 
łańcucha dostaw, która umożliwi skuteczniejsze, szybsze i bardziej 
rentowne reagowanie na wszelkie zakłócenia.

Podsumowując, firmy średniej wielkości z branży produkcyjnej nie 
mogą sobie pozwolić na stagnację. Muszą się przekształcać i wprowa-
dzać innowacje w sposób, który zapewni im dobrą kondycję w dłuższej 
perspektywie. To zaś zwykle wymaga wdrażania strategii włączających 
zagadnienia zrównoważonego rozwoju do procesów, działalności 
operacyjnej i priorytetów organizacyjnych. Dzięki temu organizacje 
te mogą zapewnić sobie lepsze wyniki biznesowe dziś i większą konku-
rencyjność w przyszłości.

Sygnalizowanie potrzeby usprawnienia procesu

Rekomendacje

Kierunek na transformację: 
W jaki sposób firmy z branży produkcyjnej równoważą 
zyskowność i wydajność ze zrównoważonym rozwojem

Skontaktuj się ze swoim partnerem SAP, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania SAP mogą pomóc w transformacji Twojej firmy.

Informacje na temat tego badania

W ramach badania SAP Insights Midmarket Senior Executive Priority pozyskano dane od 10 507 członków kadry kierowniczej firm 
z 41 rynków i 28 branż, o przychodach rocznych nieprzekraczających 1 mld USD. Uczestnikami były osoby o najwyższym poziomie 
odpowiedzialności i kontroli w ramach swojego profilu działalności, poczynając od dyrektorów, a kończąc na członkach zarządu. 
Odpowiedzi gromadzono od września do grudnia 2021 r. w formie 10-minutowej ankiety internetowej.
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