
Tadeusz Kamiński
Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI 
GOSPODARKI – SPOSOBY ZWIĘKSZANIA 
SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ

Streszczenie 

Problematyka innowacyjności gospodarki należy obecnie do zadań 
priorytetowych. Innowacje w gospodarce są czynnikiem, który w sposób bez-
pośredni wpływa na konkurencyjność podmiotów funkcjonujących na rynku 
wewnętrznym, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Gospodarka 
polska w sferze innowacyjności plasuje się na odległej pozycji w odniesieniu do 
przodujących krajów europejskich. Ten stan rzeczy powodowany jest wieloma 
czynnikami natury obiektywnej (np. fi nansowanie B+R), ale także subiektywnej 
tkwiącej w podmiotach gospodarczych (obawa przed ryzykiem angażowania 
się w działalność innowacyjną). 

W artykule wskazuje się na konieczność podejmowania działań zarów-
no w skali gospodarki narodowej, jak i przez same podmioty gospodarcze, 
zwiększające dotychczasowy poziom innowacyjności. Przyczyniać się to będzie 
do powiększania konkurencyjności podmiotów funkcjonujących na różnych 
rynkach, a poprzez to do wzrostu konkurencyjności całej gospodarki. 

Słowa kluczowe: wiedza, kapitał intelektualny, innowacyjność, konkuren-
cyjność, strategie rozwojowe.

Kody JEL: O32

Wstęp 

Innowacje, innowacyjność, innowacyjny to pojęcia bardzo silnie związane 
z gospodarką rynkową mające oddawać coś w rodzaju „ducha” dążności do ofe-
rowania rynkowi nowoczesnych wyrobów bądź usług. To czynnik określający 
pozycję rynkową przedsiębiorstwa. 

Znaczenie tego typu działań wzrosło z powodu procesów globalizacyjnych 
gospodarki światowej, dzięki którym mamy do czynienia ze swobodnym 
przepływem nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych a tak-
że organizacyjnych między kontynentami, a także poszczególnymi krajami 
naszego globu. 
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Mogłoby zatem wydawać się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby czerpać ze 
światowego dorobku nowoczesności i być innowacyjnym na własnym rynku. 
Jednak obecnie ta już nie wystarcza. Nasz rynek jest bowiem otwarty dla świa-
towych innowatorów, którzy ten atut otwartości wykorzystują w sposób bez-
względny. Należy zatem umieć dołożyć do światowego poziomu innowacyjności 
pewien własny wkład wiedzy, aby osiągnąć dodatkowy walor nowoczesności 
poprawiający naszą pozycję konkurencyjną na współczesnym rynku. 

Gospodarka polska nie należy do nadmiernie konkurencyjnych zarówno 
w skali europejskiej, jak i światowej. Stan taki utrzymuje się od dawna, chociaż 
tak samo długo mówi się o konieczności zwiększenia tejże konkurencyjności. 
Jednakże od samego mówienia konkurencyjność nie zwiększa się. Problem ten 
bardzo trafnie ujął Michał Kleiber w słowie wstępnym do opracowania pt. Go 
Global! Raport o konkurencyjności Polskiej Gospodarki 2011, w którym pisze: 
„Apele o innowacyjność stały się w Polsce jednym z najczęściej formułowanych 
haseł – zazwyczaj niestety nieprecyzyjnie rozumianym i nie mającym przeło-
żenia na konkretne działania. 

Mówiąc o  innowacyjności politycy chcą zademonstrować swoją troskę 
o konkurencyjność gospodarki i zdobyć w ten sposób dodatkowe poparcie 
wyborców. Administracja państwowa wyczuwa nadejście nowych wyzwań, ale 
jest nieprzygotowana do wprowadzenia bardzo odbiegających od utrwalonych 
standardów zmian w swoim funkcjonowaniu. 

Naukowcy chcieliby udowodnić przydatność prowadzonych przez siebie 
badań i pozyskać na nie dodatkowe środki, przedsiębiorcy – unowocześnić 
profi l działania i zapewnić sobie stabilniejszą pozycję na rynku, zaś potencjal-
ni inwestorzy i przedstawiciele sektora bankowego animować wzrost liczby 
innowacyjnych przedsięwzięć i wykorzystać efekt skali, zmniejszający ryzyko 
angażowania się w poszczególne projekty mające przynieść ponadprzeciętny 
zysk. 

To dobrze, że tak szeroko deklarowane są motywacje do podejmowania 
proinnowacyjnych działań, to bardzo dobrze, że poszczególne grupy społeczne 
widzą dla siebie konkretne, nawet jeśli nie w pełni zbieżne interesy. 

Niestety, ciągle u nas zakorzeniony, historycznie uwarunkowany kom-
pleks niewiary we własny potencjał użytecznej kreatywności, obawa przed 
podejmowaniem biznesowego ryzyka – w dużej mierze powodowana przez 
niesprzyjający system regulacji, niepełna świadomość zagrożeń globalizacyj-
nych, oraz niedostateczna wola i umiejętność współpracy (ów słynny – bo niski 
– nasz kapitał intelektualny) powodują, że hasło „innowacyjność” pozostaje 
zbyt często wyłącznie wygodnym sloganem, nie prowadzące do działań realnie 
wpływających na poprawę sytuacji” (Go Global!… 2011, s. 7). 

Z powyższego wynika, że już dawno należało przejść od głoszenia słusznych 
haseł do konkretnych działań zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw 
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oraz całej gospodarki polskiej. Zestaw tych działań jest bardzo szeroki i odnosi 
się zarówno do form zinstytucjonalizowanych wspieranych przez państwo 
i przez nie nadzorowanych, a także form rozproszonych obejmujących poszcze-
gólne przedsiębiorstwa, które muszą wykazywać wolę bycia innowacyjnym, 
osiągania wyników lepszych od tradycyjnego otoczenia konkurencyjnego. 

Innowacje jako rezultat wdrażania postępu 
technologicznego

Wzrost gospodarczy, szczególnie w długich okresach, uzależniony jest od 
wielu czynników o charakterze wewnętrznym, ale także zewnętrznym (Ko-
łodko 2008, s. 77). 

W grupie środków wewnętrznych wymienia się między innymi fi nanso-
wanie B+R, postęp techniczny, gotowość przedsiębiorstw do wdrażania no-
woczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych czy organizacyjnych 
wypracowanych w instytucjach naukowo-badawczych bądź pozyskiwanych 
z innych źródeł. 

Szczególną uwagę w tych rozważaniach chcemy zwrócić na problematykę 
postępu technicznego, który decyduje w bardzo znacznym stopniu o rozwoju 
gospodarczym. To postęp techniczny jest głównym czynnikiem (kreatorem) 
innowacyjności gospodarki dostarczając gospodarce nowoczesnych rozwią-
zań w zakresie techniki, technologii, a w bardzo wielu przypadkach także 
organizacji. 

Ujmując postęp technologiczny od strony defi nicyjnej (pojęciowej) przyj-
muje się, że jest to ogół zmian w technice i metodach pracy (technologii), 
które przyczyniają się do podwyższania jakości produkowanych wyrobów, ich 
funkcjonalności i użyteczności praktycznej. Wymienione zmiany, aby mogły 
być uznane za postęp techniczny, powinny przyczyniać się do podwyższania 
korzyści ekonomicznych podmiotu wdrażającego takowe.

Z powyższego wynika, że postęp techniczny (jego istota) bazuje na trzech 
elementach:
1.  Zmiany w technice, które uwidaczniają się przez wprowadzenie do procesów 

produkcyjnych coraz bardziej doskonałych środków pracy pozwalających 
produkować wyroby o  wysokiej jakości, bądź doskonalić wyroby już 
produkowane. Zmiany w  technice kreowane przez postęp techniczny są 
w ogromnej większości inspiracją dla innowacji w sferze techniki. 

2.  Zmiany w  metodach wytwarzania – technologii. Nowoczesna technika 
wymaga z  reguły nowoczesnych technologii, aby móc osiągnąć główny 
cel, tzn. podwyższania jakości produkowanych wyrobów. Należy wszak 
nadmienić, że bywają przypadki, iż wdrożenie nowoczesnych technologii 



8 Tadeusz Kamiński

wymusza dokonanie określonych zmian w technice. Widać z powyższego, że 
mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, co w tego typu działaniach 
jest raczej powszechne. 

3.  Korzyści ekonomiczne. Wszelkie zmiany w sferze postępu technicznego po-
winny przyczyniać się do tworzenia korzyści ekonomicznych dla producenta 
(przedmiotu gospodarczego). Problem nie jest jednak tak oczywisty, jak 
mogłoby się wydawać. Nowoczesna technika to z reguły wyższe koszty, ale 
to produkt wysokiej jakości, który cieszy się najczęściej wysokim popytem. 
Wysoki popyt to zwiększona produkcja umożliwiająca obniżanie jednostko-
wych kosztów produkcji. Zależność wyjaśniana jest przez ekonomię, chociaż 
budząca u niektórych naukowców coraz więcej pytań i dyskusji. 
W tym miejscu należałoby także zwrócić uwagę na korzyści społeczne 

realizowane przez postęp techniczny. Ogół zmian, które niesie postęp tech-
niczny posiada także wymiar społeczny. Wyższa jakość, niezawodność, mało 
skomplikowana obsługa, łatwy dostęp to elementy (cechy) posiadające wymiar 
ekonomiczny, ale także społeczny. Większość działań innowacyjnych bierze ten 
czynnik pod uwagę. Realizacja oczekiwań użytkowników, konsumentów to wa-
runek pozyskiwania korzystnej pozycji rynkowej, która gwarantuje oczekiwane 
przychody, a w rezultacie tych zyski. 

Postęp techniczny, jego istotę, można także analizować z punktu widzenia 
takich czynników, jak: 
– czynnik techniczny,
– czynnik ekonomiczny,
– czynnik organizacyjny. 

Warto zwrócić uwagę na trzeci z wymienionych, czyli czynnik organizacyj-
ny. Wspomniano już poprzednio, że każda zmiana w technice bądź technologii 
wymusza pewien zakres zmian w organizacji produkcji. Mówiąc bardzo prosto, 
nie można (nie powinno się) nowoczesnych zmian w technice bądź w metodach 
wytwarzania (technologii) wtłaczać w stare struktury organizacyjne. Nowo-
czesne metody techniki wymagają nowoczesnej organizacji zarządzania tego 
typu procesami. 

Trzeba jednak podkreślić, że w działalności gospodarczej mogą występować 
zmiany organizacyjne nie powiązane z postępem technicznym. W literaturze 
przedmiotu określa się je „samoistnymi zmianami organizacyjnymi” lub po 
prostu „postępem organizacyjnym”, który może być powodem powstawania 
korzyści ekonomicznych. 

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z postępem technicznym z in-
nowacjami, które są jego wynikiem jest czynnik czasu. Mamy na myśli czas 
tworzenia innowacji (wynalazku), ale także czas życia rynkowego wdrożonej 
innowacji. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku czasy te ulegają systema-
tycznemu skracaniu. 
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Fakt skracania czasu wymienionych procesów jest wynikiem wzrastającego 
tempa rozwoju gospodarczego w skali światowej. Proces skracania czasu „od 
pomysłu do przemysłu” bardzo sugestywnie prezentuje zestawienie wynalaz-
ków o światowym znaczeniu. Czas od momentu pojawienia się wynalazku do 
momentu jego praktycznego (powszechnego) wykorzystania wynosił w przy-
padku (Filasiewicz 1977, s. 101):
– fotografi i   – 112 lat,
– silnika elektrycznego  – 65 lat,
– telefonu    – 56 lat,
– radia     – 35 lat,
– lampy elektronowej    – 31 lat,
– lampy rentgenowskiej    – 18 lat,
– radaru     – 15 lat,
– telewizji      – 12 lat,
– reaktora jądrowego    – 10 lat,
– tranzystora     – 6 lat,
– baterii słonecznej    – 2 lata. 

Obecne tempo zmian gospodarczych, powodowane bardzo różnymi czyn-
nikami, a także dynamika zmian na współczesnych rynkach, co odnosi się 
przede wszystkim do oczekiwań użytkowników i konsumentów, powodują, że 
innowacje produktowe, usługowe bądź inne muszą, lub powinny wyprzedzać 
wymienione oczekiwania. Zatem działalność innowacyjna to ściśle planowany 
ciąg działań, nie zaś oderwane od siebie zdarzenia. Tak prowadzony proces 
innowacyjny w przedsiębiorstwie pozwala na zaskakiwanie konkurencji, która 
nie bardzo może nadążyć za takim tempem zmian. 

W literaturze przedmiotu ujmowane jest w sposób następujący: „Utrzyma-
nie przewagi konkurencyjnej uzyskanej dzięki innowacyjności wymaga stałego 
powiększania potencjału wiedzy, ustawicznego uczenia się, przejmowania wie-
dzy ze źródeł zewnętrznych i ciągłego jej odnawiania. Wiedza innowacyjna nie 
może być utrzymywana w dłuższym okresie, ponieważ będzie przejmowana 
i imitowana przez innych. Dla zachowania przewagi na rynku niezbędne jest 
więc utrzymywanie dynamizmu innowacyjnego, który dlatego, że jest trudny 
do wykreowania, chroni przed naśladownictwem ze strony innych przedsię-
biorstw i przez to zapewnia ochronę uzyskanej przewagi konkurencyjnej” 
(Kowalczewski 2011, s. 85). 

Należy zatem przyjąć, o czym już wcześniej wspomniano, że działalność 
innowacyjna to proces planowy wprzęgnięty w system zarządzania przed-
siębiorstwem, znajdujący swoje odzwierciedlenie w opracowaniu i realizacji 
strategii innowacyjnych. 
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Innowacyjność jako zespół działań ujętych w strategii 
przedsiębiorstwa

Strategia w działalności przedsiębiorstwa to drogowskaz wskazujący za-
równo cel, jak i kierunek działania. Jest to szczególne ważne w przypadku 
opracowywania i praktycznej realizacji strategii innowacyjnych. Te bowiem 
wymagają precyzyjnego określenia celu działania, czyli rodzaju innowacji 
najkorzystniejszej w danych warunkach, jak i możliwości zmiany pewnych 
ustaleń w trakcie realizacji zadania innowacyjnego. 

Pojęcie „innowacyjność” samo w sobie jest pewnego typu sloganem, za 
którym kryją się jedynie chęci niepoparte realnymi działaniami. 

Możliwość korzystania z innowacyjności zespołu działań przynoszących 
realne korzyści przedsiębiorstwu, gospodarce, należy odnosić do konkretnych 
problemów związanych z:
– tworzeniem nowego produktu (innowacje radykalne),
– doskonaleniem istniejących wyrobów,
– doskonaleniem metod wytwarzania (innowacje technologiczne lub 

procesowe),
– wprowadzeniem nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem lub 

wybranymi jego działami,
– obniżeniem kosztów wytwarzania poprzez eliminowanie zbędnych lub mało 

istotnych funkcji produktu co prowadzi w prostej linii do obniżenia ceny 
wpływającej na kształtowanie się popytu, 

– działalnością rynkową (innowacje marketingowe) prowadzące do bardziej 
skutecznego oddziaływania na klientów, np. przez nowoczesne formy pro-
mocji, aby ich skłonić do nabywania oferowanych wyrobów. 
Do podstawowych zasad charakteryzujących strategie innowacyjne zaliczyć 

możemy przede wszystkim:
– cel strategiczny możliwy do osiągnięcia w  wyniku wdrożenia przyjętej 

innowacji,
– możliwość uzyskania przewagi strategicznej,
– stopień zaskoczenia konkurencji,
– realność realizacji innowacji z punktu widzenia nakładów fi nansowych,
– aktywność w  sferze przygotowania rynku na przyjęcie wprowadzanej 

innowacji. 
Cel strategiczny ujęty w strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa powinien 

charakteryzować się pewnymi cechami, do których przede wszystkim zaliczyć 
należy:
– jednoznaczność, 
– zrozumiałość, 
– realność,
– korzystność. 
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Możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej to główne zadanie każdej 
strategii, zaś w szczególności strategii innowacyjnej. Wypracowanie i osiągnię-
cie przewagi strategicznej to jednak zadanie złożone i trudne. Zapisanie tego 
zadania w strategii nie rozwiązuje problemu. Przewagę strategiczną uzyskuje 
się przez realizację zespołu działań wewnątrz przedsiębiorstwa, np. w sferze 
podwyższania jakości wyrobów racjonalizowania kosztów produkcji, podwyż-
szania kwalifi kacji zawodowych pracowników. Nie należy jednak tracić z pola 
widzenia wielu działań o charakterze zewnętrznym, głównie rynkowych, mają-
cych na celu np. ugruntowanie u klientów wiedzy dotyczącej cech jakościowych 
oferowanych wyrobów. Nie należy także zapominać o działaniach tworzących 
korzystny klimat wokół działalności przedsiębiorstwa (szeroko rozumiane 
działania PR). Innowacyjność, przez odpowiednie strategie, powinna tworzyć 
nowe strefy działania nie objęte do tej pory przez konkurencję. Inaczej mówiąc, 
nie ograniczamy działań konkurencji, lecz tworzymy nowe pola działania, 
w których konkurencja nie występuje. Taki typ działań sprzyja uzyskiwaniu 
przewagi konkurencyjnej. 

Stopień zaskoczenia konkurencji to główne zadanie strategii innowacyjnej. 
Stopień zaskoczenia konkurencji uzależniony jest od wielu czynników, do któ-
rych przede wszystkim zaliczyć należy:
– trudność przewidywania rodzaju innowacji,
– czas przygotowania danej innowacji,
– trudny dostęp konkurencji do rozpoznania zamiarów,
– dobre przygotowanie fazy wprowadzenia produktu na rynek. 

Ważnym elementem zaskoczenia konkurencji jest jakość wyrobu oraz jego 
cena, przy tym nie zawsze musi to być cena niska. W bardzo wielu przypadkach 
cena wysoka (w relacji do jakości) spełnia istotny walor konkurencyjności. 

Należy wszak liczyć się z tym, że zaskoczenie konkurencji przestaje działać. 
Na rynku najczęściej pojawia się wyrób konkurencyjny. 

Realność realizacji innowacji z punktu widzenia nakładów fi nansowych. 
Każdy proces doskonalenia wyrobu, usługi bądź innej formy działalności 
gospodarczej wymaga określonych nakładów fi nansowych, których zwrot 
będzie odłożony w czasie. Jeśli realizować będziemy innowacje produktowe 
sprowadzające się do nadawania produktowi nowych cech jakościowych, to 
musimy liczyć się z wydatkami na postęp techniczny. Mogą to być nowoczesne 
urządzenia produkcyjne bądź nowoczesne linie technologiczne. Oba przypadki 
wymagają znacznych środków fi nansowych na realizację przyjętego celu. Nale-
ży zatem w każdym przypadku przeprowadzać analizę w realizacji koszt-efekt. 
Trzeba umieć określić, czy unowocześniony produkt wywoła taki popyt, dzięki 
któremu poniesione nakłady zwrócą się po jakimś czasie. Zbyt długi okres 
zwrotu nie jest korzystny dla przedsiębiorstwa. 

Aktywność w sferze przygotowania rynku na przyjęcie wprowadzonej 
innowacji. Już w samym założeniu strategie innowacyjne zawierają w sobie 
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wysoki poziom aktywności, także rynkowej. Można bez obawy popełnienia 
błędu przyjąć, że aktywność prowadzi w prostej linii do wprowadzenia takich 
metod działania, które są warunkiem skutecznej realizacji przyjętych zadań. 
Aktywność pozwala przechwycić inicjatywę w warunkach silnej konkurencji 
współczesnego rynku, stanowi zatem podstawę do wypracowania przez przed-
siębiorstwo przewagi strategicznej. Uzyskanie takowej sytuuje przedsiębiorstwo 
w bardzo korzystnej pozycji na rynku. 

Wypracowanie strategii innowacyjnej wymaga od przedsiębiorstwa wyko-
nania pewnych działań (zadań) mających na celu pełne rozpoznanie otoczenia 
konkurencyjnego, zamierzeń tego otoczenia. To pełne rozpoznanie ma umoż-
liwić ograniczenie niepewności, a przez to zmniejszenie ryzyka do minimum. 

Niepewność działania może być wynikiem wielu przyczyn, do których 
w szczególności zalicza się:
1. Niepewność w sferze konstruowania głównych założeń strategii inno-

wacyjnej. Ten typ niepewności występuje w zasadzie w każdym procesie 
planowania poważnych zamierzeń, do których zalicza się procesy innowa-
cyjne. Niepewność ta może być np. wynikiem przyjęcia do procesu budowy 
strategii metod nie gwarantujących wypracowania najkorzystniejszego 
celu, ale także procesu realizacji przyjętego celu. Wchodzimy tutaj w sferę 
racjonalności metodologicznej. Problem doboru właściwych metod roz-
wiązywania określonych zagadnień należy do niezwykle ważnych. Źle 
dobrana metoda to chybiony wynik. O tym przekonujemy się jednak w fazie 
końcowej realizacji zadania. Ogromny wysiłek nie przynosi oczekiwanego 
rezultatu.

  Innym z  powodów wpływających na wysoki poziom niepewności 
w tej fazie konstruowania strategii innowacyjnej wiąże się z tworzeniem 
zasobu informacji wykorzystywanych w tym procesie. Współcześnie mamy 
możliwość korzystania z ogromnego zasobu informacji, w zasadzie w każdej 
sferze działalności gospodarczej. Zasobów tych w bardzo wielu przypad-
kach nie jesteśmy w stanie skutecznie wykorzystać. Problem zatem spro-
wadza się do takiej selekcji zasobu informacji, aby wyodrębnić te, których 
wpływ na interesujące nas zjawisko jest odpowiednio duży. Zmniejszanie 
niepewności, ograniczanie poziomu ryzyka to bardzo ważne działania na 
etapie konstruowania głównych założeń strategii innowacyjnej. 

2. Niepewność w dziedzinie kierunków rozwoju postępu technicznego oraz 
postępu organizacyjnego. Działalność innowacyjna to wynik zmian niesio-
nych przez postęp techniczny. Umiejętność rozpoznania zmian w technice 
i technologii obniża niepewność angażowania się w działania nie rokujące 
uzyskania znaczących efektów ekonomicznych. Obecne tempo zmian w po-
stępie technicznym jest na tyle wysokie, że brak jego pełnego rozpoznania 
może spowodować, iż realizowana innowacja może „zestarzeć” się moralnie 
jeszcze przed jej zakończeniem. Skutki ekonomiczne takiej sytuacji dla 
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przedsiębiorstwa nie wymagają wyjaśniania. Problem ten jest szczegól-
nie ważny przy innowacjach radykalnych zakładających wprowadzenie 
na rynek nowego wyrobu. Przypadki takie z reguły wymagają długiego 
czasu, w którym mogą nastąpić zmiany na tyle poważne, że zakładane 
rozwiązania staną się nieaktualne. 

  Wspomniana niepewność w sferze postępu organizacyjnego wynika 
z prostej zależności, a mianowicie: nowoczesnych rozwiązań technicznych 
czy technologicznych nie należy „wtłaczać” w stare struktury bądź schematy 
organizacyjne. Należy zatem brać pod uwagę konieczność wykorzystywania 
nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania adekwatnych do zmian 
niesionych przez postęp techniczny. 

3. Niepewność wynikająca z niepełnego rozpoznania działań konkurentów 
rynkowych. Możliwość rozpoznania kierunków działania konkurentów 
to zadanie trudne, ale konieczne. Ta konieczność wynika z dość prostej 
zależności sprowadzającej się do tego, aby przypadkowo nie robić tego 
samego co konkurencja. Trudność polega na tym, że konkurenci nie upu-
bliczniają swoich zamiarów odnoszących się do kierunków modernizacji 
produktów, polityki bądź strategii cenowych, metod obniżania kosztów czy 
wreszcie założeń kampanii promocyjnej. To wszystko należy umieć określić 
na postawie działań konkurencji oraz głównych tendencji pozwalających 
zaspokajać oczekiwania rynku. 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, iż omawiane rozpoznanie 

zamierzeń konkurencji powinno odnosić się do takiego horyzontu czasowego, 
jaki obejmuje własna strategia działalności innowacyjnej. Orientując się w głów-
nych zamierzeniach konkurencji możemy podjąć działania wyprzedzające lub 
przyjąć politykę omijania konkurencji. W takim przypadku nasza działalność 
skierowana jest na takie sfery, w których nie działają konkurenci. Problem 
trudny, ale możliwy do rozwiązania. Sfery wolne od konkurencji budujemy od 
podstaw wykorzystując własne zasoby techniczne, kapitał intelektualny oraz 
rozpoznane oczekiwania rynku. Ten sposób działania należy do najbardziej 
skutecznych i efektywnych z punktu widzenia ekonomicznego. 

Zarządzanie procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie

Problematyka wchodząca w zakres zarządzania procesami innowacyjnymi 
w przedsiębiorstwie wymaga uwzględnienia zjawiska procesu zmian w tech-
nice określanego ogólnym mianem rewolucji naukowo-technicznej. Patrząc 
na proces zmian niesionych przez tę rewolucję uświadamiamy sobie, że trwa 
ona do chwili obecnej, a skutki, które niesie pozwalają wyróżnić dziedziny jej 
szczególnego oddziaływania. Są to w szczególności:
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1. Technika jako dziedzina wyróżniająca się szczególnym dynamizmem 
zmian, np. komputeryzacja, telekomunikacja, transport, technologie 
kosmiczne, medycyna, biologia i wiele innych sfer działalności naukowo-
-badawczej oraz praktyki gospodarczej. Tempo zmian w technice, pod 
wpływem rewolucji w tej sferze jest coraz szybsze, co ma bezpośrednie 
oddziaływanie na procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie – wymaga 
poszukiwania coraz korzystniejszych zmian w krótszym czasie. 

2. Organizacja rozumiana zarówno jako struktury, w ramach których funk-
cjonuje przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim jako metody zarządzania. 
Szczególnie te ostatnie mają ogromny wpływ na sprawność i skuteczność 
zarządzania, a zatem na realizację przyjętych celów. Zmiany organizacyjne 
mogą być powiązane ze zmianami w technice, w postępie technicznym. 
Mogą one jednak występować jako zmiany samoistne, które w takich przy-
padkach określa się postępem organizacyjnym. Należy podkreślić, że ten 
typ zmian może przyczynić się do podwyższania skuteczności zarządzania, 
co w konsekwencji prowadzi do uzyskiwania korzystniejszych efektów 
ekonomicznych. 

3. Ekonomika w działalności przedsiębiorstwa sprowadzająca się do sys-
tematycznego korzystania z relacji koszt–efekt. Dynamika działalności 
gospodarczej charakteryzująca się między innymi wysoką innowacyjnością 
wymaga znacznych nakładów fi nansowych. Należy zatem każde działanie 
wymagające środków fi nansowych poddawać takiej ocenie, aby upewnić 
się, jaki będzie efekt ostateczny. Nie należy działać w „ciemno”. Działalność 
gospodarcza, w tym także innowacyjna, musi przynosić korzystne efekty 
będące podstawą dalszego rozwoju. 

4. Wiedza rozumiana jako zasób organizacji wykorzystywany do tworzenia 
wartości dodatkowej. Każda organizacja, nie tylko gospodarcza, powinna 
podejmować działania sprzyjające podwyższaniu jej kapitału intelektu-
alnego, który współcześnie decyduje o wartości rynkowej. Kapitał ten 
umiejętnie gromadzony, a następnie właściwie wykorzystywany będzie się 
przyczyniać nie tylko do budowy korzystnego wizerunku fi rmy, ale także 
osiągania znaczących efektów ekonomicznych. Należy szczególnie podkre-
ślić, że wiedza będąca podstawą tworzenia kapitału intelektualnego musi 
uwzględniać potrzeby przedsiębiorstwa tak, aby jej wykorzystanie zwięk-
szało jego wartość rynkową. Nie może to być wiedza ogólna, powszechna, 
mająca małe znaczenie w specyfi ce działalności przedsiębiorstwa. Tego 
typu wiedzy oczywiście nie należy lekceważyć, gdyż może ona stanowić 
kanwę budowy wiedzy specjalistycznej. Procesy innowacyjne muszą być 
sprzężone z systemem zarządzania, czyli być poddawane przede wszystkim 
planowaniu oraz działalności organizacyjnej obejmującej:
1)  precyzyjne określenie celu przyjętej innowacji,
2)  określenie realności przyjętego zadania,
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3)  wybór metody realizacji zadania,
4)  określenie czasu realizacji zadania,
5)  określenie środków na realizację zadania,
6)  określenie przewidywanych efektów,
7)  systematyczna kontrola realizacji zadania.
W sferze działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa z dużym powodze-

niem może być wykorzystywana metoda Kaizen, charakteryzująca się względ-
nie małym skomplikowaniem. Jej istota sprowadza się do działania na zasadzie 
„małych kroczków” o ciągłym charakterze. To powoduje, że charakteryzuje 
się ona stosunkowo niskim zapotrzebowaniem na środki fi nansowe. Jednakże 
warunkiem wykorzystywania tej metody jest zaangażowanie w proces innowa-
cyjny całej załogi. Typowanie zadań innowacyjnych, ich realizacja to w zasadzie 
proces oddalony mający swoje źródło na poziomie wykonawczym (stanowisk 
pracy). Efektywność tej metody jest tym większa im bardziej rozbudowany jest 
kapitał intelektualny organizacji, im większa występuje motywacja załogi do 
działań zwiększających wartość fi rmy, do polepszania jej pozycji konkurencyj-
nej na współczesnym rynku. 

Istotę metody Kaizen można przedstawić jak na schemacie 1.

Schemat 1. Ujęcie istoty metody Kaizen

 

Załoga
Pracownicy

Motywacja
do działań

innowacyjnych

Zdolność
do kreowania procesów 

innowacyjnych

Stałe dążenie
do rozwoju firmy

Nastawienie
na powiększanie
wartości firmy

Znajomość
potrzeb rynku

i chęć ich zaspokojenia

Źródło: opracowanie własne.
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 Działanie metody zawiera się w takich oto podstawowych założeniach:
1) problemy stwarzają możliwości,
2) kiedy pojawi się problem, zapytaj 5 razy „dlaczego?”,
3) zbieraj pomysły od wszystkich,
4) myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia,
5) odrzucaj ustalony stan rzeczy,
6) wnioski, że czegoś nie da się zrobić są błędne,
7) wybieraj proste rozwiązania nie czekając na te idealne,
8) użyj sprytu zamiast pieniędzy,
9) pomyłki koryguj na bieżąco,
10) ulepszanie nie ma końca (Innowacja w sektorze usług 2011, s. 18).

Wybierając metodę Kaizen jako narzędzie innowacyjności należy zda-
wać sobie sprawę z tego, że nie jest to metoda jednorazowego działania, lecz 
systematycznego stosowania w długim czasie. W bardzo wielu przypadkach 
nadaje się jej rangę fi lozofi i działania przedsiębiorstwa. Takie zaś traktowanie 
tej metody wymaga tworzenia odpowiednich warunków dla jej skutecznego 
wykorzystywania. Wspomniane warunki to przede wszystkim:
– systematyczna edukacja załogi eksponująca korzyści wynikające ze stoso-

wania tej metody,
– utrwalenie dyscypliny i systematyczności w realizacji podjętych zadań,
– motywowanie do aktywności wynalazczej ogółu pracowników,
– budowanie przekonania, że o losach organizacji decyduje każdy pracownik 

i jego praca. 
Na podstawie przedstawionych rozważań można sformułować kilka zasad 

postępowania dla przedsiębiorstwa realizującego w  sposób systematyczny 
orientację na rozwój innowacyjności.
1) Przedsiębiorstwo innowacyjne jako kluczową zasadę swojej działalności 

przyjmuje stałe podwyższanie jakości produkowanych wyrobów (bądź 
usług), aby w ten sposób spełniać oczekiwania rynku (klientów) i utrwalać 
korzystną pozycję rynkową zapewniającą stały rozwój.

2) Przedsiębiorstwo innowacyjne powinno w dostępny dla siebie sposób oce-
niać zachowania rynku, aby na tej podstawie podejmować działania (podej-
mować decyzje) o kierunkach i tempie realizacji procesów innowacyjnych.

3) Przedsiębiorstwo innowacyjne powinno wypracować taki system motywo-
wania innowacyjnego, który oddziaływać będzie na całą załogę, skłaniając ją 
do oddolnego działania na rzecz innowacji powiększających wartość fi rmy.

4) W przedsiębiorstwie innowacyjnym procesy doskonalenia produkowanych 
wyrobów muszą być osadzone w systemie zarządzania. Proces innowacyjny 
to nie pojedynczy wynalazek, lecz działalność planowa zorganizowana 
zgodnie z określonymi procedurami zapewniającymi osiągnięcie założo-
nego celu. 
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5) Przedsiębiorstwo innowacyjne, aby zapewnić sobie wysoką skuteczność 
działania powinno wypracować zintegrowany system realizacji celów 
o różnych horyzontach czasowych (taktycznych, strategicznych), aby w ten 
sposób uchronić się od przerw pomiędzy kolejnymi zadaniami (stosowanie 
w określonym zakresie planowania kroczącego). 

Programy wzrostu poziomu innowacyjności

Problematyka rozwoju innowacyjności stanowi bardzo złożony, trudny, ale 
ważny czynnik dla gospodarki polskiej, dla wzrostu jej konkurencyjności na 
rynku europejskim oraz światowym. Wysoki poziom innowacyjności to pod-
stawowy czynnik rozwoju gospodarki oparty na wykorzystaniu nowoczesnej 
wiedzy i kapitału intelektualnego organizacji. 

Złożoność tej problematyki dostrzegana była w Polsce od dawna, lecz od 
dawna nie podejmowano zdecydowanych działań, aby zagadnienia unowo-
cześniania gospodarki nadać odpowiednio wysoki priorytet w całym systemie 
decyzji o kierunkach i tempie rozwoju gospodarczego. Te zapóźnienia spowo-
dowały, że gospodarka polska z punktu widzenia innowacyjności znajduje się 
w „ogonie” państw, członków UE. Pewna poprawa sytuacji datuje się od roku 
2009, kiedy to Polska zaliczona została do grupy państw określonych mianem 
„umiarkowanych innowatorów” obok Grecji, Węgier, Litwy, Malty, Norwegii, 
Słowacji, Hiszpanii i Republiki Czeskiej (European Innovation Scoreboard 2008 
2010, s. 72 i n.). Ze składu tych państw wynika, iż nie jest to zestaw mogący 
budzić zadowolenie, szczególnie po wydarzeniach z roku 2012, kiedy niektó-
re z wymienionych krajów popadły w bardzo trudną sytuację gospodarczą 
i fi nansową. 

Innowacje w Polsce na tle wybranych krajów UE przedstawiono w tabeli 
1. Występujące zapóźnienia stały się impulsem do podjęcia systematycznych 
działań na rzecz rozwoju innowacyjności gospodarki polskiej. 

Tabela 1. Innowacje w Polsce na tle wybranych krajów UE
 Wyszczególnienie Polska UE-27 Szwecja Łotwa
CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE 
Zasoby ludzkie    
Absolwenci nauk ścisłych oraz społecznych i humanistycznych 1-go 
stopnia wyższego wykształcenia na 1000 osób w wieku 20-29 lat 56,50

 
40,50 28,00

 
56,10

Absolwenci nauk ścisłych oraz społecznych i humanistycznych 2-go 
stopnia wyższego na 1000 osób w wieku 25-34 lata 0,70

 
1,03 2,25

 
0,32

Ludność z wykształceniem wyższym na 100 osób w wieku 25-64 lata 19,60 24,30 32,00 25,20
Udział w kształceniu ustawicznym na 100 osób w wieku 25-64 lata 4,70 9,60 32,40 6,80
Udział młodych mających wykształcenie co najmniej powyżej średniej 
w grupie wiekowej 20-24 lata 91,30

 
78,50 87,90

 
80,00
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Finansowanie i wsparcie    
Publiczne nakłady na B+R (% PKB) 0,41 0,67 0,97 0,46
Inwestycje kapitalu ryzyka (venture) (% PKB) 0,045 0,107 0,288 .
Kredyty prywatne (% PKB) 0,50 1,27 1,30 0,90
Dostęp fi rm do szerokopasmowego Internetu (% fi rm) 59,00 81,00 89,00 62,00
DZIAŁALNOŚĆ FIRM    
Inwestycje fi rm 
Wydatki biznesu na B+R 0,19 1,21 2,78 .
Wydatki na technologie informacyjne IT (% PKB) 2,60 2,70 3,80 2,30
Wydatki na innowacje poza IT (% obrotów) 1,03 1,03 0,66 .
Rozwiązania i przedsięborczość 
MŚP innowacyjne we włsanym zakresie (MSP) 17,20 30,00 41,80 .
Innowacyjne MŚP współpracujace z innymi (% MSP) 9,30 9,50 16,60 5,60
Rotacja fi rm (zakładanie i likwidacja MŚP) (% MSP) 1,60 4,90 2,50 4,30
Publikacje badawcze publiczno-prywatne na milion ludności 3,40 36,10 128,00 1,10
Wydajność 
Patenty Eur.Biura Patentowego na milion ludności 41,90 114,90 269,60 9,80
Nowe marki handlowe Wspólnoty na milion ludności 49,80 122,40 175,30 35,30
Nowe wzory handlowe Wspólnoty na milion ludności 0,350 120,30 176,00 23,80
Napływ płatności z udostępniania technologii (% PKB) 20,40 1,00 1,45 0,15
WYNIKI 
Innowatorzy 
MSP które wprowadziły nowe innowacje produktowe lub procesowe 
(% MSP) 29,10 33,70 40,70 14,40
MSP które wprowadziły nowe innowacje marketingowe lub 
organizacyjne (% MSP) 13,80 40,00 . .
Innowatorzy w zakresie efektywności zasobów    
– zredukowane koszty pracy (% fi rm) 11,60 18,00 7,00 6,20
– zredukowane zużycie materiałów i energii (% fi rm) 5,50 9,60 7,10 13,20
Efekty gospodarcze    
Zatrudnienie w przetwórstwie o średniowysokiej i wysokiej technologii 
(% ogółu zatrudnionych) 10,33

 
6,59 6,20

 
2,40

Zatrudnienie w wiedzochłonnych usługach (% ogółu zatrudnionych) 51,10 14,92 18,45 11,20
Udział towarów średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie 
w eksporcie (% całego eksportu) 27,20

 
47,80 51,90

 
28,70

Udział wiedzochłonnych usług w eksporcie (% całego eksportu usług) 4,56 48,80 42,50 37,80
Udział produktów nowych lub znacznie ulepszonych w sprzedaży fi rmy 
(% obrotu) 5,55 8,60 18,29 2,10
Udział produktów nowych lub znacznie ulepszonych w sprzedaży fi rmy 
(% obrotu) .  6,28 5,10 1,25

Źródło: Płowiec (2009, s. 20).

W lipcu 2000 roku Rada Ministrów przyjęła dokument posiadający cechy 
strategii pod nazwą Zwiększenie Innowacyjności gospodarki w Polsce do 2004 
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roku. W ślad za tym nie poszły jednak żadne odpowiednie działania powodu-
jące wzrost innowacyjności. 

 Kolejny dokument odnoszący się do problematyki podwyższania inno-
wacyjności opracowany został przez Ministerstwo Gospodarki w 2006 roku 
pod nazwą Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013. 

Problematyka rozwoju innowacyjności zyskała nową rangę po przystąpieniu 
Polski do UE, gdyż powstała możliwość pozyskiwania środków fi nansowych 
z odpowiednich programów operacyjnych, w tym przypadku z PO Innowacyjna 
Gospodarka. Istotą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest 
fi nansowanie pobudzania działalności zwiększającej procesy innowacyjne 
w gospodarce, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

PO Innowacyjna Gospodarka realizuje główne cele zawarte w Strategicz-
nych Wytycznych Wspólnoty, czyli wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. 
Wybór tych celów jest wręcz oczywisty, gdyż te dwie sfery stanowią najważ-
niejszy problem dla wszystkich krajów UE. 

Wymienione cele główne realizowane są przez sześć celów szczegółowych 
sformułowanych następująco:
– podwyższanie innowacji przedsiębiorstw,
– wzrost konkurencyjności gospodarki,
– zwiększenie udziału nauki w rozwoju gospodarczym,
– wzrost eksportu wysokiej jakości,
– tworzenie nowych, wysoko wydajnych miejsc pracy,
– wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii głównie teleinformatycz-

nych i telekomunikacyjnych. 
Środki fi nansowe programów operacyjnych przyznanych Polsce oraz źródła 

ich fi nansowania w latch 2007–2013 przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Środki fi nansowe programów operacyjnych i źródła ich 
fi nansowania w latach 2007–2013

Programy operacyjne Wartość 
(w mld EUR)

Źródło 
fi nansowania

Programy w ramach Celu Konwergencja
Infrastruktura i Środowisko 27,9 EFRR, FS
16 Regionalnych Programów Operacyjnych 16,6 EFRR
Kapitał Ludzki 9,7 EFS
Innowacyjna Gospodarka 8,3 EFRR
Rozwój Polski Wschodniej 2,3 EFRR
Pomoc Techniczna 0,5 EFRR
Rezerwa 1,3 EFRR, FS
Programy w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna 0,7 EFRR
RAZEM 67,3  

Źródło: Oręziak (2009, s. 183).
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Wymienione kwoty ujęte w Celu Konwergencja nie należą do małych. 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to bardzo duże wsparcie 
dla tej grupy gospodarki. Jest to szczególnie ważne dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw, które mogą korzystać z tych środków w ramach poniższych 
priorytetów:
1) Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
2) Infrastruktura sfery B+R,
3) Kapitał dla innowacji,
4) Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
5) Dyfuzja innowacji,
6) Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, oraz priorytet 8,
7) Społeczeństwo innowacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki 

(Program Operacyjny… 2011, s. 67).
Priorytety wraz z liczbą zawartych umów oraz wysokością dofi nansowania 

przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Priorytety i wysokość dofi nansowania 

Priorytet
Alokacja 

na priorytet 
(w mln PLN)

Liczba 
zawartych 

umów

Kwota wnioskowanego 
dofi nansowania 

w ramach podpisanych 
umów (w mln PLN)

 Priorytet 1
 6 285,49 1 311 6 078,44

 Badania i rozwój nowoczesnych  technologii
Priorytet 2

5 361,03 130 5 603,95
Infrastruktura sfery B+R

Priorytet 3
1 548,11 289 1 352,96

Kapitał dla innowacji
 Priorytet 4

 15198,06 1 658 12 796,92
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 Priorytet 5
 1 837,19 280 1 566,66

Dyfuzja innowacji
Priorytet 6

1 699,79 3 985 1 359,16Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym

 Priorytet 7 
3 876,09 32 3 796,92Społeczeństwo informacyjne budowa 

elektronicznej administracji
Priorytet 8

5 350,53 4 861 3 498,51Społeczeństwo informacyjne zwiększenie 
innowacyjności gospodarki

Priorytet 9
897,62 207 682,99

Pomoc techniczna

*Dane na dzień 13 maja 2013 roku.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, http://www.poig.gov.pl, analizy [dostęp: listopad 2013].
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 Program zwiększania innowacyjności to działania długotrwałe, trudne 
i wielowątkowe. Prowadzenie tego typu działań to jednak konieczność, aby 
przez innowacyjność zwiększać konkurencyjność gospodarki. Jakiego typu 
zadania należy ująć w programie wzrostu innowacyjności, aby zwiększyć sku-
teczność środków przeznaczonych na tę sferę działalności. 

Wymienione zadania to przede wszystkim:
1) Szeroki program edukacji przedsiębiorców, szczególnie tych ze sfery MSP, 

o celowości wprowadzania innowacji technicznych, organizacyjnych, ryn-
kowych (marketingowych);

2) Wprowadzenie do programów nauczania w szkołach licealnych i uczelniach 
wyższych (technicznych, ekonomicznych i innych) przedmiotu o tematyce 
rozwijającej przedsiębiorczość i innowacyjność;

3) Zwiększać środki na B+R oraz kontrolować celowość i skuteczność ich 
wydatkowania;

4) Zwiększyć aktywność wyższych uczelni jako centrów przedsiębiorczości 
i innowacyjności;

5) Uruchomić branżowe centra innowacyjności głównie w  sferze ma-
łych i  średnich przedsiębiorstw na zasadzie członkostwa podmiotów 
zainteresowanych;

6) Zwiększyć tempo pozyskiwania nowoczesnych technologii z krajów o wy-
sokim poziomie rozwoju;

7) Rozwijać przemysł nowoczesnych technologii;
8) Tworzyć nowoczesne miejsca pracy dla absolwentów wyższych uczelni;
9) Zwiększać możliwość wykorzystania wiedzy i kapitału intelektualnego jako 

czynnika dynamizującego rozwój gospodarczy;
10) Konsekwentnie dążyć do budowy społeczeństwa informacyjnego jako 

warunku dynamicznego rozwoju w przyszłych latach.
Główne wskaźniki rozwoju gospodarki polskiej zawarte w strategii na lata 

2007–2015 przedstawiono w tabeli 4.
Przewidywania zawarte we wskaźnikach w tabeli nie muszą się sprawdzić 

z uwagi na spowolnienie rozwoju gospodarczego. Tym bardziej należy szybko 
przystąpić do budowy i realizacji programu rozwoju innowacyjności.
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Tabela 4. Główne wskaźniki rozwoju polskiej gospodarki w latach 2007–2015
Cele 

i priorytety
Wskaźniki

UE-25 Polska

Cel SRK

Wartość wskaźnika 
w roku bazowym (2005)

Zakładana wartość 
wskaźnika

2010 2015
Średnie roczne tempo wzrostu 
PKB (%)

1,7 
(2001-05)

3,0 
(2001-05)

5,1 
(2006-10)

5,2 
(2011-15)

PKB na mieszkańca wg PPS 
(UE-25=100) 100 50 58 66
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Nakłady ogółem na działalność 
badawczą i rozwojową (B+R) 
w % PKB

1,9 
(2004)

0,56 
(2004) 1,5 2

Udział podmiotów gospodarczych 
w nakładach na działalność B+R 
(%)

54,3 
(2003)

22,6 
(2004) 30 40

Udział produktów wysokiej 
oraz średniowysokiej techniki 
w produkcji sprzedanej 
w przemyśle (%)

. 30,1 
(2004) 35 40

Eksport towarów na 1 mieszkańca 
(w tys. EUR) 6,5 (2004) 1,9 3,5 4,9

Wydajność pracy na 1 
pracującego (UE-25=100) 100 62,7 70 80

Napływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (w mld USD) . 9,6 10.0 10.0

Liczba patentów udzielonych 
rezydentom polskim (na 1 mln 
mieszkańców)

134,5 
(2001)

20 
(2004) 40 65

Wydatki na technologie 
informacyjne i telekomunikacyjne 
(w % PKB)

6,4 
(2004)

7,2 
(2004) 8 8,5

Liczba łączy szerokopasmowych 
odniesiona do liczby ludności (%) 10,6 1,9 10 25
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Wskaźnik zatrudnienia (w %):        
osób w wieku 15-64 lata 63,8 52,8 57 62
kobiet w wieku 15-64 lata 56,3 46,8 51 53
osób w wieku 55-64 lata 42,5 27,2 31 37
osób niepełnosprawnych . 13,1 (2004) 18 25
Stopa bezrobocia osób w wieku 
15-24 lata (%) 18,5 34,6 26 18

Odsetek osób z wykształceniem 
średnim w populacji 15-64 lata 
(bez zasadniczego zawodowego)

. 35,2 38 41

Odsetek osób z wykształceniem 
wyższym w populacji 15-64 lata . 13,9 15 18

Absolwenci na kierunkach 
matematycznych, przyrodniczych 
i technicznych (% absolwentów 
szkół wyższych ogółem)

24 15
(2004) 20 25

Odsetek osób w wieku 25-64 lata 
uczących się i dokształcających 11 5,5 7 10

Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, (2006, s. 76).
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Podsumowanie

Przedstawione rozważania potwierdzają, iż problematyka innowacyjności 
należy do trudnych, złożonych i wielowarstwowych. To powoduje, że poziom 
innowacyjności naszej gospodarki nie należy do wysokich, mimo wielu pro-
gramów mających za zadanie podnoszenie go oraz dość wysokich środków 
fi nansowych przeznaczanych na ten cel, zarówno ze źródeł krajowych, jak i eu-
ropejskich. Problem wymaga zatem podejmowania dalszych działań mających 
na celu intensyfi kację sfery działalności gospodarczej, jeżeli chcemy podnieść 
na wyższy poziom konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, a w konse-
kwencji całej gospodarki. Przy tym powinny to być działania o właściwym 
stopniu zorganizowania i motywowania zainteresowanych, realizowane według 
opracowanych i przyjętych procedur oraz nadzorowane przez odpowiednio 
przygotowane instytucje.

Należy przede wszystkim wytworzyć atmosferę, aby innowacyjności nie 
traktować wyłącznie jako metody pozwalającej na skuteczne konkurowanie 
z  innymi producentami, na umacnianie pozycji rynkowej – co oczywiście 
jest bardzo ważne, lecz jako fi lozofi ę działania przedsiębiorstwa, w realizację 
których zaangażowana jest cała załoga. 

Wspomniana fi lozofi a działalności innowacyjnej ma prowadzić do takie-
go stanu, aby tworzyć nowe przestrzenie funkcjonowania fi rmy, w których 
tradycyjna konkurencja nie ma miejsca. Powyższy problem w  literaturze 
przedmiotu określany jest mianem „tworzenia błękitnych oceanów”. Istota tego 
typu działalności interpretowana jest następująco: „To, co zawsze oddzielało 
zwycięzców od przegranych w tworzeniu błękitnych oceanów, to podejście 
do strategii. Firmy uwiązane w czerwonym oceanie reprezentowały podejście 
konwencjonalne, wyścig w zwalczaniu konkurencji poprzez budowę pozycji 
obronnej w istniejącym porządku w branży. To zaskakujące, ale twórcy błękit-
nych oceanów nie porównują się z konkurencją za pomocą zestawu wskaźników 
(benchmark), natomiast posługują się inną logiką strategiczną, która nazywamy 
innowacją w dziedzinie wartości lub krótko – innowacją wartości. Innowacja 
wartości jest kamieniem węgielnym strategii błękitnego oceanu, ponieważ 
zamiast koncentrować się na pokonaniu konkurencji stara się by konkurencja 
przestała być istotna, co jest możliwe przez stworzenie nowej wartości dla 
nabywców i własnej fi rmy (Chan Kim, Manborgne 2010, s. 30), a tym samym 
otwarcie nowej, wolnej przestrzeni rynkowej. 

Wymienioną nową przestrzeń rynkową ma tworzyć zaproponowany pro-
gram wdrażania innowacyjności traktowany jako działanie systemowe. Przez 
jego realizację przedsiębiorstwa będą mogły tworzyć nowe sfery działalności 
rynkowej, w których istniejący konkurenci nie będą mieć większego znacze-
nia lub ich znaczenie będzie marginalne. Aby tak się stało, należy zdobyć się 
na ogromny wysiłek organizacyjny oraz fi nansowy, a także na przekonanie 
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zainteresowanych do takiego wysiłku. Tylko wówczas można spodziewać się 
pozytywnych efektów zespolonych działań. 
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The Programme of Development of Economy 
Innovativeness – Ways of Increasing Measures 
Effi cacy

Summary

The issues of economy’s innovativeness currently belong to the 
priority tasks. Innovation in the economy is a factor which directly aff ects 
competitiveness of the entities operating in the internal market but, fi rst of 
all, in foreign markets. Th e Polish economy in the sphere of innovativeness is 
placed in a distant position as compared to the leading European countries. 
Th is state of aff airs is caused by many factors of the objective nature (e.g. 
fi nancing R&D), but also the subjective one sticking in business entities 
(anxiety of the risk to be involved in innovative activities). 

In his article, the author indicates the necessity to undertake actions both 
in the scale of national economy and by the business entities themselves, 
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increasing the hitherto level of innovativeness. Th is will contribute to an 
increase of competitiveness of the entities operating in diff erent markets and, 
owing to that, to growth of competitiveness of the whole economy.  

Key words: knowledge, intellectual capital, innovativeness, competitive-
ness, development strategies.
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