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„Istnieje samochód pełen innowacji 
złożony tylko i jedynie z samych innowacji”

(z reklamy telewizyjnej)

Wstęp

Fascynacja „innowacją”, autorstwa alchemików biznesu, jako nie-
mal kamieniem fi lozofi cznym współczesnej gospodarki, o  czym 
świadczy motto zaczerpnięte z  reklamy wielokrotnie powtarzanej 
w serwisach telewizyjnych, skłania do analizy fi lozofi cznej par excel-
lence tego pojęcia oraz zjawiska polegającego na zdominowaniu nar-
racji menedżerskiej przez „innowacyjny” szlagwort9. Zrozumiałe 
przeto, że pierwszy numer siedemnastego tomu periodyku „Philo-
sophy of Management” poświęcony został fi lozofi i innowacji wła-
śnie. Redaktor (Guest Editor) tego numeru Vincent Blok jest profe-
sorem holenderskiego Uniwersytetu w  Wageningen, gdzie kieruje 
zespołem nauk społecznych. W przedmowie (s. 1–5) odnotowuje on 
emblematyczną pozycję innowacji we współczesnym biznesie. Firmy 
takie jak Apple czy Google, pisze, określane jako innowacyjne 

9  Szlagwort (niem. Schlagwort) – wyraz lub zwrot w piosence łatwy do zapamiętania, wpa-
dający w ucho, hasłowy. Zazwyczaj pojawia się w tytule, na początku piosenki lub w refre-
nie. Często decyduje o sukcesie utworu. Szlagwort niekiedy żyje własnym życiem, stając się 
obiegowym zwrotem, pojawia się w  tytułach prasowych (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Szlagwort).
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wyznaczają kierunki i  modę, pełniąc rolę wcześniej przynależną 
uczonym i artystom.

Nie tylko fi rmy, ale także politycy nawołują obecnie do innowa-
cyjności jako czynnika sprzyjającego konkurencyjności, redukując 
reguły i  przepisy ograniczające innowacyjność (deregulacja). Na 
dowód tego Blok wskazuje dokument Komisji Europejskiej (Europe-
an Commission 2017) dodając, że Unia Europejska bywa nawet 
nazywana Unią Innowacyjną. Podobnie postępują fi rmy zachęcane 
przez teoretyków zarządzania głoszących „innowacyjność albo 
śmierć” (Freeman 1982). Innowacyjność odnoszona jest do osób, 
fi rm, gospodarki jako całości, a nawet do współczesnego społeczeń-
stwa. Jednakże, jak zauważa Blok, pojęcie innowacji jest niejasne, 
podobnie jak nie jest jasny wpływ innowacyjności na społeczeń-
stwo. 

Z  jednej strony pojęcie innowacji początkowo odnoszące się 
do nowości obejmując naśladowanie, wynalazczość, twórczą 
wyobraźnię, zmianę, zostało ostatnio zawężone do innowacji 
technicznej i innowacji handlowej (Godin 2009). Rodzi to takie 
oto pytania natury filozoficznej:, Dlaczego innowacja stała 
się tak ważna w  dwudziestym stuleciu? Dlaczego innowacja 
odnoszona jest głównie do innowacji technologicznej? Dlaczego 
innowacja jest innowacją handlową i  czy jest to konieczne? 
Z drugiej strony, czy ten paradygmat ekonomiczny jest „odpo-
wiedzialny” za efekt cieplarniany spowodowany technicznymi 
innowacjami powodując niszczenie środowiska, uszczupla-
nie zasobów naturalnych i  zubożenie społeczeństw (Blok 
& Lemmens 2015)? Te i  inne pytania skłaniają do podjęcia 
debaty filozoficznej dotyczącej pojęcia innowacji i  stosownej 
refleksji stanowiąc wielkie wyzwanie naszych czasów (Blok 
2018: 2).

Na pilność sprawy wiążącą się z pojęciem odpowiedzialnej inno-
wacji10 zwraca uwagę Unia Europejska wzywająca do uwzględniania 

10  Od roku 2014 ukazuje się „Journal of Responsible Innovation” (JRI) stanowiący forum 
dyskusyjne o  zagadnieniach związanych z  zarządzaniem innowacjami opartymi na wiedzy. 
JRI oferuje humanistom, badaczom społecznym, analitykom polityki i  badaczom prawa, 
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etycznych i społecznych aspektów innowacji. Innowacje techniczne 
powinny być nie tylko zyskowne ekonomicznie, ale także zrówno-
ważone, społecznie pożądane i  akceptowalne etycznie. Redakcja 
periodyku poświęconego fi lozofi i zarządzania zwróciła się więc do 
środowiska badaczy z  zaproszeniem do opracowania artykułów 
podejmujących następujące zagadnienia11 (research agenda) fi lozo-
fi czne dotyczące innowacji:

1.  Plusy i  minusy ekonomicznego paradygmatu głoszącego, że 
czynnikiem rozwoju są innowacje technologiczne.

2.  Rozważenie czy i w jakim stopniu konceptualizacja innowacji 
jest korzystna dla społeczeństwa. W szczególności czy Szum-
peterowska „twórcza destrukcja” nie zagraża społeczeństwu, 
eliminując wcześniejsze reguły i dawniejszy ład (jest to okre-
ślane, jako faustowski aspekt innowacji).

3.  Zagadnienie etycznej odpowiedzialność fi rm za innowacje, 
których konsekwencje nie są znane, a także za niezamierzone 
skutki spowodowane korzystaniem z innowacji.

4.  Rozważenie znaczenia pojęcia „odpowiedzialna innowacja”, 
szczególnie gdy jej wpływ nie jest znany oraz tego, jak należy 
ujmować w kategoriach etycznych nieznaną przyszłość. Propo-
nowane są ujęcia określane jako: „imperatyw odpowiedzialno-

a także naukowcom i inżynierom możliwość prezentowania krytycznego stanowiska w spra-
wie relacji między różnymi podejściami do koncepcji odpowiedzialnej innowacji. Podejścia te 
obejmują etykę, ocenę technologii, zarządzanie, zrównoważony rozwój, integrację społeczno-
-techniczną i  inne. JRI zwraca szczególną uwagę na ocenę szerszego i  bardziej subtelnego 
wymiaru ludzkiego i społecznego innowacji – w tym wymiaru moralnego, kulturowego, poli-
tycznego i religijnego, ryzyka społecznego i zrównoważonego rozwoju. Periodyk jest wspiera-
ny przez następujące instytucje: Arizona State University, Karlsruhe Institute of Technology, 
University of Exeter, Maastricht University (https://www.tandfonline.com/ toc/tjri20/cur-
rent).

Od roku 2004 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w  Nowym Sączu 
wydaje „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (JEMI).
11  Miało to miejsce na dorocznej konferencji poświęconej fi lozofi i zarządzania jak odbyła 
się w St. Annes’ College w Oksfordzie w roku 2016.
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ści” Jonasa12 i  „bezwarunkowa odpowiedzialność” Levinasa13 
(Blok 214).

5.  Jak powinno się postępować z  rozbieżnościami dotyczącymi 
władzy, wizji, celu, motywów występującymi między interesa-
riuszami zaangażowanymi w proces tworzenia odpowiedzial-
nych innowacji i  nowych technologii, takich jak modyfi kacja 
genetyczna, nanotechnologia, syntetyczna biologia.

6.  Rozważenie tego w jakim stopniu interesariusze są wzajem-
nie odpowiedzialni wobec siebie i  jakie są normy odpowie-
dzialnej innowacji przy danych: inwestycjach, niezrównowa-
żonym ryzyku, niepełnej informacji, asymetrii interesariuszy 
zaangażowanych w handlowe praktyki innowacyjne.

Spośród nadesłanych artykułów wybrano sześć opracowań doty-
czących odpowiedzialnej innowacji, z których trzy pierwsze odno-

12  „Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa należy do najpopularniejszych nurtów etyki glo-
balnej. Najczęściej traktowana bywa, jako zbieżna w  swoich formułach z  etyką »trwałego 
i zrównoważonego« rozwoju. Stosunek ten nie jest jednak jednoznaczny. Etyka Jonasa, odwo-
łując się procesu ewolucji i podkreślając unikalność jego efektów, koncentruje się na ich ochro-
nie. Takie założenia aksjologiczne prowadzą do koncepcji heurystyki strachu stanowiącej, zda-
niem Jonasa, przesłankę aktywności wobec problemów globalnych we współczesnym świecie. 
Podejście to podważa jednak ideę »rozwoju trwałego i zrównoważonego«, jako podstawowego 
imperatywu działania ludzkości. Problem heurystyki strachu wymaga więc z  perspektywy 
»rozwoju trwałego i zrównoważonego« głębokiej analizy” (H. Ciążela, Etyka odpowiedzialno-
ści Hansa Jonasa a „trwały i zrównoważony rozwój” (Imperatywy i dylematy), http: //yadda.
icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-article-BPL2-0007-0018).
13  „Lévinas nie tworzy kodeksu moralnego, nie nawołuje nawet do wypełniania obowiązku 
wobec bliźniego (odwołuje się tylko do jednego przykazania: nie zabijaj). To nie siła norm, 
bowiem wywołuje obowiązek. To inni swoją słabością, a nie siłą zobowiązują nas moralnie. 
Zarazem sfera moralności jest nieokreślona i niejednoznaczna, gdyż, chociaż odpowiedzial-
ność jest bezwarunkowa, to nie wiemy i nie możemy wiedzieć, czy sprostaliśmy wymaga-
niom przez nią nałożonym. Nieokreśloność odpowiedzialności może być mocnym lub sła-
bym punktem tej etyki, w zależności od tego, czy wierzy się w etyczną moc jasnych reguł 
i  nakazów, czy też w  apodyktyczność samej odpowiedzialności i  obowiązku, jako takich. 
(K. Guczalska, Myśl, która myśli więcej niż myśli?, http://www.guczalska.pl/teksty-akademic-
kie/mysl-ktora-mysli-wiecej-niz-mysli-levinas.html).
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szą się do pierwszego punktu listy zagadnień, a pozostałe dotyczą 
relacji między odpowiedzialnością a  innowacjami. Oto omówienie 
streszczające to, co zawierają opublikowane artykuły; nieco obszer-
niej streściłem artykuł poświęcony ujęciu nawiązującemu do fi lozo-
fi i Adama Smitha, artykuł ten bowiem uważam za fi lozofi czny par 
excellence.

Ekonomia ewolucyjna a rola konsumenta w procesie 
tworzenia innowacji

Zagadnieniu temu poświęcony jest artykuł czterech autorów Micha-
ela P. Schlaile’a, Matthiasa Muellera, Michaela Schrama i Andreasa 
Pyki z Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie, zatytułowany Evo-
lutionary Economics, Responsible Innovation and Demand: Making 
a Case for the Role of Consumers (s. 7–39). Autorzy ci poddają krytyce 
ekonomię neoklasyczną opowiadając się za ekonomią ewolucyjną. 
Zestawiają oni cechy charakterystyczne, wadliwej ich zdaniem, eko-
nomii neoklasycznej z, ich zdaniem właściwszą, ekonomią ewolu-
cyjną. Tę pierwszą cechują: fi zykalizm mechanicystyczny, „ekon” 
jako sprawca (homo economicus) zachowujący się jak kalkulująca 
maszyna, dbałość o własny interes, dążenie do równowagi, innowa-
cje egzogeniczne, zmatematyzowana metodologia. Tę drugą cechu-
ją: ewolucjonizm, organiczne procesy, ludzie jako sprawcy, ograni-
czona racjonalność, poleganie na heurystykach, zróżnicowane 
interesy w  tym interesy moralne14, organizacje jako społeczności, 
innowacje endogenne, interdyscyplinarność.

Autorzy rozważają kwestie etyczne i ich wpływ na badania doty-
czące odpowiedzialnej innowacji (responsible innovation). Szczegól-
ną uwagę zwracają na, jak sądzą, pomijanego dotychczas konsu-

14  Autorzy przywołują pojęcie ograniczonej moralności (bounded morality) zaproponowane 
przez Schlaile i  in. (2016) rozumianej jako działanie pod wpływem rozmaitych kodeksów 
i pluralistycznego światopoglądu spowodowanego społecznym uczeniem się oraz uczestnic-
twem w licznych grupach społecznych. Jest to spowodowane biologicznymi i kulturowymi 
procesami ewolucyjnymi.



368

Opinie i   informacje o  publikacjach

menta15. Ich zdaniem niezbędne jest uwzględnienie konsumenckiej 
odpowiedzialności społecznej (consumer social responsibility). Zasta-
nawiają się oni nad tym, czy odpowiedzialność powinna być indywi-
dualna, zbiorowa, czy łączna. W dalszej części tego obszernego arty-
kułu autorzy prezentują oparty na agentach16 model symulacyjny 

15  Por. T. Airaksinen, Professor Gasparski on Design and Entrepreneurship, „Zagadnienia 
Naukoznawstwa”, 2 (212), 2017, s. 135–147.
16  „Modele oparte na agentach (agent-based model ABM) to klasa modeli obliczeniowych do 
symulacji działań i  interakcji autonomicznych agentów (zarówno indywidualnych, jak 
i zbiorowych podmiotów, takich jak organizacje lub grupy) w celu oceny ich wpływu na sys-
tem jako całość. Łączą elementy teorii gier, systemów złożonych, emergencji, socjologii 
obliczeniowej, systemów wieloagentowych i programowania ewolucyjnego. Metody Monte 
Carlo są stosowane w celu wprowadzenia losowości. Zwłaszcza w zakresie ekologii ABM są 
również nazywane modelami indywidualnymi (individual-based models IBM), a  osoby 
w ramach IBM mogą być prostsze niż w pełni autonomiczne czynniki w ramach ABM. Prze-
gląd najnowszej literatury na temat modeli indywidualnych, modeli agentowych i  syste-
mów wieloagentowych pokazuje, że ABM są wykorzystywane w niezwiązanych z kompute-
rami dziedzinach naukowych, w tym w biologii, ekologii i naukach społecznych. Oparte na 
agentach modelowanie wiąże się, ale różni się od koncepcji systemów wieloagentowych lub 
symulacji wieloagentowych, ponieważ celem ABM jest poszukiwanie wyjaśniającego wglądu 
w  zbiorowe zachowanie agentów przestrzegających prostych zasad, zwykle w  systemach 
naturalnych, a nie w projektowaniu agentów lub rozwiązywaniu konkretnych problemów 
praktycznych lub inżynierskich. 

Modele oparte na agentach są rodzajem modelu mikroskali, który symuluje jednocze-
sne operacje i  interakcje wielu agentów, próbując odtworzyć i  przewidzieć pojawienie się 
złożonych zjawisk. Proces ten polega na pojawieniu się od niższego (mikro) poziomu syste-
mów do wyższego (makro) poziomu. Kluczowe jest to, że proste zasady zachowania generu-
ją złożone zachowanie. Zasada ta, znana jako K.I.S.S. („Keep it simple, stupid”), jest szeroko 
stosowana w społeczności modelującej. Inną główną zasadą jest to, że całość jest większa 
niż suma części. Poszczególni agenci są zazwyczaj określani jako zdecydowanie racjonalni, 
podejrzewani o działanie w tym, co postrzegają jako swoje własne interesy, takie jak repro-
dukcja, korzyść ekonomiczna lub status społeczny, przy użyciu heurystyki lub prostych 
zasad podejmowania decyzji. Pracownicy ABM mogą doświadczyć „uczenia się”, adaptacji 
i reprodukcji. 

Większość modeli opartych na agentach obejmuje: (1) wielu agentów wyszczególnio-
nych w różnych skalach (zazwyczaj określanych jako ziarnistość agentów); (2) heurystyki 
decyzyjne; (3) zasady uczenia się lub procesy adaptacyjne; (4) topologii interakcji; i (5) śro-
dowiska. ABM są zwykle implementowane jako symulacje komputerowe, zarówno jako 
oprogramowanie niestandardowe, jak i za pomocą zestawów narzędzi ABM, a to oprogra-



369

Prakseologia nr 160/2018
DOI:  10.7206/prak.0079-4872_2015_160_14

heterogenicznych konsumentów oraz ich wpływ na odpowiedzialną 
innowację.

W  podsumowaniu artykułu autorzy zwracają uwagę na to, że 
ekonomia behawioralna lepiej objaśnia pojęcie innowacji, w szcze-
gólności innowacji odpowiedzialnej, aniżeli ekonomia głównego 
nurtu, wskazuje ona bowiem liczne źródła preferencji aktorów eko-
nomicznych w tym także preferencji moralnych. Ponadto w artyku-
le rozważono kwestie etyczne dotyczące konsumentów oraz ich 
odpowiedzialności, a  także zagadnienie władzy (power) związanej 
z  tym kontekstem. Umożliwia to analizę sieci społecznych (social 
network analysis) w celu wskazania tych aktorów, którzy w istotny 
sposób wpływają na to, że działanie jest odpowiedzialne. Autorzy 
artykułu przywołują tezę Bloka i in. (2015: 156) iż „w praktyce prze-
mysłowej i  sektorze prywatnym fi rmy zaangażowane w  procesy 
innowacyjne nie dzielą odpowiedzialności za innowację z interesa-
riuszami”.

Zaprezentowany w  artykule model symulacyjny zaangażowania 
aktorów wskazuje na znaczącą rolę konsumentów w  tworzeniu 
i upowszechnianiu odpowiedzialnych innowacji. Autorzy korzystają 
z  modelu symulacyjnego Muellera i  in. (2015) reprezentującego 
pierwszą próbę analizy zachowań konsumentów, wcześniej nie bra-
nych pod uwagę w badaniach nad (odpowiedzialnymi) innowacjami. 
Model ten nie uwzględnia wszystkich aspektów, jednakże umożliwia 
analizę wpływu ograniczonej racjonalności (bounded rationality) kon-
sumentów na procesy innowacyjne. Ponadto autorzy posługują się 
tym modelem do analizy kreacji i dyfuzji odpowiedzialnych innowa-
cji. Zwracają oni uwagę na to, że model uwzględnia jedynie część 
odpowiedzialnego popytu konsumentów, mianowicie konsumpcji 
traktowanej jako głosowanie (consumption as voting), skutkującego 
tym jakie innowacje i jakie fi rmy pozostają na rynku (s. 22).

mowanie może być następnie wykorzystane do przetestowania, w  jaki sposób zmiany 
w  poszczególnych zachowaniach wpłyną na pojawiające się ogólne zachowanie systemu” 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Agent-based_model).
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Uwzględnienie wielorakości, dynamiki oraz ograniczonej racjo-
nalności sprawców (agents) eliminuje tzw. proste rozwiązania. 
Ujawnia się „pustka odpowiedzialnościowa”. Ujawnia się także fakt 
zwracania uwagi jedynie na negatywne strony innowacji, bądź 
ignorowania tego wpływu wywieranego przez innowacje. Prowa-
dzić to może do monopolizacji pomniejszającej zdolność do inno-
wacji. Świat realny jest bardziej złożony niż model zaprezentowany 
przez autorów. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niewy-
starczająca dla zapewnienia odpowiedzialnych innowacji, niezbęd-
ne jest uwzględnienie konsumenckiej odpowiedzialności społecz-
nej (consumer social responsibility). Pożądany jest symbiotyczny 
ekosystem innowacyjny (Mazzucato 2016: 271). Polityka innowa-
cyjna powinna promować innowacje odpowiedzialne, uwzględnia-
jąc role spełniane przez wszystkich aktorów występujących w łań-
cuchu innowacyjności.

Odpowiedzialne innowacje rozpatrywane 
z perspektywy Adama Smitha

Autorem artykułu Responsible Innovation: a  Smithian Perspective 
(s. 41–57) jest Mathias P Hűhn z University of Navarra w Pampel-
unie. Uznając za błędne traktowanie jako charakterystycznego dla 
Smitha ujęcia egoistycznego (selfi shness) w  ekonomii, autor ten 
wskazuje współczucie i  podzielanie wspólnych uczuć (sympathy), 
jako właściwą alternatywę dla Szumpeterowskiego modelu innowa-
cji w  ekonomii głównego nurtu. Odkrycie jest pobudzane trzema 
uczuciami: ciekawością, zaskoczeniem i podziwem, zaś działalność 
ekonomiczna jest powodowana współczulną wyobraźnią (sympa-
thetic imagination), potrzebą zmiany, dążeniem do zajęcia lepszej 
pozycji w  życiu i  chęcią uzyskania nagrody. Adam Smith, właśnie 
wskazując odczuwającą wyobraźnię, łączy w elegancki sposób jed-
nostkę (człowieka) ze społeczeństwem. Według Smitha proces 
innowacyjny jest procesem społecznego tworzenia, konstruowania, 
a nie destrukcji opartej na sobkostwie i egoizmie. Autor dowodzi, że 
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społeczny proces innowacji jest właściwą alternatywą podejścia 
w swej istocie aspołecznego i amoralnego (ekonomizm) oraz ideolo-
gicznie normatywnego (odpowiedzialna innowacja).

Odpowiedzialna innowacja, jako kierunek badań, jest kombina-
cją dwu wcześniejszych kierunków cieszących się zainteresowaniem 
badaczy – etyki biznesu skupionej na odpowiedzialności indywidu-
alnej i społecznej odpowiedzialności biznesu. To połącznie obu kie-
runków nastąpiło jako konsekwencja uznania, że szybsza innowa-
cyjność sprzyja konkurencyjności fi rm. Wymaga to integracji 
ekonomii i etyki, co nie jest łatwe ze względu na antagonistyczne 
stosunki między nimi. Hűhn uważa, że powrócić należy do auten-
tycznego pozytywnego podejścia Adama Smitha, rezygnując 
z szumpeterowskiej twórczej destrukcji. Innowacja, zarówno w uję-
ciu Szumpeterowskim, jak i zgodnym z ujęciem ekonomii głównego 
nurtu, jest koncepcją nieuwzględniającą aspektów społecznych 
(asocial) oraz aspektów moralnych (amoral). Nieprawdziwe jest tak-
że przypisywanie ujęciu Smitha jego rzekomego ufundowania na 
„skale interesu własnego” głoszone nawet przez niektórych nobli-
stów ekonomicznych. Tymczasem ekonomia Smitha jest oparta na 
aktywnym podmiocie działającym, którego działania opisuje, 
bowiem ujęcie Smitha ma charakter deskryptywny, a  nie norma-
tywny. 

Smith dowodzi, że działający człowiek zanim podejmie działa-
nie, rozważa, co dobrego (right) chciałby osiągnąć. Owo dobro ma 
konotacje moralne. Badacze spuścizny Smitha wskazują, że kwestia 
sumienności (theory of the conscience) jest istotnym składnikiem 
jego intelektualnego dorobku. Można wręcz stwierdzić, że kwestia 
sumienności zajmuje centralną pozycję w  jego fi lozofi i ekonomii. 
Należy przeto interpretować treści zawarte w  dziele Wealth of 
Nation’s (Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów) zgod-
nie z tym, co Smith przedstawił we wcześniejszej pracy, tj. Th eory of 
Moral Sentiments (Teoria uczuć moralnych). Takie ujęcie wskazuje, że 
istotnym składnikiem podejmowania decyzji przez człowieka jest 
uwzględnienie aspektu uczuciowego/moralnego (the sympathy 
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manoeuvre). Potwierdza to ostatnia rewizja dokonana przez Smitha 
w  Th eory of Moral Sentiments polegająca na dodaniu podrozdziału 
krytycznie odnoszącego się do argumentu niewidzialnej ręki rynku 
autorstwa Bernarda Mandeville’a. Mimo tego dzisiejsi ekonomiści 
głównego nurtu przypisują ten argument Smithowi. Z tego względu 
powiada się o „Chicagowskim Smithie”, odróżniając go od prawdzi-
wego Smitha, zwanego, od nazwy miejscowości jego urodzenia i dla 
podkreślenia autentyzmu, „Kirkcaldy Smith” (Evensky 2005). 

Według Smitha, pisze Hűhn, podstawą działań gospodarczych 
(ekonomii) jest współdziałanie (cooperation), a więc czynnik pozy-
tywny, a nie destrukcja. Potwierdza to także współczesna antropo-
logia. Innowacja jest tworzona w społeczeństwie. Tym różni się ona 
od ujęcia Szumpeterowskiego oraz od tzw. odpowiedzialnej innowa-
cji (responsible innovation RI). Podmiot działający wg Smitha jest 
innowacyjny stale, gdy tymczasem szumpeterowski przedsiębiorca 
jest innowacyjny od czasu do czasu. Model Smitha zakłada zmiany 
ewolucyjne, w odróżnieniu od szumpeterowskiego niszczenia stare-
go rynku (destrukcji) na rzecz nowego rynku. Model Smitha przy-
równać można do darwinowskiej ewolucji dokonywanej w  społe-
czeństwie i  dla jego dobra. Według Smitha innowacja jest 
społecznym procesem zdolnym do przezwyciężenia antagonizmu 
między etyką i ekonomią. Jeśli tak jest w rzeczywistości to innowa-
tor tworzyć będzie innowacje nie przeciw społeczeństwu, lecz dla 
społeczeństwa. Takie ujęcie wskazuje także jak należałoby wzboga-
cić rozumienie pojęcia odpowiedzialnej innowacji. 

Smith wskazuje ciekawość (wonder), zdziwienie (surprise) 
i zachwyt (admiration), jako uczucia (sentiments) pobudzające dąże-
nie do poznawania świata, zaś tym, co leży u podłoża naukowego 
postępu jest wyobraźnia (imagination). Na wyobraźni zasadzają się 
uczucia: współczucia, odczuwania żalu oraz podzielania tego, co 
doznają inni. Uczucia te nadają sens podejmowaniu decyzji. Uczu-
cie, jako zdolność człowieka i  chęć (desire) do wyobrażenia siebie 
w sytuacji innego, a przy tym perspektywa niezależnego obserwato-
ra, prowadzą do wzajemnej oceny działań różnych podmiotów. 
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„Każda wymiana rynkowa zaczyna się od wyobrażenia każdego 
z partnerów w sytuacji kontrpartnera” – pisze Hűhn – dodając, że 
uczucie to jest warunkiem wstępnym wymiany, niezależnie od tego, 
co jest jej przedmiotem. Według Smitha nie czyste sobkostwo skła-
nia ludzi do wyjścia na rynek, ale potrzeba wymiany, zamiany 
i  zastąpienia (truck, barter, exchange). „Rynek Kirkcaldy Smitha 
funkcjonuje bardzo dobrze bez brutalnego egoizmu rządzącego 
rynkiem Chicago smithowskiego homo economicus” – pointuje 
Hűhn. I dalej pisze: „Jeśli Kirkcaldy Smith, a nie kompletnie fi kcyj-
ny Chicago Smith, byłby podstawą teorii ekonomicznej, teoria ta 
i praktyka usytuowałaby kooperację, a nie destrukcyjną twórczość 
czy radykalne sobkostwo, w swym centrum”.

Smith, jako fi lozof moralności zdającej sprawę z zachowań ludzi, 
a więc deskryptywnej, nie narzuca norm postępowania. Czynią tak 
autorzy nurtu neoklasycznego oraz teoretycy społecznej sprawie-
dliwości, a także niektórzy etycy biznesu, których podejście ma cha-
rakter normatywny, a  czasem wręcz ideologiczny. Te ekstrema 
bazują na postulatach, a nie na obserwacji. Narzucają więc sposób 
postępowania uznawanego za odpowiedzialne. Smith natomiast nie 
jest dogmatyczny. Jest także sceptyczny wobec uznawania władzy 
państwowej za arbitra, szczególnie, gdy chodzi o  innowacje. Jego 
zdaniem innowacje oparte na uczuciach i zakorzenione społecznie 
(socially embeded) oferują wolne od ideologii ujęcie opisujące jak 
rozkwit ludzkości i  innowacje wzajem się wspierają. Dominuje 
pozytywne ujęcie (double hermeneutic) troski o  wspólne dobro, 
a  uczucia eliminują sobkostwo i  destrukcję jako teoretyczną siłę 
motoryczną ekonomicznej aktywności. Twórczość ludzi jest moty-
wowana częściej dobrem społecznym, niż interesem indywidual-
nym.

Smith opisuje jak ludzie podejmują decyzje i wskazuje sumienie 
osób działających stanowiące mieszankę (mix) moralności indywidu-
alnej i moralności społecznej. Znamienny jest dlań wrodzony (innate) 
sens odpowiedzialności, nie zawsze przestrzeganej, ze względu na 
„kruchość” („frail”) ludzi. Takie ujęcie jest charakterystyczne dla 
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przedoświeceniowego ujęcia. Ujęcie oświeceniowe natomiast traktu-
je RI normatywnie traktując indiwidua negatywnie.

Hűhn konkluduje: „Wydaje się, że odpowiedzialna innowacja jest 
powodowana przez dwa uczucia: chęć skłonienia wszystkich zaan-
gażowanych stron do etyczności oraz dążenie do zapewnienia wpły-
wu człowieka na to, jaka ma być przyszłość”. Kombinacja tych dwu 
uczuć jest aksjomatem oświeceniowym; cała nauka ma tworzyć pra-
wa, zgodnie z którymi ludzie powinni postępować: postępuj dobrze, 
bo inaczej będziesz ukarany przez społeczeństwo (RI); bądź racjo-
nalny, bo inaczej będziesz ukarany przez rynek (ekonomizm). Jed-
nakże aksjomaty zasadzają się na wierze. Koncepcje Odpowiedzial-
nej Innowacyjności, Obywatelstwa Korporacyjnego, Społecznej 
Przedsiębiorczości i podobne są ugruntowane na etyce Kanta i kon-
sekwencjalizmie. Hűhn tymczasem zachęca do deskryptywnej etyki 
cnót odwołując się do dorobku Smitha wskazującego wspólne 
dobro, jako wartość łączącą społeczną sprawiedliwość i  osobistą 
wolność. „Przeto każdy, kto pragnie stworzyć odpowiedzialną inno-
wację, powinien dbać o cnoty powodujące, że ludzie, jako członko-
wie społeczeństwa są szczęśliwi i wspierają społeczeństwo dostar-
czające możliwości uczenia się”.

Innowacje – podejście systemowe: w perspektywie 
filozoficznej

Autorami artykułu Innovation Systems Approach: A  Philosophical 
Appraisal (s. 59–77) są Arash Moussavi z National Research Science 
Policy Institute w Teheranie oraz Ali Kermanshah z Graduate Scho-
ol of Management and Economics, Sharif University of Technology 
w Teheranie. Autorzy ci zdają sprawę z epistemologicznych podstaw 
innowacyjnego podejścia systemowego obecnego w polityce nauko-
wej od blisko trzech dekad. Rekonstruują oni istotę i ewolucję tego 
podejścia wskazując pojęciową – ich zdaniem – rewolucję w trady-
cyjnym traktowaniu innowacji przez ekonomię. Według tych auto-
rów podejście określane jako Innowacyjny System (IS) angażuje 
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badania interdyscyplinarne przesądzające o  innowacyjności kraju, 
sektora lub regionu. Podejście to jest stosowane przez badaczy 
i polityków (policy makers) oraz ekspertów z organizacji międzyna-
rodowych, będąc podstawowym narzędziem analizy i oceny postę-
pu ekonomicznego i konkurencyjności17.

Głównym problemem rozpatrywanym przez autorów jest odpo-
wiedź na pytanie o naukową zasadność podejścia IS na drodze rekon-
strukcji epistemologicznej dokonywanej na podstawie modelu zmia-
ny pojęciowej autorstwa Paula Th agarda (1992). Współczesne badania 
zmian konceptualnych dotyczą dwu aspektów: struktury i procesu. 
Aspekt pierwszy dotyczy istoty systemów pojęciowych i relacji mię-
dzy nimi a dawniejszymi, zaś aspekt drugi dotyczy procesu tworzenia 
tych systemów. Th agard traktuje pojęcia jako punkty i opisuje struk-
turę systemów pojęciowych w  kategoriach relacji między częścią 
i  całością, a  więc systemowo. Pojęcie systemu innowacyjnego nie 
występuje w  ekonomii głównego nurtu. Zostało ono wprowadzone 
jako konkurencyjne wobec ortodoksyjnego ujęcia charakterystyczne-
go dla ekonomii neoklasycznej. Autorzy opisywanego artykułu korzy-
stają z normatywnego naturalizmu w zastosowaniu do studiów nad 
innowacjami. Stosują oni podejście wskazane przez Th agarda doty-
czące rewolucji pojęciowych. Na tej podstawie formułują oni charak-
terystykę naukowego statusu systemu innowacyjnego jako konstruk-
tu intelektualnego; syntezę opisu i  debat zawartych w  literaturze 
przedmiotu. Czynią to dla wzbogacenia, jak piszą, epistemologicznej 
samoświadomości badaczy nad innowacjami.

Cnoty i niecnoty, czyli zalety i wady, innowacji

Autorem artykułu Th e Virtues and Vices of Innovators (s. 79–95) jest 
Martin Sand z  Instytut for Technology Assessment and Systems 

17  Niech mi wolno będzie zauważyć, że przykładem naukoznawczej analizy tego rodzaju 
jest publikacja Komitetu Naukoznawstwa PAN: Ewaluacja w  procesie tworzenia i  realizacji 
polityki naukowej i  innowacyjnej pod red. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek, Polska Akademia 
Nauk, Warszawa 2017.
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Analysis Politechniki w Karlsruhe. Autor stwierdza, że proces inno-
wacyjny jest niezwykle złożony i niepewny w związku z czym auto-
rzy innowacji nie panują nad znacznymi fragmentami tego procesu, 
w szczególności dotyczy to możliwych konsekwencji nowych tech-
nologii. Powoduje to, że podnoszone są głosy przeciw stosowaniu 
modeli odpowiedzialności opartych na tzw. agentach. Autor jednak-
że prezentuje pogląd, że odpowiedzialne badania i takież innowacje 
zakładają racjonalnych agentów motywowanych racjonalnymi prze-
słankami. Postulowana jest etyka cnót jako podstawa podejmowa-
nia dobrych decyzji. Twórczość i  zapał są cechami wiarygodnego 
charakteru dla przezwyciężenia niepewności związanych z  proce-
sem innowacyjnym. Odpowiedzialność innowatorów należy trakto-
wać nie jako hamulec aktywności lecz jako czynnik skłaniający do 
uczciwości i zadowolenia.

Dopuszczalne działania a przedsiębiorczość robotów

Autorami artykułu o  dość długim tytule Can Merging a  Capability 
Approach with Eff ectual Processes Help Us Defi ne a  Permissible Action 
Range for AI Robotics Entrepreneurship? (s. 97–113), są Yuko Kamishi-
ma z Ritsumeikan University w Kioto, Bart Gremmen z Wageningen 
University and Research oraz Hikari Akizawa z Oikos Research LLC 
w Tokio. Artykuł rozpoczyna się od analizy wpływu sztucznej inteli-
gencji (AI), w szczególności robotów na cele i wartości. Autorzy przy-
puszczają, że roboty mogą być potencjalnie bardziej inteligentne niż 
ludzie w  związku z  czym rozpatrzenia wymaga przedsiębiorczość 
robotów. Mogą one bowiem działać pod wpływem „złej” etyczności 
powodując zagrożenia różnego rodzaju. Celem autorów jest stworze-
nie koncepcji odpowiedzialnych innowacji w świecie robotów. Ma to 
zapobiec katastrofi e na skalę globalną. 

Autorzy proponują podejście odwołujące się do efektywnych 
umiejętności (capability-eff ectual approach) oparte na dwu elemen-
tach: etyce i przedsiębiorczości. Etyka dotyczy dopuszczalności, zaś 
przedsiębiorczość efektywności. Podejście to zapewnia główne 
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możliwości i  umiejętności ludzi nawiązujące do celów poszczegól-
nych podmiotów i do ich aspiracji w procesie projektowania opar-
tym na współpracy interesariuszy. Założone i sprecyzowane powią-
zania między celami, oczekiwaniami, pożądaniami i  aspiracjami 
wyrażone w terminach różnych dyscyplin, wskazują listę możliwo-
ści w wymiarze globalnym wpływając na aspiracje i cele podmiotów 
działających oraz na to, jak lokalne aspiracje i cele końcowe wiążą 
współdziałanie interesariuszy z procesem projektowania odpowie-
dzialnej innowacji. W praktyce chodzi o zapewnienie takiej sztucz-
nej inteligencji robotów (AI robots) i  takiej ich przedsiębiorczości 
jaka byłaby dopuszczalna jako akceptowalne działanie (s. 97–98).

Autorzy artykułu stwierdzają, że interesariusze zaangażowani 
w  robotową (sit venia verbo) przedsiębiorczość (robotics entrepre-
neurship) muszą nie tylko sami dysponować umiejętnością stosowa-
nia podejścia opartego na efektywnych umiejętnościach, ale także 
wyposażyć roboty w umiejętność stosowania tego podejścia umożli-
wiającego robotom myślenie o aspekcie etycznym w taki sposób jak 
czynią to ludzie-przedsiębiorcy. 

Zdaniem autorów robotowa przedsiębiorczość wymaga podjęcia 
badań dotyczących: (1) konkretyzacji wykazu (listy) umiejętności; 
(2) sposobu korzystania przez roboty-przedsiębiorców podejścia 
opartego na efektywnych umiejętnościach w celu tworzenia etycz-
nie „dobrych” AI robotów, tj. pomocnych ludziom i ich środowisku; 
(3) określenia kto ma decydować o dopuszczanym zakresie działań 
w  praktyce. W  tej ostatniej sprawie autorzy sądzą, że odpowiedzi 
może dostarczyć ramowy program Unii Europejskiej „HORIZON 
2020” (s. 110–111).

Konceptualizacja twórczości i  innowacji

Lars Geer Hammershøj z  Aarhus University w  Kopenhadze jest 
autorem artykułu Conceptualizing creativity and innovation as aff ec-
tive process: Steve Jobs, Lars von Trier, and responsible innovation 
(s. 115–131). Autor analizuje proces twórczy oraz proces tworzenia 
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innowacji jako procesy angażujące emocjonalnie osoby zaangażo-
wane. Porównuje on duńskiego reżysera fi lmowego Larsa von Triera 
i amerykańskiego przedsiębiorcę Steva’a Jobsa. Podobieństwo tych 
procesów dotyczy zarówno zakłóceń, jakie w  nich występują, jak 
również entuzjazmu i zaangażowania twórców i innowatorów. Róż-
nią się one tym, że w procesie twórczym występuje interesowność 
i irytacja, gdy tymczasem w procesie innowacyjnym chęć czy wręcz 
pożądanie i gniew. Autor rozważa wpływ tych czynników na odpo-
wiedzialną innowację.

Zamiast zakończenia

Stare polskie powiedzenie głosi: „Mądrej głowie dość dwie słowie”. 
W związku z tym zamiast zakończenia dwa cytaty:

„Gdy słuchacie czyjegoś wywodu, nie zastanawiajcie się, czy to 
prawda. Zastanówcie się, co z tego może być prawdą” (Daniel Kah-
neman za: Lewis 2017: 76–77). Te słowa noblisty zajmującego się 
podejmowaniem decyzji przez ludzi warto pamiętać przy lekturze 
prac poświęconych fi lozofi i innowacji i innowacyjności. 

A oto słowa przytoczone przez etyka biznesu za innym etykiem 
ekonomii i biznesu: „Th at which is not economically rational cannot 
really be humanly just, and that which confl icts with human justice 
cannot really be economically rational” (Arthur Rich 2006: 74–75 
za: Georges Enderle 2018).

Jest jeszcze jedno powiedzenie z czasów rzymskich: „Omne tri-
num perfectum”. Przytoczmy więc jako trzecią wypowiedź motto 
fi rmy Harley-Davidson: „My sprzedajemy fi lozofi ę, motocykl jest 
tylko bezpłatnym dodatkiem”.

Jak się okazuje oprócz fi lozofi i jest „fi lozofi a”, a oprócz innowacji 
są „innowacje”. Należy o  tym pamiętać i  starać się je rozróżniać. 
Pomocne może być rozumienie projektowania jako konceptualnego 
przygotowania zmiany, a w szczególności działań ludzi. Polega ono 
na opracowywaniu wzorców działań, poddawaniu ich ocenie ze wzglę-
du na kryteria relewancji. Zmiana będąca łącznie zmianą rzeczywi-
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stą, poznawczo ugruntowaną, sprawną (efektywną i ekonomiczną), 
dodatnią etycznie oraz dodatnią pod względem estetycznym jest 
zmianą właściwą (relewantną). Zasada relewancji ukierunkowuje 
postępowanie modyfi kacyjne (projektowanie i  implementację) na 
dbałość o  najwyższy możliwy stopień trafności zmiany w  dłuższej 
perspektywie18 (Gasparski 2017). 
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