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Wprowadzenie

dentyfikacja ryzyka to jedna z fundamen-
talnych idei współczesnej gospodarki. Jed-
nocześnie to historia odchodzenia od okre-

su przepowiedni i parapsychologii oraz dochodzenie 
do specjalistycznych narzędzi, technik i modeli za-
rządzania ryzykiem. Zastosowanie współczesnych 
metod oceny i ograniczania ryzyka eliminuje słabość 
i minimalizuje irracjonalne działania wobec dyna-
micznej i złożonej przyszłości na rzecz optymalnych 
wyborów i decyzji inwestorów1). Ryzyko jest niero-
zerwalnie związane z działalnością innowacyjną
i stanowi jednocześnie pewną barierę procesów in-
nowacyjnych. Niezmiernie ważne jest więc wykorzy-
stanie wszystkich czynników, zarówno makro-, jak 
i mikroekonomicznych, w celu łagodzenia negatyw-
nych skutków ryzyka. Funkcjonowanie w danej go-
spodarce instrumentów ograniczających ryzyko in-
nowacyjne korzystnie wpływa na wzrost chłonności 
innowacyjnej przedsiębiorstw.

Jeszcze blisko sto lat temu uważano, że ryzyko 
zaczyna i kończy się głównie na parkietach giełd. 
Jednak rozległość problematyki ryzyka przekroczy-
ła wszelkie granice. Ryzyko wiąże się bowiem z naj-
bardziej fundamentalnymi aspektami psychologii, 
matematyki, statystyki i historii. 

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycz-
nych aspektów procesu zarządzania ryzykiem
w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz 
prezentacja instrumentów jego redukcji.

Ryzyko to potencjalna zmienność zdarzeń. Jest 
ono obecne prawie we wszystkim, czego dokonują 
ludzie. Gdy tak jest, skutek działań nie może być 
precyzyjnie przewidziany,  odczuwamy bowiem nie-
pewność. Narażenie się na ryzyko powstaje wszędzie 
tam, gdzie aktywność powoduje powstawanie poten-
cjalnych korzyści lub strat, których nie można prze-
widzieć, a więc i w zarządzaniu działalnością inno-
wacyjną w przedsiębiorstwie. Ryzyko jest pojęciem 
obiektywnym i wobec tego może być mierzone2). 

Warto wspomnieć, że niektórzy uczeni przyjęli 
odmienne podejścia w szukaniu związków między 
ryzykiem, niechęcią do niego i niepewnością. Do-
strzegają oni w ryzyku zarówno obiektywne, jak
i subiektywne elementy. Ryzyko obiektywne można 
zmierzyć, podczas gdy ryzyko subiektywne odzwier-
ciedla czyjąś reakcję na ryzyko (stosunek do ryzy-
ka). W tym podejściu niepewność staje się aspektem 
ryzyka subiektywnego3).

Ryzyko wynika z faktu podejmowania decyzji 
dotyczących przyszłości. Podmioty gospodarcze po-
dejmujące zdywersyfikowane działania nie są pewne 
przyszłych wyników. Działanie w warunkach ryzyka 
z uwagi na nieznaną przyszłość oznacza podejmowa-
nie decyzji w sytuacji braku kompletnych informacji. 
Osiągnięcie wyznaczonego celu jest możliwe, ale nie 
jest pewne4). 

Niekiedy ryzyko ma zastosowanie do sytuacji lub 
problemów, dla których trudno jest znaleźć dokład-
ne określenie. We wszystkich takich wypowiedziach
i opisach ma się na uwadze nowe zjawiska, które będą 
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Summary
The article presents the new methods to estimation of the 
value of human capital. The authoress shows the criteria 
to evaluation of their. One of there is the connection be-
tween results of estimation and effectiveness of human-
capitalmanagement.
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miały w przyszłości znaczenie dla ludzkości. Są to 
dwa różne, ale ściśle ze sobą związane znaczenia5):

 ryzyko obejmujące procesy dokonujące się poza 
człowiekiem w jego otoczeniu, ale wskutek jego 
udziału wywołujące ryzyko,

 ryzyko jako niebezpieczne przedsięwzięcie podjęte 
przez człowieka i charakteryzujące jego odwagę.

Te objaśnienia są próbą zinterpretowania zasad-
niczych zmian ekonomicznych, politycznych i spo-
łecznych, które dokonały się w przeszłości. Człowiek 
zawsze żyje w warunkach ryzyka, które jest od nie-
go niezależne lub zostaje przez niego samego spowo-
dowane.

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele 
różnych klasyfikacji ryzyka. Najbardziej ogólnym 
podziałem ryzyka jest podział, który prowadzi do 
wyróżnienia6):

 ryzyka właściwego, które związane jest z działa-
niem prawa wielkich liczb i odnoszącego się do zja-
wisk o charakterze katastroficznym, jak powodzie, 
trzęsienia ziemi itp.;

 ryzyka subiektywnego, które jest związane z nie-
doskonałością człowieka; subiektywnie ocenia on 
prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zjawisk 
w przyszłości;

 ryzyka obiektywnego, które jest formą absolutnej 
niepewności, związanej z niemożliwością przewidze-
nia rozwoju niektórych zjawisk.

Ryzyko innowacyjne

literaturze przedmiotu spotyka się wielo-
warstwowe, wieloaspektowe spojrzenie na 
ryzyko, podejmujące jako przedmiot ba-

dań jego związek z zarządzaniem7). Nurt związany 
właśnie z teorią zarządzania eksponuje w działa-
niu skutki ryzyka i ujmuje ryzyko jako możliwość 
nieosiągnięcia celu. Przykładem tego ujęcia jest 
definicja sformułowana przez M. Hallera, zgodnie 
z którą „ryzyko to możliwość, że pozytywne ocze-
kiwania się nie spełnią”. Natomiast badacze ry-
zyka w kontekście procesów rozwoju naukowego
i technologicznego traktują ryzyko jako hazard, któ-
ry odzwierciedla naukową niepewność i efekt opóź-
nienia. Ich zdaniem główną kwestią jest to, jak ryzy-

ku można zapobiegać oraz jak można je ograniczać. 
Rozwiązanie tej kwestii wymaga „czujników nauki” 
– teorii, doświadczeń, narzędzi pomiaru.

Motywacja przedsiębiorstw i firm do zajmowania 
się ryzykiem jest niezwykle ważka i istotna, szcze-
gólnie w podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze 
innowacyjnym. Ta motywacja musi dać mocny im-
puls do zarządzania ryzykiem.

Ryzyko, które związane jest z działalnością inno-
wacyjną przedsiębiorstw, możemy podzielić na:

 ryzyko finansowania przedsięwzięcia innowacyj-
nego – jest związane z trudnością pozyskania środ-
ków finansowych na realizację projektu;

 ryzyko projektu – jest związane z technicznymi 
warunkami realizacji projektu (np. czy uda się zain-
stalować i uruchomić nową linię produkcyjną);

 ryzyko właścicieli – wynika z braku zaintereso-
wania właścicieli różnicowaniem kierunków rozwo-
ju przedsiębiorstwa, które prowadzi do zminimalizo-
wania ryzyka działalności gospodarczej.

Z projektami, produktami bądź usługami, które 
mają charakter innowacyjny, zawsze związane bę-
dzie ryzyko, ponieważ jest ono nieuniknione w każ-
dej działalności gospodarczej. Ryzyko innowacyj-
ne uważane jest za jedno z istotniejszych rodzajów 
ryzyka, które występuje w działalności przedsiębior-
stwa. Dlatego też podejmuje się wiele różnorodnych 
działań mających na celu zarówno rozpoznanie tego 
ryzyka, jak i jego minimalizację oraz ograniczenie 
negatywnych skutków jego wystąpienia dla przed-
się-biorstwa. 

Ryzyko działalności innowacyjnej (ryzyko inno-
wacyjne) związane jest przede wszystkim z finan-
sowaniem procesów i przedsięwzięć innowacyjnych. 
Jednym z priorytetów służących rozwojowi polskiej 
gospodarki powinno być zwiększenie liczby nowo 
powstałych przedsiębiorstw innowacyjnych. Z tym 
związany jest problem zwiększenia dostępności do 
zewnętrznych źródeł finansowania tego typu przed-
sięwzięć. To oczywiście wiąże się z występowaniem 
ryzyka, które może stanowić barierę dla tego typu 
procesów w gospodarce.

Ryzyko innowacyjne definiujemy jako możliwość 
poniesienia strat finansowych i rzeczowych wynika-
jących z realizacji określonego projektu innowacyj-

Proces zarządzania ryzykiem 
w przedsięwzięciach 
innowacyjnych
Krzysztof Janasz
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nego. Ryzyko to odnosi się również do fiaska całe-
go zamierzonego przedsięwzięcia, które z różnych 
względów nie powiodło się.

 Wyżej wymienione straty mogą być spowodowa-
ne przede wszystkim:

 brakiem odpowiedniej ilości zainwestowanego ka-
pitału,

 błędną oceną zapotrzebowania rynku na nowe 
usługi czy produkty, 

 nieprawidłową kalkulacją finansową samego 
przedsięwzięcia.

Do kryteriów klasyfikacji ryzyka działalności in-
nowacyjnej możemy zaliczyć:

 geograficzną dywersyfikację kapitału,
 zasięg występowania,
 skutki decyzji o wprowadzeniu innowacji w skali 

mikro,
 źródła finansowania innowacji.

Etapy zarządzania ryzykiem w działalności 
innowacyjnej

ojęcie zarządzania ryzykiem obejmu-
je prowadzenie polityki związanej z ryzy-
kiem w przedsiębiorstwie i obejmuje ono 

nie tylko ubezpieczalne ryzyko, pojmowane jako 
niebezpieczeństwo utraty czegoś, ale również jako 
szansę osiągnięcia zysku z działalności przedsię-
biorstwa8).

Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem w dzia-
łalności innowacyjnej jest zarówno poprawa wyników 
finansowych przedsiębiorstwa, jak i zapewnienie 
takich warunków, aby instytucja nie ponosiła strat 
większych niż założone9).

Zarządzanie ryzykiem można także zdefiniować 
jako logicznie uporządkowany zbiór reguł i zasad,
w sposób jednolity i stały stosowanych w odniesie-
niu do działalności całego przedsiębiorstwa10). Mimo 
że obecne praktyki zarządzania ryzykiem różnią się 
prawdopodobnie w zależności od organizacji, to pew-
ne elementy pozostają niezmienne. Składają się one 
na funkcję zarządzania ryzykiem, a mianowicie11):

 określenie zadań,
 szacowanie ryzyka i niepewności,
 kontrolę ryzyka,
 finansowanie ryzyka,
 administrowanie programem.

Proces zarządzania ryzykiem jest usystematyzo-
waną próbą analizy ryzyka i przeciwdziałania jego 
wystąpieniu. Sam proces możemy podzielić na na-
stępujące etapy12):

 identyfikacja ryzyka,
 ocena ryzyka,
 dobór metod zarządzania ryzykiem,
 realizacja,
 rewizja.

Identyfikacja ryzyka polega na określeniu, na 
jakie najpoważniejsze ryzyko jest narażone anali-
zowane przedsiębiorstwo. Skuteczna identyfikacja 
ryzyka wymaga zbadania analizowanego podmiotu 
jako całości i rozważenia wszystkich dotyczących jej 
rodzajów niepewności.

Ocena ryzyka polega na obliczeniu kosztów zwią-
zanych z ryzykiem, które zostało zidentyfikowane
w pierwszym etapie procesu zarządzania nim.

Do metod redukcji ryzyka możemy zaliczyć:
 unikanie ryzyka,
 zapobieganie stratom i ich kontrola,
 absorpcję ryzyka,
 transfer ryzyka.

Szczególnie istotna jest tu metoda polegająca na 
absorpcji ryzyka, czyli jego przyjmowaniu. Następuje 
tutaj zatrzymanie ryzyka i pokrycie strat z własnych 
środków. Takim prozaicznym przykładem mogą też 
być oszczędności gromadzone przez gospodarstwa 
domowe. Właśnie one pomagają w przyjęciu ryzyka.

Istotną rolę w procesie zarządzania innowacjami 
stanowią czynniki, które wpływają na poziom reduk-
cji ryzyka innowacji. Do nich zaliczyć możemy13):

 pozytywne podejście do innowacji w przedsię-
biorstwie;

 zdecydowane wspieranie danego projektu innowa-
cyjnego przez zarząd firmy;

 cele przedsięwzięcia, które są jasno zdefiniowane 
i zarazem osiągalne;

 zmotywowany zespół projektowy, którego obo-
wiązki jego członków zostały szczegółowo rozpisane;

 zapewnioną odpowiednią komunikację w zespole;
 potrzeby czasowe i finansowe, ustalone na rozsąd-

nym poziomie.
Zarządzanie ryzykiem jest procesem dynamicz-

nym o efekcie sprzężenia zwrotnego – wszystkie 
decyzje są okresowo rewidowane i modyfikowane. 
Z upływem czasu zmieniają się okoliczności, może 
więc powstać nowe ryzyko, może zwiększyć się do-
stępność informacji na temat prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka i jego rozmiaru. Możliwe jest 
także obniżenie kosztów związanych z poszczegól-
nymi metodami zarządzania14).

Ryzykiem, jak już wiadomo, można zarządzać. 
Możemy więc mówić o zarządzaniu ryzykiem projek-
tu innowacyjnego. Na ten proces składają się cztery 
fazy15): 

 identyfikacja ryzyka – określenie tych oczekiwa-
nych rodzajów ryzyka, które będą oddziaływały na 
przedsięwzięcie, oraz cech każdego z nich;

 kwantyfikacja ryzyka – ewaluacja poszczególnych 
rodzajów ryzyka oraz wzajemnego ich oddziaływa-
nia w celu oszacowania poziomu ryzyka;

 określenie sposobów reagowania na ryzyko – zde-
finiowanie możliwości oraz sposobów reagowania na 
występujące zagrożenia;

 kontrola reakcji na ryzyko – dopasowanie reakcji 
na ryzyko odpowiednio do zmian, jakie występują
w ekonomicznym okresie życia projektu innowa-
cyjnego.

W literaturze przedmiotu występują również 
zbliżone, ale bardziej rozbudowane podejścia do za-
rządzania ryzykiem, wśród których możemy wyróż-
nić model zaproponowany przez R. Kliema i L.S. Lu-
dina. Wyróżniają go także cztery fazy zarządzania 
ryzykiem, a mianowicie16):

 identyfikacja ryzyka,
 analiza ryzyka,
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 kontrola ryzyka,
 monitorowanie poziomu ryzyka.

Należy pamiętać, że wysoki stopień ryzyka jest 
cechą charakterystyczną procesów innowacyjnych. 
Zarządzanie działalnością innowacyjną jest proce-
sem ciągłego podejmowania decyzji, a te podejmowa-
ne są prawie zawsze w warunkach niepewności. Na 
wysoki stopień ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych 
ma wpływ konieczność ponoszenia znaczących kosz-
tów i wysoki odsetek niepowodzeń przy wdrożeniach 
nowych rozwiązań. 

O ryzyku innowacyjnym mówimy wówczas, gdy 
jest ono związane z finansowaniem tego typu projek-
tów. Z jednej strony, mamy do czynienia z ryzykiem, 
jak przy każdym przedsięwzięciu gospodarczym,
z drugiej zaś strony występuje niepewność co do 
skutku i rezultatu zastosowania innowacji. Oznacza 
to, że przedsięwzięcie innowacyjne zwróci koszty na-
kładów finansowych tylko wtedy, gdy nowa techni-
ka, technologia czy produkt odniesie sukces.

Do podstawowych instrumentów ograniczających 
ryzyko innowacyjne możemy zaliczyć:

 instrumenty ekonomiczno-finansowe,
 instrumenty prawne oraz
 instrumenty informacyjne.

 Niewątpliwie do najważniejszych należą instru-
menty z grupy ekonomiczno-finansowych, które two-
rzą jednak niejednorodną grupę, wśród nich możemy 
bowiem wyróżnić jeszcze instrumenty bankowo-kre-
dytowe oraz instrumenty budżetowo-podatkowe17).

Do pierwszej grupy zaliczyć możemy:
 zróżnicowaną dostępność do kredytów jako źródła 

finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, 
 stosowanie kredytów nisko oprocentowanych –

oczywiście pod warunkiem spełnienia przez kredy-
tobiorcę określonych wymogów, 

 zasady refinansowania kredytów, 
 udzielanie gwarancji kredytowych przez państwo 

i samorządy.
W drugiej grupie instrumentów wyróżniamy:

 ulgi podatkowe,
 zróżnicowanie stóp opodatkowania,
 przyspieszenie amortyzacji poniesionych nakła-

dów inwestycyjnych18).

Zakończenie

irmy i przedsiębiorstwa, które prowadzą 
działalność gospodarczą, w znacznej mierze 
decydują o rozwoju gospodarczym danego 

kraju. Do tego potrzebny jest dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstw, który wymaga często ryzykow-
nych decyzji odnośnie do podjęcia działalności inno-
wacyjnej. 

Ryzyko jest niezwykle ważną i istotną kategorią, 
która ograniczać może w zasadniczy sposób wzrost po-
ziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie. Aby je sku-
tecznie eliminować, każde przedsiębiorstwo powinno 
dysponować odpowiednim systemem zarządzania ry-
zykiem innowacyjnym. Wprowadzenie mechanizmów 
redukujących to ryzyko pozwala bowiem firmie na 
bezpieczne wprowadzenie projektów innowacyjnych, 

które są podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw 
na rynkach krajowym i zagranicznym.

dr Krzysztof Janasz
Katedra Makroekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Summary
Risk management and especially innovation risk manage-
ment have been presented in the article. The innovation 
risk has a special place in the economic-financial system 
and it is considered as one of greatest challenges in the 
enterprise. Innovation processes differ in many respects 
according to the economic sector, field of knowledge, type 
of innovation, historical period and country concerned. We 
must remember that there are no investments and innova-
tion without a risk. Investors seldom agree on how much 
risk an individual investment carries. The each investor 
must try to predict the future and forget about the past. 
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