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NOWA GOSPODARKA — ASPEKTY 
WIEDZY I INNOWACJI

Ryszard Borowiecki
Marek Dziura

Wprowadzenie

T ermin „nowa gospodarka” jest najczęściej interpreto-
wany jako nadrzędna struktura ekonomiczna zasilana 

przez innowacje w  zakresie technologii informatycznych 
i  komunikacyjnych, która, wpływając na wszystkie ga-
łęzie gospodarki, przyspiesza wzrost wydajności pracy, 
produktywności czy tempo wzrostu gospodarczego. To 
dzięki wiedzy powstają nowe gałęzie gospodarki oparte na 
technologiach informacyjnych, które, służąc do szybkiego 
zbierania, przechowywania, przetwarzania i co najważniej-
sze wykorzystania informacji, spowodowały zmianę reguł 
funkcjonowania podmiotów, a także determinują wyznacz-
niki skuteczności i powodzenia działalności gospodarczej.

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia „nowa 
gospodarka” (new economy) w kontekście wykorzystania 
wiedzy i  innowacji jako najbardziej charakterystycz-
nych jej cech. Opracowanie przedstawia wyniki refleksji 
naukowej na podstawie obserwacji nieuczestniczącej, 
analizy literatury przedmiotu oraz opisowych danych 
statystycznych1.

Nowa gospodarka — uwarunkowania, 
ograniczenia, perspektywy

G lobalizacja, rozumiana jako postępujące umiędzyna-
rodowienie działalności gospodarczej lub –  inaczej 

–  jako coraz ściślejsze scalanie gospodarek narodowych, 
prowadzące do powstawania jednolitej gospodarki świa-
towej, tworzy wiele różnorodnych i  złożonych zjawisk 
oraz procesów. Umiędzynarodowienie gospodarek nie 
jest zjawiskiem nowym. Odkrycia geograficzne otwo-
rzyły niegdyś przed Europejczykami nowe rynki. Wiel-
kie migracje ludności następują praktycznie od zawsze. 
A w epoce wiktoriańskiej handlowano towarami nie mniej 
intensywnie niż dzisiaj.

Jednak obecna globalizacja różni się od wcześniej-
szych form umiędzynarodowienia życia gospodarczego. 
Cechuje ją –  po  pierwsze –  rosnąca mobilność kapitału 
i dóbr, a nawet –  traktowanych dotąd jako niehandlowe 

–  usług. Po drugie, towarzyszy jej postęp techniczny do-
konujący się na niespotykaną wcześniej skalę, a zwłaszcza 
błyskawiczne rozprzestrzenianie się innowacji. Po trzecie, 
gwałtownie spadają koszty transakcyjne gospodarczej 
współpracy z  zagranicą, w  tym przede wszystkim koszt 
transportu i  łączności. Zmniejsza się znaczenie czasu 
i przestrzeni.

Dzięki rewolucji informatycznej granice między kra-
jami przestają hamować przepływ towarów i czynników 
produkcji (przede wszystkim kapitału finansowego). 
Postęp w  transporcie lotniczym, morskim i  drogowym 
(zbiornikowce i  kontenery obniżające koszt przewozu 
dóbr masowych) wspiera międzynarodową współpracę 
gospodarczą. Po czwarte, postępuje liberalizacja wielu 
sfer działalności gospodarczej. Wysiłki liberalizacyjne 
są  podejmowane zarówno na poziomie narodowym, 
jak i  ponadnarodowym. W  przypadku pojedynczych 
państw chodzi przede wszystkim o  podjęcie w  krajach 
Europy Środkowej i  Wschodniej procesu przechodze-
nia od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. 
Konsekwencją jest m.in. otwieranie się gospodarek na 
handel z  zagranicą oraz napływ zagranicznych inwesty-
cji bezpośrednich. Ponadto w wielu krajach (także tych 
o  gospodarce rynkowej) postępuje proces prywatyzacji 
i  deregulacji sektorów gospodarki, które wcześniej sta-
nowiły własność państwa lub były zmonopolizowane.

W  dobie postępującego umiędzynarodowienia go-
spodarki rynek światowy przestaje być zbiorem rynków 
narodowych i  międzynarodowych, stając się raczej glo-
balnym rynkiem poszczególnych produktów. W  konse-
kwencji, kraje i ich władze gospodarcze tracą na znacze-
niu, a zyskują je przedsiębiorstwa wielonarodowe, coraz 
mniej poddające się zewnętrznej kontroli, w tym kontroli 
narodowych władz publicznych. Wobec tego nieskutecz-
ne stają się niektóre rodzaje polityki gospodarczej (np. 
polityka ochrony konkurencji na rynku narodowym).

Jednak świat nie stał się jedną globalną gospodarką. 
Globalizacja usuwa dotychczasowe problemy, ale też 
rodzi nowe. Przestaje obowiązywać tradycyjny pogląd 
o zbędności reguł działania rynku światowego w obliczu 
automatycznego sterowania nim za pośrednictwem swo-
bodnej wymiany międzynarodowej. Potrzebna staje się 
np. ochrona konkurencji i konsumentów przed rosnącą 
siłą przedsiębiorstw wielonarodowych (Dziura, Krze-
miński, 2010, s. 10).

Ponieważ proces globalizacji gospodarczej jest opar-
ty na zasadach rynkowych (dokonuje się w  głównej 
mierze za pośrednictwem prywatnych podmiotów 
maksymalizujących zysk), przyczyni się on zapewne do 
wzrostu światowych dochodów i  poprawy standardu 
życia. Większy dochód rodzi jednak problem podziału 
nadwyżki między kraje oraz poszczególnych członków 
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społeczeństw. A  nierówności dochodowe już dzisiaj 
są postrzegane jako przejaw niesprawiedliwego podziału 
i mogą prowadzić do eskalacji działań przeciwników glo-
balizacji. W dodatku rosnąca światowa produkcja dóbr 
powoduje postępującą dewastację środowiska naturalne-
go, co budzi coraz większe zaniepokojenie społeczności 
międzynarodowej. Źródeł i  podstaw globalizacji dopa-
trywać się można w zróżnicowanych procesach, których 
cząstkowe efekty stanowiły w istocie czynniki sprawcze 
i siły napędowe globalizacji (tab. 1).

Myślenie i działanie globalne nie byłoby możliwe bez 
radykalnych zmian w  sferze komunikacji i  przepływu 
informacji –  w  tym rozwoju technologii informatycz-
nych oraz pojawienia się Internetu. Rozwój technik oraz 
technologii informatycznych i  informacyjnych (ang. 
ICT –  Inforamation and Communications Technology) 
umożliwił nie tylko przyspieszenie przepływu produktów 
i kapitałów, ale również wzrost ilości i jakości informacji 
oraz szybszy i  szerszy dostęp do niej. Ułatwiło to także 
komunikację na linii: przedsiębiorstwo – inwestor czy też 
przedsiębiorstwo –  właściciel, przyczyniając się do two-
rzenia nowych standardów w  tym zakresie (Borowiecki, 
2010, s. 26–36). Stworzyło to zarazem nowe możliwości 
w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej, opartej 
na systemach zarządzania wiedzą i  wykorzystaniu osią-
gnięć współczesnej informatyki. Podstawowym źródłem 
zdobywania przewagi konkurencyjnej w gospodarce XXI 
wieku jest wiedza, traktowana jako odrębny zasób przed-
siębiorstwa. Umiejętności zdobywane przez pracowni-
ków nie tylko w  procesie bezpośredniej edukacji, ale 
i w toku nabywanego w pracy doświadczenia mogą być 
traktowane jako często unikalny czynnik produkcji (Do-

bija, 2003, s.  17). Zarządzając wiedzą, przedsiębiorstwa 
nie tylko budują swoją konkurencyjność, ale również 
tworzą warunki dla przekształcania wiedzy w  składnik 
swojej wartości rynkowej. 

Właściwe powiązanie zdobyczy współczesnej informa-
tyki, nowoczesnych systemów produkcji i dystrybucji oraz 
systemów zarządzania wiedzą umożliwia wprowadzanie 
na masową skalę zindywidualizowanej obsługi klientów, 
która ukierunkowana jest na nieomal perfekcyjne zaspo-
kajanie ich oczekiwań. Tworzy to zarazem możliwości 
dla optymalizacji zapasów, efektywnego wykorzystania 
pracowników oraz zasobów gospodarczych globalnych 
przedsiębiorstw, które rozrzucone są  często po  całym 
świecie (Koźmiński, 2005, s. 90; Obłój, 2001, s. 168–179).

Rosnące znaczenie w  działalności przedsiębiorstw 
takich aktywów niematerialnych, jak wiedza i własność 
intelektualna legło u  podstaw pojawienia się terminu 

„nowa gospodarka” (new economy) –  związanego ściśle 
z rozwojem nowych środków telekomunikacji i Interne-
tu oraz postępującymi procesami globalizacji (Stalmach, 
2005, s.  64). F. Krawiec (2005, s.  161), który w  swojej 
pracy szeroko opisuje i  charakteryzuje właściwości no-
wej gospodarki, przytacza za autorami amerykańskimi, 
że „nowa gospodarka z przełomu XX i XXI wieku to ta, 
która jest wynikiem zmian spowodowanych adaptacją 
technologii innowacyjnych i praktyk biznesowych oraz 
rosnącą konkurencją globalną, prowadzących do znacz-
nego i  trwałego wzrostu wydajności”. Tak rozumiana 
nowa gospodarka staje się w  swojej istocie kolejnym 
etapem historycznego rozwoju gospodarczego po  re-
wolucji przemysłowej i  rewolucji naukowo-technicznej. 
Niespotykana dotychczas dynamika rozwoju gospodar-

Tab. 1. Źródła globalizacji i jej efekty

Źródła globalizacji Efekty cząstkowe

Procesy deregulacji, liberalizacji, 
deetatyzacji i prywatyzacji gospodarek 

• wzrost wewnętrznej i zewnętrznej konkurencji,
• rosnące wymogi w zakresie efektywności gospodarowania.

Rosnąca otwartość gospodarek 
i znoszenie barier celnych 

• ułatwienia w zakresie przepływu kapitału,
• wzrost mobilności kapitału,
• wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich, 
• powstawanie globalnych powiązań kapitałowych, 
• powstawanie korporacji transnarodowych,
• rozszerzenie możliwości pomnażania kapitału, 
• wzrost wymagań ze strony inwestorów.

Intensyfikacja procesów fuzji i przejęć • dominacja inwestorów instytucjonalnych w strukturach własnościowych przedsiębiorstw.

Zmiana roli człowieka w działalności 
przedsiębiorstwa 

• wzrost znaczenia kapitału intelektualnego,
• powstanie i wzrost znaczenia koncepcji zarządzania wiedzą.

Rozwój technik i technologii informatycznych 
• przyspieszenie przepływu produktów i kapitału,
• rozszerzenie i przyspieszenie dostępu do informacji. 

Procesy transformacji gospodarczej 
w krajach postsocjalistycznych 

• swoboda oddziaływania mechanizmu rynkowego, 
• rozwój przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dziura, Kaczmarek, 2003, s. 21–34; Flejterski, Wahl, 2003, s. 17–47; Penc, 1999, s. 123–138; 
Perechuda, 2005, s. 11–16) 
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czego obserwowana współcześnie w  wielu krajach to 
w pierwszej kolejności efekt uczenia się i wykorzystania 
ludzkich innowacji, czyniących w coraz większym stop-
niu przestarzałymi wiele zasobów fizycznych (Krawiec, 
2005, s. 158). 

„Nowa gospodarka” jako nadrzędna struktura eko-
nomiczna zasilana przez innowacje wpływa na wszyst-
kie gałęzie gospodarki, przyspiesza wzrost wydajności 
i tempo wzrostu gospodarczego (Piątkowski, 2002). Tak 
więc kluczową rolę w kreowaniu „nowej gospodarki” wg 
tych teorii odgrywa czynnik techniczny, a współcześnie 

– gwałtowny rozwój sprzężonych ze sobą ICT z Interne-
tem na czele. Wiąże się to z jego funkcjami katalizatora 
licznych przemian wtórnych, zarówno w bezpośrednim 
wpływie na dynamikę wydajności wieloczynnikowej 
(ang. TFP – Total Factor Productivity) w sektorach słu-
żących tej technologii, jak i  w  dynamizacji postępu in-
nych dziedzin wiedzy i umiejętności, a więc w szerokim 
froncie pozytywnego wpływu na TFP w całej gospodarce 
(Porwit, 2001, s. 115). Zależności te zostaną przeanalizo-
wane w dalszej części rozważań.

Bardziej precyzyjnym określeniem „nowej gospo-
darki” funkcjonującym na gruncie OECD jest pojęcie 

„gospodarka oparta na wiedzy” (ang. Knowledge-Based 
Economy), definiowana jako bezpośrednio bazująca na 
produkcji, dystrybucji oraz wykorzystaniu wiedzy i  in-
formacji, w której ICT czy inne technologie pełnią rolę 
ważnych narzędzi (Woroniecki, 2001).

Właśnie dzięki wiedzy powstają nowe gałęzie gospo-
darki oparte na technologiach informacyjnych, które, 
służąc do szybkiego zbierania, przechowywania, prze-
twarzania i  co najważniejsze wykorzystania informacji, 
powodują zmianę reguł funkcjonowania podmiotów, 
a  także determinują wyznaczniki skuteczności i  powo-
dzenia działalności gospodarczej.

Kolejne próby zdefiniowania „nowej gospodarki” 
zwracają uwagę na wkład procesu globalizacji w rozsze-
rzanie zakresu wpływu wiedzy w gospodarowaniu oraz 
ścisłe związki między nimi, czego główną przyczyną jest 
wspomniany wcześniej gwałtowny rozwój technologii 
informacyjnych (ICT). Dzięki nim następuje bowiem 
rozszerzenie zasięgu oraz przyspieszenie i  obniżenie 
kosztów powiązań informacyjnych w skali globalnej, co 
sprawia, że rola wiedzy w gospodarkach poszczególnych 
krajów pozostaje pod silnym wpływem procesów globa-
lizacji rynków (Porwit, 2001, s.  115). Redukując koszt 
informacji i łączności ICT, pomagają w globalizacji pro-
dukcji i usług oraz rynków kapitałowych, a z kolei globa-
lizacja pozwala na powiększanie korzyści z  zastosowań 
ICT (Woroniecki, 2001). Rynek sektorów przemysło-
wych opartych na wiedzy jest więc rynkiem globalnym, 
a  globalizacja jest jednym z  głównych mechanizmów 
upowszechniających wiedzę. Oznacza to również, że 

„nowa gospodarka” jest gospodarką otwartą i podatną na 
wpływy konkurencji międzynarodowej, co pociąga za 
sobą liczne konsekwencje.

Różnorodne ujmowanie nowej gospodarki prowadzi 
do kilku wniosków: po  pierwsze –  rozpatrują one na 
pierwszy rzut oka nieco odmienne, choć tak naprawdę 

współzależne aspekty całości analizowanej problematyki, 
a po drugie – w dalszym ciągu brakuje jednej, powszech-
nie akceptowalnej i  zawierającej elementy przedstawio-
nych wcześniej podejść kompleksowej definicji „nowej 
gospodarki”.

Wykorzystując dotychczasowy stan wiedzy z  tego 
zakresu podjęto próbę zdefiniowania koncepcji „nowej 
gospodarki” w sposób następujący: „jest to gospodarka 
oparta na coraz większym udziale wiedzy i  informacji 
w  osiąganiu celu gospodarczego, co znajduje odzwier-
ciedlenie w  rozwoju opartych na wiedzy technologii 
(w  szczególności ICT) oraz ich ekspansji we wszystkie 
dziedziny gospodarowania, przyczyniając się na zasa-
dzie sprzężenia zwrotnego z postępującą globalizacją do 
modyfikacji dotychczas obowiązujących prawidłowości 
ekonomicznych” (Żelazny, 2003, s. 87–104).

Skrajni zwolennicy koncepcji „nowej gospodar-
ki” twierdzą, iż rozwój ICT w  fundamentalny sposób 
zmodyfikuje działalność gospodarczą i  doprowadzi do 
poważnych zmian strukturalnych. W  gospodarce opar-
tej na wiedzy pojawią się bowiem nowe źródła wzrostu 
związane z występowaniem efektów sieciowych i rosną-
cych przychodów. Tak więc źródłem wartości będzie po-
wszechność, a nie rzadkość, gdyż wartość dobra będzie 
wzrastać proporcjonalnie do liczby użytkowników. Jeżeli 
więc dany produkt usadowi się na rynku, to popyt na 
inne produkty załamie się, co należy uznać za niespraw-
ność rynku i  jednocześnie za niemożność objaśniania 
zjawisk „nowej gospodarki” przez tradycyjną ekonomię 
(Wojtyna, 2001, s. 6).

Konkurencyjność przedsiębiorstw 
a innowacyjność

N owe techniki i  technologie pojawiają się znacznie 
częściej w  czasach, kiedy nasila się konkurencja. 

Przedsiębiorstwa, które nie wprowadzają zmian lub zbyt 
wolno reagują na zmiany zachodzące w otoczeniu, prze-
stają być konkurencyjne. Na ogół tak wśród teoretyków, 
jak i praktyków biznesu panuje zgoda, że obecnie jednym 
z  kluczowych czynników konkurencyjności przedsię-
biorstw są innowacje. W. Grudzewski i I. Hejduk (2001, 
s.  451–452) uważają, że dzięki innowacjom następuje: 
poprawa i  unowocześnienie procesów wytwórczych, 
podniesienie produktywności, wydajności i  jakości 
pracy, wzrost jakości wyrobów i  ich konkurencyjności, 
zwiększenie ogólnej sprawności i efektywności działania, 
udoskonalenie organizacji i metod pracy, zlikwidowanie 
barier i  aktywizacja zasobów, poprawa bezpieczeństwa 
i warunków pracy, zastępowanie pracy żywej w efekcie 
lepszej organizacji i  wyższej wydajności opartej na bo-
gatszym i bardziej nowoczesnym wyposażeniu technicz-
nym, zwiększenie zdolności eksportowych itp.

J. Kay (1986, s.  145 i  185) do podstawowych źródeł 
czynników sukcesu zaliczył architekturę, reputację, in-
nowacje i zasoby strategiczne. Innowacje mogą dotyczyć 
produktu, technologii lub systemów organizacji i zarzą-
dzania. Choć innowacje oryginalne stanowią podstawę 
przewagi konkurencyjnej, to należy stwierdzić, że często 
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trudno je zachować na własność. Istnieje wiele możliwo-
ści naśladownictwa, co sprawia, że w wielu przypadkach 
pionier danej innowacji nie osiąga efektów rynkowych, 
lecz są one udziałem wielu przedsiębiorstw.

Również G. Hamel i C.K. Prahalad (1999, s. 14) zwra-
cają uwagę na zasadniczą rolę innowacji. Autorzy ci twier-
dzą, iż wykreowanie w  przedsiębiorstwie kluczowych 
kompetencji pozwala zdobyć długotrwałą przewagę kon-
kurencyjną. Nowatorskie kompetencje przedsiębiorstw 
inicjują rozwój nowych branż oraz nowych rynków zbytu. 
Tworzenie kluczowych kompetencji rozpoczyna się z wy-
przedzeniem 5–10 lat w stosunku do obecnych produktów 
i  technologii. Źródłem kluczowych kompetencji są  nie 
tyle nowe technologie, co nowe koncepcje zaspokajania 
potrzeb odbiorców. Koncepcje te są  skierowane ku przy-
szłości. Zakładają, iż rośnie tempo zmian społecznych 
powodujących powstawanie nowych dziedzin, nowych 
potrzeb oraz głębokie zmiany w  sektorach tradycyjnych. 
Utrzymanie dotychczasowych reguł gry nie zapewni 
przedsiębiorstwu sukcesu, w związku z czym należy dążyć 
do osiągnięcia pozycji lidera poprzez kreowanie nowych 
produktów i  usług. Należy więc stwierdzić, iż zgodnie 
z  przedstawioną koncepcją podstawą kreowania kluczo-
wych kompetencji przedsiębiorstwa jest innowacyjność. 
Na kluczową rolę innowacyjności wśród czynników 
sukcesu zwrócił uwagę również M. Porter (2001, s. 202). 
Twierdzi on, że przedsiębiorstwa osiągają przewagę kon-
kurencyjną na skutek działań innowacyjnych.

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka wymusza na 
przedsiębiorstwach wprowadzanie zmian powierzchow-
nie lub głęboko modyfikujących przedsiębiorstwo. Mogą 
to być rozwiązania dostrajające, łatwe do wprowadzenia 
i niezbyt kosztowne, ale również działania kompleksowe, 
które przekształcają całą organizację, przez co wymagają 
zaangażowania wszystkich sił i  środków. Zmiany mogą 
być także powolne albo szybkie. Pierwsze z  nich nie 
burzą równowagi przedsiębiorstwa i  są  łatwiejsze do 
opanowania, ale charakteryzują się mniejszą skutecz-
nością. Zmiany szybkie natomiast zakłócają równowagę 
funkcjonowania organizacji, wymagają sporych nakła-
dów, wzmagają opór pracowników, jednak pozwalają na 
szybką poprawę sytuacji przedsiębiorstwa i  wzmocnie-
nie jego pozycji konkurencyjnej.

Współcześnie nie wystarczają już rozwiązania przy-
padkowe, konieczne staje się tworzenie warunków, 
sprzyjających innowacjom i  systematycznemu ich po-
szukiwaniu. Systematyczna innowacja polega zatem na 
celowym i  zorganizowanym poszukiwaniu zmian i  cią-
głej analizie okazji do innowacji, którą ta zmiana mogła-
by umożliwiać (Brzozowski i in., 2001, s. 180).

W  procesie efektywnego zarządzania organizacją, 
w  warunkach szybko zachodzących zmian, współczes- 
nemu kierownictwu przypada do odegrania ważna rola, 
która wymaga od niego twórczej inwencji i kreatywności. 
Przy uwzględnieniu realiów dzisiejszego biznesu odro-
bina ludzkiej pomysłowości i  szaleństwa w  połączeniu 
z  wiedzą zarówno pracodawców, jak i  pracowników 
może być odpowiedzią na zapotrzebowanie współczes- 
nego zarządzania (Matczewski, 2001, s. 10).

Przedsiębiorstwo innowacyjne łączy w działaniu trzy 
zasadnicze elementy: kreuje nowy pomysł, realizuje go 
w praktyce, finansuje realizację. Szerzej przedsiębiorstwo 
innowacyjne można określić jako zdolne i  skłonne do 
ustawicznego poszukiwania i  wykorzystywania w  prak-
tyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, 
pomysłów, wynalazków. Innowacyjne przedsiębiorstwo 
tworzy, absorbuje i  wykorzystuje nowe produkty czy 
usługi, a  także jest przygotowane do ciągłego adapto-
wania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Tempo 
i  zakres kreowania oraz wdrażania innowacji decyduje 
obecnie o  przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. 
Organizacja XXI wieku, głównie dla sprostania konku-
rencji oraz częstym zmianom zachodzącym na rynku, 
musi mieć dostęp nie tylko do najnowocześniejszych 
technologii, ale również posiadać wykwalifikowanych, 
zaangażowanych pracowników, popierających jej 
cele ekonomiczne i  rozumiejących istotę zarządzania 
innowacyjnego.

W  procesie tworzenia innowacyjnego przedsiębior-
stwa wiele uwagi należy poświęcić tworzeniu klimatu 
sprzyjającego zmianom. W teorii zarządzania partycypa-
cja oznacza aktywny udział pracowników w zarządzaniu, 
możliwość wywierania na nie wpływu, dopuszczenie do 
władzy. Ze strony kierownictwa oznacza to dopuszczanie 
pracowników do współdecydowania. Wydaje się jednak, 
że najważniejszą cechą zjawiska partycypacji w  zarzą-
dzaniu jest partnerski stosunek pracowników względem 
siebie, a głównie pracowników i kierownictwa (Ściborek, 
2004, s. 150).

Jednym z  fundamentalnych warunków funkcjono-
wania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu orga-
nizacyjnego jest odpowiedni system informacyjno-ko-
munikacyjny. Z praktyki jednoznacznie wynika, iż brak 
odpowiednich informacji, głównie o  rozwiązaniach or-
ganizacyjnych w  przedsiębiorstwie, podjętych uprzed-
nio i obecnie decyzjach, możliwościach firmy, stanowi 
podstawową barierę wszelkich innowacji.

Kolejną cechą innowacyjno-partycypacyjnego kli-
matu organizacyjnego jest podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych oraz ich wykorzystanie i  rozwój. Istnieje 
pod tym względem współzależność między tymi czyn-
nikami. Zatem w organizacjach o innowacyjno-partycy-
pacyjnym klimacie organizacyjnym dobór kadr powi-
nien odpowiadać nie tylko aktualnie realizowanym tam 
zadaniom, ale także powinien przewidywać uczestnic-
two pracowników w różnych formach organizacji pracy, 
w tym również po wprowadzeniu zmian. W zarządzaniu 
innowacyjnym potrzebna jest także sprzyjająca innowa-
cjom kultura organizacyjna i twórczy styl zarządzania.

Proinnowacyjna kultura musi być zorientowana na: 
tworzenie klimatu sprzyjającego zmianom w  organi-
zacji, pogłębianie wiedzy i  umiejętności, rozwijanie 
tolerancji dla ryzyka, niepewności i poszukiwań; umac-
nianie szacunku wobec postaw nonkonformistycznych, 
wprowadzanie demokratycznych zasad podejmowania 
decyzji i rozwiązywania konfliktów, wspieranie działań 
grupowych, budowanie atmosfery uznania i  szacun-
ku dla innowatorów, wspieranie twórczych sposobów 
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myślenia i  rozwiązywania problemów, kształtowanie 
świadomości dotyczącej wprowadzania zmian, propa-
gowanie bezpośrednich kontaktów i wymiany poglądów, 
dzielenie się wiedzą i informacją (Matejuk, 2005, s. 18)

Proinnowacyjny styl zarządzania powinien sprzyjać 
rozbudzaniu zainteresowań, talentów pracowników 
oraz pogłębianiu ich zdolności do samodzielnej, odpo-
wiedzialnej pracy, a  także stwarzać zachęty sprzyjające 
zmianom i innowacjom. Powinien on zachować równo-
wagę pomiędzy organizacją nastawioną na sprawność 
operacji a  swobodą twórczego, innowacyjnego dzia-
łania, pozwalającego wykorzystywać nadarzające się 
okazje. Warto zauważyć, że „istnieje zasadnicza różnica 
pomiędzy innowacyjnym podejściem a  innowacyjnym 
przedsiębiorstwem. To pierwsze przysparza dużo po-
mysłów, to drugie –  dużo pieniędzy” (Andrew, Sirkin, 
2004, s. 91–92).

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

K onkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest uwa-
runkowana wieloma czynnikami o  charakterze ze-

wnętrznym i wewnętrznym. Do pierwszej grupy można 
zaliczyć np. politykę państwa oraz innych instytucji 
związanych z  funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stan 
infrastruktury materialnej i intelektualnej, relacje z kon-
trahentami i  konkurentami. Druga grupa czynników 
obejmuje sposób zarządzania, posiadany kapitał obroto-
wy, nowoczesne techniki i technologie, jakość wytwarza-
nych produktów.

Szczególne miejsce wśród czynników warunkujących 
konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują innowacje. 
Decydują one nie tylko o  tempie i kierunkach rozwoju 
gospodarczego, ale też w znacznym stopniu wyznaczają 
formy i strukturę światowej współpracy przedsiębiorstw. 
Są zatem czynnikiem determinującym konkurencyjność 
przedsiębiorstw w  warunkach globalizacji (Geodecki 
i in., 2012, s. 15).

Próby oceny procesów innowacyjnych można doko-
nać poprzez analizę słabych i  mocnych stron przedsię-
biorstw pod względem ich innowacyjności (Baruk, 2002, 
s. 11–12). Poniżej posłużono się miernikiem aktywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, jakim 
jest liczba przedsiębiorstw, które w okresie 3 lat wdrożyły 
przynajmniej jedną innowację. Jednak miernik ten ma 
bardzo ogólny i  uproszczony charakter, nie odzwiercie-
dla w pełni złożoności problemów towarzyszących dzia-
łalności innowacyjnej.

Jednym z  głównych czynników, determinujących 
zdolność przedsiębiorstw do podejmowania przedsię-
wzięć innowacyjnych, jest prowadzenie przez nie działal-
ności badawczo-rozwojowej. Niestety, poziom nakładów 
przeznaczonych na ten cel jest w Polsce zdecydowanie za 
niski. Mówiąc o mocnych stronach innowacyjności pol-
skich przedsiębiorstw, można stwierdzić, że pozytywny 
wpływ na tę sferę działalności miały i mają bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które w dużym stopniu przyczy-
niają się do transferu nowych technologii (Dziura, 2009, 
s. 98–99).

Szansą na rozwój innowacyjności polskich przed-
siębiorstw mogą być alianse strategiczne. Stanowią 
one jedno ze źródeł innowacyjności dzięki możliwości 
pozyskania wiedzy i  technologii udostępnionej przez 
partnera aliansu.

Wyniki analizy innowacyjności przedsiębiorstw 
w  Polsce nadal potwierdzają tezę o  niskim, a  na-
wet stale obniżającym się poziomie innowacyjności 
przedsiębiorstw. Przyczyn tego stanu rzeczy należy 
doszukiwać się w postawach i wyborach strategicznych, 
dokonywanych przez kadrę zarządzającą przedsiębior-
stwami. Ciągle dominującym celem strategicznym jest 
poszukiwanie i  powiększanie kapitału finansowego. 
Potrzeby klienta i  zadowolenie pracowników znajdują 
się na dalszym miejscu. Taka hierarchia wartości ma 
uzasadniać decyzje o niepodejmowaniu działań, które 
są  kapitałochłonne, ryzykowne i  przynoszą korzyści 
odłożone w  czasie. Należą do nich na pewno inwesty-
cje w działalność badawczo-rozwojową. Ponadto wraz 
z rozpadem systemu gospodarki centralnie planowanej 
zniknęły z  rynku instytuty branżowe, wspierające nie-
gdyś przedsiębiorstwa w  obszarze najnowszej wiedzy, 
np. technologicznej. Do tego należy dodać rozluźnione 
więzi współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem 
naukowym. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
pokazało, że polskim przedsiębiorstwom brakuje pew-
ności w konkurowaniu na rynkach zagranicznych i glo-
balnych (Platonoff i in., 2006, s. 57).

Badania polskich przedsiębiorstw wskazują, iż 
przedsiębiorstwa, które systematycznie wprowadzają 
innowacje, osiągnęły sukces nie tylko na polskim ryn-
ku. Słusznie uważa się, że innowacyjność powinna stać 
się dzisiaj główną siłą kreatywną każdej organizacji, 
wpisaną na trwałe w  jej system zarządzania i  kulturę 
(Pomykalski, 2001, s. 18).

Dla sprostania konkurencyjności należy usuwać 
bariery związane z korzystaniem z nowych opracowań 
B+R. Powinno się ograniczyć bariery biurokratyczne, 
wywołujące często nieuzasadniony wzrost kosztów 
działalności przedsiębiorstw, ograniczający ich in-
nowacyjność i  konkurencyjność. Kolejną propozycją 
zmian jest wsparcie dla podmiotów zgłaszających pa-
tenty poza granicami Polski. Należałoby także wdrażać 
działania, mające na celu poprawę wykorzystania już 
istniejących patentów. Przydatne byłyby programy 
edukacyjne, kształtujące postawy proinnowacyjne mło-
dzieży i dorosłych. Przedsiębiorstwa powinny mieć uła-
twiony dostęp do informacji prawnych, finansowych 
i naukowo-technicznych.

Przedsiębiorstwa w  coraz większym stopniu doko-
nują zmian, które są  coraz bardziej widoczne w  ich 
funkcjonowaniu. Restrukturyzacja, reorganizacja, 
zmiana kierunków działalności, reengineering, nowe 
technologie, nowe formy dystrybucji, łączenie i  przej-
mowanie przedsiębiorstw, przekształcanie mentalności 
to są  zjawiska, które dawniej miały wyjątkowy cha-
rakter, a  obecnie stały się coraz bardziej powszechne. 
Przedsiębiorstwa nie powinny ich unikać, gdyż funk-
cjonują one w coraz szybciej i głębiej zmieniającym się 
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otoczeniu. Przedsiębiorstwo może wywoływać zmiany 
lub się im poddawać, ale na ogół ich potrzebuje. Czas 
przedsiębiorstw, których sprawność opierała się na 
ustabilizowanej organizacji, przechodzi do przeszłości. 
Zdolność do sprostania wymaganiom rynku pociąga 
za sobą konieczność bardzo dużej elastyczności funk-
cjonowania i bycia innowacyjnym. Nie warto odkładać 
w czasie zastosowania i wdrożenia nowych rozwiązań. 
Przedsiębiorstwa, które będą szybsze, mają większe 
szanse na sukces.

Gospodarka konkurencyjna to gospodarka składająca 
się z  sumy konkurencyjności pojedynczych przedsię-
biorstw. Jak pokazują liczne badania, w  nowoczesnej 
gospodarce opartej na wiedzy konkurencyjność przed-
siębiorstw zależy bardzo silnie od innowacyjności. In-
nowacje zajmują bardzo ważne miejsce w  gospodarce 
i  pełnią wiele istotnych funkcji o  charakterze ekono-
micznym, techniczno-produkcyjnym, społecznym, 
w  kształtowaniu konkurencyjności oraz rozwoju eko-
nomicznego regionów. Poprzez innowacyjność gospo-
darki należy rozumieć m.in. motywację oraz zdolność 
przedsiębiorstw do ciągłego poszukiwania, a  następnie 
wyszukiwania w  praktyce wyników prac badawczych 
i  rozwojowych, nowych pomysłów i  wynalazków. Waż-
nym aspektem badawczym wydaje się zatem obserwacja 
zmian zachodzących w  mechanizmie funkcjonowania 
przedsiębiorstw w  okresie transformacji systemowej 
w odniesieniu do wprowadzania różnych form innowa-
cji (Świadek, 2002, s. 169). Według rankingu The Global 
Competitiveness Index 2009–2010 Światowego Forum 
Ekonomicznego, Polska zajęła 46. miejsce wśród 133 
analizowanych gospodarek świata i  poprawiła swój wy-
nik z poprzedniego roku o 7 miejsc, również pod wzglę-
dem stopnia innowacyjności gospodarki (46. miejsce 
dla Polski, 57. dla Słowacji i  58. dla Węgier). Zgodnie 
z  wynikami raportu The IMD World Competitiveness 
Yearbook Historical Dataset 2005–20115, opracowane-
go przez The International Institute for Management 
Development (IMD), konkurencyjność Polski na tle in-
nych krajów uczestniczących w rankingu poprawiła się 
w  porównaniu do lat poprzednich. Polska awansowała 
z  44. na 32. miejsce. Konkurencyjność poszczególnych 
krajów została oceniona w  oparciu o  327 wskaźników 
gospodarczych, politycznych i  społecznych. Wyżej niż 
w  poprzednich rankingach oceniono konkurencyjność 
gospodarki narodowej, stan administracji, konkurencyj-
ność biznesu oraz infrastrukturę. Lepiej został oceniony 
również stan polskiej edukacji, infrastruktury naukowej, 
technologicznej i  produktywności polskich pracowni-
ków (The Global Competitiveness Index 2009–2010; The 
IMD World Competitiveness Yearbook 2010; The Global 
Competitiveness Index Historical Dataset 2005–2015).

Mniej optymistyczny obraz przejawia się w  najnow-
szym opublikowanym rankingu European Innovation 
Scoreboard. Pomimo że Polska w kolejnych rankingach 
poprawiała swój wynik w  tempie szybszym niż średnia 
wzrostu wskaźnika dla wszystkich krajów UE, to jednak 
nadal lokuje się na końcowych miejscach rankingu. We-
dług najnowszych danych, Polska została zaliczona do 

grupy krajów o  poziomie innowacyjności niższym niż 
średnia UE, określonej mianem „umiarkowani innowa-
torzy” (moderate innovators). Do tej grupy należą Esto-
nia, Czechy, Słowenia, Włochy, Cypr, Hiszpania. Polska 
osiągnęła wynik lepszy jedynie od Bułgarii, Litwy, Ru-
munii i Łotwy (European Innovation Scoreboard, 2015).

Innowacyjność oceniano w  trzech kategoriach: sił 
sprawczych (potencjału) innowacji, działalności przed-
siębiorstw oraz wyników aktywności innowacyjnej.

W  pierwszym obszarze analiz, w  zakresie wskaźni-
ków dotyczących zasobów ludzkich, Polska osiągnęła 
pozycję powyżej średniej dla UE. Szczególnie wyróżnia 
się wartość wskaźnika w kategorii „Liczba absolwentów 
kierunków ścisłych i  technicznych oraz społecznych 
i humanistycznych na 1000 mieszkańców” oraz „Udział 
osób, które ukończyły edukację co najmniej na poziomie 
szkoły średniej”. Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczą-
ce finansowania i  wsparcia działalności innowacyjnej, 
Polska znalazła się na odległym miejscu, wyprzedzając 
jedynie Rumunię i Słowację. W porównaniu do wyników 
z  poprzedniego roku poprawie uległy wskaźniki doty-
czące udzielanych kredytów prywatnych oraz dostępu 
przedsiębiorstw do łączy internetowych. W drugiej gru-
pie wskaźników, dotyczącej aktywności przedsiębiorstw, 
Polska uplasowała się stosunkowo wysoko, osiągając 
wyniki zbliżone do średniej. Można jednak wskazać 
na taki obszar, w  którym wyniki polskich podmiotów 
znacznie odbiegają od europejskich konkurentów. Na 
znacząco niższym poziomie znajduje się wskaźnik 
udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R w  PKB. 
Lepiej prezentują się wyniki w  zakresie wydatków na 
technologie informacyjne (jako % PKB) oraz wydatków 
na innowacje niezwiązane z działalnością B+R (jako % 
obrotów). Polska osiągnęła poziom zbliżony do średniej 
UE. Niezadowalające wyniki Polska osiąga w  zakresie 
tworzenia proinnowacyjnych powiązań i  wdrażania in-
nowacji w sektorze MŚP, znajdując się na pozycji lepszej 
jedynie od dwóch krajów UE (Malty i Bułgarii). Udział 
(%) MŚP wprowadzających własne innowacje w ogólnej 
liczbie małych i  średnich przedsiębiorstw kształtuje się 
na poziomie o połowę niższym niż średnia UE. Najlepiej 
w tej grupie mierników prezentuje się wskaźnik udziału 
(%) MŚP kooperujących w zakresie innowacji w ogólnej 
liczbie MŚP (zbliżony do średniej UE). Również w  za-
kresie wskaźników ochrony intelektualnej Polska zna-
cząco odbiega od średniej UE. Na 1  mln mieszkańców 
przypada 4,2 wynalazków zgłoszonych do EPO, podczas 
gdy średnia w UE to 115.

Trzeci obszar analiz, dotyczący efektów działalności 
innowacyjnej, również wskazuje na słabszą pozycję 
polskich podmiotów. Odsetek podmiotów wdrażają-
cych innowacje zarówno produktowe i  usługowe, jak 
i marketingowe i organizacyjne jest o ok. 1/3 niższy niż 
średnia. Biorąc pod uwagę efekty ekonomiczne, najlep-
szy rezultat, nieco powyżej średniej, Polska osiągnęła 
w  zakresie procentowego udziału eksportu wyrobów 
średniowysokiej i  wysokiej techniki w  eksporcie ogó-
łem. W  pozostałych kategoriach osiągnięte wyniki 
znacznie odbiegają od średnich dla UE.
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O  konkurencyjności gospodarki decyduje zdolność 
do tworzenia i szybkiego wdrażania rozwiązań techno-
logicznych czy organizacyjnych. Niewątpliwie podaż 
innowacji zapewniają jednostki sfery B+R, a wyniki ich 
prac powinny znaleźć odbicie w  innowacjach wdraża-
nych przez przedsiębiorstwa. Poziom i  struktura na-
kładów na działalność B+R jest często wykorzystywaną 
miarą zdolności innowacyjnej gospodarki. Polska po-
zostaje na końcowych miejscach rankingu w  zakresie 
wydatków na B+R. Z danych OECD wynika, że wydatki 
na ten cel w 2010 r. stanowiły 0,4% kwoty przeznaczo-
nej w Stanach Zjednoczonych i 0,63% wydatków Unii 
Europejskiej. Niekorzystna pozostaje również struktu-
ra finansowania B+R. Z  danych za 2010 r. wynika, że 
udział przedsiębiorstw w  wydatkach wynosił 34,3%, 
podczas gdy w Unii Europejskiej sięga on 55%, a w Sta-
nach Zjednoczonych – 66,4%. Jak wynika z danych sta-
tystycznych GUS, nakłady na działalność B+R wzrosły 
w okresie 2002–2010 o 70%, jednak relacja tych nakła-
dów do PKB poprawiła się dopiero w 2008 r.

Podsumowanie

R ozwój nowych technologii pod koniec XX wieku 
umożliwił niespotykaną wcześniej łatwość i szybkość 

pozyskiwania i przetwarzania informacji. Stało się to moż-
liwe za sprawą światowych sieci komunikacji cyfrowej, jak 
również wykorzystania narzędzi teleinformatycznych 
w gospodarce. Proces ten wywołał zmiany we wszystkich 
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Zainicjował 
pojawienie się nowych procesów, zjawisk i  metod zarzą-
dzania. Wśród nich szczególnego znaczenia nabierają 
procesy globalizacji oraz powstawanie nowego modelu 
globalnej gospodarki.

Cechą szczególną współczesnej gospodarki jest włącze-
nie do procesów zarządzania technologii informatycznych 
i komunikacyjnych ITC oraz niespotykanych do tej pory 
ilości zasobów wiedzy. Innowacje w  obszarze zaawanso-
wanych technologii i  nowy proces globalizacji rynków 
gruntownie zmieniają gospodarkę światową, co powoduje 
konieczność przemodelowania stosowanych dotychczas 
koncepcji zarządzania.

Właściwe rozumienie używanych w literaturze (bardzo 
często w sposób zamienny) pojęć, takich jak: nowa ekono-
mia, nowa gospodarka, gospodarka elektroniczna, gospo-
darka oparta na wiedzy, pozwala stosować konsekwentnie 
prawidłową terminologię.

Dyskusja nad nowym modelem gospodarki została 
zapoczątkowana długim i  trudnym do wyjaśnienia okre-
sem dobrej koniunktury w  gospodarce amerykańskiej. 
Problem wyjaśnienia roli wiedzy i  technologii teleinfor-
macyjnych w zarządzaniu pozostał. Bez stworzenia teore-
tycznych podstaw włączenia wiedzy i  technologii telein-
formatycznych do procesów gospodarczych dyskusja na 
temat nowego modelu gospodarki miałaby charakter in-
strumentalny. Zrozumienie nowych zjawisk powinno dać 
przesłanki do lepszego sterowania procesami wdrażania 
wiedzy i nowych technologii jako czynników determinu-
jących rozwój współczesnej gospodarki.

Drugim ważnym elementem charakterystycznym dla 
współczesnej gospodarki jest proces globalizacji. Jest to 
jeden z  najważniejszych trendów w  rozwoju światowej 
gospodarki. Termin ten używany jest dla określenia 
wzajemnych powiązań i zależności, jakie cechują współ-
czesną gospodarkę. Wśród badaczy istnieją różnice 
poglądów dotyczące natury tego procesu. Kontrower-
sje dotyczą jego źródeł, skutków, jak też rodzaju zmian 
społeczno-gospodarczych, które wywołuje. Dla ekono-
mistów źródło globalizacji znajduje się w  sferze ekono-
micznej, a zwłaszcza w mobilności kapitału finansowego 
i zasobów siły roboczej. Globalizacja jest najczęściej po-
strzeganą cechą otoczenia przedsiębiorstw i z pewnością 
pozostanie nadal cechą bardzo charakterystyczną.
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New Economy – Knowledge 
and Innovation Aspects

Summary

The aim of the article is to present the concept of „new 
economy” in the context of knowledge and innovation 
application, being its most characteristic features. 
The term „new economy” is interpreted as the main 
economic structure powered by innovations in the 
scope of Information & Communication Technologies 
(ICT), which through its influence on all the economy 
branches accelerates the increase of productivity 
and rate of economic growth. This is knowledge 
that stimulates formation of new branches of the 
economy based on information technologies, which 
being used for fast gathering, storage, processing and 
most importantly use of information, have changed 
the principles of enterprise functioning. They also 
determine efficiency and success indicators of business 
activity.

Keywords

economy, globalization, competitiveness, knowledge, 
innovation, enterprise, information, communication, 
technology


	Spis treści
	Strona Redakcyjna
	Perspektywa nauk o zarządzaniu
	Konkurs Złote pióro Przeglądu Organizacji
	Nowa gospodarka — aspekty wiedzy i innowacji
	Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce
	Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje...
	Otoczenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa rafineryjnego...
	Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych...
	Relacje cenowe w rolnictwie a koncepcja...
	Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy...
	Sustainable Outsourcing — the Sustainable Philosophy...
	The Organisational Aspects of Enterprise Information...
	Lutosławscy — wkład w naukowe zarządzanie (cz. I)

