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Aspekty funkcjonowania innowacyjnych przedsi¦biorstw
na przykªadzie Polski Wschodniej
Aspects of the operation of innovative companies
on the example of Eastern Poland

Abstrakt

Innowacyjno±¢ to przedmiot licznych bada«, w których badacze doszukuj¡
si¦ jej warunków, przyczyn i skutków. Proces innowacji zaczyna si¦ jeszcze przed
rozpocz¦ciem bada« naukowych w przedsi¦biorstwie, na etapie tworzenia pomysªu i ko«czy si¦ na wdro»eniu innowacji i jego upowszechnieniu. Warto skonstruowa¢ szeroki wachlarz wska¹ników odnosz¡cych si¦ do warunków, czy determinant
funkcjonowania innowacyjnych przedsi¦biorstw, w tym do takich zagadnie« jak
przedsi¦biorczo±¢, rozwój technologiczny czy ró»norodno±¢. Szczególnie interesuj¡ce mo»e by¢ uszczegóªowienie wymienionych aspektów w odniesieniu do Polski
Wschodniej  regionu o niesprzyjaj¡cych warunkach dla rozwoju przedsi¦biorczo±ci, z powodu niedostatecznie rozwini¦tej bazy ekonomicznej, a tak»e niedostatków w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, ekonomicznej, zasobów ludzkich
oraz lokalnego rynku.

innowacyjno±¢, przedsi¦biorczo±¢, rozwój technologiczny, ró»norodno±¢, Polska Wschodnia.
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Abstract

Innovation is the subject of numerous studies in which researchers look for its
conditions, causes and eects. The innovation process begins even before the commencement of scientic research in the enterprise, usually at the stage of creating
an idea, and ends with the implementation of innovation and its dissemination.
It is worth constructing a wide range of indicators which refer to the condition
or determinants responsible for the functioning of innovative companies, and also
for the discussion of such issues as entrepreneurship, technological development,
and diversity. Particularly interesting may be a detailed specication of the abovementioned aspects in relation to Eastern Poland  the region with unfavourable
conditions for business development, because of the underdeveloped economic base, as well as deciencies in the development of communication, human resources,
and economic as well as local market infrastructures.

innovation, entrepreneurship, technological development, diversity,
Eastern Poland.
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Innowacyjno±¢ to przedmiot licznych bada«, w których badacze doszukuj¡ si¦ jej warunków, przyczyn i skutków. Przedsi¦biorcy traktuj¡ innowacyjno±¢ jako ±rodek do zwi¦kszania efektywno±ci, wzrostu konkurencyjno±ci
lub obni»enia kosztów. Innowacyjno±¢ pomaga w promowaniu wizerunku
i wzmacnianiu marki przedsi¦biorstw, wskazuje na zdolno±¢ do generowania
i wprowadzania na rynek nowych rozwi¡za« organizacyjnych, marketingowych, usªugowych, produktowych.
Innowacyjno±¢ przedsi¦biorstw stanowi podstaw¦ do uzyskania przez
przedsi¦biorstwa przewagi konkurencyjnej i wpªywa na ich sukces, przejawiaj¡cy si¦ w ich trwaªym rozwoju.
W ci¡gu ostatnich lat powstaªo wiele opracowa« naukowych dotycz¡cych innowacji w takich dziedzinach, jak: ekonomia, socjologia, psychologia
i w innych naukach spoªecznych, tworz¡c podstawy dla rozwa»a« na temat
innowacji prowadzonych w naukach o zarz¡dzaniu. W minionym czasie poj¦cie innowacji ewaluowaªo nie tylko wraz z rozwojem bada« nad innowacjami
i innowacyjno±ci¡, ale tak»e wraz z wszechstronnym, wielopªaszczyznowym
rozwojem gospodarki ±wiatowej.
Na podstawie przegl¡du literatury wyró»nia si¦ nast¦puj¡ce kryteria podziaªu innowacji: przedmiot innowacji, miejsce wdro»enia i zasi¦g oddzia-
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ªywania, zasi¦g i stopie« nowo±ci, rezultaty, korzy±ci, skala zmian, ±rodki
prowadz¡ce do innowacji, charakter, stopie« oryginalno±ci, stopie« zªo»ono±ci, sposób inwestowania, stosunek do ±rodowiska przyrodniczego, ¹ródªo
powstania i uczestnicy procesu innowacji.
Powstanie innowacji wymaga celowych dziaªa«, które mo»na okre±li¢
terminem proces innowacji. Proces innowacji skªada si¦ z faz i etapów, powi¡zanych ze sob¡ chronologicznie. W tym procesie mamy dwa gªówne etapy
 proces powstania innowacji i proces upowszechnienia.
Ka»dy pomysª, jaki opracowuje organizacja, stwarza inne wyzwania dla
procesu innowacji. Ka»dy etap procesu innowacyjnego musi zosta¢ przeprowadzony sumiennie i zako«czony ocen¡, czy dany projekt nale»y kontynuowa¢, czy mo»e lepiej zako«czy¢, aby nie nara»a¢ przedsi¦biorstwa na straty
nansowe. Z punktu widzenia efektywnego wdra»ania innowacji, niezwykle
istotne znaczenie maj¡ takie elementy przedsi¦biorstwa, jak: poziom i jako±¢
posiadanych zasobów, rozmiar przedsi¦biorstwa, jego zyskowno±¢, poziom
nowoczesno±ci posiadanej techniki, struktura organizacyjna, posiadanie swojego wªasnego zaplecza badawczo-rozwojowego, kompetencje zawodowe caªej
kadry pracowniczej. (Paliszkiewicz, 2019, s. 99-132)
W niniejszym artykule b¦d¦ chciaªa zaj¡¢ si¦ warunkami, determinantami funkcjonowania innowacyjnych przedsi¦biorstw. Akapity odnosz¡ce si¦
do samych innowacji i sposobów ich badania, a zwªaszcza do tych warunków
funkcjonowania innowacyjnych przedsi¦biorstw, jakimi s¡ przedsi¦biorczo±¢,
rozwój technologiczny czy ró»norodno±¢ b¦d¡ miaªy charakter ogólnoteoretyczny. Ko«cowe akapity artykuªu zostan¡ po±wi¦cone uszczegóªowieniu powy»szych aspektów w odniesieniu do Polski Wschodniej.
Warunki funkcjonowania innowacyjnych przedsi¦biorstw

Warunki zewn¦trzne, oddziaªuj¡ce na innowacje, dziel¡ si¦ na takie trzy
grupy, jak czynniki bezpo±redniego oddziaªywania, tj. ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty, nansowanie projektów innowacyjnych, czynniki po±redniego oddziaªywania, tj. edukacja, nauka, zaplecze badawczo  wdro»eniowe, systemy podatkowe, prawo, system kredytowy, sprawno±¢ administracji
rz¡dowej i samorz¡dowej, swoboda dziaªalno±ci gospodarczej oraz czynniki
sektorowe, tj. nat¦»enie konkurencji w sektorze, znaczenie ogólnych zmian
technologicznych, umi¦dzynarodowienie sektora. Natomiast do warunków
wewn¦trznych zalicza si¦: kreatywno±¢, przedsi¦biorczo±¢, styl przywództwa,
kultur¦ organizacyjn¡, zespoªowo±¢, jako±¢ kadry i jej ró»norodno±¢, system
motywacyjny, sytuacj¦ konkurencyjn¡ przedsi¦biorstwa, rodzaje strategii, ja-

278

ko±¢ i charakter zasobów, szczegóªowe zmiany technologiczne oraz powi¡zania strukturalne i sieciowe. (Romanowska, 2016, s. 29-35)
Poni»ej bardziej szczegóªowo przyjrz¦ si¦ trzem z wy»ej wymienionych
warunków wewn¦trznych, którymi s¡ przedsi¦biorczo±¢, rozwój technologiczny i ró»norodno±¢.
Przedsi¦biorczo±¢

Przedsi¦biorczo±¢ to sposób dziaªania, polegaj¡cy na skªonno±ci podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsi¦wzi¦¢, oraz
na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdra»aniu w »ycie. Jest to
wi¦c dziaªanie skierowane na rozwój, ma ono charakter innowatorski. Przedsi¦biorczo±¢ w wymiarze ekonomicznym polega na tworzeniu bardziej efektywnych form organizacyjnych, wprowadzaniu nowych czynników produkcji,
zdobywaniu nowych rynków zbytu i zaopatrzenia, czy te» wprowadzaniu nowych wyrobów.
Przedsi¦biorczo±¢ jest istotnym wyznacznikiem zmian gospodarczych zachodz¡cych na ±wiecie. Jako zbiór cech i funkcji, istotnie oddziaªuje na jako±¢
gospodarki pa«stwa, a tak»e instytucji b¦d¡cych zwi¡zkami pa«stw, jak Unia
Europejska. We wspóªczesnych warunkach gospodarowania stanowi o przewadze konkurencyjnej rmy, jej przetrwaniu i sukcesie na rynku. Wreszcie przedsi¦biorczo±¢ jako atrybut ludzkiego umysªu determinuje rozwój ka»dego czªowieka. Okre±lenie sposobów i zakresu wspierania przedsi¦biorczo±ci w dziaªalno±ci rmy wymaga najpierw wskazania miejsca samej przedsi¦biorczo±ci
w »yciu spoªecznym i gospodarczym zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.
Przedsi¦biorczo±¢ staje si¦ obecnie coraz bardziej po»¡dan¡ postaw¡
podmiotów gospodarczych. Nastawione na ni¡ rmy szybciej si¦ rozwijaj¡, zatrudniaj¡ wi¦cej osób, inwestuj¡ wi¦cej pieni¦dzy. Z ekonomicznego
punktu widzenia, dziaªania przedsi¦biorcze polegaj¡ na organizowaniu zasobów kapitaªowych do realizacji projektów wi¡»¡cych si¦ z ró»nym stopniem
ryzyka, a w celu uzyskania korzy±ci. Istot¡ przedsi¦biorczo±ci jest wi¦c wykorzystywanie pojawiaj¡cych si¦ okazji i podejmowanie dziaªa« zmierzaj¡cych
do osi¡gni¦cia zysku. (Stru»ycki, 2006, s. 169-184)
W literaturze znajdziemy wiele teorii przedsi¦biorczo±ci, które maj¡ wyja±nia¢ natur¦ tego zjawiska. Teorie te zakorzenione s¡ w ró»nych dyscyplinach naukowych, do których nale»¡: zarz¡dzanie, ekonomia, psychologia, socjologia i antropologia, co sprawia, »e badania nad przedsi¦biorczo±ci¡ maj¡
charakter interdyscyplinarny i trudno jest mówi¢ o jednej denicji przedsi¦biorczo±ci.

279

Przedsi¦biorczo±¢ cz¦sto wi¡»e si¦ z indywidualnym odkrywaniem mo»liwo±ci rynkowych. Wyst¦puj¡ one realnie na rynku, ale te» kreuje je innowacja tworzona przez przedsi¦biorc¦. (Gaweª, 2011, s. 63-77) Naturalna
selekcja stymuluje ci¡gªe zast¦powanie starych rutyn oraz technologii nowymi rozwi¡zaniami. Potencjaª innowacyjny przedsi¦biorstwa dotyczy czterech
obszarów: produktu, procesu, w tym innowacyjnych metod wytwarzania,
pozycjonowania zwi¡zanego ze zmianami u»yteczno±ci danego produktu lub
usªugi i paradygmatu my±lowego dotycz¡cego zmian w modelu realizacji biznesu. (Przychodze«, 2015, s. 98)
W literaturze przedmiotu dyskutowana jest konieczno±¢ posiadania zasobów dla realizacji dziaªa« przedsi¦biorczych. W szczególno±ci jako zasób
organizacyjny rozpatrywana jest wiedza. Rozwa»ane s¡ dwie alternatywy
w podej±ciu do zarz¡dzania: 1. warunkiem przedsi¦biorczo±ci jest dysponowanie zasobami lub 2. bez wzgl¦du na zasoby materialne realizowana jest
przedsi¦biorczo±¢ w oparciu o orientacj¦ na identykacj¦ i operacjonalizacj¦
szans. Nastawienia wobec przedsi¦biorczo±ci obejmuje zrozumienie poprzez
stawanie si¦, czyli odchodzenie od trwania. Proces ten odnosi si¦ do odchodzenia od nauczania do uczenia si¦, od pokazywania do odkrywania, od
wierzenia do rozumienia, od sªów do do±wiadczenia, od sªuchania do dziaªania, od podporz¡dkowania si¦ do przewodzenia, od dziaªania w pojedynk¦
do dziaªania w zespole, od stresu do wyzwania, od nudy do pobudzenia, od
oceny do tre±ci oraz od tego, co niewiarygodne do tego, co proste i mo»liwe.
(Kwiatkowski, 2000, s. 89-90,142)
Nowe mo»liwo±ci pobudzania wzrostu gospodarczego zwi¡zane s¡ z dostarczaniem nowych produktów i usªug, b¦d¡cych wynikiem przeªomów technologicznych, nowych procesów i modeli biznesowych, w poª¡czeniu ze stanowi¡cymi siª¦ nap¦dow¡ kreatywno±ci¡, uzdolnieniami i talentami, innymi sªowy b¦d¡cych wynikiem szeroko poj¦tej przedsi¦biorczo±ci. Rozwojowi
tych mo»liwo±ci sprzyja¢ b¦dzie poªo»enie na nie silnego nacisku w polityce gospodarczej oraz wprowadzenie strategii, których celem jest sprostanie
wyzwaniom spoªecznym, takim jak starzenie si¦ spoªecze«stwa, bezpiecze«stwo energetyczne, zmiana klimatu, w tym zarz¡dzanie ryzykiem zwi¡zanym
z kl¦skami »ywioªowymi, a tak»e wª¡czenie spoªeczne, które wymagaj¡ znalezienia przeªomowych rozwi¡za« innowacyjnych.
Przedsi¦biorczo±¢ podmiotu gospodarczego zale»y od jako±ci kapitaªu
ludzkiego. Postawy innowacyjne w±ród mieszka«ców oraz instytucji zorientowanych na pomna»anie wiedzy skutkuj¡ nowymi pomysªami, rozwi¡zaniami
buduj¡cymi trwaª¡ przewag¦ konkurencyjn¡, buduj¡cymi przedsi¦biorczo±¢.
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Rozwój technologiczny

Odpowiedzialna przedsi¦biorczo±¢ znajduje swoje odzwierciedlenie
w tworzeniu odpowiedzialnych technologii. Skoro przedsi¦biorczo±¢ to warto±¢ ekonomiczno-spoªeczna, wa»nym efektem przedsi¦biorczo±ci pracowników organizacji jest ich skªonno±¢ do generowania i wdra»ania nowych rozwi¡za« technologicznych. Jednym z przejawów przedsi¦biorczo±ci jest rozwój technologiczny, wy»ej okre±lony równie» jako jako±¢ i charakter zasobów.
Z kolei na generowaniu innowacji, w szczególno±ci o charakterze technologicznym, produktowym lub procesowym, opiera si¦ przedsi¦biorcza koncepcja
konkurencyjno±ci przedsi¦biorstw. (Chyba, 2016, s. 96-107) Strategia technologiczna odnosi si¦ do stosowania technologii dla osi¡gania przewagi technologicznej i jej utrzymania, odnosz¡c si¦ do posiadania niezb¦dnych kompetencji. Innowacyjno±¢ przedsi¦biorstwa wi¡»e si¦ wi¦c z jego zdolno±ci¡ i motywacj¡ do wdra»ania do praktyki wyników bada« naukowych, prac badawczorozwojowych, a tak»e nowych idei, pomysªów oraz wynalazków. Zwi¡zana jest
z ci¡gªym poszukiwaniem. Przedsi¦biorstwo w swojej strategii badawczo-rozwojowej korzysta zarówno z wªasnego potencjaªu badawczo-rozwojowego, jak
i ze ¹ródeª zewn¦trznych. Do strategii rozwojowych mo»na zaliczy¢: strategi¦
innowacyjn¡, strategi¦ technologiczn¡ oraz strategi¦ badawczo-rozwojow¡.
(Janasz, 2016, s. 29-35) W literaturze podkre±la si¦ znaczenie legitymizacji nowych technologii dla umo»liwienia ich rozpowszechniania. Nieuniknione s¡
zmiany spoªeczne spowodowane wpªywem nowych technologii. Rozwa»ane s¡
tak»e trzy mo»liwe zachowania przedsi¦biorstw wobec pojawienia si¦ innowacyjnych technologii, tj. przyª¡czenie si¦ do nowej technologii, wyj±cie z rynku,
lub te» przyspieszenie doskonalenia istniej¡cej technologii, cho¢ jest to zjawisko rzadkie. (Chody«ski 2018, s. 9-26)
W literaturze aspekt technologiczny pojawia si¦ od dawna tak»e w rozwa»aniach dotycz¡cych aliansów. Proponowana jest jednokryterialna typologia aliansów strategicznych, oparta o zarz¡dzanie wiedz¡, w ramach której wyst¦puj¡ alianse transferu technologii, w ramach którego jeden partner
przejmuje technologi¦ innego partnera, alianse oparte na empirycznym uczeniu si¦, a tak»e wspólne innowacje, w których poª¡czenie przez partnerów
zasobów i zdolno±ci prowadzi do opracowania nowych produktów, procesów,
a tak»e innowacyjnych technologii. (Gomes-Casseres, 1996, s. 78-82)
Technologia stanowi kombinacj¦ wiedzy, umiej¦tno±ci, a tak»e wykorzystywanych narz¦dzi i wyposa»enia. Zwi¡zane s¡ one z procedurami w odniesieniu do transformacji materiaªów, informacji lub ludzi w produkty czy usªugi. (Machaczka, 1998, s. 30-34) Przydatno±¢ wiedzy dla przedsi¦biorstwa ma
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swoje odniesienie do bada« podstawowych, bada« rozwojowych oraz zastosowania tej wiedzy. (Rokita, 2005, s. 219) Technologia wpªywa na struktur¦ organizacyjn¡. Z kolei typy technologii okre±la si¦ m.in. w oparciu o standaryzacj¦ czynników na wej±ciu i wyj±ciu, oraz standaryzacj¦ procesów wewn¡trzorganizacyjnych. (Hatch, Kostera, Ko¹mi«ski, 2010, s. 9 i n.) Technologia obejmuje zarówno wiedz¦ teoretyczn¡, wypªywaj¡c¡ z nauk podstawowych, jak te»
umiej¦tno±ci zastosowania tej wiedzy w praktyce przemysªowej. Wiedza teoretyczna wypªywa z bada« podstawowych, ale tak»e z bada« stosowanych i prac
badawczo-rozwojowych. Niektóre nauki techniczne i przyrodnicze uto»samiaj¡ technologi¦ z receptur¡ czy sposobem wytwarzania okre±lonych produktów
b¡d¹ materiaªów. Na technologi¦ skªadaj¡ si¦: wiedza udokumentowana i nieudokumentowana, umiej¦tno±ci praktyczne oraz know-how, maszyny,
urz¡dzenia, organizacja, a tak»e metody wytwarzania i realizacji procesów.
ródªa pozyskiwania technologii maj¡ zarówno charakter, endogeniczny,
w tym wªasne badania i rozwój, egzogeniczny, obejmuj¡cy strategiczne partnerstwo w obszarze bada« i rozwoju, wspólne przedsi¦wzi¦cia, zakup, licencjonowanie czy wreszcie przej¦cie przedsi¦biorstwa wraz z jego technologi¡ oraz
charakter mieszany, w tym transfer technologii czy te» badania i rozwój na zlecenie b¡d¹ potajemne przej¦cia. Technologia w uj¦ciu rynkowym powinna by¢
rozpatrywana caªo±ciowo, ª¡cz¡c kapitaª, materiaªy, know-how oraz kwalikowan¡ i wyspecjalizowan¡ siª¦ robocz¡. (Chyba, 2016, s. 96-107)
Rozwój technologii wykorzystuje eksploracj¦ w ogóle, w tym eksploatacj¦
szansy. Szans¦ stanowi idea albo aspiracja, która jest odkrywana b¡d¹ kreowana przez jednostki przedsi¦biorcze. W nast¦pnej kolejno±ci nast¦puje rozwój
w czasie, prowadz¡c do jej przeksztaªcenia w przedsi¦wzi¦cia, przysparzaj¡ce
korzy±ci. Koncepcja szansy zawiera w sobie proces odkrywania szansy, dynamik¦ procesu jej rozwoju oraz proces ewolucji idei oraz aspiracji w szans¦. Szansa technologiczna wi¡»e si¦ z wykorzystaniem okazji zwi¡zanej z wyst¡pieniem
innowacji technologicznej, nowych technologii, ale te» z rozwojem nauki. Rozwój technologiczny odnosi si¦ przede wszystkim do aspektów technicznych, ale
równie» mo»e dotyczy¢ nieznanych dotychczas sposobów produkcji, ±wiadczenia usªug czy tworzenia nowych produktów, usªug i systemów. Obejmowa¢ mo»e nowatorskie organizowanie procesów oraz inne rodzaje aktywno±ci. Podkre±la si¦ przy tym znaczenie wykorzystania wiedzy i wspóªpracy z o±rodkami naukowo-badawczymi. Wskazuje si¦ równie», »e b¦d¡cy podstaw¡ przedsi¦biorczo±ci technologicznej innowacyjny pomysª lub rozwi¡zanie technologiczne pozwala na stworzenie nowego lub ulepszonego produktu. Efektywny przebieg
przedsi¦biorczo±ci technologicznej zako«czonej innowacj¡ technologiczn¡ mo»na rozwa»a¢ w kontek±cie zdolno±ci dynamicznych. (Stanie¢, 2016, s. 216-227)
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Rozwój technologiczny koncentruje si¦ na wpªywie innowacji technicznych na proces przedsi¦biorczy. Cechuje j¡ ª¡czenie dynamiki spoªecznej
z dynamik¡ zwi¡zan¡ z rozwojem nowych technologii. Przedsi¦biorca technologiczny powinien potra¢ przewidywa¢ zmiany technologiczne. W przypadku przedsi¦biorczo±ci technologicznej uwzgl¦dnia si¦ czynniki techniczne.
Stanowi¡ je: rola technologii, systemów technicznych oraz otoczenie instytucjonalne. Rozpatruj¡c zdolno±ci dynamiczne jednostki w procesie przedsi¦biorczo±ci technologicznej zwraca si¦ uwag¦, »e maj¡ one zarówno wymiar
poznawczy, zwi¡zany z modelami mentalnymi, jak i wymiar behawioralny.
Model mentalny opisywany jest jako powtarzalne modele nadawania znacze«, które odnosz¡ si¦ zarówno do procesów postrzegania, jak i interpretacji oraz internalizacji zmian. Skrypty behawioralne, w kontek±cie poszukiwania zmian, stanowi¡ powtarzalne wzorce zachowa« spoªecznych w danych
sytuacjach. Z kolei interaktywne oddziaªywanie jednostek ze zmiennym otoczeniem powoduje zmiany zarówno poznawczych modeli mentalnych, jak
i behawioralnych wzorców zachowa«. (Kordel, 2014, s. 20-28)
¡cz¡c innowacyjno±¢ z technologi¡ warto podkre±li¢, »e samo poj¦cie innowacyjno±ci mo»na rozumie¢ nie tylko jako proces obejmuj¡cy
wszystkie dziaªania zwi¡zane z przeksztaªcaniem idei czy pomysªu
w nowy produkt, a tak»e w now¡ technologi¦ wraz z jej wdra»aniem.
Obejmuje te» dziaªania dotycz¡ce doskonalenia i rozwijania istniej¡cych
ju» produktów, ale tak»e procesów technologicznych. (B¡k, Kulawczuk,
2009, s. 9)
Rozwój technologiczny powinien uwzgl¦dnia¢ cele zrównowa»onego rozwoju, a wi¦c nie tylko ekonomiczne, ale tak»e spoªeczne i ekologiczne. Wspóªczesne technologie wykorzystuj¡c wiedz¦ opieraj¡ swój rozwój o dziaªania
przedsi¦biorcze oraz innowacyjne. Technologie s¡ wkomponowane w tworzony ªa«cuch warto±ci, maj¡cy istotne znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej podmiotu gospodarczego. Jednak w ªa«cuchu tworzenia warto±ci
coraz mocniej akcentowane s¡ aspekty spoªeczne, w tym ekologiczne. Tego
typu kwestie powinny by¢ zatem uwzgl¦dniane ju» na etapie prac badawczorozwojowych, zatem winny mie¢ charakter odpowiedzialny. Istotne jest, aby
aspekty odpowiedzialno±ci, w odniesieniu do przedsi¦biorczo±ci, innowacyjno±ci, a tak»e wykorzystywanej wiedzy, znajdowaªy odzwierciedlenie w±ród
warto±ci organizacyjnych. W opracowaniu uzasadniono pogl¡d zawarty w tezie, »e odpowiedzialna przedsi¦biorczo±¢ i innowacyjno±¢ znajduj¡ swoje odzwierciedlenie w tworzeniu odpowiedzialnych technologii. Pokazano tak»e
narz¦dzia sªu»¡ce ocenie wzajemnego oddziaªywania innowacyjno±ci i odpowiedzialno±ci. Odpowiedzialna technologia powinna wykorzystywa¢ szanse
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wynikaj¡ce z zaªo»e« rozwoju zrównowa»onego oraz roli spoªecznej odpowiedzialno±ci biznesu. (Chyba, 2016, s. 96-107)
Ró»norodno±¢

Ró»norodno±¢, wy»ej okre±lona równie» jako zespoªowo±¢, czy jako±¢
kadry, jest warto±ci¡ coraz bardziej po»¡dan¡ przez wspóªczesne przedsi¦biorstwa. W wielu z nich ró»norodno±¢ to ju» nie tylko jeden z elementów
polityki personalnej, ale dªugofalowa wizja rozwoju. Jednocze±nie ró»norodno±¢ budzi te» u niektórych mened»erów niepokój. Nadal bowiem silne jest
prze±wiadczenie w±ród du»ej cz¦±ci kadry kierowniczej  nie tylko w Polsce
 »e znacznie ªatwiej i bezpieczniej zarz¡dza si¦ jednorodnymi zespoªami
ludzi, a wszelkie podkre±lanie obywatelskich postaw w biznesie jest jedynie
tymczasow¡ mod¡. Ró»norodno±¢ jest ±wiadomie niedostrzegana w tradycyjnie prowadzonych rmach, gdy» przeszkadza w stosowaniu dobrze znanych,
zunikowanych instrumentów zarz¡dzania zasobami ludzkimi.
Zainteresowanie ró»norodno±ci¡ i zarz¡dzanie ni¡ staje si¦ coraz bardziej
powszechne, zarówno na ±wiecie, jak i w Polsce. Coraz cz¦±ciej zauwa»a si¦,
eksponuje i docenia korzy±ci z tego pªyn¡ce. Jedn¡ z nich jest z pewno±ci¡
dostrze»enie w ró»norodno±ci siªy zespoªów pracowniczych, jednoczenie ich
wª¡czanie do wspólnej kultury organizacyjnej i budowanie zaanga»owania.
W rezultacie zarz¡dzanie ró»norodno±ci¡ mo»e przynie±¢ rmie wiele ró»nego
rodzaju korzy±ci oraz peªni¢ ró»ne funkcje. Jedn¡ z nich mo»e by¢ wsparcie innowacyjno±ci pracowniczej. Du»e i wci¡» rosn¡ce znaczenie ma m¡dre
spo»ytkowanie zasobów ludzkich w rozwoju innowacyjno±ci; w szczególno±ci
wa»ne jest zapobieganie marnotrawstwu talentów. (Borkowska, 2010, s. 32)
Aby wª¡czy¢ pracowników w procesy innowacyjne, niezb¦dne jest poznanie ich opinii na temat innowacji i stosunku do nich, u±wiadomienie, »e
procesy te s¡ wa»ne dla rmy, zainteresowanie innowacjami, przekonanie do
innowacji, poznanie warto±ci i oczekiwa« pracowników z uwzgl¦dnieniem ich
ró»norodno±ci, motywowanie i nagradzanie, zaanga»owanie, informowanie.
Zarz¡dzanie ró»norodno±ci¡ niesie z sob¡ du»y potencjaª dla kreowania
wszelkich dziaªa« innowatorskich  pocz¡wszy od maªych usprawnie« a» do
wa»nych wynalazków. Wiedza o motywacjach kreuj¡cych postawy proinnowacyjne pozwala zaprojektowa¢ odpowiednie rozwi¡zania nansowe i nienansowe, które z jednej strony zapewni¡ pracodawcy zainteresowanie zaªogi
innowacjami, a z drugiej dadz¡ satysfakcj¦ pracownikom. Trudne byªoby jednak adresowanie niektórych instrumentów motywowania do wybranych odbiorców. Warto kierowa¢ si¦ raczej zasad¡ tworzenia wachlarza, który dzia-
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ªa na zasadzie komplementarno±ci i obejmuje wybrane grupy docelowe, nie
pomijaj¡c innych. Nie ma jednak przeszkód, by organizowa¢ rozwi¡zania
autorskie, np. konkursy dla mªodych innowatorów lub wybory mentora innowatorów czy liderki pomysªów. Powodzenie procesu tworzenia innowacji
w rmie przy zastosowaniu zarz¡dzania ró»norodno±ci¡ wymaga zdobycia
wiedzy o tym, jak kreowa¢ postawy proinnowacyjne pracowników, wykorzystuj¡c metody pozanansowe. Niezb¦dne okazuje si¦ zapewnienie pracownikom wyrazów uznania ze strony kierownictwa, ale tak»e takie ksztaªtowanie kultury organizacyjnej, aby innowatorzy byli doceniani przez wspóªpracowników. Kreowanie innowacyjno±ci pracowniczej mo»e by¢ wspierane
poprzez zarz¡dzanie ró»norodno±ci¡ w rmie. Pracownicy ró»nych rm stanowi¡ jednak odr¦bne populacje, które ka»da organizacja powinna poznawa¢ we wªasnym zakresie, a stosowane instrumenty dostosowywa¢ do swojej
konkretnej sytuacji. wiadomo±¢ pracodawcy w sprawach istniej¡cych ró»nic
pozwala na dobór odpowiednich narz¦dzi zarz¡dczych, dziaªaj¡cych w kierunku zapewnienia obustronnych korzy±ci  zarówno dla przedsi¦biorcy, jak i dla
pracowników. Tworzy si¦ efekt win-win, sprzyjaj¡cy budowie zaanga»owania
oraz realizacji podstawowych zaªo»e« zarz¡dzania ró»norodno±ci¡. Kiedy rma dokªadnie adresuje stosowane ±rodki motywacji i instrumenty zarz¡dzania,
ró»norodno±¢ mo»e przynie±¢ wymierne korzy±ci zarówno nansowe, jak i spoªeczne, czyli satysfakcj¦ pracowników pªyn¡c¡ z tego, »e zadbano o ich potrzeby. Ró»norodno±¢ warto zauwa»y¢, pozna¢ i wykorzysta¢ przy projektowaniu
instrumentów zarz¡dczych, które tak»e lepiej speªniaj¡ swoj¡ funkcj¦, je±li s¡
ró»norakie, ale komplementarne. (Warwas, Strzelczak, 2019, s. 129-139)
Polska Wschodnia

Na Polsk¦ Wschodni¡, zgodnie z delimitacj¡ NUTS 2, skªada si¦ pi¦¢ województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, ±wi¦tokrzyskie oraz warmi«sko-mazurskie. Problem ich ni»szego poziomu rozwoju, w porównaniu z centraln¡ i zachodni¡ cz¦±ci¡ kraju, to problem przede wszystkim zaszªo±ci historycznych wpªywaj¡cych na obecn¡ nisk¡ atrakcyjno±¢ inwestycyjn¡ i poziom rozwoju spoªeczno-ekonomicznego. Zacofanie to wynika tak»e z niekorzystnych uwarunkowa«, które pojawiªy si¦ wraz z transformacj¡ w Polsce po 1989 roku: upadku przemysªu, czemu towarzyszyªa nierzadko bierno±¢ lokalnych elit, czekaj¡cych na rozwi¡zanie tej niekorzystnej sytuacji
przez niewidzialne siªy rynku, b¡d¹ te» przez decydentów ze stolicy. Oprócz
typowych syndromów dla regionów sªabiej rozwini¦tych, jak niski poziom aktywno±ci obywatelskiej, brak poczucia ludzi, »e branie sprawy we wªasne r¦-
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ce jest szans¡ na zmian¦ niekorzystnej sytuacji materialnej, problemy Polski
Wschodniej pogª¦biªo niskie zaanga»owanie i wsparcie pomocowe, zwªaszcza
inwestycyjne, administracji rz¡dowej, przez wªa±ciwie caªy okres trzydziestolecia transformacyjnego. (Jó»wik, Sagan, 2012, s. 10 i n.; Stefa«ski, 2009, s. 60)
Innym problemem jest nieinwestowanie we wschodnich regionach w nowoczesn¡ infrastruktur¦ drogow¡ i kolejow¡. Peryferyjno±¢ regionu Polski
Wschodniej jest uznawana za kolejny, istotny czynnik wpªywaj¡cy negatywnie
na konkurencyjno±¢ tego obszaru Polski. Dodatkowo region ten przesun¡ª si¦
po wej±ciu naszego kraju do Unii Europejskiej do bieguna peryferii zewn¦trznych, czemu towarzyszyªo odci¦cie od Biaªorusi, Rosji oraz Ukrainy. Polska
Wschodnia jest wci¡» stosunkowo cz¦sto stygmatyzowana zarówno z zewn¡trz,
jak te» wewn¦trznie, co utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji dotycz¡cych wªa±ciwych rodzajów polityki interwencji rz¡du w tym regionie, jak te»
cz¦sto skutecznie odstrasza potencjalnych inwestorów, turystów czy te» studentów. (Stefa«ski, 2011, s. 96-97) Dlatego, zarówno przedsi¦biorczo±¢, rozwój
technologiczny ró»norodno±¢, jak i inne aspekty funkcjonowania innowacyjnych przedsi¦biorstw stanowi¡ »ywotne wyzwanie po dzi± dzie«.
Na procesy rozwoju Polski Wschodniej maj¡ wpªyw zró»nicowane czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Splecenie obydwu grup generatorów wzrostu jest szans¡ na zwi¦kszenie dynamiki zmian spoªeczno-gospodarczych tej
cz¦±ci kraju.
Dokonuj¡c oceny regionalnej polityki gospodarczej, realizowanej przez
samorz¡dy województw Polski Wschodniej, warto odwoªa¢ si¦ do wypowiedzi
ekspertów, którzy podkre±laj¡, »e peryferyjno±¢ Polski Wschodniej nie jest
wyª¡cznie determinowana poprzez wol¦, zaradno±¢ czy te» postawy mieszka«ców a jest w znacznym stopniu uwarunkowana geopolitycznie. Przyjmuj¡c zrównowa»one podej±cie do takich ocen, uzasadnione jest zdecydowanie wi¦ksze wsparcie ponadregionalne, np. na szczeblu rz¡dowym. Podobne
problemy rozwoju wszystkich województw Polski Wschodniej wskazuj¡ niew¡tpliwie, »e problem nie tkwi wyª¡cznie na szczeblu regionalnym, lecz ma
rang¦ ogólnokrajow¡, a nawet ogólnoeuropejsk¡.
Kluczowym problemem jest zwi¦kszenie sprawno±ci instytucji otoczenia
biznesu. Rosn¡ca zªo»ono±¢ prowadzenia dziaªalno±ci na jednolitym rynku
europejskim wymaga coraz wi¦kszych umiej¦tno±ci, do±wiadczenia, wiedzy
i kompetencji od pracowników administracji regionalnej, która zajmuje si¦
coraz bardziej zaawansowanym planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem, wdra»aniem i monitorowaniem realizacji dziaªa« w ramach programów
gospodarczych wspóªnansowanych z funduszy Unii Europejskiej. (Jó»wik,
Sagan, 2012, s. 10 i n.)
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Kilka sªów o gªównych miastach Polski Wschodniej dobrze na±wietli sytuacj¦ tego regionu. Lublin posiada najwi¦kszy potencjaª gospodarczy, akademicki, turystyki i kultury oraz potencjaª kreatywny. Jest to potencjaª zakumulowany od wielu lat, lecz aglomeracja lubelska gospodarczo rozwija
si¦ wolniej ni» ±rednia ogólnopolska i zdecydowanie wolniej ni» najwi¦ksze
metropolie w kraju (Warszawa, Pozna«, Wrocªaw czy Kraków). Gospodarka miasta jest w coraz wi¦kszym stopniu zró»nicowana i zrestrukturyzowana, wci¡» jednak ze zbyt maªym udziaªem w jej strukturze nowoczesnego
przemysªu i inwestorów zagranicznych. Jest to miasto, które utrzyma swoj¡
pozycj¦ lidera w Polsce Wschodniej oraz mo»e zmniejszy¢ dystans rozwojowy do Polski Zachodniej i Warszawy, pod warunkiem poprawy dost¦pu do
lokomotyw rozwoju  dost¦p krajowy i poprzez mechanizm umi¦dzynarodowienia miasta dost¦p zewn¦trzny. Wa»nym aspektem zwi¦kszenia potencjaªu
i pozycji konkurencyjnej miasta jest stymulowanie zmian w sferze mentalnej
cz¦±ci mieszka«ców, instytucji i przedsi¦biorstw oraz wspieranie budowy ekosystemów biznesowych, np. silnej w Lublinie bran»y IT. Lublin potrzebuje
równie» wi¦kszego wsparcia rz¡dowego na rozwi¡zanie wewn¦trznych problemów komunikacyjnych oraz w celu poprawy jako±ci »ycia mieszka«ców.
(Strategia rozwoju Lublina...)
Biaªystok posiada spory potencjaª gospodarczy oraz du»y potencjaª akademicki, kultury i turystyki, istotnym czynnikiem stymuluj¡cym rozwój miasta w najbli»szym dziesi¦cioleciu mo»e mie¢ napªyw bardzo du»ych ±rodków z Unii Europejskiej, inwestorów zewn¦trznych i rozwój lokalnych przedsi¦biorstw. Dodatkowym impulsem rozwojowym dla miasta staªa si¦ wi¦ksza dost¦pno±¢ komunikacyjna, zwªaszcza poª¡czenia drogowe z Warszaw¡.
(Strategia rozwoju Biaªegostoku...)
Kielce posiadaj¡ spory potencjaª gospodarczy i wysokie wska¹niki przedsi¦biorczo±ci, jednak jednocze±nie niski potencjaª akademicki, ±rodowiska
kultury i kreatywno±ci. Mimo tego mog¡ sta¢ si¦ o±rodkiem szybko rozwijaj¡cym si¦ gospodarczo. Istotnymi czynnikami rozwojowymi Kielc jest
korzystne poªo»enie  wªa±ciwie w centralnej Polsce oraz stosunkowo dobry
dost¦p do aglomeracji warszawskiej i krakowskiej, potencjaª przedsi¦biorczy
mieszka«ców miasta oraz spodziewany napªyw du»ych ±rodków pomocowych
z UE. (Strategia rozwoju Kielc...)
Olsztyn jest perspektywicznym o±rodkiem akademickim, kultury i turystyki. Sªab¡ stron¡ miasta jest niewielki potencjaª gospodarczy. Ponadto
jest to miasto o niskim potencjale ludno±ciowym. Olsztyn jest tym miastem
Polski Wschodniej, które w przeliczeniu na mieszka«ca uzyskuje najwy»sze
wsparcie ze ±rodków UE, co umo»liwia mu wzrost jako±ci »ycia mieszka«-
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ców i uªatwia konkurowanie o zasoby kapitaªu zewn¦trznego, studentów oraz
o klasy kreatywne. Olsztyn pomimo poªo»enia w bardzo atrakcyjnym turystycznie regionie Polski, nie korzysta w wystarczaj¡cym zakresie z tych
mo»liwo±ci. (Strategia rozwoju Olsztyna...)
Rzeszów jest miastem o najni»szym potencjale w±ród miast stolic regionów Polski Wschodniej. Jest stolic¡ jednego z dwóch najbiedniejszych w Polsce regionów oraz aglomeracj¡ o bardzo niskim PKB per capita. Miasto po
okresie ekstensywnego wzrostu wynikaj¡cego z utworzenia uniwersytetu, rozbudowy portu lotniczego, wzrostu zatrudnienia w Dolinie Lotniczej i przesuni¦cia zasobów siªy roboczej z obszarów wiejskich do Rzeszowa oraz bardzo
skutecznej absorpcji ±rodków UE, nie powi¦kszyªo w istotnym stopniu swojego sumarycznego potencjaªu. Pozostaje bardzo sªabym o±rodkiem akademickim oraz jeszcze sªabszym o±rodkiem kreacji kultury. Miasto to powinno
w zdecydowanie wi¦kszym stopniu zdywersykowa¢ gospodark¦ oraz inwestowa¢ w potencjaª kultury. Istotnym problemem Rzeszowa jest tak»e peryferyjne poªo»enie i najgorsze spo±ród analizowanych miast skomunikowanie z Warszaw¡. Rzeszów posiada zbyt maªy potencjaª, aby oddziaªywa¢ na otoczenie
poªudniowo-wschodniej Polski i mo»e by¢ marginalizowany przez du»o silniejszy o±rodek krakowski i lubelski. (Strategia rozwoju Rzeszowa...)
Patrz¡c z perspektywy historycznej, województwa Polski Wschodniej
nale»aªy do terenów nisko zurbanizowanych, sªabo uprzemysªowionych, niedoinwestowanych i gorzej zagospodarowanych infrastrukturalnie, a w konsekwencji o ni»szym poziomie rozwoju spoªeczno-gospodarczego na tle kraju.
(Jó»wik, Sagan, 2012, s. 10 i n.)
Kultura nie jest ani jedynym, ani najwa»niejszym czynnikiem wpªywaj¡cym na rozwój Polski Wschodniej, na funkcjonowanie tego makroregionu i odwrotnie. Rozpatruj¡c wpªyw czynników kulturowych na ten»e proces, mo»na ujmowa¢ je z ró»nych punktów odniesienia. Mog¡ one wynika¢
z okre±lonego systemu warto±ci o charakterze ogólnokulturowym, a tak»e
odwoªywa¢ si¦ do poszczególnych sfer »ycia spoªeczno±ci, w których odgrywaj¡ lokaln¡ funkcj¦. Odró»nienie poziomu uniwersalnego od regionalnego
ma w przypadku uwarunkowa« rozwojowych istotne znaczenie. Wydaje si¦,
»e warto±ci uniwersalne determinuj¡ pewien ksztaªt tego procesu i cz¦±ciowo równie» jego charakter. Warto zaznaczy¢, »e musz¡ by¢ one przedmiotem
wzmo»onej uwagi, niezb¦dna jest bowiem ci¡gªa analiza zale»no±ci pomi¦dzy
±wiatem kultury a ró»nymi elementami determinuj¡cymi rozwój. Wi¦ksz¡
trudno±¢ mo»e sprawia¢ identykacja kolejnych warstw kultury wpªywaj¡cych na zmiany spoªeczne i rozwój. Cz¦±¢ warto±ci i norm nie zawsze jest
realizowana przez obywateli danego regionu, pozostaje jedynie jako dekla-
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racja, inne natomiast mog¡ by¢ prezentowane w dziaªaniu. Bez w¡tpienia
mo»na stwierdzi¢, i» istniej¡ pewne wspólne elementy, które powoduj¡ podobne zachowania mieszka«ców regionu Polski Wschodniej. (Jó»wik, Sagan,
2012, s. 10 i n.)
Przedsi¦biorczo±¢ w regionie Polski Wschodniej charakteryzuje si¦
ni»szym potencjaªem w porównaniu z innymi regionami w kraju, co jest skutkiem ogólnej sytuacji gospodarczej oraz stanu infrastruktury ekonomicznej
i technicznej tego regionu. Z diagnozy sytuacji spoªeczno-ekonomicznej Polski
Wschodniej wynika, i» jest to obszar o niskim poziomie rozwoju w porównaniu z reszt¡ kraju, co nie stwarza dogodnych warunków dla rozwoju przedsi¦biorczo±ci. Region Polski Wschodniej wykazuje cechy, przez które uznawany
jest jako peryferyjnie poªo»ony w stosunku do krajowych i europejskich centrów aktywno±ci ekonomicznej, gªównie z uwagi na niski poziom zamo»no±ci,
wyra»aj¡cy si¦ niskim poziomem PKB na mieszka«ca, niski poziom spójno±ci przestrzennej, spoªecznej i ekonomicznej oraz nieefektywn¡ struktur¦ gospodarki z przewag¡ tradycyjnego rolnictwa i stosunkowo niskim poziomem
rozwoju przedsi¦biorczo±ci oraz niskim poziomem konkurencyjno±ci i innowacyjno±ci przedsi¦biorstw. Niedostateczny jest te» potencjaª o±rodków wzrostu
stymuluj¡cych rozwój, w tym wyra¹nie wyksztaªconych aglomeracji miejskich
z rozwini¦tymi funkcjami metropolitarnymi. Wst¦puje równie» niedorozwój
infrastruktury szkolnictwa wy»szego i ograniczone powi¡zania pomi¦dzy nauk¡ a gospodark¡, a tak»e niski poziom rozwoju infrastruktury technicznej,
zwªaszcza teleinformatycznej i transportowej oraz niesprawne poª¡czenia komunikacyjne, warunkuj¡ce ograniczon¡ dost¦pno±¢ Polski Wschodniej.
Z powy»szego opisu sytuacji w Polsce Wschodniej wynika, i» jest to
region o niesprzyjaj¡cych warunkach dla rozwoju przedsi¦biorczo±ci, z powodu niedostatecznie rozwini¦tej bazy ekonomicznej. Niemal»e we wszystkich aspektach, poza bezpiecze«stwem wewn¦trznym, województwa Polski
Wschodniej wypadaj¡ gorzej ni» inne cz¦±ci kraju. Region ten cierpi na niedostatki w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, ekonomicznej, zasobów
ludzkich i lokalnego rynku, a s¡ to przecie» wa»ne czynniki dla rozwoju
przedsi¦biorczo±ci. (Jó»wik, Sagan, 2012, s. 10 i n.)
Poszukuj¡c perspektyw dla rozwoju przedsi¦biorczo±ci w regionie Polski
Wschodniej, nale»y mie¢ ±wiadomo±¢, »e rozwój przedsi¦biorczo±ci uwarunkowany jest czynnikami makro- i mikroekonomicznymi. Pomi¦dzy poziomem
rozwoju gospodarczego danego regionu i rozwojem przedsi¦biorczo±ci istnieje
±cisªy zwi¡zek. Wspóªczesna gospodarka ksztaªtowana jest wszak przez trzy
wzajemnie powi¡zane procesy: globalizacj¦, konkurencj¦ i innowacje. Trwaª¡
przewag¦ konkurencyjn¡ uzyskuj¡ te regiony, w których funkcjonuj¡ przed-
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si¦biorstwa zdolne do tworzenia i absorbowania innowacji. (Jó»wik, Sagan,
2012, s. 10 i n.)
Dziaªania nakierowane na rozwój przedsi¦biorczo±ci powinny mie¢ charakter bezpo±redni i po±redni. Caªa gama czynników o charakterze po±rednim wi¡»e si¦ ze wzmocnieniem bazy ekonomicznej regionu, w tym infrastruktury technicznej i spoªecznej, teleinformatycznej oraz wzmocnienia jako±ci kapitaªu ludzkiego i spoªecznego, a tak»e upowszechniania idei spoªecze«stwa informacyjnego. Kolejny aspekt tego procesu to usprawnienie
dziaªania instytucji publicznych i wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, w tym tworzenie inkubatorów przedsi¦biorczo±ci, centrów transferu technologii i innowacji oraz dokapitalizowanie lub tworzenie nowych funduszy
po»yczkowych i por¦czeniowych. (Jó»wik, Sagan, 2012, s. 10 i n.)
Podejmuj¡c prób¦ wskazania kierunków dziaªa« wspieraj¡cych rozwój
przedsi¦biorczo±ci na obszarze Polski Wschodniej, podkre±li¢ nale»y przede
wszystkim konieczno±¢ wykorzystania potencjaªu endogenicznego województw Polski Wschodniej. Do±wiadczenia pa«stw rozwini¦tych wskazuj¡,
i» dªugookresowy rozwój osi¡gany jest w wyniku koncentrowania dziaªa« na
tych sektorach gospodarki, które ju» wykazuj¡ siln¡ pozycj¦ konkurencyjn¡
w skali krajowej i mi¦dzynarodowej i s¡ swoist¡ wizytówk¡ regionu. Warto ponadto poªo»y¢ du»y nacisk na budowanie ±rodowiska przedsi¦biorczo±ci
w regionach. Zintensykowanie rozwoju przedsi¦biorczo±ci w regionach sªabo
rozwini¦tych gospodarczo wymaga wsparcia ±rodowiska biznesowego. Mo»na to czyni¢ poprzez zastosowanie instrumentów dla rozwoju sektora MSP,
wspieranie ksztaªcenia i edukacji w zakresie przedsi¦biorczo±ci oraz rozwijanie lokalnych instytucji sªu»¡cych wspieraniu przedsi¦biorczo±ci. Szczególn¡
rol¦ nale»y przypisa¢ rozwijaniu systemu wspierania innowacji i transferu
technologii do maªych i ±rednich podmiotów gospodarczych, gdy» dziaªania innowacyjne s¡ we wspóªczesnej gospodarce najwa»niejszym czynnikiem
umo»liwiaj¡cym uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Wreszcie warto przeanalizowa¢ rozwój kapitaªu ludzkiego na omawianym terytorium. Wspóªcze±nie podkre±la si¦ coraz wyra¹niej du»¡ rol¦ czynników niematerialnych, takich jak: kapitaª ludzki, uniwersytety i instytuty badawcze, jako determinant
stanowi¡cych o atrakcyjno±ci lokalizacji inwestycji. Oddziaªywanie na jako±¢
kapitaªu ludzkiego w Polsce Wschodniej powinno obejmowa¢ dziaªania sªu»¡ce podwy»szeniu ogólnego poziomu kwalikacji i umiej¦tno±ci mieszka«ców.
Wspieranie jako±ci kapitaªu ludzkiego wymaga wspierania jako±ci edukacji,
rozwoju regionalnych o±rodków naukowych i badawczych.
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Metodologia bada« innowacyjno±ci przedsi¦biorstw

Powy»ej przeprowadzone rozumowanie teoretyczne mo»na ubogaci¢
wnioskowaniem empirycznym. W ±wietle dost¦pnych bada«, innowacyjno±¢
przedsi¦biorstwa, przejawiaj¡ca si¦ w zdolno±ci przedsi¦biorstwa do tworzenia i wdra»ania innowacji, traktuje si¦ jako jeden z najistotniejszych elementów ich nowoczesno±ci i efektywno±ci dziaªania na rynku. Czynnikami pozwalaj¡cymi uzyska¢ przewag¦ konkurencyjn¡ jest dost¦p do zasobów strategicznych, do których oprócz niezwykle istotnych zasobów nansowych nale»¡ zasoby ludzkie i kapitaª intelektualny, ale równie» posiadanie zdolno±ci
w przedsi¦biorstwie do tworzenia innowacji. Te zdolno±ci zale»ne s¡ od przywództwa, atmosfery zaufania i skuteczno±ci zarz¡dzania wiedz¡.
Badanie warunków innowacyjno±ci przedsi¦biorstw oznacza poszukiwania odpowiedzi na pytanie od czego uzale»nione jest prowadzenie dziaªalno±ci
innowacyjnej przedsi¦biorstwa, w szczególno±ci za± od czego zale»y skuteczne
wdra»anie innowacji.
Innowacyjno±¢ jest niezwykle istotna w ka»dym zespole kierowniczym
i ka»dym przedsi¦biorstwie, które chce by¢ innowacyjne, wpªywaj¡c na powstawanie nowych pomysªów i na kreowanie przewagi konkurencyjnej oraz
na trwaªo±¢ i rozwój przedsi¦biorstw.
W literaturze zidentykowano wiele czynników warunkuj¡cych proces
innowacji w przedsi¦biorstwach. Uwarunkowania procesów innowacji okre±laj¡ wpªyw oraz skuteczno±¢ instrumentów pobudzaj¡cych dziaªalno±¢
innowacyjn¡ przedsi¦biorstw. Obszar ten jest tematem licznych bada«,
podczas których zidentykowano wiele czynników wpªywaj¡cych na innowacyjno±¢.
Do zewn¦trznych uwarunkowa« innowacji zalicza si¦ elementy otoczenia
bliskiego i dalszego, które przedsi¦biorstwo mo»e wykorzysta¢: rozwi¡zania
instytucjonalne, organizacyjne i informacyjne, polityk¦ pa«stwa, infrastruktur¦, polityk¦ innowacyjn¡, mechanizmy rynkowe, system edukacji, potencjaª
naukowo-badawczy oraz typ sektora i rynku, na którym dziaªa przedsi¦biorstwo. Na innowacyjno±¢ wpªywaj¡ równie» instytucje otoczenia biznesu zaliczane do otoczenia bli»szego organizacji, takie jak: odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy biznesowi, konkurencja, instytucje naukowe i badawcze,
organizacje zajmuj¡ce si¦ po±redniczeniem w dziedzinie innowacji. Czynniki
te s¡ charakterystyczne przede wszystkim dla kraju, w którym zlokalizowane jest przedsi¦biorstwo. Jednak»e globalizacja i funkcjonowanie w sieciach
sprawia, »e przedsi¦biorstwo mo»e rozwija¢ si¦ jako przedsi¦biorstwo innowacyjne, wykorzystuj¡c zasoby mi¦dzynarodowe. Do czynników wewn¦trznych
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zalicza si¦ zasoby nansowe, rzeczowe, ludzkie i informacyjne jakimi dysponuje organizacja. (Paliszkiewicz, 2019, s. 99-132)
Wedªug Podr¦cznika Oslo (Oslo Manual 2005...), opracowanego przez
Komisj¦ Europejsk¡ oraz Organizacj¦ Wspóªpracy Gospodarczej i Rozwoju,
mo»na wyró»ni¢ dwa podej±cia do gromadzenia danych na temat innowacyjno±ci: podmiotowe, czyli odpowiadaj¡ce badaniom ilo±ciowym badanie
innowacyjno±ci w skali przedsi¦biorstwa, co stanowi fundament do porównania przedsi¦biorstw w ró»nych obszarach ich dziaªalno±ci innowacyjnej,
a tak»e przedmiotowe, czyli zbieranie informacji opisowych, ilo±ciowych i jako±ciowych o konkretnych innowacjach przeprowadzanych w poszczególnych
przedsi¦biorstwach. Wedªug autorów podr¦cznika mo»na stosowa¢ oba podej±cia równocze±nie. Wskazuj¡ oni jednak na dominuj¡ce podej±cie podmiotowe, z powodu wa»niejszej roli pojedynczych przedsi¦biorstw w ksztaªtowaniu efektów ekonomicznych gospodarki oraz wi¦kszego znaczenia tych
danych dla polityki publicznej.
Natomiast T. Nawrocki (Nawrocki, 2012, s. 10 i n.) proponuje podzieli¢ kryteria oceny innowacyjno±ci na grupy rodzajowe, jakimi s¡ potencjaª
zasobowy dziaªalno±ci innowacyjnej, np. personel zatrudniony w dziaªalno±ci badawczo-rozwojowej, kwalikacje kadry pracowniczej, mo»liwo±ci wspóªpracy z innymi podmiotami, sprz¦t, technologie, ±rodki nansowe lub mo»liwo±ci w zakresie pozyskania nansowania z zewn¡trz, ponadto nakªady na
dziaªalno±¢ innowacyjn¡, np. nakªady na dziaªalno±¢ badawczo-rozwojow¡,
wydatki zwi¡zane z podnoszeniem kwalikacji pracowników, nakªady na
dziaªalno±¢ inwestycyjn¡, a tak»e rezultaty, w tym rezultaty warto±ciowe, np.
liczba wprowadzonych na rynek lub wdro»onych innowacji, liczba zgªoszonych patentów, wzorów u»ytkowych, znaków towarowych, warto±¢ i udziaª
w sprzeda»y ogóªem nowych produktów, jako±ciowe, np. stopie« nowo±ci,
poziom zªo»ono±ci, mo»liwo±ci dyfuzji, czy te» zakres poprawy cech jako±ciowych nowych rozwi¡za«, oraz czasowe  kiedy wprowadzono nowe rozwi¡zania do u»ytku w porównaniu z konkurentami  przed, w tym samym
czasie, czy po. Istotny jest te» wpªyw dziaªalno±ci innowacyjnej na wyniki
nansowe przedsi¦biorstwa, np. wywoªana wdro»onymi innowacjami zmiana przychodów ze sprzeda»y, kosztów oraz wyników nansowych w terminie
krótkim  do 1 roku, ±rednim  do 3 lat i dªu»szym  ok. 5 lat.
L. Biaªo« i D. Janczewska (Biaªo«, 2010, s. 5 i n.) budow¦ mierników
opieraj¡ na podstawowych skªadnikach potencjaªu innowacyjnego, do którego zalicza si¦: potencjaª nauki, techniki i gospodarki. Uj¦cie to mo»na
wykorzysta¢ tak»e w przedsi¦biorstwie, odnosz¡c poj¦cie nauki do bada«,
techniki do aspektów konstrukcyjnych. Wg tych autorek potencjaª nauki
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mo»e by¢ wzorcem dla oceny pracowników wiedzy w przedsi¦biorstwach,
a deniowany jest przez rozmiar i jako±¢ wiedzy naukowej oraz stopie« jej
gotowo±ci do praktycznego zastosowania, liczb¦ pracowników naukowych,
in»ynierów, techników i personelu pomocniczego zatrudnionych w sferze bada« i rozwoju, poziom kwalikacji oraz stopie« przygotowania zawodowego,
sie¢ placówek naukowych, laboratoriów i innych organizacji zajmuj¡cych si¦
w caªo±ci lub cz¦±ciowo badaniami i rozwojem oraz materialno-techniczn¡
baz¦ nauki, a w tym nowoczesnej aparatury, materiaªów i wszelkiego post¦pu. Du»e znaczenie ma te» rozmieszczenie ludzkich i materialnych zasobów
wedªug gaª¦zi nauki i techniki, poziom organizacji i zarz¡dzania badaniami
naukowymi i rozwojem, stan bazy naukowej, informacyjnej oraz stan informatyzacji. Wreszcie wa»ne informacje mo»e da¢ stan mi¦dzynarodowych
powi¡za« naukowych, skale i formy wspóªpracy mi¦dzynarodowej, wydajno±¢ pracy zatrudnionych kadr w sferze nauki oraz poziom nansowania, tj.
bud»et, sponsorzy, czy przedsi¦biorstwa.
H. Salavou (Salavou, Baltas, Lioukas, 2004, s. 1091-1112) zestawia najbardziej powszechnie stosowane miary innowacyjno±ci organizacyjnej, jakimi
s¡ czas jaki potrzebny jest do wdro»enia, zastosowanie, tj. adaptacja lub niezastosowanie innowacji, poziom wydatków na badania i rozwój, ekonomiczna
warto±¢ innowacji, liczba wdro»onych innowacji, a tak»e wszelkie subiektywne miary.
Na innowacyjno±¢ przedsi¦biorstw wpªywa tak»e poziom wspóªpracy
mi¦dzy nauk¡ a przemysªem, jak równie» poziom wspóªpracy i wymiany
wiedzy mi¦dzy przedsi¦biorstwami. Je»eli taka wspóªpraca istnieje lub mo»e
zosta¢ zainicjowana, to mo»e to pozytywnie wpªyn¡¢ na poziom innowacyjno±ci, szczególnie takie dziaªania, jak wspólne przedsi¦wzi¦cia naukowe zwi¡zane z produkcj¡ nowych wyrobów, wymiana pracowników maj¡ca na celu
wymian¦ do±wiadcze« i szkolenia, zlecanie bada« kontraktowych wybranym
jednostkom naukowym, posiadaj¡cym odpowiedni¡ aparatur¦ i zasoby ludzkie, tak»e wymiana informacji i tworzenie wiedzy  tu rezultatem mog¡ by¢
patenty, czy wzory u»ytkowe oraz wzajemne doradztwo naukowo-techniczne.
Du»¡ rol¦ w innowacyjno±ci przedsi¦biorstw odgrywa poziom i dziaªalno±¢
jednostek badawczo-rozwojowych w danym kraju. Zalicza si¦ do nich: szkoªy
wy»sze, placówki naukowe, takie jak np.: Polska Akademia Nauk, samodzielne jednostki badawczo-rozwojowe i dziaªy badawczo-rozwojowe funkcjonuj¡ce
w przedsi¦biorstwach. Podstawowym prolem dziaªalno±ci tych jednostek jest
dziaªalno±¢ badawczo-projektowa, wdro»eniowa i usªugowa. Jej przedmiotem
jest na przykªad: projektowanie nowych produktów i usªug, szukanie nowych
technologii produkcji, modernizacji istniej¡cych produktów, usªug, linii pro-
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dukcyjnych, zastosowanie nowych lub ulepszonych surowców, tworzenie
nowych zastosowa« odpadów lub nowych sposobów ich eliminacji.
Na poziom innowacyjno±ci wpªywa te» rozwój i dost¦p do wiedzy tworzonej na ±wiecie. Do takich determinant mo»na zaliczy¢: dost¦p do wyników
pracy naukowo-badawczych z zagranicznych uczelni i jednostek badawczorozwojowych, licencje i know-how zakupione lub uzyskane od podmiotów zagranicznych, import maszyn, urz¡dze«, technologii, wspólne prace badawczorozwojowe z jednostkami z zagranicy.
Podsumowuj¡c, istnieje wiele czynników wpªywaj¡cych na innowacyjno±¢ przedsi¦biorstw, np. sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, wspóªpraca
z jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi przedsi¦biorstwami, poziom dost¦pu do wiedzy krajowej i zagranicznej. Niezwykle wa»ne s¡
te» czynniki wewn¦trzne: motywacja ludzi i ch¦¢ tworzenia czego± nowego.
Pomiar innowacyjno±ci przedsi¦biorstwa napotyka na wiele trudno±ci
zwi¡zanych z doborem miar. Autorzy przyjmuj¡ ró»ne podej±cia i ró»ne rozwi¡zania w tym zakresie. U»yteczne dla pomiaru innowacyjno±ci w przedsi¦biorstwach s¡ dokonania naukowe w zakresie innowacyjno±ci gospodarki jako
caªo±ci. Cz¦±¢ badaczy przyjmuje metody stosowane przez ró»ne mi¦dzynarodowe oraz krajowe instytucje, np. EuroStat, GUS. Metody te koncentruj¡
si¦ na poszczególnych wymiarach dziaªalno±ci i nie maj¡ wymiaru syntetycznego. Zarówno przedsi¦biorczo±¢, rozwój technologiczny i ró»norodno±¢,
jak i inne aspekty funkcjonowania innowacyjnych przedsi¦biorstw, mo»na
analizowa¢ przy pomocy wielu wska¹ników.
Tabela European Innovation Scoreboard (Regional. Innovation. Scoreboard...) opublikowana przez Komisj¦ Europejsk¡ porz¡dkuje wybrane wska¹niki w czterech obszarach, tj. warunki ramowe, inwestowanie, dziaªalno±¢
innowacyjna oraz wpªyw. W obszarze warunki ramowe, w kategorii zasoby
ludzkie mieszcz¡ si¦ takie wska¹niki, jak liczba nowych doktoratów, populacja w wieku 25-34 z wy»szym wyksztaªceniem, a tak»e ksztaªcenie ustawiczne; w kategorii atrakcyjne systemy badawcze mieszcz¡ si¦ takie wska¹niki,
jak mi¦dzynarodowe publikacje naukowe, 10% najcz¦±ciej cytowanych publikacji, a tak»e zagraniczni doktoranci; w kategorii otoczenie przyjazne innowacjom mieszcz¡ si¦ dwa wska¹niki, tj. ª¡cza szerokopasmowe oraz przedsi¦biorczo±¢ oparta na mo»liwo±ciach.
W obszarze inwestowanie zawarto dwie kategorie, tj. nanse i wsparcie
oraz inwestycje rm. W kategorii nanse i wsparcie umieszczono dwa wska¹niki, tj. wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym, a tak»e nakªady
na venture capital. Za± w kategorii inwestycje rm usytuowano trzy wska¹niki, tj. wydatki na badania i rozwój w sektorze przedsi¦biorstw, wydatki
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na innowacje niezaliczaj¡ce si¦ do bada« i rozwoju, a tak»e przedsi¦biorstwa
prowadz¡ce szkolenia w celu rozwijania lub doskonalenia umiej¦tno±ci ICT1
swoich pracowników.
W obszarze dziaªalno±¢ innowacyjna umieszczono trzy kategorie. W kategorii innowatorzy umieszczono trzy wska¹niki odnosz¡ce si¦ do maªych i ±rednich przedsi¦biorstw- w skrócie MP, tj. MP z innowacjami produktowymi
lub procesowymi, MP z marketingowymi lub organizacyjnymi innowacjami,
jak równie» MP wprowadzaj¡ce innowacje we wªasnym zakresie. W kategorii
powi¡zania umieszczono trzy wska¹niki, tj. innowacyjne MP wspóªpracuj¡ce
z innymi, wspólne publikacje publiczno-prywatne, a tak»e prywatne wspóªnansowanie publicznych wydatków na badania i rozwój. W kategorii wªasno±¢
intelektualna zawarto trzy wska¹niki, tj. wnioski patentowe mi¦dzynarodowe
PCT2 , aplikacje znaków towarowych oraz projektowanie aplikacji.
W obszarze wpªyw zawarto dwie kategorie. W kategorii wpªyw na zatrudnienie umieszczono dwa wska¹niki, tj. zatrudnienie w dziaªaniach opartych na wiedzy oraz zatrudnienie w szybko rozwijaj¡cych si¦ przedsi¦biorstwach w sektorach innowacyjnych. Za± w kategorii wpªyw na sprzeda» zawarto trzy wska¹niki, tj. eksport produktów ±rednio i mocno zaawansowanych, eksport usªug opartych na wiedzy oraz sprzeda» nowo±ci rynkowych
i nowych innowacyjnych produktów.
Bank wiatowy proponuje dokonywanie pomiaru innowacyjno±ci w oparciu o Knowledge Economy Indicator (The Digital Knowledge Economy Index:
Mapping Content Production...), bior¡c pod uwag¦ 12 mierników podzielonych na cztery obszary, tak wi¦c ka»dy z obszarów zawiera po trzy mierniki.
W obszarze zach¦ty ekonomiczne i otoczenie instytucjonalne proponowane s¡
mierniki, tj. bariery taryfowe i pozataryfowe, jako±¢ regulacji, a tak»e prawo.
Obszar edukacja i zasoby ludzkie zawiera mierniki, tj. miernik alfabetyzacji dorosªych, wyksztaªcenie ±rednie oraz wyksztaªcenie wy»sze.
W obszarze infrastruktura informacyjna umieszczono mierniki, tj. liczba
telefonów na 1000 mieszka«ców, liczba komputerów na 1000 mieszka«ców oraz
liczba u»ytkowników internetu na 1000 mieszka«ców. Obszar system innowacyjny zawiera mierniki tj. liczba wpªat za licencje i patenty na osob¦ w dolarach
ameryka«skich, liczba udzielonych patentów przez USPTO3 na milion mieszka«ców oraz liczba publikacji naukowych technicznych na milion mieszka«ców.
1

Pod poj¦ciem ICT, z ang.

information and communication technologies,

technologie informacyjne i komunikacyjne.

2

3

PCT jest to ukªad o wspóªpracy patentowej, z ang.

mieszcz¡ si¦

Patent Cooperation Treaty.

Skrót USPTO odnosi si¦ do Urz¦du Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjedno-

czonych, z ang.

United States Patent and Trademark Oce.
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Wymienione wska¹niki warto wykorzysta¢ do oceny poziomu innowacyjno±ci w przedsi¦biorstwach, w tym do oceny takich aspektów funkcjonowania przedsi¦biorstw jakimi s¡ przedsi¦biorczo±¢, rozwój technologiczny czy
ró»norodno±¢. Bior¡c pod uwag¦ du»¡ liczb¦ propozycji pomiaru innowacyjno±ci, warto d¡»y¢ do ograniczenia zestawu stosowanych kryteriów oraz
tworzy¢ zagregowane miary. Podstaw¡ wyboru danej metody oceny innowacji powinien by¢ cel analizy.
Podsumowanie

Scharakteryzowane w powy»szym artykule uwarunkowania procesów innowacji przedsi¦biorstw oparto na teoretycznych podstawach innowacji zawartych w naukach o zarz¡dzaniu. Przyj¦to, »e proces innowacji zaczyna si¦
jeszcze przed rozpocz¦ciem bada« naukowych w przedsi¦biorstwie, na etapie
tworzenia pomysªu i ko«czy si¦ na wdro»eniu innowacji i jego upowszechnieniu. Rozwi¡zania niekoniecznie musz¡ by¢ wytworzone od samego pocz¡tku w przedsi¦biorstwie. Wspóªczesne przedsi¦biorstwa funkcjonuj¡ w sieci
wspóªpracy, a wspóªpraca ze sfer¡ nauki, przejawiaj¡ca si¦ w dzieleniu si¦
wiedz¡ innowacyjn¡, uznawana jest za jedn¡ z poszukiwanych form wspóªpracy. Innowacje to rezultat zªo»onych procesów technicznych, spoªecznych,
ekonomicznych, prawnych, kulturowych, organizacyjnych, których przebieg
mo»na ksztaªtowa¢ poprzez skuteczne zarz¡dzanie przedsi¦biorstwem i jego
relacjami z otoczeniem.
Powy»ej przedstawiono czynniki wewn¦trzne i zewn¦trzne wpªywaj¡ce
na poziom innowacji oraz scharakteryzowano ró»ne mierniki innowacyjno±ci.
Przedsi¦biorcy chc¡cy budowa¢ swoj¡ przewag¦ rynkow¡ w oparciu o innowacyjno±¢ produktów, usªug czy procesów organizacyjnych powinni mie¢
±wiadomo±¢ i zrozumienie procesów powstawania innowacji, dzi¦ki temu b¦d¡ mogli dobra¢ odpowiednie metody, zasoby oraz niezb¦dne narz¦dzia. Powinni te» mie¢ ±wiadomo±¢, »e kultura organizacyjna oparta na transferze
wiedzy i zaufaniu jest niezwykle istotna. Przedsi¦biorca, który nie ma zaufania do siebie ani do innych nie b¦dzie w stanie pomy±lnie wprowadza¢
zmiany w organizacji i wdra»a¢ innowacji. Zaufanie jest niezwykle istotne
równie» w kreowaniu wspóªpracy i relacji z innymi podmiotami na rynku.
Takie relacje, uwzgl¦dniaj¡ce zaufanie i zarz¡dzanie wiedz¡ oraz skuteczne przywództwo mog¡ by¢ ¹ródªem przewagi konkurencyjnej innowacyjnych
przedsi¦biorstw.
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