
                           
                                                                          Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
                                                                  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
                                                                         ISSN 2083-8611                      Nr 271 · 2016 
 

 
 
Mirella Barańska-Fischer       
 
Politechnika Łódzka 
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji 
m.baranska-fischer@p.lodz.pl 
 
 
 

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI  
JAKO DETERMINANTA WSPÓŁKSZTAŁTUJĄCA  

OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI GLOBALNEJ 
 
 

Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć...1 
 
Streszczenie: Artykuł obejmuje wybrane zagadnienia związane z innowacyjnością orga-
nizacji, którą należy traktować jako zmienną wpływającą na kreowanie obrazu współcze-
snej gospodarki światowej. Nieustanne rozszerzanie rynków zbytu, poszukiwanie odpo-
wiednich kooperantów i pośredników w obrocie towarowym sprawia, że organizacje stają 
się aktywnymi uczestnikami zmian i przeobrażeń w globalnym środowisku biznesowym. 
Innowacyjność przedsiębiorstw to zasadnicze wyzwanie, któremu muszą sprostać przed-
siębiorcy dążący do zajęcia uprzywilejowanego miejsca w architekturze reprezentowanej 
działalności biznesowej i obszarze terytorialnym. Projektowanie i rozwój innowacji są proce-
sami, w realizację których winny być zaangażowane różne podmioty rynkowe – interesariu-
sze, zarówno ze środowisk lokalnych, regionalnych czy krajowych, jak i ponadnarodowych, 
w szczególności w sytuacji dynamicznie postępującej globalizacji gospodarki świata. 
 
Słowa kluczowe: gospodarka globalna, innowacyjność, inteligentna organizacja. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Istota i charakter działalności współczesnych organizacji, niezależnie od 
wielkości i rodzaju obsługiwanego rynku zbytu, może sprzyjać lub ograniczać 
obecnie procesy komercjalizacji produktów oraz zwiększać/hamować ich zdol-
                                                 
1  Motto polskiej dyplomacji – z fragmentu exposé ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych 

Radosława Sikorskiego nt. polityki zagranicznej RP w 2011 r.: [www 1].  



Mirella Barańska-Fischer 44 

ność do konkurowania w reprezentowanym sektorze czy branży biznesowej. 
Turbulentny, nieustannie zmieniający swe oblicze rynek świata, składający się  
z nieskończenie wielu subrynków (międzynarodowych, zagranicznych, czy kra-
jowych) to środowisko pełne wyzwań i szans/zagrożeń dla przedsiębiorców. Im 
szybciej zidentyfikują oni istniejące okazje i możliwości, tym sprawniej i efek-
tywniej zrealizują swój biznes, swoją wizję i misję; im wcześniej rozpoznają re-
alne trudności i ograniczenia, tym bardziej elastyczni będą w profilowaniu per-
spektywicznych kierunków swego działania. Myślenie i podejmowanie decyzji 
na zasadzie just in time stanowi klucz do sukcesów rynkowych współczesnych 
menedżerów i decydentów organizacji.  

Przedsiębiorczość i innowacyjność organizacji to istotne determinanty 
współkreowania obrazu współczesnej gospodarki globalnej – coraz bardziej kon-
kurencyjnej w swej strukturze. Kształtowanie środowiska proinnowacyjnego wy-
maga zatem nieustannego uwzględniania przez decydentów terytorialnych wielu 
zmiennych, zaangażowania licznych podmiotów rynkowych, ich współodpo-
wiedzialności za obecny i przyszły obraz reprezentowanej jednostki przestrzen-
nej w strategicznym zarządzaniu różnego rodzajami ryzyka rynkowego, np. in-
westycyjnego, handlowego, finansowego czy marketingowego. 

Potraktowanie innowacyjności organizacji jako determinanty współtworzą-
cej wizerunek i tożsamość gospodarki światowej (w tym ponadnarodowej, kra-
jowej albo regionalnej) stanowi cel główny niniejszego artykułu. Realizacji celu 
podporządkowano jego poszczególne części składowe, w których przedstawiono: 
charakterystykę globalnej gospodarki, umieszczając w jej strukturach inteli-
gentną organizację – generatora zmian innowacyjnych i twórczych dla repre-
zentowanego środowiska terytorialnego oraz wybrane dane statystyczne z zakresu 
diagnozy poziomu aktywności innowacyjnej unijnych przedsiębiorstw, w kon-
tekście coraz szybciej postępujących procesów przeobrażeń struktury i „materii” 
poszczególnych jednostek przestrzennych. 
 
 
1. Gospodarka globalna – wyzwania i perspektywy rozwoju 
 

Świat globalnej gospodarki jest zróżnicowany w swej strukturze – pełen 
nowych okazji z jednej strony, ale też niebezpieczny i mało przewidywalny  
z drugiej. Jak zatem projektować i realizować obecnie działania biznesowe, aby 
odnieść sukces? Jak zarządzać, z reguły, ograniczonymi zasobami, aby móc je 
wykorzystać w racjonalny i optymalny sposób? Jak badać rynek/rynki, aby mieć 
wystarczającą wiedzę do przeprowadzania reprezentowanej organizacji przez 
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meandry skomplikowanych procesów twórczych i komercjalizacyjnych? Na te  
i inne pytania próbuje się od zawsze szukać jednoznacznej interpretacji i rozwią-
zań systemowych – są one jednak aktualne wyłącznie w określonej jednostce 
czasu. Relatywnie szybko się dezaktualizują, a współcześni adresaci ofert rynko-
wych potrzebują i oczekują od przedsiębiorców/sprzedawców bycia zaskakiwa-
nymi, zauważanymi, traktowanymi w sposób empatyczny oraz wyjątkowy. Współ-
czesna światowa gospodarka ma umieć sprostać na bieżąco tym wymaganiom. 

Jednakże, na przestrzeni tworzenia historii i obrazu współczesnego świata 
w zróżnicowany sposób kształtowały się (i nadal kształtują) w poszczególnych 
obszarach rynkowych relacje w linii: otoczenie a organizacja. Henry Minzberg, 
wybitny kanadyjski ekonomista – autor opracowań z zakresu zarządzania i stra-
tegii biznesowych, wyróżnił cztery umowne fazy rozwoju organizacji charakte-
rystyczne dla globalnej gospodarki (tabela 1).  
 
Tabela 1. Fazy rozwoju światowych organizacji (na przestrzeni dziejów) w kontekście 

kształtowania ich relacji z otoczeniem rynkowym 
 

Fazy rozwoju  
organizacji i okresy 
ich występowania 

Stopień ustrukturyzowania 
otoczenia organizacji 

Rodzaje reprezentowanych orientacji  
(koncepcji) biznesowych w organizacjach 

Faza I. 
1820-1880 

otoczenie spokojne,  
przypadkowe 

orientacja przedsiębiorcza, zarządzanie oparte  
na doświadczeniu i intuicji decydentów 

Faza II.  
1880-1930 

otoczenie spokojne,  
ustrukturyzowane 

orientacja produkcyjna, zarządzanie funkcjonalne 

Faza III.  
1930-1970 

otoczenie przeszkadzająco- 
-oddziaływające 

orientacja rynkowa, zarządzanie marketingowe 

Faza IV.  
1970-do obecnie 

otoczenie turbulentne – 
„burzliwe pole”  
tzw. „trudne do uprawiania” 

orientacja globalna, zarządzanie strategiczne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Malara 2013, s. 12].  
 

Wskazując na perspektywy rozwoju globalnej gospodarki, zauważa się, 
że zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w mediach publicznych toczą się od 
niemal zawsze w tej kwestii liczne dyskusje reprezentantów różnych środowisk – 
m.in. ekonomistów, statystyków, etnografów, antropologów, demografów, finan-
sistów, inżynierów i menedżerów przedsiębiorstw, władz terytorialnych, na-
ukowców z różnych dziedzin i obszarów nauki, polityków i innych, których nie 
sposób wyczerpująco tu wymienić. Jednakże, każda z tych grup stara się ekspo-
nować zwykle swoje racje stanu, opierając się na zdobytym doświadczeniu oraz 
możliwej predykcji zachodzących zjawisk i procesów w otoczeniu rynkowym. 
Pewną niedoskonałością architektury polskiej rzeczywistości społeczno-gospo-
darczej, politycznej, czy administracyjnej, przynajmniej w ostatnich latach, wy-
daje się brak skłonności grup interesów do sprawnego podejmowania decyzji 
zmierzających do znalezienia wspólnego konsensusu – w miarę szybkiego roz-
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wiązywania istniejących sporów i problemów, empatii wobec siebie. Stąd też, 
zasadne byłoby, z punktu widzenia coraz szybciej zmieniającego się otoczenia 
rynkowego wszystkich organizacji, dążyć w każdym środowisku terytorialnym 
do wypracowania jak najlepszej ścieżki jego rozwoju, wpisującej się w obraz 
globalnego rynku – jego preferencji i trendów – to po pierwsze. Po drugie zaś, 
należy kreować nową i oryginalną rzeczywistość w gospodarce opartej na ak-
tualnych (też potencjalnych) zasobach wiedzy, tworzyć nową wiedzę w odpo-
wiedzi na sygnały płynące od wszystkich interesariuszy danego środowiska tery-
torialnego, w kontekście implementacji ponadterytorialnych (globalnych) 
wyzwań i oczekiwań współczesnego świata.  

Jakie są te wyzwania, można odpowiedzieć, gdy spojrzy się przez pryzmat 
obecnie istniejących uwarunkowań w odniesieniu do poszczególnych obszarów 
terytorialnych, w szerokim tego słowa znaczeniu (tj. całego globu). Odpowiedź 
jest w zasadzie prosta i klarowna; wyzwania te są na tyle niezwykle różnorodne, 
trudno przewidywalne, że niepokoją przedstawicieli środowisk terytorialnych  
i wymagają ich natychmiastowej reakcji (wymuszają ją wręcz), jeśli tylko uznają 
oni dążenie do globalizacji gospodarki świata za zasadniczy priorytet i cel funk-
cjonowania w nowej, globalnej rzeczywistości rynkowej.  

Wśród wielu obecnie współistniejących i wzajemnie przenikających się 
wyzwań dla uprofilowania przez decydentów jednostek terytorialnych i po-
zostałych interesariuszy optymalnego, na miarę współczesności, obrazu glo-
balnej gospodarki świata wyróżnić należy:  
1. Usprawnienie funkcjonowania rynków międzynarodowych w nowej prze-

strzeni rynkowej/gospodarczej współczesnych organizacji. 
2. Pogłębienie się na przestrzeni ostatnich lat globalnego charakteru współpracy 

interesariuszy – uczestników rynku świata. 
3. Wzrost zakresu i stopnia skomplikowania wzajemnych stosunków uczestni-

ków gry rynkowej wobec coraz bardziej skomplikowanych i wymagających 
rynków docelowych. 

4.  Realizację procesów gospodarowania w warunkach coraz bardziej dyna-
micznego i turbulentnego otoczenia. 

5. Rosnącą współzależność pomiędzy interesariuszami, wynikającą z kooperacji 
w wielu obszarach i dziedzinach życia. 

6. Silne zróżnicowanie tempa i dynamiki zachodzących zjawisk i procesów 
rynkowych (np. poziomu uprzemysłowienia i aktywności innowacyjnej re-
gionów, występowania obszarów biedy i nasilającego się bezrobocia, paupe-
ryzacji społeczeństwa i pogłębiających się nierówności klas społecznych, do-
stępu do nowoczesnych technologii i innych, których nie sposób wymienić  
w sposób kompleksowy) w poszczególnych krajach świata. 
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7. Zróżnicowaną sprawność funkcjonowania mechanizmów gospodarczych  
w poszczególnych jednostkach przestrzennych. 

8. Rosnące zależności między podmiotami rynkowymi w ujęciu międzynaro-
dowym. 

9. Klarowne określenie zakresów kompetencji i właściwości działania instytu-
cji międzynarodowych, które winny zmierzać do rozszerzania uprawnień  
w zakresie możliwości oddziaływania na kształtowanie ponadnarodowej po-
lityki terytorialnej (m.in.: monetarnej, gospodarczej, w tym: innowacyjnej, 
administracyjnej, naukowej, badawczo-rozwojowej i innych istotnych dla 
zapewnienia stabilnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarki 
świata). 

10. Wypracowanie właściwych i adekwatnych do możliwości rozwojowych po-
szczególnych subregionów ścieżek/modeli implementacji zdobytej wiedzy, 
jak również motywowanie ich decydentów organizacji do ustawicznego 
uczenia się i monitoringu zachodzących zmian w czasie. 

11. Kształtowanie modeli i mechanizmów współpracy (formalnej i nieformal-
nej) interesariuszy jednostek terytorialnych w sferze bezpośredniego od-
działywania w ich architekturę (np. w płaszczyźnie makroekonomicznej, 
społecznej, infrastrukturalnej, finansowej, handlowej, marketingowej, logi-
stycznej i innych, istotnych dla zapewnienia stabilnego i zrównoważonego 
wzrostu i rozwoju gospodarki świata). 

12. Koordynację i audyt środowiskowy, oparty na odpowiednim nadzorze 
optymalnego przebiegu zjawisk i procesów, które są powszechnie pożądane 
i akceptowalne przez interesariuszy-uczestników globalnej gospodarki. 

13. Przewidywanie sytuacji kryzysowych, odpowiednie w czasie łagodzenie ich 
skutków, prowadzenie działań usprawniających, modernizujących gospo-
darkę reprezentowanego terytorium. 

14. Utworzenie mechanizmów (np. regulacyjnych), ułatwiających zagwaranto-
wanie intersariuszom gospodarki świata osiąganie interterytorialnych (np. 
wewnątrzkrajowych, wewnątrzregionalnych) równowag i stabilizacji, w aspek-
cie współtworzenia dobrobytu społecznego w skali mikro i makro. 

15. Specjalizację i usprawnianie funkcjonowania modeli biznesowych – w po-
łączeniu z aktywnym uczestniczeniem w ich projekcji i wdrażaniu wszyst-
kich uczestników rynku globalnego. 

16. Ustalenie priorytetów dla ww. działań, ujednoliconego, dla uczestników go-
spodarki globalnej, zbioru zasad i reguł ich implementacji. 

17. Systematyczne dążenie do radykalnego scalania gospodarek każdego kon-
tynentu i regionów w jedną strukturę, której siłą są jej elementy składowe – 
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dziś są kraje o zróżnicowanym wewnętrznie potencjale twórczym i przed-
siębiorczości, ale poprzez synergię współistnienia i współdziałania mogą 
stać się perspektywicznie lokomotywą inicjowania zmian kreatywnych i in-
nowacyjnych na mapie świata i/lub reprezentowanej jego części. 

18. Ilościowe i jakościowe przewartościowanie dotychczas istniejących syste-
mów wartości w poszczególnych państwach świata na rzecz zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie pogłębiania procesów konsolidacji ryn-
ków, umiędzynarodawiania (rozszerzania współpracy) reprezentowanych 
obszarów gospodarek terytorialnych oraz swobodnego przepływu kapitału. 

19. Łagodzenie antagonizmów występujących na styku: rynek (biznes) – nauka – 
administracja (finanse/państwo); ich kwantyfikacja stanowi bazę w obszarze 
kreowania optymalnego paradygmatu rozwoju gospodarki światowej oraz 
zacieśniania współpracy międzynarodowej. 

20. Wzajemną pomoc, konsultacje i koordynację działań uczestników między-
narodowej areny społeczno-gospodarczo-naukowo-finansowo-biznesowo- 
-politycznej w celu przyśpieszenia projektowania i realizacji ponadnarodo-
wych/globalnych procesów integracji gospodarek i społeczeństwa świata. 

21. Dążenie do eliminowania zbędnych podziałów w procesie budowania świa-
towej demokracji, poszanowania ludzkiej godności oraz respektowania praw 
obywateli. 

22. Stopniowe likwidowanie stref ubóstwa i nierówności społecznych oraz innych, 
społecznie newralgicznych obszarów na mapie świata, w trosce o przyszłe 
losy całej ludzkości globu.  
Wyzwania te mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarki i po-

stępu cywilizacyjnego we wszystkich częściach świata; szczególnego charakteru 
nabierają współcześnie w sytuacji modyfikowania i nieustannego kształtowania 
się nowej polityki europejskiej wobec krajów UE. Zadaniem wszystkich uczest-
ników rynku, niezależnie od obszaru globu, jaki reprezentują, jest nieustanne  
i obiektywne poszukiwanie szans – inspiracji do takiego kreowania środowiska 
zewnętrznego (bliższego i dalszego), aby móc tym wyzwaniom sprostać w tym  
i kolejnych pokoleniach.  
 
 
2. Inteligentna organizacja jako generator innowacji  

dla gospodarki regionu, kraju czy świata 
 

Inteligencja to cecha ambitnych podmiotów rynkowych, właściwa dla tych, 
które chcą zająć uprzywilejowane miejsce w reprezentowanym środowisku, wy-
przedzając swych konkurentów, eksponując wyróżniające je zdolności, swą atrak-
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cyjność i oryginalność. Inteligencję organizacji, według popularnych w litera-
turze przedmiotu interpretacji autorów tego określenia, współokreślają: 
• jej zdolności adaptacyjne (przystosowywania się) i duża elastyczność działania 

[Krupski, 2005, s. 21], 
• inteligencja innowacyjna [Romanowska, 2001, s. 302], rozumiana jako kre-

owanie produktów posiadających walory niespotykanej wcześniej nowości, 
• zdolności do angażowania w procesy twórcze wszystkich członków organi-

zacji, co przekłada się na bardziej efektywne jej działanie na rzecz klientów  
i partnerów [Ziębicki, 2000, s. 140], 

• umiejętności praktycznego wykorzystania sumy wiedzy pracowników, ciągle 
wzbogacanej i rozwijanej przez nich [Zimniewicz, 2003, s. 108-109], 

• zdolności do uczenia się i samodoskonalenia organizacji (jej pracownicy, na 
wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, nieustannie pracują (indy-
widualnie i/lub grupowo) nad osiągnięciem rezultatów i wiedzy, na jakich 
naprawdę im zależy) [Grudzewski i Hejduk, 2010, s. 75], wynajdowania no-
wych pól aktywności [Bratnicki, 2002, s. 191], 

• umiejętności systematycznego rozwiązywania problemów, podejmowania 
eksperymentów, doświadczania i uczenia się od innych, przekazywania wiedzy 
szybko i efektywnie między członkami organizacji [Hejduk, 2003, s. 52-53], 
wewnętrzna otwartość informacyjna [Mikuła, 2008, s. 17], 

• sprawna identyfikacja i dostosowanie się (adaptacja) do zmian i przeobrażeń 
zachodzących w swoim otoczeniu, jak również wyprzedzanie ich w czasie,  
w dążeniu do kreowania nowej rzeczywistości rynkowej i swojego wizerunku 
[por. Grudzewski i Hejduk, 2010, s. 80-87],  

• posiadanie bardzo wysokiego stopnia biegłości działania, mistrzostwa osobi-
stego wykraczającego poza przyjęty obszar działania [Mikuła, 2008, s. 17], 

• wielopłaszczyznowo skonfigurowane systemy zarządzania, kapitału intelek-
tualnego, zasobów rzeczowych i finansowych, wielorakich, wzajemnie prze-
nikających się rodzajów inteligencji (np. finansowej, ekologicznej, marketin-
gowej, organizacyjnej, społecznej, informacyjnej, technologicznej) [szerzej 
w: Penc, 2000, s. 18; Grudzewski i Hejduk, 2010, s. 80]. 

Organizacja inteligentna zdaniem B. Kaczmarka [Kaczmarek, 2008, s. 158] 
jest wyższą formą organizacyjną od organizacji uczącej się. Sprawia to, że dzięki 
jej inteligencji (tzw. wewnętrznej), mającej choćby odzwierciedlenie w osiąganych 
przez nią sukcesach, możliwe staje się podejmowanie decyzji o [por.: Kaczma-
rek, 2008, s. 158]: 
• sposobie/sposobach identyfikowania i wykorzystania przez daną firmę aktu-

alnych możliwości oraz okazji, jakie tworzą się na danym jej rynku docelowym, 
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• w miarę sprawnym dostosowywaniu się (w stopniu całkowitym lub jedynie 
częściowo) do nowych sytuacji rynkowych, rozpatrywanych w kontekście 
reprezentowanych zdolności sprawnego zarządzania zasobami i potencjałem 
twórczym, 

• tworzeniu i wprowadzaniu nowych pomysłów oraz koncepcji prowadzenia 
działalności, stałej analizie słabych i mocnych stron organizacji (i jej pra-
cowników) oraz 

• traktowania ich jako bazy – fundamentu oraz wyzwania, czyli działania zmie-
rzającego do ciągłego doskonalenia procesów pracy, dywersyfikowania kie-
runków i obszarów dotychczasowej aktywności biznesowej. 

 Organizacja inteligentna ma charakter interaktywny i zmieniający się 
ewolucyjnie, a wszystkie jej płaszczyzny ww. wzajemnie się uzupełniają i są ze 
sobą ściśle powiązane [por.: Kaczmarek, 2008, s. 161].  

 Każda inteligentna organizacja, zarządzana w inteligentny sposób, po-
trafi/będzie potrafiła projektować i wprowadzać na rynek regionu, kraju czy 
świata inteligentne produkty – przez dany obszar rynkowy akceptowane i po-
żądane, a jedynie szybka w czasie, gwałtowna zmiana trendów i tendencji ryn-
kowych może ten proces chwilowo zaburzyć i opóźnić dynamikę komercjaliza-
cji nowych dóbr czy usług. Dyferencjacja oferty produktowej i dywersyfikacja 
działalności rynkowej sprzyjają kształtowaniu i różnicowaniu obrazu współcze-
snych gospodarek jednostek terytorialnych i świata.  
 
 
3. Innowacyjna aktywność przedsiębiorstw w kontekście  

postępujących procesów globalizacji gospodarki świata  
 

Obraz współczesnej gospodarki globalnej zależy od przedsiębiorczości i ak-
tywności innowacyjnej wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości  
i reprezentowanej branży. Innowacyjność, rozumianą powszechnie jako ich 
zdolność do poszukiwania i generowania nowości rynkowych, uznaje się jako 
podstawowy obowiązek przedsiębiorczych firm. W okresie intensywnych 
przemian zachodzących w nieskończenie wielu płaszczyznach i obszarach w glo-
balnej gospodarce (opartej na wiedzy), organizacje specjalizujące się w projek-
towaniu i rynkowej komercjalizacji produktów, szczególnie o wysokim stopniu 
technologicznego zaawansowania, osiągają istotne przewagi konkurencyjne. Dla 
gospodarki kraju, który reprezentują, stanowi to istotny składnik jego rodzimego 
potencjału innowacyjnego w reprezentowanym środowisku.  
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Rezultaty badania dot. diagnozy innowacyjności przedsiębiorstw w latach 
2010-2012, według raportu PARP z 2015 roku, przeprowadzonego we wszyst-
kich krajach UE i kilku innych, nie tylko nie są optymistyczne, a raczej bardzo 
niepokojące w odniesieniu do polskiej rzeczywistości gospodarczej [www 2]. 
Oceniając poziom innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów euro-
pejskich, wykorzystano ogólne podejście prezentujące odsetek firm prowadzą-
cych działalność innowacyjną bieżącą lub zaniechaną (w zakresie produktów, 
procesów, metody marketingowej czy metody organizacyjnej) na tle przedsię-
biorstw ogółem.  

Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił wyodrębnić, spośród 29 uczest-
niczących w badaniu państw (28 to liczba krajów reprezentujących UE oraz kraj 
29. – Norwegia), cztery ich podgrupy, z punktu widzenia aktywności innowa-
cyjnej istniejących przedsiębiorstw [www 2]:  
1. Liderów innowacyjnych – to przede wszystkim Niemcy Luksemburg, Irlan-

dia, Włochy, Szwecja, Belgia, gdzie udział aktywnych firm mieścił się w prze-
dziale 55,6-66,9% ogólnej liczby firm reprezentujących te kraje, podczas, 
gdy wartość średnia dla państw z grupy UE-28 wynosiła ogółem 48,9%.  

2. Doganiających – grupę tę reprezentują państwa o wysokim odsetku aktyw-
nych innowacyjnie przedsiębiorstw (od 43,8% do 55,35% ogólnej liczby 
firm); należą do niej: Portugalia, Austria, Francja, Finlandia, Grecja, Holandia, 
Dania, Malta, Wielka Brytania, Estonia, Słowenia, Norwegia i Czechy. 

3. Średnich innowatorów – wśród nich: Cypr, Chorwacja, Słowacja, Hiszpania, 
Litwa i Węgry, gdzie udział aktywnych przedsiębiorstw w obszarze innowacyj-
ności mieści się w przedziale 32,25-43,8% ogólnej liczby firm z tych państw. 

4. Słabych innowatorów – Polska razem z Łotwą, Bułgarią i Rumunią należą 
do krajów o niskim udziale innowacyjnej aktywności wśród przedsiębiorstw 
ogółem – odsetek aktywnych innowacyjnie istniejących organizacji wówczas 
mieścił się w przedziale 20,7-32,25%.  

Zauważyć jednocześnie należy, że na liście 29 krajów Europy Polska pla-
sowała się na przedostatnim miejscu pod względem poziomu innowacyjności 
gospodarki (w 2012 roku wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw wynosił 
bowiem zaledwie 23,0%), wyprzedzając jedynie Rumunię i to jedynie o 2,3 punk-
tów procentowych. 

Aktywność innowacyjna organizacji w Polsce (przede wszystkim technolo-
giczna – innowacje produktowe i procesowe) realizowana jest przez przedsię-
biorstwa duże, co jest w zasadzie oczywiste – mają one większe niż pozostałe – 
z sektora MSP – możliwości inwestycyjne czy zasoby do dyspozycji, reprezentują 
silniejszy potencjał rozwojowy, posiadają zwykle wyższy „wskaźnik inteligencji”. 
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Szczegółowa analiza danych statystycznych Eurostatu [www 3] pozwala 
jednoznacznie stwierdzić, że wśród krajów UE polskie przedsiębiorstwa duże 
(powyżej 249 zatrudnionych osób) charakteryzował w latach 2010-2012 średni 
poziom aktywności innowacyjnej – 63,9%, podczas gdy średnia wartość wskaź-
nika dla krajów z grupy UE-28 wynosiła odpowiednio 76,4%. Pod tym wzglę-
dem nasz kraj wyprzedził jedynie gospodarkę Cypru (62,2%), Słowacji (62,1%), 
Bułgarii (59,0%), Wielkiej Brytanii (56,2%) oraz Rumunii (40,1%).  

Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja w odniesieniu do sektora przed-
siębiorstw średniej wielkości (50-249 pracowników): udział ten wyniósł 35,8%; 
jedynie gospodarka Rumunii, spośród krajów UE, uplasowała się na poniżej 
wartości wskaźnika dla Polski o 9,2 punków procentowych, zajmując ostatnie 
miejsce w rankingu. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorstwa małe (10-49 za-
trudnionych pracowników), Polska zajęła, niechlubne, ostatnie miejsce w zesta-
wieniu wszystkich krajów UE w tym względzie – 17,4% małych przedsię-
biorstw zajmowało się innowacyjnością w badanym okresie, podczas gdy 
średnia wartość wskaźnika dla wszystkich 28 krajów UE to wartość 45,2%,  
a tylko w grupie państw UE-15 – 50,6%.  

Reasumując, w każdej z wymienionych grup przedsiębiorstw, rozpatrywa-
nych z punktu widzenia ich wielkości, do zdecydowanych liderów – innowato-
rów terytorialnych należą, odpowiednio, następujące kraje [www 3]: 
1. W grupie małych przedsiębiorstw: Luksemburg (63,4%), Niemcy, Irlandia, 

Włochy i Szwecja (52,8%). 
2. W grupie średnich przedsiębiorstw: Irlandia (74,5%), Niemcy, Włochy, Au-

stria i Luksemburg (69,2%). 
3. W grupie dużych przedsiębiorstw: Luksemburg (92,8%), Niemcy, Portugalia, 

Słowenia i Malta (86,7%).  
Analiza powyższych wartości statystycznych daje obraz drastycznie niskiej 

innowacyjności firm sektora MSP w polskiej rzeczywistości; powinno to dać 
wiele do myślenia zarówno krajowym (rządowym i samorządowym) organom 
administracyjnym, jak i samym organizacjom – ich menedżerom i pracownikom, 
przedstawicielom sfery B+R oraz pozostałym uczestnikom rynku, który ma am-
bicje konkurować (dziś i w przyszłości) na arenie globalnej, ponadnarodowej. 
Jeśli Polska nie będzie w stanie podjąć w trybie natychmiastowym, aczkolwiek 
pewnie z przyczyn obiektywnych – rozłożonych w czasie, działań reformują-
cych istniejący stan rzeczy, to jeszcze długo nie będzie miała szans na zwiększe-
nie zdolności do konkurowania na jakiejkolwiek arenie czy części świata. Po-
wyższe refleksje należy traktować jak bardzo niepokojące zjawisko, ważne dla 
zapewnienia godnej, na miarę XXI wieku, egzystencji społeczeństwa tego i ko-
lejnych pokoleń.  
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Podsumowanie 
 

Reasumując, animatorami zmian w zakresie tematycznym artykułu winny 
stać się: sam biznes, świadomy i skłonny do zajmowania się innowacyjnością, 
nauka oraz administracja, tworząca m.in. instytucjonalne ramy dla funkcjono-
wania podmiotów rynkowych, bez wsparcia i zaangażowania której nie będzie 
możliwy sprawny przebieg procesów dostosowawczych do coraz szybciej ga-
lopującej gospodarki świata, czy choćby samej Europy. Inteligentne organi-
zacje wyrastają przecież w inteligentnym państwie, są inteligentnie zarzą-
dzane i inteligentnie konkurować będą kiedyś na rynkach świata – motto to 
należy utrwalać w myślach rządzących gospodarką gremiów, niezależnie od po-
ziomu reprezentowanej na daną chwilę dojrzałości innowacyjnej organizacji.  

Czy zatem Polska gospodarka ma szansę szybko (byłaby to wtedy tzw. kon-
cepcja szybkiej innowacji) rozbudzić w sobie, choćby w 65-75% (niechby naj-
pierw w połowie) inteligencję innowacyjną (w sytuacji istniejących nadal w wielu 
obszarach gospodarczych reliktów przeszłości, myślenia tradycyjnego oraz często 
deinnowacyjnego)? Odpowiedź prawdziwą i obiektywną dadzą nam kolejne de-
kady i następne pokolenia: krajobraz inwestycyjny przecież istnieje, a rzemio-
słem i sztuką jest umieć go współcześnie i kiedyś jak najlepiej wykorzystać, 
współtworząc jednocześnie nowe jego oblicze – zrównoważoną przyszłość. Siła 
kraju, jego gospodarki i interesariuszy tkwi w genetycznie uwarunkowanej inte-
ligencji danego społeczeństwa i poszczególnych jego podmiotów rynkowych – 
ich wiedzy, zasobach, przedsiębiorczości i innowacyjności – tak powiedzą teore-
tycy, ale praktycy szybko zweryfikują słuszność tego stwierdzenia.  
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ORGANISATIONAL INNOVATIVENESS AS A DETERMINANT CO-SHAPING 

THE IMAGE OF CONTEMPORARY GLOBAL ECONOMY 
 
Summary: The key objective of this article is to look at organisational innovativeness as 
a determinant that co-creates the image and identity of the global (including suprana-
tional, national or regional) economy. This objective is served by each of the paper’s 
components that present the characteristics of the global economy by placing within its 
structures intelligent organisation – the generator of innovative and creative changes 
for the territorial environment represented, and selected statistical data concerning the 
diagnosis of the level of innovative activity of EU companies in the context of rapidly 
progressing processes of transformation of the structure of individual spatial units. This 
article exploits selected literature and secondary Eurostat data within the content of the 
available secondary studies. 
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