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DZIAŁANIA INNOWACYJNE PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH A PROBLEM WIEDZY
NIEDOSKONAŁEJ
Streszczenie: Przez wielu autorów innowacje są obecnie postrzegane jako główna siła napędowa rozwoju gospodarczego, a zdaniem J.D. Antoszkiewicza najważniejszym wyznacznikiem sukcesu jest ustalenie właściwego kierunku innowacyjności. Celem poznawczym artykułu jest przedstawienie istoty wiedzy niedoskonałej i problematyki działań innowacyjnych
w jej perspektywie, a także konsekwencji teoretycznych i praktycznych z tym związanych.
W części poświęconej charakterystyce wiedzy niedoskonałej przedstawiono nowe podejście
do podstaw analizy ekonomicznej zaproponowane przez R. Frydmana w ramach ekonomii
wiedzy niedoskonałej.
Słowa kluczowe: działania innowacyjne podmiotów gospodarczych, wiedza niedoskonała.

1. Wstęp
Złożoność otoczenia (złożoność sytuacji) powoduje konieczność myślenia upraszczającego, a zwiększająca się niepewność decyzji o podjęciu m.in. innowacji, których głównymi źródłami są: brak lub niekompletność wiedzy o obiektywnie istniejących rzeczach, świadomość własnych ograniczeń decydenta, presja czasu,
niejasność sytuacji1, powoduje konieczność uwzględniania tych ograniczeń w działaniach innowacyjnych.
Istniejące warunki gospodarowania skłaniają podmioty gospodarcze do przyjęcia nowych strategii. Wśród najważniejszych aspektów tego procesu można wyróżnić:
– jak najszybsze zabezpieczenie pozycji rynkowej,
– tworzenie porozumień, aliansów w celu zwiększenia dostępu do rynku i uzyskania korzyści skali,

1
W tym ujęciu niepewność decyzji może mieć charakter niepewności wnioskowanej lub doświadczanej. Źródło: [Kahneman, Slovic, Tversky (eds.) 1982].
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–

obrona pozycji rynkowej dzięki stałemu procesowi innowacji2.
Przez wielu autorów innowacje są obecnie postrzegane jako główna siła napędowa rozwoju gospodarczego [Birch 2007, s. 3]3, a zdaniem J.D. Antoszkiewicza
najważniejszym wyznacznikiem sukcesu jest ustalenie właściwego kierunku innowacyjności [Antoszkiewicz 2008, s. 10]. Innowacyjnością określa się zdolność
i skłonność (motywację) podmiotu do tworzenia i wdrażania innowacji w różnych
sferach życia społeczno-gospodarczego. Działania innowacyjne mają naturę naukowo-badawczą, techniczną, organizacyjną, finansową oraz handlową. Wskazanie
w tytule na działania innowacyjne zwraca uwagę na charakter czynnościowy innowacji4.
Celem poznawczym artykułu jest przedstawienie istoty wiedzy niedoskonałej
i problematyki działań innowacyjnych w jej perspektywie, a także konsekwencji
teoretycznych i praktycznych z tym związanych.

2. Innowacje i aktywność innowacyjna w perspektywie
wiedzy niedoskonałej
Działania innowacyjne związane są ze zmianami. Zdaniem W. Świtalskiego najszersze pole do wprowadzania zmian istnieje w przedsiębiorstwach i instytucjach. Zmiana staje się innowacją dopiero wówczas, kiedy zostanie zaakceptowana przez interesariuszy podmiotu i utrwalona w postaci nowych standardowych praktyk, procedur
i produktów5.
Podstawą rozważań na temat działań innowacyjnych jest koncepcja J.A. Schumpetera6, który w procesie wprowadzania innowacji wyróżnia trzy etapy: wynalazek,
innowację, rozpowszechnienie, czyli imitację. Wynalazek (jako nowa kombinacja
istniejącej wiedzy) jest podstawą innowacji, która wg J.A. Schumpetera jest efektem
przedsiębiorczości, procesu twórczego pionierstwa, cechującego się niepewnością
reakcji ze strony środowiska, osobistą wyobraźnią i wizją [Hospers 2003, s. 1–7].
Zatem innowacja wymaga zarówno wygenerowania pomysłu, jak i jego realizacji,

2
Na podstawie: [Keegan, Schlegelmilch 2001, s. 145]. Badania pokazują, że wprowadzanie nowych produktów/usług w ostatnich latach stało się celem działalności dla większej liczby przedsiębiorstw – przede wszystkim mikro, małych i średnich. Źródło: [Malinowska, Kucharska (red.) 2006,
s. 116].
3
H. Chesbrough podkreśla, że przedsiębiorstwa, które nie wprowadzają innowacji, giną. Zob.:
[Chesbrough 2003, s. XVII].
4
Częściej w literaturze przedmiotu mowa jest o innowacjach o charakterze rzeczowym.
5
Z tego wynika, że nie każda zmiana jest innowacją. Szerszy wywód na ten temat prowadzi
W. Świtalski w: [Świtalski 2005, s. 67–69].
6
W. Świtalski uważa nawet, że w wiedzy o innowacjach nie dokonał się znaczący postęp od czasów J.A. Schumpetera.
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a następnie upowszechnienia7, wskazuje to na procesowy (czynnościowy) charakter
innowacji.
Literatura przedmiotu z zakresu innowacji wskazuje na określone czynniki
i atrybuty innowacyjności czy aktywności innowacyjnej. Autorzy najczęściej wskazują na (choć często zwracając uwagę na ich zróżnicowaną wagę w tym procesie):
sektor działalności, wielkość firmy, nakłady na działalność B+R, poziom inwestycji, oprogramowanie komputerowe, kulturę organizacyjną, strukturę organizacyjną,
klimat organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, implementację nowych technologii i współpracę z dostawcami, konkurentami, szkołami wyższymi, odbiorcami, rodzaj wprowadzanych innowacji, styl kierowania, skłonność
kierownictwa do wdrażania innowacji, wpływ otoczenia (np. polityka państwa,
tempo wzrostu gospodarczego) oraz interesariuszy, a z perspektywy systemu zarządzania wspierającego tę działalność zwracają uwagę na – przywództwo, procesy, komunikację, uczenie się i zasoby8 [Świadek 2010, s. 22–28; Kalinowski 2010,
s. 45–53; Gaweł 2010, s. 19–22; Szwiec 2009, s. 9–12]. Wiele miejsca poświęca się
także na zaprezentowanie efektów działań innowacyjnych, które kwantyfikowane
pozwalają wyznaczać pozycję krajów, regionów itd. w tej dziedzinie9.
Działania innowacyjne polegają na podejmowaniu w teraźniejszości decyzji
o przyszłych efektach, posiadając w większości przypadków informacje dotyczące
przeszłości10. W obliczu zmian nieciągłych często tego rodzaju informacje są mało
przydatne. Dodatkowo należy zaznaczyć, że innowacjom oznaczającym zmiany i dotyczącym przyszłości towarzyszy zawsze niepewność11 i ryzyko. Mimo że niepewność i ryzyko są kategoriami powszechnie stosowanymi przez ekonomistów, to jednak ich interpretacje nie są jednorodne. Wynika to z tego, że są stosowane w wielu
dziedzinach, np.: finansach, bankowości, ubezpieczeniach, innowacjach czy w zarządzaniu czynnikiem ludzkim. F.H. Knight pierwszy położył nacisk na rozróżnieBadania z 1990 roku ujawniły, że zaledwie 9,4% (czyli 1 na 11) pomysłów na nowy produkt zostało uwieńczonych sukcesem komercyjnym. Firma Amoco Chemical podała przykładowo, że jedynie
cztery spośród stu wysuniętych propozycji na nowy produkt spotkały się z aprobatą, a ocena ich opłacalności trwała blisko rok. Źródło: [Thomas 2001, s. 19]. Autor podaje także interesujące przykłady
przyczyn niepowodzeń.
8
Współpracę podkreśla A. Kańczukowska-Stadnik, wskazując wiele opracowań zagranicznych
w tej dziedzinie. Zob.: [Kańczukowska-Stadnik 2010, s. 70–76].
9
Przykładowo, z badań przedstawionych przez U. Płowiec wynika, że udział produktów nowych
na rynku lub znacznie ulepszonych w sprzedaży w 2009 roku w Polsce wynosił 4,56 i był czterokrotnie
mniejszy niż w najbardziej innowacyjnym kraju Europy – Szwecji i prawie dwukrotnie mniejszy w porównaniu ze średnią europejską. Mniejszy dystans dzieli Polskę w dziedzinie udziału wiedzochłonnych
usług w całym eksporcie usług. Źródło: [Płowiec 2010, s. 645–675].
10
Ogólnie ujmując, decyzje podmiotów gospodarczych mogą być podejmowane w warunkach
pewności, w warunkach ryzyka, w warunkach niepewności, w warunkach ignorancji i w warunkach
konfliktu. Źródło: [Forlicz 2001, s. 22–23].
11
O niepewności pisał już Ksenofont w IV wieku p.n.e., który zdawał sobie sprawę z czynnika
niepewności w gospodarowaniu.
7
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nie obu pojęć. Według niego w rzeczywistości dominują zdarzenia niepowtarzalne,
o których nie można uzyskać obiektywnej informacji. Są one źródłem niepewności
(sensu largo), którą dzielił na mierzalną – ryzyko i niemierzalną (w tym znaczeniu,
że nie można posłużyć się rachunkiem prawdopodobieństwa) – niepewność sensu
stricto. Ryzyko można ustalić z określonym prawdopodobieństwem, jako odchylenie od stanu oczekiwanego. Prawdopodobieństwo szacunkowe (hipotetyczne) najczęściej występujące w działalności innowacyjnej opiera się na wiedzy, doświadczeniu i intuicji szacującego12. Niepewność to sytuacja, w której prawdopodobieństwa
działania są zupełnie nieznane lub nawet mówienie o ich prawdopodobieństwie nie
ma sensu [Ackoff 1969, s. 51]. Inaczej związki pomiędzy ryzykiem a niepewności
pojmuje S. Sudoł. Według niego ryzyko jest efektem niepewności lub inaczej niepewność jest przyczyną ryzyka [Sudoł 2002, s. 19]13.
Na ryzyko można także spojrzeć od strony efektów. W tym ujęciu ujmowane jest ono jako możliwość poniesienia straty, co negatywnie akcentuje jego
skutki. Najczęściej autorzy traktują je jako zagrożenie, ponieważ ryzyko wiązane jest z określonym prawdopodobieństwem, skalkulowaną niepewnością, brakiem pewności, negatywnym odchyleniem, zagrożeniem, niebezpieczeństwem
[Borys 1996, s. 12–19, 39–54; Nahotko 2001, s. 36–66; Sierpińska, Jachna 2005,
s. 9]. Jeżeli jednak potraktujemy ryzyko jako możliwość wystąpienia efektu niezgodnego z oczekiwaniem, to w tym ujęciu efekt może być lepszy lub gorszy od oczekiwań, a co za tym idzie w pierwszym przypadku jest zagrożeniem, w drugim zaś
– szansą.
Ryzyko i niepewność związane są ze zmianami i jak określa tę zależność
E.S. Phelps – im szybsze zmiany, tym większe niebezpieczeństwo „wzlotów”
i „upadków” gospodarki14. Ryzyko w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
związane jest zarówno ze sferą realną jego gospodarowania – produkcją, kadrami,
finansami i marketingiem, jak i regulacyjną – m.in. procesami decyzyjno-informacyjnymi, np. planowaniem i kontrolą. Innymi słowy, ryzyko tkwi też w gospodarowaniu i zarządzaniu zasobami w przedsiębiorstwie, a generowanie innowacji
wiąże się z poszukiwaniem i pozyskiwaniem wiedzy i informacji z różnych źródeł.
Na podstawie przedstawionych rozważań można stwierdzić, że działania innowacyjne oparte są na wiedzy, której towarzyszy ryzyko i niepewność, co oznacza, że wiedza ta ma charakter wiedzy niedoskonałej.
Na podstawie: [Jakubowski 1997, s. 124].
Nieco inaczej widzi te zależności I. Pfeffer, który określa ryzyko jako stan świata, a niepewność
– stan umysłu [Pfeffer 1956, s. 42].
14
Narastająca turbulencja powoduje postępującą złożoność ogólnie pojmowanego biznesu. Ryzyko pojawia się już na początku funkcjonowania podmiotu na rynku, następnie rośnie, osiągając swoje
maksimum w pierwszym lub drugim roku działalności, by następnie maleć. Oczywiście taka zależność
jest warunkowana wieloma czynnikami. Najczęściej podawane są trzy grupy: czynniki indywidualne, związane z osobą właściciela – menedżera, czynniki strukturalne i zewnętrzne. Omawia te grupy
szczegółowo A. Gaweł. Zob.: [Gaweł 2010, s. 3–11].
12
13
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Niedoskonała wiedza oznacza rozbieżność pomiędzy wiedzą niezbędną do podjęcia decyzji (rozwiązania problemu, rozpoczęcia projektu innowacyjnego) a wiedzą posiadaną. Z semantycznego punktu widzenia niedoskonałą informację i wiedzę można określić takimi przymiotnikami, jak: niepełna, nieadekwatna, spóźniona,
niedokładna, niepewna, mało wiarygodna, ale jak dowodzi S. Forlicz, nie można jej
określić jako bezwartościową15.
Niedoskonała wiedza jest określoną luką informacyjną. „Na pierwszy rzut oka”
wydaje się, że tę sytuację można zniwelować poprzez uruchomienie procesu pozyskiwania i gromadzenia informacji i wiedzy. Jednak głębsza analiza tego procesu
pokazuje, że zwiększanie zasobu informacji i wiedzy nie eliminuje zjawiska luki
informacyjnej, wynika to bowiem m.in. z ograniczonych możliwości wcześniejszego (tzn. przed pozyskaniem informacji) oszacowania ilości i kosztu informacji
niezbędnych do podjęcia decyzji o innowacji, w tym jej wdrożenia. W procesie pozyskiwania informacji mamy dodatkowo do czynienia z kosztem utopionym, gdyż
ilość informacji często nie przekłada się bezpośrednio na zakres jej wykorzystania
[Kasper, Streit 1999, s. 55].
Wiedza niedoskonała związana jest ze zjawiskiem asymetrii informacji16. Badania w tym zakresie koncentrują się na procesie wymiany, w którym tylko jedna
ze stron dysponuje istotną i użyteczną dla jego przebiegu informacją. W konsekwencji występują zaburzenia sprawnego funkcjonowania rynku. Asymetria informacji
rozważana jest tu najczęściej w kontekście nieoptymalnej alokacji zasobów, wpływającej na niesprawności rynku. Innym kierunkiem są badania przyczyn i skutków
zaburzeń wynikających z asymetrii informacji w relacjach zarówno wewnątrz, jak
i w otoczeniu organizacji. Często w projektach innowacyjnych dochodzi do takiej
sytuacji, w której eksperci dziedzinowi, dostawcy technologii i wykonawcy posiadają więcej informacji na temat tego projektu niż zleceniodawca17.
Wiedza niedoskonała wywołuje potrzebę przepływu informacji pomiędzy podmiotami (choć i ten przepływ jest na ogół niedoskonały). Uruchomienie zarówno
przepływu wiedzy i informacji wewnątrz organizacji18, jak i wymiany z otoczeniem
pozwala minimalizować skutki luki informacyjnej czy asymetrii informacji, z jednej
strony, ale pogłębiać niewiedzę w innych dziedzinach.

Interesujące rozważania na ten temat autor przedstawił w: [Forlicz 2008, s. 67–70].
Pojęcie to pojawiło się w naukach ekonomicznych za sprawą R. Coase’a, który w latach 30. XX
wieku zwrócił uwagę na to, że koszt informacji nie jest zerowy i że podmioty rynkowe dysponują niepełną i niedoskonałą informacją. W latach 60.–70. XX wieku, za sprawą opracowań przede wszystkim
G.A. Akerlofa, J.E. Stiglitza, M. Spence’a, O.E. Williamsona, rozwinięto tę koncepcję.
17
Na podstawie przypadku opisanego przez J. Auksztola w: [Auksztol 2010, s. 31–35].
18
Jak pokazują wyniki badań dotyczących przedsiębiorstwa, nie zawsze poziom wiedzy menedżerów, ale jej przepływ do innych pracowników oraz zdolność do tworzenia wiedzy na poziomie
przedsiębiorstwa jako całości decydują o sukcesie. Zob.: [Śliwa 2001, s. 44–45; Sullivan 1999, s. 132–
–143].
15
16
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Niedoskonała wiedza w działaniach innowacyjnych związana jest z wiedzą o ryzyku. Poziom wiedzy dotyczącej ryzyka wpływa na jego ocenę. Im mniej jednostka
wie o nim, tym bardziej jawi się jej ono jako większe. W skrajnej sytuacji – zupełny
brak informacji powoduje, że nawet pewna sytuacja jawi się jako niepewna. Wraz
ze wzrostem poziomu wiedzy o danym ryzyku rośnie jego zrozumienie, co może
powodować oczekiwanie korzystniejszych efektów powziętej decyzji o podjęciu
działań innowacyjnych, czyli minimalizacja postrzeganego ryzyka. Ale w praktyce
może w tej sytuacji nastąpić sytuacja odwrotna, a mianowicie im więcej jednostka
wie o danym ryzyku, tym to ryzyko może wydawać się większe. W relacji wiedzy
i ryzyka należy brać pod uwagę mechanizm poczucia kontroli nad sytuacją19. Mniejsza wiedza oznacza na ogół potencjalnie mniejszy wpływ na daną sytuację. U. Beck
wskazuje na to, że współczesne ryzyka wyrastają ze wzrostu ludzkiej wiedzy [Beck
2004, s. 37] – z procesów urbanizacji, industrializacji, technicyzacji, informatyzacji,
modernizacji. Należy także zaznaczyć, że postęp wiedzy i innowacje z jednej strony
przyczyniają się do zmniejszania pewnych rodzajów ryzyka, a z drugiej – generują
jej nowe formy.
Znaczenie problematyki innowacji, postępu technicznego i niedoskonałej wiedzy w naukach ekonomicznych rośnie. Klasyczna teoria ekonomii nie interesowała
się procesem gromadzenia i przetwarzania informacji, formułowania i podejmowania decyzji, zakładając pełną racjonalność podmiotów rynkowych i doskonałą informację posiadaną przez nie. Oznaczało to, że zakładano podejmowanie decyzji
w warunkach pewności20. Jak wskazywał B. Fiedor, neoklasyczne teorie wzrostu
zakładały, że postęp naukowo-technologiczny ma charakter egzogeniczny, tzn.
jest niezależny od aktywnej działalności firm i przedsiębiorców. Jeśli owe modele
uwzględniały ten czynnik wzrostu gospodarczego, działo się tak na zasadzie „reszty” [Fiedor 1979, s. 37–38]21.
Obserwacja rzeczywistości gospodarczej nie potwierdzała stabilności preferencji, pełnej racjonalności jednostek gospodarujących i równowagi rynku, co skutkowało pojawianiem się innych podejść teoretycznych22, m.in. ekonomii instytucjonalnej i neoinstytucjonalnej, szkoły austriackiej, teorii gier, podejścia behawioralnego.
Na równowadze nie koncentrowali się instytucjonaliści i neoinstytucjonaliści, tylko na rozwoju jako łącznym procesie ewolucji kultury, społeczeństwa i gospodarki

Początki badaniom tych mechanizmów dały prace J.B. Rottera, który analizował mechanizmy
kontroli nad sytuacją życiową. Zob.: [Rotter 1966, s. 1–28].
20
Występuje wtedy, kiedy o każdym działaniu wiadomo, że prowadzi niezmiennie do takiego
a nie innego wyniku.
21
Chodzi o modele, które mają charakter statyczny, np. system L.M.E. Walrasa. Próbą endogenizacji postępu technicznego, rozwinięcia wątków efektów rozpowszechniania wiedzy w miejscach
koncentracji przedsiębiorstw i roli działalności badawczo-rozwojowej są modele P.M. Romera czy
N. Kaldora.
22
Uwzględniają one fakt niedoskonałej wiedzy i informacji, ale w różny sposób go rozpatrują.
19
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(jako proces dynamiczny, a nie statyczny). Uwzględniali emocje i aspiracje zawodowe, a także intelektualne człowieka.
Szkoła austriacka również uwzględniała fakt niedoskonałej wiedzy i informacji.
F. von Hayek pisał w 1948 roku, że wiedza podmiotów gospodarczych nie może być
traktowana jako dany od razu fakt, ale jest rezultatem pozyskiwanych w procesie
konkurencji informacji [Hayek 1948, s. 95–96], którą nazwał „procedurą odkrywania faktów”. Uważał, że wszędzie tam, gdzie nie są z góry znane okoliczności warunkujące działanie rywalizujących ze sobą podmiotów, konkurencja jest skutecznym sposobem rozwiązywania problemów w warunkach niepewności [Hayek 1988,
s. 14].
Z punktu widzenia działań innowacyjnych ważne jest ustalenie ekonomii behawioralnej, że występuje niestałość preferencji decydenta (nastawienia do ryzyka)
w zależności od jego wcześniejszych doświadczeń. Można to interpretować następująco, że wcześniejsza wygrana (uzyskanie zysku z innowacji) obniża stopień
awersji do ryzyka i sprawia, że decydent jest bardziej skłonny do podjęcia następnego działania innowacyjnego. Awersję do ryzyka zmniejsza także wiedza uzyskiwana w długim okresie, która jest odzwierciedleniem oczekiwań co do tej przyszłości.
W ekonomii behawioralnej zakłada się mechanizm wewnętrzny kreowania nowości,
uporządkowanego wzrostu i złożoności (w przeciwieństwie do ekonomii tradycyjnej), a podmioty nie mając pełnej informacji narażone są na błędy i emocje i uczą
się wraz upływem czasu23.
Nowym podejściem do zaprezentowanych powyżej kwestii jest zaproponowana
przez R. Frydmana ekonomia wiedzy niedoskonałej24 (Imperfect Knowledge Economics – IKE).
Ekonomia niedoskonałej wiedzy zbudowana jest na krytyce teorii racjonalnych
oczekiwań określającej, że gdy jednostka posługuje się przy podejmowaniu decyzji
modelem oczekiwanej użyteczności, poprawa informacji wpływa na poprawę sytuacji decyzyjnej. W modelu oczekiwanej użyteczności decyzja optymalna to taka,
która maksymalizuje wartość oczekiwaną użyteczności. W tym modelu zakłada się,
że jednostki nie popełniają błędów w procesie decyzyjnym, tzn. zawsze dokonują
wyborów najlepszych z punktu widzenia swojej skali preferencji. Przyjęcie postulatu racjonalnych oczekiwań oznacza uznanie, że każda zmiana mająca zajść w przyszłości jest już przewidywalna i znana. Tymczasem wyniki licznych badań pokazują,
że jednostki w swoich działaniach zachowują się często w sposób niezgodny z tym
modelem, co powoduje, że w ekonomii rośnie zainteresowanie innymi modelami
podejmowania decyzji [Kuśmierczyk 2004, s. 15], uwzględniającymi problem tworzenia przewidywań w warunkach niepewności.

Na podstawie: [Beinhocker 2009, s. 97].
Program badawczy ekonomii niedoskonałej wiedzy spotkał się z dużym zainteresowaniem. Pojawili się już pierwsi „entuzjaści” tej koncepcji, m.in. J.P. Fitoussi i E.S. Phelps.
23

24
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Problem ten uznaje ekonomia behawioralna. Koncepcje D. Kahnemana
i A. Tversky’ego są oparte na sformułowanych heurystykach stanowiących uproszczone sposoby rozumowania i rozwiązywania problemów. Ich zdaniem wiedzie
to do błędów poznawczych i decyzyjnych, które jednak nie prowadzą do jednoznacznie błędnej oceny ryzyka, a jedynie wprowadzają inny sposób przetwarzania
informacji [Tversky, Kahneman 1973, s. 207–232]. W teorii perspektywy pomija się
właściwie kontekst społeczny, co spotyka się nie tylko z krytyką ekonomii wiedzy niedoskonałej, ale także pokrewnej ekonomii behawioralnej – psychologii ekonomicznej25.
IKE zajmuje się tworzeniem modeli współczesnej gospodarki, uwzględniających nierutynowe decyzje i nieprzewidywalne zmiany w kontekście społecznym,
w którym jednostki podejmują decyzje. Ekonomia niedoskonałej wiedzy skupia się
na zmianie i patrzy na jakościowe, a nie ilościowe prawidłowości26.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe ustalenia, można sformułować główne cechy
wiedzy niedoskonałej, wśród których wyróżniamy:
– rozproszenie pomiędzy podmioty gospodarujące,
– jest nieograniczona, tzn. nie stanowi ściśle określonego i zamkniętego zbioru
informacji i wiedzy potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
– niemożliwa jest jej pełna agregacja,
– subiektywny charakter wiedzy,
– kontekst społeczny wiedzy,
– wiedza „zabarwiona” emocjami i doświadczeniem,
– głównymi jej komponentami są ryzyko i niepewność,
– zmienność preferencji i oczekiwań podmiotów decyzyjnych.
Analiza literatury umożliwia przedstawienie wpływu wiedzy niedoskonałej
na działania innowacyjne. W grupie istotnych aspektów tego procesu możemy wskazać zarówno te o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a mianowicie:
1. Obserwuje się zmniejszenie przez podmioty gospodarcze rozmiarów działalności innowacyjnej, gdy zwiększa się niepewność co do zachowania się partnera
w procesie przepływu informacji.
2. Podmioty chcące powiększyć zasoby wiedzy i informacji lub niebędące
w stanie wypracować potrzebnego know-how kreowania innowacji decydują się
coraz częściej na pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz na tzw. rynku wiedzy (rynku
informacji). Powoduje to rozwój i doskonalenie tej instytucji. Rynek wiedzy jest
mechanizmem dystrybuującym zasoby wiedzy, gdzie przedmiotem obrotu są: wiePrzykładowo, P. Gasparski zarzuca teorii perspektywy nadmierną koncentrację na mierzalnych
aspektach ryzyka i traktowanie percepcji ryzyka jako zjawiska jednorodnego, a pomijanie zmiennych
środowiskowych i sytuacyjnych. Zob.: [Gasparski 2004, s. 93–107].
26
W modelach budowanych na podstawie założeń omawianej koncepcji uwzględnia się niepewność wiedzy co do wpływu zmiennych fundamentalnych na kurs walutowy, co powoduje, że długotrwałe odchylenia mogą wystąpić, nawet jeśli zróżnicowane strategie predykcyjne wszystkich uczestników rynku zależą wyłącznie od fundamentów makroekonomicznych. Rozwinięcie tej koncepcji można
znaleźć w: [Frydman, Goldberg 2009].
25
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dza ekspertów zewnętrznych, wiedza innych przedsiębiorstw, wiedza uczestników
rynku i produkty związane z wiedzą27.
3. Z drugiej strony duża niepewność wynikająca z posiadania wiedzy niedoskonałej powoduje powstawanie wirtualnych sieci organizacji gospodarczych poszukujących okazji rynkowych, nowych produktów i rynków w gospodarce światowej.
Zjawisko to dotyczy głównie mikro- i małych przedsiębiorstw [Jurga 2006], które
z uwagi na słaby potencjał innowacyjny poszczególnych podmiotów mogą wykorzystywać tę formę organizacyjną do wzmacniania działań w tym zakresie. Wybór
formy organizacyjnej czy transakcji rynkowej podmiotów w tym zakresie uzależniony jest od wielu czynników, m.in. możliwości nawiązania współpracy i kosztów
pozyskania informacji i wiedzy.
4. Wiedza niedoskonała, uruchamiając przepływy wiedzy i informacji, wpływa
na pojawienie się tzw. innowacji otwartych, które przyspieszają (w stosunku do innowacji zamkniętych) procesy rozwojowe przedsiębiorstw i gospodarek28.
5. Stała konieczność wzmacniania przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność dokonującą się w warunkach wiedzy niedoskonałej rodzi często zjawisko
pasażera na gapę. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także
technologii informatycznych umożliwia bowiem łatwiejsze pozyskiwanie informacji
o np. prototypach. Umiejętność szybkiego wykorzystania takiej informacji, ewentualne jej ulepszenie i wdrożenie przez konkurencję powoduje znaczne obniżenie
przez nią nakładów na B+R.
6. Asymetria informacji w działaniach innowacyjnych powoduje, że do ich badania można wykorzystać aparat narzędziowy teorii agencji.
7. Uwzględnianie wiedzy niedoskonałej wpływa na zmiany w modelach opartych na hipotezie racjonalnych oczekiwań. Pojawiają się modele wykorzystujące jakościowe przewidywania w rozumieniu koncepcji ekonomii wiedzy niedoskonałej,
które wraz z jej rozwojem będą mogły być zastosowane do rozwiązywania problemów strategii działań innowacyjnych.

3. Zakończenie
Na podsumowanie rozważań przedstawionych w niniejszym artykule właściwe jest
przedstawienie pewnych uwag na temat sposobów obniżenia ryzyka działalności innowacyjnej związanego z niedoskonałą wiedzą.

Przedmiot obrotu na rynku wiedzy zaczerpnięto z: [Probst, Raub, Romhardt 2004, s. 118].
Na rynku informacji można nabyć potrzebną informację od wyspecjalizowanych oferentów lub też
od wyspecjalizowanych oferentów można nabyć usługę przekazania informacji. Więcej zob.: [Forlicz
2008, s. 65–71].
28
O innowacjach otwartych pisze A. Kozakiewicz w: [Kozakiewicz 2010, s. 20–23].
27
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W działalności innowacyjnej w celu zmniejszenia poziomu ryzyka można stosować pewne metody zarządzania, do których zaliczamy technokratyczną, polityczną
i strukturalną29.
Z punktu widzenia działań innowacyjnych najlepsze warunki do obniżenia ryzyka działalności innowacyjnej są możliwe w sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwie
wdrożona zostanie koncepcja zarządzania wiedzą30 zintegrowana z zarządzaniem
ryzykiem. Ryzyko jest wiązane z zaufaniem, szerzej – kapitałem społecznym, którego rola musi być doceniona w działaniach innowacyjnych, z punktu widzenia ich
powodzenia, zaufanie może bowiem minimalizować niekorzystne następstwa ryzyka. Pokazują to wyniki wielu badań dotyczących roli zaufania w gospodarce. W tym
miejscu można przytoczyć konkluzje L.E. Harrisona i S.P. Huntingtona o pozytywnym związku zaufania i poziomu PKB per capita w różnych krajach w kontekście
dominujących religii [Harrison, Huntington 2000], czy też wskazania zaufania
jako zasobu strategicznego organizacji XXI wieku [Grudzewski i in. 2008, s. 39].
W związku z tym w warunkach wiedzy niedoskonałej w podmiotach gospodarczych
powinny być zintegrowane podstawowe koncepcje zarządzania: innowacjami, wiedzą i zaufaniem.
W celu redukcji asymetrii informacji proponuje się wdrożenie mechanizmów
nadzorczych w dużych przedsiębiorstwach. Zgodnie z preambułą Zasad corporate
governance, sformułowanych przez OECD, nadzór korporacyjny postrzegany jest
jako kluczowy element zapewnienia wysokiej efektywności spółek, wzrostu gospodarczego i poprawy zaufania inwestorów.
Minimalizacja ryzyka i ograniczanie niekorzystnych skutków wiedzy niedoskonałej możliwe jest poprzez kreowanie w organizacji szczególnie istotnych cech menedżerskich, umiejętności31 i kompetencji. Jedną z nich, którą należy podkreślić, jest
kreatywność zarówno menedżerów, jak i pracowników32. Elementami kreatywności
są przede wszystkim intuicja, wyobraźnia, pomysłowość – umiejętność tworzenia
Więcej na temat tych metod w: [Dokurno, Kowalczyk 2004].
Badania przeprowadzone w latach 1998 i 2000 wykazały, że ta koncepcja jest najpopularniejsza w USA i Europie Zachodniej – 81% badanych przedsiębiorstw wdrożyło, wdraża lub przygotowuje
się do jej wdrożenia. Dla większości jest ona szansą poprawy konkurencyjności (79% badanych), ale
64% ankietowanych podmiotów wskazało na poprawę innowacyjności. Źródło: [Bogdanienko (red.)
2004, s. 171].
31
Umiejętności stają się kompetencjami wtedy, kiedy w przedsiębiorstwie można je efektywnie,
w tym skutecznie wykorzystać.
32
Niektórzy traktują ją jako cechę, inni jako zdolność czy umiejętność, a jeszcze inni jako kompetencję. Powyższe umiejętności brane są pod uwagę przy rozważaniu przedsiębiorczości, przy czym
przedsiębiorczość jest pojęciem szerszym niż kreatywność. Na kreatywność można patrzeć również
jak na proces – proces rozwijania i wyrażania nowatorskich pomysłów w celu rozwiązania problemów
lub zaspokojenia potrzeb, czyli celowy proces wytwarzania innowacji. Na podstawie: [Zarządzanie…
2003, s. 123; Styś (red.) 2006, s. 12]. Kreatywność postrzegana jest także jako zasób przedsiębiorstwa,
stanowiący istotny element w osiąganiu trwałej przewagi konkurencyjnej w warunkach zmiennego
otoczenia rynkowego. Źródło: [Styś (red.) 2006, s. 18].
29

30
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nowych idei, a także łączenia wiedzy z różnych dziedzin i obszarów ludzkiej egzystencji, tzn. umiejętność pozyskiwania jej z różnych źródeł i szybkiego zastosowania tej wiedzy, tworzenie idei, zadawanie pytań, obserwowanie, eksperymentowanie
i praca w interdyscyplinarnych zespołach sieciowych33. Kreatywność jest narzędziem, które uruchamia procesy myślowe. Umożliwia szybkie uczenie się. Kreatywność jest subiektywną oceną wartości i oryginalności działania jednostki lub grupy,
umieszczoną w społeczno-kulturowym kontekście [Stuhlfaut 2006, s. 6].
Rozwój badań w perspektywie wiedzy niedoskonałej przyczynia się do wzbogacenia wiedzy o innowacjach i działalności innowacyjnej w gospodarce, umożliwiając szersze wyjaśnienie i lepsze zrozumienie rzeczywistości w tej dziedzinie.
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INNOVATIVE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES
AND PROBLEMS OF IMPERFECT KNOWLEDGE
Summary: Nowadays a lot of authors approach innovation as the main driving force of
economic development and according to J.D. Antoszkiewicz the most important determinant
of success is to define innovation directions correctly. The cognitive objective of the hereby
article is to present the core concept of imperfect knowledge and problems of innovation
activities in its perspective, as well as the related theoretical and practical consequences.
The part discussing imperfect knowledge presents a new approach to fundamental economic
analysis suggested by R. Frydman within the framework of imperfect knowledge economics.
Keywords: innovation activities of economy entities, imperfect knowledge.

