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-GOSPODARCZE A KIERUNKI ROZWOJU 
NIA INNOWACJAMI

Streszczenie

e –
innowacji i proc .

- y-

rozwoju innowacji – obszary, .
.

Wprowadzenie

-gospodarcze. Ana-
,

od modelu „technology-push” poprzez „market pull”, 
interaktywny, model sieciowy, –122; 
Trott

i wraz 
ia i sektorów gospo-

darki, czy w – kolei, 

1



-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji…228

produkcji samolotów, samochodów, Internetu (Gwarda- 2013, s. 34). 
Trendy w otocze n-

, d-
wrócone innowacje, odpowiedzialne innowacje (de Woot 2016; Owen, Bessant
i Heintz 2013; Govindarajan i Trimble 2012).

ów rozwoju innowacji –

10 lat. Identyfikacja tych kierunków dokonana zostanie w oparciu o a-
y firm consultingo-

wych o-
-gospodarczym.

1. Megatrendy w gospodarce globalnej

Zmienia-

. r-

biorstw (Ernst & Young 2015)
a-

ludzi 
oraz na funkcjonowanie prze o-
bilne, chmury obliczeniowe, Big Data

. Rozwój 
technologii wyzwa dla przed e-
znanej konkurencji, a-

do nowych warunków, zapewnienie ,
(Casswell 2011).

wspomnianego raportu 
dotychczasowe zwyczaje zakupowe –

1/3
dostosowuje obecnie polityki cenowe i sposoby dostawy do nowych warunków 
rynkowych.
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–
y-

mi. 
o-

dów. taki. 5 z 10 naj-
kra-

rocznie (Ernst & Young 2015).
Rozwój technologii rzedsi

ludzie 
w wieku od 25 do 34 lat, w kobiet. Ich innowacyjne 

miejsca pracy oraz rozwój nowych 
.

de
zmian

r-
o-

ubsaharyjskiej 19% wszystkich osób w wieku 18–64 to 
2%. Dla porównania 

a-
towej edycji konkursu Ernst & Young „ ” –

j-

populacji. ie, w tym przede wszystkim 

(Owen, Bessant i Heintz 2013). . W
33 do 

subsaharyjska, Bliski Wschód oraz 

2/3

(Hart i Christensen 2002).
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–

w Afryce. k-
szone zapotrzebowanie na surowce i zasoby nat o-

1/3 o-
o-

e-
. Technologia staje 

o-
Ernst & Young w 2030 roku niekonwencjonalne zasoby ropy 

–
– j-

(WHO 2016).
t-
e-

powoduje e-

a-
cji na smartfony, bezp na aparatura medyczna, pozwala na 

l-
– pozwalaj

ca na tworzenie nie tylko nowych, powszechnych leków,
spersonalizowanych – czyli opartych na genotypie danego pacjenta.

2.

a-
nych przez Ernst & Young trendów potwierdza wielu autorów publikacji w zakresie 
za 2004; De Woot 2016; Hart i Christensen 2002; i 

a-
ny, jak (Owen, Bessant i Heintz 2013, s. 11): 

akceleracja wytwarzania wiedzy – wzrost wydatków i nacisk na rozwój 
wiedzy,
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globalna dystrybucja produkcji wiedzy – przeniesienie koncentracji 
biednych klientów z go-

ekspansja rynku –
fragmentacja rynku – coraz to nowe grupy odbiorców dla innowacji,
wirtualizacja rynku –
w Internecie,

– wspólne tworzenie innowacji 

– technologie informa-
cyjno-komunikacyjne.

, warto zastano , w jaki 
,

,
oncentracja 

fir ie wnio-
n-

gowych – Arthur D. Little o-

o-
(Portal Innowacji 2016). r-

tu a-
a-

Nast

wnioski z tego badania :
u
z 20% w 2010 r. do 40% w 2020 r.;
u %
w 2010 r. do 40% w 2020 r,;
o % w

,
n

;
r n-

;
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e
a-

% w 2010 do 25% w 2020 r.
ozycjom literatury przedmiotu i opi-

e o-
i Heintz 2013, s. 2). 

3. Trzy podstawowe pytania mene

ó-
z-

no- odpowiedzi na trzy podstawowe pytania 
stawiane przez mene

Tabela 1

Jakie innowacje? tworzone? W jaki sposób?

– ICT
–
– biotechnologia
– bioinformatyka
– nanotechnologia
– energetyka i odna-

– badania genetyczne
–

innowacji 
w krajach 

– Azja, Afry-
ka, Ameryka 

Ameryka 

– –
klienta, projektowaniu emocji, social networking
– proaktywne modele biznesowe – dostarczanie 

dostosowanie modeli biznesowych do nowych 
rynków
–
– skracanie czasu i ryzyka innowacji
– integracja innowacji

.

–

-informacyjnych 

a-

Na pytanie, , an -
-



Edyta Gwarda- 233

Ameryce
a-

ch, które 

2016). Pierw-
szy z nich to – i

innowacyjnymi klientami. Ów 
„innowacyjny klient”
trendów:

o – i z klien-
tem, m akce innowacji przez klienta, tworze-
niem , obejmuj zarówno 
nowe modele relacji z klientami, jak i nowe modele biznesowe. Firmy b

sposobu interakcji z klientami;
projektowanie emocji – d , jakie 
nowa technologia w

t-
kim o projektowanie emocjonalneg

z-
dzie

;
social networking – n o-
rzystywane jako podstawowe w realizacji konkurencyjnej polityki cenowej 

Projektowanie wszelkich punktów stycznych w relacjach z klientem, kon-
kluczem do realizacji innowacyjnych 

sposób 
a-

cyjnych i strategicznych. W tym zakresie spodziewane

dostarczenie tzw. „ ” r-

a-
;

m –
;
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dostosowanie modeli biznesowych do nowych rynków – generowanie in-
o-

z takimi krajami, jak Chiny czy Indie.
e-

„odwrócona ” badania 
co kosztuje 

.
C tak nie tylko szybkie wprowadzenie produktu na 

temu procesowi. –
e e do kolejnych etapów optymalizacji portfela, co 

nno-
wacji jako integralnego elementu strategii biznesowej.

Podsumowanie

s-
tematycznie nimi

o-
-gospodarcze oraz tendencje rozwojowe w zakresie kierun-
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CURRENT SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DIRECTIONS 
OF INNOVATION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

Summary

Innovation management is a fast developing scientific field. Together with envi-
ronmental changes scientists are creating new concepts of innovation management. To 
the manager’s dictionary new words are added – new types of innovation and innova-
tive processes. The megatrends that shape current socio-economic development have 
huge influence on changes of the directions and management of innovation. The article
presents the overview of future megatrends and future concepts concerning the follow-
ing questions: what innovations will be created, where they will be created, how they 
will be created. 
Keywords: innovations, development directions of innovations, environmental changes.
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