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7 Wykaz skrótóW

 Wykaz skrótóW

Akty prawne

dyrektywa – dyrektywa rady 2006/112/We z dnia 28 listopada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz. Urz. Ue L 347 z 11.12.2006 r., s. 1, z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2011/24/Ue 
z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. Ue L 88 
z 04.04.2011, s. 45 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

pr. farm. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – prawo farmaceutyczne 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień pub-
licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Strategia 2020 – komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r., KOM (2010)2020: 
europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczne-
mu, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=cOM:2010:2020:FiN:pL:pDF [dostęp: 02.01.2014]

tFUe – traktat o funkcjonowaniu Unii europejskiej (wersja skon-
solidowana Dz. Urz. Ue c 326 z 26.10.2012, s. 47)

u.d.l. – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

u.p.a. – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.)

u.p.p. – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku 
praw pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)

u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

u.s.i.o.z. – ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.)

2006/112/WE

2011/24/Ue
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u.ś.o.z. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Pozostałe

ASO – alternatywny system obrotu
B+r – badania i rozwój
crM – zarządzanie relacjami z klientami (customer relationship 

management)
cSiOZ – centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia
eFrr – europejski Fundusz rozwoju regionalnego
GOW – gospodarka oparta na wiedzy
ict – technologie informacyjno-komunikacyjne (information and 

communication technologies)
ir – inteligentny rozwój
irr – wewnętrzna stopa zwrotu (internal rate of return)
iUS – europejski poziom innowacyjności (innovation Union 

Score board)
LBO – przejęcie menadżerskie typu leavarged buy-out
Mśp – małe i średnie przedsiębiorstwa
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NiK – Najwyższa izba Kontroli
NSrO – Narodowe Strategiczne ramy Odniesienia
OecD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i rozwoju (Orga-

nisation for economic co-operation and Development)
pAN – polska Akademia Nauk
piOZ – program informatyzacji Ochrony Zdrowia
pKB – produkt krajowy brutto
pO iG – program Operacyjny innowacyjna Gospodarka
pO ir – program Operacyjny inteligentny rozwój
pO iś – program Operacyjny infrastruktura i środowisko
pO pc – program Operacyjny polska cyfrowa
pO Wer – program Operacyjny Wiedza, edukacja, rozwój
prM – zarządzanie relacjami z pacjentami (patient relationship 

management)
regulamin ASO – regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z za-

łącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
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rUM – rejestr Usług Medycznych
sII – sumaryczny indeks innowacji (Summary innovation index)
SiM – System informacji Medycznej
SOr – szpitalny oddział ratunkowy
WHO – światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organiza-

tion)
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
WSpr – Wojewódzka Stacja pogotowia ratunkowego
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 WStęP

podstawą bogactwa materialnego jest dyskontowanie niematerialnych 
aktywów, do jakich należy wiedza, czyli kapitał intelektualny. Wiedza jest 
źródłem bogactwa narodów. Dzięki niej rozwijają się gospodarki krajów, 
regionów i świata. Atut konkurencyjności zawsze bierze się z posiadanej 
wiedzy, która znajduje uprzedmiotowienie w nowoczesnej technice, kon-
kurencyjnej technologii, a w konsekwencji – w konkurencyjnym produkcie. 
Zatem – poziom konkurencyjności zależy od efektywnego wykorzystania 
wiedzy w postaci skomercjalizowanej we wszystkich rodzajach aktywności, 
w tym działalności gospodarczej.

Głównymi czynnikami kreującymi nowy wymiar dyskontowania wie-
dzy są:
 – przyspieszenie rozwoju gospodarki światowej,
 – globalizacja,
 – zwiększanie się zasobów wiedzy,
 – poszerzająca się paleta możliwości wykorzystania wiedzy w innowacjach 

oraz
 – wzrost znaczenia produktów będących efektem wykorzystania wiedzy 

i high technology.
Szczególnie nowe znaczenie zyskał proces dyfuzji wiedzy w społeczeń-

stwach informacyjnych gospodarek opartych na wiedzy (GOW) i inteligent-
nym rozwoju (ir).

Batalia o osiągnięcie przewag konkurencyjnych toczy się w firmach. 
poprzez uzyskanie tzw. kluczowych kompetencji, czyli wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie techniki i technologii wyróżniających je wśród konku-
rentów – pragną one osiągnąć stan, który pozwala na opracowanie w spo-
sób ciągły nowych technologii i produktów efektywnie konkurujących na 
rynku globalnym. W tym kontekście tylko firmy innowacyjne stymulują 
innowacyjność gospodarek narodowych i pomagają w osiąganiu wewnętrz-
nej spójności Unii europejskiej. potrafią także sprostać globalnej konku-
rencji, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. Znajduje to swój wyraz 
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w nowym programie rozwoju krajów unijnych – Strategii 20201. Wskazuje 
się w nim na potrzebę kreacji przedsiębiorstw opartej na wiedzy, współ-
pracy i innowacjach, których stałym czynnikiem wzrostu jest nastawienie 
na implementację innowacji.

powodzenie realizacji wyznaczonych Strategią 2020 założeń może za-
gwarantować jedynie ścisła współpraca firm z instytucjami naukowymi 
bądź strukturami organizacyjnymi prowadzącymi badania naukowe i roz-
wijającymi nowoczesne technologie, określanymi mianem centrów dosko-
nałości i transferu technologicznego. Dodatkowo powinna być wsparta 
przez instytucje finansowe i władze poszczególnych krajów z myślą o stwo-
rzeniu sprzyjającej infrastruktury finansowej i prawnej. Wykreowanie stra-
tegicznych zdolności innowacyjnych przez wyżej wymienione podmioty 
jest konieczne, aby transfer wiedzy ze sfery nauki do biznesu oraz in-
frastruktura badań i rozwoju (B+r) służyły innowacyjnemu wzrostowi 
przedsiębiorstw.

Wspomniane strategiczne zdolności innowacyjne, rozumiane jako zdol-
ności zarówno do tworzenia, jak i implementacji strategicznie innowacyj-
nych produktów oraz innowacyjnych modeli biznesowych są aktywnościami 
nader ryzykownymi finansowo. Wymagają bowiem zaangażowania kapitału 
bez pewności jego zwrotu na satysfakcjonującym poziomie.

innowacja, jak określa J. Schumpeter, to tworzenie nowych kombinacji 
zastanych czynników produkcji w warunkach, gdy wyniku tego procesu nie 
da się przewidzieć2. innowacja wiąże się z podejmowanym przez innowato-
rów ryzykiem, które jest immanentną cechą innowacji.

pozyskanie kapitału na realizację przedsięwzięć innowacyjnych nie jest 
łatwe, głównie z powodu właśnie ryzyka. Za największą barierę w realizacji 
innowacji produktowych, procesowych, technologii informatycznych i or-
ganizacyjnych polscy przedsiębiorcy uznają nie brak pomysłu, lecz brak 
kapitału na jego zmaterializowanie i skomercjalizowanie. Brak kapitału 
finansowego uniemożliwia też przedsiębiorcom udział w targach i misjach 
gospodarczych oraz promocję marek. Konieczne jest poszukiwanie uła-

1 Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r., KOM(2010) 2020 wersja ostateczna: europa 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=cOM:2010:2020:FiN:pL:pDF [dostęp: 02.01.2014].

2 pojęcie innowacji do teorii ekonomii zostało wprowadzone przez J. Schumpetera w 1911 r. i wy-
rażało nową myśl o roli przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy; por. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospo-
darczego, Warszawa 1960, s. 104.
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twień w dostępie do nowych źródeł i form pozyskiwania kapitału finanso-
wego, zwłaszcza na realizację innowacji. Związane z nią ryzyko powoduje, 
że jakkolwiek do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje wiele form niekon-
wencjonalnego finansowania, to warunki, na jakich jest do nich dostęp są 
dość restrykcyjne. Zarówno potencjalny kapitałodawca, jak i biorca kapi-
tału pragną minimalizować ryzyko z nim związane. twórcza destrukcja3 
dotychczasowych sposobów wytwarzania, wyrażająca się w nieustającej 
innowacyjności, implikuje zmiany w stosunkach międzyludzkich i organi-
zacji form gospodarczych. Dlatego kapitału finansowego potrzeba przed-
siębiorcy coraz więcej. Jak twierdzi J. Schumpeter – nie ma przedsiębior-
czości, a następnie innowacyjności bez kapitału z zewnątrz. A ponieważ 
aktualna faza cywilizacyjnego rozwoju – również, a może przede wszyst-
kim – w medycynie jest fazą hiperinnowacyjną, to kapitału tego potrzeba 
coraz więcej. Kapitał ten jest do dyspozycji potencjalnych beneficjentów. 
Mimo kryzysu gospodarczego kapitał nie zniknął. Stał się jedynie „bar-
dziej ostrożny”. inwestorzy nadal są skłonni angażować się w ambitne in-
nowacyjne przedsięwzięcia zapewniające wysoki zwrot z zaangażowanego 
kapitału. Warunkiem realizacji niemal każdego nowego projektu gospo-
darczego (pomysłu) jest posiadanie odpowiedniej ilości kapitału. powsta-
je wówczas pytanie, jak go zdobyć? A pozyskać nie jest łatwo, szczególnie 
w postaci kredytów, gdyż prawdopodobieństwo niepowodzenia projektu, 
zwłaszcza innowacji, jest bardzo wysokie. Firmy, które już „okrzepły” na 
rynku, mogą sięgnąć po instrumenty rynku kapitałowego, inne – muszą 
poszukiwać niekonwencjonalnych rozwiązań. Dążenia do sfinansowania 
innowacji – zwłaszcza w ochronie zdrowia – wpisują się w strategię wzrostu 
(która by podnosiła poziom edukacji i zdrowia oraz jakość życia) poszu-
kiwaną przez króla Butanu z myślą o „narodowej szczęśliwości brutto”4. 
Uznając problem pozyskiwania kapitału na realizację przedsięwzięć in-
nowacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia za nader ważny – autorzy ni-
niejszej książki podjęli próbę przybliżenia czytelnikom sensu innowacji 
w zglobalizowanym świecie, jej wpływu na poziom rozwoju gospodarczego 
i standardów życia społeczeństw oraz sposobów zdobywania kapitału na 
realizację projektów innowacyjnych.

3 Ocena tej twórczej destrukcji bywa kontrowersyjna. taktyka stosowana przez współczesny kapi-
talizm określana jest jako doktryna szoku. por. N. Klein, Doktryna szoku, Warszawa 2008.

4 J.e. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Warszawa 2007, s. 63.
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Na konstrukcję niniejszej książki składają się cztery rozdziały, w których 
w ujęciu sekwencyjnym omówiono następujące zagadnienia:
 – ideę innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem wyróżników, de-

terminantów i efektów wykorzystania skomercjalizowanych wyników 
prac badawczo-rozwojowych oraz ich wpływu na poziom rozwoju pol-
skiej gospodarki. rozważania te stanowią asumpt do prezentacji form 
finansowania przedsięwzięć innowacyjnych;

 – rekomendację form finansowania innowacji ze wskazaniem warunków 
i sposobów wejścia w posiadanie kapitału na innowacje dzięki takim 
instrumentom finansowym i podmiotom jak: leasing, franczyza, private 
equity/venture capital, business angels, środki unijne na gospodarkę op-
artą na wiedzy oraz platforma Newconnect;

 – uzasadnienie potrzeby innowacji w polskiej opiece zdrowotnej – z prezen-
tacją aktualnego poziomu innowacyjności w tym segmencie na tle innych 
krajów Unii europejskiej, źródeł i sposobów finansowania przedsięwzięć 
innowacyjnych oraz strategii rozwojowej w tym zakresie w kontekście 
perspektywy finansowej na lata 2014–2020;

 – egzemplifikację empiryczną zastosowań form finansowania projektów 
innowacyjnych – z ujęciem deskryptywnym wybranych przypadków za-
stosowań leasingu ambulansów oferowanego przez firmę MedFinance, 
działalności aptek MeDiQ w sieci franczyzowej, opieki abonamentowej 
Grupy LUX MeD finansowanej przez private equity/Venture capital 
– Mid europa partners, aniołów biznesu w ochronie zdrowia na przy-
kładzie firmy Medicalgorithmics, środków unijnych na przedsięwzięcia 
innowacyjne z zakresu informatyzacji w Szpitalu im. Biegańskiego w Ło-
dzi oraz pozyskiwania kapitału na Newconnect przez firmę Orphée SA 
oraz Szpitale tczewskie SA.

* * *
Współczesny przedsiębiorca w dobie globalizacji oraz nowoczesnych 

technologii nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które doprowadziłyby 
do tego, by jego firma stała się jak najbardziej innowacyjna, a dzięki temu 
konkurencyjna. taki przedsiębiorca wykorzystuje zmieniający się rynek jako 
okazję do osiągania profitów dla siebie, a także dla swoich wspólników oraz 
wszystkich interesariuszy, a ostatecznie do wzrostu wartości firmy. Wpraw-
dzie przewaga konkurencyjna wynika z wielkości lub posiadania określo-
nych aktywów, jednak coraz istotniejsze staje się przekonanie potwierdzone 
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w praktyce, iż w najlepszej sytuacji ekonomicznej znajdują się te firmy, które 
zdolne są do zmobilizowania wiedzy, technologii i zdobytego doświadczenia 
oraz oferowania w związku z tym nowych produktów bądź innowacyjnych 
metod, jakimi je tworzą, a także w efekcie dotarcia z takimi produktami do 
potencjalnych klientów. Do tego właśnie ma posłużyć też wiedza zawarta 
w niniejszej książce.

Autorzy5

5 prof. dr hab. Lucyna Lewandowska, Katedra ekonomii przemysłu i rynku Kapitałowego, insty-
tut ekonomik Stosowanych i informatyki, Wydział ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 
90-214 Łódź, ul. rewolucji 1905 r. nr 41, e-mail: lulew@tlen.pl; dr n. med. tomasz Karkowski, Katedra 
pracy i polityki Społecznej, instytut ekonomik Stosowanych i informatyki, Wydział ekonomiczno-Socjo-
logiczny, Uniwersytet Łódzki, 90-214 Łódź, ul. rewolucji 1905 r. nr 39, e-mail: tkarkowski@uni.lodz.pl.
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Rozdział 1

IDEA PRzEDSIęWzIęć InnoWAcyjnych  

1.1. Istota innowacji

pojęcie innowacji pochodzi od łacińskiego słowa innovare, czyli „wpro-
wadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma”6. We-
dług OecD7 innowacja to implementacja nowego bądź znacząco udoskona-
lonego produktu, procesu, nowej metody marketingowej, nowego sposobu: 
organizacji w praktyce gospodarczej, tworzenia miejsca pracy, kształtowania 
relacji z otoczeniem. pojęcie innowacji zostało wprowadzone do teorii eko-
nomii przez J. Schumpetera w 1911 r. i było związane z nowym myśleniem 
o roli przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa biorącego aktywny udział w kre-
acji rozwoju firmy i rozwoju gospodarki w ujęciu globalnym. J. Schumpeter 
ujmuje innowacje bardzo szeroko8. Uznaje on, że istotą tego pojęcia jest 
użycie zasobów produkcji w dotychczas niestosowany sposób, i podaje pięć 
przypadków takich nowych kombinacji różnorakich materialnych kompo-
nentów i produkcyjnej siły człowieka.

Są to:
 • kreacja nowego produktu lub wprowadzenie na rynek towarów o nowych 

właściwościach,
 • zastosowanie lub anektowanie nowej metody produkcji,
 • anektowanie nowego rynku zbytu,
 • zdobycie nowych źródeł surowców,
 • wprowadzenie nowej organizacji prowadzenia biznesu.

6 Słownik wyrazów obcych, red. J. tokarski, Warszawa 1980, s. 307.
7 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OecD/Komi-

sja europejska, Warszawa 2008, dostępny na http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/
podrecznik-OSLO-MANUAL1.pdf [dostęp: 02.01.2014].

8 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju…., s. 104.
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W tak szerokim ujęciu innowacje cechują się następującymi właściwoś-
ciami:
 • komplementarnością (nie powstają w izolacji),
 • skokową realizacją (i stopniowo wchodzą do gospodarki),
 • nieregularnością występowania (koncentrują się w dowolnym czasie 

w niektórych dziedzinach i gałęziach gospodarki),
 • powstają w stanie równowagi gospodarki i prowadzą do stanu jej nie-

równowagi.
interpretacji pojęcia innowacji podejmuje się wielu autorów9, a że od-

zwierciedlają one bardzo złożone i różnorodne procesy – do dziś nie zostały 
ostatecznie jednoznacznie zdefiniowane, bo prawdopodobnie ich natura nie 
pozwala na taką jednoznaczność.

innowacje dotyczą wszelkich przejawów aktywności gospodarczej, spo-
łecznej, politycznej i kulturalnej. ich wagę w kształtowaniu konkurencyjności 
dostrzegł i teoretycznie uzasadnił w swoich pracach p. Drucker. Znalazło 
to również pokrycie w praktyce odnoszenia sukcesów przez firmy i całe go-
spodarki narodowe.

Analiza przypadków odnoszenia sukcesów na rynkach przez firmy sto-
sujące innowacje dostarcza informacji o trafności naukowych poglądów 
p. Druckera. Firmy, dążąc do wdrażania innowacji w szerokim tego słowa 
znaczeniu, znajdują nową podstawę albo wzbogacają istniejące już zaso-
by konkurowania. i takie właśnie firmy osiągają przewagi konkurencyjne, 
a następnie przywództwo – najpierw na rynku lokalnym, a następnie na 
rynku globalnym10. Już wielu przedsiębiorców i menadżerów dostrzegło, że 
zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji jest najważniejszym przeja-
wem nowoczesności firmy. to „(…) wiedza zapewnia większą skuteczność 
działań i zdolność przewidywania skutków niż dane czy informacje”11. to 

9 por. m.in.: r.r. Nelson, Systemy wiedzy i innowacji (w:) Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie 
uczącym się, OecD/Ministerstwo Gospodarki, paryż–Warszawa 2000; J. Bogdanienko, M. Hoffer, 
W. popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, toruń 2004; K. poznańska, Innowacje jako źródło rozwoju 
MŚP (w:) Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, red. J. Lewandowski, 
Łódź 2004; A. pomykalski, Innowacje, Łódź 2001; p. Niedzielski, K. rychlik, Innowacje i kreatywność, 
Szczecin 2006; Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Warszawa 2006; A.H. Jasiński, 
Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Warszawa 2006; e. Okoń-Horodyńska, A. cza-
chorowska-Mazurkiewicz, Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw. Siły motoryczne i bariery, 
Warszawa 2007; p.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992; M. Goliń-
ska-pieszyńska, Polskie praktyki innowacyjne. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Warszawa 2011.

10 H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Warszawa 1999, s. 202.
11 A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Warszawa 2006, s. 25.
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dzięki wykorzystaniu wiedzy możliwe jest kreowanie przez firmy własnych 
przewag konkurencyjnych12. powstają tutaj sprzężenia zwrotne; innowacyjne 
firmy tworzą bowiem i dyskontują wiedzę dla potrzeb zwiększenia skutecz-
ności i zdolności uczenia się. przełom związany z wprowadzaniem inno-
wacji, a nazwany przez A. tofflera – socjologa i futurologa – „trzecią falą” 
(w nawiązaniu do teorii fal technologicznych), dotyczy gospodarki w coraz 
większym stopniu opartej na wiedzy13.

powracając do schumpeterowskiej innowacji – można wyróżnić w teorii 
i praktyce „kreatywną destrukcję” i „kreatywną akumulację”14. W pierwszej 
z nich główną rolę odgrywają przedsiębiorcy i nowe firmy, które poprzez 
poszerzenie platformy innowacyjnej niweczą aktualne przewagi konkuren-
cyjne istniejących firm. Drugą zaś tworzą duże firmy z wysokimi barierami 
wejścia na rynek, wynikającymi z posiadanej przez nie wiedzy, kompeten-
cji w zakresie B+r oraz kapitału finansowego. „Kreatywną akumulację” 
tworzą dominujące firmy innowacyjne, które dzięki zgromadzonej wiedzy 
potrafią rozwijać innowacyjną aktywność.

W procesie tworzenia innowacji wykorzystywana jest wiedza własna 
i obca, producenta i naukowca, przedsiębiorcy i pracownika; słowem każ-
dego, kto w nowy sposób zinterpretuje rzeczywistość. Dlatego innowatorzy 
potrzebują zintegrowanej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wie-
dzy tajemnej (nie będącej w posiadaniu innych firm i trudnej do skopiowania, 
gdyż ukrytej w umysłach projektodawców), co pozwala im osiągnąć przewagi 
konkurencyjne. te z kolei doprowadzą do rozwoju gospodarki kraju. Na-
stępnie – w wyniku naturalnego starzenia się bądź szerokiego rozpowszech-
niania – innowacje przestają być innowacjami i są zastępowane przez nowe 
rozwiązania. Zdarza się również, że następuje bardzo szybka eliminacja 
innowacji z rynku w wyniku wprowadzenia kolejnego, bardziej przełomo-
wego rozwiązania.

coraz częściej innowacyjność postrzegana jest jako umiejętność kre-
owania innowacyjnej przestrzeni, która zdolna jest do tworzenia i dyfuzji 

12 por. L. Lewandowska, Teoretyczno-empiryczny koncept rozwoju innowacyjnej firmy w regio-
nie łódzkim (w:) Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, red. L. Lewandowska, 
Łódź 2011, s. 265–287.

13 A. toffler, Trzecia fala, poznań 2006, a w szczególności K. porwit, Gospodarka oparta na wiedzy 
i innowacje przełomowe (w:) Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Ku-
kliński, Warszawa 2001, s. 120.

14 S. Berschi, F. Malerba, L. Orsenigo, Technological Regimes and Schumpeterian Patterns of In-
novations, the economic Journal 2000, nr 4.
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