
Wprowadzenie

W warunkach globalnej konkurencji, szybko zachodzących zmian 
i wyczerpujących się trwałych źródeł rozwoju, innowacje, a przede wszystkim 
ich komercjalizacja są tym, w  czym upatrują przedsiębiorstwa, organizacje, 
instytucje, korporacje, spółki skutecznego rozwiązania dla budowy długoter
minowej, globalnej przewagi konkurencyjnej. Należy wskazać, iż dynam icz
ne zmiany rynkowe, postępujące procesy globalizacyjne, rosnące wymagania 
klientów sprawiają, że nadrzędnym celem przedsiębiorstw  staje się zapewnie
nie konkurencyjności swojej oferty. Istotnym czynnikiem mającym w p ływ  na 
podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw  i osiągnięcie trw a
łej przewagi konkurencyjnej jest poziom ich innowacyjności. Innowacyjność 
rozumiana jako zdolność do tworzenia i wdrażania, komercjalizacji innowacji 
pozwala na wprowadzanie na rynek nowych i znacząco ulepszonych w yro 
bów, nowych i zmodernizowanych procesów technologicznych oraz organiza
cyjno-technicznych. Zdolność przedsiębiorstw  do pozyskiwania i wdrażania 
innowacji jest jednym z najistotniejszych przejawów ich nowoczesności, sku
teczności i efektywności. Dlatego innowacje uznawane są obecnie za podsta
wowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa prowadzący do wzbogacania rynku
o nowe wyroby i usługi wysokiej jakości. Wdrażanie, czy też komercjalizacja 
innowacji pozwala przedsiębiorstwom  nie tylko na osiągnięcie konkurencyjnej 
pozycji na rynku, ale stanowi ona również istotny czynnik wzrostu i rozwoju g o 
spodarczego. Innowacyjność przedsiębiorstwa wyraża zdolność i skłonność 
do wdrażania nowych rozwiązań zarówno o charakterze technologicznym  -  in
nowacje produktowe i procesowe, jak i nietechnologicznym -  innowacje orga
nizacyjne i marketingowe. Przedmiotowa publikacja wskazuje na determ inanty 
oraz instrumenty podnoszące innowacyjność przedsiębiorstw, podejm uje o b 
szar produktywnej energii jako przykład istotnego instrumentu innowacyjności, 
wskazuje na stym ulatory działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  przemy
słowych w Polsce, prezentuje rolę innowacji w  działalności tajem niczych m i
strzów polskiej gospodarki, zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych, 
przedstawia proces poszukiwania perspektyw icznych innowacji, jak również 
rolę innowacji ekologicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem  oraz ich w p ły 
wu na procesy decyzyjne organizacji.



W P R O W A D Z E N IE

Istotną część opracowania stanowią również zagadnienia dotyczące w p ły 
wu globalizacji na funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej, modeli 
kompetencyjnych w  rozwoju kapitału ludzkiego, wykorzystania ewaluacji, zna
czenia audytu wewnętrznego dla doskonalenia jakości św iadczonych usług 
medycznych, obszar silver marketingu, innowacyjnych narzędzi m arketingo
wych, czy też praktycznego zastosowania koncepcji benchm arkingu na rynku 
alternatywnych materiałów eksploatacyjnych. Strategia rozwoju przedsiębior
stwa oparta na innowacjach przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów 
rynkowych przyczynia się do umocnienia pozycji rynkowej firmy, pozwala tak
że skutecznie reagować na zmiany zachodzące w konkurencyjnym otoczeniu.
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