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воляют сделать еще одно важное наблюдение: рост производительности в эко-

номике, традиционно рассматриваемый как результат взаимодействия труда и 

производительного капитала, сегодня обеспечивается за счет более широкого 

круга ранее не учитывающихся факторов: прежде всего, институтов, природно-

го капитала и умения трансформировать доходы от него в развитие экономики. 

Исследование производительности, таким образом, необходимо углубить и пе-

рейти от изучения двухфакторной модели к многофакторной, которая станет 

еще одним надежным инструментом для выработки эффективной политики 

перспективного устойчивого развития. 
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Pojęcie restrukturyzacji gospodarki, jak dowodzi tego literatura przedmiotu 

dociekań, jest wieloznaczne. Jest ono terminem o złożonym i wieloaspektowym 

charakterze, najczęściej odnoszącym się do przedsiębiorstwa o czym świadczą liczne 

jej definicje [5, s. 14-18]. Przenosząc jej istotę na grunt gospodarki narodowej 

wskazać trzeba, iż stanowią ją:przewartościowania podejmowane jako odzew na 

zaistniałe lub przewidywane zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu;procesy zmian 

ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych, i technicznych  w gospodarce w celu 

stworzenia przesłanek do podniesienia efektywności wykorzystania jej zasobów i 

uzyskania pożądanej konkurencyjnej pozycji na rynku międzynarodowej; 
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systematyczna przebudowa, modernizacja, uwspółcześnienie struktury organizacyjnej 

i zasad funkcjonowania gospodarki narodowej; modernizacja potencjału gospodarki 

narodowej przy zmianie jej celów i kierunków działania;wszelkie zmiany w 

gospodarce narodowej (własnościowej, kapitałowej, organizacyjnej, zarządczej, 

techniczno-technologicznej, produkcyjno-asortymentowej); stworzenia i 

dostosowania instytucji gospodarczych do wymagań gospodarki rynkowej; oraz 

strategia wzrostu i rozwoju gospodarki narodowej.Wszystkie z wskazanych cech 

identyfikacyjnych restrukturyzacji gospodarki narodowej odnoszą się do Polski. 

Restrukturyzacja gospodarki może mieć różny charakter, od kreatywnej – 

polegającej na kreacji zmian które będą skutkować dopiero później, przez 

antycypacyjną – to jest przewidywalną zasadzającą się na porównaniach do innych 

gospodarek by poprawić swoją pozycję; dostosowawczą mającą znamiona 

naprawczej i polegającą na natychmiastowej zmianie działalności gospodarki pod 

kątem ustabilizowania jej sytuacji; do naprawczej, która polega na długookresowym 

wprowadzaniu zmian by ustabilizować gospodarkę narodową. W odniesieniu do 

polskiej gospodarki narodowej na obecnym etapie jej rozwoju dominującymi są dwa 

ostatnie jej rodzaje to jest dostosowawcza i naprawcza, chociaż daje się dostrzec 

także cechy dwóch pozostałych. 

Z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki narodowej proces 

restrukturyzacji powinien odnosić się do długiej perspektywy w toku której dokona 

się zmiana gospodarki narodowej. Jej głównym zadaniem jest poprawa efektywności 

gospodarowania, wzmocnienie konkurencyjności gospodarki narodowej oraz 

poprawa pozycji i roli jej na gospodarczej mapie świata. Jego cecha jest ciągłość i 

niejednorodność zmian. Nie jest on celem samym w sobie, lecz środkiem do 

osiągnięcia celu. 

Restrukturyzacja polskiej gospodarki narodowej okazuje się być imperatywem 

współczesnej gospodarki rynkowej który musi być realizowany jednocześnie na 

wielu płaszczyznach. Taki kierunek działań został przyjęty po 1990r. po zmianie 

systemu gospodarczego w Polsce i podjęciu transformacji systemowej w naszym 

kraju.Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej 1 maja 2004r. wymusiło na 

polskiej gospodarce podporządkowanie się wyzwaniom regionalizacyjnymUnii 

Europejskiejzmierzającej do odrobienia dystansu dzielącegozjednoczoną Europę i 

USA.  

Za główne zadanie uznano budowę najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej 

gospodarki świata, opartej na wiedzy, zdolnej do systematycznego wzrostu 

gospodarczego, zapewniającej większą liczbę miejsc pracy, spójność społeczną i 

respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Dotychczas polska gospodarka niesiona na fali globalnego ożywienia, wspierana 

dodatkowo zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi (efektami wcześniejszych 

decyzji firm międzynarodowych) oraz strumieniem unijnych pieniędzy, mogła do 

pewnego stopnia nie odczuwać negatywnych efektów braku prorynkowych zmian 

instytucjonalnych. 

Okres dobrej koniunktury gospodarczej stworzył znakomitą okazję do 

przeprowadzenia reform. Potencjał polskiej gospodarki w wyniku podjętych działań 

restrukturyzacyjnych zaczął zmierzać do utrzymania wysokiego tempa wzrostu 
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gospodarczego i niskiej inflacji w dłuższym okresie. Jednak te szanse nie zostały w 

pełni wykorzystane przez zaniechanie w najważniejszych obszarach wymagających 

mniej lub bardziej przyspieszonego rytmu i daleko idących reform. Odpływ 

pracowników, często ludzi młodych, z polskiego rynku pracy obniżał potencjał 

polskiej gospodarki oraz zwiększał nierównowagę między tymi, którzy pracowali, a 

tymi, którzy pozostawali na ich utrzymaniu. 

Pierwszym z ważniejszych obszarów wymagających zmian to wysoka i stale 

rosnąca relacja państwowego długu publicznego do PKB. Drugim obszarem, będącym 

skutkiem rozdętych wydatków publicznych, są wysokie podatki bezpośrednie [2, s. 

138-143].Trzeci obszar to niski udział sektora publicznego w tworzeniu PKB [1, s. 

181-182]. Kolejnym,piątym istotnym obszarem wymagającym reform jest 

niesprawna i nastawiona wrogo do biznesu biurokracja [2, s. 127-134]. 
Polskim dokumentem, określającym kierunki stosownych zmian zbieżnych ze 

Strategią Lizbońską, były Wstępne Narodowe Plany Rozwoju na lata 2000–2006 

i następnie realizowany NPR na lata 2007–2013. W tej grupie dokumentów wskazać 

trzebastrategię „Europa 2020” na lata 2010-2020.Także realizacja programów 

operacyjnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz przedakcesyjnych UE 

przewidzianych dla kandydatów na członków Unii służyła nadrobieniu dystansu 

dzielącego Polskę od krajów członkowskich. 

W planach podstawowym celem polityki społeczno-gospodarczej jest utrzymanie 

i utrwalenie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, przekraczającego 5 proc. PKB 

rocznie. To pozwoliłoby na relatywnie szybkie zmniejszanie dystansu wobec 

„starych” krajów członkowskich Unii Europejskiej, a z drugiej zaś strony pomogłoby 

zmierzyć się z głównymi problemami społeczno-gospodarczymi kraju. Osiągnięcie 

tego celu było uzależnione przede wszystkim od spełnienia dwóch warunków: 

skutecznej naprawy finansów publicznych oraz wdrożenia efektywnej polityki 

strukturalnej, finansowanej ze środków krajowych i unijnych. Jest to w decydującej 

mierze instytucjonalne zadanie dla nauki i praktyki innowacyjnej. 

Pożądane efekty działań restrukturyzacyjnych zależne są oparcia ich o 

odpowiedzialny i stabilny rozwój, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki 

narodowej.Cele rozwojowe strategii będą realizowane w oparciu o środki publiczne 

(krajowe i zagraniczne oraz prywatne). 

Odpowiedzialny rozwój to rozwój oparty na solidnych fundamentach 

ekonomicznych i solidarności społecznej. Ukierunkowany jest on na uczestniczenie 

w rozwoju gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Wiodącą 

zasadą strategii jego jej wypracowanie w oparciu o szerokie forum wszystkich grup 

społecznych i wszystkich terytoriów rozwojowych oraz dążenie by z jej realizacji 

skorzystało całe społeczeństwo. W takim podejściu upatrywać należy zainicjowanie 

impulsów rozwojowych, które wprowadzą polską gospodarkę na taki poziom 

rozwoju, który pozwoli przełożyć go na wyższy poziom i jakość zamożności 

Polaków.  
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Современные условия хозяйствования вынуждают организации предвидеть 

и опережать реакцию конкурента, быть готовым к изменениям и динамично ис-

пользовать творческий подход и инновационные решения. Основной пробле-

мой для многих компаний в условиях жесткой конкуренции является сохране-

ние конкурентоспособности, которую можно достичь и удержать лишь благо-

даря развитию инновационной деятельности. В настоящее время инновацион-

ность является важным фактором успеха предприятий.  

Эффективность инновационной деятельности предприятия зависит от мно-

жества факторов, в т.ч. от того, насколько присуща компании гибкая организа-

ция работ (использование «матричной» структуры), организационное обучение, 

мониторинг различных источников знаний, поддерживающая творчество орга-

низационная культура, признание и вознаграждение инноваций.  

Инновационная стратегия организации предусматривает эффективное и 

продуктивное управление базой знаний. Способность организации разработать 

и улучшать базу знаний зависит от ее системы управления знаниями. 

Управление знаниями, прежде всего, связано со следующими процессами:  

– генерация знаний – индивидуальное или организационное обучение;  

– формализация знаний – разработка принципов, правил и процедур;  

– сохранение знаний – определение подходящего типа носителей для со-

хранения, которые допускают распределение знаний;  

– диффузия знаний – распределение знаний в пределах организации и в 

ограниченном варианте за ними;  

– координация и контроль знаний – обеспечение того, что организацион-

ное знание точно и постоянно используется [1].  

Организационное знание складывается из суммы знаний каждого сотрудни-

ка этой организации. Управление знаниями направлено на оптимальное исполь-

зование интеллектуального потенциала персонала организации, создание новых 


