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Po drugiej wojnie światowej można mówić o dwóch etapach rozwoju przemysłu, 

przynajmniej, jak pisze J. Gardawski w tych gospodarkach, które cechuje pewna stabilność1. 

Podział na fordyzm i postfodryzm odpowiada pod względem chronologii podziałowi na 

industrializm i postindustrializm, czy jeszcze inaczej na „kapitalizm zorganizowany” i 

„kapitalizm zdezorganizowany”2. Proces przejścia od paradygmatu fordowskiego w kierunku 

paradygmatu postfordowskiego rozpoczął się w roku 1973, kiedy to miejsce miał pierwszy 

kryzys naftowy3. Czynnikiem powodującym zmianę paradygmatu jest dezindustrializacja. O 

ile w wieku XIX miasta rosły, przybywało fabryk, w których zatrudnienie znajdowały 

nieprzebrane rzesze pracowników, o tyle z czasem tendencje te zaczęły ulegać zmianom. 

Masowa restrukturyzacja kapitału wymuszona racjonalizowaniem zdolności produkcyjnych 

przejawiała się i nadal przejawia w zamykaniu fabryk i zakładów, czy może częściej 

przenoszeniu ich w miejsca o korzystniejszej lokalizacji, gdzie możliwe jest obniżenie kosztów 

pracy. Tej schumpertowskiej twórczej destrukcji towarzyszyła internacjonalizacja produkcji, 

która dotyczyła poszerzania rynków kapitałowych, zwiększania rangi korporacji 

transnarodowych, poszerzania kręgu związków kooperacyjnych4.  Dzięki twórczej destrukcji 

producenci zmuszeni są niemal do nieustannej walki, pogłębiania procesów innowacyjnych pod 

każdym względem. Twórcza destrukcja jest długofalowym procesem ewolucyjnym, który 

stanowi formę, czy też metodę przemian ekonomicznych5. Dzisiaj jesteśmy świadkami 

przełomu cywilizacyjnego, który wyraża się w wypieraniu cywilizacji industrialnej poprzez 

cywilizację, która bazuje na wiedzy i informacji. Cywilizacja gospodarki wirtualnej ma coraz 

mniej wspólnego z każdym poprzednim typem gospodarki. Dzisiaj postęp technologiczny 

odbywa się bardzo szybko, nowość dzisiejsza okazuje się zabytkiem już w kilka miesięcy po 

uroczystej inauguracji. Ta szybkość zmian, jakie następują w obrębie rozwoju technologii, a co 

za tym idzie zmian w produkcji, a jednocześnie i szukania nowych metod dotarcia do klienta 

powoduje permanentne napięcie, konieczność angażowania sił w jakieś innowacje, które 

szybko się dezaktualizują, co wyzwala konieczność szukania nowych rozwiązań. Za prekursora 

                                                 
1 J. Gardawski, Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa 2001, s. 45 
2 J. Gardawski, Dialog społeczny w Polsce, Warszawa 2009, s. 25 
3 Robotnicy stracili grunt pod nogami, rozmowa z prof. J. Gardawskim, „Przegląd” 2011, 

http://www.przeglad-tygodnik.pl/[14.03.2014] 
4 A. Zaorska, Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w 

dobie obecnej rewolucji naukowo – technicznej, [w:] A. Zaorska (red.), Chaos, czy twórcza destrukcja? Ku nowym 

modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 21.  
5 K. Poznańska, Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń 2007, 

s. 13. 
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innowacji uważa się wspomnianego J.A. Schumpetera, który definiuje ją jako przełożenie 

inwencji na rzeczywistość materialną6.  Niestety ten postęp w gospodarce nie zawsze przekłada 

się na postęp społeczny, poprawę jakości życia. Nie zawsze ci, którzy wkładają energie i pracę 

są w adekwatny do nakładów sposób opłacani. Okazuje się, że przeniesienie fabryk wielkich 

producentów do Azji na przykład powoduje likwidacje miejsc pracy w dotychczasowym 

zakładzie (który w wyniku racjonalizacji zniknął), u Azjatów, wśród których poziom 

bezrobocia jest na bardzo niewielkim stopniu pojawienie się nowej fabryki wcale nie jest 

równoznaczne z wzrostem poziomu jakości życia.  Obniżenie kosztów produkcji polegało na 

znalezieniu miejsca, gdzie koszty tej produkcji będą najniższe. Są zaś najniższe dlatego, że nie 

przestrzega się podstawowych praw pracowniczych; wynagrodzenia nie są w żaden sposób 

adekwatne do nakładów pracy, zatrudniane są dzieci, a pracownicy nie maja żadnej osłony 

socjalnej, ich prawa w pełnej rozciągłości są ignorowane. Jedynym zyskującym w takiej 

sytuacji (przeniesienia produkcji na Wschód) jest kadra zarządzająca, właściciele firmy, którzy 

dzięki taki działaniom „oszczędzają” bardzo wiele. W efekcie pogłębiania się dysproporcji 

rozwojowych rodzą się napięcia społeczne tak w skali globalnej, jak i lokalnej. Kolejnym 

czynnikiem, który został już zresztą wspomniany są rozmaite innowacje. To one nadają nowe 

oblicze gospodarce. Strategiczny rozwój przedsiębiorstw nakierunkowany na wdrażanie 

innowacji staje się coraz bardziej rozpowszechniony nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, 

ale także w państwach o niższym poziomie rozwoju. Jako dwie najbardziej charakterystyczne 

cechy współczesnych przedsiębiorstw wymienia się: różnorodność i zmianę. Wyraz tego 

można znaleźć w umiejętnościach jednoczesnego prowadzenia różnorodnych działań (zmian), 

czego efektem jest określona aktywność innowacyjna (nowe produkty, nowe technologie, nowa 

organizacja, badania i rozwój, projektowanie, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, 

kapitał intelektualny, jako źródło wzrostu konkurencyjności, karta wyników w zarządzaniu 

wartością)7.  

 

 

                                                 
6 J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu M. 

Kopernika, Toruń 2004, s. 8. 
7 W. Janasz, Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, PWE 2011, s. 271. 


