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Wprowadzenie

Zasadniczym procesem obserwowanym we współczesnej gospodarce jest globaliza-
cja. Obserwacja gospodarki wskazuje, że w dobie globalizacji innowacje są najważniej-
szym elementem walki konkurencyjnej, z jaką przedsiębiorstwa mają do czynienia na ryn-
ku. Niewątpliwie jedną z dróg podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw jest budowanie 
na rynku więzi współpracy z dostawcami i odbiorcami, jak również, chociaż znacznie rza-
dziej, z konkurentami. Kooperacja taka ma na celu realizację określonych przedsięwzięć, 
co jest możliwe dzięki łączeniu zasobów i kompetencji przedsiębiorstw podejmujących 
współpracę. 

Współcześnie obserwuje się, iż stale rośnie grupa przedsiębiorstw, które dostrzega-
ją, że realizowane przez nie dotychczas strategie konkurencji i  ozwoju wymagają zmian. 
Przedsiębiorstwa te zaczęły zauważać szansę szybszego rozwoju w koncepcji współdzia-
łania związanego z budowaniem różnego rodzaju więzi rynkowych, w tym m.in. relacji 
o charakterze proinnowacyjnym. Wśród nich dużą grupę stanowią podmioty reprezentu-
jące sektor MSP. Mniejsze przedsiębiorstwa mają bowiem ograniczony dostęp do kapitału, 
nowości technicznych i technologicznych, często nie dysponują własnym zapleczem badaw-
czo-rozwojowym, co stanowi duże utrudnienie w realizacji ekspansji rynkowej. W związku 
z powyższym, podjęcie kooperacji z innymi podmiotami jawi się jako szansa rozwoju dla 
małych i średnich firm, które dzięki współpracy zapewniają sobie zasoby niezbędne do 
odniesienia sukcesu na rynku.
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Czynniki skłaniające przedsiębiorstwa do podejmowania współpracy 
o charakterze proinnowacyjnym

Można powiedzieć, iż globalizacja gospodarki wykształciła nowe podejście do za-
gadnienia konkurowania i współdziałania przedsiębiorstw. Współpraca podmiotów gos-
podarczych na rzecz konkurencyjności najczęściej polega na stworzeniu więzi z jednym 
partnerem przeciw pozostałym, ale nie zawsze ogranicza się do tak prostych rozwiązań. 
Coraz częściej możliwe stają się bardziej skomplikowane relacje, w których partner we 
współpracy pozostaje konkurentem, a współpraca staje się sposobem zdobywania przewagi 
nad nim właśnie. Opisane wyżej zjawiska rynkowe doprowadziły do pojawienia się pojęcia 
współkonkurencji (ang. coopetition). Jest to działanie, które polega na zawieraniu porozu-
mień między przedsiębiorstwami, w celu sprawniejszej efektywniejszego konkurowania na 
rynku. 

Ekonomiczne źródło współkonkurencji związane jest z działaniami zmierzającymi 
do optymalizacji poziomu przychodów przedsiębiorstwa, poprzez ograniczanie kosztów 
prowadzonej działalności. Jak wskazuje obserwacja rynku, dzieje się to na ogół za po-
średnictwem określonego procesu innowacyjnego. W rezultacie, następuje spadek cen pro-
duktów, przy nie zmienionej lub rosnącej podaży1. Przedsiębiorstwa realizujące koncepcję 
współkonkurencji są zainteresowane maksymalizowaniem korzyści płynących ze swojej 
działalności. W związku z powyższym, inwestują wspólnie w działania związane z bada-
niami i rozwojem produktów, z zapewnianiem dostępu do uzupełniających się rozwiązań 
technologicznych, z poprawą jakości, jak również z partycypacją w kosztach rozwoju pro-
duktów.2 Dzięki realizacji powyższych działań, współpracujące przedsiębiorstwa uzyskują 
efekty synergii i podnoszą swoją skuteczność konkurowania.

Wydaje się, iż zainteresowanie przedsiębiorstw rozwijaniem rozmaitych więzi współ-
pracy i kreowaniem nowych form organizacyjnych, wynika z dostrzegania przez przedsię-
biorstwa wyzwań współczesnego otoczenia, które charakteryzują następujące atrybuty3:

− przyspieszenie zmian technologicznych i ich starzenia się, wymagające szybszej 
deprecjacji kapitału i inwestycji know-how,

− trudność w utrzymaniu zadawalającej zyskowności przedsiębiorstwa, skłaniająca 
do poszukiwania sposobów redukcji kosztów,

− wzrastająca złożoność wielu produktów oraz różnorodność procesów technolo-
gicznych,

− rosnąca liczba uregulowań prawnych,

1 Partnering Study-CEE results, A.D. Little, October 2001, s. 7.
2 Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Seria Euromangement, Polska Fundacja Promocji Kadr, Pol-

text, Warszawa 1996, s. 60.
3 Z. Dworzecki, A. Krejner-Nowecka, Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiębior-

stwo kooperujące, Z. Dworzecki (red.), Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 104.
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− intensywna konkurencja w skali całego świata, która stanowi silny bodziec skła-
niający przedsiębiorstwa do poszukiwania partnerów rynkowych, dzięki którym 
możliwe będzie obniżenie poziomu ryzyka towarzyszącego określonym przedsię-
wzięciom (np. wejściu na rynki zagraniczne, wprowadzaniu nowych produktów 
itp.).

Należy podkreślić, iż niezbędnym warunkiem rozwoju innowacyjności przedsię-
biorstw jest dostęp do zasobów, pozwalający na stałe doskonalenie produktów i technologii, 
zgodnie z potrzebami współczesnego rynku4. Wobec powyższego, podmioty aspirujące do 
miana innowacyjnych muszą dysponować obszernym wachlarzem zasobów, które pozwolą 
tworzyć nowe, konkurencyjne oferty rynkowe. W takiej sytuacji podjęcie proinnowacyjnej 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami daje możliwość łatwiejszego i szybszego pozy-
skania owych niezbędnych zasobów..Zdolność przedsiębiorstwa do skutecznego kreowania 
innowacji wynika m.in. z faktu, iż umiejętne wykorzystanie więzi współpracy z innymi 
podmiotami w długim okresie prowadzi do wspólnego rozwiązywania problemów i kon-
troli nad procesami oraz do wzajemnego uczenia się, co przyczynia się do umiejętności 
tworzenia rozwiązań o charakterze innowacyjnym. 

W świetle literatury, do najczęściej wymienianych korzyści, wynikających z podjęcia 
ścisłej i trwałej współpracy z innymi przedsiębiorstwami należy zaliczyć5:

− uzyskanie korzyści skali, a tym samym poprawa efektywności przedsiębiorstwa,
− transfer rozwiązań technologicznych, 
− podniesienie poziomu innowacyjności, a tym samym konkurencyjności współpra-

cujących przedsiębiorstw,
− szybsze tempo realizacji celów związanych z ekspansją geograficzną i internacjo-

nalizacją, 
− szybsze tempo realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dzięki skumulowanym 

środkom finansowym,
− możliwość wywierania większego wpływu na otoczenie, a tym samym zmniejsza-

nia poziomu ryzyka wynikającego z turbulencji otoczenia.
Uogólniając, można więc powiedzieć, że wszystkie przedsięwzięcia kooperacyjne są 

podejmowane dla wspólnego celu lub dla wzajemnie korzystnej wymiany6. Przedsięwzięcia po-
dejmowane dla wspólnego celu charakteryzują się tym, że wyróżniająca umiejętność jednego 
z przedsiębiorstw wymaga wykorzystania odpowiednich uzupełniających zasobów partnera 
lub też wyróżniające umiejętności obu kooperujących podmiotów wzajemnie się uzupełniają. 

4 A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe przedsiębiorstwo innowacyjne w relacji z otoczeniem, [w:] Tworze-
nie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2007, s. 350.

5 D. Ford, L. Gadde, H. Hakansson, I. Snehota, Managing Business Relationships, John Wiley & Sons 
Ltd., London 2003, s. 42–45, J. Child, D. Faulkner, Strategies of Cooperation. Managing Alliances, Net-
works and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 67–68.

6 J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 211.
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W przypadku związku powstałego dla wzajemnie korzystnej wymiany, jedno przedsiębiorstwo 
dysponuje zdolnościami, informacjami lub wiedzą, mającą wartość dla drugiego podmiotu.

Proinnowacyjna kooperacja przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce 
– wyniki badań empirycznych

Badania, których fragmentaryczne wyniki zaprezentowano w niniejszej publikacji, 
przeprowadzono w ramach projektu MEiN nr 1 H02D 02530. Przedmiot badań stanowiła 
aktywność przedsiębiorstw polskich w zakresie realizacji ich proinnowacyjnej współpracy. 
Badania oparto na ankietach ankiety skierowanych do przedstawicieli kadr zarządzających 
przedsiębiorstwami. By przeprowadzić badania w sposób celowy, dokonano wyboru grupy 
750 polskich przedsiębiorstw. Jako kryterium doboru przyjęto posiadanie doświadczenia 
w funkcjonowaniu na rynkach poddawanych międzynarodowej konkurencji oraz w reali-
zacji działań zaliczanych do szeroko pojętej współpracy przedsiębiorstw. Badania zostały 
przeprowadzone w pierwszej połowie roku 2007. Ostatecznie wypełnione kwestionariusze 
otrzymano od 132 przedsiębiorstw.

W ramach przeprowadzonych badań próbowano ustalić zasadnicze motywy, jakimi 
kierują się rodzime przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwijania 
na rynku proinnowacyjnych relacji z innymi podmiotami. Uzyskane w tym zakresie wyni-
ki badań przedstawiono w tabelach 1 i 2. Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że 
do najważniejszych motywów, skłaniających badane przedsiębiorstwa do podejmowania 
proinnowacyjnej współpracy z ich dostawcami, należy zaliczyć: redukcję kosztów (47,0% 
wskazań), poprawę jakości produktów (38,8% wskazań) oraz zwiększenie asortymentu pro-
duktów oferowanych na rynku (35,1% wskazań). Bardzo podobny odsetek respondentów 
zadeklarował dążenie do realizacji ww. celów w ramach współpracy z odbiorcami. W tym 
przypadku 35,8% respondentów wskazało na zwiększenie asortymentu produktów, 35,1% 

Tabela 1

Motywy podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw z dostawcami

Motyw współpracy Procent wskazań

Redukcja kosztów 47,0
Poprawa jakości produktu 38,8
Zwiększenie asortymentu produktów 35,1
Modernizacja posiadanej technologii 32,8
Pozyskanie nowej technologii 31,3
Wylansowanie nowego produktu 29,1

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.
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na poprawę jakości produktów, a 32,1% na dążenie do wylansowania na rynku nowego 
produktu jako motyw podjęcia współpracy. Ponadto, ważnym stymulatorem współpracy 
w kontekście problematyki innowacyjności jest deklarowane przez respondentów dążenie 
do modernizacji posiadanej technologii. Należy podkreślić, iż znacznie częściej jest to mo-
tyw podejmowania ścisłej współpracy z dostawcą (32,8% wskazań), niż z odbiorcą (18,7% 
wskazań).

Tabela 2

Motywy podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw z odbiorcami

Motyw współpracy Procent wskazań

Zwiększenie asortymentu produktów 35,8
Poprawa jakości produktu 35,1
Wylansowanie nowego produktu 32,1
Skrócenie cyklu powstawania nowych produktów 27,9
Zwiększenie elastyczności produkcji 26,9
Modernizacja posiadanej technologii 18,7
Pozyskanie nowej technologii 13,4

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Bardzo podobnie przedstawiają się wyniki dotyczące celu współpracy, jakim jest po-
zyskanie nowej technologii. Taki cel kooperacji z dostawcami zadeklarowało 31,3% uczest-
ników badań, lecz w przypadku współpracy z odbiorcami, cel ten zadeklarowało zaledwie 
13,4% respondentów. Jest to jednak uzasadnione, ponieważ wieloletnia obserwacja praktyki 
gospodarczej pozwala stwierdzić prawidłowość polegającą na tym, iż innowacje technolo-
giczne są na ogół rezultatem ścisłej kooperacji właśnie z dostawcami.

W literaturze przedmiotu występują liczne opracowania uznające zasobowe uzasad-
nienie podejmowania przez przedsiębiorstwa strategii kooperacji. Zgodnie z tym podej-
ściem, przedsiębiorstwo podejmuje współpracę z innymi podmiotami po to, aby pozyskać 
zasoby potrzebne mu do skutecznego konkurowania na rynku7. Opierając się na powyż-
szym założeniu, respondentom przedstawiono hipotetyczną sytuację, w której przedsię-
biorstwo ma braki w zasobach potrzebnych do kreowania innowacji, a zasobów tych nie 
można kupić na rynku, natomiast ich stworzenie wymaga czasu. Uczestników badań zapy-
tano, czy i w jakim stopniu dana sytuacja skłaniałaby ich do podjęcia współpracy z innym 
przedsiębiorstwem. Prawie połowa (48,8%) odpowiadających stwierdziła, iż taka sytuacja 

7 J. Pfeffer, G. Salancik, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, 
Harper & Row, Ney York 1978, s. 234.
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w znacznym stopniu skłoniłaby ich do podjęcia działań na rzecz budowania określonych 
więzi kooperacyjnych, mających na celu uzupełnienie danej luki zasobowej. Natomiast 
15,7% respondentów uznało, iż przedstawiona sytuacja zdecydowanie skłoniłaby ich do 
podjęcia takich działań.

Podczas badań podjęto również próbę identyfikacji form, w ramach których najczęś-
ciej realizowana jest proinnowacyjna współpraca uczestników badań z ich partnerami ryn-
kowymi. Wyniki badań dotyczące tej kwestii zaprezentowano na rysunku 1. 

Rys. 1.  Formy realizowanej proinnowacyjnej współpracy realizowanej przez badane przedsiębior-
stwa

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

W świetle danych zaprezentowanych na rysunku 1 prawie 30% respondentów, reali-
zuje współpracę ukierunkowaną na kreowanie innowacji ze swoimi dostawcami i odbior-
cami w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw stanowi sieć powiąza-
nych i zależnych od siebie podmiotów, które działając na zasadach współpracy, wspólnie 
kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe, a także przepływy informacyjne od 
dostawców do ostatecznych użytkowników8. Kreowanie przez przedsiębiorstwa określo-
nych więzi w ramach realizowanych przez nie procesów logistycznych oznacza długotrwałą 
współpracę dostawców i odbiorców, która pozwala na uzyskanie dodatkowych, wzajem-

8 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycz-
nego, Warszawa 2000, s. 17.
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nych korzyści w procesie osiągania różnych celów indywidualnych podporządkowanych 
wspólnemu dążeniu do zapewnienia sprawności i efektywności przepływu produktów 
i towarzyszących im informacji. Z kolei 24% respondentów zadeklarowało, iż realizuje pro-
innowacyjną współpracę w ramach aliansu strategicznego z partnerem krajowym, a 19,0% 
w ramach aliansu strategicznego z partnerem zagranicznym. Można zatem powiedzieć, iż 
prawie połowa uczestników badań dostrzega korzyści płynące z takiej formy współpracy 
z wybranymi partnerami rynkowymi. 

Analizując problematykę rozwoju proinnowacyjnej współpracy rodzimych przedsię-
biorstw, próbowano stwierdzić, czy fakt integracji Polski z Unią Europejską ma wpływ na 
potrzebę rozwijania takiej współpracy i jeśli tak, to jakich obszarów dotyczy to w szczegól-
ności. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 2.

Rys. 2. Formy proinnowacyjnej współpracy, które badane przedsiębiorstwa zamierzają rozwijać

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Jeśli chodzi o ogólną potrzebę rozwijania kooperacji o charakterze proinnowacyjnym, 
to uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż generalnie badane przedsiębiorstwa de-
klarują taką potrzebę. Wyniki badań dotyczące rodzajów form współpracy, jakie respon-
denci chcieliby rozwijać w przyszłości potwierdzają atrakcyjność relacji rynkowych nawią-
zywanych w ramach aliansów strategicznych oraz w ramach łańcucha dostaw. Wyniki te 
przedstawiono na rysunku 2. 



232 Agata Sudolska

Ciekawym faktem jest to, iż 23,5% uczestników badań zadeklarowało dążenie do za-
warcia aliansu z partnerem krajowym. Można zatem wnioskować, że pomimo iż w chwili 
obecnej alianse nawiązywane pomiędzy rodzimymi przedsiębiorstwami należą raczej do 
rzadkości, w przyszłości będą się one pojawiać coraz częściej. Również 23,0% responden-
tów odczuwa potrzebę nawiązania proinnowacyjnej współpracy w ramach aliansu z part-
nerem zagranicznym. Z kolei niewiele mniej, bo 21,5% przedsiębiorstw, deklaruje dążenie 
do zacieśnienia współpracy w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw, w którym funk-
cjonują.

Zakończenie

Złożoność i dynamika otoczenia rynkowego wywołują konieczność zmian w dotych-
czasowych strategiach działania przedsiębiorstw dążących do utrzymania swojej konku-
rencyjności. Ponieważ współcześnie rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa jest jednym 
z wyznaczników jego konkurencyjności, podmioty gospodarcze coraz intensywniej zaczy-
nają realizować strategię współdziałania ukierunkowanego na pozyskiwanie nowej wiedzy 
niezbędnej do kreowania innowacji.

 Powyższą prawidłowość potwierdzają wyniki badań zaprezentowane w artykule, 
wskazujące iż polskie przedsiębiorstwa stopniowo zaczynają się charakteryzować coraz 
większą skłonnością do wdrażania strategii kooperacji ukierunkowanej na kreowanie roz-
wiązań innowacyjnych.

THE TENDENCY OF SMES TO START PROINNOVATIVE COOPERATION

Summary

The constantly changing structure of market competition as well as the turbulently developing 
environment require new orientation of the enterprises. Today successful enterprises have to realise 
that they should compete in a way that enhances rather than undercuts inter-firm cooperation. The 
point of the current company shape-up boom is to achieve the value that comes when the whole adds 
up to more than the sum of the parts. The paper is an attempt to point out the external and internal 
factors encouraging firms to cooperate and their tendency to implement cooperation strategy.


