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Danuta Babińska
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm 
z rynków wschodzących

Wprowadzenie

Tematyka rynków wschodzących wzbudza zainteresowanie nauk o  zarządza-
niu mniej więcej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wiąże się to przede 
wszystkim z otwarciem się tych rynków na globalną konkurencję i  ich rosnącym 
znaczeniem w  światowej gospodarce. Jak podaje Światowy Raport Inwestycyjny, 
w 2008 r. firmy transnarodowe wywodzące się z rynków wschodzących i rozwijają-
cych się stanowiły ponad jedną czwartą największych firm świata (dla porównania 
w  roku 1992 było to jedynie 8  %1). Z  kolei według szacunków „The Economist” 
w ciągu kolejnych kilku lat zachodnie koncerny wygenerują ok. 70 % światowego 
wzrostu gospodarczego z rynkami wschodzącymi (w tym 40 % tylko z rynkiem Chin  
oraz Indii)2.

Obecnie coraz częściej postuluje się, aby międzynarodowe koncerny poszukiwa-
ły inspiracji w rozwiązaniach stosowanych przez liderów rynków wschodzących czy 
wręcz te rozwiązania naśladowały, a  rynki wschodzące określa się mianem „pełno-
prawnych uczestników procesu organizacyjnego uczenia się i źródłem nowej wiedzy”3. 
Charakterystyka sposobu, w jaki przedsiębiorstwa wywodzące się z tych rynków gro-
madzą, przetwarzają, przyswajają oraz stosują wiedzę na drodze swojej internacjonali-
zacji jest celem niniejszego opracowania.

Do przeszłości należy sytuacja, gdy przepływy w zakresie kapitału, metod zarządza-
nia, know-how, wiedzy, innowacji itp. miały charakter wyłącznie jednokierunkowy: od 
firm międzynarodowych, dokonujących ekspansji na rynkach wschodzących, do firm 
lokalnych. Młode, dynamicznie rozwijające się rynki cechują się dużą zmiennością pro-
wadzenia działalności gospodarczej i to właśnie te pomysły i modele biznesu, które po-
wstały na rynkach wschodzących, mają dużą szansę, aby kształtować otoczenie w kra-
jach rozwiniętych4.
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Przedsiębiorstwa z rynków wschodzących 
jako „spóźnieni” uczestnicy procesów globalizacji

Pojęcie „rynki wschodzące”, lub jak chcą inni „wyłaniające się”, odnosi się do krajów 
znajdujących się w fazie przejścia od gospodarki rozwijającej się do gospodarki rozwi-
niętej. Początkowo było ono wiązane z częścią krajów rozwijających się z Azji i Ameryki 
Łacińskiej, by w późniejszym czasie objąć również kraje byłego bloku socjalistycznego 
(które określa się mianem gospodarek transformacji, ang. transition economies5) oraz 
niektóre z krajów rozwiniętych, nieposiadające rozwiniętego rynku kapitałowego6. Do-
konując pewnej syntezy dostępnych definicji, można stwierdzić, że rynki wschodzące to 
takie, które od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku osiągnęły znaczny poziom uprze-
mysłowienia i restrukturyzacji oraz charakteryzują się gwałtownym wzrostem gospodar-
czym i wysokim poziomem inwestycji. Mimo że kategoria „rynki wschodzące” nie jest 
jednoznaczna, a grupa krajów wchodzących w jej skład – niejednorodna i zmieniająca 
się w czasie, możliwe jest wyodrębnienie pewnych wspólnych cech, charakteryzujących 
te kraje, jak: relatywnie wysoki wzrost gospodarczy przy niskim dochodzie na jednego 
mieszkańca, duże zróżnicowanie dochodów, wysoki poziom emigracji do krajów rozwi-
niętych, słabo rozwinięta infrastruktura oraz uciążliwe luki instytucjonalne7. 

Wielu specjalistów i badaczy sugeruje, aby nie przyjmować wobec rynków wschodzą-
cych punktu widzenia „mniej rozwiniętego rynku” zakładającego, że rynek taki znajduje 
się po prostu na wcześniejszym etapie ścieżki rozwoju, którą podążały kraje rozwinięte8. 
Takie podejście należy uznać za uproszczone i zazwyczaj nieskuteczne. Rozumowanie 
w kategoriach opóźnienia w stosunku do krajów rozwiniętych czy też upodabniania się 
do nich jest błędne, gdyż rynki wschodzące są po prostu inne. Jedną z ważniejszych ich 
cech jest „przeskakiwanie” określonych faz rozwoju ekonomicznego, technicznego czy 
infrastrukturalnego. Pozostając „w tyle” pod pewnymi względami, pod innymi wyprze-
dzają kraje rozwinięte. Tak jest w przypadku używania telefonii komórkowej do płatno-
ści czy też infrastruktury telekomunikacyjnej w ogóle, która na przykład w Chinach jest 
lepsza i nowsza niż w większości stanów USA.

W literaturze firmy z rynków wschodzących, które starają się wejść na światowe ryn-
ki, określa się mianem „spóźnionych” (late movers/late comers)9, ze względu na znacznie 
późniejsze, w porównaniu z przedsiębiorstwami państw Triady, włączenie się w proce-
sy internacjonalizacji i globalizacji gospodarki. W porównaniu z tymi drugimi inne są 
również motywy, jakimi kierują się late comers: nie jest to dążenie do obniżenia kosztów 
czy wykorzystanie istniejącej przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych, jak to 
ma miejsce w przypadku dużych koncernów z państw rozwiniętych, ale przede wszyst-
kim uzyskanie dostępu do określonych zasobów tych rynków, jak: wiedza, innowacyjne 
technologie, czy też zasoby światowego rynku pracy10. W tym celu firmy te starają się 
różnymi sposobami przyśpieszyć proces internacjonalizacji, co stwarza nowe wyzwania 
dla jego teoretyków. 
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Rola wiedzy w klasycznych modelach internacjonalizacji
Wiedzę uważa się obecnie za najważniejszy z zasobów umożliwiających przedsiębior-

stwu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednak możliwość gospodarowania tym zaso-
bem bywa kwestionowana ze względu na jego szczególne cechy, takie jak: niematerialność, 
przymus stałej odnowy czy też niewyczerpalność. Jeżeli jednak potraktować zarządzanie 
wiedzą jako próbę doskonalenia tego, jak wiedza jest kreowana, dystrybuowana i wykorzy-
stywana, to działania te nie wydają się już skazane na porażkę11. Szczególna rola przypada 
wiedzy w  procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Znajduje to swoje odzwierciedle-
nie we wszystkich teoriach internacjonalizacji z tym, że w zróżnicowany sposób akcentują 
one rodzaj wiedzy, na którym koncentruje się dane podejście, znaczenie, jakie przypada jej 
w procesie internacjonalizacji oraz źródła tej wiedzy. Teorie internacjonalizacji powstałe 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w szczególności model uppsalski oraz mo-
dele innowacyjne, przypisują szczególne znaczenie tzw. wiedzy doświadczalnej (ang. expe-
riential knowledge), której brak stanowi istotną barierę dla rozwoju operacji zagranicznych. 

W myśl modelu uppsalskiego12, postępujące umiędzynarodowienie aktywności fir-
my, które wiąże się z  jej większym zaangażowaniem zasobowym, a więc podejmowa-
niem również bardziej ryzykownych form ekspansji zagranicznej, jest uwarunkowane 
posiadaniem bardziej wszechstronnej wiedzy o rynku ekspansji. Wiedzę tę można po-
zyskać, lecz ze względu na fakt, iż ma ona często charakter ukryty13, następuje to przede 
wszystkim przez prowadzenie przez przedsiębiorstwo własnej działalności za granicą. 
Ponadto zdobyta wiedza jest unikalna dla poszczególnych rynków i trudno poddaje się 
uogólnieniom. Znajduje się ona w posiadaniu jednostek (pracowników) i nie może być 
w prosty sposób rozpowszechniona w całej organizacji. Transfer wiedzy między pracow-
nikami lub też między organizacjami jest bardzo utrudniony. Co prawda twórcy modelu 
zwracają uwagę, że obok wiedzy doświadczalnej istnieje również wiedza ogólna, która 
może być transferowana z rynku do rynku, jednakże jej znaczenie w modelu jest niepo-
równywalnie mniejsze, a sposób jej pozyskania nie został bliżej wyjaśniony. 

Model uppsalski przyjmuje reaktywną orientację do wiedzy i uczenia się przez do-
świadczenie. Proces uczenia rozpoczyna się w momencie wystąpienia problemu, zwią-
zanego z bieżącą działalnością. Rozwiązania problemu poszukuje się wśród rozwiązań 
istniejących; nie występuje nacisk na twórcze poszukiwanie rozwiązań nowych. W mo-
mencie znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania proces uczenia zostaje zakończo-
ny14. Zgodnie z tym modelem zaangażowanie na rynkach zagranicznych wzrasta pro-
porcjonalnie do zdobywania wiedzy rynkowej. W związku z tym, w początkowej fazie 
internacjonalizacji ekspansja przedsiębiorstwa kierowana jest wyłącznie na rynki naj-
bliższe z punktu widzenia dystansu psychicznego, w miarę akumulacji bezpośrednich 
doświadczeń rosnąć powinno zaangażowanie zagraniczne przedsiębiorstwa, wyrażające 
się wzrostem udziału sprzedaży zagranicznej, wchodzeniem na rynki o większym dy-
stansie psychicznym oraz stosowaniem bardziej zaawansowanych form wejścia.
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W  modelach innowacyjnych15 internacjonalizacja firmy jest ujmowana jako se-
kwencja procesu uczenia się oraz przyswajania innowacji wypływającej z rozszerzania 
działalności na rynki zagraniczne. Decyzja o podjęciu internacjonalizacji rozpatrywana 
jest jako innowacja z punktu widzenia firmy wchodzącej na rynki zagraniczne16. W mo-
delach tych występuje różna liczba etapów internacjonalizacji (5–6), inny jest też me-
chanizm inicjujący proces internacjonalizacji oraz występuje rozróżnienie między in-
ternacjonalizacją dużych i małych firm. Choć w omawianych podejściach podnoszono 
określone zarzuty wobec naukowców z Uppsali17, to jednak wszystkie one charaktery-
zują się występowaniem pewnej sekwencji etapów w działalności firmy wchodzącej na 
rynki zagraniczne, identyczna jest również rola dystansu psychicznego. 

Współczesne ujęcie wiedzy w procesie internacjonalizacji

Sekwencyjny model internacjonalizacji zaczął być podważany począwszy od lat 
dziewięćdziesiątych. Badacze zauważyli, że firmy niekoniecznie kierują ekspansję na 
rynki najbliższe z punktu widzenia dystansu psychicznego oraz coraz częściej wchodzą 
na rynki zagraniczne szybko i przeskakują etapy, jakie przewidywały wcześniejsze, tra-
dycyjne teorie. 

Praktyka pokazała, że powolny proces „uczenia się na własnych błędach” w procesie 
internacjonalizacji może być znacznie skrócony przez dostęp do zasobów wiedzy in-
nych firm, bez konieczności przechodzenia przez identyczne doświadczenia. Taka droga 
na skróty może mieć miejsce w przypadku fuzji, aliansów lub przejęcia firm lokalnych, 
które są w posiadaniu niezbędnej wiedzy, zatrudnienia pracowników dysponujących po-
trzebną wiedzą lub po prostu w przypadku uczenia się przez obserwację działań innych 
firm oraz imitowania ich zachowań i rozwiązań, czy też ukierunkowanego poszukiwania 
nowych informacji. 

Badacze zaczęli rozpatrywać różne aspekty wiedzy w kontekście internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa i ostatecznie zdefiniowano trzy jej rodzaje, zróżnicowane pod wzglę-
dem sposobu i stopnia trudności jej pozyskania18: 
1) ogólną wiedzę związaną z procesem internacjonalizacji,
2) wiedzę biznesową,
3) wiedzę na temat instytucji danego rynku.

Pierwszy typ wiedzy to wiedza ogólna, dotycząca samego procesu internacjonali-
zacji. Wiedza ta nie jest unikalna dla żadnego konkretnego rynku zagranicznego, jest 
natomiast nierozerwalnie związana z danym przedsiębiorstwem, tkwi w procedurach, 
podzielanych normach i  strukturze firmy. Jej zadaniem jest integracja i  koordynacja 
wszystkich aktywności związanych z umiędzynarodowieniem danej firmy. Do tego typu 
wiedzy można zaliczyć przykładowo wiedzę na temat zarządzania siecią oddziałów za-
granicznych firmy, w tym takich kwestii jak formy komunikacji czy współpraca w za-
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kresie badań i rozwoju. Zazwyczaj określone zasoby tej wiedzy istnieją w firmie od mo-
mentu jej założenia, dzięki wiedzy będącej w posiadaniu samych założycieli. Z kolei wie-
dza określona jako biznesowa to wiedza na temat klientów, konkurentów i pozostałych 
uwarunkowań otoczenia konkretnych rynków zagranicznych. Natomiast wiedzą na te-
mat instytucji określa się wiedzę dotyczącą struktur władzy oraz instytucji na określo-
nych rynkach oraz obowiązujących na nich zasad, norm i wartości. W pewnym uprosz-
czeniu wiedza biznesowa to wiedza na temat otoczenia bliższego, a wiedza na temat in-
stytucji i obowiązujących norm do pewnego stopnia odpowiada wiedzy o otoczeniu dal-
szym danego rynku.

W  modelu uppsalskim niewiele uwagi poświęca się eksternalizacji wiedzy, czyli 
możliwości przekształcenia wiedzy domyślnej, nieskodyfikowanej, subiektywnej, za-
wartej w doświadczeniu jednostek i grup w wiedzę jawną, formalną, skodyfikowaną 
i zapisaną. Współczesne teorie zwracają uwagę na fakt, że wiedza domyślna, użyteczna 
z gospodarczego punktu widzenia, w dużym stopniu poddaje się artykulacji i kody-
fikacji19. Istotna jest tutaj rola, jaką w tym zakresie może odegrać kadra kierownicza 
przedsiębiorstwa, podejmując decyzje oparte na analizie opłacalności ze względu na 
fakt, że proces kodyfikacji wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów wyjściowych. 
Jednakże rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych prowadzi do stop-
niowego ich obniżenia. Należy przy tym zaznaczyć, że nawet najbardziej zaawansowany 
proces kodyfikacji pozostawi pewien element domyślny konieczny do podjęcia działa-
nia; innymi słowy pewne zasoby wiedzy ukrytej są niezbędne, by zastosować wiedzę  
skodyfikowaną20.

Współczesne podejście do roli wiedzy w  procesie internacjonalizacji zwraca 
również uwagę na fakt, że większe zasoby wiedzy nie będą automatycznie prowa-
dzić do wzrostu zaangażowania na rynkach zagranicznych, jak sugerują to modele 
sekwencyjne. W niektórych przypadkach posiadanie kompleksowej wiedzy o rynku 
prowadzi do czasowego powstrzymania się decydentów przedsiębiorstwa od pod-
jęcia zaawansowanej formy zaangażowania na danym rynku zagranicznym, przy-
kładowo ze względu na zbyt dużą konkurencję na danym rynku. Ponadto wymogi 
dotyczące posiadanej wiedzy będą różne w zależności od stopnia zaangażowania na 
rynku zagranicznym. Jeśli działanie firmy jest skierowane wyłącznie do globalnego 
segmentu na danym rynku, podejście to wymaga ze strony przedsiębiorstwa jedynie 
minimalnej adaptacji (np. w  zakresie obowiązujących przepisów prawnych) i  nie 
może być porównane przykładowo do firmy kierującej ofertę na najniższy poziom 
globalnej piramidy ekonomicznej, gdzie zazwyczaj konieczne jest wykreowanie 
całkowicie nowego produktu specjalnie na potrzeby tego segmentu. W pierwszym 
przypadku dogłębna wiedza na temat lokalnych uwarunkowań i zwyczajów nie bę-
dzie konieczna. 

Zaprzeczeniem modeli sekwencyjnych jest koncepcja born global, zgodnie z którą 
internacjonalizacja przedsiębiorstwa nie odbywa się etapami, lecz niejako od początku 
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wpisana jest w działalność firmy, która niemal od momentu powstania eksploruje ryn-
ki międzynarodowe21. Firmy typu born global są zwykle niewielkie, dysponują ograni-
czonymi zasobami i wywodzą się z branż reprezentujących szczególnie zaawansowany 
poziom technologiczny, np. IT22. 

Dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunika-
cyjnych (przede wszystkim zastosowania internetu w działaniach przedsiębiorstw) są 
w stanie sprawnie zarządzać swoimi operacjami zagranicznymi, a ich podejście do in-
ternacjonalizacji niweluje znaczenie wiedzy doświadczalnej, tak istotnej w modelach 
sekwencyjnych. Podstawowy rodzaj wiedzy, którym dysponują born globals, to wie-
dza ich założycieli i menedżerów, w  szczególności zaawansowana wiedza technicz-
na23. Firmy te opierają swoją międzynarodową przewagę konkurencyjną na unikato-
wych produktach, innowacyjnych technologiach i elastyczności działania. Odbiorcy 
produktów tych przedsiębiorstw stanowią często niszę – wąski segment międzynaro-
dowy.

Z kolei w teorii internacjonalizacji w ujęciu sieciowym, w której najistotniejsze są 
relacje łączące firmę z  różnymi podmiotami w  jej otoczeniu, podkreśla się znaczenie 
stopniowego uczenia się i rozwoju wiedzy o rynku na skutek wzajemnego oddziaływania 
w ramach sieci. W tym ujęciu główny nacisk położony jest na zdobywanie wiedzy z ze-
wnątrz, od partnerów, z którymi firma współpracuje. W ramach powiązania sieciowego 
wyróżnia się trzy podstawowe poziomy wymiany wiedzy24: 
1) poziom przedsiębiorstwa, obejmujący poziome i pionowe transfery wiedzy między 

pracownikami;
2) poziom wewnątrz powiązania sieciowego, w  którego skład wchodzą przedsiębior-

stwa tworzące sieć na rynku zagranicznym, relacje pomiędzy pracownikami tworzą-
cymi powiązanie sieciowe, stali dostawcy, podwykonawcy oraz klienci;

3) poziom zewnętrzny, obejmujący przedsiębiorstwa działające poza siecią, pozosta-
łych dostawców, podwykonawców i klientów oraz pozostałe elementy zewnętrznego 
otoczenia sieci, takie jak: targi, spotkania, szkolenia, środki masowego przekazu czy 
firmy doradcze. 
Zasadą jest tutaj wielostronny przepływ wiedzy, gwarantujący możliwość wymiany 

wiedzy każdemu z poziomów powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicz-
nym, nie tylko w obrębie własnych struktur, ale także między pozostałymi poziomami25. 
W takim ujęciu wiedza, w tym również wiedza ukryta, może być nie tylko przynależna 
jednostkom, ale również firmie jako całości. Co więcej perspektywa sieci zwraca uwa-
gę na długoterminowe relacje łączące poszczególne przedsiębiorstwa i sugeruje, że na 
rozwijanie zagranicznych operacji firmy mogą wpływać relacje, w tym relacje osobiste, 
utworzone na tych rynkach. W ten sposób istniejące relacje tworzą pomosty do następ-
nych. W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie tradycyjnych poglądów związanych z rolą 
wiedzy w  procesie internacjonalizacji, wynikających z  modelu uppsalskiego, z  nowo-
czesnym ujęciem roli wiedzy w procesie internacjonalizacji.
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TABelA 1. Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa – model uppsalski 
i ujęcie współczesne

Pierwotne założenia modelu 
uppsalskiego dotyczące wiedzy 
w procesie internacjonalizacji

Rozwój w rozumieniu roli wiedzy w procesie internacjonalizacji 
w okresie ostatnich 30 lat

Wiedza o zasadniczym 
znaczeniu w procesie 
internacjonalizacji to wiedza 
rynkowa, całkowicie unikalna 
dla poszczególnych rynków

Poza wiedzą rynkową w procesie internacjonalizacji istotne są również 
inne rodzaje wiedzy: 
• wiedza związana z samym procesem internacjonalizacji, np. wiedza 

o tym, jak zarządzać siecią oddziałów zagranicznych,  
jak współpracować z zagranicznym partnerem

• konieczna jest wiedza o procesach uczenia się (uczenie adaptacyjne 
i transformacyjne)

Wiedza rynkowa jest 
zdobywana przede wszystkim 
w toku prowadzenia 
działalności na danym rynku

W procesie internacjonalizacji wiedzę można zdobywać na różne sposoby:
• przez naśladownictwo
• przez zatrudnienie jednostek będących w posiadaniu niezbędnej 

wiedzy
• przez przejęcie bądź współpracę z organizacją będącą w posiadaniu 

niezbędnej wiedzy
• przez skorzystanie z usług wyspecjalizowanych konsultantów czy agencji

Wiedza rynkowa o zasadniczym 
znaczeniu w procesie 
internacjonalizacji ma charakter 
ukryty (domyślny)

• Możliwa jest eksternalizacja wiedzy ukrytej, jednakże jej transfer 
w ramach poszczególnych filii/oddziałów zagranicznych to rezultat 
świadomego zarządzania przepływem wiedzy

• Technologie informatyczne i komunikacyjne wspierają procesy 
kodyfikacji wiedzy

Wiedza o zasadniczym 
znaczeniu w procesie 
internacjonalizacji jest 
przynależna jednostkom

• Wiedza ukryta może być ulokowana w procedurach, praktykach 
i normach pozwalających funkcjonować danej organizacji

• Niejawna wiedza grupowa może być ulokowana w kontekście relacji 
grupowych w danej organizacji

• Wiedza ta może być przynależna sieciom

Zaangażowanie międzyna- 
rodowe przedsiębiorstwa 
wzrasta proporcjonalnie do 
nabywanej wiedzy

Większe zasoby wiedzy mogą prowadzić do czasowego zatrzymania 
zaangażowania na rynkach zagranicznych 

Brak wiedzy hamuje 
proces internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa

Wymogi w zakresie wiedzy rynkowej są różne w zależności od:
• zaangażowania na rynku zagranicznym (skierowanie oferty wyłącznie 

do segmentu globalnego danego rynku czy pozostałych segmentów)
• rodzaju oferowanego produktu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Petersen, T. Pedersen, T. Sharma, The role of knowledge in firm’s in-
ternationalization process: Wherefrom and Whereto, LINK Working Paper, Copenhagen Business School, 2001 oraz 
L. Brennan, D. Garvey, The role of knowledge in internationalization, „Research in International Business and Finance”, 
Vol. 23, 2009.
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Specyfika zarządzania wiedzą firm wywodzących się 
z rynków wschodzących – implikacje badawcze

Problematyka zarządzania wiedzą w  procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
staje się szczególnie aktualna, gdy podmiotem analiz są przedsiębiorstwa wywodzące się 
z rynków wschodzących, które coraz częściej aspirują do grona firm globalnych, z po-
wodzeniem konkurując nawet z największymi koncernami międzynarodowymi. Dla na-
ukowców i badaczy frapujące jest uchwycenie źródeł tych sukcesów wobec ewidentnej 
przewagi po stronie firm z gospodarek rozwiniętych, w postaci globalnie rozpoznawal-
nych marek, efektywnych procesów tworzenia innowacji, dostępu do zaawansowanych 
technologii, jak również imponujących zasobów finansowych i kadrowych26. Coraz do-
bitniej podkreśla się również, że zastosowanie teorii powstałych na gruncie doświadczeń 
gospodarek rozwiniętych w niewystarczającym stopniu wyjaśnia procesy zachodzące na 
tych rynkach27.

W literaturze przedmiotu stawiana jest teza mówiąca o tym, że procesy zarządzania 
wiedzą w przypadku firm wywodzących się z rynków wschodzących, które internacjo-
nalizują swoją działalność, przebiegają odmiennie niż w przypadku firm z rynków roz-
winiętych. Wyniki badań przeprowadzonych na przedsiębiorstwach z Chin, Indii, RPA 
wskazują na niżej omówione przyczyny28.
 • Firmy z  rynków wschodzących dysponują ograniczoną wiedzą na temat rynków 

międzynarodowych, mają ograniczony dostęp do informacji oraz cechuje je z regu-
ły brak wypracowanych procedur i schematów postępowania w zakresie pozyskiwa-
nia wiedzy, najczęściej nie działają w sieci i dysponują znacznie mniejszymi zasoba-
mi finansowymi. 

 • Szczególną rolę w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw z rynków wschodzą-
cych odgrywa wiedza zgromadzona w związku z działalnością na rynkach macie-
rzystych. Doświadczenia z rynków macierzystych, na których firmy te muszą radzić 
sobie z działaniem w warunkach niepewności i gwałtownych przemian polityczno-
ekonomicznych oraz z występowaniem uciążliwych luk instytucjonalnych, przyczy-
niają się do powstawania kreatywnych i  innowacyjnych rozwiązań biznesowych, 
które mogą być, po dokonaniu odpowiedniej adaptacji, wykorzystane również za 
granicą.

 • Ochrona wiedzy na rynkach wschodzących jest utrudniona, szczególnie w przy-
padku firm zaawansowanych technologii (m.in. z powodu słabej ochrony praw-
nej).

 • Początkowa asymetria w  zakresie dostępu do wiedzy między firmami z  rynków 
wschodzących a ich zagranicznymi konkurentami jest z czasem niwelowana zarów-
no przez przyspieszanie samego procesu internacjonalizacji, jak i „przeskakiwanie 
rozwoju technicznego” (ang. leapfrogging) w związku z zastosowaniem najbardziej 
aktualnych technologii i większe zorientowanie na uczenie się.
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Firmy z  rynków wschodzących decydują się na przyspieszenie internacjonalizacji 
i  zastosowanie stosunkowo wcześnie formy pełnego zaangażowania na obcym rynku 
przez fuzję lub przejęcie firm zagranicznych. W przeciwieństwie do globalnych koncer-
nów reprezentujących państwa Triady, które stosują strategię fuzji i przejęć głównie dla 
zwiększenia zakresu swojej działalności oraz podniesienia efektywności działań, firmy 
z rynków wschodzących uzyskują w ten sposób dostęp do wiedzy i technologii, a także 
podnoszą swoje kompetencje w zakresie stosowania marek. Wbrew powszechnie obo-
wiązującym praktykom niektórzy „wschodzący giganci” pozwalają przejętym firmom 
na niespotykaną autonomię i zachowanie własnej tożsamości, w tym również kadry kie-
rowniczej. Podejście to, nazwane z angielskiego partnering, opiera się na kilku innowa-
cyjnych zasadach, zaprzeczających powszechnym standardom29:
 • przejęte firmy pozostają odrębnymi organizacjami z  gwarancją swobody działań 

operacyjnych,
 • występuje dwukierunkowy przepływ wiedzy,
 • kadra kierownicza w  przejętych przedsiębiorstwach pozostaje na swoich stanowi-

skach,
 • brak ingerencji w bieżące podejmowanie decyzji,
 • przywiązywanie szczególnej wagi do integracji wartości obu firm.

Generalnie największy nacisk w  tym podejściu, które czerpie najlepsze wzorce 
z aliansu i akwizycji, to otwartość na nowe idee i pomysły oraz powstrzymanie się od 
narzucenia własnej wizji prowadzenia biznesu przez przedsiębiorstwo przejmujące30.

Występowanie takich różnic między rynkami rozwiniętymi i  wschodzącymi, jak 
różnice w zakresie dostępu do informacji i zaawansowanych technologii oraz ochrony 
wiedzy może skłaniać do stosowania odmiennych strategii w zakresie zarządzania wie-
dzą w stosunku do tych, które zostały zbadane i opisane w kontekście realiów rynków 
rozwiniętych. Na tym tle rysuje się kilka obszarów badawczych wartych dalszego roz-
poznania (w tym w toku badań bezpośrednich), takich jak określenie specyfiki dostę-
pu do wiedzy na rynkach wschodzących i jego następstw w procesie internacjonalizacji 
oraz identyfikacja procesów tworzenia i  transferu wiedzy w  związku z  umiędzynaro-
dowieniem działalności firm z rynków wschodzących. Interesujące wydaje się również 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w sektorach „intensywnie wykorzystujących 
wiedzę” (ang. knowledge intensive industries), czy też w sektorze usług profesjonalnych 
internacjonalizacja przedsiębiorstw z  rynków wschodzących przebiega szybciej niż 
w pozostałych sektorach. 



Danuta Babińska22

Przypisy

1 World Investment Report, „Investing in a low-carbon economy”, United Nations Publications, 2010. 
Należy zwrócić uwagę, że inne rankingi, jak np. te tworzone przez „Financial Times” czy „Fortune” podają 
jeszcze większy udział przedsiębiorstw z rynków wschodzących i rozwijających się wśród największych firm 
świata.

2 The world turned upside down. A special report on innovation in emerging markets, „The Economist”, 
April 15, 2010.

3 M.B. Teagarden, Emerging market competition in a globalizing world, „Thunderbird International Busi-
ness Review”, May–June 2008, Vol. 50, No. 3, s. 29.

4 T. Khanna, K.G. Palepu, Winning in emerging markets: a road map for strategy and execution, HBS 
Press 2010, s. 215.

5 W  ostatnich latach upowszechniły się również inne terminy do określenia niektórych, największych 
rynków wschodzących, jak BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), BEMs (Big Emerging Markets) – duże rynki 
wschodzące, według klasyfikacji Departamentu Handlu USA z 1993 r., to określenie zastosowano w stosunku 
do: Chin, Indonezji, Indii, Korei Południowej, Meksyku, Argentyny, Brazylii, Polski, Turcji oraz RPA, czy też 
CIVETS (Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt i RPA). 

6 Z. Sevic, A  puzzle of emerging markets: A  systemic ‘surpsisingability’, „Managerial Finance” 2005, 
Vol. 31, No 12, s. 1.

7 Luka instytucjonalna to określone utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej, związane 
z  niskim poziomem rozwoju rynku. Przykładem luki instytucjonalnej może być np. brak wysokiej klasy 
specjalistów z zakresu badania rynku, brak określonych kanałów dystrybucji, nierozwinięta kultura używa-
nia kart kredytowych czy problemy infrastrukturalne (np. ograniczona przepustowość łączy telekomunika- 
cyjnych). 

8 Por. m.in. D.A. Arnold, J.Q. Quelch, New strategies in emerging markets, „Sloan Management Review”, 
Fall 1998, s. 9; A. Inkpen, K. Ramaswamy, End of the multinational: Emerging markets redraw the picture, „Jo-
urnal of Business Strategy” 2007, Vol. 28, No 5, s. 10; A.K. Bhattacharya, D.C. Michael, How local companies 
keep multinationals at bay, „Harvard Business Review”, March 2008, s. 86 oraz M.W. Johnson, H. Nair, New 
business models in emerging markets, „Harvard Business Review”, January–February 2011, s. 89.

9 Zob. m.in.: C. Bartlett, S. Ghoshal, Going global. Lessons from late movers, „Harvard Business Review”, 
March–April 2000.

10 Por. H.-T. Tsai, A.B. Eisingerich, Internationalization strategies of emerging markets firms, „California 
Management Review” 2010, Vol. 53, No. 1. 

11 T.H. Davenport, S.C. Völpe, The rise of knowledge towards attention management, „Journal of Know-
ledge Management” 2001, Vol. 5, No. 3, s. 212.

12 J. Johnson, J.E. Vahlne, The mechanizm of internationalisation, „Journal of International Business Stu-
dies” 1997, Vol. 8, No. 1.

13 Wiedza ukryta (ang. tacit knowledge) jest to wiedza domyślna, nieskodyfikowana, subiektywna, zawarta 
w  doświadczeniu jednostek i  grup w  przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu i  jest nierozerwalnie związana 
z tymi jednostkami i grupami (spersonifikowana). Wiedza milcząca jest wykorzystywana w codziennych dzia-
łaniach i  jej istoty nie można do końca określić, przez co formalizacja i  przekazywanie innym osobom tej 
wiedzy jest bardzo utrudnione.



Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących 23

14 M. Forsgren, The concept of learning in the Uppsala internationalization process model: a critical re-
view, „International Business Review” 2002, No. 11, s. 261.

15 Modele te zostały bliżej opisane w następujących publikacjach: W.J. Bilkley, G. Tesar, The export be-
haviour of smaller Wisconsin manufacturing firms, „Journal of International Business Studies” 1997, Vol. 9, 
S.T. Cavusgil, Differences among exporting firms based on their degree of internationalization, „Journal of 
Business Research” 1984, Vol. 12 oraz M.R. Czinkota, Export development strategies: US promotion policies, 
Praeger Publishers, New York 1982 (cyt. za: M. Gorynia, B. Jankowska, Teorie internacjonalizacji, „Gospodar-
ka Narodowa” 2007, nr 10, s. 28–30).

16 M. Gorynia, B. Jankowska, Teorie…, op.cit., s. 28.
17 Krytyce zostało poddane m.in. ujęcie sposobu ekspansji przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, który 

w rzeczywistości jest bardziej zdeterminowany przez specyficzną sytuację firmy oraz pojawiające się na danym 
rynku szanse.

18 K. Ericsson, J. Johanson,, A. Majkgard, D.D. Sharma, Experiential knowledge and cost in the internatio-
nalization process, „Journal of International Business Studies” 1997, Vol. 28, No. 2.

19 B. Petersen, T. Pedersen, T. Sharma, The role of knowledge in firm’s internationalization process: Whe-
refrom and Whereto, LINK Working Paper, Copenhagen Business School 2001, s. 10–11.

20 Ibidem.
21 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 83–84.
22 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 32.
23 E. R.Nordman, S. Melén, The impact of different kinds of knowledge for the internationalization process 

of Born Globals in the biotech industry, „Journal of World Business” 2008, Vol. 43, s. 172.
24 Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. nauk. K. Fonfara, 

PWE, Warszawa 2009, s. 85–86.
25 Ibidem, s. 86.
26 A.K. Bhattacharya, D.C. Michael, How local companies keep multinationals at bay, „Harvard Business 

Review”, March 2008, s. 86; P. Ghemawat, T. Hout, Tomorrow’s global giants. Not the usual suspects, „Harvard 
Business Review”, November 2008, s. 82; T. Khanna, K.G. Palepu, Emerging giants. Building world-class com-
panies in developing countries, „Harvard Business Review”, October 2006, s. 62.

27 Por. G.D. Bruton, G.G. Dess, J.J. Janney, Knowledge management in technology-focused firms in 
emerging economies: Caveats on capabilities, networks, and real options, „Asia Pacific Journal of Manage-
ment”, June 2007, Vol. 24, Issue 2, s. 118, H.L. Sirkin, J.W. Hemerling, A.K. Bhattacharya, Globality: challen-
ger companies are radically redefining the competitive landscape, „Strategy and Leadership” 2008, Vol. 36, 
No 6, s. 36, oraz J. Li, R.K. Kozhikode, Knowledge management and innovation strategy: The challenge for 
latecomers in emerging economies, „Asia Pacific Journal of Management”, September 2008, Vol. 25, Issue 
3, s. 430. 

28 S. Khavul, G.D. Bruton, C. Zheng, E. Wood, Learning during and after internationalization by entre-
preneurial firms from emerging economies, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2007.

29 P. Kale, H. Singh, A.P. Raman, Don’t integrate your acquisitions, partner with them, „Harvard Business 
Review”, December 2009, s. 110–114.

30 Przykłady firm praktykujących tę strategię, przywołane przez P. Kale, H. Singh i A.P. Raman, to m.in. 
AV Birla Group, Mahindra Group i Tata Group z Indii, Ülker Group z Turcji, Neusoft z Chin, oraz Am-Bev 
z Brazylii.



Danuta Babińska24

Bibliografia

Arnold D.A., Quelch J.Q., New strategies in emerging markets, „Sloan Management Review”, Fall 1998 
Bartlett C., Ghoshal S., Going global. Lessons from late movers, „Harvard Business Review”, March–April 2000
Bhattacharya A.K., Michael D.C., How local companies keep multinationals at bay, „Harvard Business Re-
view”, March 2008
Brennan L., Garvey D., The role of knowledge in internationalization, „Research in International Business and 
Finance” 2009, Vol. 23
Bruton G.D., Dess G.G., Janney J.J., Knowledge management in technology-focused firms in emerging econo-
mies : Caveats on capabilities, networks, and real options, „Asia Pacific Journal of Management”, June 2007, 
Vol. 24, Issue 2
Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004
Ericsson K., Johanson J., Majkgard A., Sharma D.D. , Experiential knowledge and cost in the internationaliza-
tion process, „Journal of International Business Studies” 1997, Vol. 28, No. 2
Forsgren M., The koncept of learning in the Uppsala internationalization process model: a  critical review, 
„International Business Review” 2002, No. 11
Ghemawat P., Hout T., Tomorrow’s global giants. Not the usual suspects, „Harvard Business Review”, Novem-
ber 2008
Gorynia M, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 10
Inkpen A., Ramaswamy K., End of the multinational: Emerging markets redraw the picture, „Journal of Busi-
ness Strategy” 2007, Vol. 28, No 5
Johnson M.W., Nair H., New business models in emerging markets, „Harvard Business Review”, January–Fe-
bruary 2011
Kale P., Singh H., Raman A.P., Don’t integrate your acquisitions, partner with them, „Harvard Business Re-
view”, December 2009
Khanna T., Palepu K.G., Emerging giants. Building world-class companies in developing countries, „Harvard 
Business Review”, October 2006
Khanna T., Palepu K.G., Winning in emerging markets: a road map for strategy and execution, HBS Press, 
2010
Khavul S., Bruton G.D., Zheng C., Wood E., Learning during and after internationalization by entrepreneurial 
firms from emerging economies, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2007 
Li J., Kozhikode R.K., Knowledge management and innovation strategy: The challenge for latecomers in emer-
ging economies, „Asia Pacific Journal of Management”, September 2008, Vol. 25 Issue 3
Mathews J.A., Dragon multinationals: New players in th 21st century globalization, „Asia Pacific Journal of 
Management” 2006, Vol. 23
Nonaka I., Takeuchi H., The knowledge creating company, Oxford University Press, New York 1995 
Nordman E.R., Melén S., The impact of different kinds of knowledge for the internationalization process of 
Born Globals in the biotech industry, „Journal of World Business” 2008, Vol. 43
Petersen B., Pedersen T., Sharma T., The role of knowledge in firm’s internationalization process: Wherefrom 
and whereto, LINK Working Paper, Copenhagen Business School 2001
Sevic Z., A puzzle of emerging markets: A systemic ‘surpsisingability’, „Managerial Finance” 2005, Vol. 31, 
No 12



Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących 25

Sirkin H.L., Hemerling J.W., Bhattacharya A.K., Globality: challenger companies are radically redefining the 
competitive landscape, „Strategy and Leadership” 2008, Vol. 36, No 6
Teagarden M.B., Emerging market competition in a globalizing world, „Thunderbird International Business 
Review”, May–June 2008, Vol. 50, No. 3
The world turned upside down. A special report on innovation in emerging markets, „The Economist” 2010, 
April 15
Tsai H.-T., Eisingerich A.B., Internationalization strategies of emerging markets firms, „California Manage-
ment Review” 2010, Vol. 53, No. 1
World Investment Report, „Investing in a low-carbon economy”, United Nations Publications 2010
Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. nauk. K. Fonfara, PWE, 
Warszawa 2009
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. nauk. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005

The role of knowledge in the internationalisation process 
of the companies from the emerging markets

Summary

Knowledge is the centrepiece in the theories concerning the companies’ internation-
alisation although the understanding of how internationalisation knowledge is acquired, 
retained, transformed, and transferred has developed significantly over the past decades. 
In case of companies originating from the emerging markets, which are internationalis-
ing their operations, the processes of knowledge management occur differently than in 
case of the companies from developed markets. The aim of this article is to identify the 
specificity of knowledge management of the emerging markets’ companies in the pro-
cess of catching up with the existing global players.
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Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich 
w ramach sieci dostaw

Wprowadzenie

Współczesne otoczenie wymusza na licznych przedsiębiorstwach tworzenie różne-
go rodzaju sieci, gdyż organizacje coraz rzadziej są w stanie samodzielnie uczestniczyć 
w walce o przewagę konkurencyjną. W zależności od konkretnych uwarunkowań danej 
organizacji i jej otoczenia, cele tworzenia sieci mogą być różne1. Zasadniczą determinan-
tą wejścia do sieci jest zdobycie dostępu do wiedzy i internalizacja2.

Obecnie relacje międzyorganizacyjne i sieci zewnętrzne stają się coraz ważniejsze, 
gdyż umożliwiają przedsiębiorstwom dostęp do nowych informacji, zasobów, rynków 
i  technologii. Sieci zewnętrzne są wartościowe i  cenne z  uwagi na stwarzanie przed-
siębiorstwom w nich uczestniczących możliwości zdobywania nowych zdolności oraz 
uczenia się nowych umiejętności3. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia udziału przedsiębiorstwa w sieci 
jako jednego ze źródeł przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce. Opracowa-
nie zawiera objaśnienia dotyczące sieci i jej cech charakterystycznych oraz pojęć koopera-
cji i koopetycji jako kierunków najczęściej podejmowanych relacji w tworzeniu wartości. 

Ponadto w artykule szczególne miejsce zajmuje ukazanie zmian w łańcuchu dostaw 
i  korzyści wynikających z  integracji w  ramach łańcucha dostaw na przykładzie firmy 
Procter & Gamble.

Sieci organizacyjne i ich cechy

Sieci i modele sieciowe są sposobem przedstawiania zjawisk i obiektów oraz rela-
cji między nimi. Pojęcia sieci i sieciowości to terminy, które przeniknęły i skutecznie za-
korzeniły się we współczesnym języku – publicystycznym i naukowym. Było to podyk-
towane koniecznością znalezienia sposobu opisywania nowej rzeczywistości, powstałej 
w wyniku kompleksowych zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Po-
jęcie sieci ma bardzo wieloznaczny i szeroki charakter, gdyż badaniami nad sieciami zajmują 
się naukowcy różnych dyscyplin. Kilka interpretacji pojęcia „sieć” zawarto w tabeli 1.
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TABelA 1. Pojęcie sieci według różnych autorów

Autor Zdefiniowanie terminu

J. Niemczyk Sieć to układy złożone z węzłów i relacji opisanych na tych węzłach

J.C. Andersen, 
H. Hakansson, 
J. Johanson

Sieć biznesowa to zestawienie dwóch lub więcej połączonych relacji biznesowych, 
w której każda relacja wymiany odbywa się między firmami określanymi jako zespołowi 
aktorzy

J. Lichtarski Sieć to złożona, wielopodmiotowa struktura o różnym stopniu trwałości, spójności 
i otwartości

J. Kay Sieć to grupa firm zawierająca ze sobą kontrakty relatywne

R. Gulati Sieć to forma zorganizowanej działalności gospodarczej, obejmująca zestaw więzów 
połączonych różnymi relacjami społecznymi lub ekonomicznymi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.C. Andersen, H. Hakansson, J. Johanson, Dynamic Business Relationships Wi-
thin a Business Network Context, „Journal of Marketing”, 1994, vol. 58, no. 4; J. Niemczyk, Wyróżniki, budowa i zachowania 
strategiczne układów outsourcingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006; J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWN, War-
szawa 1996; J. Lichtarski, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1993; R. Gulani, Managing Network 
Resources, Alliances, Affiliations and Other Relational Assets, Oxford University Press, Londyn 2007.

Rozwój gospodarki globalnej, wpływający na zmiany w komunikacji, konkurencji 
i  współpracy między różnego rodzaju instytucjami, podmiotami rynkowymi czy po-
jedynczymi osobami, ukształtował współczesny obraz świata, w którym poszczególne 
obiekty społeczne są od siebie wzajemnie zależne, tworząc rozległą, skomplikowaną i dy-
namiczną strukturę o charakterze sieciowym. 

Wśród głównych przesłanek przystępowania podmiotów do sieci należy wskazać 
następujące4:
 • globalizacja działalności gospodarczej,
 • atomizacja życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego,
 • wirtualizacja działalności gospodarczej,
 • specjalizacja umożliwiająca sprzedaż w sieci kluczowych kompetencji,
 • łatwiejszy dostęp do informacji,
 • szybsza dyfuzja wiedzy jawnej. 

Organizację sieciową (network organization) nazywaną także siecią strategicznego 
współdziałania (strategie (cooperation) – network, strategie relationships network), sie-
cią międzyorganizacyjną (inter-organizational network, inter-firm network) definiuje się 
jako układ relacji międzyorganizacyjnych umożliwiający powiązanym ze sobą organiza-
cjom realizację pewnego wspólnego zamysłu strategicznego, co podnosi ich łączną efek-
tywność5. Relacja międzyorganizacyjna zachodzi między dwoma organizacjami, które 
charakteryzuje określonego typu zbieżność. Zbieżność tę można rozumieć jako podo-
bieństwo bądź tożsamość domeny działania organizacji (produktu, rynku, grupy doce-
lowej nabywców) i/lub wykorzystywanych zasobów (surowców, komponentów, usług, 
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technologii, zasobów ludzkich), infrastruktury bądź też sposobów działania. Zbieżność 
warunkująca zachodzenie relacji międzyorganizacyjnych pozwala na osiągnięcie efek-
tu synergii. Występowanie tak rozumianej zbieżności między organizacjami określa się 
w literaturze mianem ich współzależności strategicznej. Dzięki relacjom i sieciom kre-
owana jest wartość relacyjna (relational value), w wyniku powiązania zasobów różnych 
podmiotów6. 

Organizacja sieciowa to struktura oparta na wzajemnych relacjach przedsiębiorstw 
niepowiązanych kapitałowo o charakterze kooperacyjnym (najczęściej w postaci śred-
nio- i  długookresowych umów). Jest to względnie trwałe zgrupowanie autonomicz-
nych wyspecjalizowanych jednostek lub przedsiębiorstw, uczestniczących w  systemie 
wzajemnych kooperacji według zasad rynkowych. W wąskim ujęciu sieć stanowi układ 
stworzony przez przedsiębiorstwa niezależne kapitałowo bądź powiązane w niewielkim 
tylko stopniu; w ujęciu szerokim sieć może występować także w grupie kapitałowej (czy 
nawet w jednym przedsiębiorstwie), jeśli podmioty zależne mają faktyczną autonomię 
decyzyjną wykraczającą poza obszar działalności operacyjnej7. Istotą sieci jest to, iż nie-
zależne podmioty powiązane technologiami informatycznymi tworzą dowolne i dobro-
wolne, każdorazowo inne konfiguracje.

Organizacje sieciowe to stosunkowo młode zjawisko organizacyjne, którego genezę 
należy wiązać z układami kooperacyjnymi. Warto jednak podkreślić, że w organizacji 
sieciowej realizowany jest pewien zamysł strategiczny wspólny dla wszystkich tworzą-
cych ją organizacji, co uzasadnia posługiwanie się nazwą „sieć strategicznego współ-
działania”, a jednocześnie odróżnia organizacje sieciowe od tradycyjnych układów ko-
operacyjnych. 

Przyjmując za punkt wyjścia realizację celów strategicznych partnerów biznesowych 
sieć jest systemem, który:
 • zapewnia podmiotowi gospodarczemu przetrwanie i  wzmocnienie pozycji wśród 

konkurentów dzięki wielostronnym relacjom współpracy,
 • umożliwia koncentrowanie się na umiejętnościach kluczowych, które są aktywizo-

wane i wykorzystywane w sposób skoordynowany, umożliwiając inteligentne, kolek-
tywne korzystanie z zasobów sieci oraz potencjału wiedzy,

 • jest ograniczony w związku z koniecznością zapewnienia możliwości kierowania siecią.
Podmioty organizacji sieciowej zachowują zawsze samodzielność organizacyjną 

(w  tym prawną) i  najczęściej samodzielność kapitałową. Z  tego względu organizacja 
sieciowa definiowana jest także jako układ współdziałania niezależnych pod względem 
organizacyjno-prawnym organizacji, powiązanych kapitałowo bądź też nie, lecz zawsze 
oparty na potencjale synergicznym podmiotów w co najmniej jednym obszarze funk-
cjonowania i na współpracy szerszej niż jednorazowa wymiana. Z tego względu dla sieci 
międzyorganizacyjnych charakterystyczne są procesy wzajemnej koordynacji działań. 
Samodzielne prawnie i niezależne kapitałowo elementy łączą relacje mające charakter 
kontraktów relatywnych.



Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw 29

Organizację sieciową można traktować jako hybrydową formę organizacji działań 
gospodarczych, integrującą zbiór samodzielnych przedsiębiorstw. W literaturze można 
odnaleźć definicje organizacji sieciowej eksponujące właśnie hybrydową naturę tej for-
my organizacyjnej. Organizacja sieciowa definiowana jest jako forma regulowania za-
leżności między przedsiębiorstwami, która różni się od prostej agregacji pojedynczych 
przedsiębiorstw oraz od ich koordynacji wyłącznie przez sygnały rynkowe i opiera się 
na grze kooperacyjnej z wykorzystaniem określonego sposobu komunikacji8. Współza-
leżności strategiczne podmiotów umożliwiają koordynację ich kolektywnych działań za 
pomocą mechanizmu cenowego i hierarchii wynikającej z podziału pracy między pod-
miotami. Natomiast relacje społeczne umożliwiają koordynację kolektywnych działań 
podmiotów za pomocą mechanizmu wzajemnego zaufania, przyjmującego postać sieci 
społecznej9. 

Idea organizacji sieciowej nie jest zasługą jednego badacza, ale efektem długotrwa-
łej ewolucji koncepcji współczesnej organizacji. Koncepcja ta rozwijana jest m.in. przez 
takich autorów jak C. Bartlett, S. Goshal, W.E. Baker, A. Grandori, G. Soda, M. Ebers, 
J.C. Jarillo i innych.

Sieci mogą przyjmować zróżnicowane formy, rozmiary i charakter organizacyjny – 
determinowane stopniem złożoności i  jakości powiązań. Struktura sieciowa może po-
wstać w wyniku10:
 • stopniowego zacieśniania bądź jednorazowego nawiązania długofalowej współpracy 

handlowej przez niezależne przedsiębiorstwa,
 • inwestycji prowadzących do włączenia nowych (tworzonych lub wykupywanych) 

ogniw w układ kooperacji nadzorowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo 
realizujące strategię ekspansji,

 • przekształceń wewnątrz struktury dużego scentralizowanego przedsiębiorstwa.
Ogniwa sieci charakteryzują się daleko posuniętą samodzielnością w zakresie de-

cyzji handlowych, finansowych i  organizacyjnych. Posiadają one możliwość samo-
dzielnego ustalania strategii działania, prawo do swobodnego kształtowania relacji 
kooperacyjnych dotyczących zaopatrzenia i zbytu, własny bilans i rachunek wyników 
prowadzonej działalności, a  procesy kooperacji są oparte na zasadach rynkowych11. 
Sieć jest złożona z  wierzchołków (węzłów sieci) oraz połączeń między nimi. Wierz-
chołki (podstawowe elementy) są to jednostki, w których fizycznie odbywa się proces 
realizacji podstawowych zadań, a  także stanowiska kierownicze o  zasadniczym zna-
czeniu. Podstawowe elementy mogą inicjować powstawanie innych, nowych jednostek 
strukturalnych (wchodząc we wzajemne związki w razie potrzeby szybkiej reakcji na 
zmiany otoczenia).

W  strukturze sieciowej istotniejszy jest sposób funkcjonowania niż istniejąca 
w określonym czasie kompozycja elementów. Do opisu tego funkcjonowania autorzy 
koncepcji organizacji sieciowej proponują użycie następujących cech charakteryzują-
cych struktury sieciowe12:
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 • potencjał kombinacyjny, charakteryzujący rodzaj i ilość elementów struktury pod-
stawowej mogących wchodzić w  związki z  innymi elementami struktury, tworząc 
nowe strukturalne elementy,

 • spójność, opisująca stopień nasilenia relacji między poszczególnymi elementami sie-
ci oraz ich charakter,

 • sposób aktywizacji, charakteryzujący rozmieszczenie uprawnień do aktywizowania sieci. 
Sieciom przypisywane są specyficzne atrybuty, które dostarczają im trwałej przewagi 

nad rynkiem i hierarchią. Głównym założeniem, na którym oparte są relacje w ramach 
sieci, jest, że każda ze stron wymiany polega na zasobach kontrolowanych przez drugą 
stronę i obie z nich odnoszą korzyści z czerpania z tych różnych źródeł zasobów.

Analizując sieć, wymienia się jako kluczowe atrybuty te, które są związane z taki-
mi pojęciami ekonomicznymi, jak: zasoby, wartość i  nadwyżka kreująca potencjał. 
W.W. Powell wskazuje, że sieciowe formy alokacji zasobów zyskują swą przewagę nad 
innymi „bezpiecznymi” wymianami (rynkiem) i  administracyjnym dekretem (hierar-
chią) w trzech głównych obszarach przedstawionych w tabeli 2.

TABelA 2. Obszary uzyskiwania przewagi przez sieciowe formy alokacji zasobów

Podstawowe obszary Objaśnienie

1. Poprawa dostępu 
do zasobów oraz 
rozpraszanie ryzyka

Firmy mogą użyć kooperatywnych porozumień w celu uniknięcia powielania 
inwestycji w obszarach, które są kosztowne i których sukces zależy od 
działania innych firm (np. B + R, rozwój produktu lub edukacja rynku).

2. Elastyczność 
i adaptacja

W środowisku charakteryzującym się gwałtownymi zmianami 
technologicznymi, krótkim cyklem życia produktu i systemem 
niestandaryzowanej produkcji sieci mogą mieć większą adaptacyjność do 
zmian niż internacjonalizacja działalności w ramach pojedynczej organizacji. 
To pozwala pojedynczym przedsiębiorstwom na specjalizację i wyjście na 
spotkanie zmieniającym się możliwościom rynku przez tworzenie powiązań 
i nawiązywanie współpracy z innymi specjalistami, uzyskując w ten sposób 
pożądane efekty po niższym koszcie i w sposób mniej nieodwracalny 
i bardziej innowacyjny niż w przypadku fuzji lub przejęcia innych firm.

3. Dostęp do informacji 
i umiejętności

Stworzona i dobrze przetestowana technologia może być trudniej 
transferowana przy wykorzystaniu relacji rynkowych niż nowa 
technologia, która oparta jest na dostępie do doświadczenia i wiedzy jej 
twórców i pomysłodawców. Inaczej mówiąc, niektóre formy porozumień 
o współpracy mogą być bardziej efektywne w porównaniu z innymi 
formami, które wymagają dostępu do rozproszonego pokładu umiejętności 
i metod wytwarzania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Góra, Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań, Wydawnictwo I-Bis, 
Wrocław 2008, s. 13.
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Można także wskazać specyficzne cechy odnoszące się do organizacji sieciowej 
z punktu widzenia rynku, organizacji oraz grupy społecznej (tabela 3).

TABelA 3. Podstawowe cechy organizacji sieciowej 

Organizacja 
sieciowa jako Cechy

1. Rynek • zachowanie samodzielności organizacyjno-prawnej podmiotów, 
• dobrowolność wchodzenia w relacje wymiany (produktów, usług, pieniędzy), 
• dyskretny charakter relacji (pojedyncze akty wymiany), 
• oparcie relacji między podmiotami na transakcjach (cenach) rynkowych, 
• koordynacja działań podmiotów oparta na rywalizacji (o szanse dokonania 

wymiany) i negocjacji (warunków wymiany). 

2. Organizacja • samodzielność działania organizacji sieciowej, która posiada właściwości i strategię 
odmienną od właściwości i strategii jej podmiotów, 

• częściowa rezygnacja podmiotów z własnej autonomii na rzecz pozostałych 
podmiotów, 

• koordynacja działań oparta na współpracy podmiotów w określonej sferze 
„wnętrza organizacji” (technologii, infrastruktury, zasobów ludzkich itp.),

• wzajemne dostosowanie się podmiotów oparte na podziale pracy i pełnieniu 
określonych funkcji – wzajemna zależność (tj. współzależność) podmiotów, 

• wspólne podejmowanie decyzji przez podmioty w wyznaczonej sferze współpracy, 
• powtarzalność relacji między podmiotami i utrzymywanie ich w dłuższym lub 

nieokreślonym horyzoncie czasowym na potrzeby realizacji wspólnych zamysłów 
strategicznych. 

3. Grupa 
społeczna

• swobodny dostęp każdego podmiotu do wiedzy o innych podmiotach w zakresie:
– zasobów, 
– właściwości, 
– sposobów produkcji, 
– planów,
– strategii itd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: jak tab. 2, s. 14 i dalsze. 

Wyróżnikami organizacji sieciowych są także:
 • upłynnienie granic między uczestnikami (węzłami) sieci,
 • wspólnota celów oraz wynikający z niej wysoki poziom zaufania i wzajemności,
 • niski poziom integracji pionowej i hierarchii między uczestnikami dysponującymi 

możliwie zróżnicowanym zestawem zasobów i kompetencji,
 • zdolność do uczenia się, innowacyjność i elastyczność,
 • przejrzystość informacyjna dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii telein-

formatycznych.
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Kooperacja i koopetycja w sieciach dostaw
Współczesna gospodarka jest siecią przedsiębiorstw powiązanych różnymi relacjami 

dobrowolnymi i/lub wymuszonymi, przynoszącymi korzyści i/lub straty. W sieciach wy-
stępują zarówno relacje konkurencyjne (walka negocjacyjna), jak i relacje kooperacyjne. 

Kooperację13 określa się jako formę współpracy o  dobrowolnym i  długotrwałym 
charakterze, nastawioną na realizację wspólnego celu, między przedsiębiorstwami, które 
pozostają względem siebie niezależne ekonomicznie, organizacyjnie i prawnie14. Koope-
racja to bezpośrednia współpraca wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, między którymi 
występują przepływy elementów kooperacyjnych i świadczenie usług, wykonywane na 
specjalne zamówienie odbiorcy (w ramach umowy kooperacyjnej) z przeznaczeniem do 
określonego wyrobu gotowego15. 

Kooperację wyróżniają następujące cechy:
 • udział kilku partnerów kooperacyjnych,
 • zachowanie własnej ekonomicznej samodzielności, 
 • wspólna realizacja zadań cząstkowych,
 • dobrowolność współpracy,
 • umowny charakter współpracy. 

Określając obszar kooperacji przedsiębiorstw, można wyróżnić16:
 • przedsiębiorstwa, które ograniczają możliwość kooperacji do minimum (starają się 

samodzielnie realizować wszystkie działania niezbędne do wykonania np. produktu), 
 • przedsiębiorstwa, które realizują swoje funkcje na podstawie stworzonej sieci współ-

pracujących ze sobą podmiotów (np. przedsiębiorstwo sieciowe, przedsiębiorstwo 
wirtualne).
Kooperacja przedsiębiorstw może obejmować różne dziedziny zależnie od tego, jaki 

jest łańcuch tworzenia wartości i  jakie role odgrywają w nim poszczególni partnerzy. 
Obecny rozwój wielokierunkowych porozumień coraz częściej zastępuje proste relacje 
bezpośredniej rywalizacji. Strategie rozwoju dostosowane do tych wyzwań są ukierun-
kowane na tworzenie tzw. ekosystemów biznesu, czyli wielostronnych sieci powiązań 
z dostawcami, klientami, konkurentami17.

W wyniku coraz ściślejszych powiązań partnerskich firm z klientami, z dostawcami 
granice zewnętrzne tych firm stają się bardziej płynne, co wiąże się z  upowszechnie-
niem i  rozwojem sieci informatycznych i powoduje powstawanie firm sieciowych czy 
wirtualnych18. Praktyka przedsiębiorstw wskazuje, że współpraca jest często lepszym 
niż konkurencja rozwiązaniem dla obniżki kosztów transakcyjnych, pozyskania nowych 
technologii, przyspieszenia innowacji, pozyskania wiedzy i pokonania barier na rynku 
krajowym i zagranicznym19.

Zarówno współpraca, jak i  konkurencja mogą zachodzić równocześnie w  powią-
zanych tymi relacjami organizacjach. Tę sytuację, w  której firmy zarówno konkurują 
i współpracują, nazywa się koopetycją. Pojęcie koopetycji w dużej mierze wykorzysty-
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wane i stosowane jest w nauce o zarządzaniu w badaniu stosunków między poszczegól-
nymi jednostkami gospodarczymi, które jednocześnie na różnych polach mogą kon-
kurować i kooperować. Koncepcja koopetycji pojawiła się jako praktyka biznesowa we 
wczesnych latach 90. ub. wieku w firmie komputerowej Novell prowadzonej przez No-
orda. Została następnie spopularyzowana przez A.M. Brandenburgera i B.J. Nalebuffa 
w książce pt. Co-opetition wydanej w 1996 r.20 Autorzy w zakresie swoich analiz dotyczą-
cych koopetycji, zwrócili uwagę na teorię gier J. von Neumanna i O. Morgensterna, która 
zainspirowała ich do badań nad konkurencją i kooperacją21. Wykorzystując w swoich 
rozważaniach teorię gier oraz przykłady z praktyki gospodarczej, naukowcy z Uniwer-
sytetu w Yale wskazali na fakt, iż osiągnięcie satysfakcji z prowadzonej działalności go-
spodarczej, w  tym zysku i wzrostu poziomu konkurencyjności, nie musi się odbywać 
wyłącznie w relacji win–lose, tylko z powodzeniem w formule win–win. W tym wypad-
ku, w zdecydowanie większej mierze należałoby zmienić strategie biznesowe przedsię-
biorstw, a przede wszystkim nie widzieć we wszystkich podmiotach konkurentów, tylko 
wręcz przeciwnie – postarać się znaleźć takie obszary biznesowe, które pozwolą wielu 
uczestnikom osiągnąć wspólne korzyści22.

A.M. Brandenburger i B.J. Nalebuff wskazali, że w strategiach (grach) biznesowych 
dotychczas brano pod uwagę tylko następujących uczestników: przedsiębiorstwo, do-
stawców, konkurentów i klientów. Jednak na bazie przeprowadzonych rozważań dodali 
oni jeszcze jedno ogniwo – podmiot, który staje się swoistym komplementatorem (com-
plementors). Zdecydowanie w inny sposób należy i można prowadzić strategię, jeśli ist-
nieje możliwość wystąpienia na pięciu, a nie tylko na czterech pozycjach. Tym samym 
jest to kolejne ważne ogniwo, podmiot, który przy działaniu powtarzalnych interakcji 
jest w stanie jednocześnie konkurować i  kooperować, a te tak połączone działania po-
winny przynosić zyski wszystkim uczestnikom. Należy jednak zauważyć, że konieczne 
jest określenie takich obszarów koopetycji, w których ta dualność działań pozwoli two-
rzyć wartość dodaną. 

K.E. Walley23 wskazał, iż w ramach koopetycji można mówić nawet o trzecim wy-
granym, którym staje się konsument. Autor proponuje wyróżnienie trzech typów ko-
opetycji:
1) dominacja kooperacji, gdzie we współpracy między dwoma podmiotami występuje 

więcej kooperacji niż konkurencji;
2) równa współpraca; w przypadku takiej koopetycji współpracy i konkurencji jest tyle 

samo w ramach istniejącego powiązania;
3) dominacja konkurencji, gdzie występuje więcej działalności konkurencyjnej niż ko-

operacyjnej. 
Nieco inny podział koopetycji zaproponowali M. Bengston i S. Knock24:

 • koopetycja wzajemna (reciprocal coopetition), kiedy dwa przedsiębiorstwa w tych sa-
mych warunkach konkurują i kooperują i te decyzje podejmują w dużej mierze nie-
zależnie od innych przedsiębiorstw,
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 • koopetycja wielobiegunowa (multipolar coopetition), kiedy kooperacja i konkurencja 
między dwoma przedsiębiorstwami jest determinowana przez wielu aktorów w sieci.
G.B. Dagnino, S. Yami, F. Le Roy określają koopetycję jako „system aktorów działa-

jących na podstawie częściowej zgodności interesów i celów”25. Koopetycja jest osobli-
wym obiektem badań, wymagającym odrębnego podejścia teoretycznego. To podejście 
znajduje się obecnie na początku drogi. Stwarza zupełnie nowe pole eksploracji, które 
jest a priori obiecujące dla postępu badań i praktyki zarządzania strategicznego.

Koopetycja prezentowana przez A. Lozano i S. Sysko-Romańczuk podkreśla znacze-
nie i wpływ partnerskich układów sieciowych na charakter zachowań konkurencyjnych 
przedsiębiorstw26. Posługując się podejściem J. Moora27, A. Lozano i S. Sysko-Romań-
czuk twierdzą, że jesteśmy świadkami końca przemysłu w jego dotychczasowej formie. 
Podkreślają, iż należy na nowo przeanalizować uwarunkowania prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i ekosystemu biznesu innych zewnętrznych interesariuszy. 

G.B. Dagnino określa koopetycję mianem strategii wspólnego tworzenia wartości, 
konkurencji przy podziale tych wartości w warunkach częściowej zbieżności celów oraz 
zmiennej struktury gry o sumie dodatniej. Przedsiębiorstwa stają się dla siebie jedno-
cześnie klientami, dostawcami/usługodawcami, konkurentami i partnerami. Podlegają 
wzajemnej wspólnej ewolucji zarówno w zakresie konkurencji, jak i współpracy. Wspól-
na ewolucja (coevolution) wiąże się z podzielaniem tej samej wizji, zawieraniem sojuszy, 
negocjowaniem umów i nawiązywaniem kompleksowych relacji na poziomie zarządza-
nia, a także administrowania28. 

Wskazując na korzyści płynące z koopetycji, można wymienić:
 • przewagę kosztową, będącą efektem uzyskania oszczędności dzięki koordynacji, 
 • dostęp do innowacji,
 • korzyści skali (w zakresie wykorzystywania technologii bądź kontaktu). 

Inne definicje wskazują także na osadzenie koopetycji w obszarze teorii ekologii or-
ganizacji, gdzie w zdecydowanym stopniu wskazuje się na zmianę charakteru obecnie 
stosowanych strategii konkurencyjnych29. Dużo większe znaczenie bowiem przypisuje 
się wpływom partnerskich stosunków w układach sieciowych, w których jednostki funk-
cjonują, na obserwowany charakter zachowań konkurencyjnych. Wprowadza się także 
pojęcie ekosystemu biznesu jako systemu powiązania wielu zróżnicowanych branżowo 
przedsiębiorstw, pracowników i innych zewnętrznych interesariuszy. Takie połączenie, 
powiązanie i zestawienie skutkuje tym, że przedsiębiorstwa jednocześnie mogą być kon-
kurentami, partnerami, dostawcami i usługodawcami. Biorąc zatem pod uwagę podnie-
sione przesłanki, koopetycja może stać się elementem nowej wartości dodanej przyno-
szącej istotne korzyści wszystkim uczestniczącym stronom.

Na powodzenie koopetycji wpływa obecność między podmiotami czynników zarów-
no komplementarnych, jak i substytucyjnych. Oczywiście im więcej występuje czynników 
komplementarnych, tym prostsza i łatwiejsza jest kooperacja. Takie rozwiązania od daw-
na stosowane są w  zarządzaniu łańcuchami dostaw, gdzie wykonanie kolejnego zadania 
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logistycznego zależy od kolejnego ogniwa. Poszczególni partnerzy powiązani są ze sobą, 
a  głównym celem jest zapewnienie ostatecznemu klientowi jak największej satysfakcji 
z wykonanego zadania lub usługi. Rozwój gospodarczy i kryzysy, które dotknęły większość 
gospodarek narodowych, wymuszają współpracę partnerów, pomiędzy którymi występu-
ją obszary substytucyjne (czyli konkurencyjne). Dla rozwoju ekonomiczno-społecznego, 
a także dla lepszego wykonywania operacji logistycznych, między uczestnikami sieci logi-
stycznych muszą występować odpowiednie proporcje między kooperacją a konkurencją. 

Rozważając problematykę koopetycji, należy wziąć pod uwagę, iż dany podmiot może 
z jednym podmiotem (grupą podmiotów) kooperować, a jednocześnie z drugim (innym) 
podmiotem (grupą podmiotów) konkurować. Koopetycja powinna ułatwiać uzyskiwa-
nie efektów synergicznych – a to jest jedną z podstawowych zasad tworzenia globalnych 
łańcuchów dostaw. Szczególnie widoczne jest to w różnych sieciach dostaw. Jako przykład 
można podać, iż przedsiębiorstwa działające w jednej sieci mogą konkurować na polu ba-
dań i rozwoju, a jednocześnie posiadać wspólną strategię logistyczną (JiT, SCM itd.); z kolei 
inne sieci i ich ogniwa mogą wspólnie działać w ramach projektowania procesów i sieci, 
a na przykład konkurować w obszarze sprzedaży. Przykłady te wskazują także, na którym 
odcinku łańcucha można kooperować, a na którym konkurować, a więc zasadne wydaje 
się możliwie szerokie wykorzystywanie zasad koopetycji, by uświadomić poszczególnym 
podmiotom (ogniwom) łańcucha, iż nie można działać tylko na zasadzie antagonistycznych 
stosunków albo tylko kooperacji. 

Rozległe powiązania między ogniwami sieci dostaw, wydłużenie i konieczność konkuro-
wania z globalnymi graczami rynkowymi w jednoznaczny sposób predestynuje do koopera-
cji, w celu łatwiejszej realizacji zamierzonych strategii, a tym samym w sposób naturalny daje 
podstawę do wykorzystania zasad koopetycji. Konstrukcja łańcuchów wymusza współpracę 
z  usługodawcami, konkurentami, instytucjami finansowymi, także z  uczelniami wyższy-
mi, administracją publiczną. Tylko takie kooperacyjne działania pozwalają na osiągnięcie 
różnych celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Obecnie można zauważyć, iż 
zarówno strategie, jak i powiązania mają charakter hybrydowy, rzadko bowiem można wy-
różnić w działalności przedsiębiorstw łańcucha dostaw „czyste”, klasycznie rozumiane stra-
tegie. Należy w tym miejscu wskazać, że zachowania rynkowe przedsiębiorstw, ich sposoby 
konkurowania i występująca koordynacja rynkowa wskazują na występowanie paradygma-
tu, określanego w literaturze jako KKK – konkurencja, kooperacja i kontrola. A. Sulejewicz 
wskazuje przy tym, iż model KKK ma trzy cechy charakterystyczne: 
1) konkretne więzi międzyorganizacyjne i  odpowiadające im struktury są hybrydal-

ne30, „mieszają” w charakterystycznych dla siebie „proporcjach” różne mechanizmy 
koordynacji decyzji, 

2) łączny efekt strukturalnych i behawioralnych atrybutów mechanizmów koordynacji 
nie będzie liniowy, 

3) hybrydalny aspekt struktur kooperacyjnych ujawnia szersze tło związków międzyor-
ganizacyjnych i zagnieżdżenie transakcji w stosunkach społecznych31.
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Skoro zatem w analizie strategicznej wskazuje się na powyższe trzy czynniki jako 
elementy, które pozwalają na osiąganie przewagi konkurencyjnej, to należy zadać sobie 
pytanie, czy kolejnym wymiarem koordynacji w łańcuchu dostaw nie może być zjawisko 
koopetycji. Wyznaczniki paradygmatu KKK zostały przedstawione z kolei przez A. Łu-
picką, a wspomniane uzupełnienie stanowi ostatnia kolumna w tabeli 4 z próbą imple-
mentacji wymiarów na obszar jednoczesnej współpracy i konkurencji. 

TABelA 4. Wyznaczniki paradygmatu KKK z próbą uzupełnienia o zjawisko koopetycji 

Wymiar 
koordynacji Konkurencja Kooperacja Kontrola Koopetycja

Główna relacja Rywalizacja Współdziałanie Władza Współdziałanie 
i rywalizacja w zależności od 
ogniwa, części łańcucha (dół, 
góra – w jednym obszarze 
konkurencja, w innym 
kooperacja)

Dominujący typ 
relacji zarządczej

Wymienna Mieszana – 
uzgodnienie

Hierarchia Mieszana

Stopień autonomii 
jednostki 
(przedsiębiorstwa)

Samodzielna, 
posiada unikatowe 
kompetencje

Współzależna 
lecz jednostki są 
samodzielne

Zależna Mieszana – zarówno 
samodzielna, jak 
i współzależna

Mechanizm 
osiągania 
równowagi

Cena (ekonomia)
cena/jakość

Zaufanie, 
wzajemność

Posłuch Partnerstwo

Zasoby wkładane 
w relacje

Wszystkie (nie 
wszystkie, gdy 
dotyczy konkurencji 
w łańcuchu)

Peryferyjne, 
rdzenne

Wszystkie, 
przejmowanie 
kompetencji 
partnera

Mieszana

Koszty organizacji, 
forma wychowania

Oszukiwanie Zdrada Bumelowanie —

Dominujące typy 
gry z partnerem

Niekooperacyjna 
(o sumie zerowej)

Kooperacyjna:
o sumienie zerowej,
kontrola:
kooperacyjna

Kooperacyjna 
(w sytuacjach 
niepatolo- 
gicznych)

Kooperacyjna o sumie 
niezerowej  (efekt synergii)

Model socjologii 
wymiany

Konflikt Wymiana Przymus Konflikt i wymagania

Ujęcie 
„sentymentalne”

Wrogość Partnerstwo Lojalność Partnerstwo

Źródło: Opracowane na podstawie: A. Łupicka, Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Wyd. UE w Poznaniu, 
Poznań 2009, s.  86; B. Tundys, Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, www.cid.pl/tlm2010/
referaty/pdf/tundys, 3.04.2011.
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Z  zestawienia w  tabeli 4 wynika, iż na podstawie teoretycznych rozważań można 
dokonywać prób implementacji pojęcia koopetycji w wymiarze koordynacji powiązań 
w łańcuchu dostaw. Rozwinięcie paradygmatu na czwarty element wskazuje też dodat-
kowo, iż koopetycja może stać się jednym z elementów przewagi konkurencyjnej, jeśli 
włączymy ją w ramy budowy strategii całego łańcucha. 

Podsumowując: koncepcja koopetycji J. Moora i jej mocne osadzenie w teorii eko-
logii organizacji ukazuje zmianę charakteru dotychczasowej gry konkurencyjnej. Pod-
kreśla się w  nich znaczenie wpływu partnerskich układów sieciowych (wzbogacając 
tradycyjne formy i struktury współdziałania znane w teorii organizacji przemysłu) na 
charakter zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw. J. Moore twierdzi, że jesteśmy 
świadkami końca przemysłu w  jego dotychczasowej formie. Konieczne staje się nowe 
spojrzenie na uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzenie 
pojęcia ekosystemu biznesu. Dodać należy także, zgodnie z koncepcją stakeholders32, in-
nych zewnętrznych interesariuszy, np. instytucje administracyjne, instytucje finansowe, 
uczelnie. Przedsiębiorstwa stają się dla siebie jednocześnie klientami, dostawcami/usłu-
godawcami, konkurentami i partnerami. Podlegają wzajemnej ewolucji zarówno w za-
kresie konkurencji, jak i współpracy. Współewolucja wiąże się z podzielaniem tej samej 
wizji, zawieraniem sojuszy, negocjowaniem umów i  nawiązywaniem kompleksowych 
relacji na poziomie zarządzania, a także administrowania33. 

Rozwój łańcuchów dostaw w kierunku sieci dostaw

Od kilku lat obserwowana jest tendencja wzrostu złożoności powiązań między funk-
cjonującymi na rynku firmami. Przedsiębiorstwa o silnej i ugruntowanej pozycji ryn-
kowej, które uczestniczą jednocześnie w kilku łańcuchach dostaw, stają się często ini-
cjatorami tak zwanych sieci dostaw. Rozwój łańcuchów dostaw w kierunku sieciowych 
łańcuchów dostaw i sieci dostaw jest naturalną konsekwencją dążenia do wykorzystania 
potencjału tkwiącego w optymalizacji współpracy między coraz większą liczbą przedsię-
biorstw. Równolegle do rozszerzania współpracy na coraz większą liczbę ogniw czyni się 
starania, by współdziałanie to mogło być bardziej elastyczne i wrażliwe na wymagania 
odbiorców. W związku z tym na gruncie praktycznym zaczynają już powstawać odmia-
ny sieciowych łańcuchów dostaw i sieci dostaw, różniące się sposobem funkcjonowania 
i podejściem do realizowania coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb klientów34.

Koncepcja łańcucha dostaw powstała w końcu lat 80. Wówczas pod pojęciem tym 
rozumiano „fizyczną sieć, która zaczyna się u  dostawcy zaś kończy u  ostatecznego 
klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, zakupami, produkcją, 
fizyczną dystrybucją i usługami posprzedażnymi, jak również dostawami realizowa-
nymi przez zewnętrznych oferentów”35. Koncepcja ta podlega nieustannej ewolucji. 
Jak można zauważyć, w  latach 80. akcentowano przede wszystkim fizyczny aspekt 
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łańcucha dostaw, koncentrowano się na sprawnym przepływie produktu ze źródła 
pochodzenia do miejsca konsumpcji oraz towarzyszącej mu informacji. W  latach 
90. zwrócono większą uwagę na potrzeby klienta oraz kreowanie wartości dodanej. 
Autorem tego podejścia w definiowaniu łańcucha dostaw jest M. Christopher, któ-
ry wyjaśnił je jako „zarządzanie relacjami i zintegrowanymi procesami biznesowymi 
w łańcuchu dostaw, które wytwarzają produkty, usługi i informacje dodające wartość 
dla klienta końcowego”36.

Obecnie w pojmowaniu oraz kształtowaniu oczekiwań wobec łańcucha dostaw na-
wiązuje się do aspektu czasu, satysfakcji klienta oraz kosztów. Jak się podkreśla, współ-
czesne łańcuchy dostaw powinny być „łańcuchami sterowanymi popytem” lub też po-
trzebami konsumenta. Oznacza to zdolność do natychmiastowej reakcji na zmieniający 
się popyt, czyli reakcję w tzw. czasie rzeczywistym. Postulat efektywności kosztowej po-
zostaje od początku istnienia koncepcji niezmieniony37.

Proste łańcuchy dostaw tworzą się na skutek postępującego procesu likwidacji barier 
między firmami i wykraczania poza tradycyjnie ukształtowane granice przedsiębiorstw. 
Ogniwa łańcucha dostaw przejmują wspólną całkowitą odpowiedzialność za cykl życia 
wyrobu, począwszy od źródeł pozyskania surowców i materiałów, przez ich przetwarza-
nie i montaż, na dystrybucji i sprzedaży produktów finalnych kończąc. Cechą charakte-
rystyczną klasycznego łańcucha dostaw jest istnienie liniowych i sekwencyjnych powią-
zań między poszczególnymi ogniwami. Liniowość relacji w  łańcuchu dostaw oznacza 
istnienie pojedynczych, bilateralnych powiązań typu „punkt–punkt”. Sekwencyjność na-
tomiast to uporządkowany zbiór czynności realizowanych w sposób powtarzalny przez 
kolejne, następujące po sobie ogniwa łańcucha dostaw. Zachowanie wymogu liniowości 
i sekwencyjności oznacza, że na danym szczeblu przepływu materiałowego znajduje się 
jedno ogniwo, które realizuje określone funkcje zaopatrzeniowe, produkcyjne oraz dys-
trybucyjne. 

Proste łańcuchy dostaw coraz częściej zastępowane są organizacjami, w których prze-
pływy materiałowo-informacyjne przybierają postać znacznie bardziej złożoną. W mia-
rę wzrostu liczby podmiotów w różnych fazach przepływu materiałowo-informacyjne-
go powiązania natury logistycznej, występujące między podmiotami łańcucha dostaw, 
przybierają postać relacji wielorakich. W literaturze organizacje te określa się mianem 
sieciowych łańcuchów dostaw (supply chain network). W związku z koniecznością cało-
ściowej optymalizacji przepływów materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw relacje 
wielorakie w różnych fazach przepływu fizycznego traktować należy jako jeden łańcuch 
przepływu materiałowo-informacyjnego złożony z kilku strumieni. 

Powstanie sieciowych łańcuchów dostaw bardzo silnie związane jest z  postępem, 
jaki dokonał się w  dziedzinie technologii przetwarzania i  transferu danych. Sieciowe 
łańcuchy dostaw stosują zawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne, po-
zwalające na powiązanie ogniw w strukturze wielorakiej i zaspokojenie potrzeb klientów 
w wysoce reaktywny sposób. 
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Tendencja do wzrostu złożoności powiązań między funkcjonującymi na rynku fir-
mami obserwowana jest od wielu lat. W rezultacie przedsiębiorstwa, które mają swo-
je partykularne interesy, coraz częściej uczestniczą jednocześnie w  kilku łańcuchach 
dostaw. Tendencję tę zauważają między innymi M. Cooper, J. Witkowski, W. Walker, 
M. Ciesielski38. Według wspomnianych autorów trudno obecnie spotkać firmę działa-
jącą tylko w  jednym łańcuchu dostaw. Przepływy między przedsiębiorstwami zwykle 
zachodzą między wieloma zależnymi producentami i dystrybutorami, którzy mogą być 
elementami różnych łańcuchów dostaw. W opinii M. Ciesielskiego, konkretny łańcuch 
dostaw może być zdefiniowany przez określenie produktu, klienta i/lub kanału dystry-
bucji i geografii (rynków). Określony łańcuch dostaw powstaje zatem z udziałem tych 
podmiotów rynkowych, które charakteryzuje określonego typu zbieżność. Zbieżność tę 
rozumieć można jako podobieństwo bądź tożsamość domeny, stosowanych technologii, 
wiedzy i sposobów działania. Łańcuchy te jednak pozostają wciąż niezależnymi od sie-
bie organizacjami, w których planowanie, organizowanie, realizowanie i kontrolowanie 
przepływów materiałowych odbywa się w sposób autonomiczny39.

Problematyka sieci dostaw wydaje się być znacznie bardziej złożona od koncepcji 
sieciowych łańcuchów dostaw. Sieci dostaw powstają w wyniku łączenia niezależnych 
łańcuchów dostaw, przez które przepływają produkty i usługi, począwszy od źródeł za-
opatrzenia, do miejsc ich konsumpcji. W związku z tym zakres optymalizacji w takiej 
organizacji jest o wiele szerszy, a problemy decyzyjne znacznie bardziej kompleksowe. 
Sieć dostaw zdefiniować można jako zbiór wzajemnie współzależnych ogniw łańcuchów 
dostaw, które współdzielą odpowiednią informację i podejmują wspólne decyzje w celu 
lepszej koordynacji i synchronizacji przepływu materiałowego.

Koordynacja w sieciach dostaw

W sieciach współpracujących przedsiębiorstw ogromną rolę w zakresie koordynacji 
procesów odgrywają integratorzy. Podmiot przejmujący zadania organizacji sieci i/lub 
koordynacji określany jest w literaturze jako: koordynator, jednostka flagowa, kreator, 
broker, centrum sieci, dyrygent, orkiestrator. 

Podmiot ten ma w literaturze40 przypisanych wiele funkcji, w tym zwłaszcza: 
 • stworzenie pomysłu i inicjowanie sieci, 
 • identyfikacja kluczowych kompetencji i projektowanie mapy procesów, 
 • dobór partnerów gospodarczych, 
 • przydział procesów poszczególnym partnerom według kryterium posiadanych kom-

petencji, 
 • administrowanie, koordynacja, zapewnienie sprawnej wymiany informacji w struk-

turze sieciowej, 
 • zapewnienie procesu dostarczania produktu do klienta, 
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 • rozliczenie transakcji z  klientami zewnętrznymi oraz między uczestnikami we-
wnętrznymi, 

 • utrzymanie spójności struktury sieciowej oraz wysokiego poziomu aktywizacji 
uczestników sieci, 

 • kreowanie tożsamości i kultury organizacyjnej sieci, 
 • monitorowanie procesów i działalności struktury sieciowej, 
 • nawiązywanie nowych form współpracy oraz umożliwienie dostępu do zwiększo-

nych zasobów finansowych i informacyjnych. 
W sieci dostaw ogniwom optymalizującym (koordynującym) funkcjonowanie całej sieci 

przypada szczególna rola. Są to najczęściej firmy będące punktem styku dwu lub więcej łań-
cuchów dostaw, które realizują wiele funkcji od kontraktacji kooperacji ogniw w obrębie sieci, 
przez scalanie zasobów pojedynczych firm, niezbędnych do wykonania określonego zadania, 
po koordynację wysiłków indywidualnych ogniw zmierzających do realizacji zlecenia.

W zależności od funkcji realizowanych przez integratora sieci dostaw oraz na pod-
stawie rodzaju produktów stanowiących przedmiot przepływu materiałowego wyróżnić 
można różne typy sieci dostaw. Pamiętać jednocześnie należy, że istota łańcuchów dostaw 
oraz sieci dostaw nie sprowadza się jedynie do optymalizowania procesów i czynności 
logistycznych. Ważne są również występujące między ogniwami relacje pozalogistyczne 
(produkcyjne, administracyjne, finansowe, marketingowe), które wspierają, a  czasami 
wręcz umożliwiają konstytuowanie optymalnych powiązań natury logistycznej41. 

W związku z tym, że umiejętność synchronizacji łańcucha dostaw w obrębie korporacji 
i rozszerzenie jej na systemy strategicznych partnerów i klientów stanowi zadanie niezwykle 
istotne, staje się ono również coraz trudniejsze do osiągnięcia. Poniżej zostały przedstawione 
fundamentalne obszary, które producenci muszą wziąć pod uwagę, jeśli chcą odnieść sukces 
dzięki globalnie rozproszonej siatce dostawców i partnerów przy jednoczesnym sprawnym 
kierowaniu tak złożoną organizacją w celu minimalizowania ryzyka i kontroli kosztów. 

Zarządzanie relacjami z dostawcami obejmuje tworzenie i utrzymanie łańcucha do-
staw przez bardziej ścisłą integrację procesów odnoszących się do zaopatrzenia w zasoby 
i zapasy w ramach procesu opracowywania produktu oraz zarządzanie możliwościami 
dostawców w celu zminimalizowania ryzyka związanego z dostawami surowców. Identy-
fikacja i wybór najlepszych partnerów, a następnie włączenie ich we wczesną fazę procesu 
opracowywania produktu, ma na celu usprawnienie procesów, poprawę kontroli kosztów 
i określenie wkładu w realizację założonych celów, czyli osiągnięcie postępu techniczne-
go i wzrostu firmy. Ponadto jest możliwa automatyzacja rutynowych procesów związa-
nych z dostawami surowców i skupienie uwagi na budowie strategicznych relacji. 

Integracja łańcucha wartości umożliwia ustanowienie silnych powiązań między ze-
wnętrznymi podmiotami i wewnętrznymi departamentami przez połączenie ich proce-
sów i systemów informacyjnych. Jest możliwa synchronizacja działań w ramach cyklu 
życia produktu – od projektu po wytworzenie i serwis – dzięki cyfrowemu środowisku 
umożliwiającemu właściwą współpracę (systemy PLM)42.
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Sieci dostaw z perspektywy relacyjnej 
– przykład przedsiębiorstwa

We współczesnej gospodarce obserwujemy sieć nakładających się na siebie pozio-
mych i  pionowych relacji. Między dwoma skrajnymi formami – wymianą rynkową 
a integracją pionową, można rozróżnić wiele form współdziałania przedsiębiorstw. Tra-
dycyjnie rola relacji z dostawcą była rozpatrywana jako wymiana rynkowa – odbiorca 
był kupującym, dostawca sprzedawcą. Ze względu na wzrost znaczenia outsourcingu 
i łączenia się firm w sieci, znaczące stały się również relacje z dostawcami. Wzrastający 
podział odpowiedzialności i dynamiczna natura relacji wymagają jej oceny w szczegól-
ny sposób, gdyż ryzyko związane ze współpracą nie są zależne jedynie od celów i zadań 
jednej firmy. 

Istota relacji międzyorganizacyjnych jako istotnego atrybutu sieci jest silnie pod-
kreślana w  literaturze przedmiotu. Tworzenie sieci dostaw to także budowanie relacji 
i zależności między przedsiębiorstwami będącymi uczestnikami tejże sieci oraz projek-
towanie reguł koordynacji procesów i zarządzania relacjami. Stąd tak istotne jest wyty-
powanie kluczowych atrybutów relacji międzyorganizacyjnych w sieci, które umożliwia-
ją ich klasyfikację. Najczęściej podkreślanym atrybutem relacji międzyorganizacyjnych 
jest poziom ich intensywności. 

Na podstawie typów relacji, określonych według kryterium poziomu intensywności 
współpracy w sieci, J. Vainio43 zaproponował trzy typy sieci:
1) sieć o luźnych powiązaniach; charakteryzuje się większą skłonnością przedsiębiorstw 

do czerpania korzyści z udziału w sieci niż do kontrybucji; cechuje się również bra-
kiem poczucia wspólnoty;

2) współpraca koncepcyjna; stanowi bardziej sformalizowany (najczęściej spisany umo-
wą) rodzaj sieci złożonej z niezależnych organizacyjnie i prawnie przedsiębiorstw; 
w nawiązaniu do systemu dystrybucji ten typ sieci jest analogiczny do dystrybucyj-
nych kanałów kontraktowych; 

3) sieć hierarchiczna; jeden z podmiotów przyjmuje pozycję dominującą i narzuca wa-
runki współpracy innym uczestnikom sieci; w  nawiązaniu do sieci kształtowanej 
na poziomie kanałów dystrybucji można ten typ odnieść do kanałów administro-
wanych; jest to najbardziej sformalizowana forma kooperacji między centralnym 
przedsiębiorstwem a innymi podmiotami44.
Luźne relacje między elementami (węzłami) są ważne dla elastyczności złożo-

nych systemów, jakimi są sieci współpracujących przedsiębiorstw, lecz równocześnie 
zwiększają złożoność systemów w takim stopniu, iż czynią je trudnymi do zrozumie-
nia i przewidywania ich zachowań. W wielu badaniach prowadzonych w ostatnich kil-
kunastu latach podkreśla się jednakże, że przez powiązania z  innymi organizacjami 
następuje nie tylko adaptowanie się do zmian w otoczeniu, ale także współkreowanie 
zmian w tym otoczeniu. 
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Analizy łańcuchów czy też sieci dostaw z perspektywy relacyjnej, zawarte w najnow-
szych opracowaniach, koncentrują się na budowaniu i zarządzaniu relacjami. Przykłado-
wo, H. Peck wyróżnia cztery poziomy analizy relacji w sieci dostaw45:
 • poziom 1 – strumień wartości, produkt lub proces,
 • poziom 2 – aktywa i zależności infrastrukturalne,
 • poziom 3 – organizacje i powiązania międzyorganizacyjne,
 • poziom 4 – środowisko, otoczenie.

Na uwagę zasługuje poziom 3, dotyczący sieci organizacji. Na tym poziomie łańcuch 
dostaw jest rozpatrywany jako sieć, przez którą przepływają dobra fizyczne i informacje. 
Ogniwami są organizacje (komercyjne i z sektora publicznego), posiadające i zarządza-
jące aktywami i infrastrukturą. Połączenia (więzy) to relacje rynkowe i pewne uzależnie-
nia związane z posiadaną przez organizację siłą i pozycją. 

M. Bensaou prezentuje podział relacji na cztery podstawowe typy: 
1) wymiana rynkowa, 
2) partnerstwo strategiczne, 
3) „pojmany” dostawca,
4) „pojmany” odbiorca46. 

Różnią się one specyfiką inwestycji w daną relację (zarówno dostawcy, jak i odbior-
cy). Autor zwraca między innymi uwagę na związane z tymi relacjami ryzyko. Wskazuje 
na przykład, że jeżeli obie strony mają duży wkład w relację, stają się od siebie wzajem-
nie zależne i  chociaż wynikający z  tego wysoki poziom zaufania ma pewne zalety, to 
ryzykiem może być powstanie nieefektywności relacji. Zbyt duże inwestycje w relację 
mogą nie przynosić pożądanego zysku − chociaż dają duże korzyści, wymagają również 
dużych nakładów. Należałoby również zwrócić uwagę na ukryte koszty angażowania się 
w daną relację oraz ryzyko utraty wartości zainwestowanego wkładu.

Doskonałym przykładem stworzenia nowego modelu kooperacji wychodzącej da-
leko poza ramy przedsiębiorstwa, mającej na celu kreację nowego produktu może być 
firma Procter & Gamble. Około 2000 r. w firmie zdano sobie sprawę, że w warunkach 
hiperkonkurencji tradycyjny model B  +  R nie sprawdza się. Zastąpiono go nowym 
i  nadano mu nazwę „Connect & Develop” (Łączenie i  Rozwój). W  modelu współist-
nieją dwie formy: sieci własne oraz sieci otwarte. Pracę sieci otwartych koordynują tzw. 
przedsiębiorcy technologiczni. Jest to sieć 70 doświadczonych pracowników P&G, zlo-
kalizowanych na całym świecie. Nawiązują oni kontakty z uniwersytetami, dostawcami 
i badaczami z innych firm w celu wypracowania rozwiązań dla P&G. Są oni przydzieleni 
do jednego z sześciu centrów (hub’s). 

Centra w Chinach, Indiach, Japonii, Europie Zachodniej, Ameryce Łacińskiej i USA 
koncentrują się na produktach i technologiach będących specjalizacją reprezentowane-
go przez nie regionu. Komponentem sieci wewnętrznych jest także piętnastka kluczo-
wych dostawców P&G. W sumie dysponuje ona 50 000 osób zajmujących się badaniami 
i rozwojem. Firma P&G stworzyła bezpieczną platformę internetową, służącą do wymia-
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ny wytycznych technologicznych z dostawcami. Organizowane są również spotkania na 
szczycie przedstawicieli dostawców oraz pracowników P&G. 

Sieci zewnętrzne stanowią rozwiązanie komplementarne wobec sieci wewnętrznych. 
Do najistotniejszych firma P&G zalicza NineSigma, InnoCentive, YourEncore oraz 
Yet2.com. Przyjęta przez firmę P&G strategia Connect & Develop jest realizowana za 
pomocą niżej omówionych elementów.
1. Technology entrepreneurs (sześć ośrodków Connect & Develop).
2. Suppliers – sieć stworzona dla wykorzystania potencjału innowacyjnego dostawców. 

Firma Procter & Gamble stworzyła specjalną platformę IT umożliwiającą dzielenie 
się wyzwaniami technologicznymi z dostawcami. W wielu przypadkach nad inno-
wacyjnymi projektami pracują zespoły złożone z pracowników zarówno P&G, jak 
i pracowników dostawcy. 

3. NineSigma – przykład otwartej sieci, łączącej przedsiębiorstwa stojące przed różny-
mi wyzwaniami naukowymi i technologicznymi z innymi firmami, uniwersytetami, 
rządowymi i prywatnymi ośrodkami badawczymi i konsultantami, które mogą wy-
pracować rozwiązania. NineSigma wysyła zwięzły opis problemu technologicznego 
do sieci ponad tysiąca potencjalnych dostawców rozwiązań. 

4. InnoCentive – podobna inicjatywa do NineSigma, ale skupia się na wyszukiwaniu 
rozwiązań dla węziej zdefiniowanego problemu wśród sieci 75 tys. naukowców. 

5. YourEncore – czerpie z doświadczeń około 800 emerytowanych naukowców i inży-
nierów ze 150 firm z różnych branż. Dzięki tej sieci firma może włączać do specyficz-
nych projektów osoby z dużym doświadczeniem w danej dziedzinie47.
Wspólny dla nich wszystkich jest dostęp do bazy ekspertów, którzy w odpowiedzi 

na zapytania potencjalnych klientów prezentują wypracowane przez siebie propozycje 
rozwiązań. Jeśli dojdzie do porozumienia, strony nawiązują kooperację.

Dzięki networkingowi znacząco skraca się czas tworzenia i materializowania kon-
cepcji produktu. Aby nie zaprzepaścić osiągnięć w  tej dziedzinie, wymagana jest cza-
sooszczędna organizacja produkcji48. Firma P&G jako cel na najbliższe trzy lata stawia 
sobie ograniczenie czasu reakcji łańcucha dostaw o 35 %49.

Zakończenie

Sieci dostaw stanowią współcześnie jedno z najnowszych i zarazem bardzo złożo-
nych zjawisk w relacjach zachodzących w ramach łańcuchów dostaw. Rozwój łańcuchów 
dostaw w  kierunku sieci dostaw należy uznać za naturalną konsekwencję dążenia do 
wykorzystania potencjału tkwiącego w  optymalizacji współpracy między coraz więk-
szą liczbą przedsiębiorstw. W sieciach dostaw występują zarówno relacje konkurencyjne 
(walka negocjacyjna), jak i relacje kooperacyjne. Kooperację i koopetycję należy zatem 
zaliczyć do kierunków najczęściej podejmowanych relacji w tworzeniu wartości. 
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Należy podkreślić znaczenie udziału przedsiębiorstw w sieci jako jednego ze źródeł 
przewagi konkurencyjnej. Uczestnictwo w  sieci umożliwia przedsiębiorstwom lepszy 
dostęp do zasobów, stwarza większe możliwości zdobywania nowej wiedzy i nabywania 
nowych umiejętności.
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jętności, a  nawet zachowań w  określonych sytuacjach. Tego typu przesłanki zawiązywania sieci nabierają 
szczególnego znaczenia w dobie gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza może być źródłem przewagi 
konkurencyjnej (R. Grant, Towards a Knowledge Based Theory of the Firm, „Strategic Management Journal”, 
2002, vol. 17).

2 R.M. Grant, Ch. Baden-Fuller, A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, „Journal of Mana-
gement Studies” 2004, vol. 41, s. 61–84.  

3 J. Macias, Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa, „Przegląd Orga-
nizacji” 2009, nr 12, s. 28. 

4 Sieci stanowią układy relacji, czyli więzi (network of relationships). Sieci tworzone przez przedsiębiorstwa 
mają za cel wytworzenie dodatkowej wartości ekonomicznej (B. de Witt, R. Meyer, Synteza strategii. Tworzenie 
przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007, s. 24).

5 A.H. van de Ven, D.L. Ferry, Measuring and Assessing Organizations, John Wiley & Sons, Nowy York 
1980, s.  297; M. Ebers, Explaining inter-organizational network formation, [w:] The Formation of Inter-
organizational Networks, red. M. Ebers, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 3.

6 Relacje i sieci są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin: nauki o zarządzaniu, ekonomii, mar-
ketingu, prawa, socjologii, psychologii społecznej, polityki naukowej, informatyki oraz zarządzania strate-
gicznego. Relacje międzyorganizacyjne i sieci stanowią nowy mechanizm regulacji w gospodarce (J. Macias, 
Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2009, 
nr 12, s. 27). Podejście relacyjne (relational approach) jest to nowa koncepcja współdziałania przedsiębiorstw, 
która w nauce o zarządzaniu zaczęła się rozwijać już w latach 70. ub. wieku. Natomiast intensyfikacja badań 
nad relacjami międzyorganizacyjnymi nastąpiła w latach 80., kiedy to miał miejsce lawinowy rozwój aliansów 
strategicznych, joint ventures, długoterminowych porozumień o współpracy (B.B. Jackson, Build Customer 
Relationship That Last, „Harvard Business Review”, 1985, vol. 63, November–December, s. 120–128).

7 P. Dwojacki, B. Nogalski, Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych 
przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 4, s. 69.

8 A. Grandori, G. Soda, Inter-firm Networks: Antecedens, Mechanisms and Forms, „Organization Stu-
dies” 1995, No. 16 (2), s. 184–185.

9 J. Góra, Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 2008, s. 13.
10 D. Kempy, Typy i logistyka organizacji sieciowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1999, nr 5, s. 45.
11 P. Dwojacki, B. Nogalski, Tworzenie struktur sieciowych…, op.cit., s. 78.
12 Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995, s. 392.



Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw 45

13 Kooperacja jest słowem o rodowodzie łacińskim, gdzie cooperatio oznacza współpracę, cooperativus – 
współpracujący.

14 J. Chroszczak, A. Ujwary-Gil, Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego firmy krajowej zagranicz-
nym kooperantem, „Organizacja i Kierowanie”, 2003, nr 3, s. 17–18.

15 J. Famielec, Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Wyd. AE w Kra-
kowie, Kraków 1992, s. 9.

16 Kooperacja może przybierać różne formy i rodzaje w zależności od układu więzi między współpracują-
cymi jednostkami (kooperantami). Klasyfikacje i formy kooperacji przedstawione zostały, [w:] J. Walas-Trębacz, 
Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe MWSE nr 5, Tarnów 2004.

17 A. Kaleta, Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 150–151.
18 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 425.
19 J.H. Dunning, Reappraising of the Eclectic Paradigm in the Age of Alliance Capitalism, „Journal of 

International Business Studies” 1995, No. 3, vol. 26, s. 467.
20 W zaproponowanym przez autorów modelu sieci wartości występuje jednocześnie współdziałanie, jak 

i konkurencja, co określane jest często terminem koopetycja (co-opetition) 
21 Datą ogłoszenia teorii gier jest rok 1944, za jej ojców uznać należy J. von Neumanna i O. Morgensterna, 

a za jej podstawy książkę Theory of Game and Economic Behavior. Teoria gier stała się istotnym obszarem nauk 
ekonomicznych, przeniknęła również do biologii, psychologii społecznej, politologii i innych nauk.

22 Koopetycja skupia się na procesach tworzenia wartości oraz zawłaszczania wartości, czyli czerpania 
z niej pożytków, a nie tylko na istocie stosunków pomiędzy stronami. Por.: W. Czakon, Koopetycja – splot 
tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 12, s. 13.

23 Walley K.E., Coopetition. Wprowadzenie do przedmiotu i planu działań na rzecz Studiów Międzynaro-
dowych Zarządzania i Organizacji, wydanie specjalne, 2007.

24 M. Bengston, S. Knock, Coopetition in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultane-
ously, „Industrial Marketing Management” 2000, vol. 29(5).

25 G.B. Dagnino, F. le Roy, S. Yami, W. Czakon, Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorga-
nizacyjnej?, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 6, s. 3.

26 A. Lozano, S. Sysko-Romańczuk, Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek go-
spodarczych – teoria i praktyka, s. 4, http://www.integracja.3is.pl, 03.04.2011.

27 J. Moore, The Death of Competition: Leadership&Strategy in the Age of Business Ecosystems, John 
Wiley&Sons, Harper Collins Publisher, New York 1996. 

28 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje zarządzania…, op.cit., s. 141–142; J. Moore, The Death of Compe-
tition: Leadership&Strategy in the Age of Business Ecosystems, John Wiley&Sons, Harper Collins Publisher, 
New York 1996.

29 A. Lozano, S. Sysko-Romańczuk, Koncepcja koopetycji jako szczególna forma..., op.cit.
30 A. Łupicka, Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 86.
31 A. Sulejewicz, Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 

1997, s. 64–68.
32 T. Gruszecki, Teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 244–250.
33 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje zarządzania…, op.cit., s. 141–142; J. Moore, The New Corporate 

Forms, GeoPartners, New York 2001.
34 A. Świerczek, Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1, s. 74–77.
35 K. Rutkowski, Zintegrowany łańcuch dostaw, [w:] Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia glo-

balne i polskie, red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 1999, s. 12.



Beata Barczak, Jolanta Walas-Trębacz46

36 B. Jespersen, T. Skjott-Larsen, Supply Chain Management – In theory and practice, Copenhagen Busi-
ness School Press, Copenhagen 2005, s. 12.

37 A. Laskowska-Rutkowska, Czas, kooperacja, innowacja – presja czasu a innowacyjne formy kooperacji 
sieciowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Szczecin 2007, s. 124.

38 M. Cooper, D. Lambert, J. Pagh, Supply Chain Management: More than a New Name for Logistics, 
„The International Journal of Logistics Management” 1997, Vol. 8, No. 1, s. 1–14; J. Witkowski, Organizacje 
sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć, [w:] Strategie i logistyka organi-
zacji sieciowych, red. nauk. J. Witkowski, AE Wrocław 2005; W. Walker, Measuring Performance in Chaotic 
Networks. ASCET Volume 5, 7/26/2003; M. Ciesielski, Strategie sieci i łańcuchów dostaw, [w:] Strategie i logi-
styka organizacji sieciowych…, op.cit.

39 A. Świerczek, Od łańcuchów dostaw…,  op.cit., s. 74–77.
40 Z. Malara, Przedsiębiorstwo w  globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2007; Organizacja i sterowanie produkcją, red. M. Brzeziński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002; 
W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002. 

41 A. Świerczek, Od łańcuchów dostaw…, op.cit., s.74–77.
42 R. Jesionek, Globalne łańcuchy wartości, „CIO - Magazyn Dyrektorów IT”, 2007, nr 3, s. 1.
43 J. Vainio, Sieciowanie centrów logistycznych w  rejonie Morza Bałtyckiego, materiały konferencyjne 

Polskiego Kongresu Logistycznego „Logistics”, Poznań 2004.
44 Ibidem.
45 H. Peck, Drivers of supply chain vulnerability: an integrated framework, „International Journal of Phy-

sical Distribution & Logistics Management” 2005, vol. 35, No. 4.
46 M. Bensaou, Portfolios of Buyer-Supplier Relationships, „Sloan Management Review” 1999, vol. 40, s. 35–44.
47 T. Rudolf, M. Rudzka, Wiedza spoza firmy: jak włączać klientów, partnerów i dostawców w proces in-

nowacji? „E-mentor” 2007, nr 2, s. 89–90.
48 L. Huston, N. Sakkab, Connect and Develop. Inside Procter & Gamble’s New Model for Innovation, 

„Harvard Business Review”, March 2006, s. 4–6.
49 Longitudes 06. Innovation and the Global Supply Chain Conference Report. UPS and Harvard Business 

School, Chicago 2006, April 18–19, s. 18.

Bibliografia

Andersen J.C., Hakansson H., Johanson J., Dynamic Business Relationships Within a Business Network Con-
text, „Journal of Marketing” 1994, vol. 58, No. 4
Bengtsson M., Knock S., Coopetition in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously, 
„Industrial Marketing Management” 2000, vol. 29(5)
Bensaou M., Portfolios of Buyer-Supplier Relationships, „Sloan Management Review” 1999, vol. 40
Boćko B., Przegląd definicji i analiza krytyczna pojęć: koopetycja oraz kooperencja, Naukowy Portal Interne-
towy, www.zarządzanie.net.pl, 05.11.2010
Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetition, Doubleday, New York 1997
Brilman J., Nowoczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2002
Chroszczak J., Ujwary-Gil A., Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego firmy krajowej z zagranicznym 
kooperantem, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 3



Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw 47

Ciesielski M., Strategie sieci i łańcuchów dostaw, [w:] Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. J. Wit-
kowski, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
Cooper M., Lambert D., Pagh J., Supply Chain Management: More than a New Name for Logistics, „The Inter-
national Journal of Logistics Management” 1997 , Vol. 8, No. 1
Czakon W., Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 12
Dagnino G.B., le Roy F., Yami S., Czakon W., Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyj-
nej?, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 6
Dagnino G.B., Rocco E., Coopetition Strategy, Theory, experiments and cases, Routledge, 2009
de Witt B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, 
PWE, Warszawa 2007
Dunning J.H., Reappraising of the Eclectic Paradigm in the Age of Alliance Capitalism, „Journal of Internatio-
nal Business Studies” 1995, No. 3, vol. 26
Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przed-
siębiorstw, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 4
Ebers M., Explaining inter-organizational network formation, [w:] red. Ebers M., The Formation of Inter-
organizational Networks, Oxford University Press, Oxford 1997
Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Wyd. AE w Krakowie, 
Kraków 1992
Góra J., Dynamika klastra – zarys teorii i metodyka badań, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 2008
Grandori A., Soda G, Inter-firm Networks: Antecedens, Mechanisms and Forms, „Organization Studies” 1995, 
No. 16(2)
Grant R., Towards a Knowledge Based Theory of the Firm, „Strategic Management Journal” 2002, vol. 17
Grant R.M., Baden-Fuller Ch., A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, „Journal of Management 
Studies” 2004, vol. 41
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002
Gruszecki T., Teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Gulani R., Managing Network Resources, Alliances, Affiliations and Other Relational Assets, Oxford Univer-
sity Press, London 2007
Huston L., Sakkab N., Connect and Develop. Inside Procter & Gamble’s New Model for Innovation, „Harvard 
Business Review”, March 2006
Jackson B.B., Build Customer Relationship That Last, „Harvard Business Review” 1985, vol. 63, November–
December
Jesionek R., Globalne łańcuchy wartości, „CIO - Magazyn Dyrektorów IT” 2007, nr 3
Jespersen B., Skjott-Larsen T., Supply Chain Management – In theory and practice, Copenhagen Business 
School Press, Copenhagen 2005
Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000
Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWN, Warszawa 1996
Kempy D, Typy i logistyka organizacji sieciowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1999, nr 5
Konecka S., Ryzyko a relacje w sieciach dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1
Laskowska-Rutkowska A., Czas, kooperacja, innowacja – presja czasu a innowacyjne formy kooperacji siecio-
wej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, nr 453
Lichtarski J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1993



Beata Barczak, Jolanta Walas-Trębacz48

Longitudes 06. Innovation and the Global Supply Chain Conference Report. UPS and Harvard Business Scho-
ol, Chicago 2006, April 18–19
Lozano A., Sysko-Romańczuk S., Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodar-
czych – teoria i praktyka, http://www.integracja.3is.pl, 03.04.2011
Łupicka A., Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009
Macias J., Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 
2009, nr 12
Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Moore J., The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, John Wiley 
& Sons, Harper Collins Publisher, New York 1996
Moore J., The New Corporate Forms, GeoPartners, New York 2001 
Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wyd. AE we Wrocła-
wiu, Wrocław 2006
Organizacja i sterowanie produkcją, red. M. Brzeziński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002
Peck H., Drivers of supply chain vulnerability: an integrated framework, „International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management” 2005, vol. 35, No. 4
Rudolf T., Rudzka M., Wiedza spoza firmy: jak włączać klientów, partnerów i dostawców w proces innowacji? 
„E-mentor” 2007, nr 2
Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logisty-
ką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2004, nr 12
Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw, [w:] Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne 
i polskie, red. K. Rutkowski, SGH, Warszawa 1999
Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995
Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997
Świerczek A., Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka” 2007, nr 1
Tundys B., Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, www.cid.pl/tlm2010/referaty/
pdf/tundys, 3.04.2011
Van de Ven A.H., Ferry D.L., Measuring and Assessing Organizations, John Wiley & Sons, Nowy York 1980
Vainio J., Sieciowanie centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego, materiały konferencyjne Polskiego 
Kongresu Logistycznego „Logistics”, Poznań 2004
Walas-Trębacz J., Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe MWSE, Tar-
nów 2004, nr 5
Walker W., Measuring Performance in Chaotic Networks, „ASCET” 2003, Vol. 5
Walley K.E., Coopetition: Wprowadzenie do przedmiotu i planu działań na rzecz Studiów Międzynarodowych 
Zarządzania i Organizacji, wydanie specjalne, 31/11, 2007
Witkowski J., Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i  łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć, [w:] 
Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. nauk. J. Witkowski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
Witkowski J., Logistyka w organizacjach sieciowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2000, nr 7–8
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE Warszawa 2003
www.ue.poznan.pl/att/Doktoranckie_WZ/.../Relacje_w_lancuchu_dostaw



Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw 49

Determinants of creating partnership relations in supply networks

Summary

The paper discusses determinants of creating partnership relations in supply net-
works. In particular, a definition and features of supplies networks are presented, 
for partners in frames of the chain add types of network relations, as well as the 
significance of cooperation. In addition, theoretical deliberations were presented to 
the subject coopetition and possibilities of its implementation in supply networks. 
The final part of the paper contains the case of the Procter & Gamble Company as 
the example of supply network.
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Rola zaufania we współpracy w innowacjach

Wstęp

W Polsce poziom uogólnionego zaufania do ludzi należy do najniższych Europie1. 
Tymczasem zaufanie2 ma bardzo duży wpływ na relacje między partnerami bizneso-
wymi. W literaturze przedmiotu pisze się o nim z jednej strony jako o cesze relacji dłu-
gookresowych, zaś z drugiej strony – jako o determinancie warunkującej związek part-
nerski3. Im ściślejsze są zależności między partnerami, tym większy wpływ na sposób 
współpracy może mieć brak zaufania. J. Światowiec zwraca uwagę na szczególne zna-
czenie zaufania w więziach długookresowych. Jej zdaniem zaufanie redukuje postrze-
gane ryzyko oportunistycznego zachowania partnera, zwiększa przekonanie, iż partner 
będzie przedkładał interesy długoterminowe nad chęć osiągnięcia krótkoterminowych 
zysków oraz pozwala zredukować koszty transakcyjne4. Zaufanie ma więc realną war-
tość, na co zwrócili uwagę między innymi K.J. Arrow5 i F. Fukuyama6. 

Zgodnie z modelem R.M. Morgana i S.D. Hunta zaufanie wpływa pozytywnie na ko-
operację7, co potwierdzone zostało również przez innych badaczy8. Nie należy jednakże 
zapominać, że zaufanie nie jest warunkiem koniecznym do zaistnienia kooperacji, na co 
zwracają uwagę R.C. Mayer, J.H. Davies i F.D. Schoorman9. Można bowiem skutecznie 
kooperować, chociażby gdy istnieją zewnętrzne mechanizmy, które zmuszą partnera do 
oczekiwanego zachowania lub gdy takie zachowanie jest dla niego po prostu korzyst-
ne. Zastosowanie zewnętrznych mechanizmów zmuszających partnera do nieoportu-
nistycznego zachowania może się jednak wiązać z koniecznością poniesienia dodatko-
wych kosztów transakcyjnych. Firmy, których nie stać na poniesienie takich kosztów, 
mogą być zmuszone do rezygnacji z mechanizmów związanych z kontrolą partnera i do 
oparcia współpracy na bazie zaufania. Nie należy jednak zapominać, na co zwrócił uwa-
gę K. Merchant10, iż prawie każdy system kontrolny wymaga również pewnego stopnia 
zaufania, że dany podmiot uczyni to, co jest najlepsze dla organizacji, nawet w przypad-
ku braku pełnego monitoringu. 

Jak podkreśla P. Sztompka, zaufanie „przy uwzględnieniu pewnej liczby wyjątków, 
relatywizacji i zastrzeżeń ma (…) generalnie dobroczynne skutki dla partnerów relacji 
społecznych i dla grup, do których należą”11. Jeżeli zaufania brakuje, to jego miejsce 
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zajmują funkcjonalne substytuty zaufania, które mogą stanowić indywidualne praktyki 
wypracowane w celu radzenia sobie z niepewnością, mogą rozprzestrzenić się w całym 
społeczeństwie i mogą w końcu zyskać sankcję normatywną. Do reakcji tego typu na-
leżą12:

 • wiara w opatrzność,
 • korupcja,
 • egzekwowanie wiarygodności, nadmierna czujność, osobisty nadzór nad innymi,
 • przesadne uciekanie się do instytucji prawnych,
 • gettoizacja (wyznaczanie szczelnych granic wokół grupy w obcym środowisku),
 • paternalizm, wiążący się z chęcią oddania władzy silnemu przywódcy,
 • eksternalizacja zaufania, czyli zwrócenie się do obcych społeczeństw i pokładanie za-

ufania w ich przywódcach, organizacjach czy też produktach. 
Badanie przeprowadzone przez Ł. Trembaczowskiego wykazało, iż polscy przed-

siębiorcy skłaniają się ku samodzielnemu egzekwowaniu wiarygodności. Więcej niż 
połowa przedsiębiorstw badanych przez Ł. Trembaczowskiego wybierała ponadto 
przesadne uciekanie się do instytucji prawnych oraz paternalizm. Badani przedsię-
biorcy odrzucali natomiast substytuty zaufania wiążące się z  biernością i  oczekiwa-
niem na pomoc13.

Celem artykułu jest analiza roli, jaką zaufanie odgrywa podczas współpracy w in-
nowacjach polskich przedsiębiorstw.

Specyfika współpracy związanej z wprowadzaniem innowacji

Jak zauważa H. Kern14, współpraca związana z innowacją jest z definicji ryzykownym 
przedsięwzięciem. Nie można jej dokładnie zaplanować ex ante, albowiem gdy partne-
rzy rozpoczynają ze sobą współpracę, nie da się przewidzieć, jakim rezultatem się ona 
zakończy. Dopiero w trakcie współpracy okazuje się bowiem, co partnerzy będą w sta-
nie wspólnie osiągnąć. W takiej sytuacji zaufanie może stać się katalizatorem współpra-
cy, natomiast brak zaufania może uniemożliwić, a przynajmniej w znacznym stopniu 
utrudnić, powstawanie innowacji.

Poziom zaufania, jak wykazują F.X. Molina-Morales i  M.T. Martínez-Fernández15 
jest pozytywnie skorelowany z innowacyjnością. Podmioty ufające sobie nawzajem prze-
kazują sobie informacje bez obaw, że parter ich oszuka lub wprowadzi w błąd. W sytuacji 
braku zaufania pojawiają się zaś trudności we wzajemnym zrozumieniu oraz wzrastają 
koszty monitorowania wymiany wiedzy, informacji czy środków służących wprowadze-
niu innowacji. Zaufanie sprzyja więc kooperacji w innowacjach. Pozwala ono dokony-
wać wymiany środków, które trudno jest wycenić, a które są ważne dla konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa. Obrazuje to model J. Nahapiet i S. Ghoshal, przedstawiający wpływ 
kapitału społecznego na tworzenie nowego kapitału intelektualnego16.
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W literaturze przedmiotu znaleźć można jednak wypowiedzi wskazujące na to, iż 
nie w każdej sytuacji wzrost zaufania jest pozytywnie skorelowany ze wzrostem inno-
wacyjności. Jak to wykazał eksperyment F. Bidault i A. Castello17, wzrost zaufania tylko 
do pewnego stopnia prowadzi do wzrostu efektywności współpracy i  innowacyjności. 
Po przekroczeniu pewnego poziomu zaufania innowacyjność i efektywność współpracy 
obniżają się, zbyt niski poziom zaufania powoduje bowiem konflikty związane z rela-
cją między partnerami, natomiast zbyt wysoki poziom zaufania zapobiega powstawaniu 
konfliktów dotyczących samego zadania. Brak konfliktów dotyczących zadania skutkuje 
brakiem dyskusji i szybkim akceptowaniem pomysłów drugiej strony, a tym samym nie 
prowadzi do innowacyjnych rozwiązań. Zdaniem ww. autorów najbardziej efektywne 
jest więc umiarkowane zaufanie. Na to, że nadmiar zaufania może być szkodliwy, zwraca 
uwagę także H. Kern, pisząc, iż „ślepe zaufanie” może czasem spowalniać innowacje18.

Kolejny problem wiążący się z nadmiernym zaufaniem porusza D. Nowak, zwracając 
uwagę na to, iż bezgraniczne zaufanie do partnerów może być powodem wzrostu ryzyka 
działalności gospodarczej. Nie można bowiem wykluczyć, że partner będzie się zacho-
wywał niezgodnie z oczekiwaniami19.

Pomimo iż zjawisko zaufania wydaje się mieć istotne znaczenie nie tylko dla inno-
wacyjności, ale w ogóle dla konkurencyjności całej polskiej gospodarki, poświęca się mu 
zaskakująco mało badań, zwłaszcza w obszarze relacji między instytucjami. Aby wypeł-
nić tę lukę, należy dokonać pogłębionej analizy współpracy polskich przedsiębiorców 
w innowacjach. 

Wyniki badań empirycznych

W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie część wyników badania poświęco-
nego współpracy w innowacjach, przeprowadzonego w maju 2010 r. Celem badania było 
rozpoznanie, jak polscy przedsiębiorcy widzą rolę zaufania we współpracy w innowacjach 
oraz przekonanie się, czy przedsiębiorstwa ufają partnerom, z którymi realizują innowa-
cje. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI przez Centrum Badań Marketingo-
wych Indicator. Podmiotem badania było 209 przedsiębiorstw, w tym 108 przedsiębiorstw 
średnich (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) i 101 dużych (zatrudniających po-
wyżej 249 pracowników). Z badanych 54 przedsiębiorstw działały w branży spożywczej 
(sekcja C PKD, dział 10 – produkcja artykułów spożywczych, dział 11 – produkcja napo-
jów), 52 przedsiębiorstwa – w branży chemiczno-farmaceutycznej (sekcja C PKD, dzia-
ły: 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 21 – produkcja podstawowych 
substancji farmaceutycznych oraz leków i wyrobów farmaceutycznych), 51 – w przemyśle 
motoryzacyjnym (sekcja C PKD dział 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przy-
czep i naczep, z wyłączeniem motocykli) oraz 52 – w przemyśle elektronicznym (sekcja C 
PKD, dział 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych).
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Przedmiotem badania były m.in.: bariery podczas współpracy w innowacjach, zna-
czenie czynników wpływających na sukces kooperacji w innowacjach oraz to, jak oce-
niana jest współpraca z najważniejszym partnerem w innowacjach. W każdym z wymie-
nionych wyżej aspektów zaufanie jawiło się jednym z istotnych czynników wpływających 
na kooperację w innowacjach.

Brak zaufania jako bariera we współpracy w innowacjach

Podczas badania poproszono respondentów o wskazanie najistotniejszych barier we 
współpracy w przypadku poszczególnych rodzajów innowacji. Niezależnie od rodzaju 
innowacji, brak zaufania relatywnie rzadko postrzegany był jako jedna z  najistotniej-
szych barier we współpracy. Częściej niż brak zaufania wymieniano głównie trudność 
znalezienia partnera z odpowiednimi kwalifikacjami, brak źródeł finansowania, długo-
trwałe i skomplikowane procedury, trudność znalezienia partnera chętnego do współ-
pracy oraz niedopasowanie oferty współpracy do potrzeb firmy (tabela 1). 

Analiza całej próby nie wykazała znacznych różnic w postrzeganiu zaufania jako ba-
riery we współpracy w poszczególnych typach innowacji. W przypadku innowacji pro-
cesowych, marketingowych i organizacyjnych wymieniło go 16 % badanych, podczas 
gdy w przypadku innowacji marketingowych – 18 % (por. tabela 1). Większe różnice 
można zaobserwować, analizując poszczególne przekroje przedsiębiorstw.

Niezależnie od rodzaju innowacji, średnie przedsiębiorstwa częściej postrzegały 
brak zaufania jako istotną barierę we współpracy w innowacjach niż przedsiębiorstwa 
duże, chociaż w przypadku innowacji produktowych, marketingowych i organizacyj-
nych różnice te nie były znaczne (19 % średnich i 17 % dużych przedsiębiorstw uznało 
brak zaufania za istotną barierę w innowacjach produktowych). 17 % średnich przedsię-
biorstw uznało brak zaufania za istotną barierę w innowacjach marketingowych i orga-
nizacyjnych. 15 % dużych przedsiębiorstw uznało, że jest to istotna różnica w innowa-
cjach marketingowych, zaś 16 z nich – w organizacyjnych – tabela 2. 

Przedstawiciele branży spożywczej częściej niż przedstawiciele innych badanych 
branż postrzegali brak zaufania jako istotną barierę we współpracy w innowacjach, naj-
rzadziej zaś na tę barierę wskazywali reprezentanci z branży elektronicznej. W przypad-
ku przedsiębiorstw z branży spożywczej brak zaufania najrzadziej był postrzegany jako 
istotna bariera w innowacjach procesowych (24 % wskazań), zaś najczęściej – w przy-
padku innowacji produktowych (31 %). Wskazania w przypadku branży elektronicznej 
były trzykrotnie niższe. W jej przypadku brak zaufania postrzegany był jako istotna ba-
riera we współpracy w innowacjach produktowych przez zaledwie 8 % respondentów. 
Nieco częściej brak zaufania uważano za istotną barierę w innowacjach procesowych 
i marketingowych (po 10 %), zaś najczęściej – w innowacjach organizacyjnych (13 %). 
Wskazania w  branży chemicznej i  farmaceutycznej były nieco wyższe niż w  branży 
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TABelA 2. Brak zaufania jako najistotniejsza bariera podczas wdrażania innowacji 
wg wielkości przedsiębiorstw

 Liczba 
 zatrudnionych

 Rodzaj 
 innowacji

50–249 osób  
(n = 108)

Powyżej 249 osób  
(n = 101)

Liczba 
wskazań % n Liczba 

wskazań % n

Procesowe 20 19 13 13

Produktowe 21 19 17 17

Marketingowe 18 17 15 15

Organizacyjne 18 17 16 16

Uwaga (dot. wszystkich poniższych tabel): odsetki nie sumują się do 100, ponieważ nie uwzględniono firm, które nie wskazały 
na daną barierę.

elektronicznej (za wyjątkiem innowacji organizacyjnych) i wahały się od 10 % w przy-
padku innowacji organizacyjnych do 15 % w przypadku innowacji procesowych i pro-
duktowych. Z kolei w przypadku branży motoryzacyjnej brak zaufania był najrzadziej 
postrzegany jako istotna bariera w innowacjach marketingowych (12 % wskazań), zaś 
najczęściej – w innowacjach produktowych (18 %) – tabela 3. Wyniki badań wskazują 
na to, iż relacje między współpracującymi przedsiębiorstwami w różnych branżach mają 
odmienny charakter.

TABelA 3. Brak zaufania jako najistotniejsza bariera podczas wdrażania innowacji wg branż

 Branża

 Rodzaj 
 innowacji

Spożywcza 
(n = 54)

Chemiczna/
farmaceutyczna 

(n = 52)

Motoryzacyjna 
(n = 51)

Elektroniczna 
(n = 52)

Liczba 
wskazań % n Liczba 

wskazań % n Liczba 
wskazań % n Liczba 

wskazań % n

Procesowe 13 24 8 15 7 14 5 10

Produktowe 17 31 8 15 9 18 4 8

Marketingowe 16 30 6 12 6 12 5 10

Organizacyjne 15 28 5 10 7 14 7 13

Z kolei przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym częściej przypisywały duże zna-
czenie brakowi zaufania niż przedsiębiorstwa o kapitale polskim i przedsiębiorstwa o ka-
pitale mieszanym. Poziom wskazań dotyczących znaczenia braku zaufania w przypadku 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym nie różni się znacznie ze względu na rodzaj 
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innowacji. W  przypadku innowacji procesowych, produktowych i  organizacyjnych 
wskazało nań 22 % respondentów, natomiast w przypadku innowacji marketingowych 
– 25 % z nich. Niższe wskazania odnotowano w przypadku przedsiębiorstw z kapitałem 
polskim. 16 % z nich uznało, że brak zaufania jest istotną barierą w innowacjach proce-
sowych, marketingowych i organizacyjnych, zaś dla 18 % brak zaufania stanowił istot-
ną barierę w innowacjach produktowych. Najmniejsze znaczenie przypisywały brakowi 
zaufania przedsiębiorstwa o kapitale mieszanym. Zaledwie 3 % z nich wymieniło brak 
zaufania jako istotną barierę w innowacjach marketingowych. Dla 7 % była to istotna 
bariera dla współpracy w innowacjach procesowych. Wskazania dla innowacji produk-
towych i organizacyjnych były nieco wyższe i wynosiły odpowiednio 14 i 10 % (tabela 4).

TABelA 4. Brak zaufania jako najistotniejsza bariera podczas wdrażania innowacji
wg struktury kapitału

 Struktura 
 kapitału

 Rodzaj 
 innowacji

Wyłącznie polski 
(n = 148)

Mieszany 
(n = 29)

Wyłącznie zagraniczny  
(n = 32)

Liczba 
wskazań % n Liczba 

wskazań % n Liczba 
wskazań % n

Procesowe 24 16 2 7 7 22

Produktowe 27 18 4 14 7 22

Marketingowe 24 16 1 3 8 25

Organizacyjne 24 16 3 10 7 22

Brak zaufania jako istotna bariera we współpracy w innowacjach wymieniany był 
rzadziej przez przedsiębiorstwa o dużym udziale sprzedaży eksportowej w łącznej 
sprzedaży niż przez przedsiębiorstwa, których udział był mniejszy. Zaledwie 7 % przed-
siębiorstw o udziale eksportu w sprzedaży powyżej 50 % uznało brak zaufania za istotną 
barierę w innowacjach marketingowych. 10 % omawianych przedsiębiorstw wymie-
niło brak zaufania jako barierę w innowacjach procesowych, 12 % – w innowacjach 
produktowych, a  15  % – w  organizacyjnych. Pozostałe przedsiębiorstwa znacznie 
częściej postrzegały brak zaufania jako istotną barierę we współpracy w innowacjach. 
Przedsiębiorstwa o udziale sprzedaży eksportowej w  łącznej sprzedaży poniżej 30 % 
najczęściej wymieniały brak zaufania jako istotną przeszkodę we współpracy w inno-
wacjach produktowych (20 % wskazań), zaś najrzadziej – w innowacjach organiza-
cyjnych (15 %). Z kolei przedsiębiorstwa o udziale eksportu w sprzedaży wynoszącym 
30–50 % najczęściej postrzegały brak zaufania jako istotną przeszkodę w innowacjach 
produktowych i organizacyjnych (po 21 %), zaś najrzadziej – w procesowych (14 %) 
– tabela 5. 
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TABelA 5. Brak zaufania jako najistotniejsza bariera podczas wdrażania innowacji 
wg udziału eksportu w sprzedaży w ostatnich 3 latach

 Udział 
 eksportu

 Rodzaj 
 innowacji

Poniżej 30 % 
(n = 108)

30–50 % 
(n = 42)

Powyżej 50% 
(n = 59)

Liczba 
wskazań % n Liczba 

wskazań % n Liczba 
wskazań % n

Procesowe 21 19 6 14 6 10

Produktowe 22 20 9 21 7 12

Marketingowe 21 19 8 19 4 7

Organizacyjne 16 15 9 21 9 15

Niezbyt często w  porównaniu z  pozostałymi przedsiębiorstwami brak zaufania 
jako istotną barierę w kooperacji w innowacjach wymieniali przedstawiciele przedsię-
biorstw, w których szacunkowy udział nowych produktów w sprzedaży wynosił poniżej 
30 %. 11 % z nich uznało brak zaufania za istotną barierę dla kooperacji w innowacjach 
marketingowych i organizacyjnych, 14 % – w innowacjach procesowych, zaś 18 % – 
w produktowych. W przypadku przedsiębiorstw o udziale nowych produktów w sprze-
daży od 30 do 50 % wskazania wahały się między 16 % w przypadku innowacji pro-
cesowych, a 20 % w przypadku innowacji marketingowych. Wskazania w przypadku 
przedsiębiorstw o udziale nowych produktów w sprzedaży powyżej 50 % były znacznie 
wyższe i wynosiły 20 % w przypadku innowacji produktowych, 23 % – w innowacjach 
procesowych, 27 % – w innowacjach marketingowych oraz 33 % w innowacjach orga-
nizacyjnych (tabela 6). 

TABelA 6. Brak zaufania jako najistotniejsza bariera podczas wdrażania innowacji 
wg udziału nowych produktów w sprzedaży ogółem

 Nowe 
 produkty

 Rodzaj 
 innowacji

Poniżej 30 % 
(n = 124)

30–50 % 
(n = 55)

Powyżej 50 % 
(n = 30)

Liczba 
wskazań % n Liczba 

wskazań % n Liczba 
wskazań % n

Procesowe 17 14 9 16 7 23

Produktowe 22 18 10 18 6 20

Marketingowe 14 11 11 20 8 27

Organizacyjne 14 11 10 18 10 33
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Do oceny statystycznej istotności przekrojowych różnic dotyczących postrzegania 
braku zaufania jako istotnej bariery współpracy w innowacjach wykorzystano test chi- 
-kwadrat. Test wykazał, iż w większości przypadków przynależność do określonej gru-
py przedsiębiorstw nie jest związana z postrzeganiem zaufania jako istotnej bariery we 
współpracy w innowacjach. Potwierdzone została jedynie istotność statystyczna nastę-
pujących zależności:

 • przynależność do branży a postrzeganie braku zaufania jako bariery w innowacjach 
produktowych, 

 • przynależność do branży a postrzeganie braku zaufania jako bariery w innowacjach 
marketingowych, 

 • udział nowych produktów w sprzedaży ogółem a postrzeganie braku zaufania jako 
bariery w innowacjach organizacyjnych.

Zaufanie jako czynnik wpływający na sukces 
współpracy w innowacjach 

W ramach badania zapytano respondentów także o to, w jaki sposób wiele czynni-
ków może wpływać na współpracę w innowacjach. Zastosowano pięciostopniową skalę 
Likerta, przy czym odpowiedź „1” oznaczała „zdecydowanie nieważne”, zaś „5” – „zde-
cydowanie ważne”. Analiza wypowiedzi respondentów dotyczących wpływu zaufania na 
osiągnięcie sukcesu we współpracy w innowacjach wskazuje na to, iż jest ono postrze-
gane jako czynnik istotny, choć nie najważniejszy. Niezależnie od rodzaju innowacji, 
jako czynniki o dużym wpływie na sukces współpracy wymieniano bowiem najczęściej: 
dobór partnera projektu, jasne, realne cele przyjęte przez wszystkich partnerów oraz 
jasny rozdział zakresów odpowiedzialności partnerów. W  przypadku innowacji pro-
duktowych częściej niż o zaufaniu mówiono również o wzajemnie uzupełniających się 
zasobach (w tym ludzkich) i kompetencjach, zaś w przypadku innowacji produktowych 
i organizacyjnych – także o szczegółowym ustaleniu zasad kooperacji. Warto jednak za-
uważyć, że zaufanie było wymieniane jako czynnik w znacznym stopniu wpływający na 
sukces kooperacji w innowacjach znacznie częściej niż wiele innych czynników, takich 
jak np. relacje osobiste, równość partnerów w ramach projektu pod względem siły prze-
targowej, wzajemność/ekwiwalentność korzyści, doświadczenia z realizacji poprzednich 
projektów kooperacyjnych, zaangażowanie zarządów kooperujących firm, zaangażo-
wanie na wszystkich szczeblach zarządzania kooperujących firm oraz ustanowienie ko-
ordynatora projektu kooperacyjnego. Podkreślić należy, że wpływ zaufania na sukces 
kooperacji w innowacjach jest znacznie wyższy w przypadku innowacji procesowych 
i produktowych (odpowiednio: 89 i 87 % wskazań) niż marketingowych i organiza-
cyjnych (odpowiednio: 72 i 78 % wskazań), co może świadczyć o tym, że natura tych 
innowacji wymaga od partnerów relacji opartych na zaufaniu (tabela 7).
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Przedsiębiorstwa średnie nieco częściej niż przedsiębiorstwa duże przypisywały duże 
znaczenie zaufaniu, jako czynnikowi wpływającemu na sukces w innowacjach proceso-
wych (odpowiednio: 90 i 88 % wskazań). W przypadku pozostałych rodzajów innowacji 
to przedstawiciele dużych przedsiębiorstw nieco częściej twierdzili, iż zaufanie w bardzo 
dużym stopniu wpływa na sukces w innowacjach. W przypadku innowacji produkto-
wych na duże znaczenie zaufania dla sukcesu kooperacji wskazało 82 % przedsiębiorstw 
średnich oraz 90 % przedsiębiorstw dużych. W przypadku innowacji marketingowych 
było to odpowiednio: 67 i 77 %, zaś w przypadku innowacji organizacyjnych – 73 i 82 % 
(tabela 8). 

Znaczenie zaufania dla sukcesu w innowacjach procesowych i produktowych było 
najwyższe dla przedsiębiorstw z branży chemicznej i farmaceutycznej (odpowiednio: 95 
i  94  % wskazań), natomiast w  przypadku innowacji marketingowych i  organizacyj-
nych najczęściej o dużym znaczeniu zaufania mówili przedstawiciele branży spożywczej 
(odpowiednio: 85 i 90 % wskazań). Najrzadziej na duże znaczenie zaufania w innowa-
cjach procesowych i marketingowych wskazywali przedstawiciele branży elektronicz-
nej (79 i 61 % wskazań). W przypadku innowacji produktowych najrzadziej o dużym 
znaczeniu zaufania mówili przedstawiciele branży motoryzacyjnej (78 % wskazań), zaś 
w przypadku innowacji organizacyjnych – przedstawiciele branży chemicznej (67 %) 
– tabela 9.

O  dużym znaczeniu zaufania w  innowacjach procesowych najczęściej mówiły 
przedsiębiorstwa z kapitałem wyłącznie polskim (93 % wskazań), w przypadku innowa-
cji produktowych – przedsiębiorstwa o kapitale polskim i mieszanym (po 90 % wska-
zań). Wskazania dotyczące znaczenia zaufania w  innowacjach marketingowych były 
znacznie niższe niż w przypadku pozostałych typów innowacji, przy czym najczęściej na 
ich duże znaczenie wskazywały przedsiębiorstwa z kapitałem polskim (75 % wskazań). 
Nieco częściej wskazywano na duże znaczenie zaufania dla innowacji organizacyjnych, 
przy czym najczęściej robiły to przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym lub zagranicz-
nym (po 79 %). Z kolei najniższe wskazania dotyczące znaczenia zaufania w kooperacji 
w innowacjach procesowych, produktowych i marketingowych wystąpiły w przypad-
ku przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (odpowiednio: 77, 70 i 59 %). W przy-
padku innowacji organizacyjnych najrzadziej o dużym znaczeniu zaufania dla sukce-
su w kooperacji mówili respondenci z przedsiębiorstw z kapitałem wyłącznie polskim 
(78 % wskazań), przy czym należy podkreślić, że różnica w  stosunku do pozostałych 
przedsiębiorstw była w tym przypadku niewielka – tabela 10.

Przedsiębiorstwa o największym udziale eksportu w sprzedaży ogółem najrzadziej 
ze wszystkich przedsiębiorstw twierdziły, że zaufanie jest istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na współpracę w innowacjach. 85 % z tych przedsiębiorstw wymieniło zaufanie 
jako istotny czynnik wpływający na innowacje procesowe, 79 % z nich uznało, iż zaufa-
nie przyczynia się do sukcesu w innowacjach produktowych, 63 % zadeklarowało, iż 
wpływa na sukces innowacji marketingowych, zaś 74 % – organizacyjnych. W przy-
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padku przedsiębiorstw o udziale eksportu w sprzedaży ogółem wynoszącym 30–50 % 
odpowiedzi wahały się między 76 % w przypadku innowacji organizacyjnych a 91 % 
w przypadku innowacji procesowych. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw o udziale 
eksportu w  sprzedaży ogółem wynoszącym poniżej 30  % najrzadziej wskazywano na 
duże znaczenie zaufania w kooperacji w innowacjach marketingowych (74 %), zaś naj-
częściej – w procesowych i produktowych (po 91 %) – tabela 11. 

Przedsiębiorstwa o największym udziale nowych produktów w sprzedaży najczęściej 
podkreślały znaczenie tego czynnika niezależnie od rodzaju innowacji. W przypadku in-
nowacji procesowych wymieniło go 96 % respondentów, w przypadku innowacji pro-
duktowych – 92  %, zaś w  przypadku innowacji marketingowych i  organizacyjnych 
– odpowiednio: 93 i 85 %. Najrzadziej duże znaczenie zaufania dla sukcesu kooperacji 
w  innowacjach przypisywane było przez przedsiębiorstwa o  udziale nowych produk-
tów w sprzedaży wynoszącym 30–50 %. W przypadku tych przedsiębiorstw wskazania 
wahały się między 57 % w przypadku innowacji marketingowych i 80 % w przypadku 
innowacji procesowych (tabela 12).

Aby ocenić, czy przekrojowe różnice w postrzeganiu zaufania jako czynnika wpły-
wającego na sukces kooperacji w  innowacjach są statystycznie istotne, zastosowano 
test U-Manna-Whitneya (w przypadku analizy wpływu wielkości przedsiębiorstwa na 
postrzeganie zaufania) oraz test Kruskala-Wallisa (w pozostałych przekrojach). Żaden 
z testów przeprowadzonych dla poszczególnych przekrojów nie wykazał występowania 
istotnych różnic.

Ocena współpracy z partnerem

Aby sprawdzić, czy polskie przedsiębiorstwa ufają swoim partnerom, poproszono 
respondentów o ocenę współpracy z najważniejszym partnerem, wspólnie z którym re-
alizowały one innowacje. Wykorzystano pięciostopniową skalę Likerta, przy czym „1” 
oznaczało – „zdecydowanie nie zgadzam się ze stwierdzeniem”, a „5” – „zdecydowanie 
się zgadzam”. 

63  % respondentów stwierdziło, że ufają oni swojemu partnerowi. Co interesują-
ce, nieco mniej respondentów (58 %) stwierdziło, że partner ufa im. Należy przy tym 
podkreślić, że niewielki odsetek badanych zadeklarował brak zaufania w stosunku do 
partnera (8 %) oraz ze strony partnera (4 %). 

Przedsiębiorstwa duże nieco częściej niż przedsiębiorstwa średnie ufały swoim part-
nerom (odpowiednio: 67 i  59  % wskazań), częściej także deklarowały, że partner ob-
darza je zaufaniem (odpowiednio: 61 i 56 %). Najczęściej dużym zaufaniem obdarzały 
swoich partnerów przedsiębiorstwa z branży chemicznej i farmaceutycznej (71 % wska-
zań). One też cieszyły się najczęściej wysokim zaufaniem swoich partnerów (również 
71 % wskazań). Najrzadziej zaufanie do partnera deklarowano w branży motoryzacyjnej 
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(51 % wskazań). W branży tej najrzadziej uważano także, że partner ufa przedsiębior-
stwu respondenta (43 % wskazań). Przedsiębiorstwa z kapitałem polskim dominowały 
nad pozostałymi przedsiębiorstwami pod względem poziomu zaufania względem part-
nera (66 % wskazań) i  ze strony partnera (62 %). Swoim partnerom najczęściej ufały 
przedsiębiorstwa o  udziale sprzedaży eksportowej w  łącznej sprzedaży powyżej 50  % 
(66  % wskazań), przy czym należały one do przedsiębiorstw, którym najrzadziej ufał 
partner (54 %). Co ciekawe, największe zaufanie do partnera oraz ze strony partnera 
deklarowały przedsiębiorstwa o  najniższym udziale nowych produktów w  sprzedaży 
(odpowiednio: 66 i 62 %) – tabela 13.

Podobnie jak w przypadku analizy wyników badania dotyczących postrzegania za-
ufania jako czynnika sukcesu w innowacjach, również w analizie zaufania, jakim darzą 
się wzajemnie partnerzy w kooperacji, zastosowano test U-Manna-Whitneya (w przy-
padku analizy wpływu wielkości przedsiębiorstwa na postrzeganie zaufania) oraz test 
Kruskala-Wallisa (w pozostałych przekrojach). Także w tym przypadku różnice zaobser-
wowane w poszczególnych przekrojach nie są statystycznie istotne.

Podsumowanie i wnioski

Przedstawione badanie nie wyczerpało problematyki zaufania we współpracy w in-
nowacjach (nie poruszono w  nim m.in. wątku wpływu zbyt wysokiego zaufania na 
efekty współpracy), pozwoliło jednak uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania z nią 
związane, stając się tym samym podstawą kolejnych badań. 

Chociaż zaufanie nie jest postrzegane jako najistotniejszy czynnik wpływający na 
współpracę w innowacjach, jego znaczenie jest dla przedsiębiorców duże, niezależnie od 
rodzaju wprowadzanych innowacji. Wypowiedzi respondentów na ten temat były wyjąt-
kowo zgodne. Istotne statystycznie różnice wystąpiły jedynie w trzech przypadkach, w któ-
rych zaobserwowano związek postrzegania znaczenia braku zaufania z przynależnością 
do branży oraz udziałem nowych produktów w sprzedaży ogółem. Zależności te nie wy-
stąpiły jednak w przypadku postrzegania zaufania jako czynnika wpływającego na sukces 
w kooperacji oraz w częstotliwości obdarzania partnera zaufaniem i bycia obdarzanym za-
ufaniem. Trudno jest tym samym wyciągnąć wniosek, iż określona grupa przedsiębiorstw 
lepiej niż pozostałe przedsiębiorstwa radzi sobie w sytuacji braku zaufania lub też posiada 
lepszą umiejętność budowania relacji bazujących na wzajemnym zaufaniu. 

Badanie wykazało, że zdecydowana większość przedsiębiorstw obdarza swoich 
partnerów zaufaniem, nieco rzadziej uważając, iż sama jest nim darzona. Rodzi to ko-
lejne pytania dotyczące tego, czy poziom zaufania podczas współpracy w innowacjach 
różni się od poziomu zaufania w przypadku innych rodzajów współpracy oraz tego, 
dlaczego przedsiębiorstwa są zdania, że partner rzadziej darzy je zaufaniem niż one  
ufają jemu. 
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Należy jednak zauważyć, że choć większość przypadków kooperacji w innowacjach 
odbywa się w atmosferze zaufania, to nadal znaczny odsetek respondentów nie był w sta-
nie zadeklarować pełnego zaufania do swoich partnerów. Pewien odsetek respondentów 
(16–18  %, w  zależności od rodzaju innowacji) potwierdził ponadto, iż brak zaufania 
stanowił dla nich istotną barierę podczas wdrażania innowacji. Przedmiotem kolejnego 
badania powinno zatem być wyjaśnienie, dlaczego niektóre przedsiębiorstwa potrafią 
kooperować w atmosferze zaufania, zaś pozostałym się to nie udaje. Interesujące byłoby 
także sprawdzenie, czy przedsiębiorstwa, które nie wskazały na brak zaufania jako ba-
riery w kooperacji, nie spotkały się z brakiem zaufania czy też zastąpiły zaufanie jednym 
z jego substytutów.
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The role of trust in innovation cooperation 

Summary

Trust influences the cooperation in a positive way because it lowers transaction costs. 
If partners do not trust each other, they have to substitute trust with other mechanisms. 
The trust level is correlated with the innovation, because it influences both the coopera-
tion willingness and the criticism of the partner’s ideas. More than half of the companies 
being subject to the presented research trust their innovation partners. According to 
them trust is a significant factor of cooperation success; however, the lack of it is not the 
biggest barrier in the innovation cooperation.
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Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego 
a konkurencyjność łańcuchów dostaw

Wprowadzenie

Przełom XX i  XXI wieku i  towarzyszące mu przemiany w  życiu ekonomicznym 
i politycznym spowodowały nowy etap dyskusji na temat natury i przyszłości kapitali-
zmu oraz zjawisk określanych mianem globalizacji i integracji regionalnej. Okres ten to 
równocześnie czas ponownego wzrostu zainteresowania instytucjonalnymi i etycznymi 
uwarunkowaniami i aspektami rozwoju. 

Niniejszy tekst jest próbą ukazania w  zarysie sformułowanej przez J. Dunninga 
koncepcji „kapitalizmu globalnego” i „kapitalizmu aliansowego” oraz ich implikacji dla 
funkcjonowania łańcuchów dostaw. W poniższej skrótowej prezentacji owej koncepcji 
nawiązano jednocześnie do refleksji kilku innych bliskich ideowo J. Dunningowi auto-
rów, dotyczących roli kapitału społecznego oraz społecznej odpowiedzialności bizne-
su w  gospodarce globalnej. W  nawiązaniu do myśli J. Dunninga zaprezentowano 
równocześnie dorobek zainspirowanych do pewnego stopnia przez niego autorów 
związanych z międzynarodową inicjatywą na rzecz realizacji zasad Corporate So-
cial Responsibility – Caux Round Table. Organizacja ta wypracowała pewne in-
strumenty w zakresie powiązania konkurencyjności przedsiębiorstwa z zasadami 
promowanymi przez współczesną etykę biznesu. Jednym z tych narzędzi jest tzw. 
Arcturus Innovations – macierz pozwalająca ocenić, czy i na ile udaje się przedsię-
biorstwu zrealizować równocześnie cele związane ze społeczną odpowiedzialno-
ścią oraz konkurencyjnością pojmowaną jako zdolność do sprostania konkurencji 
i długookresowego wzrostu i rozwoju.

Zdaniem autora, refleksje J. Dunninga oraz twórców koncepcji Caux Round Ta-
ble, odnoszące się do koncepcji kapitalizmu globalnego i aliansowego, dotyczą również 
problematyki łańcuchów dostaw. Współczesne łańcuchy dostaw mają bowiem często 
wymiar globalny, a  jednym ze źródeł ich przewag konkurencyjnych może się okazać 
zdolność do budowania relacji opartych na zaufaniu, czemu służy koncepcja społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
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Pojęcie kapitalizmu globalnego i aliansowego
J. Dunning sformułował stosunkowo niedawno teorię, w myśl której współczesna 

gospodarka weszła mniej więcej w latach 80. i 90. XX wieku w nową, specyficzną fazę 
rozwoju. Jest to faza kapitalizmu globalnego (global capitalism), niekiedy określanego 
jako tzw. kapitalizm aliansowy (alliance capitalism) oraz kapitalizm bazujący na wiedzy 
(knowledge-based capitalism). Jego zdaniem trzy wspomniane wyżej pojęcia wzajemnie 
się uzupełniają i pokazują oblicza współczesnego kapitalizmu, który w wyniku procesów 
globalizacyjnych wszedł w nowy jakościowo etap1.

Zdaniem J. Dunninga z historycznego punktu widzenia wyróżnić można trzy etapy 
rozwoju kapitalizmu: (1) wczesny, preindustrialny kapitalizm o  charakterze surowco-
wo-rolniczym (określany przezeń jako land-based capitalism), dominujący od XVII do 
XIX wieku, (2) kapitalizm przemysłowy i przemysłowo-finansowy (XIX wiek do drugiej 
połowy XX wieku) i wreszcie coraz silniej zaznaczający się obecnie nowy etap rozwoju 
gospodarki rynkowej – (3) kapitalizm globalny, aliansowy i oparty na wiedzy2.

Kapitalizm współczesny koncentruje się przede wszystkim na rozwoju sfery finan-
sów, kapitału ludzkiego i wiedzy oraz szeroko pojmowanego sektora usług3. Skala dzia-
łalności coraz częściej staje się przy tym, obok wymiaru regionalnego i  narodowego, 
globalna. Kapitalizm dnia dzisiejszego cechuje też powstawanie struktur aliansowych 
między przedsiębiorstwami oraz promocja rozmaitych form współpracy na różnych po-
ziomach – w tym integracji regionalnej4.

Rozwój kapitalizmu globalnego i aliansowego to z jednej strony efekt niezwykłego 
postępu technicznego i  technologicznego (transport, telekomunikacja, informatyzacja 
i internet) oraz rozwoju sektora nowoczesnych usług, z drugiej – zmian w zakresie or-
ganizacji i makroorganizacji życia gospodarczego (tendencje do deregulacji, liberalizacji 
i konkurencji w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

Cechami wyróżniającymi globalny kapitalizm są: 
 • znaczenie kapitału ludzkiego, wykształcenia i kreatywności,
 • postęp techniczny i organizacyjny, 
 • rola sektora usług i infrastruktury,
 • dostrzeganie roli instytucji i kapitału społecznego,
 • globalna i regionalna skala działalności gospodarczej,
 • aliansowość, tzn. zawieranie przez przedsiębiorstwa porozumień o  charakterze 

aliansów strategicznych oraz zawieranie przez rządy państw porozumień międzyna-
rodowych o charakterze regionalnym (integracja regionalna) i globalnym. 
Jednym z  przejawów aliansowego wymiaru kapitalizmu współczesnego staje się 

również rosnące znaczenie samorządności lokalnej (regionalizm) i zawodowej w duchu 
zasad subsydiarności (pomocniczości) i solidarności, promowanych zarówno przez ka-
tolicką naukę społeczną, jak i Unię Europejską5. Przejawem aliansowości jest również 
rozwój różnego rodzaju powiązań sieciowych w gospodarce.
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Poszczególne wymiary koncepcji kapitalizmu aliansowego są ściśle powiązane. Jed-
nym z motywów tworzenia aliansów strategicznych staje się potrzeba przetrwania przez 
przedsiębiorstwa w obliczu postępujących procesów globalizacyjnych i utrzymania przez 
nie choć częściowej samodzielności w powiązaniu z rynkiem lokalnym i państwem na-
rodowym, przy jednoczesnym powiązaniu z silnymi partnerami (zwłaszcza zagranicz-
nymi). Z drugiej strony, wchodzenie przez państwa narodowe w koalicje (w postaci mię-
dzy innymi układów integracyjnych) jest uzasadniane koniecznością zwiększenia siły 
przetargowej w stosunku do konkurentów w obliczu procesów globalizacyjnych i domi-
nacji wielkich korporacji transnarodowych.

Kapitalizm aliansowy cechuje wysoki poziom konkurencji i silne nastawienie na 
konkurencyjność (zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym), bar-
dzo daleko posunięta współzależność między podmiotami występującymi na ryn-
ku, powiązania o charakterze sieciowym, mniejsza niż dawniej ingerencja państwa, 
wreszcie zróżnicowany charakter władzy publicznej – począwszy od lokalnej i  re-
gionalnej, przez państwową, a  skończywszy na organizacjach międzynarodowych 
i strukturach integracyjnych6.

Innym, wyraźnym znakiem czasu jest rozwój inicjatyw związanych z powstawaniem 
organizacji pozarządowych. Kapitalizm globalny i aliansowy domagają się więc nowych 
form polityki gospodarczej i wspierania konkurencyjności zarówno na poziomie kraju, 
jak i bloków integracyjnych7.

Za istotne kryteria wyróżniające poszczególne etapy rozwoju kapitalizmu i gospo-
darki rynkowej J. Dunning uważał zwłaszcza: podstawowe źródła bogactw, dominujące 
formy aktywności gospodarczej, przestrzenny wymiar aktywności, dominujące formy 
organizacyjne, wreszcie cnoty i wartości moralne, do których społeczeństwo przywiązu-
je szczególną uwagę. Nie bez znaczenia są również kryteria obejmujące charakter ryn-
ku, poziom specjalizacji, mobilność czynników produkcji, system produkcji, rolę rządu, 
strukturę rządu, poziom umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, wreszcie po-
lityczne i gospodarcze przywództwo globalne8.

Sprawą niezwykle istotną jest wzrost znaczenia szeroko pojmowanego kapitału 
ludzkiego oraz związany z  tym rozwój sektora usług. W  efekcie symbolami kapitali-
zmu aliansowego (globalnego) staje się edukacja oraz te gałęzie gospodarki, które ba-
zują na wysokich kwalifikacjach i postępie technicznym, zwłaszcza zaś telekomunika-
cja i informatyzacja. 

Instytucjonalnymi komponentami kapitalizmu globalnego są przy tym:
 • rynek,
 • rządy państw narodowych (nie uważa się, że rola rządów ulegnie radykalnemu 

zmniejszeniu i ograniczeniu),
 • korporacje transnarodowe,
 • władze regionalne i samorządowe, 
 • bloki integracyjne o charakterze regionalnym (w tym m.in. Wspólnoty Europejskie),
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 • organizacje międzynarodowe o charakterze globalnym i regionalnym (w tym zwłasz-
cza ONZ),

 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i wspólnoty religijne,
 • mass media,
 • organizacje edukacyjne i naukowe (wyższe uczelnie, stowarzyszenia naukowe),
 • korporacje realizujące koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • wreszcie: osoby i rodziny.

Według innych autorów również obserwujemy obecnie przechodzenie od tradycyj-
nego do nowego ładu ekonomicznego określanego jako kapitalizm globalny. Zasadni-
czymi cechami starego (tradycyjnego) ładu były: wzrost ekstensywny oraz internacjo-
nalizacja promowana przez handel. W ramach nowego ładu zasadnicze znaczenie dla 
promocji rozwoju gospodarczego i  konkurencyjności międzynarodowej mają: wzrost 
intensywny oraz globalizacja promowana przez inwestycje9. 

Państwo a wspieranie konkurencyjności 
w świetle koncepcji alliance capitalism

Według J. Dunninga właściwym rozwiązaniem nie jest w tym zakresie ani skrajny 
liberalizm, ani protekcjonizm. Generalnie, autor jest bliższy nurtowi liberalnemu, jed-
nak zwraca równocześnie uwagę na celowość podejmowania przez państwo aktywnej 
polityki w sferze promocji konkurencyjności. Nie powinna jednak to być polityka sub-
sydiów, rozbudowanej ochrony celnej i dumpingu, ale raczej polityka koncentrująca 
się na:

 • trosce o jakość otoczenia instytucjonalnego,
 • rozbudowie infrastruktury gospodarczej (w tym transportowej),
 • oddziaływaniu na jakość czynników produkcji (np. przez rozwój edukacji)10.

Nowy wymiar działalności państwa związany jest ze zmianą charakteru przewag 
konkurencyjnych we współczesnej gospodarce światowej. W  przeszłości tradycyjne 
czynniki produkcji (surowce, energia, nisko kwalifikowana, ale tania siła robocza) były 
podstawą przewag konkurencyjnych. Obecnie – z  różnych przyczyn – obserwujemy 
zwrot w kierunku tzw. miękkich wyznaczników konkurencji. W miarę osiągania doj-
rzałości ekonomicznej podstawą przewag komparatywnych stają się m.in. kwalifikacje.

Koncepcja kapitalizmu globalnego, aliansowego i bazującego na wiedzy kładzie więc 
szczególny nacisk na wspieranie konkurencyjności krajów, regionów i gospodarek. Rów-
nocześnie jednak postrzega ową konkurencyjność w dość nowoczesny i nowatorski spo-
sób. Nie ogranicza jej do tradycyjnego wąskiego i wyłącznie ekonomicznego wymiaru, 
zaleca raczej uwzględnianie znacznie szerszego kontekstu postrzegania konkurencyjno-
ści: dostrzegania jej związków z  rozwojem kapitału ludzkiego i  społecznego, jakością 
instytucji czy też otwartością na zasady wzrostu i rozwoju zrównoważonego. Z tego też 
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powodu w opracowaniach autorów zajmujących się koncepcją kapitalizmu globalnego, 
aliansowego i bazującego na wiedzy częste jest odwoływanie się do rankingów konku-
rencyjności uwzględniających długookresowe (w tym instytucjonalne) uwarunkowania 
rozwoju. Można powiedzieć, że najważniejsze międzynarodowe (globalne) rankingi 
konkurencyjności, takie jak: The World Competitiveness Yearbook, The Global Com-
petitiveness Report, Index of Economic Freedom, Transparency International Corrup-
tion Perceptron Index, Human Development Index, Responsible Competitiveness Index 
w znacznym stopniu w filozofii swojej nawiązują właśnie do koncepcji kapitalizmu glo-
balnego11.

etyczny wymiar kapitalizmu globalnego. 
Znaczenie kapitału społecznego i instytucji12

Jeśli chodzi o  wymiar moralny, to we wczesnym kapitalizmie zasadniczą warto-
ścią było posłuszeństwo i dyscyplina oraz wymuszone przez nie zaufanie. Oprócz tego 
nie bez znaczenia były również wartości rodzinne i  bazujące na wspólnocie lokalnej, 
a zwłaszcza bazujący na wspólnocie lokalnej duch współpracy. Kapitalizm przemysło-
wy położył nacisk na kult ciężkiej pracy, odpowiedzialność, sprowokował walkę i troskę 
o sprawiedliwość społeczną. Cechą jego był również duch przedsiębiorczości oraz dale-
ko posunięty indywidualizm.

Najnowszy etap rozwoju kapitalizmu to okres szczególnego wyeksponowania od-
powiedzialności osobistej, indywidualnej twórczości, zaufania, szeroko pojmowanego 
uspołecznienia, bardziej otwartych i bezpośrednich relacji międzyludzkich, tolerancji, 
zrównoważonego rozwoju. Nie bez znaczenia jest też nacisk na samodyscyplinę, zaufa-
nie i szacunek dla samego siebie.

Według J. Dunninga rozwój kapitalizmu globalnego i aliansowego powiązany być 
powinien z położeniem akcentu na trzy szczególnie istotne wartości społeczne, etyczne 
i religijne. Określane są one z angielska jako 3 „C”: creativity, cooperation i compassion 
(kreatywność, współpraca i  współczucie, czy też po prostu solidarność). Wartości te 
do pewnego stopnia stają się pochodną rozwoju w kierunku globalizacji, aliansowości 
oraz gospodarki opartej na wiedzy, poniekąd zaś jej wynikiem oraz warunkiem tego 
rozwoju13.

Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego nawiązuje w wielu punktach (sami 
autorzy to podkreślają, choć nie zawsze podzielają ten sam światopogląd) do wielu nur-
tów współczesnej katolickiej nauki społecznej, w tym zwłaszcza nauczania Jana Pawła II 
o globalizacji i etycznych aspektach gospodarki rynkowej zawartych w papieskich en-
cyklikach, zwłaszcza zaś w kluczowej dla nowoczesnej refleksji o gospodarce rynkowej 
encyklice Centesimus Annus. Refleksja ta nawiązuje równocześnie do koncepcji amery-
kańskiego katolickiego myśliciela społecznego, M. Novaka, jednego z twórców koncepcji 
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demokratycznego kapitalizmu14. W myśli J. Dunninga oraz M. Novaka daje się zwłasz-
cza zauważyć obecność treści związanych z zasadą pomocniczości (subsydiarności), so-
lidarności, dobra wspólnego. 

TABelA 1. Dominujące cechy kolejnych etapów rozwoju kapitalizmu w kulturze zachodniej 
według J. Dunninga

Wyszczególnienie Od XVII 
do połowy XIX w.

Od połowy XIX w. 
do lat 80. XX w.

Od końca XX w. 
do dzisiaj

Dominujące źródła 
bogactwa i formy 
aktywności

Bazuje na ziemi 
i surowcach. Rolnictwo. 
Również przemysł i handel

Przemysł i finanse Finanse, wiedza, usługi

Dominujący wymiar 
przestrzenny 
(geograficzny)

Lokalny i regionalny 
(choć nie tylko)

Regionalny 
i narodowy, również 
międzynarodowy

Regionalny i globalny, 
obecność klastrów

Dominująca forma 
makroorganizacji

Gospodarka tradycyjna, 
współistnienie 
pozostałości feudalizmu 
i przedsiębiorczości, 
koordynacja przez rynek, 
niekiedy aktywna rola 
państwa

Kapitalizm 
menedżerski, struktury 
hierarchiczne, 
sprzeczności interesów 
między grupami 
społecznymi, pojawianie 
się hierarchicznych 
korporacji 
transnarodowych, liczne 
przypadki gospodarki 
centralnie planowanej

Silniejsza orientacja 
rynkowa. Obok struktur 
hierarchicznych rozwój 
aliansów i kooperencji 
(współistnienie konkurencji 
i współpracy). Struktury 
sieciowe

Najważniejsze 
wartości moralne 

Posłuszeństwo, dyscyplina, 
wymuszone zaufanie, 
rodzinny i wspólnotowy 
duch zaufania

Ciężka praca, 
obywatelska 
odpowiedzialność, 
sprawiedliwość, 
przedsiębiorczość, 
indywidualizm

Osobista odpowiedzialność, 
kreatywność 
i innowacyjność, 
spontaniczna socjalizacja, 
zaufanie, współpraca, 
wzajemność, współczucie 
i solidarność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Dunning, Global Capitalism at Bay?, Routledge, New York 2001, s. 15.

Autorzy rozwijający koncepcję kapitalizmu globalnego (J. Dunning, F. Fukuyama) 
zwracają uwagę na szczególnie ważną rolę otoczenia instytucjonalnego (w tym insty-
tucji formalnych i  nieformalnych) oraz kapitału ludzkiego i  społecznego we współ-
czesnym rozwoju gospodarczym. Przez kapitał ludzki rozumieć należy wiedzę i umie-
jętności. Kapitał społeczny natomiast to cechująca daną społeczność umiejętność 
współpracy oraz budowania relacji opartych na zaufaniu. Instytucje wreszcie to nie 
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tylko organizacje, ale także reguły gry sprzyjające procesom rozwojowym. Zdaniem 
F. Fukuyamy jakość instytucji oraz poziom rozwoju i zaawansowania kapitału społecz-
nego są szczególnie ważnym warunkiem efektywnego rozwoju gospodarczego w wa-
runkach kapitalizmu globalnego początków XXI wieku. Dzieje się tak między innymi 
z tego powodu, że dzisiaj w szczególnym stopniu rozwijają się w gospodarce struktury 
i  powiązania o  charakterze sieciowym oraz związane z  rozwojem nauki i  nowocze-
snych technologii, a więc opierające się w znacznym stopniu na zaufaniu i współpracy. 
Wysoka jakość instytucji oraz kapitału społecznego sprzyjają rozwojowi przez obniżkę 
kosztu transakcyjnego. Potrzeba jego obniżki, przez między innymi budowanie relacji 
opartych na zaufaniu, jest współcześnie uznawana za jeden z podstawowych argumen-
tów na rzecz etyki w gospodarce15.

Zarządzanie, etyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR)

Nowoczesna etyka biznesu odwołuje się do wielu nurtów myśli: etyki chrześci-
jańskiej i  arystotelejskiej, utylitaryzmu, neokantyzmu, wreszcie do tradycji filozofii 
pozaeuropejskiej (zwłaszcza konfucjanizmu i  buddyzmu)16. Mamy tu do czynienia 
z typowymi studiami interdyscyplinarnymi. O ile przy tym, zwłaszcza w przypadku 
Niemiec i innych krajów europejskich, refleksja etyczna nad gospodarką realizowana 
była przede wszystkim na poziomie makroekonomicznym, to z drugiej strony w USA, 
obok tego nurtu rozważań, od kilkunastu lat narasta, a nawet dominuje, zaintereso-
wanie mikroekonomiczną teorią i praktyką etyki biznesu. Zainteresowania te prze-
niosły się również do Europy, co ma związek z rozwojem w skali globalnej studiów 
i kształcenia w zakresie MBA.

Wzrost zainteresowania nowoczesną etyką biznesu wiąże się przede wszystkim z po-
ważnym kryzysem zaufania do wielkiego biznesu (zwłaszcza korporacji transnarodo-
wych) w  kontekście wielkich afer gospodarczych oraz względnego osłabienia pozycji 
państwa narodowego względem wielkich koncernów. Nie bez znaczenia okazały się też 
tutaj konflikty na linii akcjonariusze – kadra kierownicza oraz rosnąca świadomość wła-
snych interesów i siły (bądź też krzywdy) ze strony pracowników, klientów (ruch konsu-
mencki), obrońców środowiska naturalnego oraz innych grup osób mających poczucie 
dyskryminacji. Menedżerowie wielkich koncernów nie mogli być obojętni wobec tych 
problemów. Rozwojowi refleksji nad tą problematyką sprzyjało też pojawienie się nowej 
generacji naukowców i  nauczycieli akademickich (zwłaszcza filozofów i  socjologów), 
poszukujących nowych pól dla swojej aktywności badawczej i dydaktycznej – teoretycz-
nej i praktycznej.

Szczególnie interesującym nurtem i kierunkiem rozwoju współczesnej etyki biznesu 
i teorii zarządzania stała się koncepcja społecznej odpowiedzialności korporacji (Cor-
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porate Social Responsibility, CSR). O ile bowiem nawiązujący do A. Smitha i klasyków 
utylitaryzmu M. Friedman starał się udowodnić, że społeczną funkcją biznesu jest mak-
symalizacja zysku (z założenia w granicach dopuszczalnych przez prawo i moralność), 
to wielu innych autorów rozwijających etyczną refleksję nad gospodarką zwraca uwagę 
na występowanie w biznesie i  jego otoczeniu różnych grup osób żywotnie zaintereso-
wanych, stakeholders (określanych często w  języku polskim w niezbyt szczęśliwy spo-
sób „interesariuszami”). Są nimi udziałowcy, kadra zarządzająca, pracownicy, dostawcy, 
klienci, społeczność lokalna, rząd, mass media, przyroda. Podejście to zakłada, że jak-
kolwiek przedsiębiorstwo zorientowane być musi z naturalnych powodów na maksyma-
lizację zysku, to jednak cel ten nie może być wyrywany z szerszego kontekstu i traktowa-
ny jako jedyne kryterium oceny. Zdaniem przedstawicieli tego nurtu (niejednokrotnie, 
jak w przypadku E. Freemana i N. Bowie, związanych z tradycją neokantowską) istot-
nym kryterium oceny korporacji staje się stopień, w jakim dąży ona do uwzględnienia 
i w miarę możliwości zaspokojenia sprzecznych niekiedy do pewnego stopnia, ale istot-
nych z całościowego punktu widzenia, interesów poszczególnych grup (stakeholders)17.

Pośrednim skądinąd efektem rozwoju koncepcji Corporate Social Responsibility 
stało się tworzenie przez poszczególne korporacje oraz samorząd gospodarczy i orga-
nizacje międzynarodowe (por. Global Compact przygotowany przez ONZ) etycznych 
kodeksów postępowania (na ogół budowanych na bazie podejścia stakeholderowskiego) 
oraz rozwój różnych innych inicjatyw, takich jak: szkolenia, tzw. audyty etyczne, filan-
tropia korporacyjna, kontrola etyczna w postaci instytucji rzeczników, rad i komitetów 
etycznych. Dzisiaj każda szanująca się zachodnia korporacja dysponuje z  reguły wła-
snym etycznym kodeksem postępowania – aczkolwiek równocześnie faktem jest, że dla 
jednych jest on poważnie traktowanym drogowskazem, dla innych zaś przede wszystkim 
instrumentalnie traktowanym elementem poprawy własnego wizerunku.

Nie bez znaczenia są też mające wymiar etyczny, społeczny i ekologiczny normy 
i standardy europejskie i światowe: AA 1000 (Account Ability 1000 Standard), Nor-
ma S.A. 2000 (Social Acountability 2000), giełdowe indeksy spółek zrównoważonego 
rozwoju: Dow Jones Sustainability Group – World Indexes. Koncepcja społecznej od-
powiedzialności korporacji ma też swoje odbicie w standardach ISO oraz European 
Quality Award18.

Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu pomału emancypuje się z tradycyj-
nie pojmowanej etyki biznesu i zaczyna poniekąd żyć własnym życiem, jako element no-
woczesnej nauki o zarządzaniu. CSR staje się dla niektórych wręcz kolejnym nowocze-
snym paradygmatem i szkołą myślenia w zakresie zarządzania strategicznego i poszu-
kiwania źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. CSR traktowane bywa nie-
kiedy jako rozwinięcie nauki o kompleksowym zarządzaniu jakością (Total Quality Ma-
nagement). Rozwój CSR prowadzi do coraz szerszego uwzględniania kryteriów związa-
nych ze społeczną odpowiedzialnością przez twórców krajowych i międzynarodowych 
nagród i rankingów w zakresie zarządzania jakością i konkurencyjności. 
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Dodać należy, że sama koncepcja Corporate Social Responsibility oraz związa-
na z nią chociażby filantropia korporacyjna wywołują niekiedy wiele dyskusji i sporów 
sprowadzających się do pytania, jak dalece społeczne zaangażowanie biznesu traktowa-
ne być może jako narzędzie bądź przykrywka dla realizacji celów biznesowych korpo-
racji (swego rodzaju narzędzie public relations) oraz czy i w jakim stopniu można bez-
piecznie i godziwie mówić o opłacalności zachowań etycznych. Z tego ostatniego powo-
du nie wszyscy reprezentanci „tradycyjnej” etyki biznesu uważają ją za właściwy kieru-
nek rozwoju tej dyscypliny. Krytycy koncepcji CSR niekoniecznie odrzucają ją całkowi-
cie. Wskazują jednak na jej mankamenty i ograniczenia, podkreślają potrzebę poszuki-
wania nowych i nowatorskich rozwiązań. Zwracają przy tym uwagę przynajmniej trzy 
możliwe źródła i uzasadnienia owej krytyki:
1) „z prawej strony” – w duchu poglądów M. Friedmana, że społeczną funkcją biznesu 

jest maksymalizacja zysku w granicach prawa i moralności,
2) „z lewej strony” – CSR zbyt silnie bywa utożsamiany z PR i niejednokrotnie jest za-

kamuflowanym oszustwem,
3) zarzut, że mamy do czynienia z instrumentalizacją etyki.

Zwłaszcza ten ostatni zarzut powoduje, że w  ramach poszukiwania nowatorskich 
rozwiązań dąży się bądź do ewolucji od CSR do CR (Corporate Responsibility, bez kon-
centracji na wątku społecznym), bądź też do uwzględnienia silniej wartości uniwersal-
nych stojących za biznesem i etyką biznesu, co prowadzi do rozwoju nurtów poszuku-
jących duchowego wymiaru gospodarowania (wspomniana dalej koncepcja spirituality 
of management).

Wzrost i rozwój zrównoważony a CSR. 
Implikacje dla globalizacji i konkurencyjności

Obok rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na uwagę zasługuje 
nieco szerszy wymiar zagadnienia – powstanie idei wzrostu i rozwoju zrównoważonego 
(sustainable development). Koncepcja ta (rozważana i realizowana na poziomie mikro-
ekonomicznym i makroekonomicznym) zwraca uwagę na potrzebę pogodzenia orienta-
cji na wskaźniki i wyniki stricte ekonomiczne z troską o wymiar społeczny i ekologiczny 
działalności gospodarczej19. Nurt ten charakterystyczny jest zwłaszcza dla Unii Europej-
skiej i stał się istotnym elementem realizacji Strategii Lizbońskiej, zorientowanej na bu-
dowę najbardziej konkurencyjnej w świecie gospodarki bazującej na wiedzy. Koncepcja 
ta poopierana jest też przez ONZ i inne organizacje międzynarodowe20.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego dotyczy zarówno gospodarki traktowanej jako 
całość, jak i  poszczególnych przedsiębiorstw oraz branż, wreszcie łańcuchów dostaw. 
Na przykład w przypadku transportu i logistyki chodzić tu może m.in. o wymiar ekolo-
giczny i bezpieczeństwa (ograniczanie kosztów zewnętrznych), społeczny i polityczny, 
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o zrównoważony rozwój poszczególnych gałęzi transportu i ich właściwe proporcje, te-
rytorialny wymiar transportu, wreszcie o strategie logistyczne zorientowane na szeroko 
pojmowaną jakość infrastruktury i usług.

Problematyka omawiana w tym miejscu ma swój wymiar europejski i globalny. Do-
tykamy tu poważnej dyskusji na temat globalizacji, jej aspektów społecznych, etycznych 
i  kulturowych oraz jej implikacji dla funkcjonowania międzynarodowych przedsię-
biorstw w warunkach wielokulturowości i  różnorodności norm. Kluczowa staje się tu 
debata na temat pozytywnych i  negatywnych aspektów działalności korporacji trans-
narodowych, możliwości poddania ich kontroli międzynarodowej, potrzeby tworzenia 
przez nie i dla nich etycznych kodeksów postępowania, dylematów związanych z róż-
norodnością otoczenia kulturowego i religijnego oraz charakteru kultury korporacyjnej 
i nadzoru korporacyjnego (corporate governance)21.

Procesy integracyjne zachodzące w Europie są tu również bardzo istotne. Liczni 
autorzy akcentują fakt istnienia specyficznego europejskiego modelu gospodarcze-
go i społecznego (czy może raczej kilku modeli europejskich), innego niż chociażby 
amerykański czy azjatyckie (japoński, chiński, koreański). Jednym z proponowanych 
kierunków rozwiązań staje się model skandynawski, promujący społeczną odpowie-
dzialność biznesu i dialog pomiędzy interesariuszami22. Unia Europejska kładzie od 
pewnego czasu, jak wspomniano, silny nacisk (zdaniem niektórych nawet zbyt sil-
ny) na związek rozwoju z kwestiami społecznymi i ekologicznymi. Przejawem tego 
jest opracowanie przez Komisję Europejską Zielonej i  Białej Księgi na temat CSR. 
W podobnym kierunku idą rozwiązania o charakterze globalnym (wspomniany już 
Global Compact oraz przygotowane przez ODCE Guidelines for Multinational En-
terprises)23.

Interesującym i  przyszłościowym, zdaniem licznych autorów, obszarem badań 
na pograniczu etyki biznesu, religii i zarządzania strategicznego staje się od pewne-
go czasu nurt duchowości w zarządzaniu (spirituality of management). Świadczy on 
o  tym, że pomimo obserwowanych dość często we współczesnym świecie tenden-
cji sekularyzacyjnych, problematyka inspiracji duchowej i  religijnej w  działalności 
gospodarczej oraz w sferze publicznej jest sprawą o  istotnym znaczeniu. Chodzi tu 
z jednej strony o znaczenie inspiracji religijnej i duchowej w działalności gospodar-
czej i  społecznej człowieka oraz poszczególnych wspólnot, z drugiej zaś o  religijny 
i duchowy wymiar oraz inspiracje dla poszczególnych modeli kultury korporacyjnej 
i corporate governance w różnych częściach świata. Paradoksalnie coraz bardziej in-
teresujące staje się dla wielu ludzi odkrycie jakby na nowo tego, co w zakresie stylu 
zarządzania oraz etosu i etyki gospodarczej niosą ze sobą chrześcijaństwo, buddyzm, 
islam czy konfucjanizm, czy i na ile idee te mogą być kompatybilne oraz na ile moż-
liwy i  twórczy jest tu dialog międzyreligijny i  międzycywilizacyjny24. Koncepcja ta 
nie ogranicza się jednak wyłącznie do wymiaru religijnego i dostrzega również inne 
źródła uniwersalizmu i personalizmu w zarządzaniu.
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Instytucjonalne uwarunkowania realizacji zasad CSR 
przez przedsiębiorstwa

Zdaniem J.L. Campbella istnieje wiele instytucjonalnych uwarunkowań sprzyjają-
cych lub niesprzyjających realizacji przez konkretne przedsiębiorstwa na terenie danego 
kraju zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz koncepcji rozwoju zrównowa-
żonego. W myśl poglądów J.L. Campbella relacje między warunkami ekonomicznymi 
a zachowaniem korporacji zależą od wielu czynników instytucjonalnych, w tym z jednej 
strony od poziomu rozwoju gospodarczego i sytuacji ekonomicznej, z drugiej zaś – od 
regulacji publicznych i samoregulacji na poziomie organizacji zrzeszających świat bizne-
su, obecności i zaawansowania organizacji pozarządowych i niezależnych stowarzyszeń, 
wreszcie dialogu między korporacjami a ich interesariuszami (stakeholders)25. 

W szczególności na uwagę zasługują następujące kwestie:
 • korporacje są mniej skłonne do działania w duchu zasad społecznej odpowiedzial-

ności biznesu i rozwoju zrównoważonego w momencie, gdy doświadczają trudności 
finansowych i działają w niesprzyjających warunkach ekonomicznych;

 • korporacje są mniej otwarte na wprowadzanie w życie zasad CSR w przypadku, gdy 
mamy do czynienia z – paradoksalnie – zbyt silną lub zbyt słabą konkurencją (poku-
sa koncentracji uwagi na przetrwaniu lub też pokusa wykorzystywania uprzywilejo-
wanej pozycji rynkowej);

 • przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do działania zgodnego z zasadami społecznej 
odpowiedzialności biznesu wtedy, gdy istnieją silne regulacje prawne i państwowe 
sprzyjające takim zachowaniom oraz gdy istnieje efektywny dialog między rządem, 
korporacjami i innymi grupami interesariuszy;

 • korporacje są skłonne do funkcjonowania w  sposób odpowiedzialny, gdy istnieje 
efektywny system samoregulacji (zwłaszcza jeśli jest on egzekwowany i wspierany 
przez samorząd gospodarczy i zawodowy) w postaci na przykład etycznych kodek-
sów postępowania;

 • korporacje będą tym chętniej realizowały zasady CSR, im szersza jest skala działal-
ności niezależnych organizacji i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych (NGO), 
wolnej prasy i mediów monitorujących świat biznesu i skłaniających jego przedsta-
wicieli do poprawiania reguł postępowania i procedur w duchu zasad społecznej od-
powiedzialności biznesu i rozwoju zrównoważonego;

 • korporacje tym chętniej działają w sposób odpowiedzialny, im wyższą aktywność pre-
zentują i wyższy poziom reprezentują w tym zakresie instytucje edukacyjne i wspiera-
jące badania naukowe (wyższe uczelnie, szkoły biznesu, ośrodki naukowo-badawcze, 
think-tanki, poważne oficyny wydawnicze, środki masowego przekazu itp.);

 • przedsiębiorstwa tym chętniej angażują się w realizację zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu, im na większą skalę uczestniczą w pracach stowarzyszeń i sieci 
promujących te zasady;
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 • gotowość do respektowania pryncypiów społecznej odpowiedzialności biznesu jest 
funkcją skali instytucjonalizacji dialogu biznesu z państwem, związkami zawodowy-
mi, stowarzyszeniami, społecznością lokalną, wreszcie wszystkimi innymi grupami 
interesariuszy26.
Autor zwraca uwagę na fakt, że krajami, które odniosły szczególnie duże sukcesy 

i osiągnięcia, jeśli chodzi o wprowadzanie w życie zasad społecznej odpowiedzialności 
w biznesie i łączenie ich z troską o wysoką konkurencyjność, są państwa skandynaw-
skie. Duże osiągnięcia ma w tym zakresie zwłaszcza Finlandia, w którym to kraju mamy 
do czynienia z dążeniem do integrowania polityki wspierania konkurencyjności, inno-
wacyjności (w  tym innowacji społecznych) oraz społecznej odpowiedzialności i  roz-
woju zrównoważonego. Szczególnym źródłem inspiracji stać się może i powinna próba 
budowania przez ten kraj społecznie odpowiedzialnej gospodarki opartej na wiedzy. 
Narzędziem do realizacji tej koncepcji staje się działalność wspierających innowacyj-
ność (w tym społeczną innowacyjność) instytucji publicznych, takich jak SITRA czy 
TAKES.

Caux Round Table i Arcturus Innovations  
– implikacje dla realizacji zasad CSR 
na poziomie przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw

Poważnym źródłem inspiracji przy dążeniu do poprawy jakości instytucji oraz spo-
łecznie odpowiedzialnej gospodarki globalnej okazać się może także działalność orga-
nizacji międzynarodowych wspierających koncepcję społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i etyki w gospodarce i życiu publicznym. Chodzić tu może z jednej strony o Global 
Compact (międzynarodowe forum pod auspicjami ONZ kładące nacisk na przestrzega-
nie praw człowieka, zakaz dyskryminacji, ochronę środowiska oraz zwalczanie korup-
cji), z drugiej zaś o Caux Round Table (CRT). Ta ostatnia organizacja kładzie nacisk na 
wspieranie konkurencyjności międzynarodowej gospodarek i przedsiębiorstw w połą-
czeniu z dążeniem do przestrzegania zasad etyki biznesu i CSR w życiu gospodarczym 
oraz budowania relacji opartych na zaufaniu. Wychodzi z  założenia, że istnieje wiele 
różnych odmian kapitalizmu. Wyróżnić można m.in. modele takie, jak chiński, japoński, 
amerykański, różne wersje europejskiego. Rozróżnić też należy drapieżny kapitalizm, 
nastawiony na przetrwanie najlepiej przystosowanych, od etycznego kapitalizmu, w ra-
mach którego możliwe i pożądane staje się połączenie prywatnego interesu z dobrem 
publicznym oraz postawienie na przywództwo realizowane zgodnie z zasadami i rozwój 
kapitału społecznego. CRT stworzyło specyficzną listę zasad obowiązujących w biznesie 
(CRT Principles for Business) zorientowanych na przedsiębiorstwo jako całość oraz na 
jego relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy. 
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Podstawowe zasady Caux Round Table to: 
 • odpowiedzialność biznesu: od odpowiedzialności wobec akcjonariuszy do odpowie-

dzialności wobec interesariuszy,
 • ekonomiczne i społeczne oddziaływanie biznesu: ku innowacjom, sprawiedliwości 

i wspólnocie światowej,
 • zachowania biznesowe: od litery prawa do ducha zaufania,
 • poszanowanie dla reguł prawnych,
 • wsparcie dla wielostronnej wymiany handlowej,
 • poszanowanie środowiska,
 • unikanie działań sprzecznych z prawem27.

Poszczególne zasady kładą więc nacisk na takie kwestie, jak: konieczność uwzględ-
niania znaczenia wszystkich grup interesariuszy i ich ochrony, potrzebę pogodzenia in-
nowacyjności ze sprawiedliwością, znaczenie ducha zaufania (a nie tylko litery prawa), 
poszanowanie dla reguł gry i  przepisów prawnych, sprzyjanie wolności gospodarczej 
i eliminowanie ograniczeń w handlu, znaczenie ochrony środowiska oraz konieczność 
unikania działań sprzecznych z prawem (jak chociażby korupcji). W myśl zasad CRT 
sprawą zasadniczą jest dialog między interesariuszami, uwzględniający interesy poszcze-
gólnych ich grup: klientów, pracowników, właścicieli i inwestorów, dostawców, konku-
rentów oraz wspólnot lokalnych. 

Caux Round Table wypracował interesujące narzędzia w zakresie wprowadzania 
w życie na poziomie przedsiębiorstw koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
i etyki życia gospodarczego, a więc budowy relacji opartych na zaufaniu zarówno na 
poziomie przedsiębiorstw, jak i między nimi. Jednym z nich jest tzw. Arcturus Innova-
tions. Jest to specyficzna macierz, która służy ocenie i analizie stopnia wprowadzania 
relacji opartych na zaufaniu na poziomie przedsiębiorstw. Na jej podstawie specjaliści 
zajmujący się tą problematyką próbują badać i oceniać, czy i na ile przedsiębiorstwo 
w swojej działalności posiada oraz wykorzystuje narzędzia przewagi konkurencyjnej 
związane ze stosowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to też na-
rzędzie, dzięki któremu załoga i  kierownictwo korporacji uzyskać mogą wskazówki 
i porady w tym zakresie. Analiza ta dotyczy z jednej strony relacji z poszczególnymi 
grupami interesariuszy, z drugiej zaś – stopnia, w jakim w działalności korporacji (na 
poziomie centralnym oraz na poszczególnych szczeblach działalności) uwzględniane 
są priorytety i kryteria CRT.

Powyższa macierz uwzględnia 49 kryteriów. Są to wybrane ważne obszary mające 
istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz sześć grup interesariuszy, bę-
dących przedmiotem analizy. Macierz wskazuje 49 istotnych obszarów, gdzie występu-
je szansa na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa przez budowanie trwałych relacji 
opartych na zaufaniu oraz towarzyszące im możliwości wystąpienia ryzyka i  sposoby 
jego ograniczenia28. Arcturus Innovations wskazuje na prawa i obowiązki  interesariuszy 
(stakeholders) w kontekście przyjętych przez Caux Round Table zasad.
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TABelA 2. Macierz Arcturus Innovations
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1. Odpowiedzialność 
biznesu

Kryterium 
1.1

Kryterium 
1.2

Kryterium 
1.3

Kryterium 
1.4

Kryterium 
1.5

Kryterium 
1.6

Kryterium 
1.7

2. Ekonomiczne 
i społeczne 
oddziaływanie 
biznesu

Kryterium 
2.1.

Kryterium 
2.2

Kryterium 
2.3

Kryterium 
2.4 

Kryterium 
2.5

Kryterium 
2.6

Kryterium 
2.7

3. Zachowania 
biznesowe

Kryterium 
3.1

Kryterium 
3.2

Kryterium 
3.3

Kryterium 
3.4

Kryterium 
3.5

Kryterium 
3.6

Kryterium 
3.7

4. Poszanowanie dla 
reguł prawnych

Kryterium 
4.1

Kryterium 
4.2

Kryterium 
4.3

Kryterium 
4.4

Kryterium 
4.5

Kryterium 
4.6

Kryterium 
4.7

5. Wsparcie 
wielostronnej 
wymiany

Kryterium 
5.1

Kryterium 
5.2

Kryterium 
5.3

Kryterium 
5.4

Kryterium 
5.5

Kryterium 
5.6

Kryterium 
5.7

6. Poszanowanie 
środowiska

Kryterium 
6.1

Kryterium 
6.2

Kryterium 
6.3

Kryterium 
6.4

Kryterium 
6.5

Kryterium 
6.6

Kryterium 
6.7

7. Unikanie łamania 
prawa

Kryterium 
7.1

Kryterium 
7.2

Kryterium 
7.3

Kryterium 
7.4

Kryterium 
7.5

Kryterium 
7.6

Kryterium 
7.7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Young, Etyczny kapitalizm, Metamorfoza, Wrocław 2005, s. 83.

Poszczególne kryteria mogą być analizowane szczegółowo za pomocą odpowiednich 
kwestionariuszy i zestawów pytań pomocniczych. Kryteria te to w zasadzie pewne pro-
blemy pojawiające się w trakcie realizacji przez przedsiębiorstwo swojej strategii i misji. 
Kryterium 3.3 jest próbą oceny zachowań biznesowych przedsiębiorstwa w  stosunku 
do pracowników (przykładowo: w jakim stopniu moja firma wzbudza zaufanie wśród 
pracowników, czy na przykład dzięki skutecznej komunikacji i  dialogowi, wiarygod-
nemu systemowi oceny itp.?), natomiast kryterium 6.7 bierze pod uwagę kwestię, na 
ile w polityce i  strategii przedsiębiorstwa uwzględniane są ekologiczne aspekty relacji 
przedsiębiorstwo–społeczność lokalna (w jakim stopniu moja firma uwzględnia zagad-
nienia związane ze środowiskiem, wywierające wpływ na społeczność lokalną?)29. Po-
szczególnym komórkom macierzy przypisać można konkretne pytania istotne dla oceny 
działań przedsiębiorstwa w  poszczególnych obszarach oraz kierunków jego naprawy. 
Dodać należy, że każde z konkretnych kryteriów może podlegać jeszcze bardziej wni-
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kliwej i  szczegółowej analizie, zwłaszcza na poziomie średniego szczebla zarządzania. 
Można skonstruować listę nawet kilkuset pytań szczegółowych, służących zbadaniu ja-
kości działania przedsiębiorstwa i  jego wyników z  punktu widzenia zasad społecznej 
odpowiedzialności. Uwzględniać należy, jak wspomniano, przede wszystkim czy i na ile 
oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy są uwzględniane, ale też czy i na ile oni 
sami uczestniczą w kształtowaniu etycznego przedsiębiorstwa. Omawiana macierz może 
być stosowana w warunkach audytu zewnętrznego, może też być podstawą do samooce-
ny. Niektóre przedsiębiorstwa i korporacje (np. Nissan) przyjęły Arcturus Innovations 
jako jedno z ważnych elementów swojej strategii biznesowej.

Podstawowe kryteria analizy badane w tej macierzy to z jednej strony stopień przy-
swojenia sobie przez przedsiębiorstwo zasad realizacji biznesu opartego na zaufaniu, 
z drugiej zaś brane są pod uwagę poszczególne grupy interesariuszy. W efekcie poszcze-
gólne elementy macierzy służą ocenie (w skali 1–7), czy i na ile przedsiębiorstwo realizu-
je w odniesieniu do wszystkich oraz do poszczególnych interesariuszy zasady społecznie 
odpowiedzialnego biznesu oraz czy i na ile poprawa w tym zakresie służyć może podnie-
sieniu pozycji i  zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Powyższe rozważania nie 
ograniczają się do samych przedsiębiorstw. Macierz ta przydatna być może również na 
poziomie całych łańcuchów dostaw i osoby odpowiedzialne za ich kształtowanie powin-
ny starać się uwzględniać wnioski płynące z jej analizy. 

Podsumowanie: Ku społecznie odpowiedzialnej, 
zrównoważonej gospodarce globalnej 
i global governance – implikacje dla łańcuchów dostaw

Autorzy inspirujący się koncepcją kapitalizmu globalnego i aliansowego widzą po-
trzebę wprowadzenia większego niż do tej pory ładu do gospodarki globalnej, w szcze-
gólności zaś konieczność poddania korporacji transnarodowych kontroli i  włączenia 
ich w proces budowy nowej gospodarki globalnej. Ważnym elementem procesu budo-
wy społecznie odpowiedzialnego kapitalizmu globalnego staje się współcześnie – obok 
prawa – podejmowanie innych inicjatyw regulacyjnych i samoregulacyjnych. Należy do 
nich między innymi opracowywanie przez organizacje międzynarodowe, rządy, zrzesze-
nia zawodowe czy stowarzyszenia etycznych kodeksów postępowania dla podmiotów 
uczestniczących w gospodarce globalnej. Równocześnie same korporacje tworzą swoje 
własne etyczne kodeksy postępowania30.

J. Dunning podkreślał, że wbrew dość częstym sugestiom czy obawom państwo 
współczesne nie traci na znaczeniu. Przeciwnie – jego wysoka jakość i  efektywność, 
jakość instytucji życia publicznego jest warunkiem skutecznego rozwoju i odnoszenia 
sukcesu w  sytuacji gospodarki globalnej. To słabość państwa, słabość instytucji oraz 
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niski poziom rozwoju kapitału społecznego należą do głównych przeszkód w realizacji 
konkurencyjnego rozwoju gospodarczego. Obok państwa ważnym warunkiem wprowa-
dzania elementów efektywnego global governance stają się także inicjatywy o charakterze 
regionalnym i  integracyjnym oraz inicjatywy społeczne, wreszcie współpraca samych 
korporacji transnarodowych jako istotnych aktorów procesu rozwoju kapitalizmu glo-
balnego. 

Wydaje się, że zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i  etyki życia gospo-
darczego, w  szczególności zaś propozycje implementacji tych zasad (chociażby przy 
wykorzystaniu macierzy Arcturus Innovations) mogą i powinny być również istotnym 
źródłem inspiracji przy tworzeniu strategii logistycznych, w  tym strategii w  zakresie 
budowania nowoczesnych łańcuchów dostaw. Procesy tego rodzaju już obserwujemy 
(chociażby jeśli chodzi o formułowanie dobrych praktyk w zakresie budowy łańcuchów 
dostaw), daleko jest jednak jeszcze w tej dziedzinie do ideału31.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że również na poziomie przedsię-
biorstw (w tym zwłaszcza, choć niewyłącznie, globalnych korporacji) sprawą coraz waż-
niejszą staje się w toku ich dążenia do wzrostu konkurencyjności uwzględnianie etycz-
nego i społecznego wymiaru ich działalności, w tym zwłaszcza uwzględnianie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to bowiem kluczowe z punktu widzenia bu-
dowy relacji opartych na zaufaniu oraz dialogu między osobami odpowiedzialnymi za 
kształtowanie łańcuchów dostaw, łańcuchami dostaw oraz w ramach łańcuchów dostaw. 
W tym kontekście sprawą kluczową staje się uwzględnianie zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu oraz implikacji koncepcji kapitalizmu aliansowego J. Dunninga przy 
kształtowaniu globalnych łańcuchów dostaw, zwłaszcza zaś potrzeba dialogu między ich 
uczestnikami.
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The concept of Global and Alliance Capitalism – implications  
for the competitiveness of supply chains

Summary

The paper presents implications of the “Global Capitalism”, “Alliance Capitalism”, 
and Knowledge–Based Economy concepts for the competitiveness of supply chains. 
According to J. Dunning and his followers, modern capitalism is increasingly alliance-
oriented.  Particularly important here is the role of the Corporate Social Responsibility 
(CSR) concept, as well as social capital in building the competitiveness advantages on the 
micro and macro scale. The Author tries to present some interesting initiatives targeted 
at making globalization and competitiveness more human and ethical as well as social-
capital oriented. One of them is the activity of Caux Round Table organization and their 
instrument – Arcturus Innovations. The above-mentioned concepts are important for 
the trust building at the supply chains level.
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Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw 
w strukturach sieciowych

Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce

Metody poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej stale ewoluują, tak jak po-
jęcie samego przedsiębiorstwa. Na współczesnych rynkach coraz częściej można spo-
tkać struktury biznesowe niezgodne z  klasyczną definicją przedsiębiorstwa, oparte na 
jego alternatywnych teoriach (innowatorskich, kontraktualnych czy behawioralnych), 
w których redefiniuje się klasyczne rozumienie własności, kontroli i celów. Postępująca 
globalizacja, rosnąca rola społeczeństwa informacyjnego, niestabilność warunków ryn-
kowych oraz rozproszenie łańcuchów tworzenia wartości dodanej powodują, że coraz 
popularniejsze stają się modele funkcjonowania organizacji, które odpowiadają potrzebie 
szybkiego gromadzenia niezbędnych umiejętności i zasobów, ale bez potrzeby obciążenia 
sztywnymi strukturami organizacyjnymi. Należą do nich różne odmiany organizacji sie-
ciowych, w tym przedsiębiorstwa rozszerzone, organizacje wirtualne, czy fraktalne.

Podstawowym wyróżnikiem podejścia sieciowego jest oparcie struktury i strategii 
firm na ich kapitale relacyjnym. Przedsiębiorstwa są postrzegane jako elementy rozle-
głego systemu wielu podmiotów, które wzajemnie na siebie wpływają. Pojęciem klu-
czowym jest sama sieć, która jest zarówno systemem różnorakich powiązań między 
firmami, jak i sposobem koordynacji działań między nimi1. W sieci często brakuje cen-
tralnej jednostki koordynującej, a więzi budowane są swobodnie na zasadach rynko-
wych i partnerskich. Relacje sieciowe są jednak zwykle bardzo dynamiczne i podlegają 
nieustannym zmianom. Niektóre są utrzymywane i modyfikowane, inne znikają i poja-
wiają się nowe. Podstawową ich cechą jest komplementarny charakter, niepozbawiony 
jednak zachowań o  charakterze konkurencyjnym, gdyż część interesów uczestników 
sieci może być sprzeczna. Podejście sieciowe bazuje przy tym na takich perspektywach 
badawczych, jak2:

 • teoria zależności od zasobów (resource dependence model),
 • teoria wymiany społecznej (social exchange theory),
 • teoria aktora-sieci (actor-network theory),
 • teoria organizacji branży (theory of industrial organization),
 • marketing relacji i marketing partnerski,
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 • teoria kosztów transakcyjnych,
 • teorie behawioralne przedsiębiorstwa.

Współcześnie funkcjonuje wiele organizacji sieciowych, różniących się orientacją 
strategiczną, rozproszeniem geograficznym, czy też dynamiką relacji (rysunek 1). Ro-
snąca złożoność globalnych rynków powoduje, że nawet stabilne dotychczas struktu-
ry ulegają usieciowieniu (czy to za sprawą poszukiwania tańszej siły roboczej, nowych 
technologii, czy też działalności w międzynarodowych układach korporacyjnych). 

RySUNeK 1. Rodzaje sieci biznesowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, A roadmap for strategic research on vir-
tual organizations, [w:] L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh (Eds.), Processes and foundations for virtual organizations, 
Kluwer Academic 2003, s. 33–46.
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Uwarunkowania tworzenia organizacji sieciowych są już dosyć dobrze rozpoznane, 
podobnie jak zalety funkcjonowania w takich strukturach3. Problemem pozostaje odpo-
wiedź na pytanie, jak mierzyć efektywność struktur sieciowych.

Wysoka dynamika relacji we współczesnych organizacjach sieciowych powoduje, że 
ocena ich funkcjonowania nie może bazować wyłącznie na tradycyjnych miernikach 
efektywności. Organizacje sieciowe budują bowiem swoją pozycję rynkową na pod-
stawie takich źródeł przewagi konkurencyjnej, jak zarządzanie relacjami, zarządzanie 
kluczowymi umiejętnościami i zasobami, czy zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektu-
alnym. Tym samym, kwestia oceny efektywności ich funkcjonowania powinna, oprócz 
tradycyjnych wskaźników efektywności ekonomicznej, uwzględniać też wskaźniki od-
zwierciedlające osiągane w sieci efekty synergiczne oraz stabilność, adaptowalność i in-
nowacyjność tworzonych struktur.

Potencjalna efektywność organizacji sieciowych

Efektywność jest definiowana jako rezultat podjętych działań, opisywany relacją 
uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Tradycyjnie efektywność mierzymy, 
używając analizy wskaźnikowej wykorzystywanych zasobów, takich jak: praca, czas, pro-
dukcja czy kapitał. W szerszym ujęciu efektywność można jednak postrzegać z dwóch 
perspektyw – efektywności potencjalnej i  rzeczywistej. Efektywność potencjalna pro-
gnozuje źródła efektywności rzeczywistej funkcjonowania organizacji. Podczas analizy 
efektywności potencjalnej ocenia się możliwości organizacji, które mogą być wykorzy-
stane oraz ich wpływ na przyszłą efektywność. Analiza efektywności potencjalnej okre-
śla tym samym jakość funkcjonowania systemu organizacyjnego oraz kierunki jego do-
skonalenia4. Kryteriami oceny efektywności potencjalnej są:
 • stabilność – zdolność do zachowania swojej pozycji przy zakłóceniach wewnętrznych,
 • adaptacyjność – zdolność przystosowania organizacji do zmian w otoczeniu,
 • inwencyjność – zdolność do zmian w funkcjonowaniu organizacji podyktowana dą-

żeniem do celowego przekształcenia swojego otoczenia.
Powyższe kryteria mogą być stosowane do oceny różnorodnych struktur organiza-

cyjnych. W organizacjach sieciowych nabierają jednak szczególnego znaczenia, ponie-
waż zakłócenia wewnętrzne, zmiany w otoczeniu i konieczność stałej innowacyjności są 
kategoriami determinującymi ich powstawanie. 

Pierwsze kryterium, czyli stabilność struktur sieciowych jest w dużej mierze zapew-
niana odpowiednim zarządzaniem relacjami. Szczególnie istotnym czynnikiem jest za-
ufanie biznesowe i przestrzeganie reguł odpowiedzialnego biznesu5. Obie te sfery uła-
twiają regulację społecznych zależności w strukturach sieciowych, służąc minimalizacji 
postrzeganego ryzyka gospodarczego oraz determinując względną stabilność organiza-
cji działających w tymczasowych i rozproszonych strukturach rynkowych. Przykłado-
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we wskaźniki mogące służyć ocenie wiarygodności poszczególnych partnerów bizne-
sowych, a po uogólnieniu, ocenie stabilności całej organizacji, zostały zaprezentowane 
w tabeli 1.

TABelA 1. Przykładowe wskaźniki przestrzegania reguł odpowiedzialnego biznesu 

Wskaźniki 
ekonomiczne

a) wskaźnik inwestycji (nakłady inwestycyjne jako procent przychodów)
b) innowacyjność: nowe produkty do produktów ogółem
c) nakłady na B + R do przychodów

Wskaźniki 
dotyczące relacji 
z partnerami 
biznesowymi

a) liczba wspieranych miejsc pracy u dostawców (obroty z dostawcami do 
wydajności u dostawcy)

b) przeciętny czas płacenia faktur dostawcom
c) liczba dostawców, z którymi odbywa się spotkania na temat strategii firmy do 

łącznej liczby dostawców
d) liczba przyjętych reklamacji do liczby zgłoszonych reklamacji

Wskaźniki 
pracownicze

a) średnia wysokość wynagrodzenia kobiet do średniej wysokości wynagrodzenia 
mężczyzn w poszczególnych kategoriach zaszeregowania

b) rozpiętość wynagrodzeń (stosunek średniej dla 5% najlepiej zarabiających łącznie 
z zarządem do średniej dla 5% najsłabiej zarabiających)

c) liczba pracowników zwolnionych z programem zabezpieczającym do liczby 
wszystkich zwolnień

d) liczba godzin szkoleń łącznie do liczby godzin szkoleń dotyczących etycznych 
zasad postępowania w firmie

e) stosunek budżetu szkoleń do rocznych kosztów operacyjnych
f) liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach do łącznej liczby 

pracowników
g) liczba godzin szkolenia na jednego pracownika w poszczególnych kategoriach 

(kadra kierownicza, robotnicza)
h) liczba nowo przyjętych pracowników do łącznej liczby pracowników

Wskaźniki 
zaangażowania 
społecznego

a) środki finansowe przeznaczone na inwestycje społeczne (według priorytetów: 
sport, zdrowie, nauka, ochrona środowiska itp.)

b) liczba otrzymanych projektów od organizacji społecznych do liczby 
zrealizowanych projektów

c) dotacje finansowe o charakterze działalności dobroczynnej jako procent zysku 
brutto

Wskaźniki 
ekologiczne

a) zagospodarowane odpady do wytworzonych odpadów (recycling),
b) liczba naruszeń norm ochrony środowiska
c) wartość inwestycji zmniejszających oddziaływanie na środowisko do łącznej 

wartości inwestycji
d) indeksy ekoproduktywności (np. ilość materiałów wyprodukowanych do ilości 

zużytych surowców naturalnych, tzw. odmaterializowanie produkcji)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Roz-
woju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
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Z punktu widzenia organizacji sieciowych szczególnie ważne są wskaźniki ekono-
miczne i relacje z partnerami biznesowymi, ale także pozostałe mogą dostarczyć waż-
nych informacji dotyczących spodziewanej stabilności podejmowanej współpracy.

Efektywność potencjalna, czyli adaptacyjność, w  strukturach sieciowych zależy 
przede wszystkim od dostępnych zasobów oraz umiejętności i możliwości ich rekonfigu-
racji bądź pozyskiwania nowych6. Jednym ze sposobów oceny efektywności zarządzania 
zasobami przedsiębiorstwa jest wieloatrybutowy model zarządzania zasobami (WMZZ), 
zaproponowany przez ARC Advisory Group. Model ten obejmuje takie obszary strategii 
zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, jak7:

 • zasoby i poziomy interakcji, na których koncentruje się przedsiębiorstwo,
 • zakres czynności wykonywanych w ramach zarządzania zasobami,
 • wybrane podejście i technologie polepszające efektywność,

TABelA 2. Wymiary modelu oceny efektywności zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 

Obszar oceny 1 2 3 4 5

Poziom interakcji 
zasobów

komponent maszyna system proces przedsię- 
biorstwo

Zakres czynności nadzór usprawnienie 
niezawodności

usprawnienie 
wydajności

usprawnienie 
funkcjonalności

zapewnienie 
elastyczności

Podejście do 
polepszenia 
efektywności

reaktywne prewencyjne predyktywne niezawod- 
nościowe

optymalizacyjne

Technologia 
polepszenia 
efektywności

testowanie 
sprzętu

monitorowanie 
użycia

monitorowanie 
stanu

monitorowanie 
stanu on-line

samodiagnoza

Zakres 
wykorzysty- 
wania zasobu

wydziałowy fabryka jednostka 
biznesowa

całe przedsię- 
biorstwo

cały łańcuch 
dostaw

Poziom 
współpracy

dzielenie się 
informacją

planowanie rozwiązywanie 
problemów

ustalanie celów dzielnie się 
odpowie- 
dzialnością

Integracja 
z systemami 
informacyjnymi

finanse zaopatrzenie zarządzanie 
produkcją

zarządzanie 
przedsię- 
biorstwem

zarządzanie 
przepływem 
wartości

Podstawowe 
mierniki

koszty 
utrzymania

dostępność 
zasobów

wydajność 
zasobów

OEE (ogólna 
efektywność 
wyposażenia)

ROA 
(rentowność 
aktywów)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Snitkin, Collaborative EAM achieves the full vision of enterprise asset manage-
ment, ARC Advisory Group, 2004.
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 • zasoby wykorzystywane przez zespół zarządzający, oczekiwany poziom współpracy 
i integracja z systemami informacyjnymi przedsiębiorstwa,

 • wyniki osiągane w ramach zarządzania zasobami.
Poszczególne wymiary modelu są podzielone w ramach pięciostopniowej skali, po-

magającej rozpoznać i ocenić poszczególne obszary zarządzania zasobami w przedsię-
biorstwie oraz wskazać pole do ulepszeń (tabela 2).

Do najbardziej pożądanych poziomów zarządzania zasobami organizacji sieciowych 
należą poziomy 4 i 5, we wszystkich mierzonych przez model wymiarach. Model WMZZ 
może być szczególnie przydatny do szybkich audytów lub do samooceny efektywności 
poszczególnych przedsiębiorstw należących do sieci. Uzupełniającym narzędziem, słu-
żącym ocenie efektywności zarządzania posiadaną pulą zasobów, może być teoria trwa-
łej przewagi konkurencyjnej (SCA – Sustainable Competitive Advantage) – tabela 3. 

TABelA 3. Kryteria oceny zasobów pod kątem teorii trwałej przewagi konkurencyjnej 

Wartość 
zasobu

Rzadkość 
zasobu

Imitowalność 
zasobu

Wymienialność 
zasobu

Pozycja  
konkurencyjna

Efektywność 
organizacji

Niecenny nierzadki imitowalny wymienialny brak poniżej średniej

Cenny nierzadki imitowalny wymienialny częściowa 
konkurencyjność

średnia

Cenny rzadki nieimitowalny wymienialny tymczasowa 
przewaga 
konkurencyjna

powyżej średniej 
(krótkoter- 
minowo)

Cenny rzadki nieimitowalny niewymienialny trwała przewaga 
konkurencyjna

wysoka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Carmeli, Assessing Core Intangible Resources, „European Management Jour-
nal” 2004, vol. 22, No. 1.

Zgodnie z założeniami teorii SCA, zasoby wpływające na osiągnięcie trwałej przewa-
gi konkurencyjnej i wysokiej efektywności muszą być8:

 • cenne (wpływać na polepszenie efektywności firmy),
 • rzadkie (posiadane przez małą liczbę firm, a potrzebne wielu przedsiębiorstwom),
 • nieimitowalne (bardzo trudne lub kosztowne do skopiowania),
 • niewymienne (bardzo trudne do zastąpienia innym zasobami).

Tylko taka konfiguracja cech posiadanych zasobów może zapewnić przedsiębiorstwu 
stabilną pozycję w strukturze sieciowej, niezagrożoną przez innych konkurentów, pró-
by skopiowania bądź zastąpienia oferowanych zasobów. Nie można jednak zapominać, 
że w celu zapewnienia organizacji możliwości przystosowania się, oprócz odpowiedniej 
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puli zasobów równie ważne jest posiadanie odpowiednich umiejętności. To one decydu-
ją o efektywności procesów zachodzących w organizacji. Umiejętności mające wpływ na 
efektywność całej organizacji sieciowej zawarto w tabeli 4.

Ostatni element wpływający na potencjalną efektywność w strukturach siecio-
wych, to zapewnienie innowacyjności. Działania w tym zakresie są domeną zarzą-
dzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. W tym kontekście można wyróżnić cztery 
rodzaje procesów sprzyjających podnoszeniu efektywności organizacji sieciowych. 
Wymienione w  tabeli 5 wskaźniki dają ogólny obraz efektywności wykorzystania 
kapitału intelektualnego oraz strategii innowacyjnej danego przedsiębiorstwa. Wraz 
z oceną pozostałych kryteriów, mogą one stanowić kompleksową bazę referencyjną,

TABelA 4. Wskaźniki umiejętności przedsiębiorstw 

Umiejętności Przykładowe wskaźniki

Zdolności 
produkcyjne

• dokumentacja procesów produkcyjnych (wielkość, czas, elastyczność, jakość)
• specyfikacja techniczna posiadanych zasobów, certyfikaty
• kwalifikacje pracowników, historia pracy

Zdolności 
dostawcze

• dokumentacja dostaw (harmonogram, wielkość, jakość)
• udokumentowana elastyczność w sytuacjach kryzysowych

Usprawnianie 
procesów 
i zdolności 
innowacyjne

• dokumentacje stałych usprawnień w procesie produkcyjnym i dostawczym
• dokumentacja stałej obniżki kosztów w kluczowych procesach
• dokumentacje ulepszeń procesów i oferowanych produktów (funkcjonalnych 

i kosztowych)
• dokumentacja pracy badawczo-rozwojowej (patenty, prace racjonalizatorskie itp.)
• liczba opanowanych technologii wytwórczych i rynków
• kwalifikacje i doświadczenie pracowników naukowo-technicznych
• relacje z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami, ekspertami

Zarządzanie 
relacjami

• dedykowani pracownicy do obsługi kluczowych klientów
• wykwalifikowany personel obsługi posprzedażowej
• zdolność do przyjęcia perspektywy klienta i stałego polepszania obsługi
• dzielenie się wiedzą i zintegrowany system informacyjny

Zdolności 
sieciowe

• personel podziela i wspiera wspólne cele
• utrzymywanie wielopoziomowych relacji z partnerami i dokumentacja procesów 

dostosowawczych (w zakresie produkcji, logistyki itp.)
• efektywny system komunikacji i dokumentacja działań prowadzących do obopólnych 

zysków
• oferowanie pełnej, „zewnętrznej” obsługi całych procesów biznesowych 

(projektowanie, produkcja, dystrybucja)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Carmeli, Assessing Core Intangible Resources, „European Management Jour-
nal” 2004, vol. 22, no. 1; K.E.K. Möller, P. Törrönen, Business suppliers’ value creation potential. A capability-based analysis., 
„Industrial Marketing Management” 2003, No. 32.
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TABelA 5. Wskaźniki procesów rozwojowych w przedsiębiorstwach 

Rodzaj działania Wskaźniki efektywności

1. Działania związane 
z presją rynku

Stosunek inwestycji i szkoleń sprzyjających zdobywaniu pozycji na danym rynku 
do wszystkich szkoleń i inwestycji

2. Działania związane  
z wykorzystaniem 
kapitału 
intelektualnego

Stosunek wartości produktów wypracowanych przez pracowników posiadających 
tytuł naukowy (ważony liczbą lat doświadczenia pracowniczego) do wartości 
produktów wytworzonych przez ogół pracowników (ważony liczbą lat 
doświadczenia pracowniczego); ocenia on zakres i długotrwałość inwestycji 
w wyedukowaną kadrę pracowniczą

3. Działania 
produkcyjne

Wielokryterialny miernik obejmujący:
a) zysk osiągnięty z produktów kluczowych do ogółu zysku
b) liczbę produktów kluczowych do ogólnej liczby produktów
c) liczbę prototypów nowych produktów, przeznaczonych na nowe rynki, do 

ogólnej liczby produktów
d) liczbę rynków, na których organizacja jest obecna, do ogólnej liczby dostępnych 

jej obszarów działania
e) liczbę produktów sygnowanych własną marką do ogólnej liczby produktów
f) zysk osiągnięty poprzez własne kanały dystrybucji do zysku ogólnego
Po zsumowaniu poszczególnych mierników i podzieleniu przez okres działalności 
organizacji, tak obliczony wskaźnik można traktować jako odzwierciedlenie jej 
kompetencji produktowych

4. Działania 
projektowe

Wielokryterialny miernik obejmujący:
a) zysk osiągnięty z przeprowadzonych projektów do zysku całkowitego
b) liczbę zrealizowanych projektów do ogólnej liczby podjętych projektów
c) liczbę projektów finansowanych z funduszy własnych do ogólnej liczby 

projektów
d) liczbę szkoleń pracowników związanych z konkretnymi projektami do ogólnej 

liczby szkoleń
e) liczbę pracowników pracujących nad projektem u klienta do ogólnej liczby 

pracowników pracujących poza jednostkami macierzystymi
f) maksymalną liczbę projektów realizowanych jednocześnie do tej liczby 

powiększonej o ogólna liczbę projektów
Po zsumowaniu poszczególnych mierników i podzieleniu przez okres działalności 
organizacji, tak obliczony wskaźnik można traktować jako odzwierciedlenie jej 
kompetencji projektowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Banerjee, Resources dependence and core competencies: insights from Indian 
software firms, „Technovation” 2003, No. 23.

pozwalającą określić, które z działań podejmowanych indywidualnie przez przedsiębior-
stwa lub przez centrum strategiczne danej organizacji sieciowej mają największy wpływ 
na potencjalną efektywność całej sieci.
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Rzeczywista efektywność organizacji sieciowych

O ile potencjalną efektywność organizacji sieciowych można rozpatrywać na róż-
ne sposoby oraz istnieje już wiele wskaźników, które można w tym celu wykorzystać, 
to znacznie bardziej złożonym problemem jest rzeczywista efektywności współpracy 
przedsiębiorstw w strukturach sieciowych. Do jej oceny należy sięgnąć do teorii gier, 
teorii kosztów transakcyjnych oraz problematyki sieci społecznych. Warto przy tym pa-
miętać, że oprócz wymiernych wskaźników, takich jak koszt, czas, czy jakość wyrobów, 
w organizacjach sieciowych liczą się też kwestie niewymierne, takie jak: wzajemność, 
zaufanie czy reputacja. Mają one tym większe znaczenie, im bardziej dynamiczna i opor-
tunistyczna jest dana sieć powiązań biznesowych.

TABelA 6. Typy korzyści osiągane w strukturach sieciowych

Korzyści własne (KW) – osiągane przez przedsiębiorstwo 
pi, jako rezultat wykonania zadania zl, w ramach 
całkowitej liczby niezależnych zadań L oraz całkowitej 
liczby zależnych zadań M

Korzyści otrzymywane (KO) – osiągane przez 
przedsiębiorstwo pi, kiedy przedsiębiorstwo pj wykonuje 
zadanie zl (perspektywa przedsiębiorstwa pi)

Korzyści dostarczane (KD) – korzyści płynące od 
przedsiębiorstwa pj do przedsiębiorstwa pi, będące 
rezultatem wykonania zadania zl (perspektywa 
przedsiębiorstwa pj)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: L.M. Camarinha-Matos, A. Abreu, Performance indicators based on collaboration 
benefits, [w:] Camarinha-Matos L.M. et al, Collaborative networks and their breeding environments, Springer 2005, s. 273–282.

Tak stawianym założeniom próbuje sprostać koncepcja „korzyści z wykonanego 
zadania” (ang. Task Performance Benefits), opracowana przez profesora Luisa M. 
Camarinha-Matos9. Uwzględnia ona podstawowe pytanie stojące przed przedsię-
biorstwami działającymi w  ramach różnych struktur sieciowych: Czy korzyści ze 
współpracy przewyższają koszty pośrednie, częściową utratę kontroli nad łańcu-
chem wartości i zagrożenia płynące z ogólnie rozumianego ryzyka gospodarczego? 
Podstawą tej koncepcji jest założenie, że pojęcie korzyści jest pojęciem złożonym, 
obejmującym nie tylko aspekty ekonomiczne, ale też kwestie wzajemnych relacji. 
Tym samym, efekty podejmowanych działań mogą być niezależne (korzyści z wy-
konanego zadania – KzWZ ) lub zależne od partnerów (zależne korzyści z wykona-
nego zadania – ZKzWZ). 
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TABelA 7. Wskaźniki efektywności współpracy w strukturach sieciowych

Suma dostarczonych korzyści (SDKi) – suma korzyści dostarczonych 
przez przedsiębiorstwo pi do wszystkich partnerów w sieci;
N – liczba wszystkich przedsiębiorstw w sieci

Korzyści zewnętrzne (KZi) – suma korzyści otrzymanych przez 
przedsiębiorstwo pi jako rezultatów działalności pozostałych 
przedsiębiorstw

Całkowite korzyści indywidualne (CKIi) – suma korzyści własnych 
i korzyści zewnętrznych

Indywidualnie wygenerowane korzyści (IWKi) – suma korzyści 
własnych i dostarczonych korzyści przez przedsiębiorstwo pi

Całkowite korzyści otrzymane (CKO) – suma korzyści otrzymanych 
przez partnerów

Całkowite korzyści dostarczone (CKD) – suma korzyści 
dostarczonych przez partnerów

Całkowite korzyści sieci (CKS) – suma korzyści osiągniętych
przez partnerów

Kapitał społeczny (KS) – gęstość relacji między partnerami w sieci;
R – liczba relacji w sieci, N – liczba przedsiębiorstw w sieci

Obserwowany wkład w relacje sieciowe (OWRSi) – wskaźnik 
liczby połączeń wychodzących z przedsiębiorstwa pi do 
innych przedsiębiorstw w sieci, który obrazuje zaangażowanie 
przedsiębiorstwa w funkcjonowanie sieci

Obserwowana korzyść z relacji sieciowych (OKRSi) – wskaźnik 
liczby połączeń przychodzących do przedsiębiorstwa pi od innych 
przedsiębiorstw w sieci, który obrazuje popularność
i reputację przedsiębiorstwa.

Wskaźnik wzajemności (WZ) – wskaźnik równowagi
pomiędzy korzyściami dostarczanymi a otrzymywanymi 
przez przedsiębiorstwo.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: L.M. Camarinha-Matos, A. Abreu, Performance indicators based on collabora-
tion benefits, [w:] Camarinha-Matos L.M. et al., Collaborative networks and their breeding environments, Springer 2005, 
s. 273–282.



Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych 99

Przykładem korzyści zależnej może być obecność w sieci przedsiębiorstwa o wyso-
kiej reputacji, co umożliwia zdobycie lukratywnego kontraktu, który w innym przypad-
ku byłby nieosiągalny dla pozostałych partnerów. W myśl tak przyjętych założeń, korzy-
ści w układach sieciowych można podzielić na (tabela 6):

 • własne (KW),
 • otrzymane (KO),
 • dostarczane (KD).

W  tak określonym układzie zależności, jako wskaźniki efektywności współpracy 
w strukturach sieciowych można przyjąć podane w tabeli 7.

W celu pogłębionej analizy, wszystkie zaprezentowane wskaźniki można poddać nor-
malizacji oraz określić ich dynamikę. Dzięki temu mogą być one niezwykle przydatnym na-
rzędziem w ocenie efektywności funkcjonowania sieci biznesowych, ocenie potencjalnych 
kontrahentów, czy też ocenie atrakcyjności przystąpienia do danej sieci przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Przedstawione rozważania wskazują, że ocena efektywności funkcjonowania orga-
nizacji sieciowych wymaga wielopoziomowego podejścia, odzwierciedlającego złożono-
ści relacji gospodarczych w nich zachodzących. Na poziomie całej organizacji sieciowej 
ważna jest ocena jej efektywności rzeczywistej, która uwzględnia wzajemne relacje mię-
dzy partnerami biznesowymi i  osiągane efekty synergiczne. Z  kolei na poziomie po-
szczególnych przedsiębiorstw wchodzących w skład dostępnej puli zasobów kontrahen-
tów, ważne jest określenie efektywności potencjalnej. Jej ocena, polegająca na określeniu 
wpływu poszczególnych partnerów na potencjalną stabilność, adaptacyjność i inwencyj-
ność całej organizacji, powinna decydować o przyjęciu danego przedsiębiorstwa do sieci, 
określać jego pozycję w strukturze wzajemnych powiązań oraz inicjować zmiany służące 
podniesieniu efektywności całej organizacji sieciowej.
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enterprise cooperation performance assessment  
in network structures

Summary

The highly dynamic relations appearing in modern network structures result in the 
fact that their evaluation exceeds the limits of traditional performance analysis. Network 
organizations establish their market position on the grounds of competitive advantage 
comprising relation management, core competences and resources management, as well 
as knowledge and intellectual capital management. Therefore, the performance evalu-
ation must not only involve traditional indicators of economic performance, but also 
take into the account those indicators that show synergy results posted within networks, 
together with stability, adaptability, and innovativeness of particular structures.
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Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw 
w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności 

regionalnych sieci kooperacyjnych

Wstęp

W  dzisiejszych burzliwych czasach kluczem do rentowności i  rozwoju przedsię-
biorstw jest zajęcie oraz stałe doskonalenie pozycji konkurencyjnej przez przedsiębior-
stwa, a powodzenie osiągają one dzięki umiejętności stałego zwiększania efektywności 
działania. Nasilająca się konkurencja wyzwala wiele procesów. Przykładem jest koniecz-
ność współpracy firm konkurujących dotychczas ze sobą w celu osiągnięcia koncentra-
cji oferty i specjalizacji, tak aby zwiększyć oddziaływanie na rynek. Fenomen klastrów 
jest obserwowany od wielu lat, jednak jako koncepcja zwiększania konkurencyjności 
regionalnych sieci kooperacyjnych w skali globalnej została spopularyzowana stosun-
kowo niedawno przez M.E. Portera. Zmieniające się dynamicznie otoczenie oraz wzrost 
wymagań klientów powodują, że procesy umożliwiające szybkie i  niezawodne zaspo-
kojenie popytu nawet na odległych rynkach mogą stać się istotnym źródłem przewagi 
konkurencyjnej. Podobnie klastry, poszukują najlepszych strategii internacjonalizacji, 
by uczestniczyć aktywnie i korzystać z procesów globalizacji. 

Celem artykułu jest prezentacja koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw oraz jej 
znaczenia w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci koope-
racyjnych. W celu zobrazowania tematyki zostanie przedstawiony przykład Holender-
skiego Klastra Kwiatowego. 

Koncepcja klastrowych łańcuchów dostaw 
a umiędzynarodowienie działalności sieci kooperacyjnych

Według klasycznej już definicji M.E. Portera klaster to geograficznie skupisko wza-
jemnie powiązanych przedsiębiorstw reprezentujących tę samą branżę, ich wyspecjalizo-
wanych dostawców, przedsiębiorstw świadczących im usługi, przedsiębiorstw działających 
w branżach pokrewnych i wspomagających oraz powiązanych z tymi przedsiębiorstwami 
instytucji i organizacji społecznych (uczelni, centrów szkoleniowych, instytutów B + R, sto-
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warzyszeń branżowych, administracji rządowej i pozarządowej itp.)1. Tego typu strukturę, 
w której zaangażowane są trzy rodzaje podmiotów: firmy funkcjonujące w ramach klastra, 
rząd/samorząd oraz środowisko badawcze określa się mianem potrójnej helisy (ang. triple 
helix)2. Klastry występują w większości regionów świata, niezależnie od panujących tam 
systemów gospodarczych. W naukach o zarządzaniu klaster rozumiany jest jako pewna 
specyficzna forma organizacji działań gospodarczych, uważana za najbardziej dojrzałą 
z punktu widzenia możliwości do podtrzymywania rozwoju oraz umiejętności zdobywa-
nia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej3. Szczególnie interesujące jest zjawisko eks-
pansji klastrów na rynki zagraniczne i ich zdolność konkurowania nawet w skali globalnej. 
Zjawisko to określane jest mianem mobilności klastrów i wynika z ich potrzeby uczestnic-
twa w procesach globalizacji i internacjonalizacji4. 

Należy pamiętać, że globalizacja sektorów skupia się na zdolności przedsiębiorstw do 
konfigurowania i koordynowania swoich działań, zmierzających do powiększenia wartości 
dodanej ponad granicami państw. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w skali światowej 
wymaga podnoszenia efektywności. Kluczem do tego jest dobranie optymalnej relacji mię-
dzy globalną integracją a jej lokalnym dostosowaniem5. Współzależność klastrów i rynków 
globalnych może mieć istotne znaczenie. Rynki globalne większości branż oferują firmom 
wiele możliwości zwiększania efektywności przez doskonalenie na różnych etapach łańcu-
cha wartości, począwszy od dostępności do źródeł surowców i komponentów, przez pro-
dukcję po niższych kosztach, aż po dostęp do segmentów rynkowych. W celu osiągnięcia 
długoletniej witalności, lokalne klastry muszą mieć zdolność przyciągania kapitału, umie-
jętności oraz innych zasobów z całego świata, tak aby stać się częścią rynków globalnych. 
Firmy wewnątrz klastra muszą posiadać wystarczający dostęp do rynków światowych (za-
równo źródeł zaopatrzenia, jak i rynków nabywców), aby móc utrzymać swą efektywność 
oraz konkurencyjność. W związku z powyższym dynamiczny klaster charakteryzuje się6: 
1) dynamiką lokalną, 
2) atrakcyjnością w skali globalnej, 
3) globalnym zasięgiem rynkowym. 

W kontekście budowania międzynarodowej konkurencyjności klastra, szczególnego 
znaczenia nabierają umiejętności organizacji i budowy łańcuchów dostaw, które dzięki 
swoim kompetencjom zwiększają mobilność inicjatyw klastrowych i umożliwiają fak-
tyczny dostęp do rynków światowych. 

Zapoznając się zarówno z literaturą przedmiotu, jak i poradnikami praktycznymi dla 
twórców inicjatyw klastrowych, można odnieść wrażenie, że klastry to głównie formy 
organizacyjne o charakterze horyzontalnym, skupiające przede wszystkim wytwórców. 
Już jednak M.E. Porter wskazywał, iż klastry to równocześnie integracja pionowa dzia-
łających podmiotów7. Istnienie komplementarności producentów w klastrze umożliwia 
odnoszenie korzyści przez klienta w postaci one stop shopping (jedno miejsce zakupów). 
W konsekwencji pozwala to na obniżenie kosztów transakcji oraz prowadzi do osiągnię-
cia efektu skali w dystrybucji.
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Obserwowana współzależność sukcesu w rozwoju klastrów i łańcuchów dostaw jest 
na tyle istotna, iż stała się ona jednym z kierunków rozwoju teorii klastrów, określanym 
jako teoria klastrowych łańcuchów dostaw (theory of cluster supply chain)8. Podstawą tej 
teorii jest między innymi konstatacja, iż klastry i łańcuchy dostaw skupiają się na wspól-
nym celu, jakim jest utrzymanie i zwiększanie konkurencyjności danej grupy przedsię-
biorstw, używając dostępnej wiedzy (informacji). A.S. Carrie uważa, iż w  przyszłości 
konkurencja będzie się odbywać raczej między regionalnymi klastrami niż pojedynczy-
mi przedsiębiorstwami i  ich łańcuchami dostaw, gdyż łańcuch dostaw zbudowany na 
bazie inicjatywy klastrowej ma więcej korzyści wynikających z samej istoty klastra niż 
łańcuch dostaw geograficznie rozproszony. Stąd przewiduje on, iż w przyszłości klastro-
we łańcuchy dostaw zdominują poszczególne przemysły9. 

RySUNeK 1. Potrzeby internacjonalizacji według faz rozwoju klastrów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Kocker G. zu, Buhl C.M, Internationalization of Networks, Barriers and Enablers, 
Study: Empirical analysis of selected European networks, Federal Ministry of Economics and Technology, Berlin 2007, s. 6–10.

Z drugiej strony, zagadnienie internacjonalizacji klastrów i sieci kooperacyjnych jest 
stosunkowo słabo rozpoznane. Jedno z  niewielu badań na ten temat dowodzi, iż ro-
snąca liczba inicjatyw klastrowych jest odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania globalnej 
konkurencji10. Pomimo pozytywnej motywacji do konkurowania na rynkach zagranicz-
nych tylko 10 % badanych klastrów potwierdziło posiadanie strategii bądź konkretnych 
planów internacjonalizacji. Natomiast około 75  % badanych miało niesprecyzowane 
pojęcie na temat sposobów konkurowania na rynkach zagranicznych. Wnioski z badań 
sugerują, iż istnieje korelacja między skonkretyzowanymi potrzebami w zakresie inter-
nacjonalizacji a wiekiem badanych klastrów. Na rysunku 1 zobrazowano schematycznie 
trzy grupy wiekowe, którym odpowiada równocześnie rozmiar klastrów i ich potrzeby 
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internacjonalizacji. Zgodnie z przytoczonymi wynikami badań klastry w fazie embrio-
nalnej czyli początkowej są najmniejsze w zakresie oddziaływania na rynek i odznaczają 
się najmniejszymi potrzebami w zakresie internacjonalizacji. Największe potrzeby i naj-
bardziej sprecyzowane plany ekspansji zagranicznej mają z  kolei klastry w  tzw. fazie 
dojrzałości. Prezentowane wyniki badań potwierdzają zarówno znaczenie problematyki 
w budowaniu konkurencyjności klastrów, jak i wskazują na potrzebę podjęcia dalszych 
badań w tym zakresie.

Strategia rozwoju międzynarodowej konkurencyjności 
łańcucha dostaw na przykładzie 
Holenderskiego Klastra Kwiatowego 

Rozwój Holenderskiego Klastra Kwiatowego. Historia tego klastra sięga XVI wie-
ku, kiedy to rozpoczęto uprawę sprowadzanych z zagranicy tulipanów. Przez kolejne lata 
doskonalono technikę uprawy roślin, pokonując kolejne bariery, m.in. niesprzyjającego 
klimatu oraz dostępności powierzchni pod uprawę. Równocześnie zachodziły procesy 
doskonalące organizację lokalnych producentów. W  1887  r. otwarto pierwszą aukcję 
kwiatową11. Aukcje rozwijały się jako ogniwa pośredniczące w  handlu, dostępne dla 
wszystkich podmiotów w tzw. regionie Holandii Zachodniej (obejmującej miasta Am-
sterdam, Rotterdam, Hagę). Stał się on wiodącym ośrodkiem w handlu kwiatami i miej-
scem stałej wymiany informacji. Konkurencyjne środowisko powstałe w tym regionie 
dało podstawę do szybkiego rozwoju silnego klastra. Jako źródła jego pierwotnego suk-
cesu wymienia się przede wszystkim: dostępność kapitału, rozwinięty system logistycz-
ny oraz duży rynek krajowy. Szczególne znaczenie ma doskonałe położenie geograficzne 
blisko takich państw Europy Zachodniej, jak: Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Lo-
kalizacja taka oznacza, że w promieniu 500 km jest dostępny rynek ok. 170 mln konsu-
mentów, a w promieniu 1000 km znajduje się prawie 250 mln konsumentów12. W konse-
kwencji, rosnąca specjalizacja oraz doskonalenie kompetencji logistycznych sprawiły, że 
Holenderski Klaster Kwiatowy zaczął konkurować na rynkach międzynarodowych, co 
jest zgodne z rozwojem potrzeb w zakresie internacjonalizacji klastrów w fazie dojrza-
łości (por. rysunek 1). Obecnie holenderski przemysł kwiatowy reprezentuje tylko 12 % 
światowej powierzchni upraw kwiatowych i posiada aż 42 % udział w światowej produk-
cji kwiatów13. W zdecydowanej większości ten rezultat osiągany jest dzięki organizacji 
Holenderskiego Klastra Kwiatowego.

Klastrowy łańcuch dostaw. Sukces Holenderskiego Klastra Kwiatowego upatrywa-
ny jest w umiejętności stworzenia silnego i zrównoważonego łańcucha wartości, którego 
podstawą jest wysoko innowacyjny, dynamiczny w każdym ogniwie oraz międzynaro-
dowo zorientowany łańcuch dostaw.
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RySUNeK 2. Kwiatowy łańcuch wartości

Źródło: Opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa skupione w  klastrze reprezentują wszystkie rodzaje działalności 
związane z branżą kwiatową, m.in.: produkcję nasion, hodowlę sadzonek, uprawę roślin 
kwiatowych, florystykę, nawożenie, ochronę biologiczną, pakowanie, magazynowanie, 
transport, obsługę informatyczną itd. (por. rysunki 2 i 3). Klaster oferuje całoroczny sze-
roki i zróżnicowany asortyment produktów w ramach koncepcji one stop shopping, której 
towarzyszy system natychmiastowej płatności za towar. W tej koncepcji każde ogniwo 
odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu wartości dodanej dla klienta, jednak central-
nym miejscem klastra kwiatowego są aukcje. Rozwijały się one w efekcie silnej kooperacji 
zrzeszonych w nich przedsiębiorstw. System aukcji służy następującym celom14:

 • tworzeniu powiązań między producentami a detalistami,
 • koncentracji popytu i podaży,
 • wprowadzeniu przejrzystości w ustalaniu cen.

Korzyści, które wymieniony system dostarcza, powodują, iż większość producentów 
kwiatów w Holandii jest stowarzyszona w jednej z aukcji kwiatowych i tylko 5 % holen-
derskiej produkcji jest sprzedawana bezpośrednio do firm handlowych.

Największą światową organizacją aukcyjną jest FloraHolland, która powstała 
w 2008 r. w wyniku połączenia się dwóch największych holenderskich aukcji FloraHol-
land i Bloemenveiling Aalsmeer15. Obejmuje ona sześć aukcji zlokalizowanych najbliżej 
terenów produkcyjnych oraz hubów logistycznych. Aukcje Aalsmeer, Naaldwijk i Rijns-
burg są skoncentrowane głównie na obsłudze klientów eksportowych. Natomiast dome-
ną aukcji w Venlo, Bleiswijk i Eelde jest obsługa lokalnego rynku. W 2009 r. w trakcie 246 
dni aukcyjnych zrealizowano sprzedaż w wysokości 3861 mld EUR. Z aukcją współpra-
cowało w tym czasie 8000 dostawców. Prawie 5000 spośród nich to członkowie aukcji, 
z których zdecydowana większość (4450 firm) pochodzi z Holandii. Dodatkowo z Flo-
raHolland stale współpracuje prawie 3000 firm handlowych (2923 podmiotyw 2009 r.). 
Przeciętna szerokość oferowanego asortymentu podczas aukcji to 20 000 kwiatów (cię-
tych, doniczkowych itd.).

Wprowadzenie aukcji, jako pośrednika usprawniającego procesy kupna i sprzedaży, 
spowodowało rozwój klastra kwiatowego w wymiarze regionalnym, a w dalszej kolejno-
ści, dzięki rosnącej sile przyciągania coraz większej liczby podmiotów z innych krajów, 
doprowadziło do umiędzynarodowienia działalności klastra kwiatowego.
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RySUNeK 3. Mapa Holenderskiego Klastra Kwiatowego

Źródło: P. Collazzo, The Dutch Flower Cluster: Regional Challenges of a Global Player, [w:] Clusters as Drivers of Regional 
Competitiveness: Strategic and Policy Issues, materiały z konferencji międzynarodowej, Center for Competitiveness of the 
University of Fribourg, Scientific and Technological Center of Fribourg, 25 March 2011, s. 4.

W  tabelach 1 i  2 zaprezentowano największe rynki importowe i  eksportowe 
w działalności aukcji FloraHolland. Analizując przedstawione w tabelach dane, za-
uważa się wysoki stopień internacjonalizacji Holenderskiego Klastra Kwiatowego 
oraz zwiększający się rozmiar klastrowego łańcucha dostaw, który swoim zasięgiem 
obejmuje już kilka kontynentów.
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TABelA 1. Najwięksi importerzy FloraHolland

Państwo Wartość: import 2009 r. 
mln EUR

Udział w imporcie ogółem 
%

Kenia 234 36,7

Etiopia 95 14,9

Izrael 80 12,5

Belgia 37 5,9

Ekwador 37 5,9

Niemcy 37 5,8

Dania 17 2,6

Hiszpania 14 2,2

Zimbabwe 14 2,2

Włochy 13 2,0

Pozostali 60 9,5

Razem 639 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: FloraHolland Market Information & Market Analysis Department, FloraHolland 
– Key Figures 2009, s. 7.

TABelA 2. Najważniejsze kierunki eksportu FloraHolland

Państwo Wartość eksportu 2009 r. 
mln EUR

Udział w eksporcie ogółem 
%

Niemcy 1 528 31,3

Wielka Brytania 656 13,4

Francja 646 13,2

Włochy 323 6,6

Belgia 212 4,3

Rosja 136 2,8

Szwajcaria 135 2,8

Dania 135 2,8

Austria 133 2,7

Polska 128 2,6

Razem 4.880 100,0

Źródło: Jak tab. 1.
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Znaczenie procesów logistycznych w klastrowym 
łańcuchu dostaw

Holenderski przemysł kwiatowy pozbawiony jest tradycyjnych przewag konkuren-
cyjnych, takich jak obfitość ziemi czy sprzyjająca pogoda, które są bezpośrednio związa-
ne z sukcesem w tej branży. Te przeszkody zmusiły klaster do poszukiwania innowacyj-
ności w ramach łańcucha dostaw. „Imperium handlu”, opinia, która w epoce podbojów 
kolonialnych charakteryzowała Holandię, w dzisiejszych czasach może być przetrans-
ponowana na doskonałość logistyczną. Bowiem prawdziwy jest pogląd, iż Holenderski 
Klaster Kwiatowy nie mógłby istnieć bez zaawansowanej logistyki16. Obecnie oferta kla-
stra jest skoncentrowana na możliwie najlepszym odpowiadaniu na potrzeby rynku oraz 
na wywieraniu jak największej presji na konkurentów. Innowacyjność oraz zaawanso-
wane techniki uprawy pomagają klastrowi osiągnąć konkurencyjną przewagę w jakości 
i różnorodności produktów. W celu utrzymania konkurencyjnej przewagi w przemyśle 
kwiatowym, klaster wprowadził specyficzne normy i standardy, tj. rozmiar pąka kwiatu 
czy specjalne certyfikaty środowiskowe, które następnie zostały zaadaptowane w prze-
myśle światowym17. Co więcej, klastrowi udało się doprowadzić do koncentracji popytu 
i  podaży na międzynarodowym rynku. Został zrewolucjonizowany przemysł uprawy 
i sprzedaży kwiatów. Wcześniej aktywność holenderskiego przemysłu kwiatowego de-
terminowała sezonowość upraw. Natomiast obecnie Holenderski Klaster Kwiatowy jest 
liderem rynkowym przez cały rok, z racji niemalże nieograniczonych możliwości trans-
portu kwiatów z dowolnego miejsca na świecie. Ponadto oferuje szeroki zakres usług do-
datkowych, jak kompleksowa obsługa logistyczna. Właśnie sprawne procesy logistyczne 
mają niezwykle duże znaczenie w najbardziej newralgicznym ogniwie klastrowego łań-
cucha dostaw, tj. obsłudze aukcji oraz jak najszybszym skierowaniu kwiatów na rynki 
odbiorców.

Wspomniany proces rozpoczyna się, gdy rośliny są zbierane przez plantatorów 
i  przygotowywane do aukcji18. Wszystkie kwiaty z  całego świata sprowadzane są na 
tereny aukcji w godzinach popołudniowych i wieczornych w dzień poprzedzający au-
kcję. Holenderscy plantatorzy przywożą je własnym transportem bądź zlecają firmie ze-
wnętrznej. Z kolei importerzy korzystają najczęściej z operatorów zewnętrznych, którzy 
dostarczają towar drogą lądową, morską oraz powietrzną. Przed rozpoczęciem aukcji 
w  magazynach chłodniach przeprowadzane są czynności przygotowawcze, tj. podział 
na gatunki i kategorie oraz typy wymagań klimatycznych (te ostatnie dotyczą wyma-
ganych warunków dla łańcucha dostaw), kontrola jakości przez przedstawiciela aukcji 
oraz plantatora, zaopatrzenie w kody kreskowe, sporządzenie specyfikacji produktu itp. 
Aukcja rozpoczyna się o godzinie 6.00 rano. Po dokonaniu sprzedaży obsługa giełdy ma 
maksymalnie 2,5 godziny na przekazanie kwiatów nabywcy; średnio zajmuje to 90 min. 
Po przejęciu kwiatów, hurtownicy i eksporterzy za pomocą operatorów logistycznych, 
wysyłają towar do swoich klientów na całym świecie. Ze względu na złożoność proce-
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sów, ich obsługę coraz częściej realizują operatorzy 4PL. Sprawność procesów zapewnia-
ją w pierwszej kolejności główne holenderskie huby logistyczne: port lotniczy Schiphol 
w Amsterdamie, port morski w Rotterdamie oraz sieć Greenport(s) Holland. 

Greenport(s) Holland19, której udziałowcem jest FloraHolland, to sieć reprezentująca 
współpracujące holenderskie klastry: kwiatowy i ogrodniczy oraz branżę uprawy drzew. 
Jej zadaniem jest stworzenie systemu logistycznego obejmującego sferę zaopatrzenia, pro-
dukcji oraz dystrybucji w wyżej wymienionych branżach oraz branżach komplementar-
nych, tak by w  perspektywie lat 2020–2040 doprowadzić do powstania „Europejskiego 
Ogrodniczego Regionu Doskonałości”. W ramach programu rządowego wytypowano 5 
stref Greenport(s) Holland, które pokrywają główne obszary produkcyjne: Greenport We-
stland/Oostland, Greenport Venlo-Rhein/Maas, GreenportAalsmeer, GreenportDuin en 
Bollenstreek oraz Greenport Boskoop. W latach 2006–2009 wdrożono plany zagospoda-
rowania przestrzennego, przeprowadzono inwestycje w infrastrukturę logistyczną, a także 
opracowano strategie rozwoju i komunikacji. W latach następnych planowany jest m.in. 
rozwój Greenport(s) Holland jako głównej sieci logistycznej, innowacyjnej i zorientowanej 
na finalnego klienta. Odbędzie się to m.in. przez wdrożenie programu „Dutch Greenport 
International”, obejmującego znaczące zacieśnienie współpracy z głównymi europejskimi 
hubami logistycznymi. W pierwszej kolejności dotyczy to niemieckich centrów logistycz-
nych: Duseldorf, Duisbourg i Frankfurt.

Podsumowując, łańcuch dostaw Holenderskiego Klastra Kwiatowego można scha-
rakteryzować jako silną horyzontalną koncentrację i  wertykalną kooperację w  skali 
międzynarodowej.

Sytuacja Holenderskiego Klastra Kwiatowego 
na tle zmian w światowym handlu kwiatami

Światowy rynek ciętych kwiatów wart jest blisko 5,7 mld USD, przy czym jego lide-
rem jest Holandia, która realizuje około 54 % wartości eksportu20. Kolejnymi wiodący-
mi eksporterami są: Kolumbia, Ekwador oraz Kenia. Głównym odbiorcą kwiatów jest 
przede wszystkim rynek Unii Europejskiej oraz USA (rysunek 4). 

Co prawda Holandia jest zdecydowanym liderem rynkowym, jednak obserwowany 
jest stały wzrost znaczenia rynków afrykańskich i Ameryki Południowej (tabela 3). Wy-
mienione państwa mają w dużym stopniu niewykorzystany jeszcze potencjał wzrostu 
produkcji, podczas gdy przemysł holenderski jest ograniczony dostępnością terenów 
oraz możliwościami zwiększania produkcji.

Na uwagę zasługują również wyraźne procesy rozwoju struktur klastrowych na ryn-
kach krajów rozwijających się (tabela 4). Wzorem Holenderskiego Klastra Kwiatowego, 
omawiane podmioty zdobyły świadomość, iż tylko zorganizowana struktura w postaci 
klastrowego łańcucha dostaw umożliwi skuteczną ekspansję na rynki zagraniczne.
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RySUNeK 4. Światowy rynek ciętych kwiatów, 2005 r. (w mld USD)

Źródło: WTO-International Trade Centre, Trade Competitiveness Map.

TABelA 3. Dynamika sprzedaży największych pozaeuropejskich eksporterów kwiatów na 
rynek holenderski

Państwo Sprzedaż 1995
w t

Sprzedaż 2005
w t

Wzrost 1995-2005
w %

Kenia 17 224 51 914 200

Izrael 17 642 19 192 10

Ekwador 1 712 12 055 600

Zimbabwe 7 167 11 956 70

Kolumbia 2 553 5 535 120

Inne 5 919 14 596 150

Źródło: Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, HBAG 2007, http://www.hbag.nl.
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TABelA 4. Cechy wyróżniające najważniejsze światowe klastry kwiatowe

Lokalizacja 
klastra Cechy wyróżniające

Holandia Klaster wiodący w skali światowej. Innowacyjny, o wysoko zaawansowanej 
infrastrukturze. 

Kolumbia Klaster eksportowy. Doskonałe warunki klimatyczne. Stosunkowo niskie koszty 
pracy. Około 65 % stanowi eksport do USA.

Ekwador Klaster eksportowy. Stosunkowo niskie koszty pracy. Około 75 % stanowi eksport do 
USA. W wyniku konkurowania z Kolumbią wzrasta eksport do UE.

Kenia Klaster eksportowy. Doskonałe warunki do uprawy. Zwiększające się standardy 
produktowe i środowiskowe. Realizuje 25 % całego importu UE.

Zimbabwe
Wschodzący klaster eksportowy. Kwiaty są drugim największym produktem 
eksportowym. Przemysł kwiatowy stanowił 4,5 % PKB w 2008 r. Prognozowany jest 
wzrost branży 15 % rocznie.

Etiopia
Wschodzący klaster eksportowy. Silne rządowe wsparcie w zakresie rozwoju 
infrastruktury. Ambicje, by stać się trzecim globalnym eksporterem w przeciągu 
najbliższych lat.

Indie Wschodzący klaster eksportowy. Doskonałe warunki klimatyczne. Największy rynek 
w regionie. Infrastruktura na niewystarczającym poziomie.

Chiny
Klaster eksportowy.  Doskonałe warunki klimatyczne do uprawy kwiatów. Centrum 
handlowe i logistyczne. Dominująca rola aukcji w działaniach marketingowych 
i logistycznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Collazzo P., The Dutch Flower Cluster: Regional Challenges of a Global Player, 
[w:] Clusters as Drivers of Regional Competitiveness: Strategic and Policy Issues, materiały z konferencji międzynarodo-
wej, Center for Competitiveness of the University of Fribourg, Scientific and Technological Center of Fribourg, 25 March 
2011, s. 6.

Przed Holenderskim Klastrem Kwiatowym pojawiają się zatem nowe wyzwania, któ-
re w pierwszej kolejności należy prawidłowo zidentyfikować, aby następnie przygotować 
skuteczną strategię rozwoju na kolejne dekady.

Strategia rozwoju łańcucha dostaw 
Holenderskiego Klastra Kwiatowego

Jak już stwierdzono, pomimo że Holenderski Klaster Kwiatowy jest liderem w prze-
myśle kwiatowym, to jednak obserwuje się rosnącą liczbę wyzwań, będących czynni-
kami zagrażającymi jego wiodącej pozycji. Główne zidentyfikowane wyzwania zostały 
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przedstawione w tabeli 5. Ich analiza pozwala stwierdzić, iż mają one swoje pochodzenie 
zarówno w źródłach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Warto w tym miejscu podkre-
ślić nieustanną presję ze strony europejskich sieci detalicznych, których wysiłki koncen-
trują się na próbie dokonywania zakupów bezpośrednio od plantatorów, z pominięciem 
aukcji. Takie rozwiązanie pozwoliłoby sieciom na obniżenie ceny rynkowej kwiatów. 

TABelA 5. Szanse i zagrożenia dla Holenderskiego Klastra Kwiatowego

Szanse Zagrożenia

• Rozwój rynku kwiatowego
• Rozwój technologii produkcji kwiatów
• Rozwój systemów logistycznych
• Podatność rynku na innowacje

• Wzrastająca międzynarodowa konkurencja 
zagranicznych producentów

• Wysokie koszty produkcji w Holandii
• Wzrost znaczenia regulacji prawnych
• Zwiększająca się presja nowoczesnych sieci 

detalicznych
• Rosnące ceny surowców (w tym ropy)
• Rosnące znaczenie ceny towaru i czasu dostawy
• Sprzedaż kwiatów poza aukcją

Źródło: Opracowanie własne.

Wychodząc naprzeciw szansom i  zagrożeniom, stwarzanym przez dynamicznie 
zmieniające się otoczenie rynkowe, należy odpowiedzieć na dwa pytania:
1) Jaka powinna być przyszła rola Holenderskiego Klastra Kwiatowego na światowym 

rynku kwiatowym?
2) Na czym powinna polegać strategia rozwoju Holenderskiego Klastra Kwiatowego, 

która zapewni mu zrównoważoną przewagę konkurencyjną w dalszej perspektywie?
Biorąc pod uwagę obecne oraz przyszłe uwarunkowania w branży kwiatowej, stra-

tegicznym celem Holenderskiego Klastra Kwiatowego będzie dalszy rozwój znaczenia 
jego aukcji kwiatowych oraz zwiększenie ekspansji w  skali międzynarodowej. Aukcje 
bowiem odgrywają tu szczególną rolę integratora klastrowego łańcucha dostaw w wy-
miarze horyzontalnym, dla producentów kwiatów i dostawców usług oraz w wymiarze 
wertykalnym, łącząc dostawców holenderskich i importerów z odbiorcami na rynku re-
gionalnym oraz globalnym. Jest to jednak możliwe wyłącznie w wyniku opracowania 
strategii rozwoju integrującej główne trendy rozwojowe branży (tabela 6).

Główny zatem kierunek strategiczny Holenderskiego Klastra Kwiatowego będzie po-
legał na:

 • przeniesieniu części produkcji i jej rozwoju do zagranicznych klastrów wzrostowych,
 • integracji tzw. klastrów satelitarnych z  Holenderskim Klastrem Kwiatowym w  ra-

mach systemu sprzedaży przez aukcję FloraHolland.
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TABelA 6. Główne wyzwania Holenderskiego Klastra Kwiatowego

Główne wyzwania Główne strategiczne podejście

Dynamicznie zmieniający się rynek Oferowanie innowacyjnych produktów i usług 
w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania rynku

Zmieniający się popyt na usługi logistyczne 
oraz rozwój w handlu kwiatami

Doskonalenie logistycznych umiejętności 
oraz rozwój międzynarodowej sieci centrów 
logistycznych

Wzrastająca międzynarodowa konkurencja ze 
strony zagranicznych producentów 

Umożliwić międzynarodowym podmiotom 
przystąpienie do aukcji holenderskich i starać się być 
konkurencyjnym w stosunku do międzynarodowych 
producentów

Wysokie koszty produkcji w Holandii Rozwój subklastrów w państwach o niskich 
kosztach, by ograniczyć koszty produkcji

Wzrost znaczenia regulacji prawnych, w tym 
środowiskowych

Rozwój i dostarczanie standardów jakościowych 
wyprzedzających oczekiwania

Źródło: Jak tab. 4, s. 5.

Realizacja takiej strategii klastrowego łańcucha dostaw wymagać będzie przede 
wszystkim rozdzielenia strumieni przepływów logistycznych, finansowych i  handlo-
wych oraz przeprojektowania systemu logistycznego w skali międzynarodowej21. Drugie 
zadanie jest w  początkowej fazie realizacji w  ramach projektu Greenport(s) Holland, 
który przewiduje utworzenie światowej sieci centrów logistycznych. Natomiast szczegól-
nie trudnym zadaniem wydaje się być rozłączenie procesów handlowych i logistycznych. 
Należy pamiętać, iż obecnie kupcy, realizujący transakcje podczas aukcji, mają możli-
wość fizycznie sprawdzić towar i oferować adekwatną cenę. Są już jednak wprowadzone 
pierwsze aukcje, gdzie zamiast pojawiających się wózków i kartonów z kwiatami przed-
stawiane są ich aktualne zdjęcia. Co prawda budzi to sprzeciw znaczącej części kupu-
jących, jednak wydaje się, iż atuty w postaci niższej ceny oraz szybkiego czasu dostawy 
będą stopniowo przekonywać nabywców do nowego systemu. Z drugiej strony, nowy 
system zwiększy dostępność do aukcji nie tylko dla dostawców, ale także dla nabywców, 
którzy po opłaceniu abonamentu będą mogli brać udział w licytacji z odległych miejsc. 
Nowa strategia rozwoju kwiatowego klastrowego łańcucha dostaw zatem daje realną 
szansę na zwiększenie ekspansji międzynarodowej Holenderskiego Klastra Kwiatowego.

Zakończenie

Jak pokazują wyniki badań oraz obserwacje życia gospodarczego, konkurowanie 
w skali międzynarodowej nabiera nowego wymiaru. Klastrowe łańcuchy dostaw to od-
powiedź na potrzeby: jednoczesnego różnicowania i  specjalizacji oferty, koncentracji 
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działań obniżających koszty transakcyjne oraz dostępności dla podmiotów z  rynków 
międzynarodowych. Przykład Holenderskiego Klastra Kwiatowego pokazuje, iż brak 
podstawowych przewag konkurencyjnych nie musi dyskryminować, jeśli wypełniają je 
innowacyjność oraz doskonałość logistyczna. Jego przyszła strategia rozwoju wskazuje 
również na nowy etap procesów internacjonalizacyjnych, jakimi są wirtualne łańcuchy 
dostaw. Holenderski Klaster Kwiatowy jest równocześnie dowodem na prawdziwość 
przytoczonej tezy wskazującej, iż im większy i dojrzalszy klaster tym większe są jego 
potrzeby internacjonalizacji. Z drugiej strony, badania ujawniają niepełną wiedzę kla-
strów na temat sposobów internacjonalizacji. Sformułowane tu wnioski powinny zatem 
zachęcać do dalszych badań w tym zakresie, gdyż w dalszym ciągu jest to obszar stosun-
kowo słabo rozpoznany.
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The significance of cluster supply chains concept  
for enhancing international competitiveness  

of regional cooperation networks   

Summary 

The cluster concept emerged in the last ten years as the key idea for enhancing com-
petitiveness of economies and their development. Nowadays, the cooperation of compa-
nies acting collectively in clusters represents the answer to the contemporary challenges 
of global competition. The collective and goal-oriented cooperation of different actors 
of the value-added chain allows for innovations with great value-creation potential to be 
generated faster and more efficiently. Clusters and networks have to co-operate ignoring 
regional and national boundaries, develop their own strategies for internationalisation, 
and pursue these strategies persistently to keep and expand their share on the market as 
globalization progresses. Within integrated cluster supply chains it is possible to ensure 
mobility of cluster initiatives whereby their impact power is heightened. Such action is 
profitable to all parties and thus achieved synergy effect enables gaining significant com-
petitive advantage. To visualize the above assumptions, the Dutch Flower cluster was 
presented in the course of the article.
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Wpływ kooperacji małych i średnich 
przedsiębiorstw w klastrach 

na konkurencyjność regionów

Wstęp

Konkurencyjność regionów związana jest często z  konkurencyjnością określonych 
sektorów przedsiębiorstw działających w  powiązaniach sieciowych oraz we współpracy 
z instytucjami otoczenia. Skupiska firm (jednej branży lub niewielkiej liczby pokrewnych 
branż) określane są jako klastry. Mają one znaczący wkład w zatrudnienie, dynamikę in-
westycji i  innowacji. Oprócz znaczenia gospodarczego dla regionu, należy wskazać rolę 
skupisk w stymulowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. 
Działanie w powiązaniach kooperacyjnych ma bowiem znaczenie nie tylko dla procesów 
powstawania nowych firm (dostęp do wiedzy, kapitału, podwykonawstwa), ale także jest 
istotne dla podniesienia konkurencyjności regionów. Celem artykułu jest przedstawienie 
koncepcji oparcia konkurencyjności gospodarczej regionów na rozwoju kooperacji ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w klastrach. Opracowanie opiera się na studiach literaturo-
wych z zakresu koncepcji klastrów i analizie własnych oraz cudzych badań empirycznych. 

Rola i znaczenie sektora małych i średnich  
przedsiębiorstw w regionie

Wiodącą determinantą dla konkurencyjności regionów jest szeroko rozumiana sfera 
działalności gospodarczej. Dlatego najczęściej region jest definiowany1 jako: 

 • obszar o unikalnych fizycznych i kulturalnych cechach,
 • obszar, w którym występują modelowe relacje rynku ze społecznymi czynnikami, 

będące skutkiem określonych wzorów produkcyjnych i poziomu potencjału inno-
wacyjnego,

 • obszar, gdzie publiczne i prywatne instytucje wywierają korzystny wpływ na zacho-
wania społeczne.
Immanentną cechą regionów jest istnienie silnych powiązań między wszystkimi 

elementami i funkcjami regionu zapewniającymi jego wewnętrzną spójność. W gospo-
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darce rynkowej małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) uważa się za podstawę zdrowej 
i konkurencyjnej gospodarki. Konkurencyjność przedsiębiorstw to umiejętność sprosta-
nia konkurentom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym2. MSP mogą 
być postrzegane jako „motor” aktywizacji i rozwoju regionalnego. Procesy formowania 
nowych firm sektora MSP są zawsze związane z terenem zamieszkania przedsiębiorców 
lub miejscem ich pracy. Prawie nigdy nie rozważają oni innych lokalizacji na terenie kra-
ju. Natomiast większe przedsiębiorstwa najpierw wybierają na lokalizację szeroki region, 
a  następnie badają specyficzne warunki lokalne i  decydują o  szczegółowej lokalizacji 
firmy lub jej oddziału3. Dlatego aktywizacja gospodarcza regionów w Polsce nie nastąpi 
tylko i  wyłącznie pod wpływem egzogennych czynników rozwoju takich, jak: rozwój 
gospodarczy kraju, koniunktura międzynarodowa, pogłębianie integracji z Unią Euro-
pejską. Głównymi moderatorami rozwoju będą regionalni aktorzy (instytucje) kreujący 
politykę opierającą się na aktywizacji endogennego potencjału. Konsekwencje aktywiza-
cji regionu oznaczają przede wszystkim wzrost jego szans konkurencyjnych oraz zasob-
ności, przekładający się na zauważalny rozwój gospodarczy obszaru, a także na wzrost 
poziomu życia mieszkańców. 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi integralną i znaczącą część tego 
potencjału. W Polsce udział MSP w tworzeniu miejsc pracy wyniósł w 2008 r. 70,1 %, 
podczas gdy w  tworzeniu PKB – 47,7  %, a  w  wartości dodanej sektora rynkowego – 
67,7 %4. W Unii Europejskiej MSP generowały 67,1 % zatrudnienia i 57,5 % wartości 
dodanej przedsiębiorstw niefinansowych5. Udziały sektora MSP we wskaźnikach ekono-
micznych są znaczące, należy jednak podkreślić, że gromadzi on zarówno w gospodarce 
UE ogółem, jak i w naszym kraju, 99,8 % ogółu firm. W literaturze przedmiotu6 panuje 
pogląd, że sektor MSP aktywizuje gospodarczo regiony przez:

 • generowanie nowych miejsc pracy,
 • generowanie innowacji oraz unowocześnianie produktów i usług,
 • generowanie lokalnego dochodu przez sprzedaż towarów i usług poza region oraz 

eksport,
 • udział w lokalnej strukturze gospodarczej i zmianach tej struktury przez koopera-

cję oraz komplementarność z  innymi firmami w  regionie na zasadzie „podwyko-
nawstwa”,

 • udział jako „zaczyn” przyszłych dużych firm.

Przyczyny zainteresowania klastrami – podstawowe pojęcia

Rozwój gospodarczy na świecie, przybierając formę rozwoju spolaryzowanego i nie-
równomiernego, opiera się na biegunach wzrostu, którymi są regiony charakteryzują-
ce się wysoką konkurencyjnością skupisk (klastrów) firm działających w powiązaniach 
wzajemnych i w powiązaniach z organizacjami otoczenia. Konkurencyjność krajów po-
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strzegana jest coraz częściej jako wynikająca z konkurencyjności regionów tych krajów. 
Globalizacji towarzyszy jednocześnie tendencja firm z pokrewnych sektorów do tworze-
nia skupisk na określonym terytorium, nawet jeśli są to sektory uznawane za niezależne 
od uwarunkowań przestrzennych. Klastry cechują się wysoką produktywnością, inno-
wacyjnością i  międzynarodową konkurencyjnością. W  USA ok. 380 klastrów tworzy 
57 % miejsc pracy i 61 % PKB. We Włoszech ok. 200 klastrów (okręgów przemysłowych) 
zapewnia ok. 30  % miejsc pracy i  ok. 45  % eksportu7. Analizując klaster jako formę 
organizacji przemysłu, badacze akcentują różne właściwości, które w ich przekonaniu 
konstytuują to zjawisko8:

 • Geograficzna koncentracja firm działających w  ramach sektorów pokrewnych. 
W ten sposób postrzegali zjawisko badacze okręgu (dystryktu) przemysłowego, po-
cząwszy od A. Marshalla, na przełomie XIX i XX w., aż po badaczy tzw. okręgów 
włoskich w regionach środkowych i północno-wschodnich Włoch: G. Becattiniego, 
M. Bellandiego, M. Piore i C. Sabela czy P. Krugmana. 

 • Relacje pionowe między firmami na określonym geograficznie obszarze. Takie rozu-
mienie łączone przede wszystkim z D. Maillatem i M.E. Porterem, który analizował 
relacje pionowe między firmami na określonym terytorium jako łańcuch wartości.

 • Geograficzna koncentracja powiązanych ze sobą sektorów, które tworzą efekt syner-
gii, zapewniając przewagę konkurencyjną całemu regionowi. To ujęcie zapropono-
wane przez M.E. Portera. 

 • Geograficzna aglomeracja firm działających w  jednym lub niewielu powiązanych 
sektorach. To definicja Komisji Europejskiej9.
Każde z tych ujęć zjawiska sugeruje system powiązań firm oparty na geograficznej 

koncentracji jednego lub niewielu powiązanych kooperacyjnie sektorów i zwraca uwagę 
na związki współpracy przedsiębiorstw z  organizacjami otoczenia. Dlatego klastry są 
definiowane jako geograficzne skupiska przedsiębiorstw jednego lub ograniczonej licz-
by powiązanych sektorów, działających we wzajemnych zależnościach oraz w związkach 
z organizacjami otoczenia10. Podstawowym wyznacznikiem konkurencyjności klastrów 
są powiązania między różnymi podmiotami, tj. zarówno między firmami, jak i organiza-
cjami otoczenia, a także powiązania klastra z otoczeniem zewnętrznym. Charakter tych 
powiązań jest unikatową cechą dla każdego klastra.

Przykłady klastrów i źródła ich konkurencyjności 
w badaniach empirycznych

Do najbardziej znanych regionalnych aglomeracji sektorów (klastrów) należą:
 • wielkie aglomeracje, które gromadzą przemysły o jednolitym profilu, takie jak Los 

Angeles, Media City w Lipsku z przemysłem filmowym czy Londyn i Nowy Jork jako 
centra usług finansowych i biznesowych,
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 • usługi telemarketingowe w Omaha oraz produkcja kart kredytowych w Południo-
wej Dakocie, USA,

 • oprogramowanie w Bangalore, Indie,
 • Kalifornia, a zwłaszcza Dolina Krzemowa (przemysł elektroniczny, oprogramowa-

nia, biotechnologie),
 • Badenia-Wirtembergia w  Niemczech (przemysł motoryzacyjny, elektryczny i  ma-

szynowy),
 • regiony „Trzecich Włoch” (Emilia Romania – produkcja płytek ceramicznych, To-

skania – przemysł tekstylny, Parma – przemysł spożywczy),
 • aglomeracje turystyczne w USA (Klaster Turystyczny Karoliny Południowej, Klaster 

Turystyki i Gościnności Marylandu, Klaster Turystyczny Oregonu), Australii (Tro-
pical North Quennsland), Meksyku (Cancun), Szwecji (Åre & Funäsdalsfjällen), No-
wej Zelandii (Klaster Turystyki Golfowej), Sri Lanki, Jamajki11.
Z biegiem czasu nowe ujęcia konkurencyjności skupisk przemysłu pojawiały się jako 

interpretacje sukcesu często tych samych regionów geograficznych. Przykładem może 
być tzw. Trzecia Italia opisywana najpierw przez ekonomistów włoskich, potem przez 
M.E. Portera12 i A. Markusen13. 

Można zatem przyjąć, że różnice w postrzeganiu determinantów konkurencyjności 
analizowanych terytoriów brały się nie tylko z odmienności podejść badaczy, ale były 
uwarunkowane obiektywnymi zmianami charakterystyki tych form organizacji prze-
mysłu, które to zmiany odzwierciedlały społeczno-ekonomiczne przeobrażenia i towa-
rzyszące im koncepcje teoretyczne. Źródła konkurencyjności oraz typologię klastrów 
przedstawiono w tabeli 1.

A. Markusen wyróżniła następujące cztery typy klastrów (okręgów przemysłowych):
 • okręg Marshalla/włoski – małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) pozostające w dłu-

goterminowych relacjach konkurencji i kooperacji w procesie wytwarzania i rozwo-
ju produktu (regiony Trzeciej Italii, Dolina Krzemowa); 

 • okręg „oś i szprychy” – jedna lub kilka dużych firm kooperujących w procesie pro-
dukcji z  grupą mniejszych podwykonawców na zasadzie długoterminowych kon-
traktów (Toyota City/Nagoja, Seattle/Microsoft, Round Rock/Dell);

 • okręg „satelita” – oddziały dużych firm ponadnarodowych, które nie wykształca-
ją w procesie produkcji powiązań kooperacyjnych z firmami okręgu, lecz utrzymu-
ją powiązania z  oddziałami, dostawcami i  odbiorcami firm macierzystych spoza 
okręgu; firmy lokalne mogą dostarczać usług wspierających (np. branża turystyczna 
w Meksyku/Cancun, transport, usługi remontowo-budowlane), a powiązania z nimi 
są słabe i krótkoterminowe; 

 • okręg „kotwica” – instytucja publiczna, która może być np. firmą państwową, szkołą 
wyższą, bazą wojskową i przybrać formę organizacji jednego z charakteryzowanych 
powyżej okręgów lub stanowić połączenie tych form14.
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Kooperacja przedsiębiorstw w klastrach
A. Marshall, obserwując pod koniec XIX wieku skupiska małych rzemieślniczych 

firm m.in. w Sheffield (produkcja noży), Birmingham (przemysł metalowy) i Manchester 
(przemysł włókienniczy), zaobserwował zjawisko korzyści zewnętrznych wynikających 
z aglomeracji firm powiązanych kooperacją pionową, a jednocześnie silnie konkurują-
cych w ramach tych samych sektorów. Wynikające z aglomeracji korzyści zewnętrzne 
przybierały jego zdaniem następujące formy15:

 • korzyści specjalizacji, umożliwiających osiągnięcie wysokich kompetencji w ramach 
jednej z faz procesu wytwarzania produktu oraz efektu skali,

 • korzyści informacji i komunikacji, osiągane głównie dzięki personelowi, który jest 
przywiązany nie tyle do firm, co do okręgu, jako geograficznego obszaru i wykazuje 
dużą mobilność między przedsiębiorstwami, sprzyjając dyfuzji innowacji,

 • korzyści z dostępu do wykwalifikowanych kadr.
Kooperacja między firmami wynika tutaj z powiązań w ramach procesu wytwa-

rzania danego produktu. Poza tymi prostymi relacjami dostawca–odbiorca, firmy 
silnie konkurują i nie tworzą wyższych systemów kooperacji, jak np. wspólne przed-
sięwzięcia marketingowe czy badawczo-rozwojowe. Zgromadzenie w  jednej prze-
strzeni firm działających w podobnych sektorach i wymagających podobnych akty-
wów ułatwia dostęp do czynników produkcji, specyficznych dla danego przemysłu 
zasobów i infrastruktury technicznej. Konkurencyjno-kooperacyjne relacje między 
firmami łączą się w okręgu Marshalla z powiązaniami z organizacjami otoczenia. Na 
zewnątrz środowiska małych firm znajdują się organizacje oferujące usługi bizneso-
we oraz kapitał ryzyka.

Włoskie okręgi przemysłowe zidentyfikowano, obserwując sukces organizacji prze-
mysłu opartej na małych i średnich firmach w środkowych i północno-wschodnich 
Włoszech, na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. W latach 80. XX w. wielkie korpora-
cje, nie mogąc odzyskać konkurencyjności sprzed kryzysu naftowego w ramach mało 
elastycznych struktur pionowych, zaczęły stosować system zleceń prowadzących do 
dezintegracji pionowej na podstawie powiązań kooperacyjnych z  małymi firmami. 
Przedstawiciele włoskiej szkoły ekonomiki przemysłu (G. Beccattini, A. Bagnasco, 
M. Bellandi, S. Brusco, G. Garofoli), M. Piore i S. Sabel oraz reprezentujący tzw. ka-
lifornijską szkołę lokalizacji A.J. Scott, M. Storper i R. Walker odwołali się wówczas 
do koncepcji okręgu przemysłowego Marshalla, opisując organizację przemysłu w re-
gionach środkowych i północno-wschodnich Włoch, określanych jako Trzecia Italia. 
Badacze tzw. okręgu włoskiego obwieszczali wówczas koniec epoki masowej produk-
cji, której efektywność oparta była na efekcie skali i  przywództwie kosztowym, na 
korzyść elastycznych systemów produkcji, umożliwiających wytwarzanie w małych 
seriach i dopasowanie do potrzeb stosunkowo wąskich grup klientów. Przełom ten 
określa się mianem przejścia od epoki fordyzmu do postfordyzmu. Zwrócono wów-
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czas uwagę na zdolność małych firm do szybszej reakcji na nieciągłe zmiany w oto-
czeniu oraz możliwość naśladowania korzyści skali i zakresu dużych firm przez firmy 
małe, zorganizowane w relacjach kooperacyjnych.

Dla F. Pyke’a  i  W. Sengenberga16 włoski okręg przemysłowy nie jest po prostu 
aglomeracją firm z  pokrewnych sektorów, lecz jego podstawowy wyróżnik stanowi 
sposób organizacji, oznaczający system powiązań między firmami i  organizacjami 
otoczenia. Storper17 określa tę właściwość okręgu jako untraded interdependencies, tj. 
zależności, których nie można nabyć, przenieść, unikalną przewagę konkurencyjną 
związaną z cechami organizacji przemysłowej i instytucjonalnego profilu terytorium. 
U podstaw instytucjonalnej charakterystyki włoskich okręgów leżą silne powiązania 
rodzinne – dominacja firm rodzinnych, wpływ Kościoła, a  zarazem paradoksalnie, 
wpływ partii komunistycznej. Między firmami zachodzą silne relacje konkurencyj-
ne, a  jednocześnie kooperacyjne powiązania pionowe prowadzące do wytworzenia 
produktu finalnego. Osiągają one w ten sposób możliwość specjalizacji, ale jako orga-
nizacja kooperujących podmiotów zyskują korzyści skali i zakresu dorównujące tym 
osiąganym przez firmy duże. Współpraca i bliskość przestrzenna oraz ruchliwość per-
sonelu prowadzą do wysokiej innowacyjności, głównie w dziedzinie procesu wytwa-
rzania i wzornictwa, gdyż mamy do czynienia głównie z sektorami w fazie dojrzałej 
(Emilia Romania dostarcza ok. 30 % światowej produkcji płytek ceramicznych). Fir-
my konkurują na podstawie dyferencjacji, a nie kosztu. Sprzyja temu nie tylko cha-
rakter personelu, lecz innowacje organizacyjne dotyczące jednocześnie środowiska 
firm i ich otoczenia, w tym powoływanie regionalnych stowarzyszeń przyznających 
certyfikaty jakości i  zapobiegających obniżaniu kosztów przez np. stosowanie tań-
szych lecz gorszych surowców i półproduktów.

Innowacja organizacyjna przejawia się ponadto w  reakcji na ułomności rynku 
związane z  trudnością dostępu do informacji i  kapitału. Firmy okręgu wytwarzają 
bardziej zaawansowane formy kooperacji niż tylko w ramach relacji pionowych, jak 
w  okręgu Marshalla. Przedsiębiorstwa, stowarzyszenia zawodowe, izby gospodarcze 
i  samorząd lokalny tworzą instrumenty dzielenia ryzyka i  innowacji, np. konsorcja 
oferujące poręczenia kredytowe czy współfinansowanie promocji eksportu oraz usług 
finansowych i biznesowych, na które pojedyncza mała firma nie może sobie pozwolić. 
Najczęściej jednak, kojarzoną z włoskimi okręgami formą innowacji organizacyjnej, 
jest elastyczna specjalizacja, silnie związana z innowacją procesu w postaci elastycznej 
technologii. Jest to forma organizacji przemysłu polegająca na specjalizacji w ramach 
szerszej grupy asortymentowej. Korzystając z elastycznej specjalizacji, firma nie ob-
sługuje jednego odbiorcy w łańcuchu wartości prowadzącym do finalnego produktu, 
lecz kilku odbiorców w ramach podobnych lub tych samych produktów18. Dostawca 
unika w ten sposób ryzyka związanego z uzależnieniem od jednego klienta, a z drugiej 
strony w pełni wykorzystuje elastyczną technologię do obsługi różniących się potrze-
bami odbiorców. 
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Kooperacja w okręgu włoskim przenosi się z poziomu wyłącznie firm na poziom 
instytucjonalnego otoczenia. Organizacja przemysłu jest tutaj rozumiana jako część or-
ganizacji całego regionu, a sukces firm wewnątrz tej organizacji jest silnie uzależniony 
od całej struktury zarządzania regionem (governance structure), rozumianej jako zbiór 
relacji łączących firmy i  organizacje otoczenia. Organizacja ta w  przypadku włoskich 
okręgów zapewnia niskie koszty transakcyjne. Decyduje o  tym przezwyciężenie pod-
stawowych czynników wysokich kosztów transakcji w  postaci dostępu do informacji 
i  ryzyka oportunizmu stron. Współpraca oparta na zaufaniu i  powtarzalności relacji 
rozwiązuje zarówno „dylemat więźnia”, jak i problem „moralnego ryzyka”. 

M.E. Porter spopularyzował koncepcję klastra jako geograficznego zgrupowania po-
wiązanych sektorów, które tworzą łańcuch wartości sprzyjający efektom synergicznym19. 
Klaster jest rozwinięciem koncepcji okręgu Marshalla i  włoskiego. Dostrzegając zna-
czenie powiązań między firmami w ramach określonego sektora, M.E. Porter przenosi 
jednak akcent na powiązania między sektorami w ramach łańcucha wartości. Badając 
16 opisów przypadków regionów charakteryzujących się skupiskami wysoce konku-
rencyjnych sektorów (płytki ceramiczne we Włoszech, przetwórstwo rolno-spożywcze 
w Danii, produkcja maszyn drukarskich w Niemczech, produkcja sprzętu medycznego 
w USA, produkcja robotów w Japonii), opisał organizację przemysłową tych miejsc. Wy-
różnił cztery poziomy powiązanych sektorów: produktów wiodących (sektory wiodące), 
maszyn, wyspecjalizowanych poddostawców (sektory pokrewne) i  usług związanych 
z  przemysłami wiodącymi (sektory wspierające). Regiony czerpiące przewagę konku-
rencyjną z synergii powiązań między sektorami stanowią o przewadze konkurencyjnej 
krajów, gdyż mają często decydujący udział w ich eksporcie. Podkreślając znaczenie po-
nadregionalnego i ponadkrajowego konkurowania dla bogacenia się regionu i inspiro-
wania innowacyjności firm, M.E. Porter zwraca uwagę na potrzebę otwarcia klastrów na 
otoczenie. Cechą gospodarki każdego kraju jest występowanie geograficznych skupisk 
przemysłów. Nie każde takie zjawisko staje się elementem przewagi regionu czy kraju, 
gdyż decyduje zdolność do podjęcia walki konkurencyjnej na zewnątrz. 

Dzięki bliskości przestrzennej i powiązaniom między firmami oraz synergii między sek-
torami powstaje i kumuluje się wiedza właściwa danemu skupisku przemysłu. Wiedza ta 
decyduje o zdolności klastrów do generowania innowacji przełomowych, prowadzących do 
powstania nowych sektorów. Rolą tych nowych sektorów jest podtrzymywanie konkurencyj-
ności klastrów w sytuacji zmierzchu lub spadku konkurencyjności firm w ramach dotych-
czasowych sektorów20. Unikalność przewagi konkurencyjnej klastrów wynika z właściwego 
terytorium (region), charakteru firm (strategia, struktura i rywalizacja), popytu, czynników 
produkcji, sektorów pokrewnych i wspierających oraz przypadku i polityki rządu.

Okręg Marshalla jest organizacją przemysłu zdominowaną przez firmy małe i śred-
nie, podobnie jak okręgi włoskie. W koncepcji klastra M.E. Portera nie zauważa się pre-
ferowanej wielkości firmy. Lata 90. XX wieku wskazały, że w obliczu globalizacji i zwięk-
szonej konkurencji włoskie okręgi oparte na małych i  średnich przedsiębiorstwach 
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zaczynają tracić swoją przewagę21. Badania nad grupą regionów w Ameryce Północnej, 
Brazylii, Korei, Japonii i Europie Zachodniej przywiodły M.E. Markusen do wniosku, że 
nie tylko organizacja przemysłu oparta na małych firmach jest współcześnie efektywną 
formą powiązań w ramach danej przestrzeni22. Obok okręgu Marshalla i włoskiego (jako 
wzorcowych okręgów innowacyjnych), wyróżniono dodatkowo okręgi, w których osią 
rozwoju jest:

 • jedna lub kilka dużych firm kooperujących na podstawie długoterminowych kon-
traktów z grupą małych poddostawców (okręg „oś i szprychy”); 

 • oddział dużej firmy ponadnarodowej, który nie wykształca w procesie produkcji po-
wiązań kooperacyjnych z firmami okręgu, lecz ma powiązania z oddziałami, dostaw-
cami i odbiorcami firmy macierzystej poza okręgiem (okręg „satelita”); firmy lokalne 
mogą dostarczać usług wspierających a powiązania z nimi są słabe i krótkotermino-
we; decyzje inwestycyjne podejmowane są w siedzibie zarządu firmy, który znajduje 
się poza okręgiem i może łatwo zdecydować o wycofaniu oddziału z okręgu, na wy-
padek dekoniunktury lub trudności w firmie matce;

 • instytucja publiczna, która może być firmą państwową, szkołą wyższą, bazą wojskową 
i stanowić swego rodzaju mix wcześniej charakteryzowanych okręgów (okręg „kotwica”).
Badania A. Markusen wskazują, że intensywność i  krótko- lub długoterminowe 

relacje kooperacyjne między przedsiębiorstwami zależą od charakteru firm (mała, od-
dział dużej firmy lub siedziba główna i strategiczne oddziały dużej firmy) dominujących 
w okręgu. Z kolei intensywność powiązań kooperacyjnych między firmami determinuje 
zarówno długoterminowe perspektywy rozwoju firm lokalnych, jak i długoterminowe 
perspektywy rozwoju całego regionu, w którym zlokalizowany jest okręg. Współdziałanie 
przedsiębiorstw w ramach sieci powiązań (istnienie sieci powiązań jest kluczowym ele- 
mentem analizy) determinuje również możliwość generowania, absorpcji i dyfuzji in-
nowacji w  regionie. Jest ponadto decydujące dla istnienia w  okręgu mechanizmów 
dzielenia ryzyka, innowacji i stabilizacji (jak np. wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie 
badania i rozwoju czy marketingu oraz poręczenia kredytowe, obecne w okręgu włoskim 
i  ewentualnie w  okręgu opartym na instytucji publicznej) oraz usług biznesowych 
i źródeł finansowania (w okręgu Marshalla i włoskim są one obecne na zewnątrz małych 
firm i dostępne w ich regionie, w okręgu „oś i szprychy” są zamknięte w ramach dużej 
firmy, a w okręgu „kotwica” brak wyspecjalizowanych źródeł finansowania i usług bizne-
sowych – oddział dużej firmy korzysta z zasobów jednostki macierzystej, zlokalizowanej 
poza regionem). 

Akcentuje się też nastawienie trzech dodatkowych typów okręgów na kooperację 
zewnętrzną w procesie wytwarzania produktu czy usługi, co wiąże się z ponadregional-
nym znaczeniem produkcji dużej firmy lub jej oddziału w okręgu. Charakterystyczne 
jest podkreślenie roli dużej firmy w rozwoju okręgu. Nawet czołowi badacze okręgów 
Trzeciej Italii, jak M. Bellandi, doceniają obecnie znaczenie siedziby głównej lub oddzia-
łu dużej firmy dla koniunktury okręgów włoskich23. 
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Podsumowanie
Relacje sieciowe w  każdym z  analizowanych typów klastrów opisywane są na-

stępującymi czynnikami: charakterem firm, rodzajem kontraktów między nimi, na-
rzędziami konkurowania i  dominującym typem innowacji, charakterem zasobów 
ludzkich, stopniem zaangażowania władz centralnych i  samorządu terytorialnego, 
instrumentami dzielenia ryzyka, innowacji i  stabilizacji24 oraz decyzjami inwesty-
cyjnymi. Wynikiem określonej charakterystyki tych czynników są perspektywy 
konkurencyjności regionu. W  przypadku okręgu Marshalla/włoskiego oraz okręgu 
„oś i  szprychy” są to perspektywy trwałe, gdyż opierają się na sile lokalnych firm, 
kooperacji oraz długoterminowych zależnościach między nimi, zakorzenionych 
w strukturze społecznej i kulturowej regionu. Podstawą trwałego rozwoju i przewagi 
konkurencyjnej danego terytorium jest też zlokalizowanie w  nim centrum decyzji 
inwestycyjnych oraz tworzenia technologicznego know-how i innowacji jako podsta-
wy konkurencyjności regionu. Jako stosunkowo nietrwałe należy uznać perspektywy 
konkurencyjności regionu opartego na okręgach typu „satelita” i „kotwica”. Powstają 
one najczęściej jako wynik decyzji lokalizacyjnych dużych podmiotów, które poszu-
kują oszczędności na kosztach produkcji (okręg „satelita”) lub władz publicznych, 
dążących do stymulowania rozwoju danego regionu przez zakładanie szkół wyższych, 
baz wojskowych, parków technologicznych czy firmy państwowej (okręg „kotwica”). 
Centrum decyzji inwestycyjnych pozostaje wówczas poza okręgiem, co uzależnia re-
gion od decyzji zarządów dużych firm lub państwa. Problemem tych dwóch form or-
ganizacji przemysłu jest stosunkowo słabe zakorzenienie powiązań kooperacyjnych 
oddziałów firm lub inwestycji publicznych w regionie, co uniemożliwia lub utrudnia 
uczenie się i podnoszenie konkurencyjności firm lokalnych, a przez to absorpcję wie-
dzy i jej rozwój w danym regionie.
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The impact of cooperation between small and medium-sized  
enterprises (SMes) in clusters on the competitiveness of regions

Summary

The aim of the article is to present the concept of economic activation of regions 
based on the development of cooperation between small and medium-sized enterprises 
(SMEs) in enterprise clusters. The following issues are discussed: reasons for the cur-
rent interest in clusters, approaches to the cluster phenomenon by different research-
ers and proposed definitions of the cluster, examples of regional clusters and sources of 
their competitiveness. Moreover, the contribution of cooperation between SMEs into the 
competitiveness of the regional economy is outlined. The article is based on the review of 
the literature in industrial clusters and on the results of empirical studies.
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Model biznesu polskich przedsiębiorstw 
w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju

Wprowadzenie

Pretekstem do napisania tekstu stała się publikacja Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu, poświęcona problematyce łańcucha dostaw. Punktem odniesienia do zawartych 
w  niej materiałów są wyniki badań, opublikowane przez CEEMAN: „Developing the 
Global Leaders of Tomorrow in CEE” (Rozwój globalnych liderów jutra w Europie Środ-
kowo-Wschodniej). W  publikacji omówiono interesujące mnie zagadnienia z  punktu 
widzenia menedżerów pochodzących z Europy Zachodniej, Ameryki Łacińskiej, Afryki, 
Azji i częściowo także Europy Środkowej. 

W artykule stawiam pytanie, na ile problemy, przed jakimi staje polska kadra kie-
rownicza, są wspólne, a na ile różne od tych, na które zwracają uwagę menedżerowie 
pochodzący z innych regionów świata. 

Teza U. Becka, mówiąca o  końcu klasycznego społeczeństwa industrialnego, stała 
się rzeczywistością, w której wszyscy już żyjemy. Społeczeństwo industrialne, opisywane 
wielokrotnie przez K. Marksa i M. Webera jako kapitalistyczne i racjonalne, znalazło się 
w kryzysie. Zamieszanie co do przyszłego kierunku rozwoju gospodarczego, związane 
z  rozwojem ekologii, nowych technologii czy przekształceń zachodzących w  kulturze 
politycznej, wywiera wpływ także na dotychczasowe pojęcie rentowności. „Menedżer 
nie jest już pewien, jakie produkty należy wytwarzać i jakie przy tym zastosować tech-
nologie, nie jest pewien nawet tego, jak rozdzielić w przedsiębiorstwie autorytet i kom-
petencje”1. Współcześnie firmy zostały bowiem poddane nieznanej im do tej pory presji 
legitymizacyjnej. Przybrała ona nowy wymiar, obcy dotychczasowemu działaniu eko-
nomicznemu. To swoiste umoralnienie produkcji przemysłowej wydaje się być jednym 
z bardziej interesujących zjawisk, jakie towarzyszą nam współcześnie. Jak pisze U. Beck, 
„zakładowa władza nie jest przez to zniesiona, ale pozbawiona swojej apriorycznej rze-
czowości, konieczności i  powszechności: staje się subpolityką” (s.  328). Jej działanie 
może być zatem przedmiotem dyskusji, a utrzymanie się na rynku, zależy już nie tylko 
od jej „opakowania”, ale i siły używanych argumentów. 

To oddziaływanie nowej ekonomicznej kultury na podejmowane decyzje, jest co 
prawda nadal ukryte w  obowiązującym prymacie wzrostu gospodarczego, ale można 
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już zaobserwować pojawianie się wielu nowych zjawisk. Należą do nich m.in. toczące 
się od pewnego czasu dyskusje nad funkcjonowaniem łańcuchów dostaw w kontekście 
odpowiedzialnego biznesu2. 

Przykładem ilustrującym wagę zagadnienia jest tekst N. Craiga Smitha i R.J. Craw-
forda poświęcony kontrowersjom, jakie pojawiły się wokół łańcucha dostaw amery-
kańskiej sieci handlowej Wal-Mart3. Zwrócili oni uwagę na rolę informacji w  po-
dejmowaniu decyzji konsumenckich. Wcześniej o  istniejącym zjawisku „asymetrii 
informacyjnej” pisał J. Stiglitz4. Jego zdaniem, stanowi ona istotną przeszkodę w uczci-
wym działaniu rynku.

Czy jednak uzyskanie szerokiego dostępu do informacji oznacza automatycznie, że 
łańcuchy dostaw staną się bardziej uczciwe i odpowiedzialne? Badania Eurobarometru 
pokazują, że takie kwestie, jak: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie wody i powietrza, 
są ważne dla wielu Europejczyków; jesteśmy na pewno coraz bardziej świadomi istnieją-
cych zagrożeń. Pojawia się jednak pytanie: Czy aby jesteśmy w stanie tą posiadaną wie-
dzę odpowiednio wykorzystać? 

Przykładem ilustrującym istniejące kontrowersje może być Polska, w której prawie trzy 
czwarte respondentów badanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznało, że nie 
potrafi powiedzieć, co tak naprawdę oznacza pojęcie „odpowiedzialny łańcuch dostaw”. 

Jednocześnie ci sami ankietowani deklarują, że chcieliby więcej wiedzieć na temat 
standardów, jakie stosują firmy w procesie produkcji. Według badanych, większa wiedza 
na ten temat zachęcałaby do zakupu „sprawdzonych” produktów i usług5.

Autorzy zajmujący się problematyką społecznej odpowiedzialności w biznesie piszą 
wprost, że znalazła się ona na rozdrożu. Współcześnie rośnie znaczenie Chin i  Indii, 
miejsca pracy coraz częściej są przenoszone do krajów średnio i  słabo rozwiniętych, 
zmienia się także rozkład i skala bezpieczeństwa globalnego. W tej sytuacji, przyszłość 
CSR zależeć będzie od dwóch czynników. Pierwszym jest samopoczucie biznesu na te-
mat tego, „co powinien robić”, wyznaczane przez opłacalność i moralną zgodę na do-
puszczalne praktyki. Drugim jest to, co według rządu biznes musi robić6.

Najbliższa przyszłość pokaże, w jakim kierunku będzie rozwijać się to swoiście poj-
mowane umoralnianie działalności ekonomicznej. Polska znajduje się dopiero na po-
czątku tej drogi, co nie pozostaje bez wpływu na dokonywane wybory.

Łańcuchy dostaw jako podstawa odpowiedzialnego biznesu 

W literaturze podkreśla się, że nie ma jednego, uniwersalnego modelu łańcucha do-
staw. Każda branża czy przedsiębiorstwo operują w  specyficznym otoczeniu, tworząc 
swój własny, często bardzo unikatowy system. Procesowi temu towarzyszą jednak zja-
wiska o charakterze bardziej uniwersalnym, istotne z punktu widzenia społecznej odpo-
wiedzialności. Zwracając na to uwagę, organizacja Business In The Community (BITC), 



Jolanta Gładys-Jakóbik134

opublikowała specjalny przewodnik skierowany do przedsiębiorstw, w  którym ziden-
tyfikowała trzy obszary, odnoszące się do „odpowiedzialnych” dostaw7. Są nimi: obszar 
ekonomiczny, obszar społeczny oraz obszar środowiskowy. 

Do obszaru ekonomicznego, który kształtuje relacje firm z dostawcami, zosta-
ły zaliczone takie działania, jak: uczciwe warunki kontraktów, terminowe płacenie 
należności, niewykorzystywanie przewagi ekonomicznej do negocjowania nieade-
kwatnych cen i warunków umów, zapobieganie korupcji. Ponieważ jednak dostaw-
cami często są firmy różnej wielkości, dysponujące różną siłę przetargową, to jeśli 
obroty są duże, należałoby brać pod uwagę również ryzyko, jakie niesie ze sobą 
zerwanie kontraktu. Z punktu widzenia zasad odpowiedzialnego biznesu, kwestią 
szczególnie newralgiczną są terminy płatności faktur – ustanawiając dopuszczalny 
termin trzeba wziąć pod uwagę, czy jest to taki odstęp czasu, który pozwoli dostaw-
cy sprawnie funkcjonować, szczególnie jeśli jego kondycja finansowa uzależniona 
jest od zamówień firmy8. 

Warto dodać, że dostawcami mogą być także przedsiębiorstwa z sektora ekonomii 
społecznej, prowadzone przez mniejszości lub funkcjonujące na terenach wrażliwych 
ekonomicznie, co dodatkowo wymaga zapewnienia odpowiednio wysokich standardów 
współpracy. 

Z kolei wśród aspektów społecznych pojawiają się takie, jak: przestrzeganie prawa 
pracy i praw człowieka, godziwe wynagradzanie pracowników, stosowanie się do usta-
lonych wcześniej godzin pracy czy bezpieczeństwo w miejscu pracy. Można także wziąć 
pod uwagę to, w jaki sposób firma oddziałuje na lokalną społeczność, a w przypadku gdy 
jest to wpływ negatywny – w jaki sposób stara się go ograniczać. W krajach, w których 
aktywność konsumentów pod względem monitorowania odpowiedzialności biznesu jest 
wyższa niż w Polsce, kwestie społeczne prowadziły wielokrotnie do bojkotu firm, które 
wystarczająco wcześnie nie zapobiegały potencjalnym nadużyciom.

Trzecie kryterium, związane z  oddziaływaniem na środowisko, powinno odnosić 
się do całego cyklu życia produktu – począwszy od jego projektowania, aż po utyliza-
cję, włączając w  to transport materiałów, wykorzystanie surowców i  racjonalne nimi 
gospodarowanie. W ramach tak pojmowanego łańcucha dostaw, mierzyć można ilość 
wydzielanych gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i rodzaj wykorzystywa-
nych źródeł energii, wpływ na bioróżnorodność czy też możliwości ponownego prze-
tworzenia materiałów. Tak rozumiane korzyści, wynikające z wprowadzenia standardów 
odpowiedzialnego biznesu do zarządzania łańcuchem dostaw, dadzą się sprowadzić do 
następujących obszarów9:
1) ograniczenie ryzyka reputacyjnego, prawnego i operacyjnego,
2) zwiększenie lojalności dostawców,
3) zwiększenie jakości produktów/usług,
4) zwiększenie udziałów w rynku/możliwość wejścia na nowe rynki,
5) lepszy dostęp do finansowania,
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6) zwiększenie przewagi konkurencyjnej (w tym siły przetargowej),
7) optymalizacja kosztów, 
8) pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów. 

Odpowiedzialny biznes w praktyce
W  przedmowie do polskiego wydania książki „Odpowiedzialność biznesu. Teoria 

i praktyka”, B. Rok pisze, że CSR powoli staje się podstawą dobrego zarządzania. „W sy-
tuacji kryzysu, liderzy gospodarczy szukają bowiem takich dróg rozwoju, które wzmac-
niają rolę etycznego przywództwa; włączają oczekiwania różnorodnych grup interesa-
riuszy w sam proces tworzenia wartości, a także uwzględniają gwałtownie następujące 
zmiany zarówno w bliższym, jak i dalszym otoczeniu”10.  

Na istniejącą potrzebę szerszego niż dotąd uwzględniania problematyki „moralno-
ściowej” w zarządzaniu organizacjami zwrócili uwagę również członkowie Rady Konsul-
tacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH. W ich opinii: „Wdrażanie CSR w firmach, to 
nie tylko uwzględnianie w ich działalności interesów społecznych i ochrony środowiska. 
Jest to też efektywna strategia zarządzania, która przyczynia się do wzrostu konkurencyj-
ności przedsiębiorstw w wymiarze globalnym i poprawy konkretnych wskaźników eko-
nomicznych”11. Trzeba jednak zgodzić się z B. Rokiem, że „edukacja w ogóle, a edukacja 
menedżerska w szczególności, nie jest u nas w najlepszej kondycji”. 

Jaka jest zatem świadomość menedżerów dotycząca problematyki CSR Polsce na tle 
innych krajów? Na ile wpływa ona na przekształcenia w  dotychczasowych modelach 
biznesu? Są to pytania istotne, bo, jak wiadomo, problematyka łańcucha dostaw w kon-
tekście odpowiedzialności biznesu jest stosunkowo rzadko poruszana w Polsce12, mimo 
iż sam temat „odpowiedzialnego” czy też „zrównoważonego” rozwoju, wydaje się być 
dosyć dobrze rozpoznany i  istnieje na ten temat obszerna literatura. Natomiast samo 
pojęcie zarządzania łańcuchem dostaw staje się w ostatnich latach jednym z najważniej-
szych i najbardziej newralgicznych obszarów działania współczesnych przedsiębiorstw13.

Standardy stosowane w relacjach z dostawcami i zrównoważone podejście do pozy-
skiwania surowców stają się coraz bardziej istotnymi kryteriami oceny firm; są wykorzy-
stywane m.in. przy opracowywaniu rankingów odpowiedzialnych przedsiębiorstw czy 
konstruowaniu „etycznych” indeksów giełdowych. Dla wielu organizacji produkujących 
na eksport jest to także swoisty wyróżnik, często wręcz niezbędny przy ubieganiu się 
o kontrakty. Z tego też powodu wiele zachodnich koncernów nie tylko prowadzi szcze-
gółowe kontrole swoich dostawców, ale też raportuje na temat poczynionych postępów, 
nawet jeśli wymóg transparentności „zmusza je” do przyznawania się do popełnianych 
błędów. Dodatkowo same narzędzia umożliwiające zarządzanie, monitorowanie, ewalu-
owanie i audyt w „odpowiedzialnym” łańcuchu dostaw są poddawane procesowi ciągłe-
go rozwoju i doskonalenia.
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Pojawienie się kontekstu etycznego łańcucha dostaw sprawia, że przed polskimi 
firmami otwierają się nowe możliwości. Z  jednej bowiem strony, dzięki odpowiedniej 
praktyce biznesowej, mogą zdobyć cenne kontrakty na długoterminową współpracę 
z  koncernami, które stawiają swoim dostawcom wysokie wymagania. Z  drugiej stro-
ny mogą podbijać zagraniczne rynki dzięki wartości budowanej na gwarancji dbałości 
o zasady zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Chociażby te przykłady 
pokazują, jak bardzo trudna i złożona jest kwestia zarządzania całym tym procesem14. 
To, na ile i jak jesteśmy do niego przygotowani, pozostaje już odrębną kwestią.

Przedstawiciele firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) zidentyfi-
kowali wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą stać się 
barierą dla rozwoju bardziej etycznych praktyk w Polsce. Z jednej strony, poruszane kwe-
stie obejmują sposoby komunikacji z pracownikami i umiejętność wypracowania odpo-
wiednich procedur działania. Z drugiej – zwraca się uwagę na brak popytu na produkty 
potocznie nazywane „etycznymi” lub „zrównoważonymi”, co dodatkowo zniechęca firmy 
do inwestowania w nowe rozwiązania. Słaba presja ze strony rynku i organizacji konsumenc-
kich nie stanowi wystarczająco silnego bodźca dla przeprowadzenia koniecznych zmian.

Jak pisałam wcześniej, pretekstem do postawienia pytania o  odpowiedzialny biznes 
w Polsce było ukazanie się publikacji FOB dotyczącej zarządzania CSR w łańcuchu dostaw. 
Badaniami objęto zarówno firmy, jak i internautów stanowiących opinię publiczną. Warto 
podkreślić, że spośród 500 największych polskich firm, jedynie 9 wyraziło zgodę na udział 
w badaniu. Uzyskanych wyników nie można zatem uznać za miarodajne dla wszystkich 
największych firm w Polsce. Niemniej jednak uzyskane w badaniu informacje pokazują, 
że dla polskich liderów biznesu liczy się przede wszystkim cena, jakość i terminowość. 
Natomiast kwestie związane z ekologią i etyką wydają się być mniej istotne. Badania 
pokazały także brak spójności, powierzchowność i  fasadowość istniejących progra-
mów związanych z CSR. W tej sytuacji, zasadna wydaje się być teza mówiąca o tym, że 
zarządzanie kwestiami etycznymi i ekologicznymi w łańcuchu dostaw w Polsce w praktyce 
nie występuje. I co ważne – brakuje także motywacji, aby tę sytuację zmienić.

W  jaki sposób problematyka związana z  jakością zarządzania jest prezentowana 
w innych krajach? Na jakie kwestie zwracają uwagę liderzy organizacji operujących na 
rynkach międzynarodowych? Czy posiadana przez nich wiedza i umiejętności są oce-
niane jako wystarczające do efektywnego podejmowania decyzji w coraz bardziej złożo-
nym i turbulentnym  otoczeniu? 

Przyszłość zarządzania w opiniach liderów

W przywoływanych na wstępie badaniach15 wzięło udział 194 reprezentantów najwyż-
szej kadry kierowniczej (CEO, wyższy i średni szczebel zarządzania), pochodzących z rejo-
nów Europy Zachodniej (49 %), Ameryki Łacińskiej (20 %), Azji i Pacyfiku (19 %),  Ame-
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ryki Północnej (6 %), Europy Wschodniej i Centralnej (4 %) oraz Afryki (2 %). Uzyskane 
wyniki zostały podsumowane i omówione w rozbiciu na sześć bloków tematycznych.
1. Wielość czynników, które mają wpływ na kondycję firmy. Wyróżniono tutaj dwie 

grupy czynników – w pierwszej znalazły się te, które podnoszą ryzyko prowadzonej 
działalności, a w drugiej – czynniki stwarzające nowe możliwości działania.

2. Konieczność dokonania zmian w dotychczasowej kulturze organizacji i pojawiające 
się nowe możliwości były oceniane jako tak samo istotne, jak przekształcenia mające 
miejsce w systemach zarządzania i polityce firmy. Wszystkie razem były traktowane 
jako reakcja organizacji na zmiany w jej otoczeniu.

3. Rosnąca potrzeba i konieczność pogłębienia stanu dotychczasowej wiedzy i umiejęt-
ności w trzech obszarach, które należy traktować jako odrębne: kontekst, złożoność 
i relacje z otoczeniem.

4. Istnienie luki między dotychczasowym stanem wiedzy i umiejętnościami przekazy-
wanymi przez szkoły biznesu a potrzebami, które kreuje środowisko.

5. Pojawiające się oczekiwania co do bardzo szerokiego spektrum wiedzy i umiejętno-
ści, które daleko wykraczają poza dziedziny objęte dotychczasowymi tzw. przedmio-
tami kierunkowymi na uczelniach.

6. Wskazanie, że część kadry zarządzającej firm dysponuje już potrzebnymi umiejętno-
ściami i wiedzą oraz potrafi ją odpowiednio wykorzystać.
Jeśli chodzi o obszary pogłębiania wiedzy, to uzyskano niżej omówione wyniki.
Kontekst (context). 82 % badanych wskazało na potrzebę (wymóg) posiadania bar-

dziej adekwatnej wiedzy na temat zmian zachodzących w otoczeniu organizacji po to, 
aby móc je jak najlepiej zrozumieć. Wiedza powinna odnosić się nie tylko do wąsko 
pojętych zagadnień z zakresu ekonomii czy finansów (co wydaje się być oczywiste), ale 
także do jak najszerszego spektrum, opartego zarówno na zagadnieniach społecznych, 
politycznych, kulturowych, jak i środowiskowych. Badani zwracają uwagę na koniecz-
ność lepszego niż dotąd rozumienia zachowań poszczególnych aktorów uczestniczących 
w podejmowaniu decyzji lub będących ich odbiorcami (ustawodawców, klientów, do-
stawców, inwestorów, organizacji pozarządowych itp.). 70  % reprezentantów badanej 
kadry uważa, że informacje odnoszące się do analizy szeroko rozumianych tendencji 
i  zjawisk o charakterze społecznym są kluczowe dla podejmowanych decyzji. Liderzy 
muszą wiedzieć, w jaki sposób używać poszczególnych narzędzi do monitorowania oto-
czenia, budowania scenariuszy czy też zarządzania ryzykiem. 

Złożoność (complexity). 88  % badanych wskazało na konieczność bycia bardziej 
elastycznym, by móc jak najlepiej adaptować się do zmian; 91 % wskazało na potrze-
bę kreatywności i innowacyjności, koniecznych przy rozwiązywaniu problemów; 90 % 
– na posiadanie umiejętności związanych z uczeniem się na własnych błędach, a 77 % 
– na zdolność zachowania równowagi między uwarunkowaniami o charakterze długo- 
i krótkoterminowym. Badani podkreślali bardzo mocno potrzebę lepszego zrozumienia 
wzajemnych powiązań i współzależności istniejących między działaniem i jego konse-
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kwencjami zarówno na szczeblu globalnym, jak i  lokalnym. Konieczna, ich zdaniem, 
jest w tym przypadku także wiedza na temat podstaw etycznych, na podstawie których 
podejmowane są decyzje. 

Relacje (connectedeness). Końcowe rozważania zamieszczone w raporcie dotyczyły 
umiejętności i wiedzy, odnoszących się do znajomości istniejących i możliwych relacji, 
które wyjaśniałyby strategie działania poszczególnych aktorów. Chodziło o pokazanie 
jak najszerszego kontekstu takich powiązań wraz z całym spektrum towarzyszących mu 
potencjalnych zachowań. Ich celem jest możliwość budowania bardziej skutecznych ko-
alicji z partnerami zewnętrznymi, takimi jak: lokalne społeczności, partnerzy biznesowi 
czy organizacje pozarządowe. 73 % badanych twierdzi, że po to, aby przetrwać, muszą 
nauczyć się nawiązywać skuteczne relacje. Potrzebują umiejętności, które pozwolą im 
na identyfikację kluczowych kontrahentów, aby jak najsprawniej zarządzać organizacją. 
74 % badanych chciałoby umieć rozpoznawać zarówno wpływy o charakterze pozytyw-
nym, jak i te negatywne. 75 % chciałoby prowadzić skuteczny dialog z interesariuszami, 
a 80 % – umieć budować wzajemne zaufanie zarówno z zewnętrznymi, jak i wewnętrz-
nymi udziałowcami. 76 % wyraża przekonanie, że są to umiejętności i wiedza potrzebne, 
jedynie 7 % wierzy, że taką wiedzę i umiejętności już posiada. 62 % zdaje sobie sprawę, że 
tego typu umiejętności są przekazywane głównie w szkołach biznesu, ale jedynie dla 8 % 
jest to wiedza, która spełnia ich oczekiwania. Skuteczność szkoleń prowadzonych przez 
organizacje biznesowe pozytywnie oceniło jedynie 5 % badanych. 

Jak widać, w przywoływanych opiniach kadry zarządzającej słabością jest zarówno 
dotychczasowy system kształcenia kadr menedżerskich (przestarzały i nieprzystający do 
zmian), jak i – na co zwracają uwagę głównie autorzy polskich badań – niska jakość spo-
łeczeństwa obywatelskiego, które (jeśli jest silne) może skutecznie wymuszać bardziej 
etyczne zachowania. Obie te słabości są widoczne szczególnie w Polsce, chociaż trzeba 
zaznaczyć, że odnotowujemy też pewne zmiany, na przykład w  obszarze konsumpcji 
i świadomości społecznej, o czym poniżej.

Konsumpcja w kontekście łańcucha dostaw

Na rolę odbiorców (konsumentów) w  kształtowaniu bardziej etycznych zachowań 
zwraca uwagę wielu autorów. Należą do nich także N.C. Smith, G. Palazzo i Ch. Bhattacha-
rya z INSEAD Social Innovation Center16, piszący o roli dotychczasowych działań i przy-
zwyczajeń konsumentów w  kształtowaniu bardziej etycznych zachowań w  łańcuchach 
dostaw. Bo to przecież od ich wyborów i nawyków w dużej mierze zależy istniejący popyt. 

Obowiązujący model konsumpcji znacznie odbiega od zasad zrównoważonego roz-
woju. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność za sposób, w jaki funkcjonują łańcu-
chy dostaw, powinna spoczywać nie tylko na firmach, ale także na końcowych odbior-
cach ich produktów i usług, czyli na nas wszystkich – konsumentach. Te z organizacji, 
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które chcą usprawnić swoje systemy dostaw w  kierunku bardziej odpowiedzialnym 
i zrównoważonym, mogą szybciej osiągnąć zamierzone rezultaty, jeśli będą prowadzić 
działania marketingowe w taki sposób, aby zachęcać także konsumentów do wprowa-
dzania podobnych zasad działania.  

Tyle teoria. A jak wyglądają w praktyce wybory konsumpcyjne Polaków? Badania 
prowadzone przez CBOS w 2010 r. pokazują (por. rysunek 1), że przy zakupie produk-
tów codziennego użytku kierujemy się przede wszystkim ich ceną (76 % wskazań). Dla 
ponad połowy respondentów (54 %) istotna okazuje się być jakość nabywanego towa-
ru. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie opieramy się na przyzwyczajeniu (36 %) lub 
sprawdzonej marce, a 35 % badanych polega na dotychczasowym doświadczeniu. Na 
produkt polski, jako kryterium zakupu, wskazało 22 % ankietowanych, a znaną markę 
– 20 %. Przy wyborze produktu Polacy zdecydowanie częściej ufają opiniom znajomych 
(14 %) lub informacjom zawartym na opakowaniu (13 %) niż reklamom (5 %). Jedy-
nie nieliczni respondenci przyznają, że przy wyborze kierują się opiniami sprzedawcy 
(5 %). Zdecydowanie najrzadziej na decyzje konsumentów, ze wszystkich wymienio-
nych czynników, wpływa opakowanie produktu (2  %) oraz jego zagraniczne pocho-
dzenie (1 %).

RySUNeK 1. Postawy konsumenckie Polaków w 1997 i 2010 r.: Czym przede wszystkim kie-
ruje się pan(i), kupując produkty codziennego użytku? 

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mania kupowania, czyli o  postawach konsumenckich Polaków, Raport CBOS 
nr BS/5/2011; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF
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Badania pokazują także, że w ciągu ostatnich trzynastu lat kryteria robienia zakupów 
uległy bardzo niewielkim zmianom. Nadal najważniejszym czynnikiem pozostaje cena. 
Coraz mniej osób przy wyborze produktów kieruje się takimi kryteriami, jak jakość 
i polskie pochodzenie towarów. O 7 punktów procentowych wzrósł odsetek responden-
tów, dla których ważne jest przyzwyczajenie. 

Autorzy badań podkreślają, że na to, czym kierują się Polacy przy wyborze arty-
kułów codziennego użytku, często wpływają ich cechy społeczno-demograficzne. Aby 
zilustrować to zjawisko, sześć najczęściej wskazywanych aspektów wyboru produktów 
zestawiono z takimi cechami respondentów, jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wy-
kształcenie i  status ekonomiczny. Zgodnie z przypuszczeniami, kobiety zdecydowanie 
częściej niż mężczyźni, robiąc zakupy, kierują się ceną i przyzwyczajeniem. Cena kupo-
wanego towaru ma duże znaczenie dla respondentów w wieku 35–44 lata, mieszkańców 
najmniejszych miast oraz dla osób, których miesięczny dochód per capita kształtuje się 
na poziomie 501−1000 zł. Im niższe wykształcenie ankietowanych, tym większe prawdo-
podobieństwo, że cena kupowanego produktu będzie dla nich istotnym czynnikiem przy 
zakupie. Z kolei jakość nabywanych dóbr dla najlepiej sytuowanych, mających wyższe 
wykształcenie i  mieszkających w  dużych aglomeracjach miejskich jest niemal równie 
ważna jak cena.

Przyzwyczajenie oraz sprawdzona marka są dość istotne dla osób z wyższym wy-
kształceniem oraz mieszkańców największych miast. Ponadto sprawdzona marka czę-
sto przesądza o zakupie danego produktu przez najlepiej sytuowanych respondentów. 
Z drugiej strony znana marka ma znaczenie przede wszystkim dla ankietowanych bę-
dących w wieku 18–24 lata. Polskie pochodzenie produktu okazuje się być najbardziej 
istotne dla badanych w wieku 45–54 lata, a także dla uzyskujących dochody na osobę 
w rodzinie powyżej 1500 zł17.

Jesteśmy zatem społeczeństwem jeszcze na dorobku: liczymy się z kosztami życia, tro-
skę o etykę pozostawiając innym. Jak na tym tle kształtuje się świadomość obywatelska?

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce

Jak wspomniałam wcześniej, na sposób funkcjonowania łańcuchów dostaw w Pol-
sce ma wpływ istniejący poziom społecznej świadomości; dotyczy to nie tylko kadr za-
rządzających organizacjami (co wydaje się być oczywiste), ale także pozostałych pra-
cowników. W prowadzonych dyskusjach często pojawiają się opinie, że Polacy są mało 
„uspołecznieni”, a  w  obserwowanych strategiach działania przeważa indywidualizm 
i „amoralny familizm”18.

Prowadzone w latach 2007 i 2009 badania w ramach projektu „Diagnoza społecz-
na” pokazują, że z roku na rok rośnie zobojętnienie na dobro wspólne. Autor części 
poświęconej społeczeństwu obywatelskiemu, J. Czapiński, podkreśla, że Polacy nie 
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umieją się organizować i skutecznie działać wspólnie, bo się tego po prostu nie nauczy-
li: „Nie umieją, bo nie działają, a nie działają, – bo nie umieją. Nie mają wiedzy typu 
know-how, nie wiedzą, jak się do tego zabrać i jak się to robi”19. Każdy z wymienianych 
przez niego czynników: tradycja, osobowość społeczna, nastawienia interpersonalne 
wyjaśnia jakąś część zjawiska. Autor dodaje do nich jeszcze jeden – skromne umiejęt-
ności obywatelskie Polaków. 

Tymczasem istotą społeczeństwa obywatelskiego jest kapitał społeczny. W pojęciu 
tym mieści się wszystko, co decyduje o zdrowych relacjach społecznych, dbanie o do-
bro wspólne i współpracę. Podkreśla się, że nie jest to cecha czy własność poszcze-
gólnych jednostek. Zależy jednak od nich, ich przekonań, nastawienia czy systemu 
wartości. J. Czapiński pisze, że żyjemy w kraju coraz bardziej efektywnych jednostek 
i coraz mniej efektywnej wspólnoty20. Badania międzynarodowe pokazują, że kapitał 
ludzki odgrywa dużą rolę w krajach uboższych, do których ciągle zalicza się Polska. Po 
przekroczeniu jednak pewnego progu zamożności, decydującego znaczenia zaczyna 
nabierać kapitał społeczny. Polska przekroczy ten próg za mniej więcej 10 lat i wte-
dy kapitał ludzki przestanie wystarczać dla podtrzymania dotychczasowego poziomu 
rozwoju. Potrzebny będzie kapitał społeczny, w którego rozwój już musimy inwesto-
wać, inaczej przestaniemy się rozwijać. Jednym z jego elementów jest społeczna odpo-
wiedzialność.

Przywoływane wcześniej badania prowadzone przez A. Gizę-Poleszczuk, odnoszące 
się do poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, pokazu-
ją, że potencjalni liderzy odczuwają trudności w budowaniu relacji z otoczeniem i wska-
zują je jako wymagające treningu. Zasygnalizowane przez nich problemy odnoszą się do 
trzech poziomów barier:
1) sposobu, w jaki jest definiowania „obywatelskość”,
2) zakorzenionej w polskiej kulturze postaci „lidera”, 
3) niskiej samowiedzy społecznej.

„lider jako społecznik” i społeczeństwo obywatelskie

W  dotychczasowym dyskursie pojęcia: społeczeństwo obywatelskie, „obywatel-
skość” umieszczane były zazwyczaj w sferze tzw. wielkich spraw. Odwoływano się w nim 
do wysokich norm moralnych, takich jak całkowita bezinteresowność czy poświęcenie. 
„Działanie obywatelskie” stanowiło przeciwieństwo interesów i potrzeb indywidualnych 
(ilustracją tej tezy może być np. niechęć organizacji pozarządowych do ekonomizowania 
swojej działalności). Tradycja działania na rzecz innych przybierała w polskiej tradycji 
(dalej zresztą obecnej) postać Siłaczki czy doktora Judyma. Ma to daleko idące konse-
kwencje praktyczne21. Po pierwsze, mówimy o bohaterze, a nie o liderze we współcze-
snym rozumieniu tego pojęcia. Po drugie, jest on przedstawiany jako postać samotna, 
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która bardziej wyrasta ponad swoje otoczenie niż buduje z nim partnerskie relacje. Po 
trzecie wreszcie, pojawia się swoiście pojęty paternalizm, co stawia beneficjentów po-
dejmowanych działań bardziej w roli dłużników niż partnerów. W praktyce prowadzi to 
do tego, że ludzie zaczynają podświadomie oczekiwać, że lider zrobi wszystko za nich. 
Motyw „zawierzania” jest w  polskiej kulturze bardzo silny; jeśli ktoś występuje z  ini-
cjatywą działania, oznacza to, że możemy cedować na niego własną odpowiedzialność, 
ustawiając się w pozycji biernego odbiorcy. 

Jak pisze A. Giza-Poleszczuk, te niezwerbalizowane i  niesproblematyzowane 
oczekiwania (postawy, percepcja) mają moc kreowania samospełniających się prze-
powiedni. Stawia tezę mówiącą o  tym, że taka ukryta definicja lidera społecznika, 
choć nie jest świadomie artykułowana, silnie naznacza jego relacje z  otoczeniem. 
Może prowadzić zarówno do bierności, jak i do wrogości. Nie chodzi tu o tzw. bez-
interesowną zawiść czy też podejrzliwość polskiego społeczeństwa, ale o niepewność, 
co do tego, czy i na ile relacja współdziałania będzie zrównoważona i partnerska. Jest 
ona szczególnie widoczna w polskiej przestrzeni publicznej; w polityce na przykład, 
dominuje przekonanie o potrzebie przejmowania inicjatywy działania przez agendy 
państwa, z drugiej strony – samo społeczeństwo jest nieustannie etykietowane jako 
„bierne”, „roszczeniowe” i mało obywatelskie. Istnienie zatem kogoś, kto jest w stanie 
rozwiązać problemy, wzmacnia postrzeganie lidera jako osoby, która sama powinna 
poradzić sobie w każdej sytuacji.

Społeczna samowiedza 

Nowoczesne, masowe społeczeństwo, nie dysponuje tradycyjnymi sposobami zdo-
bywania wiedzy o  sobie: doświadczenia społeczne mają charakter lokalny, a  poglą-
dy na temat zjawisk w skali makro, kształtowane są przez przekazy trafiające do sfery 
publicznej. Mówiąc o „społeczeństwie”, podkreśla się polską tendencję do narzekania, 
powszechność postaw roszczeniowych czy też przedkładanie „zaradności” nad „obywa-
telskość”. W tym znaczeniu to społeczeństwo „chce”, „uważa” czy „jest przeciwne”. Tego, 
kim jestem jako pracownik lub sąsiad, mogę dowiedzieć się w realnych interakcjach z in-
nymi; podczas gdy tego, kim jestem jako „członek społeczeństwa polskiego” – jedynie 
z publicznego dyskursu o wspólnocie społecznej, która znajduje się poza zasięgiem dzia-
łania jednostek.

W masowym społeczeństwie przeciętna jednostka dysponuje raczej ograniczonym 
polem obserwacji „spraw publicznych” czy obywatelskich. Może monitorować to, co 
dzieje się w jej najbliższym otoczeniu, ale nie wie, jak sprawy się mają w skali maso-
wej. W „Diagnozie społecznej 2009” dyskutowanych jest wiele przykładów istniejących 
rozbieżności między oceną tego samego zjawiska w skali lokalnej oraz w skali makro22. 
Na przykład, mimo że poczucie osobistego bezpieczeństwa w  miejscu zamieszkania 
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wzrasta, nasila się jednocześnie opinia, że w Polsce bezpieczeństwo obywateli jest co-
raz bardziej zagrożone. Mechanizm tej rozbieżności określany jest w psychologii jako 
„kolektywna ignorancja”. Jest on generowany przez dystans istniejący między światem 
codziennego życia a uogólnionym, niedostępnym bezpośrednio, obrazem całości. In-
formacje o stanie „całości” możemy czerpać jedynie ze źródeł dostępnych publicznie 
(mediów), w  postaci nadanej im przez „symbolicznego pośrednika” i  nie jesteśmy 
w stanie zweryfikować ich osobiście.

W tak zindywidualizowanym społeczeństwie, w którym sfera prywatności ulega nie 
tylko poszerzeniu, ale także większej ochronie, coraz trudniejsza staje się obserwacja 
(monitorowanie) zachowania oraz życia innych ludzi i grup, a tym samym – budowanie 
wiedzy o tym, „jak się żyje”, jakie są fundamentalne normy i wartości orientujące nasze 
zachowanie, jakie wzory postępowania przeważają w różnych znanych z osobistego do-
świadczenia sytuacjach. 

W budowaniu wiedzy o sobie kształtowanie i uwspólnianie wartości moralnych oraz 
umacnianie przekonania, że są one powszechne – a więc podzielane przez innych człon-
ków społeczności – kreowanie oraz legitymizacja wartości estetycznych, stylów życia, 
stylów komunikacyjnych stanowią ważny wymiar orientacji zachowań indywidualnych. 

Również i w tym wymiarze, badacze życia społecznego wskazują na rozchodzenie się 
wartości realizowanych w sferze życia codziennego i oceny stanu moralnego „społeczeń-
stwa”. J. Grzelak – autor opracowania o stosunku Polaków do dóbr publicznych – pisze: 
„Dość powszechna jest opinia, że Polacy są mało uspołecznieni, że są indywidualistami 
niezbyt skorymi do działania na rzecz innych. Opinia ta jest utrwalana przez media, 
częściej pokazujące ciemniejsze strony życia społecznego (a zwłaszcza najbardziej spek-
takularne przypadki obojętności wobec losu innych, bogacenia się lub robienia kariery 
kosztem innych) niż różne formy działań prospołecznych” (Diagnoza społeczna 2005, 
s. 195).

Sukces lidera zależałby zatem od jego zdolności do niezależnego oglądu i diagnozy 
tego, jacy naprawdę są ludzie. Potrzebne mu są do tego jednak wiedza i umiejętności, na 
co wskazywali już wcześniej liderzy organizacji globalnych. Lider, czy też potencjalny li-
der działający w Polsce, ma zatem do pokonania trzy istotne bariery, wszystkie związane 
z istniejącym poziomem jego wiedzy lub samowiedzy: 
1) barierę odświętności pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, 
2) barierę „romantycznego bohatera”, 
3) barierę stereotypów i autostereotypów, które przesłaniają rzeczywistość. 

Trudno zatem budować społeczeństwo obywatelskie, nie wiedząc, z jakim „bytem” 
mamy do czynienia i nie mając narzędzi potrzebnych do jego diagnozy. Konieczna 
jest wiedza i instrumenty do analizy sytuacji i wypracowywania odpowiednich stra-
tegii działania. Uwagi te odnoszą się także do poziomu samych organizacji. Nie moż-
na ich bowiem postrzegać i traktować jako „samotnych wysp” istniejących w społe- 
czeństwie.
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Zakończenie

W sferze odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw mamy w Polsce jeszcze 
wiele do zrobienia zarówno, jeśli chodzi o  edukację, jak i  dostarczanie praktycznych 
narzędzi do analizy. Żeby móc współpracować z dostawcami na zasadach opartych na 
CSR, firma powinna wcześniej sama je wdrożyć. Opisywanie przykładów dobrych prak-
tyk to tylko jeden ze sposobów edukowania – równie ważne jest monitorowanie tej sfery 
i pokazywanie konsekwencji stosowania praktyk nagannych. Ważna w tej sytuacji staje 
się rola organów nadzorujących rynek oraz organizacji pozarządowych. Przede wszyst-
kim jednak, to same firmy powinny być otwarte na szerszy dialog i mieć sygnały, że taki 
dialog jest potrzebny.

Jak pisałam, budowanie relacji z dostawcami na podstawie zasad zrównoważonego 
rozwoju, otwiera także pole dla innowacji. Firma może uczyć się od swoich dostawców 
lub współpracować  z nimi nad nowymi rozwiązaniami. Podaje się przykład McDonalds, 
który uruchomił specjalną stronę internetową, na której zamieszcza przykłady nowator-
skich inicjatyw podejmowanych w partnerstwie z dostawcami. Działalność ta przekłada 
się na ich większą lojalność, co z kolei gwarantuje firmie i klientowi dopływ potrzebnych 
produktów i usług – w toku takiej współpracy mogą bowiem narodzić się projekty, które 
zwiększą powodzenie biznesu po obu stronach, zmniejszając ryzyko czy umożliwiając 
redukcję kosztów. 

Przywoływane badania wskazują także na możliwość pojawienia się potencjalnego 
niebezpieczeństwa związanego z  próbami ujęcia CSR w  ramy prawne. Regulacje tego 
typu są bowiem sprzeczne z samą naturą działania wartościowo-racjonalnego, które cha-
rakteryzuje decyzje etyczne. Może to prowadzić do instrumentalnego traktowania samej 
idei CSR, jej spłaszczenia, a w konsekwencji  także wartości, które powinny za nią stać23.

Budowanie bardziej trwałych relacji z klientami i dostawcami to także element kre-
owania społeczeństwa obywatelskiego. Bez inwestowania w jego rozwój szanse na wzrost 
gospodarczy stają się mniejsze. Warto o tym pamiętać szczególnie wtedy, gdy zaczynamy 
dyskusję o społecznej odpowiedzialności w łańcuchach dostaw.
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The business model of the Polish enterprises in the light  
of the sustainable development requirements

Summary

The Author poses a question concerning the extent to which the problems faced by 
the Polish management are mutual or different from the ones approached by the mana-
gers from other parts of the world in the context of responsible business and discussion 
concerning the functioning of supply chains. The Author concludes that there is still 
many things to be done in the sphere of responsible supply chains management in Po-
land, particularly in respect to education and providing practical analytic tools. In order 
to cooperate with the suppliers in accordance with the principles based on the CSR, the 
company should implement them. Presenting the examples of good practices is one of 
the various ways of educating – the equally important is monitoring of this sphere and 
showing the consequences of negative practices. In this situation, the role of the market 
supervisory bodies and non-governmental organizations is becoming increasingly im-
portant. However, among these companies should dominate those that are opened to 
a wide dialog, as building relations with suppliers and clients based on the principles of 
sustainable development gives the green light to innovations. It is also the element of the 
citizens’ society.
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Problemy etyczne w łańcuchu dostaw

Wstęp

W koncepcji łańcucha dostaw i zarządzania nim podkreśla się możliwość uzyska-
nia znaczącej obniżki kosztów dzięki prawidłowemu ukształtowaniu kontaktów między 
podmiotami w tym łańcuchu. Często zdarza się jednak tak, iż korzyści finansowe osią-
gane są dzięki (a  raczej przez) nieetycznym zachowaniom w  stosunku do niektórych 
uczestników współpracy. Nierówność stron powoduje, że wiele firm wykorzystuje part-
nerów, posuwając się do działań wątpliwych zarówno z moralnego punktu widzenia, jak 
i prawnego.

Celem niniejszego opracowania jest naświetlenie wybranych problemów etycznych, 
które mogą pojawić się w łańcuchu dostaw. W pracy skoncentrowano się przede wszyst-
kim na kwestiach z zakresu stosunków pracy. Zamierzeniem autorki było przedstawie-
nie powyższego zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pod uwa-
gę wzięto przede wszystkim firmy globalne, które swoje łańcuchy dostaw budują często 
w krajach słabo rozwiniętych. 

Istota łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw

Nasilająca się wciąż konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania coraz to 
nowych metod walki i to w obszarach, które do tej pory były często poza spektrum zain-
teresowania wielu przedsiębiorstw. Tradycyjne instrumenty konkurowania — na przy-
kład cena, promocja, jakość — stają się bowiem niewystarczające. Rywalizacja przenosi 
się na coraz to nowe obszary. 

Takim nowym polem zmagań konkurencyjnych stać się może między innymi logi-
styka, a więc kwestie racjonalizacji przepływu produktów, informacji, środków finan-
sowych. Obecnie okazuje się bowiem, iż trudno jest osiągnąć sukces rynkowy i wygrać 
z  konkurencją bez właściwie zorganizowanej sfery dostaw. Stąd popularność zyskała 
koncepcja łańcucha dostaw i zarządzania tym łańcuchem. 
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Rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw współgra z wieloma innymi tren-
dami obserwowanymi w obecnej rzeczywistości. A. Kawa wymienia wśród nich nastę-
pujące zjawiska1:

 • globalizację i internacjonalizacje przedsiębiorstw,
 • presję na redukcję kosztów,
 • zindywidualizowaną produkcję masową,
 • outsourcing funkcji logistycznych i koncentrację na kluczowych kompetencjach,
 • nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • zmiany struktury sprzedaży detalicznej,
 • redukcję zapasów i kompresję czasu.

W tym miejscu niezbędne staje się zdefiniowanie terminu – łańcuch dostaw. Przy 
określaniu łańcucha dostaw przywoływana jest często definicja stworzona przez or-
ganizację The Association for Operations Management, w ramach której podkreślana 
jest złożoność, sekwencyjność, a  jednocześnie jednoczesność procesów zachodzących 
w tym łańcuchu. Łańcuchy dostaw są to2:

 • procesy zachodzące od momentu pozyskania początkowych materiałów zaopa-
trzeniowych do konsumpcji ostatecznego produktu i  łączące w poprzek dostaw-
cę i odbiorcę,

 • funkcje wewnątrz i  na zewnątrz przedsiębiorstwa, które umożliwiają łańcuchowi 
wartości wytworzyć produkty i dostarczyć usługi do klientów.
W ramach innej definicji łańcuch dostaw widziany jest jako sieć organizacji powią-

zanych i współzależnych, które, współpracując, wspólnie kontrolują, kierują i uspraw-
niają przepływy rzeczowe i informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników3. 

H. Beckmann, jako charakterystyczne dla koncepcji łańcucha dostaw, wymienia4:
 • łańcuch dostaw dokumentuje wszystkie procesy od zaopatrzenia w  surowce do 

świadczenia usług dla końcowych odbiorców,
 • łańcuch dostaw obejmuje wszystkich uczestników i logistyczne procesy od dostaw-

ców do końcowych odbiorców jako całościowy system,
 • przedmiotem łańcucha dostaw są procesy rozwoju, zaopatrzenia, produkcji 

i dystrybucji,
 • łańcuch dostaw przekracza granice organizacyjne jego uczestników,
 • koordynacja następuje przez powszechnie zaakceptowane i przystępne dla wszyst-

kich uczestników systemy informacji,
 • kluczowym celem łańcucha dostaw jest realizacja korzyści dla klienta, będąca w od-

powiedniej relacji do kosztów i zysku,
 • poszczególne cele uczestniczących w łańcuchu dostaw partnerów będą realizowane 

przez zdolności świadczeń całego łańcucha.
Prezesi wielu firm doskonale już wiedzą, że pozycję lidera na coraz bardziej kon-

kurencyjnych rynkach mogą osiągnąć tylko wtedy, gdy wraz z partnerami stworzą ela-
styczny, inteligentny i  dopasowujący się łańcuch dostaw. Ta wiedza skłania firmy do 
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zacieśniania współpracy5. Przedsiębiorstwa tworzące łańcuch dostaw powinny działać 
na zasadzie partnerstwa. Partnerstwo oznacza kształtowanie stosunków na zasadach za-
ufania, podziału ryzyka i korzyści, prowadząc do uzyskania dodatkowych efektów sy-
nergicznych i przewagi konkurencyjnej6. 

Zdaniem M. Dobrzańskiego i U. Ryciuk zaufanie związane jest z założeniem, że part-
ner biznesowy nie podejmuje świadomie działań, które mogą mieć negatywne konsek-
wencje finansowe dla przedsiębiorstwa. W każdym przypadku istnie jednak możliwość 
wystąpienia u partnerów zachowań oportunistycznych7. H. Lee dodaje, iż najlepsze fir-
my troszczą się o  to, aby oprócz własnych interesów uwzględniać też interesy wszyst-
kich innych partnerów z łańcucha dostaw. Jeśli interesy którejkolwiek firmy odbiegają 
od interesów innych jednostek w łańcuchu dostaw, to jej działania nie będą zwiększać 
efektywności całego łańcucha8.

Z  powyższych informacji wynika, iż łańcuch dostaw stanowi formę współpracy 
między zaangażowanymi w nim podmiotami, która to współpraca przynosi określone 
korzyści zarówno samym podmiotom gospodarczym, jak i konsumentom. Korzyści te 
będą tym większe, im w bardziej efektywny sposób będzie on zorganizowany, a więc im 
sprawniejsze będzie zarządzanie łańcuchem dostaw. 

W literaturze spotkać można różne podejścia do definiowania pojęcia zarządzanie 
łańcuchem dostaw. Zgodnie z  definicją wypracowaną przez Supply-Chain Council, 
na zarządzanie łańcuchem dostaw składa się zarządzanie podażą i popytem, pozyski-
waniem surowców i komponentów, magazynami, zapasami, zamówieniami, kanałami 
dystrybucji i dostarczaniem gotowego produktu do konsumenta. Jest to więc ogromne 
wyzwanie całościowego określenia miejsca firmy na rynku9. Na potrzeby niniejszego 
opracowania odpowiednia wydaje się definicja mówiąca, iż zarządzanie łańcuchem do-
staw to integratywna filozofia zarządzania całym przepływem w kanale dystrybucji od 
dostawców aż do ostatecznych klientów10. Podejście od strony filozofii zarządzania każe 
zwrócić uwagę na cele przyświecające tworzeniu takiej formy współdziałania.

Obniżka kosztów jako cel zarządzania łańcuchem dostaw

Poszczególni specjaliści wypowiadają się w różny sposób na temat celów zarządzania 
łańcuchem dostaw. Przykładowo zdaniem J. Witkowskiego, nadrzędnym celem zarzą-
dzania łańcuchem dostaw jest podnoszenie sprawności i efektywności przepływu w celu 
uzyskania dodatkowej wartości produktów, usług i  informacji, co przyczynia się do 
powstania przewagi konkurencyjnej ich uczestników i klientów oraz jest korzystne dla 
wszystkich pozostałych interesariuszy. Wspólnie podejmowane decyzje i działania roz-
poczynają się już na etapie powstawania produktów i planowania popytu, a kończą się na 
realizacji zamówień i obsłudze klientów po dokonaniu transakcji11. Jednakże nie sposób 
zauważyć, iż większość z autorów podkreśla, że celem tworzenia łańcucha dostaw jest 



Urszula Gołaszewska-Kaczan150

możliwość obniżki kosztów. Przykładowo H. Lee zauważa, iż najlepsze łańcuchy dostaw 
cechują się nie tylko dużą szybkością, ale także niskimi kosztami12. Zdaniem M. Christo-
phera klienci otrzymują najwyższą wartość, ale po najniższych kosztach całego łańcucha 
dostaw. Z  kolei według S.  Chopra i  P. Meindla celem zarządzania łańcuchem dostaw 
jest maksymalizacja globalnej rentowności łańcucha dostaw. Według innych autorów 
w ramach łańcucha dostaw stosuje się różnorodne metody mające na celu minimalizację 
kosztów systemowych13.

Jak stwierdza J. Witkowski, redukcja kosztów w  łańcuchu dostaw jest najczęściej 
rezultatem efektów synergicznych, będących konsekwencją korzyści ekonomiki skali 
w produkcji i dostawach, ograniczania kosztów transakcji oraz eliminowania dublują-
cych się działań w procesach badawczo-rozwojowych, marketingowych i przewozowo- 
-magazynowych. Bardzo duże znaczenie ma również kompresja czasu oraz redukowanie 
ogniw i czynności łańcucha, które nie tworzą nowej wartości. 

Wśród czynników, które mają największy wpływ na poziom kosztów, nie można 
pominąć właściwego doboru dostawców. W długim okresie ich pozytywny wpływ na 
koszty może wynikać nie tylko z możliwości dokonywania zakupu produktów wyższej 
jakości po niższych cenach, w stosunku do jakości i cen, jakie mogłyby być osiągnięte 
w przypadku zakupu z innych źródeł lub produkcji we własnym zakresie. Długotrwała 
współpraca pozwala także na stopniowe doskonalenie organizacji i technologii dostaw, 
co prowadzi do trwałej i wyraźnej obniżki kosztów zapasów, transportu, magazynowa-
nia oraz kosztów administracyjnych. Nie bez znaczenia, z  punktu widzenia zarówno 
skali redukcji kosztów, jak i wzrostu przychodów, jest wiedza, jaką dysponują dostawcy. 
Wspólnota interesów w  łańcuchu dostaw powoduje, że następuje proces wzajemnego 
uczenia się. Partnerzy stają się cennymi źródłami informacji handlowych, technicznych, 
administracyjnych14.

M. Christopher i H. Peck, wskazując na możliwość wykorzystania łańcucha dostaw 
do budowania przewagi konkurencyjnej, także nawiązują do zagadnienia kosztów. Zda-
niem tych autorów są bowiem trzy podstawowe źródła przewagi konkurencyjnej, a mia-
nowicie: produkty innowacyjne i  silne marki, relacje z  klientami i  właśnie skuteczny 
łańcuch dostaw. Skuteczny łańcuch zaś budują: zarządzanie siecią, szybkie reagowanie 
oraz tani dostawcy15. 

Badania empiryczne wskazują, że nawet niewielka obniżka kosztów zakupu surowców, 
materiałów, części czy podzespołów może w istotnym stopniu wpłynąć na poprawę wskaź-
ników finansowych. Firma Philips w wyniku obniżki zaledwie o 2 % tych kosztów osiągnęła 
ok. 12 % wzrostu wskaźnika zwrotu z aktywów netto16.

Tani dostawca pozwala w konsekwencji obniżyć cenę produktu, a według M. Christo-
phera kryterium optymalizacji funkcjonowania łańcucha dostaw jest właśnie finalna cena 
produktu17. Zdaniem S. Sengupta wielokrotnie dowodzono, że prawidłowe zarządzanie łań-
cuchem dostaw znacząco wpływa na wartość dla udziałowców i wykazywano, że całkowity 
koszt łańcucha dostaw stanowi ponad połowę kosztu finalnego typowych produktów18.
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K. Rutkowski pisząc o „drapieżnych” liderach w zakresie łańcuchów dostaw zwraca 
uwagę na fakt, iż ich sukces związany jest między innymi z takimi cechami łańcucha do-
staw jak: bardzo krótki cykl wprowadzania nowych produktów na rynek, krótki, często 
negatywny cykl gotówka–gotówka, zdecydowanie wyższy wskaźnik perfekcyjnej ob-
sługi klienta, niższy o ok. 1/3 poziom zapasów, niższy o ok. 5 % udział kosztów w przy-
chodach, bardzo wysokie marże zysku netto i wreszcie niższe koszty zakupu surowców 
i materiałów19.

Wszystkie te zależności powodują, iż wiele firm poszukuje tanich dostawców, albo 
też stara się podjąć działania prowadzące do obniżania cen przez dostawców, z którymi 
już nawiązały współpracę. 

Problemy etyczne w łańcuchu dostaw

W tym miejscu wkraczamy w obszar właściwie dziewiczy w  ramach polskiej lite-
ratury poświęconej łańcuchom dostaw – w obszar zagadnień etycznych. O ile kwestie 
natury sprawnościowej, efektywnościowej są w niej opisywane szeroko, o  tyle trudno 
jest znaleźć pozycje traktujące o ewentualnych problemach etycznych, które wiązać się 
mogą z tworzeniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw. 

W łańcuchu dostaw może powstawać wiele problemów natury etycznej. Przykłado-
we zagadnienia ujęte zostały w tabeli 1. Jak widać, określone kwestie etyczne pojawiają 
się na każdym z etapów łańcucha dostaw. Dotyczą różnych zagadnień.

Wiele problemów etycznych, powstających w łańcuchu dostaw związanych jest z na-
kreślonym wcześniej dążeniem do obniżki kosztów przez poszukiwanie tanich dostaw-

TABelA 1. Przykładowe problemy etyczne w łańcuchu dostaw

Łańcuch dostaw

Dostawcy Producenci Dystrybutorzy

Praca dzieci
Dyskryminacja
Łamanie praw do zrzeszania się
Zanieczyszczenie środowiska
Nieprzestrzeganie praw 
pracowniczych
Nieetyczne kontrakty

Korupcja
Brak możliwości wyrażania 
swoich opinii
Niebezpieczne warunki pracy
Nierówności społeczne
Wypadki i choroby zawodowe

Łapówkarstwo
Nieuczciwa konkurencja
Nieetyczne inwestycje
Dyskryminacja dostawców i ich 
produktów
Niepełna lub nieprawdziwa 
informacja o produktach 
i usługach

Źródło: A. Rudnicka, Społeczna odpowiedzialność biznesu w łańcuchu dostaw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 
2009, nr 6, s. 78.
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ców. Skoro odbiorcy, będący najczęściej podmiotami najsilniejszymi w łańcuchu dostaw, 
poszukują najtańszych dostawców, aby być konkurencyjnymi, muszą starać się o obni-
żanie kosztów własnych. Ogromne kary pieniężne, jakie grożą kontrahentom za niedo-
trzymanie terminów i ciągła presja na obniżenie kosztów powodują, że kwestie etyczne 
zaczynają być lekceważone. 

Można znaleźć szacunki mówiące o tym, iż ubogie kraje Południa z powodu narzu-
conych im niesprawiedliwych warunków handlu międzynarodowego tracą 2 mld USD 
dziennie20. A. Kawa stwierdza, iż niektóre „przedsiębiorstwa nadużywają swojej siły 
przetargowej i zmuszają słabsze ogniwa do ciągłej obniżki kosztów, polepszania jakości, 
usprawniania działań logistycznych itp. Z tego powodu dostawcy żyją w ciągłej obawie 
i  starają się spełnić wymagania swoich klientów, aby nie zrezygnowali oni z  ich pro-
duktów i usług. W tych związkach «partnerskich» pojawiają się często bardzo skrajne 
sytuacje, jak np. shitanke ijime, co w języku japońskim oznacza tyranizowanie podwy-
konawców”21. Obszarem, gdzie najbardziej wyraźnie widać powstające problemy są sto-
sunki pracy. 

Przykładowe problemy etyczne w łańcuchu dostaw 

Katalog praw przysługujących każdemu człowiekowi w stosunkach pracy odnajdu-
jemy w przepisach prawa międzynarodowego. Przyjęta przez MOP w 1998 r. Deklaracja 
dotycząca fundamentalnych zasad i praw w pracy, definiuje cztery obszary fundamen-
talnych praw przysługujących człowiekowi w świecie pracy. Prawa te zawarte są w ośmiu 
fundamentalnych konwencjach MOP. 
1. Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych: Konwencja Nr 87 doty-

cząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r. oraz Konwencja 
Nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych 
z 1949 r. 

2. Zakaz wszystkich form pracy przymusowej i obowiązkowej: Konwencja Nr 29 doty-
cząca pracy przymusowej z 1930 r. lub obowiązkowej oraz Konwencja Nr 105 doty-
cząca zniesienia pracy przymusowej z 1957 r. 

3. Skuteczna likwidacja pracy dzieci: Konwencja Nr 138 dotycząca najniższego wieku 
dopuszczenia do zatrudnienia z 1973 r. oraz Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu 
i natychmiastowych działań na rzecz eliminacji pracy dzieci z 1999 r. 

4. Likwidacja dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu: Kon-
wencja Nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn 
i kobiet za prace jednakowej wartości z 1951 r. oraz Konwencja Nr 111 dotycząca 
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 1958 r. 22

Dokumenty te dają podstawy, wytyczne do prawidłowego traktowania pracowni-
ków, niezależnie od miejsca świadczenia przez nich pracy. Jak pokazuje praktyka, przed-
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siębiorstwa w większości wypadków stosują się do tych uregulowań w ramach własnego 
kraju. Jednakże globalizacja i  internacjonalizacja działalności przyczyniły się do tego, 
że wiele międzynarodowych firm przeniosło swoją produkcję na rynki krajów rozwi-
jających się lub zleca produkcję firmom funkcjonującym już na tych rynkach. Okazuje 
się wówczas, że standardy prawa pracy nie są przenoszone poza granice własnego pań-
stwa albo są drastycznie obniżane. Kierownictwo przedsiębiorstw globalnych często nie 
zwraca uwagi na pracowników własnych firm poza granicami rodzinnego kraju lub na 
pracowników zatrudnianych przez dostawców.

Zdaniem G. Piskalskiego korporacje „zaniżają standardy, ponieważ wiedzą, że będą 
bezkarne.[…] Poczucie bezkarności wynika z tego, że korporacje mają bardzo rozbudo-
waną strukturę, są to złożone holdingi, sieć powiązanych spółek zależnych, każda jest 
podmiotem prawa innego kraju. O ile zyski z Azji czy Afryki są swobodnie transferowa-
ne do Europy, o tyle odpowiedzialność nie jest transferowana. Nie istnieje żadna regula-
cja prawna (międzynarodowa konwencja) z zakresu odpowiedzialności społecznej i śro-
dowiskowej, która obejmowałaby korporacje, a są one potężne, mają pieniądze i wpływy. 
Efekt tego […] jest taki, że mieszkańcy wielu krajów, gdzie europejskie firmy powodują 
szkody, nie mają zagwarantowanego dostępu do sprawiedliwości. […] Korporacje mogą 
też po prostu odpowiedzialność wyoutsourcować […] Czyli nie są bezpośrednio odpo-
wiedzialne. One tylko projektują i sprzedają – brudną robotę robi ktoś inny, od którego 
towar się kupuje”23.

Można dodać również, iż wielkie koncerny wykorzystują brak kontroli państw, 
w których zlokalizowano produkcję, nad sytuacją i warunkami pracy w zakładach oraz 
obawę przed wycofaniem się inwestora i przeniesieniem produkcji do innego państwa. 
Podstawowe zarzuty zostaną omówione poniżej.

Głodowe wynagrodzenia. Przykładowo, przeciętne rzeczywiste zarobki w przemy-
śle odzieżowym w Azji (produkującym na potrzeby najbardziej znanych firm) pomimo, 
że zazwyczaj są niewiele wyższe niż ustawowe wynagrodzenie minimalne (płaca mini-
malna), nie wystarczają na zaspokojone podstawowych potrzeb. W niektórych krajach 
(np. w Chinach) często są nawet poniżej tej normy. Wynika z tego, że zarówno płaca 
minimalna, jak i płaca rzeczywista mają niewiele wspólnego z tzw. płacą wystarczającą 
na życie, czyli pokrywającą faktyczne koszty utrzymania. W dodatku w wielu krajach 
płaca minimalna nie ulega zmianie przez lata, podczas gdy koszty utrzymania stale 
rosną24.

Praca ponad siły. Przykładowo, badania Oxfam pokazały, że w fabrykach w Chi-
nach standardowy dzień pracy to ok. 10–12 godzin dziennie. W szczytowych okresach 
produkcji wydłuża się nawet do 15–16 godzin. Nadgodziny wynoszą ok. 150 godzin 
miesięcznie. Średnio w miesiącu pracownicy mają zaledwie 2 dni wolne od pracy25.

Brak bezpieczeństwa zatrudnienia. Przykładowo, problemy zatrudnionych w prze-
myśle zabawkarskim w Chinach (właśnie w Chinach ulokowanych jest większość do-
stawców zabawek dla największych zachodnich firm) zaczynają się wraz z podpisaniem 
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umowy o pracę in blanco. Czasami podpisują oni puste kartki, czasami zaś umowy z lu-
kami, które dopiero później wypełniane są treścią przez kierownictwo fabryki. W rezul-
tacie pracownicy nie znają swoich praw ani zobowiązań, pracodawcy zaś mogą zawsze 
przedstawić audytorom legalny dokument. Nagminne jest wielokrotne podpisywanie 
umów krótkoterminowych, zamiast zatrudnienia długoterminowego. Po okresie prób-
nym lub początkowym pracownicy są zwalniani i zatrudniani ponownie. Zdarza się, że 
osoby przepracowują ponad rok na kontraktach krótkoterminowych (od 10-dniowych 
do 3-miesięcznych). Tym sposobem nie nabywają oni żadnych praw i cały czas pracują 
na warunkach okresu próbnego26.

Niebezpieczne warunki pracy. Przykładowo, w bangladeskim przemyśle odzieżo-
wym w lutym i marcu 2006 r. prawie 100 robotników zginęło, a wielu innych zostało 
rannych wskutek pożarów nader często wybuchających w fabrykach lub wskutek zawa-
lenia się fabryk27.

Odbieranie praw związkowych. Zapisy dotyczące praw związkowych, które stwo-
rzyły firmy – odbiorcy, pozostają w jawnej sprzeczności z rzeczywistością w firmach – 
dostawcach. Prześladowania, nękanie, zwolnienia, a nawet przemoc ze strony pracodaw-
ców są na porządku dziennym. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych 
(International Trade Union Confederation – ITUC) szacuje, że w 2007 r. 144 działaczy 
związkowych zostało zabitych w wyniku swoich działań, 5000 – aresztowanych za udział 
w strajkach lub protestach, a ponad 8000 – zwolnionych28.

Praca dzieci. Dane ONZ wręcz szokują. Według nich niewolniczą pracę na całym 
świecie wykonuje około 150 milionów dzieci. Światowe organizacje charytatywne wska-
zują Indie jako kraj, w którym pracuje najwięcej dzieci i to w najmłodszym wieku29.

Waga powyższych problemów jest ogromna, jednakże, jak wynika z najnowszego ra-
portu BPM Forum i E2open, niemal 2/3 specjalistów od zarządzania łańcuchem dostaw 
twierdzi, że ma niewielki wpływ na poszczególne poziomy wartości łańcucha, a więc nie 
jest w stanie kontrolować wszystkich poziomów, choć 90 % mówi, że ich menedżerowie 
zgadzają się z polityką przejrzystości, elastyczności i zrównoważenia relacji w ramach 
łańcucha dostaw30.

Ciekawych informacji dostarcza raport organizacji Labour Behind the Label, która 
skupiła się na przebadaniu firm branży odzieżowej na świecie, pod względem ich sto-
sunku do kwestii etycznych w zakresie praw człowieka. Oczywiście, jak się okazało, nie 
wszystkie firmy chciały przekazywać jakiekolwiek informacje, wiele odmówiło udziału. 
Poziomy zaangażowania przebadanych firm przedstawiono w tabeli 2.

Z kolei Organizacja As You Sow opublikowała raport „Towards Safe, Just Workpla-
ce: Apparel Supply Chain Compliance Programs”, w którym analizuje programy łań-
cucha dostaw 15 amerykańskich firm odzieżowych. Organizacja co prawda próbowa-
ła uzyskać informacje od 33 wiodących firm odzieżowych w Stanach Zjednoczonych, 
które zlecają produkcję do zagranicznych fabryk, jednak jedynie 15 odpowiedziało na  
ankietę. 
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TABelA 2. Zaangażowanie firm odzieżowych o międzynarodowym zasięgu w prawa człowieka

Poziom Przykładowe korporacje 
odzieżowe Wyjaśnienie

Poziom I Next, Gap, New Look Przyznają, że należy robić dużo więcej w kwestii praw 
pracowników, przyznają się do popełnianych błędów, 
przeznaczają coraz więcej środków finansowych na rzecz 
etycznego handlu.

Poziom II H&M, M&S, Maxx, Zara Wolne tempo działania w kwestii praw etycznych 
pracowników mimo dużego doświadczenia. Nie widzą 
potrzeby większej poprawy w tym zakresie.

Poziom III Arkadia, Jigsaw, Primark Handel etyczny jest dla nich nowością, ale będą starały się 
nadrobić zaległości w przyszłości.

Poziom IV Laura Ashly, Principles, Karen 
Millen

Programy etycznego handlu są tylko na papierze, brak 
zrozumienia występujących problemów.

Poziom V Diesel, Moss Bross, River Island Nie udostępniły żadnych informacji o swojej działalności 
dotyczącej przestrzegania praw człowieka. Zupełny brak 
zaangażowania w tym obszarze.

Źródło: M. Malinowska-Olszowy, Mechanizmy działania korporacji transnarodowych w przemyśle tekstylno-odzieżowym, 
[w:] Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym, red. M. Malinowska-Olszowy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, 
s. 118.

Pytania postawione w badaniu dotyczyły m.in. kodeksów postępowania, audytu, 
poprawy jakości, wyboru dostawców, wysiłków na rzecz poprawy warunków w łań-
cuchu dostaw, przejrzystości i odpowiedzialnego zarządzania. Firmy mogły otrzymać 
oceny od A (najlepszy stopień) do F (najgorszy stopień). W ogólnym rozrachunku 
żadna z firm nie otrzymała stopnia A. Najlepszy wynik (B+) otrzymały Levi Strauss 
i  Wal-Mart, a  stopień B otrzymały firmy Gap, Hanesbrands, Nordstrom i  Gildan 
Activewear. Stopień C otrzymało 5 firm. Wśród firm, które nie odpowiedziały na 
ankietę znalazły się m.in. Abercrombie & Fitch, Guess, Polo Ralph Lauren, Urban 
Outfitters. Jak wynika z  raportu, większość firm posiada publicznie dostępne ko-
deksy postępowania. Jednakże ustanowienie kodeksu postępowania nie gwarantuje 
jego przestrzegania przez dostawcę. Na pytanie, jak firmy radzą sobie z oszustwami 
stosowanymi przez dostawców, 73  % firm odpowiedziało, że posiada odpowiednią 
politykę działania w przypadkach fałszowania danych, przekupstwa audytorów i za-
straszania pracowników. Większość firm posiada również procesy naprawcze, które 
stosuje w celu sprawdzenia poprawy niedociągnięć stwierdzonych przez audytorów31. 
Można wysnuć wniosek, że samopoczucie firm jest zdecydowanie lepsze niż mogłoby 
to wynikać z rzeczywistej sytuacji. Ta bowiem w wielu przypadkach przedstawia się 
dramatycznie.
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Bardziej prawdziwy obraz sytuacji wyłania się z badań Experts in Responsible Inve-
stment Solutions (EIRIS) Convention Watch, analizujących przypadki łamania standar-
dów MOP dotyczących pracy dzieci, pracy przymusowej, praw związków zawodowych 
i równego traktowania w łańcuchu dostaw. Raport zatytułowany został „A Risky Busi-
ness? Managing core labour standards in company supply chains”. Wynika z niego, że 
45 % zbadanych firm nie stosuje żadnej polityki ani systemu zarządzania dotyczącego 
ochrony standardów pracy w swoich łańcuchach dostaw.

Główne wnioski z raportu są następujące:
 • EIRIS zakwalifikowało 13 % dużych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwinię-

tych jako firmy wysokiego lub średniego ryzyka w zakresie standardów pracowni-
czych w łańcuchu dostaw.

 • Produkty najbardziej narażone na ryzyko niskich standardów pracowniczych w pro-
cesie ich wytwarzania to: odzież, obuwie, zabawki, sprzęt elektroniczny i niektóre 
produkty rolnicze.

 • Najczęściej oskarżane o łamanie praw pracowniczych w łańcuchu dostaw były firmy 
z Europy i Ameryki Północnej.

 • Odpowiedzi na zarzuty łamania praw pracowniczych w  łańcuchu dostaw zostały 
ocenione jako „dobre” i „średnie” dla 90 % europejskich firm i 70 % firm z Amery-
ki Północnej 

 • Firmy z branży konsumenckiej są najbardziej narażone na oskarżenia łamania praw 
pracowniczych w łańcuchu dostaw32.

Przykłady nieetycznych zachowań firm w łańcuchu dostaw 

Ostatnio głośno stało się o firmie KPR Mill, będącej dostawcą ubrań do takich sieci 
jak H&M, C&A, Carrefour, Decathlon33. Przedsiębiorstwo posiada nawet certyfikat 
świadczący o stosowaniu przez nie zasad społecznej odpowiedzialności (SA 8000). Fir-
ma w swojej największej fabryce w Coimbatore zatrudnia 5 tys. dziewczynek w wieku 
od 13 do 15 lat. Dziewczęta skoszarowane są przez trzy lata w 12-osobowych celach. 
Dostają pozwolenie na opuszczenie fabryki tylko kilka razy w roku. Pracownice zara-
biają 10–15 euro miesięcznie za 12 godzin pracy 6 dni w tygodniu, podczas gdy usta-
wowe minimum to 57,5 euro za 40 godzinny tydzień pracy. Warunki bhp są tragiczne. 
Pracownice nie mają umów o pracę, często muszą zwolnić się przed upływem 3 lat, 
zatem nie otrzymują obiecanych pieniędzy. Działania te nazwano „Plan Sumangali” 
(tłum. szczęśliwa młoda mężatka), bowiem w założeniu dziewczęta pracują, aby zaro-
bić 500 euro na posag. 

Zarzuty nieetycznego postępowania dotyczą także firmy Apple. W styczniu 2010 r. 
chińscy aktywiści na rzecz ochrony środowiska wydali raport, który oskarża firmę o de-
gradację środowiska naturalnego i  zatrucia pracowników, a  także stwierdza, że Apple 
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najmniej chętnie wśród producentów z branży IT ujawnia informacje na temat swojego 
łańcucha dostaw. Z kolei według dorocznego raportu firmy Apple, w 2010 r. jej dostawcy 
zatrudniali 91 dzieci, czyli 9 razy więcej niż w roku 2009. W większości przypadków pro-
ducent nakazał dostawcom pokrycie kosztów edukacji dzieci, a jednego z nich zwolnił. 
W raporcie ujawniono też, iż 137 pracowników chińskich fabryk – dostawców Apple 
– zostało zatrutych toksycznymi substancjami. Z  raportu wynika spadek przestrzega-
nia zasad dotyczących godzin pracy, czyli maksymalnie 60 godzin tygodniowo i jednego 
dnia wolnego. W 2009 r. tylko 46 % fabryk spełniało te wymagania, a w 2010 r. ta liczba 
zmalała do 32 %. 57 % fabryk nie przestrzegało zasad bhp, a 70% standardów dotyczą-
cych emisji gazów, przechowywania toksycznych substancji, pozwoleń środowiskowych 
i raportowania. Poprawę zanotowano jedynie w przestrzeganiu warunków płacy i świad-
czeń – z 65 % w 2009 r. do 70 % w 2010 r. Poprzedni raport ujawnił zatrucie wśród 62 
pracowników, a Apple odmawiał wyjaśnienia sytuacji34.

Z  kolei w  2009  r. opublikowany został raport opisujący warunki pracy w  dwóch 
chińskich fabrykach zabawek Tianyu Toys oraz Wai Shing. Są to dostawcy między inny-
mi firmy Disney. W raporcie ujawniono wiele nadużyć, do jakich dochodzi w fabrykach: 
brak umów o pracę (w żadnej z fabryk pracownicy nie otrzymują swojego egzemplarza 
umowy o pracę), godziny pracy oraz godziny nadliczbowe przekraczające dozwolone 
normy (nawet 6 godzin dodatkowych dziennie), niskie pensje i  brak premii za nad-
godziny (dodatkowo, aby zniechęcić pracowników do rezygnacji z  pracy kierownic-
two wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia nawet 45 dni), lekceważenie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (brak badań lekarskich, szkoleń bhp, a nawet podstawowych środków 
ochrony osobistej), brak ubezpieczeń społecznych (pracodawcy nie zgłaszają pracow-
ników do ubezpieczeń społecznych), złe wyżywienie i fatalne warunki zakwaterowania, 
fikcyjne związki zawodowe, wprowadzanie audytorów w błąd (instruowanie pracowni-
ków, jak mają odpowiadać, kary za odpowiedzi niezgodne ze wskazówkami)35.

Etyczne problemy w łańcuchu dostaw obserwowane były już wcześniej. Jeszcze w 1999 r. 
nieetyczne zachowania zarzucono firmie Otto. W jednym z zakładów w Indonezji stwierdzo-
no, iż pracownice były zmuszane pod groźbą kar do pracy w nadgodzinach. Gdy protestowały 
były zamykane i molestowane seksualnie. Z kolei po powrocie z urlopu macierzyńskiego do-
stawały niższe wynagrodzenie. Często nie otrzymywały wynagrodzenia na czas. Tygodniowy 
czas pracy wynosił nawet 80 godzin, zaś zarobki około 80 centów za dzień. Młodzież w wieku 
14–15 lat musiała pracować tak jak dorośli. Ponadto stosowano kary cielesne36.

W  2001  r. pod obstrzał krytyki dostała się firma Nike. W  meksykańskiej fabryce 
odzieży, która była podwykonawcą Nike, wybuchł strajk. W proteście przeciwko zwol-
nieniu swoich liderek wystąpiło 800 pracownic. Kobiety domagały się rozwiązania sko-
rumpowanego związku zawodowego, który szedł na ustępstwa w rozmowach z zarzą-
dem oraz powołania niezależnego związku zawodowego założonego przez pracownice. 
W odpowiedzi na zaprzestanie pracy, do zakładu wkroczyły oddziały prewencji i spacy-
fikowały fabrykę, bijąc pracownice tak brutalnie, że 15 trafiło do szpitala. Ponadto do-
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wiedziono, że w firmie tej pracowały 15-letnie dzieci, na jaw wyszło też nieposzanowanie 
innych praw. Wszystko to miało miejsce pomimo istniejącego Kodeksu Postępowania 
firmy Nike, który daje m.in. wszystkim pracownikom wolność zrzeszania się i zakazuje 
zatrudniania dzieci37.

Kanadyjska organizacja działająca na rzecz praw człowieka w 2002 r. poinformowała 
o sytuacji w zakładach w Lesotho, produkujących na potrzeby Wal-Martu. Pracownicy 
byli zmuszani do pracy bez przerwy po 24 godziny, a gdy się buntowali, byli poniżani 
i bici. Podobna sytuacja miała miejsce w Chinach. Tam zarząd firmy skonfiskował do-
wody pracowników. Pracownicy zmuszani byli do 12–15-godzinnej pracy przez 30 dni 
w miesiącu. W ciągu dnia otrzymywali dwa posiłki, spali w fabryce, w 16-osobowych sy-
pialniach. Wynagrodzenie za miesiąc kształtowało się na poziomie około 11 USD, przy 
czy firma potrącała z tego za mieszkanie i wyżywienie, tak że pracownikom często nic 
nie zostawało38.

Z kolei pod koniec 2002 r. 320 pracownic protestowało przeciwko tajlandzkiej firmie 
Bed and Bath Prestige Company. Firma ta produkowała dla takich koncernów jak Nike, 
Adidas, Reebok. Okazało się, że właściciele byli winni pracownicom wypłaty i odszko-
dowania w  wysokości około 400 000 EUR. Dodatkowo były one zmuszane do pracy 
w nadgodzinach. Zdarzały się przypadki podawania wody do picia z amfetaminą, aby 
mogły pracować do późna w nocy. Nawet w przypadku choroby lub ciąży musiały nadal 
pracować39.

Zakończenie

Jak wskazują analizowane przykłady, sukcesy biznesowe osiągane przez wielkie 
marki, będące liderami w określonych łańcuchach dostaw, są często rezultatem nie-
etycznych praktyk. Oczywiście koncerny podejmują próby zrzucenia z  siebie odpo-
wiedzialności za istniejący stan rzeczy, przez wykazywanie swojej nieświadomości co 
do praktyk dostawców bądź przedstawianie firmowych raportów mówiących o braku 
jakichkolwiek nieprawidłowości. Wydaje się jednak, iż takie działania dodatkowo po-
grążają te firmy. 

Skoro idea łańcucha dostaw rozumianego jako „rozszerzone przedsiębiorstwo” za-
kłada takie wzajemne traktowanie się członków, jakby byli oni częściami składowymi 
własnego przedsiębiorstwa40, nie da się uciec od odpowiedzialności producentów za 
działania dostawców. W łańcuchu dostaw musi być możliwa do realizacji strategia win-
-win, w ramach której nie tylko lider łańcucha jest na pozycji wygranej, lecz z istnienia 
i funkcjonowania tej formy współpracy korzystają wszyscy uczestnicy łańcucha. 

Podnoszą się więc głosy, iż międzynarodowe koncerny muszą z jednej strony rady-
kalnie zmienić swoje praktyki dotyczące zlecania produkcji. Nie można żądać od do-
stawców rzeczy niemożliwych do spełnienia w normalnych warunkach (czas, koszty). 
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Z drugiej strony muszą one ostro reagować na informacje o przypadkach łamania praw 
pracowniczych w  przedsiębiorstwach dostawców. Nie wystarcza narzucenie dostawcy 
określonego kodeksu zachowania. Konieczne jest monitorowanie jego przestrzegania. 
To właśnie za postępowanie niezgodne z kodeksem, powinny grozić dostawcom ostre 
kary. Globalne przedsiębiorstwa muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za tych, którzy 
w podstawowy sposób przyczyniają się do ich sukcesów. 

Wydaje się, iż duża rola w „uetycznieniu” firm międzynarodowych z zakresie łań-
cuchów dostaw przypada organizacjom pozarządowym i  samym konsumentom. Te 
pierwsze, tropiąc i nagłośniając przypadki łamania praw pracowniczych, stają się swego 
rodzaju strażnikami etycznymi. Podnoszą także poziom świadomości etycznej w spo-
łeczeństwie. Z  kolei konsumenci, dysponując narzędziem nacisku, jakim jest decyzja 
zakupu, a raczej jej brak, w najdotkliwszy sposób mogą dać odczuć przedsiębiorstwom, 
iż ich niemoralne zachowania nie są im obojętne. 
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ethical problems in supply chains

Summary

The aim of this article is to show certain ethical problems that might appear in sup-
ply chains. The reduction of costs, which is one of the prerequisites for creation of such 
chains, often involves taking up unfair practices by one of the links of the chain. It is es-
pecially visible in the area of labour relations. It seems extremely important to point out 
and brand unethical actions of companies, which often praise themselves for responsible 
actions in their own countries.
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Struktura własnościowa przedsiębiorstw 
a kooperacja w innowacjach

Współpraca w łańcuchach dostaw 
a innowacyjność przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne

Intensyfikacja i zmiany zasad konkurencji w warunkach globalizacji, rozwój techno-
logii teleinformatycznych, stwarzających nowe możliwości kształtowania więzi między 
podmiotami rynkowymi, rosnące znaczenie wiedzy jako kluczowego czynnika sukcesu 
w  działalności gospodarczej należą do najważniejszych elementów zmian charakteru 
relacji, w tym – zakresu oraz form współpracy przedsiębiorstw. W latach 80. XX wie-
ku wypracowano „podejście sieciowe” (ang. network approach) w badaniach zależności 
między podmiotami rynku, w którym eksponuje się wielopodmiotowe, złożone, często 
trwałe więzi między partnerami współpracy1. Relacje sieciowe w  tym ujęciu cechuje 
partnerstwo – wzajemność korzyści stron oraz wzajemne zaufanie, a nie działania opor-
tunistyczne partnerów (eksponowane w teorii kosztów transakcyjnych)2. 

Jednymi z najważniejszych motywów kooperacji przedsiębiorstw są: chęć poprawy 
ich konkurencyjności i  dążenie do uzyskania przewagi danej sieci współpracujących 
podmiotów nad konkurującymi z nią innymi sieciami. W tworzeniu przewagi konku-
rencyjnej ważna jest zarówno kooperacja między partnerami w ramach łańcucha dostaw 
(relacje pionowe – między dostawcami a odbiorcami), jak i współpraca z innymi pod-
miotami – konkurentami, dostawcami komplementarnymi, jednostkami badawczo-ro-
zwojowymi, wyższymi uczelniami, instytucjami finansowymi, agendami rządowymi itd. 

W  niniejszym opracowaniu skupimy uwagę na wybranych aspektach kooperacji 
partnerów w łańcuchach dostaw. Występująca współcześnie w wielu branżach tendencja 
do dezintegracji pionowej przedsiębiorstw zwiększa zakres współpracy w  łańcuchach 
dostaw, zaś internacjonalizacja przedsiębiorstw zwiększa możliwości doboru partnerów 
na poszczególnych rynkach operacyjnych. 

Warto pamiętać, że w łańcuchu dostaw (w relacjach pionowych – między dostawca-
mi a odbiorcami) równocześnie z więziami kooperacyjnymi występują relacje o charak-
terze przetargowym. Strony są zainteresowane współpracą w związku z realizacją kolej-
nych operacji współtworzących wartość dla końcowego odbiorcy, z maksymalizacją tej 
wartości, zapewniającą konkurencyjność całego łańcucha dostaw. Z drugiej strony, re-
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alizacja własnych celów przez przedsiębiorstwa – uczestników łańcucha dostaw – rodzi 
sytuacje konfliktowe. O charakterze więzi decyduje więc to, czy dominuje w nich chęć 
realizacji wspólnych celów i symetria korzyści (cechujące relacje partnerskie) czy zacho-
wania oportunistyczne. Zakres, forma i treść relacji zależy zatem m.in. od siły przetar-
gowej partnerów, oceny potencjalnych korzyści z utrzymywania więzi, w tym znaczenia 
partnera relacji (dla danego podmiotu) jako podmiotu przyczyniającego się do tworze-
nia wartości (value-adding trading partner)3. Trwałość, głębokość i intensywność relacji 
zależy m.in. od znaczenia współpracy dla partnerów – poziomu współzależności (np. 
wagi rozwiązywanych problemów, wartości transakcji), wielkości inwestycji związanych 
ze współpracą, kosztów zmiany partnera i postrzeganego ryzyka działania, a także po-
ziomu wzajemnego zaufania4. 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki kooperacji może nastąpić w wy-
niku transferu wiedzy między partnerami oraz wspólnego jej tworzenia, dostępu do 
rzadkich i komplementarnych zasobów partnera, uzyskania unikatowego (trudnego do 
imitacji) układu zasobów i kompetencji partnerów, synergii ze wspólnego użytkowania 
zasobów, obniżenia bariery kosztowej i obniżenia poziomu ryzyka danego podmiotu. 
Współpraca może sprzyjać podnoszeniu sprawności operacyjnej partnerów dzięki ko-
ordynacji działań w ramach łańcucha dostaw i dzięki integracji działań (na tym samym 
etapie tworzenia wartości) oraz uzyskiwanym w ten sposób korzyściom skali, skróce-
niu czasu realizacji przedsięwzięć, zwiększeniu elastyczności kooperujących sieci, ob-
niżeniu kosztów transakcyjnych (dzięki wzajemnemu zaufaniu partnerów). Motywem 
kooperacji może być także dążenie do zwiększenia stopnia kontroli nad partnerami 
przez pogłębianie ich uzależnienia. Często wspomniane korzyści, źródła przewagi kon-
kurencyjnej, występują w określonej kombinacji, co dodatkowo utrudnia ich imitację, 
utrwalając tę przewagę5. 

Jednym z  ważnych obszarów współpracy przedsiębiorstw z  otoczeniem są pro-
cesy innowacyjne. Wiele z  powyższych motywów kooperacji odnosi się także do 
kooperacji w  innowacjach podejmowanych z  partnerami w  łańcuchu dostaw. Jed-
nym z istotniejszych jest wspólne tworzenie wiedzy i  jej transfer służący tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez jeden lub więcej podmiotów w łańcu-
chu. Łączenie zasobów ułatwia pokonywanie barier kosztowych i kompetencyjnych 
w projektach innowacyjnych (realizowanych przez dostawcę lub odbiorcę), ułatwia 
podejmowanie bardziej radykalnych innowacji, skrócenie czasu ich realizacji lub ob-
niżenie kosztów. Specjalizacja podmiotów (w efekcie restrukturyzacji łańcucha) w re-
alizacji wybranych procesów tworzących wartość dla końcowego odbiorcy i właściwa 
koordynacja ich działań może sprzyjać wzmacnianiu kompetencji tych podmiotów 
w danym obszarze i  stymulować ich innowacyjność i/lub obniżanie kosztów (efekt 
doświadczenia, korzyści skali). 

Kooperacja w  łańcuchu dostaw w  procesach innowacyjnych jest więc sposobem 
zwiększania wartości dla klienta (powiększania wartości użytkowej oferty lub redukcji 
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kosztu dla nabywcy dzięki wprowadzanym innowacjom). Coraz częściej powstaje ona de 
facto w sieci (tworzenia) wartości (value net)6. W ostatnich latach popularyzuje się kon-
cepcję tzw. otwartych innowacji (open innovation) – tworzenia innowacji we współpracy 
z różnymi podmiotami otoczenia (nie tylko z partnerami w łańcuchu dostaw)7. Ważny-
mi motywami „otwarcia” procesów innowacyjnych są: intensyfikacja procesów uczenia 
się (pozyskiwania i tworzenia wiedzy), chęć zwiększenia dostępności źródeł idei/rozwią-
zań innowacyjnych i lepszego dostosowania oferty do potrzeb odbiorców. 

Kooperacja w łańcuchu dostaw dotyczy różnego typu innowacji (procesowych, pro-
duktowych, marketingowych i organizacyjnych). Naturalnymi partnerami współpracy 
w  innowacjach procesowych i  produktowych są dostawcy, oferujący nowe materiały, 
komponenty, rozwiązania technologiczne, maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie, 
co sprzyja m.in. wprowadzaniu innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa. Ich in-
nowacyjne rozwiązania coraz częściej są nie tylko rezultatem opracowań wewnętrznych, 
ale także wynikiem propozycji odbiorców (tak instytucjonalnych, jak konsumentów) lub 
efektem wspólnych prac oferenta i jego odbiorców. Dotyczy to także innowacji marke-
tingowych, a także w pewnej mierze innowacji organizacyjnych. 

Porównania kooperacji w innowacjach w krajach UE wskazują, że najczęściej wska-
zywanymi partnerami współpracy (firm uznawanych za innowacyjne) są dostawcy. 
W okresie 2006–2008 deklarowało to 43 % przedsiębiorstw słoweńskich i 42 % duńskich, 
ale jedynie 7 % firm włoskich i 8 % firm niemieckich. Przedsiębiorstwa polskie zajmowa-
ły w tym rankingu 9 miejsce (30 % wskazań). Nieco rzadsza jest kooperacja z klientami, 
w tym z konsumentami – wskazania: 38 % firm słoweńskich, 36 % fińskich, jedynie 4 % 
firm włoskich i 5 % hiszpańskich; polskie firmy – 20 % wskazań, 13 miejsce w rankin-
gu UE8. Analizy wskazują także na postępującą internacjonalizację procesów innowa-
cyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, przejawiającą się zarówno w  formie 
kooperacji w innowacjach z partnerami zagranicznymi, jak i inwestycji bezpośrednich 
w B + R9.

Zakres badania i charakterystyka próby badawczej

Rosnące znaczenie kooperacji przedsiębiorstw w  procesach innowacyjnych skło-
niło autorów do podjęcia badań10, których celem jest ustalenie zakresu przedmiotowe-
go i podmiotowego kooperacji polskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji, trwałości 
oraz intensywności relacji i  problemów w  nich występujących. Przedmiotem badania 
było także ustalenie różnic w zakresie powyższych kwestii, zależnie od wielkości przedsię-
biorstw, przynależności branżowej, struktury kapitału (polski – zagraniczny), innowacyj-
ności przedsiębiorstw (mierzonej udziałem sprzedaży innowacyjnych produktów w łącz-
nej sprzedaży) oraz stopnia zaangażowania eksportowego przedsiębiorstw (mierzonego 
udziałem eksportu w łącznej sprzedaży).
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Próba badawcza objęła 209 przedsiębiorstw, w tym 108 średnich (zatrudniających od 
50 do 249 pracowników) i 101 dużych (powyżej 249 zatrudnionych). Zbadano 54 przed-
siębiorstwa z branży spożywczej, 52 – z chemiczno-farmaceutycznej, 51 – z przemysłu 
motoryzacyjnego oraz 52 – z przemysłu elektronicznego. Wśród zbadanych było 148 
podmiotów o kapitale wyłącznie polskim, 29 podmiotów o kapitale mieszanym oraz 32 
o kapitale wyłącznie zagranicznym.

W projekcie badawczym przyjęto definicję innowacji z podręcznika Oslo, według 
którego innowacja to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub 
usługi) bądź procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej 
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Z pod-
ręcznika Oslo przyjęto także podział innowacji na innowacje procesowe, produktowe, 
marketingowe oraz organizacyjne11.

W niniejszym opracowaniu ograniczamy się do analizy wybranych aspektów współ-
pracy przedsiębiorstw z dostawcami i odbiorcami, w przekroju powyższych typów inno-
wacji. Analiza dotyczy zakresu przedmiotowego kooperacji, jej trwałości oraz intensyw-
ności, a także barier występujących we współpracy.

Jednym z celów badania była weryfikacja tezy, iż polskie przedsiębiorstwa są mniej 
zaangażowane w  kooperację w  innowacjach niż przedsiębiorstwa z  krajów rozwinię-
tej gospodarki rynkowej. W  tym kontekście porównujemy zachowania kooperacyjne 
przedsiębiorstw wyróżnionych według kryterium struktury własnościowej.

Wyniki badania

Do innowacji najczęściej deklarowanych przez badane podmioty (N = 209) w ciągu 
ostatnich trzech lat należą (tabela 1):

 • wśród innowacji procesowych (najczęściej realizowanych w  przedsiębiorstwach 
w Polsce, co potwierdzają dane statystyczne): wprowadzanie nowych/ulepszonych 
maszyn, urządzeń, narzędzi (177 wskazań, 85  % całej próby); wprowadzanie no-
wych/ulepszonych procesów technologicznych (157 wskazań, 75 %); zakup nowego 
oprogramowania (134 wskazania, 64 %);

 • w grupie innowacji produktowych: wprowadzanie nowych/ulepszonych cech/funkcji 
produktu (164 wskazania, 78 % próby); wprowadzanie nowego wzornictwa produktu 
(121 wskazań, 58 %); wprowadzanie nowego opakowania (109 wskazań, 52 %);

 • w grupie innowacji marketingowych: wejście na nowe rynki (153 wskazania, 73 %); 
opracowanie nowej koncepcji/strategii promocji (95 wskazań, 45 %); zmiana cha-
rakteru relacji z klientami (78 wskazań, 37 %);

 • w grupie innowacji organizacyjnych – wprowadzanie nowych systemów zarządzania 
jakością (111 wskazań, 53 %); nowych metod podziału obowiązków (92 wskazania, 
44 %); nowych metod rozwoju pracowników (90 wskazań, 43 %).
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Charakter podejmowanych innowacji determinuje dobór partnerów do realizacji 
tych przedsięwzięć. Badane przedsiębiorstwa deklarowały współpracę z podmiotami 
z łańcucha dostaw (dostawcami i odbiorcami), jak również konkurentami krajowymi 
i zagranicznymi, innymi podmiotami z tej samej grupy kapitałowej, jednostkami sa-
morządowymi i rządowymi, np. PARP, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi 
oraz badawczo-rozwojowymi, firmami konsultingowymi/doradcami, forami inter-
netowymi. Jednak to partnerzy w  łańcuchu dostaw byli najczęściej wymienianymi 
kooperantami.

Z deklaracji całej grupy badanych przedsiębiorstw wynika, że współpraca w ramach 
poszczególnych typów innowacji ma dość trwały charakter – wskazywany w większości 
przypadków przez prawie połowę respondentów oraz odznacza się stosunkowo dużą 
intensywnością. Wyjątkiem jest współpraca przy wprowadzaniu nowego oprogramo-
wania, gdzie kooperacja jest wysoce intensywna (47 % przedsiębiorstw deklarujących 
kooperację w zakresie tej innowacji), zaś jest stosunkowo mniej trwała (38 % responden-
tów deklarujących kooperację).

Kooperacja w  łańcuchu dostaw w  innowacjach procesowych. W  przypadku in-
nowacji procesowych kooperacja z partnerem miała miejsce w ramach innowacji naj-
częściej podejmowanych przez badane podmioty – wprowadzania nowych/ulepszonych 
maszyn, urządzeń, narzędzi (114 wskazań, 55 % całej próby, 64 % deklarujących koope-
rację przy wskazanej innowacji); wprowadzania nowych/ulepszonych procesów techno-
logicznych (94 wskazania, odpowiednio – 45 % i 60 %); zakupu nowego oprogramowa-
nia (83 wskazania, 40 % i 62 %). 

TABelA 2. Podmioty z łańcucha dostaw współpracujące z badanymi przedsiębiorstwami w 
procesach innowacyjnych, N=209

Rodzaj 
podmiotu współ- 
pracującego przy 

innowacjach

Rodzaj innowacji

Procesowe 
(n = 156)

Produktowe 
(n = 120)

Marketingowe 
(n = 89)

Organizacyjne 
(n = 86)

Liczba 
wskazań

%N/ 
%n

Liczba 
wskazań

%N/ 
%n

Liczba 
wskazań

%N/ 
%n

Liczba 
wskazań

%N/ 
%n

Klienci krajowi 74 35/47 57 27/48 44 21/49 26 12/30

Klienci zagraniczni 61 29/39 50 24/42 32 15/36 12 6/14

Dostawcy krajowi 102 49/65 73 35/61 36 17/40 27 13/31

Dostawcy 
zagraniczni 93 45/60 54 26/45 24 11/27 10 5/12

% N – odsetek z całej badanej próby;  % n – odsetek respondentów, którzy wprowadzali innowacje danego typu w kooperacji.
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Jak wynika z  danych z  tabeli 2, najczęściej wskazywani partnerzy współpracy to: 
krajowi dostawcy wyposażenia, komponentów i oprogramowania (dalej w tekście: do-
stawcy) – wg 49 % ogółu badanych, a 65 % tych, którzy wprowadzali innowacje proceso-
we, a także dostawcy zagraniczni (odpowiednio: 45 % i 60 % badanych). Nieco rzadziej 
wskazywano współpracę z klientami krajowymi – deklarowało ją 35 %  badanych (47 % 
firm podejmujących innowacje procesowe) i z klientami zagranicznymi – odpowiednio: 
29 % i 39 % przedsiębiorstw.

Z analizy badanych przedsiębiorstw w podziale wg struktury własności ich kapi-
tału wynika, że w przedsiębiorstwach o kapitale wyłącznie polskim jako partnerów 
współpracy najczęściej wskazywano: dostawców krajowych (49 % badanych tej grupy), 
klientów krajowych oraz zagranicznych dostawców (po 37 % wskazań) – tabela 3. Do 
najczęściej deklarowanych innowacji realizowanych w kooperacji należą: wprowadza-
nie nowych lub ulepszonych maszyn i urządzeń (47 % wskazań), nowych procesów 
technologicznych (40 % wskazań) oraz nowego oprogramowania (37 %). W przypadku 
tych innowacji najczęściej deklarowano także trwałość współpracy: wskazania – 24 % 
dla wprowadzania nowych maszyn i urządzeń; nieco niższe dotyczyły wprowadzania 
zmienionych procesów technologicznych (21 %), stosowania nowych surowców, ma-
teriałów i komponentów (20 %) oraz wprowadzania nowego oprogramowania (19 %) 
– tabela 4. Rzadziej deklarowano wysoką intensywność kooperacji. Wskazało na nią 
po 16 % badanych w przypadku wprowadzania nowych technologii oraz oprogramo-
wania, a po 15 % – w przypadku wprowadzania nowych maszyn i urządzeń oraz stoso-
wania nowych surowców, materiałów i komponentów (tabela 5). 

W przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym jako partnerów współpracy najczęściej 
wskazywano: dostawców zagranicznych (wg 52 % badanych) i krajowych (48 % wskazań) 
oraz klientów zagranicznych (41 % wskazań). Do najczęściej deklarowanych innowacji reali-
zowanych w kooperacji należą: wprowadzanie nowych lub ulepszonych maszyn i urządzeń 
(62 % wskazań), nowego oprogramowania (48 %) oraz nowych procesów technologicznych 
(41 %). W kontekście wprowadzania nowych maszyn, urządzeń i narzędzi najczęściej także 
wskazywano na trwałość współpracy (24 % badanych), tu również deklarowano wysoką 
intensywność kooperacji (28 % wskazań). Nieco niższe wskazania trwałości i intensywności 
dotyczyły wprowadzania nowego oprogramowania (po 21 %).

W przedsiębiorstwach o kapitale zagranicznym jako partnerów najczęściej wska-
zywano: dostawców zagranicznych (72 % tej grupy przedsiębiorstw) i krajowych (50 %), 
a także klientów zagranicznych (47 % wskazań). Do najczęściej podejmowanych w ko-
operacji innowacji należą: wprowadzanie nowych/ulepszonych maszyn i urządzeń (81 % 
wskazań); zastosowanie nowych surowców, materiałów i komponentów (63 %), wpro-
wadzenie nowych procesów technologicznych (72 % wskazań). W przypadku wymie-
nionych innowacji najczęściej wskazywano na trwały charakter współpracy (odsetek 
wskazań – odpowiednio 47 %, 41 % i 34 %) oraz jej intensywność (odsetek wskazań 
– odpowiednio: 50 %, 38 % i 38 %).
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Powyższa analiza wskazuje na wyższe zaangażowanie w kooperację w innowacjach 
procesowych podmiotów z  kapitałem wyłącznie zagranicznym niż pozostałych grup 
przedsiębiorstw.

Współpraca w  łańcuchu dostaw w  innowacjach produktowych. W  przypadku 
innowacji produktowych również najczęściej deklarowano kooperację w  przypadku 
najbardziej „popularnych” innowacji – przy wprowadzaniu nowych cech lub funkcji 
produktu (78 wskazań, 37  % badanych); nowego wzornictwa produktu (66 wskazań, 
32 %); stosowaniu nowego opakowania (62 wskazania, 30 %). Najrzadziej deklarowano 
współpracę w zakresie nowego zastosowania produktu (29 wskazań, 14 % próby) – por. 
tabela 1. Jako kooperantów najczęściej wskazywano dostawców krajowych – 35 % ba-
danych (61 % firm wprowadzających innowacje produktowe) oraz klientów krajowych 
– 27 % badanych (48 % firm wprowadzających innowacje produktowe), nieco rzadziej 
natomiast – zagranicznych dostawców (odpowiednio – 26 % i 45 % ) i klientów – 24 % 
i 42 % badanych (por. tabela 2). 

W grupie przedsiębiorstw o kapitale wyłącznie polskim jako partnerów najczęściej 
wskazywano: krajowych dostawców (wg 35 % respondentów z tej grupy firm), klientów 
krajowych (28 % wskazań) oraz dostawców zagranicznych (22 %). Najczęściej deklarowa-
ne innowacje realizowane w kooperacji to: wprowadzanie nowych/ulepszonych cech pro-
duktu (33 % wskazań) oraz nowe wzornictwo i opakowanie produktu (po 28 % wskazań). 
W przypadku tych innowacji najczęściej wskazywano na trwałość współpracy (wskaza-
nia – odpowiednio 21 %, 18 % i 17 % badanych). Niższe są natomiast wskaźniki wysokiej 
intensywności współpracy (odpowiednio: 15 %, 14 %, 13 % firm) – por. tabele 4 i 5. 

W przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym jako kooperantów najczęściej wymie-
niano: krajowych dostawców (39 % przedsiębiorstw tej grupy) oraz zagranicznych klien-
tów i dostawców (po 35 % wskazań). Najczęściej wskazywane innowacje realizowane 
w  kooperacji to: wprowadzanie nowych/ulepszonych cech produktu (45  % wskazań), 
nowe wzornictwo produktu (41  % wskazań) i  zmiany opakowania produktu (38  %). 
Również w tej grupie przedsiębiorstw najwięcej wskazań trwałej współpracy dotyczyło 
najczęściej podejmowanych innowacji (wskazania – odpowiednio – 28 %, 24 %, 17 % 
badanych). Natomiast najczęściej jako intensywną wskazywano kooperację przy pro-
jektowaniu nowego wzornictwa produktów (wg 28 % badanych), a nieco rzadziej przy 
wprowadzaniu nowych cech lub funkcji produktu (21 %) i zmianach opakowania (17 %).

W przedsiębiorstwach o kapitale zagranicznym jako partnerów najczęściej wymie-
niano: zagranicznych dostawców oraz klientów (po 38 % wskazań), a także krajowych 
dostawców (31 % wskazań). Najczęściej deklarowane innowacje realizowane w koope-
racji to wprowadzanie nowych cech produktu (50 % wskazań), nowe wzornictwo (38 %) 
oraz zmiany opakowania produktu (28 %). Znowu najwięcej wskazań trwałej współpra-
cy dotyczyło najczęściej podejmowanych innowacji (wskazania – odpowiednio – 28 %, 
22 %, 16 % badanych). W tych przypadkach najczęściej deklarowano także wysoką in-
tensywność kooperacji (odpowiednio 31 %, 25 % i 16 % badanych). 
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Porównanie wyróżnionych grup przedsiębiorstw nie wykazuje wyraźnie większe-
go zaangażowania podmiotów z kapitałem zagranicznym w kooperację w innowacjach 
produktowych (jak w przypadku innowacji procesowych). Jednak i w tym przypadku 
najniższy poziom zaangażowania kooperacyjnego stwierdzono w  przedsiębiorstwach 
z kapitałem wyłącznie polskim. 

Kooperacja w  łańcuchu dostaw w  innowacjach marketingowych. Kooperację 
w innowacjach marketingowych stosunkowo rzadziej deklarowano niż kooperację w in-
nowacjach procesowych i  produktowych. Do najczęściej podejmowanych innowacji 
z tej grupy zaliczano: wchodzenie na nowe rynki lub poszukiwanie nowych grup nabyw-
ców (52 wskazania, 25 % całej próby, 34 % przedsiębiorstw kooperujących w zakresie tej 
innowacji); zastosowanie nowych rozwiązań logistycznych (30 wskazań, odpowiednio 
14 % i 41 %); nowe koncepcje/strategie promocji (26 wskazań, 12 % i 27 %); repozycjo-
nowanie marki (26 wskazań, 12 % i 36 %) – por. tabela 1. Najczęściej wskazywanymi 
partnerami są krajowi klienci (21 % badanych, 49 % firm podejmujących takie inno-
wacje) oraz dostawcy (wskazania – odpowiednio 17 % i 40 %), w a dalszej kolejności – 
klienci zagraniczni (15 % i 36 %) oraz zagraniczni dostawcy (11 % i 27 %). 

W grupie przedsiębiorstw o kapitale wyłącznie polskim jako partnerów współpra-
cy najczęściej wskazywano: klientów krajowych (23 % badanych), krajowych dostawców 
(17 %) oraz klientów zagranicznych (12 % wskazań). Najczęściej deklarowane innowacje re-
alizowane w kooperacji przez badane przedsiębiorstwa to: poszukiwanie nowych rynków/ 
/grup nabywców (24 % wskazań), zmiany strategii promocji (14 %) oraz nowe rozwiązania 
logistyczne i zmiany charakteru relacji z klientami (po 12 %). Najczęściej trwałość współ-
pracy deklarowano w kontekście wchodzenia na nowe rynki (16 % badanych); działania te 
uznawano także jako intensywne (11 % badanych). W dalszej kolejności jako trwałą uzna-
wano kooperację przy wprowadzaniu nowych rozwiązań logistycznych i zmian charakteru 
relacji z klientami (po 9 % wskazań) oraz przy wprowadzaniu nowych sposobów sprzedaży 
(8 %). Intensywność współpracy w tych obszarach jest jednak niższa (por. tabele 4 i 5).

W przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym jako partnerów współpracy w inno-
wacjach marketingowych najczęściej wskazywano: krajowych dostawców (31 % bada-
nych), klientów krajowych (21 % wskazań) oraz klientów zagranicznych (17 %). Inno-
wacje realizowane w  kooperacji to przede wszystkim poszukiwanie nowych rynków/ 
/grup nabywców i wprowadzanie nowych rozwiązań logistycznych (po 21 % wskazań) 
oraz zmiana wizerunku firmy (14 %). Najwięcej wskazań trwałej współpracy dotyczyło 
wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych oraz wchodzenia na nowe rynki zbytu 
(po 10  % badanych). Najwięcej respondentów wskazywało także na intensywność tej 
współpracy (odpowiednio: 10 % i 7 % badanych).

Wśród przedsiębiorstw o  kapitale wyłącznie zagranicznym jako partnerów naj-
częściej wskazywano: zagranicznych klientów (28 % wskazań) i zagranicznych dostaw-
ców (19 %), a także inne przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej (16 % 
wskazań). Najczęściej deklarowane innowacje podejmowane w kooperacji to poszuki-
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wanie nowych rynków/grup nabywców (34 % badanych), nowe rozwiązania logistyczne 
oraz zmiana wizerunku marki (po 19 %). Najwięcej deklaracji trwałej kooperacji doty-
czyło wchodzenia na nowe rynki lub segmenty rynków (19 % badanych). Współpracę 
w tym zakresie uznawano także najczęściej jako intensywną (25 % firm). Rzadziej jako 
trwałą i intensywną deklarowano kooperację przy zmianie wizerunku marki i zmianie 
charakteru relacji z klientami (po 12 % badanych). Jako relatywnie intensywną uzna-
wano współpracę przy kształtowaniu nowych sposobów sprzedaży oraz nowej strategii 
promocji (po 12 % badanych).

Z porównania wyróżnionych grup przedsiębiorstw wynika, że i w przypadku inno-
wacji marketingowych najsilniej we współpracę angażują się podmioty z  wyłącznym 
kapitałem zagranicznym. Jednak w wielu aspektach kooperacji przedsiębiorstwa z ka-
pitałem wyłącznie polskim nie ustępują firmom z  kapitałem mieszanym. Dotyczy to 
trwałości i intensywności współpracy w wielu jej obszarach. 

Kooperacja w łańcuchu dostaw w innowacjach organizacyjnych. Do innowacji or-
ganizacyjnych, najczęściej realizowanych w  kooperacji, należą: wprowadzanie nowych 
systemów zarządzania jakością (50 wskazań, 24 % całej próby, 45 % respondentów dekla-
rujących kooperację przy tej innowacji); nowe metody rozwoju pracowników (44 wskazań, 
odpowiednio 21 % i 49 %) oraz nowe metody podziału obowiązków (25 wskazań, 12 % 
i 27 %). Najczęściej wskazywani partnerzy to dostawcy krajowi (wg 13 % badanych, 31 % 
firm podejmujących takie innowacje) oraz klienci krajowi (odpowiednio 12 % i 30 %).

W  przedsiębiorstwach o  kapitale wyłącznie polskim jako partnerów najczęściej 
wskazywano: krajowych dostawców (15  % tej grupy badanych), firmy konsultingowe 
(18  % wskazań) oraz klientów krajowych (15  % respondentów). Jak wynika z  tabeli  1 
najczęściej deklarowane innowacje organizacyjne realizowane w kooperacji przez bada-
ne przedsiębiorstwa to nowe systemy zarządzania jakością (23  % wskazań) oraz nowe 
metody rozwoju osobowego kadry (20  %). Wyraźnie rzadziej wskazywano kooperację 
przy wypracowywaniu nowych metod podziału obowiązków (10 %) oraz nowych metod 
organizacji działalności firmy i zarządzania wiedzą (po 9 % badanych). Najczęściej wy-
soką trwałość oraz intensywność współpracy deklarowano przy wprowadzaniu nowych 
systemów zarządzania jakością (odpowiednio 13 % i 8 % badanych) oraz nowych metod 
rozwoju osobowego kadry (7 % i 5 %).

W przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym jako partnerów współpracy najczę-
ściej wskazywano: firmy konsultingowe (21 % wskazań), krajowych dostawców (14 %) 
oraz inne przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej (14  % wskazań). 
Najczęściej deklarowane innowacje realizowane w  kooperacji to również nowe syste-
my zarządzania jakością oraz nowe metody rozwoju osobowego pracowników (po 24 % 
wskazań). Najwięcej wskazań zarówno trwałej, jak i intensywnej współpracy dotyczyło 
wprowadzania nowych metod rozwoju osobowego kadry (po 10 %), nowych sposobów 
organizacji działalności biznesowej (odpowiednio 10 % i 7 %) oraz nowych systemów 
zarządzania jakością (7 % i 10 %).
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W przedsiębiorstwach o kapitale wyłącznie zagranicznym jako kooperantów naj-
częściej wskazywano zagranicznych klientów (16 % wskazań) oraz dostawców (9 %) – 
por. tabela 1. Najczęściej realizowane w kooperacji innowacje to: nowe systemy zarzą-
dzania jakością (28 % wskazań), nowe metody rozwoju osobowego kadry (25 %), nowe 
metody organizacji biznesu (22 %), nowe metody podziału obowiązków między pracow-
ników (19 %). Wysoką trwałość i intensywność kooperacji deklarowano przy wprowa-
dzaniu nowych systemów zarządzania jakością (po 22 % wskazań), w dalszej kolejności 
– w przypadku wprowadzania nowych metod rozwoju osobistego kadry (odpowiednio 
16 % i 22 %), nowych sposobów organizacji działalności biznesowej (16 % i 19 %), a tak-
że outsourcingu operacji (po 16 %) oraz ich insourcingu (po 12 % wskazań), przy wpro-
wadzaniu nowych metod podziału funkcji w organizacji (12 % badanych wskazywało 
wysoką trwałość, a 19 % – intensywność współpracy).

W przypadku innowacji organizacyjnych zarówno największy zakres przedmiotowy, 
jak i wysoką trwałość oraz intensywność współpracy zdecydowanie najczęściej deklaro-
wały podmioty z kapitałem wyłącznie zagranicznym. 

Bariery we współpracy badanych przedsiębiorstw w zależności od własności ich 
kapitału. Niezależnie od struktury kapitału, najczęściej wymienianą barierą we współ-
pracy w innowacjach procesowych i produktowych oraz organizacyjnych jest trudność 
znalezienia partnera z odpowiednimi kwalifikacjami (tabela 6). W przypadku innowacji 
procesowych istotne bariery we współpracy dla przedsiębiorstw z  kapitałem wyłącz-
nie polskim stanowiły także: brak źródeł finansowania (36 % wskazań) oraz długotrwa-
łe i  skomplikowane procedury (33  %). Przedsiębiorstwa o  kapitale mieszanym często 
wskazywały także na brak źródeł finansowania (31 %). Na trzecim miejscu w ich przy-
padku znalazły się jednak bariery techniczne oraz niedopasowanie oferty współpracy do 
potrzeb firmy (po 28 %). Także przedsiębiorstwa z kapitałem wyłącznie zagranicznym 
relatywnie często wymieniały bariery techniczne jako istotne ograniczenie we współpra-
cy w innowacjach procesowych (38 %). Ich przedstawiciele zwracali również uwagę na 
długotrwałe i skomplikowane procedury (31 % wskazań).

W  przypadku innowacji produktowych, oprócz wymienionych wcześniej trud-
ności znalezienia partnera z  odpowiednimi kwalifikacjami, istotne znaczenie dla 
przedsiębiorstw z kapitałem wyłącznie polskim, miały także brak źródeł finansowania 
(45 % wskazań) oraz trudność znalezienia partnera chętnego do współpracy (38 %). 
Przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym również często zwracały uwagę na brak źró-
deł finansowania (38 %), znacznie częściej ich przedstawiciele wskazywali jednak na 
długotrwałe i  skomplikowane procedury oraz na bariery techniczne (po 45 %). Dla 
przedsiębiorstw z kapitałem wyłącznie zagranicznym brak źródeł finansowania (22 %) 
znacznie rzadziej niż w  przypadku poprzednich grup przedsiębiorstw stanowił naj-
istotniejszą barierę we współpracy w innowacjach produktowych. Ich przedstawiciele 
częściej wymieniali długotrwałe i skomplikowane procedury (34 %) oraz bariery tech-
niczne (31 %). 
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Struktura wskazań dotyczących barier we współpracy w  innowacjach marketin-
gowych w  przypadku przedsiębiorstw z  kapitałem wyłącznie polskim jest zbliżona do 
struktury deklaracji tych przedsiębiorstw w odniesieniu do innych typów innowacji. Jako 
najistotniejsze bariery wymieniano: brak źródeł finansowania (30 % wskazań), trudność 
znalezienia partnera z odpowiednimi kwalifikacjami (28 %) oraz trudność znalezienia part-
nera chętnego do współpracy. Przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym jako najistotniejszą 
barierę postrzegają najczęściej niedopasowanie oferty współpracy do potrzeb firmy (28 % 
wskazań), brak źródeł finansowania (24 %) oraz trudność znalezienia partnera z odpowied-
nimi kwalifikacjami, trudność znalezienia partnera chętnego do współpracy i negatywne 
doświadczenia z kooperacji (po 21 %). Dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym jedną 
z głównych barier stanowił brak zaufania do partnera (25 % wskazań), trudność znalezienia 
partnera chętnego do współpracy oraz negatywne doświadczenia z kooperacji (po 19 %).

Również w  przypadku innowacji organizacyjnych przedsiębiorstwa z  kapitałem 
polskim relatywnie często jako barierę we współpracy wymieniały brak źródeł finan-
sowania (26 % wskazań). Częściej barierę stanowiła dla nich trudność znalezienia wła-
ściwego partnera (32 %). Przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym, równie często jak 
w przypadku trudności znalezienia partnera z odpowiednimi kwalifikacjami stykały się 
z brakiem źródeł finansowania, barierami prawnymi oraz niedopasowaniem oferty do 
potrzeb współpracy (po 31  %). W  przedsiębiorstwach z  kapitałem zagranicznym, jak 
wspomniano, najczęściej wśród barier wymieniano również trudność znalezienia odpo-
wiedniego partnera (28 %), a w dalszej kolejności – negatywne doświadczenia z koope-
racji (25 % wskazań) oraz brak zaufania do partnera (22 %).

Podsumowanie

Z uwagi na niewielką liczebność próby badawczej uzyskane wyniki nie mogą być uogól-
niane i należy je traktować jako podstawę formułowania hipotez w kolejnych badaniach.

Analizowane przedsiębiorstwa częściej podejmują współpracę w zakresie innowacji 
procesowych i produktowych niż marketingowych, a zwłaszcza – organizacyjnych. Za-
kres przedmiotowy innowacji najczęściej podejmowanych w kooperacji jest identyczny 
jak w przypadku ogółu realizowanych innowacji (w obu przypadkach niemal identyczne 
są także rankingi częstości realizowania poszczególnych typów innowacji). 

Z  porównania zaangażowania kooperacyjnego grup podmiotów wyodrębnionych 
według kryterium struktury kapitału wynika ranking (mierzony odsetkiem wskazań) in-
nowacji, który jest we wszystkich grupach przedsiębiorstw bardzo podobny, szczególnie 
w przypadku realizacji innowacji procesowych. Różnice występują natomiast w częstości de-
klarowania realizacji danego typu innowacji. W odniesieniu do większości typów innowacji 
wyraźnie częściej kooperację deklarowano w firmach z kapitałem wyłącznie zagranicznym 
niż w przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym i kapitale wyłącznie polskim. Dotyczy to 
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zwłaszcza kooperacji w innowacjach procesowych i organizacyjnych. W przedsiębiorstwach 
o kapitale zagranicznym kooperacja przy wprowadzaniu nowych maszyn i urządzeń dekla-
rowana jest zdecydowanie najczęściej (wg 81 % badanych); dla porównania w przedsiębior-
stwach z kapitałem mieszanym 62 % i firmach z kapitałem polskim zaledwie 47 % deklaro-
wało współpracę w tym zakresie. Podmioty z kapitałem zagranicznym również najczęściej 
kooperują przy wdrażaniu nowych technologii (72 % badanych) oraz wprowadzaniu nowych 
surowców, materiałów i komponentów (63 %). Dla porównania, odpowiednie wskazania dla 
przedsiębiorstw z kapitałem mieszanym wynoszą 41 % i 31 %, zaś w grupie przedsiębiorstw 
o kapitale polskim – 47 % i 30 %. Duże rozbieżności dostrzec można również w przypadku 
kooperacji przy wprowadzaniu nowych cech produktu, którą deklaruje 50 % przedsiębiorstw 
o kapitale zagranicznym, 45 % firm o kapitale mieszanym i tylko 33 % o kapitale polskim. 
W przypadku innych innowacji produktowych odsetek wskazań kooperacji w firmach z ka-
pitałem mieszanym jest wyższy niż w podmiotach o kapitale zagranicznym (dotyczy to inno-
wacji wzorniczych i wprowadzania nowych opakowań). W przypadku innowacji marketin-
gowych różnice wskazań kooperacji między wyróżnionymi grupami firm nie są duże, choć 
tu najczęściej współpracę deklarują podmioty z kapitałem zagranicznym. W kilku obszarach 
innowacji marketingowych przedsiębiorstwa z kapitałem polskim wskazują częściej niż fir-
my o kapitale mieszanym relacje kooperacyjne (dotyczy to zmian pozycjonowania produktu, 
zmian rynku docelowego, zmian strategii promocji oraz zmian charakteru relacji z klienta-
mi). W przypadku większości innowacji organizacyjnych najczęściej kooperację deklarują 
firmy o kapitale zagranicznym, choć w odniesieniu do wprowadzania nowych metod rozwo-
ju osobowego pracowników oraz nowych systemów zarządzania jakością różnice częstości 
wskazań między analizowanymi grupami firm nie są znaczące. 

Zakres przedmiotowy współpracy determinuje grono partnerów. W przypadku innowacji 
procesowych wyraźnie najczęściej wskazywanymi kooperantami są dostawcy. Udział klien-
tów względnie rośnie w przypadku innowacji produktowych (choć nadal nieco częściej jako 
partnerzy wskazywani są dostawcy). W innowacjach marketingowych, co zrozumiałe, pojawia 
się lekka przewaga wskazań klientów jako partnerów współpracy. Natomiast w innowacjach 
organizacyjnych jako partnerów wskazywano w równej mierze dostawców i odbiorców. 

Widoczna jest korelacja między udziałem kapitału zagranicznego w strukturze włas- 
nościowej przedsiębiorstw a ich skłonnością do podejmowania współpracy z partnera-
mi zagranicznymi. Deklaracje kooperacji zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami za-
granicznymi są najwyższe w przedsiębiorstwach o kapitale wyłącznie zagranicznym, zaś 
najniższe w firmach o kapitale wyłącznie krajowym. Równolegle – w firmach o kapita-
le polskim najczęściej deklarowana jest współpraca z  partnerami krajowymi; odsetek 
wskazań kooperacji z tymi partnerami w przypadku większości typów innowacji maleje 
w przedsiębiorstwach o kapitale mieszanym i wyłącznie zagranicznym. Jednak, co warto 
podkreślić, w przypadku innowacji procesowych (najczęściej podejmowanych) rosnący 
udział kapitału zagranicznego w strukturze własnościowej firm nie przekłada się na spa-
dek odsetka deklaracji współpracy z partnerami krajowymi.
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Jak wynika z analizy danych, w innowacjach procesowych wyraźnie najczęściej wy-
soką trwałość oraz intensywność współpracy (w  większości obszarów, w  których po-
dejmowano innowacje) deklarowały podmioty z kapitałem zagranicznym niż podmioty 
o kapitale mieszanym i kapitale polskim. Współpraca w innowacjach produktowych ma 
stosunkowo trwały charakter, jednak już jej intensywność jest na relatywnie niższym 
poziomie. W większości przypadków tego typu innowacji nie widać związku struktury 
kapitału przedsiębiorstw z trwałością i intensywnością kooperacji. W przypadku inno-
wacji marketingowych i organizacyjnych wyraźnie największą intensywność współpracy 
deklarują podmioty z kapitałem wyłącznie zagranicznym. Jednak w wielu obszarach tych 
typów innowacji przedsiębiorstwa o kapitale polskim nie ustępują podmiotom o kapita-
le mieszanym; dotyczy to zarówno trwałości, jak i intensywności relacji kooperacyjnych. 

Najczęściej wymienianą przez wszystkie grupy przedsiębiorstw barierą koope-
racji w  innowacjach procesowych, produktowych i  organizacyjnych jest trudność 
znalezienia partnera o  odpowiednich kompetencjach. Ważną barierą w  przypadku 
wszystkich typów innowacji jest brak źródeł finansowania, a także trudność znalezie-
nia partnera chętnego do współpracy (bariery te wskazywano najrzadziej w firmach 
z kapitałem zagranicznym). Podmioty z kapitałem zagranicznym i mieszanym wska-
zywały najczęściej na bariery techniczne kooperacji w  innowacjach procesowych 
i produktowych, a także na negatywne doświadczenia z kooperacji (w innowacjach 
marketingowych i organizacyjnych). Długotrwałość i skomplikowany charakter pro-
cedur stanowią także barierę kooperacji w opinii wszystkich grup badanych firm (re-
latywnie najczęściej – z polskim kapitałem). Z kolei brak zaufania jako barierę współ-
pracy we wszystkich typach innowacji wymieniali najczęściej respondenci z  firm 
o kapitale zagranicznym. 

Reasumując, stwierdzamy, że w badanej próbie przedsiębiorstwa z wyłącznie zagra-
nicznym kapitałem wykazują największe zaangażowanie w kooperację w innowacjach 
z partnerami w łańcuchu dostaw, natomiast podmioty z kapitałem wyłącznie polskim 
– relatywnie najmniejsze.

Przypisy

1 Badania nad powiązaniami przedsiębiorstw i relacjami w ramach sieci zapoczątkowała  międzynarodo-
wa grupa badawcza IMP Group. Por. H. Håkansson (ed.), International Marketing and Purchasing of Indu-
strial Goods – An Interaction Approach, J. Wiley, Chichester, 1982.

2 Por. Ph. Kotler, K.L. Keller, M. Brady, M. Goodman, T. Hansen, Marketing Management, Pearson-Pren-
tice-Hall, Harlow 2009, s. 290.
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3 Por. J.H. Dunning, S.M. Lundan, Multinational Enterprises and the Global Economy, 2nd ed., Edward 
Elgar, Cheltenham 2008, s. 280–281.

4 Szerzej na temat relacji w ramach łańcucha wartości patrz np. M.E. Porter, Competitive Advantage, The 
Free Press, New York 1980; S. Hollensen, Marketing Management. A Relationship Approach FT- Prentice Hall, 
Harlow 2003, rozdz. 6; J.C. Anderson, J.A. Narus, Business Market Management. Understanding, Creating, 
and Delivering Value. 2nd ed., Pearson – Prentice Hall, Upper Saddle River 2004; J. Światowiec, Więzi partner-
skie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.      

5 Na temat motywów kooperacji przedsiębiorstw patrz np. Marketing na rynku instytucjonalnym, red. 
T. Gołębiowski, PWE, Warszawa 2003, s. 163-174 i cyt. tamże literatura; B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, 
PWE, Warszawa 2007, s. 221–223; J.H. Dyer, H. Singh, The Relational View: Cooperative Strategy and Sources 
of Interorganisational Competitive Advantage, „Academy of Management Review” 1998, No. 4; B. Donaldson, 
T. O’Toole, Strategic Market Relationship, 2nd ed., J. Wiley, Chichester 2007, s. 45–47.

6 Por. B.S. Teng, Collaborative Advantage of Strategic Alliances: Value Creation in the Value Net. „Journal 
of General Management” 2003, No. 2. 

7 Por. H. Chesbrough, The Era of Open Innovation, „MIT Sloan management Review” 2003, No. 3; 
H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard 
Business School Press, Boston 2003; C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The Future of Competition: Co-Creating 
Unique Value with Customers, Harvard University Press, Boston 2004; E. von Hippel, Democratizing Innova-
tion, MIT Press, Cambridge MA, 2005.

8 Dane na podstawie Eurostat Statistics Database 2008(inn_cis6_coop); patrz także: Innovation Unbo-
und. Changing innovation locus, changing policy focus, INNO-GRIPS project (PRO-INNO Europe Initiative) 
2006–2011 (http://www.proinno-europe.eu/innogrips2, odczyt 10.04.2011) 

9 Por. np. J. H. Dunning, S.M. Lundan, op. cit. s. 372–381 i cyt. tamże literatura. 
10 Projekt badawczy zrealizował w 2010 r. zespół: Tomasz Gołębiowski, Lidia Danik, Małgorzata Lewan-

dowska, Joanna Żukowska w ramach badań statutowych prowadzonych w Kolegium Gospodarki Światowej 
SGH. Zebranie informacji z przedsiębiorstw zlecono Centrum Badań Marketingowych Indicator, które zreali-
zowało je metodą CATI. 

11 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, MNSzW, Warsza-
wa 2008, s. 85.
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Innovation cooperation  of Polish firms  
– ownership cross-section structure

Summary

The paper presents the analysis of cooperation with value-chain partners (suppliers 
and buyers) in process-, product- marketing-, and organizational innovations under-
taken by the companies operating in Poland. The differences in collaboration scope, its 
sustainability, and intensity, as well as barriers to cooperation were discussed in the con-
text of the companies’ ownership structure cross-section (Polish-owned, foreign-owned, 
and Polish-foreign owned firms  were identified).
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Kształtowanie gestii regionalnych władz publicznych  
w zakresie obsługi pasażerów

Wprowadzenie 

Przekształcenia strukturalno-własnościowe dokonywane w publicznych podmio-
tach regionalnego transportu pasażerskiego są istotnym elementem procesu moder-
nizacji regionalnego transportu publicznego w  Polsce. Zmianom własnościowym 
trwającym w segmencie pasażerskich przewozów drogowych towarzyszy regionali-
zacja kolejowych przewozów pasażerskich oraz liberalizacja i deregulacja rynku. Na 
rynku regionalnych przewozów pasażerskich pojawili się nowi, prywatni przewoźnicy 
drogowi świadczący konkurencyjne dla PKS usługi przewozowe, zaś w sferze zmian 
prawno-własnościowych – komunalizacja jako metoda przekształceń państwowych 
przedsiębiorstw transportu samochodowego PKS. Oznacza to, że w istniejącym sys-
temie obsługi pasażerów w regionie wzrasta sukcesywnie odpowiedzialność publicz-
nych władz wykonawczych za organizację i finansowanie przewozów zbiorowych. Fakt 
ten potwierdza również nowa ustawa obowiązująca od dnia 1 marca 2011 r. o zbio-
rowym transporcie publicznym, która porządkuje wiele kompetencji transportowych  
regionu1. 

Samorząd regionu, przejmując od państwa kolejną odpowiedzialność wynikającą 
z prawa korporacyjnego za państwowe podmioty transportowe – przedsiębiorstwa PPKS, 
musi realnie zmierzyć się z koniecznością podjęcia zmian porządkujących funkcjonowa-
nie publicznych przewozów zbiorowych w regionie, włączając je w system modernizacji 
gospodarki regionu. Konsekwencją tych działań powinno być stworzenie rozwiązań sys-
temowych w organizacji i zarządzaniu regionalnymi przewozami pasażerskimi. Rozwią-
zań opartych na integracji międzygałęziowej transportu, której praktycznym efektem 
będzie konkurencyjny system regionalnego transportu publicznego. System podnoszący 
jakość obsługi pasażera, spójny z innymi sferami gospodarki regionu, który sprzyja pod-
niesieniu poziomu dostępności transportowej regionu i w konsekwencji wpływa na jego 
konkurencyjność. 

Szczególne miejsce w kształtowaniu gestii regionalnych władz publicznych w zakre-
sie obsługi pasażerów mają zmiany strukturalno-własnościowe publicznych podmiotów 
regionalnego transportu pasażerskiego, w tym komunalizacja jako jedna z tych metod. 
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Przedmiotem rozważań jest przedstawienie komunalizacji publicznych przedsiębiorstw 
pasażerskiego transportu drogowego w kontekście zmian w zakresie gestii regionu od-
nośnie obsługi pasażerów, wynikających z nowej ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym.

Komunalizacja jako metoda  
zmian strukturalno-własnościowych publicznych podmiotów 
pasażerskiego transportu drogowego 

W  procesie transformacji systemu społeczno-gospodarczego Polski trwającym od 
początku lat 90. XX wieku dokonywana jest ewolucja prawa kształtującego funkcjono-
wanie sektora transportu jako istotnej części gospodarki. Ma ona na celu urynkowienie 
i uporządkowanie zasad jego funkcjonowania w nowym, rynkowym otoczeniu. Dosto-
sowanie to kształtuje zarówno sfera wymogów gospodarki rynkowej, jak i rozwiązania 
stosowane w  transporcie w  Unii Europejskiej. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej 
proces ten został znacząco przyspieszony i pogłębiony. Głównym jego elementem jest 
adaptacja rynkowa podmiotów publicznych dokonywana w sektorze przewozów pasa-
żerskich2. Jej wymiernym efektem są zmiany strukturalne i własnościowe zachodzące 
zarówno w  sferze pasażerskich przewozów kolejowych (regionalizacja), jak i  w  pasa-
żerskich przewozach drogowych, wykonywanych przez przedsiębiorstwa PKS. Zmia-
ny strukturalno-własnościowe, o których mowa, polegają na komercjalizacji przedsię-
biorstw publicznych, czyli ich prywatyzacji pośredniej dokonywanej w celu prywatyzacji 
lub w innym celu, np. w celu komunalizacji oraz prywatyzacji bezpośredniej tych pod-
miotów3.

Przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) i przyjęty przez Radę Mi-
nistrów w  kwietniu 2008  r. (zaktualizowany 10 lutego 2009  r.) „Plan prywatyzacji na 
lata 2008–2011” zakłada prywatyzację 802 spółek publicznych. W związku z rządową 
decyzją przyspieszenia prywatyzacji, MSP opracowało wspomnianą aktualizację 4-letnie-
go Planu, w której wyselekcjonowano 54 kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009–
2011, tj. w ofercie prywatyzacyjnej objętej Planem MSP znalazło się 85 podmiotów PKS.

W Polsce proces prywatyzacji przedsiębiorstw regionalnego transportu samochodo-
wego PKS przeprowadzany jest przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji4, która reguluje stosunki własnościowe. Wśród 
innych norm prawnych uzupełniających procedury prywatyzacji opisane we wspomnia-
nej ustawie możemy wymienić ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych5 i ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. Zasady 
urynkowienia opisane w wymienionych ustawach dotyczą podmiotów publicznych, któ-
re generują straty. Stanowią podstawę wszczęcia likwidacji lub upadłości przedsiębior-
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stwa, co w efekcie oznacza prywatyzację jego mienia w celu zaspokojenia wierzycieli. 
Procedury te zostały również wdrożone w odniesieniu do przedsiębiorstw regionalnego 
transportu samochodowego PKS, powodując w konsekwencji wykreślenie danego pod-
miotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Wśród podstawowych metod prywatyzacji publicznych podmiotów pasażerskiego 
transportu regionalnego PKS możemy wymienić prywatyzację pośrednią, poprzedzoną 
komercjalizacją przedsiębiorstwa i  prywatyzację bezpośrednią6. Prywatyzacja pośred-
nia, zgodnie z zapisami cytowanej ustawy, polega na zbywaniu należących do Skarbu 
Państwa akcji w spółkach. Zbywanie akcji dokonywane jest w trybie oferty ogłoszonej 
publicznie, przetargu publicznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego za-
proszenia oraz przyjęcia oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami war-
tościowymi7 oraz aukcji ogłoszonej publicznie (od 28 lipca 2006 r.). 

Procesem poprzedzającym prywatyzację pośrednią przedsiębiorstw PKS, jak 
wspomniano, jest ich komercjalizacja8. Komercjalizacja, jako wstępny etap prywa-
tyzacji, jest dobrowolna i odbywa się z  inicjatywy przedsiębiorstwa9. Polega ona na 
przekształceniu jego formy prawnej, w  której przedsiębiorstwo funkcjonowało do 
tego momentu. Formą pierwotną jest przedsiębiorstwo państwowe, zaś formą doce-
lową – spółka prawa handlowego: akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 
dnia zmiany formy organizacyjno-prawnej (dzień komercjalizacji) powstała w  tym 
trybie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa i działa na podstawie przepisów Kodek-
su Spółek Handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty-
zacji oraz statutu/umowy spółki. W spółce powstałej wskutek komercjalizacji Skarb 
Państwa obejmuje, do czasu jej prywatyzacji, 100 procent odpowiednio akcji lub 
udziałów. Komercjalizacji w  celu prywatyzacji dokonuje minister Skarbu Państwa, 
wydając akt komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Założeniem procesu ko-
mercjalizacji jest, aby został on zwieńczony dokonaniem prywatyzacji przedsiębior-
stwa w jednym z trybów wymienionych w ustawie. 

W odniesieniu do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa PKS, najpopularniejszą 
formą prywatyzacji, zaplanowaną przez ministra Skarbu Państwa we wspomnianym, 
czteroletnim „Planie prywatyzacji”, jest zbycie udziałów lub akcji tych spółek w trybie 
publicznym lub ich komunalizacja. Komunalizacja jest dokonywana za zgodą Rady Mi-
nistrów w trybie komercjalizacji dokonanej w celu innym niż prywatyzacja. Na wnio-
sek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (JST) Minister Skarbu 
Państwa może zbyć nieodpłatnie pakiet akcji spółki na rzecz jednostki samorządu tery-
torialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem jest, by pod-
stawowy wykonywany przedmiot działalności spółki służył realizacji zadań własnych 
tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego 
oraz to, że spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek 
jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego10. 
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Wniosek o komunalizację PKS wymaga przedłożenia uchwały organu stanowiącego 
(rady) jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji/ 
/udziałów w związku z zapisem art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zapisem art. 12 
pkt. 8 lit. „g” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r., 
nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz zapisem art. 18 pkt. 19 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z późn. zm.). 

Wnioskodawca – organ stanowiący JST – wraz z uchwałą w sprawie komunalizacji 
PKS winien również przedstawić koncepcję wykorzystania mienia Spółki w kontekście 
realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto art. 50 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa umożliwia nieodpłatne przekaza-
nie na jej rzecz mienia Skarbu Państwa, służącego wykonywaniu zadań gospodarczych 
przekraczających zakres użyteczności publicznej. Zgodnie z opisanym trybem następuje 
komunalizacja mienia Skarbu Państwa, będącego we władaniu państwowych osób praw-
nych – jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, czyli jego przekazanie samorządowi 
województwa. Jest ona dokonywana na wniosek zarządu województwa i odnosi się do 
mienia, które ma służyć strategii rozwoju województwa i  realizacji programów woje-
wódzkich, np. Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)11. 

Wniosek złożony przez zarząd województwa w  powyższym trybie musi zawierać 
uzasadnienie, że przekazane mienie ma służyć realizacji strategii rozwoju województwa 
i  wojewódzkich programów gospodarczych oraz wykonywaniu zadań gospodarczych 
przekraczających zakres użyteczności publicznej. Niezbędne jest przedłożenie aktualne-
go dokumentu strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódz-
kich, jak również uchwały sejmiku województwa w sprawie przyjęcia strategii rozwoju 
województwa, zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy o samorządzie województwa. Gdy wniosek 
dotyczy przekazania akcji/udziałów w tym trybie, wnioskodawca zobowiązany jest rów-
nież do przedłożenia uchwały sejmiku województwa o przystąpieniu do spółki prawa 
handlowego, o czym stanowi art. 18 pkt.19 lit. „e” ustawy o samorządzie województwa. 
Z procesu komunalizacji jest wyłączone mienie przeznaczone na zaspokojenie roszczeń 
reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.

Komunalizacja przedsiębiorstw PKS rozumiana jest jako nieodpłatne przekazanie 
całości lub kontrolnego pakietu udziałów samorządom, które od kilku lat są aktywnym 
podmiotem procesu przekształceń własnościowych tych przedsiębiorstw. W tym kształ-
cie prawnym jest ona stosunkowo nowym procesem12. W początkowym etapie zmian 
strukturalno-własnościowych w pasażerskich przewozach regionalnych w Polsce pro-
ces ten przejawiał się głównie w postaci zakupu mniejszościowych pakietów udziałów 
w prywatyzowanych PKS-ach. Tak było w przypadku PKS Grójec, PKS Leżajsk czy PKS 
Wieluń. Jeszcze dalej poszedł samorząd gminy Myślenice, który w 2005 r. zakupił 76 % 
udziałów miejscowego przedsiębiorstwa PKS (odsprzedając je później MPK Łódź). 
W tabeli 1 przedstawiono przykłady skomunalizowanych przedsiębiorstw PKS13.
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 Rzeczywiste procesy komunalizacji przedsiębiorstw PKS rozpoczęto w 2008 r., ukie-
runkowując je w stronę jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (tabela 1). W tymże 
roku powiat bielsko-bialski objął 85 % akcji PKS w Bielsku Białej. Taka sama liczba akcji 
przypadła nowym właścicielom samorządowym w przypadku PKS-ów w Krakowie, No-
wym Sączu, Starogardzie Gdańskim i Wadowicach.  

Ostatnie z wymienionych przedsiębiorstw marszałek województwa małopolskiego 
zamierza sprzedać zewnętrznemu inwestorowi. W  2009  r. procedurze komunalizacji 
poddano trzy kolejne jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – PKS z Kłodzka i Garwo-
lina oraz przedsiębiorstwo PPKS z Bytowa. W tym ostatnim przypadku samorząd objął 
100 % udziałów. W przypadku komunalizacji 85 % udziałów w kapitale zakładowym po-
zostającym we własności Skarbu Państwa były one stopniowo zbywane – najczęściej na 
rzecz pracowników skomunalizowanych przedsiębiorstw. Zwraca uwagę różnorodność 
przestrzenna procesu komunalizacji. W województwie małopolskim przedsiębiorstwa 
PKS są przejmowane przez samorząd wojewódzki, w pozostałych przypadkach – przez 
samorządy powiatowe14.

Ministerstwo Skarbu Pastwa nadzoruje 70 PKS-ów w  całej Polsce. W  przypadku 
13 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa resort prowadzi komunalizację, której ce-
lem jest przekazanie tych podmiotów samorządom. MSP zamierza realizować procesy 
wyjścia Skarbu Państwa z pozostałych 57 PKS-ów do końca 2011 r. Z aktualnych danych 
statystycznych MSP dotyczących przekształceń własnościowych przedsiębiorstw pań-
stwowych wynika, że w okresie 31.12.2007–31.12.2010 procesowi komunalizacji w Pol-
sce poddano łącznie 47 podmiotów PKS15.

Z  perspektywy ponad 20 lat trwania procesu prywatyzacji można stwierdzić, że 
oddawanie przedsiębiorstw w  ręce pracowników okazało się dobrym rozwiązaniem. 
Znacznie mniej popularnym do tej pory rozwiązaniem była sprzedaż przedsiębiorstw 
podmiotom zewnętrznym16. Kluczowym inwestorem biorącym udział w  procesach 
prywatyzacyjnych firm pasażerskiego transportu drogowego PKS okazała się firma 
Veolia Transport Polska. Praktyka wskazuje na zróżnicowanie procedur strukturalno- 
-własnościowych w  sektorze przedsiębiorstw regionalnego transportu pasażerskiego, 
wśród których pojawiła się komunalizacja jako jedna z metod przekształceń.

Gestia regionalnych władz publicznych  
w zakresie obsługi pasażerów 

Samorząd terytorialny to podstawowa struktura organizacji administracji publicz-
nej w Polsce powstała w procesie transformacji systemu społeczno-gospodarczego za-
początkowanej przemianami po 1989 r. To wspólnota osób zamieszkujących określone 
terytorium oraz aparat administracji publicznej świadczący usługi publiczne i zarządza-
jący samorządowymi środkami publicznymi17. 
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Od 1 stycznia 1999  r. w  Polsce obowiązuje trójszczeblowy podział administracji, 
w którym funkcjonuje gmina, powiat i  samorząd wojewódzki (region). Zakres zadań 
związanych z  programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego został w  najwięk-
szym stopniu przypisany samorządom województw (regionów). Organy samorządu 
wojewódzkiego, tj. rada (sejmik) i  zarząd województwa, programują rozwój regionu 
będącego podstawową jednostką rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. 
Trwający w Polsce od 1989 r. proces transformacji systemu społeczno-gospodarczego 
spowodował wiele zmian systemowych, w tym również zmiany w funkcjonowaniu sek-
tora pasażerskich przewozów regionalnych. Najdalej idące zmiany są związane z prze-
kształceniami strukturalno-własnościowymi publicznych podmiotów transportowych 
obsługujących przewozy. To one właśnie powodują zmianę właściciela podmiotu i  są 
źródłem daleko idących konsekwencji w sferze jego funkcjonowania i rozwoju. Mają one 
jednocześnie wpływ na kształtowanie gestii regionalnych władz publicznych w transpor-
cie. Taką zmianą jest również komunalizacja przedsiębiorstw PKS jako jedna z metod 
przekształceń. W efekcie jej wprowadzenia ulega zmianie również zakres gestii regional-
nych władz publicznych w zakresie obsługi pasażerów. Samorząd województwa, który 
w procesie regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich przejął odpowiedzialność 
za organizację i finansowanie tych przewozów, kontraktuje pasażerskie przewozy kole-
jowe, jest właścicielem lub współwłaścicielem pasażerskich przedsiębiorstw kolejowych, 
a więc posiada prawa korporacyjne do zarządzania nimi, otrzymuje również możliwość 
przejęcia, w trybie komunalizacji, od państwa podmiotów świadczących usługi autobu-
sowe PKS. Na mapie administracyjnej Polski w efekcie wdrożenia tych procedur poja-
wiają się regiony, w których zaistniała realna możliwość kompleksowego kształtowania 
systemu przewozów pasażerskich. W  związku z  tym istotnym zagadnieniem stała się 
kwestia gestii regionalnych władz publicznych, która dzięki nowej ustawie o zbiorowym 
transporcie publicznym uległa dostosowaniu do zmian zachodzących na rynku. Do-
stosowanie, o którym mowa, obejmuje głównie dwie zasadnicze sfery, tj.: sferę związaną 
z określeniem odpowiedzialności i ujednoliceniem zakresu kompetencji transportowych 
wykonywanych przez samorząd województwa w zakresie regionalnych przewozów pasa-
żerskich oraz sferę finansowania przewozów. Kwestie finansowe dotyczą zwłaszcza tych 
połączeń, które ze względu na charakter mają status użyteczności publicznej, a więc muszą 
być wykonane, oraz usług, które są objęte systemem obowiązujących ulg ustawowych. Do 
najważniejszych zmian o  charakterze prawno-organizacyjnym objętych zakresem cytowanej 
ustawy, które kształtują zakres i status prawny gestii władz publicznych w zakresie obsługi pa-
sażerów i które to zmiany determinują funkcjonowanie regionalnych przewozów zbiorowych 
w Polsce, możemy zaliczyć między innymi: wprowadzenie „organizatora publicznego transportu 
zbiorowego”, wprowadzenie „operatora publicznego transportu zbiorowego” oraz wprowadzenie 
„planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”. Zgodnie z nową ustawą 
o zbiorowym transporcie publicznym funkcję organizatora przewozów zbiorowych w regionie 
pełni marszałek województwa. 
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Pozostające we władaniu państwa przedsiębiorstwa PKS, pomimo wdrożenia pro-
cedur przekształceń własnościowych, nie były w stanie utrzymać się z niskich przy-
chodów ze sprzedaży biletów i z dotacji do deficytowych linii obsługiwanych na żą-
danie organów administracji publicznej. Po ich przekazaniu na poziom regionalny 
wyzwaniem dla samorządu stało się ujednolicenie strategii ich funkcjonowania oraz 
ujęcie ich modernizacji rynkowej w  ramach polityki transportowej województwa. 
Ważnym zagadnieniem jest ponadto koordynowanie regionalnych i lokalnych rozkła- 
dów jazdy. 

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały możliwość bezpośredniego zarządza-
nia obsługą komunikacyjną administrowanego obszaru, co stanowi jedno z ich ustawo-
wych zadań własnych.

Podsumowanie

Zasięg przestrzenny i skala obsługi komunikacyjnej województw w Polsce podlegają 
intensywnym przemianom, zapoczątkowanym we wczesnych latach 90. w wyniku zmia-
ny ustroju państwa i transformacji gospodarczej. W nowych warunkach ekonomicznych 
dotychczasowy monopol publicznych pasażerskich przedsiębiorstw przewozowych, 
w tym głównie PKS, został zagrożony przez szybko rozwijającą się konkurencję ze strony 
przewoźników prywatnych. Władze poszczególnych oddziałów PKS przekształconych 
w  samodzielne przedsiębiorstwa przewozowe musiały uwzględnić pojawienie się no-
wych firm przewozowych w strategii funkcjonowania na podzielonym lokalnym i regio-
nalnym rynku przewozów autobusowych. Ponadto ważną rolę odegrały tu dwa zasadni-
cze kierunki zmian strukturalno-własnościowych, tj.: 
1) regionalizacja kolejowych przewozów pasażerskich, objawiająca się przekazaniem 

na poziom regionu odpowiedzialności za przewoźników oraz za organizację i finan-
sowanie tych przewozów,

2) komunalizacja jako jedna z metod przekształceń publicznych przedsiębiorstw samo-
chodowego transportu pasażerskiego PKS.
W  tej sytuacji kwestie dotyczące kształtowania gestii regionalnych władz publicz-

nych w regionalnych przewozach pasażerskich stanowią ważne i aktualne zagadnienie. 
Gestia powinna umożliwić tworzenie zintegrowanych i konkurencyjnych systemów re-
gionalnych przewozów pasażerskich. Powinna również uwzględniać kwestie związane 
z kreowaniem wartości dla pasażera, której istnienie zapewnia systemowi funkcjonowa-
nie i rozwój. Dla mieszkańców regionu w zasadzie nie jest ważne, kto wykonuje usługi 
przewozowe. Dla pasażera liczy się przede wszystkim sieć i częstotliwość połączeń, do-
stępność punktów transportowych, a przede wszystkim cena i czas podróży. Sieć komu-
nikacyjna PKS ze względu na elastyczność tras ma istotne znaczenie na obszarach słabo 
zurbanizowanych i o dużej dyspersji osadnictwa wiejskiego. Przedsiębiorstwa te, repre-
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zentując stronę podażową rynku, w wielu regionach w dalszym ciągu pozostają jedy-
nymi firmami tego typu w skali lokalnej. Dotychczasowe funkcjonowanie publicznego 
transportu pasażerskiego w regionie było tylko częściowo uregulowane. Sfera regulacji 
obejmowała następujące kwestie: dotacji z tytułu honorowania ustawowych uprawnień 
do ulgowych i bezpłatnych przejazdów18, licencji dla przewoźników kolejowych19 i ze-
zwoleń na wykonywanie usług pasażerskiego transportu osób20. Uregulowania te były 
niedoskonałe i  w  konsekwencji powodowały wiele praktycznych perturbacji zarówno 
w sferze udzielania zezwoleń, jak i w zakresie organizacji oraz zarządzania przewoza-
mi pasażerskimi w regionie. Pojawiał się również problem związany ze zdefiniowaniem 
odpowiedzialności i zakresu tzw. obowiązku służby publicznej, determinującej kwestie 
finansowania usług posiadających ten status. Ponadto, istotnym mankamentem był brak 
obligatoryjnego, w sensie prawnym, dokumentu programowego umożliwiającego regio-
nalnej władzy publicznej zaplanowanie długofalowych przedsięwzięć związanych z mo-
dernizacją regionalnych przewozów zbiorowych. Nie można było tym samym, w sposób 
systemowy, łączyć działań restrukturyzacyjnych dokonywanych w zakresie regionalnych 
przewozów zbiorowych z procesem modernizacji zarządzania działalnością samorządu. 
Kwestie te dotyczyły również finansowania bieżących zadań przewozowych i programo-
wania przedsięwzięć długofalowych w regionalnych przewozach zbiorowych i regional-
nej infrastrukturze transportowej. 

Wprowadzenie z dniem 1 marca 2011 r. nowej regulacji prawnej – ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym – umożliwiło stosowanie nowych jakościowo rozwiązań 
w  zakresie organizacji i  zarządzania przewozami publicznymi na różnych poziomach 
odpowiedzialności samorządowych władz publicznych w Polsce, w tym również na po-
ziomie regionu. 

Możliwość oddziaływania na kolejowe i drogowe przewozy pasażerskie w regionie 
przez samorządowe władze publiczne stwarza realną szansę na tworzenie rozwiązań 
systemowych, zgodnych z zakresem gestii regionalnych władz publicznych w zakresie 
obsługi pasażerów. 
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31.12.2010 r., opublikowany na stronach internetowych www. msp.gov.pl, 12.05.2011.

14 Por.: Z. Taylor, A. Ciechański, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, „Prze-
gląd Komunikacyjny”, nr 4/2008, s. 3–4; Z. Taylor, A. Ciechański, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe 
pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, „Transport Miejski i  Regionalny”, nr 2/2010,  
s. 19–24.

15 Raport MSP w  sprawie przebiegu procesów prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w  Polsce 
w okresie 1990–2010 opublikowany na stronach internetowych ministerstwa; www.msp.gov.pl, 12.05.2011.

16 Por.: S. Krzemiński, Konsolidacja przedsiębiorstw transportowych, SGH, Warszawa 2005, s. 39; T. Dyr, 
Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Politechnika Radomska, Radom 2009,  
s. 259–277.

17 B. Grad, Aspekty prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego i wykonywania przez samorząd 
zadań i kompetencji. Autobusy, „Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 6/2002, s. 29.
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18 Ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami pu-
blicznego transportu zbiorowego – tekst jednolity DzU z 2002 r., nr 175, poz. 1440 z późn. zm., ustawa z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – tekst jednolity DzU z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm. oraz 
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – tekst jednolity DzU z 2007 r., nr 125, poz. 874 
z późn. zm.

19 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – tekst jednolity DzU z 2007 r., nr 16, poz. 94 
z późn. zm.

20 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
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Creating the role of regional public authorities  
in providing transport services to the passengers 

Summary

The paper concerns the structural and ownership trends of public entities of the 
regional passenger transport, with a particular emphasis on communalisation, as the 
method of transformation. Its practical implementation means transferring the respon-
sibility for road transport enterprises PPKS from the state to a region, which evokes the 
necessity to modify the role of regional public authorities in providing transport services 
to the passengers. The crucial aspect of the changes is the adjustment and unification of 
the regional competences in the area of responsibility for legal and organizational forms 
of the transport services, as well as the clarification of rules for financing the transport 
services according to the newest Act on Public Transport Services.
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Nierównowaga organizacyjna 
w zmianie modelu biznesu 

Wstęp

Niektóre ze współczesnych koncepcji zarządzania, a także praktyka zarządzania wie-
lu przedsiębiorstw, koncentrują się na zjawisku wartości, a ściślej – na ciągłym dążeniu 
do jej wzrostu. Abstrahując od ocen tego zjawiska, należy stwierdzić, iż jest to trend 
obecny także w naszym kraju. Model biznesu, jako narzędzie koncepcyjne prezentujące 
logikę funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa, także odnosi się do zjawiska war-
tości. Zmiany w modelu biznesu przedsiębiorstwa powinny uwzględniać m.in. dążenie 
do wzrostu wartości zatrzymanej przez przedsiębiorstwo, w tym – wartości wytworzo-
nej przez inne podmioty, a przez przedsiębiorstwo przechwyconej. W artykule podjęto 
próbę wykazania, że przez zjawisko nierównowagi możliwe jest zwiększenie rozmiarów 
wartości przechwytywanej przez przedsiębiorstwo. W  tym celu wykorzystano model 
ugrupowania przedsiębiorstwa i wykorzystano go do analizy stanów nierównowagi mię-
dzy przedsiębiorstwem a podmiotami tworzącymi wspomniane ugrupowanie. W tek-
ście podjęto również próbę zidentyfikowania sposobów umożliwiających wprowadzenie 
w  modelu biznesu przedsiębiorstwa takich zmian, które przez naruszenie stanu rów-
nowagi między przedsiębiorstwem a jego partnerami ujętymi w modelu ugrupowania 
przedsiębiorstwa, pozwoliłyby w większym stopniu przechwytywać wartość. 

Równowaga i nierównowaga organizacyjna

Gospodarowanie w  równowadze wykorzystywanych czynników jest postrzegane 
w ekonomii dwojako: statycznie i dynamicznie. Równowaga ekonomiczna jest rozumia-
na jako zgodność między zjawiskami gospodarczymi, w odróżnieniu od nierównowagi, 
która powinna być traktowana jako brak zgodności między tymi zjawiskami. Równowa-
ga rozumiana w powyższy sposób oznacza w istocie stan zastoju, co jest równoznaczne 
z neutralizowaniem bodźców ekonomicznych [Narski 2002, s. 22, 23].

Równowaga organizacyjna to jedna z teorii motywacyjnych, której istota polega na 
określeniu takich warunków zachęcenia przez organizację jej uczestników, by chcieli 
uczestniczyć w realizacji celów jej funkcjonowania [Encyklopedia 1981, s. 453]. 
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A.K. Koźmiński oraz K. Obłój rozumieją równowagę organizacyjną jako stan i wa-
runek [Koźminski, Obłój 1989, s. 123, 124]. Równowaga organizacyjna traktowana jako 
stan oznacza trwały i zmienny, tylko w określonych granicach, układ relacji między or-
ganizacją a otoczeniem oraz w ramach organizacji. Zaś równowaga organizacyjna de-
finiowana jako warunek jest związana z  określeniem minimalnego poziomu wzajem-
nego dostosowania między organizacją a otoczeniem oraz wewnątrz organizacji, który 
umożliwia zarządzanie oraz zapewnia, że podsystemy wewnętrzne reagują na impulsy 
z ośrodka kierowniczego. 

Pojęcie równowaga jest znacznie częściej definiowane niż nierównowaga. To drugie 
może być zdefiniowane przede wszystkim jako brak równowagi, czyli chwiejność [Słow-
nik 1998 t. II, s. 339]. Bardziej konkretnie jest zdefiniowane jako „… sytuacja, kiedy nie 
można wykonać planu. (…) Nierównowaga może wystąpić na poszczególnych rynkach, 
na poziomie całej gospodarki lub na szczeblu międzynarodowym między równymi kra-
jami; jest to zwykły stan gospodarki światowej” [Black 2008, s. 267]. Wydaje się, że w od-
niesieniu do organizacji ogólne stwierdzenie, iż nierównowaga to brak równowagi może 
być wykorzystane do zdefiniowania nierównowagi organizacyjnej jako stanu braku rów-
nowagi wewnątrzorganizacyjnej lub jako stan braku równowagi organizacji w relacjach 
z podmiotami zewnętrznymi. 

M. Romanowska [Romanowska 1983] stawia problem: Czy równowaga jest sta-
nem pożądanym, którego osiągnięcie gwarantuje organizacji pomyślność i  spraw-
ność funkcjonowania? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bowiem równowaga jest jednym 
z atrybutów sprawnego działania, ideałem dążących do ładu i harmonii, ale wiele pato-
logii jest skutkiem dążenia do zachowania stanu równowagi, pozostawania w dogod-
nym dla uczestników organizacji układzie stosunków i warunków; inercja organiza-
cyjna, dążenie do zmniejszenia wpływu otoczenia na organizację i na przeciwdziałanie 
wytrącaniu jej ze stanu równowagi, rytualizm organizacyjny, autonomizacja funkcji, 
izolowanie się organizacji od otoczenia wynikają z dążenia do zachowania stanu rów-
nowagi.

Postęp i rozwój organizacyjny nie zachodzą przez trwanie w stanie równowagi, ale 
przez twórcze przezwyciężanie zakłóceń równowagi. Stan nierównowagi nie musi być 
tylko skutkiem wpływu zakłóceń zewnętrznych, lecz może być rezultatem świadomie 
realizowanej strategii rozwoju. Stąd za niesłuszne można uznać wyłącznie negatywne 
ocenianie zjawisk zakłóceń i nierównowagi, zaś pozytywne ocenianie tylko równo-
wagi. Przeciwnie – właściwe jest traktowanie nierównowagi i równowagi jako natu-
ralnych, powtarzających się kolejno etapów życia organizacji [Romanowska 1983]. 
Podobny pogląd formułuje Z. Narski twierdzący, że rozwój gospodarczy odbywa się 
dzięki brakowi równowagi, trudnościom i sprzecznościom, które pobudzają do dzia-
łania, skutkującego rozwojem. Nierównowadze przypisuje się dwa oblicza [Narski 
2002, s. 23]:
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1) bodźcowe pozytywne, pobudzające do działania, takie jak: popyt, płaca, zysk;
2) bodźcowe negatywne, hamujące działanie; przykładami są wszelkie ograniczenia 

działalności, warunki brzegowe. 
Powyższe charakterystyki można interpretować jako specyficzne sankcje za pozosta-

wanie w stanie równowagi:
 • sankcja pozytywna ma postać ponadprzeciętnej wartości, jaką mogą otrzymywać 

przedsiębiorstwa, które zajęły określoną pozycję w relacji z innymi podmiotami; ich 
relacje z tymi podmiotami cechuje brak ekwiwalentności, co zachęca do pozostawa-
nia w stanie nierównowagi; 

 • sankcja negatywna w postaci wartości mniejszej niż wypracowana w łańcuchu war-
tości; w  relacjach takich przedsiębiorstw z  innymi pomiotami również występuje 
brak ekwiwalentności, powodujący jednak ograniczenia możliwości prowadzenia 
działalności, wolniejsze tempo rozwoju czy wręcz stagnację.

Zaadoptowany model równowagi organizacyjnej 
Marcha i Simona

Jedną z  wcześniejszych teorii równowagi organizacyjnej jest teoria G. Marcha 
i A. Simona, dla której podstawą są decyzje dotyczące uczestnictwa w organizacji. Ro-
zumiana w ten sposób równowaga jest świadectwem ustanowienia przez organizację 
takich wynagrodzeń dla uczestników, że skłaniają ich do dalszego uczestnictwa [March, 
Simon 1964, s. 139]. Teoria ta pozwala zidentyfikować głównych uczestników organi-
zacji oraz najważniejsze przesłanki wpływające na ich decyzje dotyczące uczestnictwa 
w  niej. W  teorii tej skupiono się na pracownikach, jednak opisane zjawiska dotyczą 
także innych podmiotów. 

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa stosującego określony model biznesu 
można potraktować jako świadectwo występowania równowagi między nim a osoba-
mi czy instytucjami, które z nim współpracują. Oznacza to, że przedsiębiorstwo po-
trafiło zmotywować te podmioty do pozostawania w relacjach z nim. Takie założenia 
wskazują na możliwość wykorzystania odpowiednio zmodyfikowanego modelu Mar-
cha i Simona do analizy relacji między przedsiębiorstwem a innymi uczestnikami łań-
cucha wartości.

Przedsiębiorstwo jest systemem otwartym, który pozostaje w licznych relacjach 
z podmiotami z otoczenia, od których uzyskuje zasilenia, świadcząc jednocześnie 
na ich rzecz, to znaczy przedsiębiorstwo za uzyskane wkłady świadczy zachęty dla 
tych podmiotów, które utrzymują z nim kontakty. Uwzględniając uwarunkowania 
funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, założenia przyjęte przez 
G. Marcha i A. Simona można poddać korekcie i sformułować następująco [Gulski 
2010, s. 146]:
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1) przedsiębiorstwo funkcjonuje w rezultacie powiązanych ze sobą zachowań określo-
nej liczby podmiotów, z którymi pozostaje w interakcjach, prowadzących do gene-
rowania wartości; taką grupę podmiotów nazwano ugrupowaniem przedsiębiorstwa 
(rysunek 1);

2) każdy uczestnik czy grupa uczestników ugrupowania przedsiębiorstwa otrzymuje 
od przedsiębiorstwa zachętę, w zamian za co przekazuje mu wkład;

3) każdy uczestnik tak długo będzie należał do ugrupowania przedsiębiorstwa, jak 
długo otrzymywana przezeń zachęta jest równa lub większa (uwzględniając jego 
własną ocenę oraz możliwości wyboru innych wariantów) od wymaganego od nie-
go wkładu;

4) wkłady dokonywane przez różnych uczestników ugrupowania są źródłem, z którego 
przedsiębiorstwo czerpie środki na zachęty  oferowane uczestnikom;

5) przedsiębiorstwo jest „wypłacalne”, a  jego funkcjonowanie jest możliwe tak długo, 
dopóki wkłady są dostateczne, aby zapewnić zachęty wystarczające do przyciągnię-
cia tychże wkładów.

RySUNeK 1. Model ugrupowania przedsiębiorstwa

Źródło: [Gulski, 2010, s. 146].
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Użyteczność wkładu (patrz rysunek 1) wyznacza stopień, w jakim wkład poczy-
niony przez uczestnika ugrupowania przedsiębiorstwa może być wykorzystany przez 
przedsiębiorstwo do generowania wartości. Użyteczność wkładu jest rozpatrywana 
z  punktu widzenia przedsiębiorstwa, a  użyteczność zachęty jest związana ze stop-
niem, w jakim służy ona zaspokojeniu potrzeb pozostałych uczestników ugrupowa-
nia przedsiębiorstwa i jest przez nich oceniana. Zachęty związane są z kosztami, jakie 
musi ponieść przedsiębiorstwo, aby zaoferować zachętę, zaś wkłady – z  kosztami, 
jakie musi ponieść uczestnik ugrupowania, by wnieść wkład do przedsiębiorstwa. 
Zatem wartość wkładu i  zachęty oraz ich użyteczność mogą być odmiennie po-
strzegane przez przedsiębiorstwo i podmioty wchodzące w skład jego ugrupowania. 
Dlatego na przykład wkład, który ma dużą użyteczność dla przedsiębiorstwa, może 
mieć niewielką wartość dla dostawcy. Podobnie zachęta, mająca niewielką wartość 
dla przedsiębiorstwa, może mieć dużą użyteczność z punktu widzenia konkretnego 
uczestnika. 

Wyzwania dla współczesnego zarządzania 

Na gruncie nauk o zarządzaniu identyfikuje się wiele zróżnicowanych podejść do 
zarządzania, np. J. Rokita [Rokita 2009, s.  16, 17] opisuje podejście konwencjonalne, 
charakteryzujące się m.in.: wspólnie podzielanymi wartościami tworzącymi podstawę 
kulturową i wizję rozwoju organizacji oraz wskazującymi cele i drogi ich osiągnięcia, 
częstym posługiwaniem się metodą prób i błędów dla odkrywania drogi do przyszłej po-
zycji przedsiębiorstwa, odkrywaniem problemów decyzyjnych przez obserwację otocze-
nia – głównie klientów i konkurentów. Podejście to marginalizuje lub pomija kontekst 
sytuacyjny funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz wynikający z  niego 
problem wyłaniających się sposobności. Warunki te, składające się na kontekst sytuacyj-
ny przedsiębiorstw można przedstawić w postaci spektrum, na jednym końcu którego 
jest ekstremalna stabilność zaś na drugim – ekstremalny brak stabilności. W warunkach 
stabilności narzędziem zarządzania staje się plan strategiczny. Natomiast w warunkach 
braku stabilności powstają napięcia i sprzeczności powodujące, że konwencjonalne po-
dejście do zarządzania jest kwestionowane, bowiem tradycyjny paradygmat nie zapew-
nia już osiągania wyników satysfakcjonujących głównych interesariuszy, zaś brak popar-
cia z ich strony wywołuje brak wsparcia płynącego zarówno z wnętrza organizacji, jak 
i z jej otoczenia. W takiej sytuacji narzędziem zarządzania stają się różne formy uczenia 
się organizacji, a spełnienie oczekiwań interesariuszy w przedsiębiorstwach jest uzależ-
nione od innowacyjności przedsiębiorstwa [Rokita 2009, s. 18]. Nie oznacza to rezygna-
cji z zarządzania strategicznego, choć maleje znaczenie planu strategicznego zaś rośnie 
waga wykorzystania okazji1. W tych warunkach zmiana jest pojęciem, którego ważności 
nie sposób przecenić. 
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Paradoks współczesnego zarządzania polega na tym, iż menedżerowie muszą sobie 
radzić z  koniecznością podtrzymywania stabilności lub przewidywalnej zmienności 
stwarzającej możliwość ciągłości działań. Ma on uzasadnienie w praktyce i teorii zarzą-
dzania. Opiera się na zasadzie technicznej racjonalności. Podejście to prowadzi m.in. do 
konkluzji, że równowaga może być chroniona przez monitorowanie wyników i porów-
nywanie ich z tzw. kamieniami milowymi, określającymi kierunek i etapowe cele funk-
cjonowania, z  drugiej strony – radzenie sobie ze zmiennością, nieprzewidywalnością 
i niejednoznacznością warunków funkcjonowania [Rokita 2009, s. 18].

O specyfice współczesnego zarządzania wypowiedział się również K. Obłój [Obłój 2002, 
s. 95], który stwierdził, że skuteczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku wymaga:

 • budowania przewagi konkurencyjnej dzięki tworzeniu nowej wartości na rynku, 
której podstawą jest zwykle jakiś rodzaj innowacji, 

 • dążenia do permanentnego zawłaszczania wytworzonej wartości nawet jeśli przed-
siębiorstwo nie jest autorem tejże wartości, a jedynie udało mu się dokonać imitacji 
modelu biznesu. 
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest kolejnym ważnym wyzwaniem dla 

współczesnego zarządzania. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa należy 
do bardziej znanych współczesnych koncepcji zarządzania, będąc jednocześnie jedną 
z częściej krytykowanych2. T. Dudycz  zwraca uwagę na kilka zjawisk, które doprowa-
dziły do jej powstania [Dudycz 2005, s. 10]. Jednym z nich jest fakt, iż zarządy przed-
siębiorstw, utrzymując, że kierują się koniecznością równoważenia interesu wszystkich 
podmiotów związanych z przedsiębiorstwem, doprowadzały do powstawania tzw. luki 
wartości, tzn. różnicy między wartością przedsiębiorstwa możliwą do osiągnięcia, gdy-
by istotnie dążyło do maksymalizowania wartości dla akcjonariuszy a jego rzeczywistą 
wartością rynkową. Niepożądane skutki tego zjawiska to:

 • prowokowanie do przejęć i wykupów niedowartościowanych przedsiębiorstw w celu 
zrealizowania premii, w przypadku finansowania przejęcia zadłużeniem,

 • otrzymywanie niższych świadczeń przez część społeczeństwa, z powodu uzależnie-
nia wysokości niektórych świadczeń o charakterze socjalnym (ubezpieczenia, fun-
dusze emerytalne) od wartości przedsiębiorstw, 

 • gotowość niektórych inwestorów, którzy nie otrzymywali odpowiednio wysokich 
zwrotów ze swoich kapitałów do przeniesienia ich do innych państw, co może pro-
wadzić do pogorszenia pozycji konkurencyjnej państwa, a w rezultacie – do ogra-
niczenia wzrostu gospodarczego oraz pogorszenia standardu życia społeczeństwa. 
Do powstania koncepcji zarządzania wartością przyczyniły się też przemiany o za-

sięgu ogólnoświatowym, a w szczególności: ekspansja prywatnego kapitału, globaliza-
cja rynków i rewolucja informatyczna. Analizując wymienione zjawiska, można dojść 
do wniosku, że przedsiębiorstwo, chcące odnosić sukcesy, musi przyciągać inwestorów 
przez tworzenie obiecujących perspektyw w zakresie generowania środków pieniężnych, 
tzn. na poziomie wyższym niż minimalny oczekiwany przez inwestorów, stanowiącym 
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tym samym dla przedsiębiorstwa koszt jego kapitałów [Dudycz 2005, s. 11]. Maksyma-
lizowanie wartości przedsiębiorstwa coraz częściej staje się nadrzędnym celem funk-
cjonowania przedsiębiorstwa, bowiem, tylko realizując ten cel, będzie mogło pozyskać 
kapitał niezbędny do prowadzenia działalności. W tym kontekście można stwierdzić, że 
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa polega na takim zarządzaniu rzeczywistością go-
spodarczą, by finansowy obraz przedsiębiorstwa, na podstawie którego rynki finansowe 
oceniają przedsiębiorstwo, był jak najlepszy. Poglądy zgodne z powyższymi prezentuje J. 
Brilman, twierdzący, że wiele procesów świadczy o tym, iż w ramach współczesnej go-
spodarki rynkowej dostrzega się znaczące zainteresowanie wartością dla akcjonariuszy 
i przywiązuje dużą wagę do wzrostu przyszłych zysków przedsiębiorstwa [Brilman 2002, 
s. 38 i nast.]. Siłami napędowymi wzrostu zysków coraz rzadziej są redukcja kosztów 
i restrukturyzacja (właściwe dla wcześniejszego okresu czy konwencjonalnego podejścia 
do zarządzania), natomiast coraz częściej źródeł zysku upatruje się w:

 • poszukiwaniu szybkiego wzrostu sprzedaży przez:
– pozyskiwanie nowych klientów i wzmacnianie ich lojalności,
– dokonywanie fuzji, przejęć i zawieranie aliansów,
– wzrost innowacyjności;

 • poszukiwaniu najlepszej rentowności zainwestowanego kapitału, określanej według 
wskaźników wartości dodanej dla akcjonariuszy, w szczególności przez:
– podział i sprzedaż różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa,
– bardziej staranne zarządzanie zaangażowanym kapitałem,
– zapewnienie stałego postępu w  zakresie skracania cykli różnych procesów, 

zmniejszanie kosztów oraz zwiększanie wydajności;
 • trosce o zapewnienie przez każdego pracownika, podczas realizacji każdego zadania 

i operacji, wnoszenia wartości dodanej dla klientów i akcjonariuszy;
 • trosce o wartość dodaną dla pracowników, aby zmotywować ich do realizacji ww. za-

dań.
W koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa stosowane są różne miary osiągnięć 

przedsiębiorstwa. Jedną z częściej stosowanych, ale zarazem często poddawaną krytyce, jest 
ekonomiczna wartość dodana (EVA). Zastosowanie w przedsiębiorstwie tego wskaźnika po-
ciąga za sobą poważne konsekwencje dla zarządzania w postaci [Brilman 2002, s. 49 i nast.]:
 • powiązania interesów kadry zarządzającej i pracowników z interesami akcjonariuszy:

– wykorzystania EVA do naliczania bonusów dla dyrektorów i niektórych me-
nedżerów, 

– przyznawania części EVA jako bonusów niektórym kierownikom, a nawet pra-
cownikom;

 • lepszego wykorzystania zasobów finansowych dzięki:
– uczynieniu każdego z menedżerów zarządcą procesów,
– ograniczeniu zapotrzebowania na kapitał ponad realne potrzeby,
– racjonalizacji procesów zarządzania;
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 • maksymalizowania wartości przedsiębiorstwa przez restrukturyzację finansową 
i efekt dźwigni:
– skutecznego uzdrawiania finansów polegającego przede wszystkim na wzroście 

efektu dźwigni finansowej dzięki lepszemu zarządzaniu długiem,
– wzrost długu umożliwiającego osiąganie zróżnicowanych efektów.

Los przedsiębiorstwa w długim okresie zależy nie tylko od akcjonariuszy, ale także od 
relacji ze wszystkimi pomiotami, związanymi z przedsiębiorstwem [Dudycz 2005, s. 17]:

 • pracownicy oczekują konkurencyjnych płac i świadczeń pozapłacowych,
 • odbiorcy domagają się wyrobów i usług wysokiej jakości, oferowanych po konku-

rencyjnych cenach,
 • dostawcy i posiadacze obligacji pragną terminowej spłaty ich wierzytelności.

Aby zaspokoić te roszczenia, przedsiębiorstwo musi generować gotówkę, utrzymując 
jednocześnie odpowiedni poziom efektywności. 

Zainteresowanie wartością dla pracowników jest skutkiem konstatacji, iż zadowo-
lenie klientów wewnętrznych i zewnętrznych jest ściśle związane z zadowoleniem per-
sonelu, szczególnie tych osób, które mają bezpośrednie kontakty z  odbiorcami [Bril-
man 2002, s. 53 i nast.]. Zadowolenie zatrudnionych jest uzależnione od wykorzystania 
odpowiednich środków motywowania pracowników, do których zalicza się wzrost 
wynagrodzeń wraz z premiami oraz udziały w zyskach. Powiązaniu wkładu pracowni-
ka z  zyskiem osiągniętym przez przedsiębiorstwo służą w  szczególności systemy płac 
zmiennych, zawierające bonusy i premie. 

Troska o wartości dla klientów nie powinna ograniczać się do zwracania uwagi na ich 
zadowolenie, ale winna wyrażać się w dostarczaniu im odpowiednich i niezawodnych 
wyrobów i usług. Satysfakcja klientów zależy także od m.in. szybkości reagowania do-
stawcy, postaw reprezentowanych przez sprzedawców, dokładności sporządzania faktur 
czy jakości usług posprzedażowych. Dlatego efektywne przedsiębiorstwa definiują siebie 
jako organizacje, których celem nie jest produkcja wyrobów czy świadczenie usług, ale 
dostarczanie satysfakcji klientom. Można stwierdzić, że celem podstawowym przedsię-
biorstwa w odniesieniu do klientów jest tworzenie wartości dla klienta i to nie mniejszej 
niż czynią to konkurenci [Brilman 2002, s. 54]. „Gdy przedsiębiorstwa zapomną o klien-
cie i niestabilności rynków finansowych, żądnych coraz większych zysków, i zechcą całą 
wytworzoną wartość zachować dla siebie, z nikim się nie dzieląc, może to doprowadzić 
do pojawienia się ostrego sprzeciwu, który z kolei może w pewnym momencie spowolnić 
wzrost konsumpcji i zniszczyć wolność oraz potęgę kapitalizmu” [Brilman 2002, s. 55].

Na gruncie koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa formułowany jest po-
gląd, że majątku akcjonariuszy nie tworzy się kosztem innych interesariuszy. Przedsię-
biorstwa odnoszące sukcesy, w porównaniu z konkurentami mają [Dudycz 2005, s. 17]:

 • wyższą wydajność, 
 • wyższy wzrost wartości akcji,
 • wyższe zatrudnienie.
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Przedsiębiorstwa najlepsze z punktu widzenia tworzenia wartości dla akcjonariuszy 
wytwarzają również wyższą wartość dla wszystkich stron: klientów, pracowników, pań-
stwa (przez podatki) i dla właścicieli kapitału. Głoszony jest pogląd, że akcjonariusze są 
jedyną stroną, dla której maksymalizacja własnych żądań jest jednoznaczna z maksyma-
lizacją roszczeń innych zainteresowanych stron. Jakkolwiek pogląd ten bywa kwestiono-
wany, to można go potraktować przynajmniej jako wyraz intencji twórców omówionej 
koncepcji. 

Ważność wartości generowanej przez przedsiębiorstwo uzasadnia identyfikowanie 
i badanie instrumentów, które służą zwiększaniu tej wartości. Jednym z kluczowych in-
strumentów tego rodzaju jest model biznesu przedsiębiorstwa. 

Model biznesu i jego zmiany

Model biznesu przedsiębiorstwa [Gołębiowski i in. 2008, s. 57] może zostać zdefinio-
wany jako narzędzie koncepcyjne, zawierające zestaw elementów i relacji między nimi, 
które prezentuje logikę funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa w danej dziedzi-
nie. Model biznesu obejmuje:

 • opis wartości oferowanej przez przedsiębiorstwo klientom, 
 • określenie podstawowych:

– zasobów, 
– procesów (działań),
– relacji zewnętrznych przedsiębiorstwa 

 służących tworzeniu, oferowaniu oraz dostarczaniu wartości zapewniających 
przedsiębiorstwu konkurencyjność w  określonej dziedzinie i  zwiększenie jego 
wartości. 
Model biznesu jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym niż strategia, w większym stop-

niu ma charakter statyczny. Model biznesu:
 • określa ramy, 
 • stanowi platformę zasobową i wzorzec działania oraz schemat obrazujący układ i re-

lacje współdziałających elementów,
 • określa ogólne założenie będące podstawą do formułowania strategii konkurowania.

System biznesowy [De Wit, Meyer 2007, s. 147] stosowany przez przedsiębiorstwo 
(zasoby, działania, produkty) służący wytwarzaniu wartości na rzecz klientów, określa 
sposób, w  jaki przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. Jest kluczem, a  zarazem 
warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo, bowiem prze-
wagę nad rywalami można uzyskać, jeśli system biznesowy wytwarza „ponadprzeciętną 
wartość” na rzecz nabywców. Dlatego stanowi ona podstawowy element skutecznego 
systemu biznesowego. Wyraża się w dostarczaniu klientom produktów lepiej dopasowa-
nych do ich potrzeb [De Wit, Meyer 2007, s. 148].
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Zagadnienie celów przedsiębiorstw jest w znacznym stopniu pomijane w rozważa-
niach nad istotą modeli biznesu przedsiębiorstw. Można jednak sądzić, że w sposób do-
myślny przyjmowane są założenia właściwe dla nurtu, w którym do analizy zachowań 
przedsiębiorstw przyjmuje się zasadę maksymalizacji zysku [Noga 2009, s. 114 i nast.]. 
Szczególnie charakterystyczny jest tu pogląd T. Sargenta twierdzącego, że w warunkach 
silnej konkurencji, przedsiębiorstwa, które nie maksymalizują zysku, bankrutują [Noga 
2009, s. 115]. Zatem funkcjonowanie w konkurencyjnym otoczeniu, niejako z definicji, 
powinno przesądzać o konieczności dążenia do maksymalizacji zysku. Takie założenie 
daje się zauważyć w przytoczonych sposobach określania modelu biznesu. 

A.K. Koźmiński zmiany w modelach biznesu przedsiębiorstw uzasadnia zjawiskiem 
migracji wartości, która jest wywoływana przez dwa kluczowe zjawiska: innowację i imi-
tację. Migracje wartości wymagają od przedsiębiorstw zmiany modeli biznesu czyli spo-
sobu przechwytywania wartości. We współczesnych warunkach te zmiany muszą być 
coraz częstsze [Koźmiński 2004, s. 121].

Ważnym warunkiem zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz 
realizowania jego celów jest dostrzeżenie momentu, w  którym wymaga ono zmian, 
w  tym zmiany modelu biznesu czy modelu działalności przedsiębiorstwa. Zdaniem 
A. Slywotzkyego i współautorów, model biznesu powinien być poddawany okresowej 
ocenie i redefinicji co pięć lat, a nawet częściej [Slywotzky, Morrison, Andelman 2000, 
s. 29]. Określenie konkretnego momentu, w którym potrzebny jest nowy model biznesu, 
nie jest łatwe, choć istnieją przesłanki świadczące o potrzebie zmiany modelu. Wskutek 
dostrzeżenia takich przesłanek, przedsiębiorstwa podejmują zachowania o charakterze 
reaktywnym lub aktywnym. Do zachowań aktywnych prowadzą następujące motywy: 

 • dostrzeżenie, że innowacja odpowiada potrzebom znaczącej grupy potencjalnych 
odbiorców, którzy dotychczas byli poza rynkiem, ponieważ oferowane rozwiązania 
były dla nich nadmiernie skomplikowane lub zbyt drogie,

 • pojawiła się sposobność wykorzystania nowej technologii i zbudowania przez przed-
siębiorstwo na jej bazie nowego modelu lub wprowadzenia technologii na całkowi-
cie nowy rynek,

 • dostrzeżono możliwość doskonalenia i rozpowszechnienia aktualnego produktu.
Natomiast do zachowań reaktywnych prowadzi:

 • konieczność obrony przed tańszymi konkurentami,
 • konieczność reakcji na zmiany konkurencji w branży, będąca skutkiem zachodzącej 

w niej ewolucji. 
Oczywistym jest, że bardziej pożądane są zachowania o charakterze aktywnym, któ-

re postulują przywołani powyżej autorzy twierdzący, że jeżeli przedsiębiorstwo pragnie 
tworzyć wartość dla swoich akcjonariuszy i w dalszym ciągu chce utrzymać się w strefie 
zysku, powinno odnawiać własny model biznesu [Slywotzky, Morrison, Andelman 2000, 
s. 29]. Jednak zachowania reaktywne wyprzedzające, również mogą prowadzić do pozy-
tywnych skutków. 
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W najbardziej ogólnym podejściu, zmiany dotyczące modeli biznesu przedsiębiorstw 
mogą mieć postać:

 • zmiany zakresu wykorzystania aktualnego modelu biznesu,
 • modyfikacji dotychczasowego modelu biznesu,
 • implementacji nowego modelu biznesu.

Proces zmiany modelu biznesu może mieć zróżnicowany przebieg, uzależniony od 
specyficznych uwarunkowań konkretnej organizacji. Możliwe kierunki działań zmierza-
jących do osiągnięcia takiego rezultatu to [Gołębiowski i in. 2008, s. 58]:

 • stopniowe rozszerzanie zakresu stosowania aktualnego modelu biznesu,
 • kreowanie lub modyfikowanie modeli na podstawie nowo uzyskanych unikatowych 

zasobów,
 • rozszerzanie modelu przez wprowadzanie dodatkowych działań poprawiających 

konkurencyjność przedsiębiorstwa, mających spowodować dynamizację przycho-
dów i zysków w ramach dotychczasowego modelu,

 • zmiana propozycji wartości dla nabywców, 
 • rozszerzenie sprawnego modelu na nowe dziedziny biznesu,
 • włączanie nowych modeli wskutek akwizycji lub fuzji z innymi przedsiębiorstwami,
 • totalna zmiana modelu – zmiana założeń strategicznych przedsiębiorstwa, przyjęcie 

nowych zasad tworzenia wartości dla nabywców, zmiany zasad kształtowania relacji 
przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Zmiany modelu biznesu winny służyć zainicjowaniu funkcjonowania mechanizmów 

służących powiększaniu zasobów przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim powiększaniu 
generowanej wartości. Dlatego w toku projektowania zmian w modelu biznesu można 
odwołać się wskazanych powyżej za J. Brilmanem nowych źródeł zysku dla przedsię-
biorstw. W celu bardziej konkretnego określenia zmian w modelu biznesu można posłu-
żyć się koncepcją organizacji tworzącej potencjał, która opiera się na trzech wytycznych 
[Miller, Eisenstat, Foot 2002]:
1) konieczne jest poszukiwanie asymetrii między przedsiębiorstwem a  otoczeniem 

i identyfikacja związanego z tym potencjału; asymetria jest skutkiem unikatowego 
charakteru zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo oraz trudności w imitacji 
tychże zasobów;

2) tworzenie celowo zaprojektowanych konfiguracji zasobów przedsiębiorstwa, 
które są trudniejsze do imitacji niż pojedyncze składniki potencjału przedsię-
biorstwa,

3) wykorzystywanie szans pojawiających się w otoczeniu przedsiębiorstwa, które po-
zwalają lepiej spożytkować posiadane unikatowe konfiguracje zdolności. 
Konkretne przedsięwzięcia podejmowane w  ramach wymienionych powyżej kie-

runków działań można zaprojektować, odwołując się do wyników badań empirycznych. 
Analiza modeli biznesu wykazała, iż najsprawniejsze z  nich cechują się [Gołębiowski 
i in. 2008, s. 54]:
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 • oferowaniem nabywcy unikatowej wartości, która może mieć postać całkowicie no-
wej idei, choć częściej ma formę kombinacji cech wyrobu i komplementarnych usług 
zwiększających jego wartość,

 • poprawą relacji wartości użytkowej do kosztu pozyskania tejże wartości,
 • systemowością modelu polegającą na koherencji elementów składowych,
 • wyprowadzeniem modelu z realistycznych założeń dotyczących m.in. zachowań na-

bywców, nakładów, źródeł zysków,
 • trudnością imitacji modelu wynikającą z barier wejścia dla konkurentów, co pozwa-

la utrzymać zadowalającą rentowność przedsiębiorstwa. 
Na podstawie badań przedsiębiorstw odnoszących sukcesy [Gorynia (red.) 2005, 

s. 267, 268], sformułowano ogólne wytyczne, które również mogą być przydatne przy 
przekształcaniu modeli biznesu. Zidentyfikowano bowiem dwa typy strategii, które 
w pewnej liczbie przypadków doprowadziły do sukcesu polskich przedsiębiorstw w kon-
frontacji z zagranicznymi inwestorami. Pierwsza z nich to strategia różnicowania, dru-
ga – strategia ekspansji przez wykup całych przedsiębiorstw lub udziałów. W przypad-
ku niektórych branż i przedsiębiorstw strategia różnicowania często przekształcała się 
w  strategię specjalizacji, stając się źródłem poważnych sukcesów. Natomiast realizacji 
drugiej z wymienionych strategii sprzyjały dwie grupy zjawisk:
1) finansowe kłopoty zagranicznego partnera na jego rynku macierzystym,
2) wycofanie się zagranicznego przedsiębiorstwa z tych obszarów biznesu, które okaza-

ły się dla nich nieopłacalne lub niedostatecznie opłacalne.
Na podstawie innych badań [Sosnowska, Łobejko (red.) 2008, s.  280] sformułowa-

no wiele rekomendacji dla przedsiębiorców, które miałyby ułatwić odniesienie sukcesów. 
Z punktu widzenia rozważań nad modelami biznesu, szczególnie przydatne są następujące:

 • opracowanie atrakcyjnej oferty dla klientów; nowe produkty powinny jednocześnie 
być wartościowymi dla klientów i przedsiębiorstwa (przynosić obu stronom oczeki-
waną wartość);

 • sprecyzowanie własnej specjalizacji, zidentyfikowanie nisz produktowych i rynkowych;
 • stała troska o rentowność, analizowanie generowania wartości przez przedsiębiorstwo. 

Powyższe rekomendacje mogą być zarazem bodźcem do uświadomienia sobie przez 
przedsiębiorstwo możliwości zmiany modelu biznesu (podjęcia działań) i wytyczną przy 
projektowaniu zmian w modelu biznesu.

Ocena modelu biznesu, zarówno na etapie projektu zmiany, jak i po jej wdrożeniu, 
dokonywana jest z reguły z punktu widzenia skuteczności ekonomicznej konkretnego 
modelu biznesu, na którą składają się [Gołębiowski i in. 2008, s. 72]:

 • stopień opanowania przez przedsiębiorstwo branżowych czynników sukcesu uzy-
skany dzięki aplikacji modelu biznesu,

 • pozycja przetargowa przedsiębiorstwa wobec dostawców i  odbiorców uzyskana 
wskutek przyjęcia modelu biznesu,

 • zdolność przedsiębiorstwa do aliansów strategicznych,
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 • łatwość wprowadzania zmiany modelu biznesu,
 • możliwość przechwytywania tworzonej w ramach łańcucha wartości, co ma wpływ 

na wyniki finansowe, a szczególnie na wskaźniki rentowności.
J. Magretta [cyt. za Koźmiński 2004, s. 123] zaleca, by projekt modelu biznesu pod-

dać co najmniej dwu testom:
1) testowi narracyjnemu polegającemu na streszczeniu istoty koncepcji i poddaniu jej 

ocenie kompetentnego gremium,
2) testowi liczb odpowiadającemu na pytanie, czy w świetle dostępnych liczb i symula-

cji koncepcja jest opłacalna finansowo. 
Można wskazać cztery pytania testujące zarazem zasadność i szanse na powodzenie 

wprowadzania przez przedsiębiorstwo nowego modelu biznesu [Slywotzky, Morrison, 
Andelman 2000, s. 29]:
1) Czy sprecyzowano zadania do wykonania, które będą ważną propozycją wartości dla 

klientów?
2) Czy w opracowanym modelu wszystkie elementy współdziałają ze sobą, zapewniając 

wykonanie zadania w sposób najbardziej efektywny?
3) Czy nowy proces biznesowy nie będzie zagrażał dotychczasowej działalności podsta-

wowej przedsiębiorstwa?
4) Czy nowy model biznesowy będzie dotkliwy dla konkurentów?

Wymienione kryteria oceny projektów i wdrożonych modeli biznesu stanowią cenną 
pomoc w procesie zmiany modelu biznesu przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia można mieć 
jedynie do ostatniego z pytań. Według H. Simona, nadmierne nastawienie na konkuren-
cję jest niebezpieczne. Największą uwagę należy zwracać na klientów i na kompetencje, 
a nie na konkurentów. „Przedsiębiorstwo, które chce wejść na szczyt powinno wyznaczać 
własne standardy a nie naśladować standardy swoich konkurentów” [Simon 2009, s. 267]. 

Za fundamentalne kryterium oceny zarówno istniejącego modelu, jak i projektu mo-
delu biznesu, należy uznać ostatnie z wymienionych przez T. Gołębiowskiego: czy model 
biznesu stwarza możliwość przechwytywania wartości tworzonej w ramach łańcucha. 
Wszystkie pozostałe zdają się mieć charakter instrumentalny w stosunku do niego. 

Przechwytywanie wartości

Podstawowe siły napędowe tworzenia skutecznego modelu biznesu to tworzenie 
i zawłaszczanie wartości [Obłój 2002, s. 95]. Stąd m.in. wynika ważność problematyki 
zawłaszczania/przechwytywania wartości.

Jak wskazano powyżej, w modelach biznesu przedsiębiorstw można dostrzec związek 
z tymi koncepcjami celów przedsiębiorstw, które odwołują się do maksymalizacji zysku. 
Dlatego zasadne jest rozważenie, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą przechwytywać 
wartość wytworzoną przez inne podmioty, by w ten sposób doprowadzić do maksyma-
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lizacji swojego zysku. Zasadność takiej analizy potwierdza K. Obłój, który stwierdził, że 
przedsiębiorstwa stosujące skuteczne modele biznesu nie zawsze otrzymują wypłaty bę-
dące ekwiwalentem wytworzonej wartości. Na rynku wartość zawłaszczają często nie ci, 
którzy ją rzeczywiście wypracowali, ale ci, którzy są silniejsi, np. w produkcji artykułów 
spożywczych marże producentów surowców przechwytują producenci wyrobów goto-
wych zaś ich marże – wielkie sieci sprzedaży detalicznej [Obłój 2002, s. 79].

Przechwytywanie wartości polega na zwiększonym udziale przedsiębiorstwa w łącz-
nym zysku wypracowanym przez podmioty kooperujące z  nim w  łańcuchu wartości. 
Następuje wskutek narzucenia partnerom konieczności prowadzenia działalności przy-
noszącej stosunkowo niższą wartość dodaną, a  także wymuszenia przez przedsiębior-
stwo korzystnych dla siebie klauzul w kontraktach zawieranych z dostawcami i odbior-
cami [Gołębiowski i in. 2008, s. 74].

W łańcuchach wartości najwyższe marże uzyskują [Koźmiński 2004, s. 120]:
 • najsilniejsi uczestnicy łańcucha wartości w tym znaczeniu, że mają największą swo-

bodę wyboru partnerów spośród wielu konkurujących ze sobą kandydatów, 
 • ci uczestnicy łańcucha wartości, o których względy inni uczestnicy łańcucha muszą 

zabiegać ceną i atrakcyjnością oferty, czyli w istocie rezygnujący z części swojej marży. 
Można zatem stwierdzić, że wartość wytwarzaną w  łańcuchu wartości przechwy-

tują podmioty pod jakimś względem atrakcyjne, a tym samym pożądane przez innych 
uczestników łańcucha jako kandydaci do współpracy. Ich atrakcyjność polega na tym, 
że mogą zaoferować innym podmiotom coś, czego nie mają inni kandydaci do współ-
pracy, coś co może przyczynić się do poprawy sytuacji podmiotów gotowych dla tej 
współpracy zrezygnować z części wytworzonej przez siebie wartości. Przyczyn takiej 
atrakcyjności można upatrywać w zjawiskach, które powodują, że następują przesunię-
cia i zmiany w wewnętrznym mechanizmie tworzenia wartości w przedsiębiorstwach 
należących do branży. Niektóre z tych przedsiębiorstw wcześniej niż pozostałe odkry-
wają dźwignie ekonomiczne w branży i kładą największy nacisk na te elementy łań-
cucha wartości, których nie doceniają konkurenci. Mogą także wynaleźć innowacyjne 
metody realizacji którejś z funkcji w łańcuchu wartości [Koźmiński 2004, s. 120–121]. 
Takie właśnie przedsiębiorstwa, wskutek własnej aktywności, stają się atrakcyjnymi 
partnerami dla innych podmiotów. 

A. Noga, rozważając hipotezy wyjaśniające zróżnicowanie rentowności sprzedaży przed-
siębiorstw, zwrócił uwagę na sytuacje, w których przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na 
ustalenie względnie wysokiej marży, bez obawy utraty udziału w rynku [Noga 2009, s. 29], 
a które, jak się wydaje, umożliwiają przedsiębiorstwom przechwytywanie wartości; są to: 

 • dostęp do lepszych kanałów dystrybucji lub miejsc,
 • agresywna promocja, 
 • wyróżnienie ceną, 
 • zbliżenie do klientów,
 • korzystne postrzeganie przez społeczeństwo.
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Ten sam autor stwierdza, że wysoką relację zysku netto do przychodów ze sprzedaży 
(co można potraktować jako wyraz przechwytywania wartości) uzyskują te przedsię-
biorstwa, które posiadają pewną siłę, prowadzą często działalność nie fair, poza natural-
ną grą rynkową [Noga 2009, s. 30]. 

Jak podkreślono uprzednio, przechwytywanie wartości wygenerowanej w  ramach 
łańcucha wartości można uznać za kluczowe kryterium oceny modelu biznesu. Zdol-
ność ta zależy od [Gołębiowski i in. 2008, s. 74]:

 • stopnia przyczyniania się działań realizowanych w łańcuchu wartości do tworzenia 
wartości dla klienta,

 • siły przetargowej przedsiębiorstwa w relacjach z dostawcami i odbiorcami.
Wzrost elastyczności modelu biznesu wpływa pozytywnie na wzrost zdolności 

przedsiębiorstwa do przechwytywania wartości. Elastyczność modelu biznesu wyraża 
się w [Gołębiowski i in. 2008, s. 74]:

 • zdolności przedsiębiorstwa do zmian zakresu działalności, będących antycypacją lub 
reakcją na zjawisko migracji wartości,

 • zmianie składników oferty, które tworzą wartość dla odbiorcy,
 • zmianie rentowności poszczególnych operacji realizowanych w  ramach łańcucha 

wartości. 
Przedsiębiorstwo stojące w  obliczu próby przechwycenia wypracowanej przez nie 

wartości podjętej przez inny podmiot, może:
 • zachowywać się biernie i nie podejmować działań zmierzających do uniezależnienia 

się od innych podmiotów, co będzie skutkować przechwyceniem przez te podmioty 
wartości wytworzonej przez przedsiębiorstwo, 

 • zachowywać się aktywnie i podejmować działania zmierzające do [Obłój 2002, s. 95]: 
– uniezależnienia się od innych podmiotów,
–   poprawy jakości zarządzania,

co może zabezpieczyć wartość wytworzoną przez przedsiębiorstwo przed przechwyce-
niem przez inne podmioty.

Istnieje wiele uwarunkowań procesów przechwytywania i ochrony wartości tworzo-
nej w przedsiębiorstwie. Do ważniejszych należą [Obłój 2002, s. 81]: kontrakty, integracja 
w  przód i  wsteczna, alianse, personalizowanie współpracy, ograniczenie specyfiki akty-
wów, koncentracja wykorzystania kapitału intelektualnego, identyfikacja i lokalizacja ka-
pitału intelektualnego, budowanie równowagi, poszerzanie sieci dostawców i odbiorców. 

Wynikające z analizy powyższych uwarunkowań zalecenia, dotyczące zachowań przed-
siębiorstw znajdujących się w obliczu niebezpieczeństwa przejęcia wypracowanej przez nie 
wartości, mogą mieć dwojaki charakter. Z jednej strony, mogą być rzeczywistą pomocą dla 
przedsiębiorstw pragnących zabezpieczyć się przed przejęciem wartości przez nie wygene-
rowanej, z drugiej zaś – nieco przewrotnie – mogą być potraktowane jako pomoc dla przed-
siębiorstw zamierzających podjąć co najmniej próbę przechwycenia wartości wypracowa-
nej przez inne podmioty. Oba rodzaje działań zostały zaprezentowane w tabeli 1.
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TABelA 1. Metody postępowania ułatwiające ochronę oraz przechwytywanie wartości 
wypracowanej przez inne podmioty

Postępowanie ułatwiające 
ochronę wartości

Postępowanie ułatwiające 
przechwytywanie wartości

Staranne przygotowanie się do podpisania 
kontraktu, analiza zapisów pod kątem identyfikacji 
niekorzystnych zapisów 

Przygotowanie kontraktu zawierającego klauzule 
pozwalające na nieekwiwalentną wymianę

Integrowanie się z podmiotami, które mogą 
stanowić zagrożenie dla wartości wypracowanej 
przez przedsiębiorstwo

Unikanie integracji z podmiotami, których wartość 
można zawłaszczyć, gdy są samodzielne

Nawiązywanie osobistych relacji z menedżerami 
podmiotów zagrażających przechwytywaniem 
wartości

Unikanie wchodzenia w bezpośrednie relacje 
interpersonalne z osobami z podmiotów, których 
wartość zamierza się przechwytywać 

Rozwijanie, w granicach uzasadnionych 
ekonomicznie, zróżnicowanych zasobów

Kształtowanie relacji z innymi podmiotami w taki 
sposób, by spowodować ich wąską specjalizację

Dążenie do zwiększenia liczby odbiorców 
i dostawców

Dążenie do tego, by podmioty, których wartość 
ma być przechwytywana, miały ograniczoną liczbę 
dostawców i odbiorców

Taki dobór uczestników aliansu oraz ustalenie 
takich zasad współpracy, by udział wypracowanej 
wartości był stosowny do wkładu uczestników

Poszukiwanie takich kandydatów do aliansu, którzy 
zaakceptują uzależnienie oraz nieproporcjonalny 
udział w wygenerowanej wartości

Identyfikacja cennych składników kapitału intelektualnego, lokalizacja w przedsiębiorstwie pozwalająca na 
jego eksploatację 

Skoncentrowanie się na ograniczonej liczbie zastosowań kapitału intelektualnego

Dynamiczne powiązanie ze sobą alokacji zasobów w obszarach: badań i rozwoju, produkcji i marketingu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Obłój 2002, s. 81 i nast.]

Wśród wymienionych uwarunkowań procesów przechwytywania i  ochrony war-
tości wskazać można czynniki podstawowe (o charakterze pierwotnym) oraz pochod-
ne (mające charakter wtórny). Opanowanie wykorzystania czynników podstawowych, 
o charakterze pierwotnym, pozwala na stosowanie innych, bardziej specyficznych czyn-
ników. Wydaje się, że do czynników podstawowych można zaliczyć:

 • identyfikację cennych składników kapitału intelektualnego i  umiejętną lokalizację 
w przedsiębiorstwie, pozwalającą na jego eksploatację,

 • koncentrację na ograniczonej liczbie zastosowań kapitału intelektualnego,
 • dynamiczne powiązanie ze sobą alokacji zasobów w  obszarach: badań i  rozwoju, 

produkcji i marketingu. 
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Przechwytywanie wartości wytworzonej przez inne podmioty jest możliwe, jeżeli 
spełniony jest jeden kluczowy warunek: podtrzymują one kontakty i wymianę z pod-
miotem, który zamierza taką wartość przechwytywać, pomimo dostrzegania takiego 
zagrożenia. Zjawisko utrzymywania relacji między przedsiębiorstwem a  innymi pod-
miotami opisują m.in. modele równowagi organizacyjnej. 

Projektowanie zmian modelu biznesu 
ukierunkowane na przechwytywanie wartości

Wydaje się, że przedstawiony model ugrupowania przedsiębiorstwa w  połączeniu 
z analizą zjawiska nierównowagi organizacyjnej może być użyteczny do projektowania 
zmian w modelach biznesu. W trakcie projektowania zmian należy rozważyć po kolei 
problem zachęt i wkładów w kontekście ich użyteczności oraz kosztów w relacjach z po-
szczególnymi uczestnikami ugrupowania. Użyteczność wkładów uczestników ugrupo-
wania przedsiębiorstwa znajduje wyraz w przyczynianiu się do generowania i/lub prze-
chwytywania wartości przez przedsiębiorstwo. Natomiast koszt zachęt dla uczestników 
ugrupowania wyraża się utratą wartości, którą przedsiębiorstwo mogłoby zatrzymać, 
gdyby nie przekazało jej uczestnikom w zamian za otrzymany wkład. Opisana powyżej 
koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM) może być przydatna do opi-
sanych rozważań, rozszerzając spektrum potencjalnych zachęt (wartości), jakie można 
zaoferować uczestnikom ugrupowania przedsiębiorstwa i rodzajów wkładów, jakie mo-
gliby wnieść do przedsiębiorstwa.

Zjawisko nierównowagi wystąpi wtedy, gdy za otrzymane, wysoce użyteczne wkłady 
przedsiębiorstwo zaoferuje zachęty cechujące się niskim kosztem wygenerowania. Na-
tomiast przechwytywanie wartości będzie miało miejsce, gdy dojdzie do sfinalizowania 
kontraktu i nastąpi realna wymiana a dzięki użyteczności wkładów przedsiębiorstwo bę-
dzie mogło wygenerować i/lub zatrzymać wartość większą niż wartość „poświęcona” na 
stworzenie i wykorzystanie zachęt.

Projektując zmieniony model biznesu, należy dążyć do tego, by przedsiębiorstwo 
było postrzegane jako atrakcyjny partner dla pozostałych uczestników ugrupowania 
przedsiębiorstwa na tyle, aby chcieli traktować je jako cenne uczestnictwo w ugrupo-
waniu. Można to osiągnąć, odpowiednio kształtując zachęty, by były tak cenne, że inne 
przedsiębiorstwa nie były w stanie zaproponować czegoś atrakcyjniejszego. 

Użytecznym kierunkiem poszukiwań wariantów zmian w modelu biznesu jest iden-
tyfikowanie potencjalnych synergii, które mogą powstać między niektórymi składni-
kami zasobów przedsiębiorstwa a składnikami zasobów aktualnych lub potencjalnych 
uczestników ugrupowania przedsiębiorstwa. W  takiej sytuacji przedsiębiorstwo może 
stać się atrakcyjnym partnerem dla dysponentów tych zasobów. Ilustracją takiej sytu-
acji może być przypadek przedsiębiorstwa korzystającego z  kompetencji uczestnika 



Bogusław Gulski214

ugrupowania, których dotychczas nie mógł on dostatecznie wykorzystywać z powodu 
braku odpowiednich, komplementarnych zasobów o  charakterze materialnym. Jeżeli 
przedsiębiorstwo dysponuje takimi zasobami, to użyteczność wkładu będzie duża, bo-
wiem pozwoli mu zwiększyć wytworzoną wartość. Natomiast zachęta w postaci opłaty 
za skorzystanie z kompetencji, jeżeli uczestnik ugrupowania nie ma innych ofert, może 
być niewielka. W przypadku dostrzeżenia przez przedsiębiorstwo takiej szansy, można 
oczekiwać istotnej nierównowagi, prowadzącej do przechwytywania wartości. 

Projektując zmiany w modelu biznesu, dążyć należy do tego, by po ich implementa-
cji ci uczestnicy ugrupowania przedsiębiorstwa, od których oczekuje się wkładów szcze-
gólnie ważnych (z punktu widzenia przechwytywania wartości), w dalszym ciągu pozo-
stali w ugrupowaniu. 

Rozważając w trakcie projektowania zmian w modelu biznesu przedsiębiorstwa za-
chowania przedsiębiorstw, ułatwiające przechwytywanie wartości ujęte w tabeli 1, nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, że można zaliczyć je do dwu grup:
1) zachowania o charakterze uniwersalnym, które mogą być zastosowane wobec wszyst-

kich uczestników ugrupowania przedsiębiorstwa, 
2) zachowania specyficzne ukierunkowane na wybraną grupę z ugrupowania przed-

siębiorstwa.
Dobór zachowań powinien uwzględnić cechy ich „adresata”.
Niektóre z  wymienionych zachowań są takimi, które ułatwiają przechwytywanie 

wartości w ten sposób, że mogą ułatwić wywołanie stanu nierównowagi. W szczególno-
ści jest to kształtowanie relacji z innymi podmiotami, prowadzące do ich wąskiej specja-
lizacji oraz dążenie do tego, by miały ograniczoną liczbę dostawców i odbiorców. Przed-
siębiorstwa znajdujące się w takiej sytuacji będą bardziej skłonne zaakceptować nieekwi-
walentne relacje w ramach ugrupowania przedsiębiorstwa.

Podsumowanie 

Niektóre ze współczesnych koncepcji zarządzania podkreślają wagę generowania war-
tości przez przedsiębiorstwo. Można postawić tezę, że znaczący przyrost wartości genero-
wanej przez przedsiębiorstwo jest możliwy dzięki przechwytywaniu wartości generowa-
nej przez inne podmioty. Jedną z dróg prowadzących do przechwytywania wartości jest 
wywołanie nierównowagi w relacjach między przedsiębiorstwem a innymi podmiotami. 

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, prowadzące do wywołania nierów-
nowagi, mogą powodować zwiększenie wartości generowanej a w szczególności prze-
chwytywanej przez przedsiębiorstwo. Aby naruszenie równowagi doprowadziło do przy-
rostu wartości, musi być spełniony warunek wymiany wkładów i zachęt między przed-
siębiorstwem a pozostałymi uczestnikami jego ugrupowania, a tym samym funkcjono-
wania ugrupowania przedsiębiorstwa. 
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Przed zaprojektowaniem nowego modelu biznesu przedsiębiorstwa, umożliwiającego 
przechwytywanie wartości, autorzy zmian powinni rozstrzygnąć następujące problemy:

 • jakie dodatkowe wkłady przedsiębiorstwo chciałoby uzyskać od uczestników ugru-
powania po to, by mogło wypracować większą wartość,

 • jakie zachęty należy zastosować, by zapewnić sobie pożądane wkłady,
 • jakie zachęty należy zastosować, by nie dopuścić do opuszczenia przez jakikolwiek 

podmiot ugrupowania przedsiębiorstwa,
 • jakie zachowania byłyby pożądane, by przedsiębiorstwo mogło przechwycić większą 

niż dotychczas część wartości wypracowanej w ugrupowaniu,
 • czy, a jeśli tak, to jaki opór będą stawiać podmioty, które wypracowały wartość, jaka 

miałaby być przechwytywana,
 • jaką formę korzyści w postaci zachęty zaoferować, by ograniczyć opór i doprowadzić 

do akceptacji przechwytywania wartości. 
Wydaje się, że analizy wywołane tymi problemami są niezbędne po to, by wykreować 

projekt modelu biznesu pozwalającego przechwytywać wartość. 

Przypisy

1 Szerzej na temat relacji między planem a okazjami w zarządzaniu strategicznym piszą m.in.: [Krupski, 
Niemczyk, Stańczyk-Hugiet 2009 (rozdz. 4.3)].

2 Krytykę taką przeprowadził m.in. K. Obłój [Obłój 2008].
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Organizational imbalance in a change of a business model

Summary

The article focuses on selected aspects concerning planning changes of business 
models. Based on the assumption that the determination of ways of generating value by 
the enterprise is one of the functions of a business model, it shows what methods of ac-
tion can be employed to increase value. For the analysis of processes connected with the 
acquisition of value, it is suggested to use the model of grouping enterprises that allows 
the identification of the relations and states of imbalance that take place between an en-
terprise and entities cooperating with it. In conclusion, it is pointed out what problems 
should be solved in the course of planning a business model.
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Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw 
jako element wdrażania koncepcji 

rozwoju zrównoważonego

Wprowadzenie

Globalizacja, jako proces, nie jest zjawiskiem nowym w  historii świata; nowością 
jest jednak jej obecny zasięg, skala współzależności, głębokość i  charakter powiązań. 
Szybki postęp techniczny i wzrost gospodarczy nie obejmują jednak wszystkich w rów-
nym stopniu – wzrasta polaryzacja świata, bezrobocie i  obszary ubóstwa, nasilają się 
patologie społeczne, pogłębia się degradacja środowiska przyrodniczego spowodowana 
przekroczeniem zarówno jego zdolności asymilacyjnej, jak i granicy odnawialności.

Próby rozwiązywania problemów wynikających z narastających zagrożeń cywiliza-
cyjnych współczesnego świata wpisują się w działania na rzecz urzeczywistniania pa-
radygmatu rozwoju zrównoważonego (sustainable development), czyli takiego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, który jest zgodny z wymaganiami ochrony środowiska przy-
rodniczego i pozwala zaspokajać potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń 
możliwości zaspokojenia ich potrzeb. W ramach tej koncepcji zakłada się równowagę 
między aspektami ekonomicznymi, społecznymi i  ekologicznymi, będącą warunkiem 
zachowania wysokiej jakości życia. Realizacją paradygmatu rozwoju zrównoważonego 
w praktyce gospodarczej jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (corpora-
te social responsibility, social responsibility, corporate responsibility – CSR), która również 
opiera się na dążeniu do równowagi między 3 wymiarami – ekonomią, ekologią i społe-
czeństwem, zgodnie z zasadą triple bottom line.

Związek między rozwojem zrównoważonym a  społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu podkreśla, opublikowana w  2010  r., norma ISO  26000, w  której przedstawiono 
precyzyjną definicję CSR. Według tego standardu odpowiedzialność społeczna to odpo-
wiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, 
przez przejrzyste i etyczne zachowanie, które przyczynia się do zrównoważonego roz-
woju, włączając zdrowie i dobrobyt społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariu-
szy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji); jest 
zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami za-
chowania; jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w ob-
rębie jej strefy wpływów1.
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Wzajemne relacje między rozwojem zrównoważonym a  CSR podkreśla także 
Bank Światowy, definiując społeczną odpowiedzialność biznesu jako „zobowiąza-
nie biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego przy 
współpracy zatrudnionych, ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społe-
czeństwa, zmierzającego do poprawy jakości życia, co służy zarówno biznesowi, 
jak i rozwojowi społecznemu”2. Również J. Adamczyk społeczną odpowiedzialność 
biznesu interpretuje jako zobowiązanie do transparentnego i etycznego prowadze-
nia działalności według zasad rozwoju zrównoważonego oraz dążenie do dobrobytu 
społecznego, przy uwzględnieniu oczekiwań interesariuszy, ale zgodnie z  prawem 
i normami zachowań3.

Jedno z ważniejszych pytań, jakie nasuwa się podczas refleksji nad społeczną od-
powiedzialnością firm, dotyczy granic tej odpowiedzialności. Globalizacja stawia nas 
w obliczu ciągle wydłużającego się szeregu współzależności i powiązań. Łańcuch dostaw, 
niezbędny do wytworzenia zwykłego szklanego słoika, składa się z 1959 ogniw, do jego 
produkcji trzeba użyć 659 różnych składników, z których każdy wywiera jakiś wpływ na 
środowisko (podczas procesu produkcji 220 związków emitowanych jest do powietrza, 
ok. 100 do wody, ok. 50 do ziemi – i to przy założeniu, że jest to produkt w 60 % podda-
wany recyklingowi)4.

Każda firma, niezależnie od profilu, ma specyficznie zorganizowany łańcuch dostaw, 
który obejmuje kontrahentów zapewniających wszelkie produkty i  usługi niezbędne 
firmie do dostarczenia klientom ostatecznego towaru. Gdzie więc zaczyna się, a gdzie 
kończy współodpowiedzialność przedsiębiorstwa za swoich podwykonawców? Kwestią 
nadrzędną staje się zatem odpowiedzialne zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. 
Jak zauważył T. Friedman: „Jako konsumenci uwielbiamy łańcuch dostaw, gdyż dzięki 
niemu różnego rodzaju dobra – od tenisówek po laptopy – kupujemy po coraz niższych 
cenach. To właśnie łańcuch dostaw sprawił, że Wal-Mart stał się największą siecią han-
dlową na świecie. Jako pracownicy czasami jednak mamy do niego stosunek co najmniej 
ambiwalentny, jeśli nie wrogi, gdyż wymusza na nas coraz ostrzejszą konkurencję, cięcie 
kosztów, a niekiedy także płac i świadczeń. Z tego powodu Wal-Mart stał się też najbar-
dziej kontrowersyjną firmą na świecie”5.

Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw można zdefiniować jako sieć organizacji zaangażowanych, przez 
powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą war-
tość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom. Łańcuch 
dostaw stanowi zatem sieć powiązań i współzależnych organizacji, które, działając na 
zasadzie wzajemnej współpracy, wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy 
rzeczowe i informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników6. 
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Zarządzanie łańcuchem dostaw przestało się już odnosić jedynie do logistyki, która 
stała się jedynie elementem tego procesu. Zarządzanie łańcuchem dostaw jest obecnie 
pojęciem bardzo szerokim. Oznacza ogół działań podejmowanych w  celu zaspokaja-
nia potrzeb związanych z nabywaniem i użytkowaniem produktów, a przedsiębiorstwa 
uczestniczące w  tym procesie – osobno i  razem – podejmują różnorodne działania 
o charakterze organizacyjnym, technicznym, marketingowym i finansowym7. Zarządza-
nie łańcuchem dostaw to systemowa, strategiczna koordynacja tradycyjnych funkcji biz-
nesowych w samej firmie i w ramach jej łańcucha dostaw, w celu poprawy długookreso-
wych wyników poszczególnych firm i całego łańcucha dostaw8. Inna definicja precyzuje 
zarządzanie łańcuchem dostaw jako zarządzanie stosunkami z dostawcami i odbiorca-
mi oraz klientami w celu dostarczenia najwyższej wartości dla klienta po najniższych 
kosztach całego łańcucha9. Jeszcze inna uznaje, że zarządzanie łańcuchem dostaw polega 
na przewidywaniu i minimalizowaniu potencjalnego ryzyka, jakie może się pojawić we 
wszystkich ogniwach łańcucha10.

Współcześnie łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone w związku z outsour-
cingiem produkcji i innych procesów biznesowych, w ten bowiem sposób przyczyniają 
się do wzrostu efektywności wytwórców, rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu zatrudnie-
nia w rozwijających się gospodarkach, a  także przynoszą oszczędności konsumentom 
w  państwach rozwiniętych. Nagły wzrost relokacji globalnej produkcji miał miejsce 
w latach 80. XX w. zgodnie z panującym wówczas przekonaniem, że przenoszenie pro-
dukcji do państw z tanią siłą roboczą jest korzystne zarówno dla korporacji transnaro-
dowych z państw uprzemysłowionych, jak i dla państw rozwijających się. Jednakże już 
w  latach  90. XX w. pojawiły się na arenie międzynarodowej pierwsze głosy opozycji 
w stosunku do tego nowego modelu biznesowego, który dla wielu osób stał się symbo-
lem tego, jak globalizacja przyczynia się do pogorszenia warunków pracy i stanu środo-
wiska przyrodniczego11. Wraz z nasilającymi się procesami globalizacji opinia publiczna 
zaczęła coraz częściej zwracać uwagę na standardy pracy i warunki pracowników w ca-
łych łańcuchach dostaw.

Narastające zagrożenia cywilizacyjne sprawiają bowiem, że aby je pokonać, potrzeb-
ne są kompleksowe i  zintegrowane działania, podejmowane w skali globalnej. Globa-
lizacja spowodowała, że łańcuchy dostaw stały się rozproszone: pierwotny wytwórca 
sprzętu lub też jego sprzedawca krótko jest w posiadaniu danego produktu; produkty 
„podróżują” po całym świecie i, mimo że są coraz tańsze, ich oddziaływanie społeczne 
i środowiskowe rośnie, ponieważ nie zawsze wiadomo, co się z nimi dzieje, gdy kończą 
swój żywot, a ponadto rozproszone łańcuchy dostaw skutkują zwiększeniem emisji za-
nieczyszczeń. Sytuacja ta rodzi konieczność znalezienia odpowiedzialnych za negatywne 
efekty zewnętrzne oraz wypracowania metod oszacowania skali tych efektów i ustalenia, 
kto ma za nie płacić. Globalne łańcuchy dostaw stały się możliwe dzięki nowoczesnym 
ICT, jednak ten sam postęp technologiczny sprawił, że ciemne strony globalizacji zaczęły 
być tak widoczne12.
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Outsourcing jest często motywowany pragnieniem pozyskania oszczędności i chę-
cią przeniesienia ryzyka. Jednak to właśnie właściwe zarządzanie ryzykiem sprawia, że 
przedsiębiorstwa muszą podjąć działania na rzecz wdrażania zasad CSR w  procesach 
produkcyjnych i całych łańcuchach dostaw13. W dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce, 
outsourcing operacji biznesowych nie oznacza bowiem outsourcingu odpowiedzialności 
i ryzyka ani że odpowiedzialność firmy kończy się, gdy produkt zostaje sprzedany. Firmy 
muszą zrozumieć, że ich łańcuch dostaw zbudowany jest ze współzależnych jednostek, 
które mogą wzajemnie wpływać na swoją reputację i wyniki oraz że są odpowiedzialne 
za każde ogniwo tego łańcucha. Współcześnie społeczne, ekonomiczne i  środowisko-
we skutki działania biznesu zyskują na znaczeniu i przykuwają uwagę opinii publicznej. 
Jest to szczególnie istotne w  kontekście złożonych łańcuchów dostaw, z  powodu któ-
rych firmy są ocenianie nie tylko przez pryzmat działalności w państwie macierzystym, 
lecz także z  perspektywy globalnego zarządzania wszystkimi obszarami działalności, 
z uwzględnieniem tego, w jaki sposób zarządzają ryzykiem ekonomicznym, społecznym 
i środowiskowym w łańcuchu dostaw14.

Szeroko rozumiany łańcuch dostaw powinien zatem obejmować cały cykl życia pro-
duktu, począwszy od wykreowania potrzeby, przez projektowanie i  wytwarzanie pro-
duktu, dalej jego dostarczanie i sprzedaż, a następnie usługi posprzedażowe i utylizację – 
obejmuje zatem wiele procesów biznesowych, stanowiących swego rodzaju „kręgosłup” 
przedsiębiorstwa. Tak kompleksowo pojmowany łańcuch dostaw bywa określany jako 
„łańcuch wartości” – zawiera bowiem wszystkie elementy działalności, które w sumie 
decydują o wartości, jaką firma dostarcza otoczeniu15.

Zarządzanie zrównoważonym (odpowiedzialnym) łańcuchem dostaw (responsible 
supply chain management, sustainable supply chain management – SSCM) to strategiczna 
i transparentna integracja społecznych, ekonomicznych i środowiskowych celów z proce-
sem zarządzania łańcuchem dostaw16. Celem takiego zarządzania jest kreowanie, ochrona 
i długoterminowy rozwój wartości dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces 
dostarczania produktów i usług na rynek. Przez SSCM firmy gwarantują sobie długotermi-
nową rentowność i społeczne przyzwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej17.

W większości definicji SSCM podkreśla się wielkowymiarowość tej koncepcji. We-
dług poradnika przygotowanego przez Global Compact ONZ i organizację sieciową Bu-
siness for Social Responsibility, zrównoważony łańcuch dostaw polega na zarządzaniu 
kwestiami społecznymi, środowiskowymi i  ekonomicznymi oraz pobudzaniu dobrych 
praktyk ładu korporacyjnego, przez cały cykl życia dóbr i usług18. Również Organiza-
cja Business in the Community, w opublikowanym w 2009 r. przewodniku dla przedsię-
biorstw, 3 filary rozwoju zrównoważonego uznała równocześnie za najważniejsze obszary 
dotyczące odpowiedzialnych dostaw, wychodząc z założenia, że jeżeli CSR oznacza pro-
wadzenie działalności w sposób, który łączy cele ekonomiczne z dobrem społeczeństwa 
i środowiska przyrodniczego, to ta sama zasada powinna dotyczyć sposobu zarządzania 
łańcuchem dostaw19. Norma ISO 26000, określająca 7 obszarów (core subjects) społecznej 
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odpowiedzialności, uznaje promowanie społecznej odpowiedzialności w  łańcuchu do-
staw za jedną z 5 kwestii zaliczanych do obszaru uczciwych praktyk rynkowych i formu-
łuje określone wytyczne dla organizacji w tym zakresie. Institute of Supply Management 
stwierdza, że społeczna odpowiedzialność dostaw (supply social responsibility) powinna 
skupiać się wokół 7 podstawowych obszarów: społeczność lokalna, różnorodność, śro-
dowisko przyrodnicze, etyka, odpowiedzialność finansowa, prawa człowieka i  bezpie-
czeństwo. Zgodnie z  SSCM przedsiębiorstwa powinny włączać, wspierać i  realizować 
odpowiedzialne praktyki biznesowe w całym swoim łańcuchu dostaw w 3 wymiarach: 
ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. SSCM jest więc kluczowe dla skutecznego 
urzeczywistniania paradygmatu rozwoju zrównoważonego i koncepcji CSR (tabela 1)20. 

TABelA 1. Kwestie uwzględniane w zarządzaniu zrównoważonym łańcuchem dostaw

Kwestie ekonomiczne Kwestie społeczne Kwestie ekologiczne

• kondycja finansowa dostawców
• wiarygodność dostawców
• poziom uzależnienia

 dostawców
• uczciwe warunki kontraktów

– terminowe płatności
– regularne zamówienia
– adekwatne ceny
– niewykorzystywanie 

przewagi ekonomicznej 
do negocjowania 
niesprawiedliwych 
warunków umów

• różnorodność dostawców
– lokalni dostawcy
– małe i średnie 

przedsiębiorstwa
– mniejszości społeczne
– sektor ekonomii społecznej

• zapobieganie korupcji

• wolność stowarzyszeń 
i negocjacji zbiorowych

• zakaz pracy przymusowej
• zakaz pracy dzieci
• przeciwdziałanie dyskryminacji
• godziwe płace
• przestrzeganie godzin pracy 

i płatne nadgodziny
• warunki pracy (w tym kwestie 

zdrowia i bezpieczeństwa)
• zabezpieczenie socjalne
• minimalizowanie 

niekorzystnego wpływu na 
społeczność lokalną oraz 
wspieranie jej rozwoju

• zarządzanie całym 
cyklem życia produktu  
(od projektowania po 
utylizację)

• minimalizowanie emisji 
zanieczyszczeń

• incydentalne zanieczyszczenia 
środowiska

• ograniczanie zagrożeń dla 
bioróżnorodności

• racjonalizacja zużycia wody 
i innych surowców

• efektywność energetyczna
• gospodarka odpadami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Ćwik, Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, [w:] Wspólna od-
powiedzialność. Rola dostaw i zakupów, red. N. Ćwik, FOB 2011, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna_odpo-
wiedzialnosc_FOB_2011.pdf, 2011.05.09, s. 9; How To: Manage Your Supply Chains Responsibly, Business In the Community, 
London 2009, s. 8–13, www.bitc.org.uk/resources/publications/how_to_manage_your.html, 2011.05.09.

SSCM wymaga wywierania wpływu na dostawców (wstecz łańcucha dostaw) i od-
biorców (w  przód łańcucha dostaw) oraz współpracy z innymi interesariuszami, żeby 
wiedzieć, co się dzieje z produktem, zanim dotrze on do określonego uczestnika łańcucha 
oraz po tym, gdy go opuści. Wpływ wstecz łańcucha dostaw oznacza współpracę z do-
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stawcami produktów i usług. Chodzi m.in. o podejmowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska (w  ramach obowiązujących lub bardziej rygorystycznych przepisów), nie-
zatrudnianie dzieci, przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
międzynarodowych standardów prawa pracy. Wpływ w przód łańcucha dostaw wiąże się 
z kształtowaniem postaw zgodnych z koncepcją rozwoju zrównoważonego u odbiorców 
(w tym ostatecznych konsumentów). SSCM pokazuje, że każda firma jest częścią większe-
go systemu, który jest częścią jeszcze większego systemu społecznego i przyrodniczego. 
Menedżerowie kształtują zależności między tymi systemami, współpracując z dostawca-
mi, ale i z odbiorcami i  innymi interesariuszami. SSCM wymaga identyfikacji najważ-
niejszych elementów wpływu na środowisko i społeczeństwo w całym łańcuchu dostaw 
oraz podjęcia współpracy różnych podmiotów na rzecz ograniczenia tego oddziaływania. 
Pewne ogniwa łańcucha dostaw wywierają szczególnie duży wpływ na cały łańcuch (tzw. 
liderzy łańcucha), w związku z czym ograniczanie negatywnego wpływu łańcucha na śro-
dowisko i społeczeństwo wymaga ich szczególnego zaangażowania (rysunek 1)21.

SSCM stanie się narzędziem w pełni kompleksowym dopiero, gdy u jego podstaw 
będzie leżeć ocena cyklu życia produktu (life cycle assessement – LCA), a jeszcze lepiej

RySUNeK 1. Narzędzia wykorzystywane do wprowadzania rozwoju zrównoważonego 
w łańcuchu dostaw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Ćwik, Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, [w:] Wspólna od-
powiedzialność. Rola dostaw i zakupów, red. N. Ćwik, FOB 2011, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna_od-
powiedzialnosc_FOB_2011.pdf, 2011-05-09, s. 9; J. Kronenberg, Zarządzanie łańcuchem dostaw, [w:] Wyzwania zrównowa-
żonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 176–177.
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– zarządzanie cyklem życia zintegrowane z systemem zarządzania organizacją (life cyc-
le management – LCM), uwzględniające na dodatek aspekty społeczne. LCM wymaga 
zwiększonej współpracy między uczestnikami poszczególnych łańcuchów dostaw, któ-
rzy muszą ostrożniej wybierać swoich dostawców i  komponenty wytwarzanych przez 
siebie produktów. Ze względu na swą szczegółowość stanowi to najbardziej zaawanso-
waną formę zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw22.

Należy podkreślić, że samo wprowadzenie SSCM nie wywołuje od razu pozytyw-
nych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Konieczne jest przy tym 
przyjęcie przez lidera łańcucha aktywnej roli w monitorowaniu poszczególnych działań 
operacyjnych partnerów handlowych, a także w pomocy przy implementacji konkret-
nych rozwiązań w poszczególnych ogniwach łańcucha. Standardy zarządzania powinny 
objąć każdą nawet najmniejszą firmę należącą do łańcucha dostaw oraz powinny być do-
pasowane do specyfiki rynków w poszczególnych państwach. Dodatkowo sposobem na 
zwiększenie wiarygodności i efektywności działań CSR w ramach łańcucha dostaw jest 
udział w międzysektorowych inicjatywach, takich jak Clean Clothes Campaign, Ethical 
Trading Initiative, Fair Labor Association czy Social Accountability International, które 
wypracowały wzorcowe kodeksy praktyk w  łańcuchu dostaw, a  także przeprowadzają 
monitoring i weryfikację ich implementacji23.

Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw jest wyzwaniem. Po pierwsze dla-
tego, że firmy znajdujące się w tym samym łańcuchu dostaw funkcjonują z reguły w od-
miennym otoczeniu geograficznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym. Może 
to utrudniać konwergencję standardów CSR i monitoring efektów wdrażania tej kon-
cepcji. Co więcej, nie ma gwarancji, że korzyści i koszty CSR będą się równo rozkładać 
w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, które ponadto mogą mieć różny punkt 
widzenia na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Po trzecie, brak 
czasu, środków i odpowiednich kompetencji może utrudniać proces wdrażania CSR. Po 
czwarte, niespójność różnych polityk CSR może także powodować błędy i nieefektyw-
ność w całym łańcuchu dostaw24.

Reasumując: coraz powszechniejsze jest przekonanie, że CSR powinien obejmo-
wać cały łańcuch dostaw – wszystkie ogniwa od wydobycia surowców do ostatecznego 
unieszkodliwiania lub recyklingu produktu. Wobec współczesnych globalnych zagrożeń 
i społecznych oczekiwań pomijanie aspektów środowiskowych i społecznych prowadzo-
nej działalności gospodarczej w całym łańcuchu dostaw może zaszkodzić reputacji fir-
my. Prawdą jest, że SSCM jest trudnym i skomplikowanym procesem, ponieważ łańcu-
chy dostaw są coraz bardziej złożone, a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 
nie może być skutecznie wdrażana bez aktywnego zaangażowania wszystkich podmio-
tów znajdujących się w łańcuchu dostaw. Jednak SSCM może być w dzisiejszych czasach 
źródłem przewagi konkurencyjnej, szczególnie na rynkach państw rozwiniętych, gdzie 
konsumenci zwracają mniejszą uwagę na cenę produktu i gotowi są zapłacić więcej za 
społecznie odpowiedzialny produkt.
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Fair Trade jako dobra praktyka SSCM

Za przykład SSCM można uznać coraz szerzej propagowaną inicjatywę fair trade 
(sprawiedliwy handel). Według FINE25 Fair Trade to partnerstwo w handlu, opierają-
ce się na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu 
międzynarodowym. Przyczynia się ono do rozwoju zrównoważonego, oferując lepsze 
warunki handlowe i broniąc praw marginalizowanych producentów i pracowników glo-
balnego Południa. Organizacje Fair Trade, przy wsparciu konsumentów świadomych 
swoich wyborów, aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świa-
domości społeczeństwa i prowadzenie kampanii na rzecz zmian w regułach i praktykach 
konwencjonalnego handlu międzynarodowego26.

Fair Trade nie jest zatem formą doraźnej pomocy rozwojowej (charytatywnej czy 
humanitarnej) udzielanej społecznościom państw słabo rozwiniętych, lecz proponuje 
alternatywny model handlu – trwałe, bezpośrednie relacje między lokalnymi wytwór-
cami z  ubogich państw globalnego Południa a  konsumentami żyjącymi w  dostatnich 
państwach Północy. Fair Trade postuluje, aby konsumenci, przede wszystkim z państw 
rozwiniętych, za wybrane, certyfikowane produkty płacili więcej niż wynoszą przeciętne 
ceny kształtujące się na rynku, a jednocześnie zwraca uwagę na położenie producentów 
znajdujących się na początku łańcucha dostaw, tak aby ich interesy zostały uwzględnio-
ne w jak najszerszym zakresie27. Fair Trade stanowi dla konsumentów zachętę, a także 
tworzy możliwości uwzględniania społecznych, ekonomicznych i ekologicznych konse-
kwencji dokonywanych przez nich zakupów, przez co przyczynia się do promocji i reali-
zacji koncepcji rozwoju zrównoważonego28.

Produkcja i sprzedaż towarów Fair Trade odbywa się zgodnie ze standardami przed-
stawionymi w tabeli 2. Wszystkie produkty Fair Trade pochodzą od producentów stosu-
jących zasady sprawiedliwego handlu, jednak w procesie łańcucha dostaw, produkty Fair 
Trade sprzedawane są i wprowadzane na rynek za pomocą dwóch odmiennych, lecz uzu-
pełniających się kanałów. Dwie organizacje, które reprezentują różne podejścia do spra-
wiedliwego handlu, opracowały na kanwie tych zasad niezależne, wiarygodne i weryfi-
kowalne systemy standaryzacji. WFTO wypracowało standardy (Sustainable Fair Trade 
Management System), które muszą spełniać organizacje sprawiedliwego handlu, zajmu-
jące się dystrybucją produktów Fair Trade przez zintegrowany łańcuch dostaw. Natomiast 
FLO stworzyło system certyfikacji Fairtrade (Fairtrade-Certified), oparty na standardach 
produkcji i wymiany handlowej, w odniesieniu do konkretnych produktów29.

Organizacje sprawiedliwego handlu tworzą obecnie mały, ale znaczący i dynamicznie 
rozwijający się rynek alternatywny o udziale w światowym handlu wynoszącym mniej 
niż 1 %30. Fair Trade ma szanse stać się bardzo ważnym podmiotem w co najmniej kilku 
branżach – przede wszystkim handlu kawą, herbatą, produktami tworzonymi na bazie 
kakao czy niektórymi owocami – w kilku segmentach rynku Fair Trade już dziś odgrywa 
zasadniczą rolę. Jednak chociaż produkcja w ramach Fair Trade stale się rozwija, rośnie
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TABelA 2. Standardy Fair Trade jako realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego

Rozwój 
zrównoważony Fair Trade*

Ró
w

no
w

ag
a 

as
pe

kt
ów

ek
on

om
ic

zn
yc

h

• dostęp do rynku dla producentów marginalizowanych z państw Południa
• zrównoważone i sprawiedliwe relacje handlowe (uwzględnianie wszelkich kosztów 

produkcji – bezpośrednich i pośrednich)
• ograniczanie roli i liczby pośredników – skracanie łańcuchów dostaw (producenci 

otrzymują więcej z ostatecznej ceny sprzedaży własnych wytworów, cena ostateczna jest 
niższa)

• długoterminowe partnerstwo z producentami (zabezpieczenie kontraktu handlowego) 
– umożliwia producentom stabilizację życia, długoterminowe planowanie i rozwój, 
oparcie produkcji na zasadach rozwoju zrównoważonego

• pomoc dla wytwórców w lepszym zrozumieniu warunków i tendencji rynkowych, 
w rozwijaniu wiedzy i umiejętności

• możliwość uzyskania kredytów lub zaliczki przez producentów (budowanie 
i wzmacnianie zdolności produkcyjnej)

sp
oł

ec
zn

yc
h

• gwarantowanie sprawiedliwej ceny minimalnej (stałej, niezależnej od warunków 
rynkowych, zapewniającej producentom z państw Południa zwrot kosztów produkcji 
i godziwe wynagrodzenie)

• godne i bezpieczne warunki pracy
• przestrzeganie praw człowieka i pracownika (m.in. ochrona praw kobiet 

i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej 
i niewykorzystywanie pracy dzieci)

• wypłacanie wytwórcom dodatkowej premii zależnej od ilości sprzedanych produktów 
a przeznaczanej na rozwój całej społeczności lokalnej (pod warunkiem powołania 
transparentnej organizacji lokalnej podejmującej demokratycznie decyzje)

• wspieranie tradycji i kultury w państwach Południa
• podnoszenie świadomości wśród konsumentów z państw Północy i pozyskiwanie ich 

poparcia

ek
ol

og
ic

zn
yc

h

• powstrzymanie działań zmierzających do degradacji środowiska przyrodniczego
• ocenianie i minimalizowanie oddziaływania na środowisko (ograniczanie zużycia 

w rolnictwie środków chemicznych, wycinania lasów, zanieczyszczania środowiska 
odpadami i nadmiernego zużycia energii, wdrażanie zrównoważonych systemów 
zagospodarowania odpadów)

• zakaz stosowania GMO
• wdrażanie naturalnych i ekologicznych metod upraw*

* Bardzo często certyfikat Fair Trade jest łączony z certyfikatem upraw ekologicznych. Ponadto bardzo często w ramach pro-
jektów rozwoju terenów należących do wspólnoty lokalnej finansowane są programy zalesiania oraz szkolenia dotyczące re-
cyklingu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A Charter of Fair Trade Principles, January 2009, World Fair Trade Organization 
and Fairtrade Labelling Organizations International, www.fairtrade-advocacy.org/images/stories/FTAO_charters_3rd_ver-
sion_EN_v1.2.pdf, 2011.05.09.
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liczba wspólnot, a także asortyment oferowanych produktów, to trzeba przyznać, że jest 
to działalność niszowa, która w krótkim okresie nie będzie miała znaczącego wpływu na 
sytuację społeczno-gospodarczą państw globalnego Południa. Trzeba także zauważyć, 
że często warunkiem ograniczającym sprzedaż produktów w ramach Fair Trade jest ich 
wyższa cena. W rzeczywistości konsumenci powinni dostrzec i zrozumieć różnicę mię-
dzy produktami standardowymi a produktami Fair Trade31. W przypadku produktów 
oferowanych w ramach sprawiedliwego handlu koszt ich zakupu obejmuje nie tylko sam 
wyrób, ale także dodatkowo wkład na rzecz rozwoju zrównoważonego. Znak Fair Trade 
stanowi gwarancję, że w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia produktu przestrzegane 
były prawa człowieka i pracownika oraz respektowano środowisko przyrodnicze.

SSCM w Polsce

Pierwsze badanie nad odpowiedzialnymi łańcuchami dostaw w Polsce przeprowa-
dziła w 2009 r. Fundacja CentrumCSR.PL. Projekt badawczy objął 26 polskich spółek 
o zasięgu międzynarodowym, z których 7 wykazało zainteresowanie inicjatywą, ale tyl-
ko 2 (PGNiG i PKO BP) zdecydowały się wypełnić ankietę i odpowiedzieć na pytania 
dotyczące podejmowanych przez nie działań z zakresu CSR na rynkach zagranicznych 
(strategicznych i operacyjnych). Z wypełnionych kwestionariuszy wynikało, że chociaż 
spółki deklarują wiele pozytywnych działań w zakresie CSR za granicą, to liczba i zakres 
tych działań są jednak mniejsze niż na rynku polskim, a część z informacji na ten temat 
nie jest komunikowana w wystarczającym zakresie na stronach internetowych i w ra-
portach. Generalnie badanie pokazało, że poziom zainteresowania CSR w 26 spółkach 
był niski, osoby kompetentne w temacie były trudne do zidentyfikowania i niedostępne, 
firmy nie chciały udzielać informacji, a  część z nich była nawet nastawiona wyraźnie 
nieprzychylnie (branża odzieżowa, banki)32.

W 2010 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) we współpracy z Interaktyw-
nym Instytutem Badań Rynkowych prowadziło wstępne ilościowe badanie ankietowe 
„Odpowiedzialny łańcuch dostaw”. Także to badanie wykazało, że niewiele spółek chce 
i potrafi rozmawiać o standardach, jakie stosuje w relacjach z dostawcami, uzasadniając 
to nieadekwatnością tematyki do prowadzonej działalności (pojawiały się nawet częste 
twierdzenia o braku łańcucha dostaw, który stereotypowo jest kojarzony przede wszyst-
kim z produkcją) i nieistotnością problematyki z perspektywy branży33.

W badaniu FOB, spośród 500 największych polskich przedsiębiorstw według „Poli-
tyki”, zgodziło się wziąć udział 9 dużych spółek34. Firmy te miały ugruntowane strategie 
CSR i wdrożony system zrównoważonego zarządzania dostawami, często w stopniu za-
awansowanym35. Wśród 9 badanych firm 8 przyznało, że stosuje własny (a 5 także bran-
żowy) kodeks dobrych praktyk w  zarządzaniu dostawami, uwzględniający standardy 
społecznej odpowiedzialności, 3 firmy przestrzegały zasad Global Compact, 2 – Wytycz-
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nych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Swoje relacje z dostawcami 8 firm 
określiło jako długofalowe, 7 – jako partnerskie, a 5 spółek stwierdziło, że podejmuje 
inwestycje w ich rozwój.

Na pytanie dotyczące podwójnych standardów jedynie 4 firmy zadeklarowały sto-
sowanie jednakowych norm środowiskowych i społecznych w Polsce i za granicą. Do 
najważniejszych wymagań wobec dostawców badane spółki zaliczyły na pierwszym 
miejscu bezpieczeństwo produktu (zgodność z normami), a następnie cenę, jakość, czas 
dostawy i reputację dostawcy. Odpowiedzialność społeczna dostawcy była decydującym 
kryterium dla 5 firm. Do ekologicznych i społecznych kryteriów oceny dostawców re-
spondenci zaliczali przede wszystkim (po 6 wskazań): przestrzeganie norm dotyczących 
ochrony środowiska, wysokość poziomu emisji CO2, przestrzeganie praw człowieka, 
niezatrudnianie nieletnich, godziwe wynagrodzenie, bezpieczeństwo w  miejscu pra-
cy. W 7 firmach kryteria oceny z obszaru CSR dotyczyły wyłącznie dostawców I rzędu 
i tylko jedna spółka zadeklarowała przeprowadzanie regularnego audytu weryfikującego 
zgodność z wymogami CSR, jednak wyłącznie wśród dostawców I rzędu36.

Badanie FOB pokazało także, że stosunek respondentów do wprowadzania zasad 
CSR w zarządzaniu dostawami często był ambiwalentny. Żadna badana spółka nie zgo-
dziła się ze stwierdzeniem, że brak zainteresowania konsumentów kwestiami standar-
dów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw zwalnia firmy z odpowiedzial-
ności za standardy dostawców. Jednocześnie 8 firm uważało, że narzucenie standardów 
społecznych i środowiskowych dostawcom przyczyniłoby się do wzrostu cen kupowa-
nych od nich przedmiotów i usług, a 7 spółek dostrzegało korzyści ekonomiczne wyni-
kające z takiego działania37.

Na przełomie 2009 i 2010 r., w ramach projektu PKPP Lewiatan, Deloitte i NSZZ 
„Solidarność”, przeprowadzono wśród 10 firm w  Polsce badania, mające na celu 
weryfikację opracowanego w  ramach projektu „modelu rozwoju społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa”38. Badania pokazały, że zasady lub formułowane 
wymogi w kwestii odpowiedzialnego łańcucha dostaw (w tym dotyczące produkcji 
i zaopatrzenia) w niewielkim stopniu były zintegrowane z poszczególnymi etapami 
łańcucha dostaw badanych spółek. W 4 firmach wymagania ustanowione w stosun-
ku do dostawców materiałów używanych bezpośrednio i pośrednio w procesie pro-
dukcji stanowiły jedynie wypełnienie minimalnych wymogów przepisów obowiązu-
jącego prawa, w 4 kolejnych – formułowane były oceny dostawców materiałów na 
podstawie kryteriów CSR39.

Przytoczone badania pozwalają zatem stwierdzić, że temat odpowiedzialnego zarządza-
nia łańcuchem dostaw jest w Polsce słabo znany, podejście do zagadnienia – na poziomie 
podstawowym, a liczba firm realizujących tę koncepcję w praktyce – znikoma. Firmy, które 
stosują kryteria CSR wobec dostawców, mają zazwyczaj ugruntowaną strategię społecznej od-
powiedzialności, co potwierdza tezę, że odpowiedzialny łańcuch dostaw dowodzi dojrzałości 
w podejściu do CSR. Równocześnie przeprowadzone badania świadczą o potrzebie edukacji 
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rynku i dostarczania informacji na temat praktycznych aspektów wdrażania CSR w zarządza-
niu dostawami. Obszar łańcucha dostaw należy uznać za jeden z tych, gdzie działające w Pol-
sce spółki mają najwięcej do nadrobienia.Wnioski płynące z polskich badań potwierdza także 
analiza corocznie opracowywanych raportów FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki”. W latach 2002–2010 zaledwie 12 z nadesłanych przez ten okres ok. 588 praktyk 
uznać można za przykład SSCM (tabela 3).

Do grona liderów CSR w Polsce zalicza się Danone. Spółka brała udział w każdej 
z 5  edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (jako jedna z 14 firm na 137 uczestników), 
zajmując w nich najwyższe lokaty (2007 r. – pozycja czwarta, 2008 r. – pierwsza, 2009 r. 
– druga, 2010 r. – pierwsza). Równocześnie 2 raporty CSR Danone’a wygrały konkurs 
„Raporty Społeczne” na najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu40. Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej tej fir-
my próbowano ocenić, czy wysoki poziom społecznej odpowiedzialności spółki oznacza 
także wysoki poziom odpowiedzialności w zarządzaniu jej łańcuchem dostaw.

Akceptację idei CSR przez Danone’a potwierdza misja tej firmy, która mówi o dą-
żeniu do bycia najbardziej zaufaną, odpowiedzialną i podnoszącą wartość życia marką 
żywieniową w Polsce. Odpowiedzialność, rozumiana jako troska o bezpieczeństwo pra-
cowników i produktów, zaangażowanie w problemy społeczne i w ochronę środowiska 
są elementami humanizmu, zaliczanego do szczególnych wartości Danone’a41.

W 2008 r. Danone w Polsce przyjął strategię „Zrównoważony Rozwój”, zintegrowaną 
ze strategią rozwoju biznesu na lata 2008–2013. Warto zauważyć, że firma zbudowała 
strategię, analizując swój wpływ na otoczenie i określając wynikającą z tego odpowie-
dzialność we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw – od zakupu surowców, przez pro-
dukcję i opakowania, transport, sprzedaż i konsumpcję, aż do końca cyklu. Ogniwa te 
Danone nazwał etapami łańcucha wartości, dla podkreślenia, że prowadzony przez spół-
kę biznes rozumiany jest w kategoriach tworzenia wspólnej wartości – służącej zarówno 
przedsiębiorstwu, jak i całemu społeczeństwu.

W ramach dążenia do poprawy polityki i wyników w każdym obszarze CSR, firma 
stworzyła w 2001 r. program Danone Way Fundamentals, czyli 16 najważniejszych stan-
dardów w zakresie rozwoju zrównoważonego, dla realizacji których Danone zdefiniował 
określone polityki i wskaźniki, poddawane regularnej ocenie. W obszarze: rynek doty-
czą one m.in. zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do dostawców 
i partnerów biznesowych, a w obszarze: środowisko – m.in. zapewnienia odpowiednich 
standardów i terminowych dostaw surowców42.

Dostawcy zaliczani są do 5 kluczowych grup interesariuszy Danone’a. Firma dba 
o korzystanie z lokalnych (krajowych) dostawców – w 2006 r. 95,5 % stanowili dostawcy 
z Polski, u których zakupy surowców i opakowań wynosiły 94 % wydatków na ten cel43. 
Każdy z dostawców jest zobowiązany spełniać obowiązujące w Danonie standardy do-
tyczące jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz przestrzegać podstawowych 
zasad MOP w ramach programu Respect, od 2006 r. realizowanego w Polsce, podobnie
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jak w innych jednostkach Danone’a na świecie – są to niezbędne warunki współpracy 
z firmą. Spółka przeprowadza coroczne audyty dostawców mleka pod względem jakości, 
bezpieczeństwa produktu i ochrony środowiska (Danone Quality Safety & Environment 
– DQSE), podczas których sprawdza, czy:

 • w gospodarstwach rolnych są właściwie przechowywane i stosowane nawozy orga-
niczne, mineralne i pestycydy,

 • gospodarze właściwie przechowują i eliminują odpady specjalne,
 • regularnie przeprowadzane są kontrole opryskiwania i analiza gleby,
 • dostawcy monitorują zużycie wody i energii, emisję CO2

44,
 • dostawcy oceniają otoczenie gospodarstwa, a w szczególności miejsca w pobliżu po-

mieszczeń udoju i magazynowania mleka,
 • przestrzegane są ustalone standardy społeczne.

Z dostawcami zawierane są specjalne umowy Carbon Pact, w ramach których zobo-
wiązani są oni do:

 • monitoringu emisji CO2 generowanego przez produkty dostarczane do Danone’a,
 • przygotowania oraz przedstawienia planów działań na rzecz redukcji emisji CO2,
 • przedstawienia raportu rocznego realizacji zaplanowanych przedsięwzięć45.

Danone kieruje do dostawców wiele programów wspierających ich rozwój i poma-
gających dostosować się do wymagań firmy, zarówno w postaci wsparcia merytorycz-
nego (fachowe porady, rzetelna ocena surowca dokonywana w niezależnym laborato-
rium, szkolenia, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa i  jakości produktów 
oraz ochrony środowiska), jak i finansowego (program nieoprocentowanych zaliczek na 
modernizację i rozwój gospodarstw)46.

Przeprowadzone analizy pozwalają zaliczyć Danone’a  do grona nielicznych firm 
w Polsce, które zdają sobie sprawę z faktu, że dostawcy to kluczowa grupa interesariuszy 
dla każdej organizacji i podejmują zaawansowane działania w celu budowania z nimi 
pozytywnych relacji w ramach SSCM, czyli najistotniejszego elementu CSR.

Podsumowanie

W proces nadawania globalizacji „ludzkiej twarzy” i  rozwiązywania narastających 
zagrożeń cywilizacyjnych muszą się włączyć także przedsiębiorstwa. Powinny one dążyć 
do projektowania swoich łańcuchów dostaw zgodnie z  ideą rozwoju zrównoważone-
go, nie tylko ze względu na nieodłączne ryzyko społeczne i środowiskowe występujące 
w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, lecz także z powodu korzyści, jakie SSCM 
może przynieść. Przez zarządzanie łańcuchami dostaw, zmierzające do poprawy wyni-
ków społecznych, ekologicznych i ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa, biznes 
działa w interesie własnym i swoich interesariuszy, bowiem SSCM jest silnym motorem 
wzrostu wartości.
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W kontekście nasilających się problemów globalnych i rosnącej świadomości spo-
łecznej SSCM jest jednym z najistotniejszych wyzwań w obszarze CSR, wymagającym 
wdrożenia kompleksowego i  skutecznego systemu zarządzania ryzykiem związanym 
z  aspektami ekonomicznymi, środowiskowymi i  społecznymi. Standardy stosowane 
w relacjach z dostawcami stają się ważnym kryterium oceny firm, wykorzystywanym 
m.in. w rankingach odpowiedzialnych firm czy przy konstruowaniu zrównoważonych 
indeksów giełdowych, ściśle przekładając się na wyniki finansowe spółek. Jednocześnie 
ze względu na mnogość relacji i powiązań między dostawcami, jak również zróżnicowa-
nie regulacyjne w poszczególnych państwach, SSCM jest najtrudniejszym wyzwaniem. 
Między innymi dlatego, że aby móc współpracować z dostawcami na zasadach opartych 
na CSR, firma musi je sama najpierw wdrożyć.

SSCM w  Polsce jest nowością – niewiele firm chce rozmawiać o  standardach, ja-
kie stosuje w  relacjach z  dostawcami. Tylko niektóre firmy w  Polsce, w  tym głównie 
lokalne oddziały korporacji transnarodowych, posiadają spisane i klarowne zasady roz-
woju zrównoważonego obowiązujące dostawców, a znaczna część polskich filii stosuje 
podwójne standardy działania w tym zakresie, traktując Polskę jak państwo o niższym 
poziomie rozwoju i oczekiwań społecznych. Tym bardziej warto pamiętać o tym, że od-
powiedzialność za to, jak funkcjonują łańcuchy dostaw, spoczywa nie tylko na firmach, 
ale także na końcowych odbiorcach ich produktów i usług. Jak pisał R. De George: „Nor-
my etyczne przyjmowane przez firmy odzwierciedlają normy etyczne wyznawane przez 
społeczeństwo. Nie sposób przecenić znaczenia opinii publicznej czy jej nacisku – to jej 
istnienie decyduje o tym, czy ma się do czynienia z normami szanowanymi i przestrze-
ganymi, czy też takimi, które są spokojnie ignorowane i  ulegają atrofii. Rozwiązanie, 
dające akceptowalne normy międzynarodowe w  sferze przedsiębiorczości, zależy nie 
tylko od biznesu czy rządu, ale także od wielu ludzi, którym biznes i rząd mają służyć. 
W ostatecznym rachunku bowiem ludzie mają taki rząd i taki biznes, jakiego się doma-
gają i – w pewnym sensie – na jaki zasługują”47.
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Responsible supply chains management as a part of the sustainable 
development concept implementation 

Summary

Supply chains are becoming increasingly complex as the result of production out-
sourcing and other business processes. One of the ways to eliminate the negative con-
sequences of globalization is the sustainable development paradigm, which practical 
approach to business activity is fulfilled by the concept of corporate social responsibil-
ity. This paper aims at analysis and assessment of the importance of sustainable supply 
chain management (SSCM) in implementing the sustainable development paradigm. 
This background allowed presenting the Fair Trade movement as good practice of SSCM 
and results of studies on SSCM carried out in Poland.
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Wpływ nowych technologii na rynek usług 
pośredników turystycznych

Wstęp

Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i  konsumpcji turystycznej sprawia, że podję-
cie decyzji o zakupie możliwe jest tylko dzięki istnieniu cech zaufania, wspomaganych 
odpowiednim poziomem jakości informacji. Przez długi czas podstawowym sposo-
bem ograniczania luki informacyjnej na rynku turystycznym było istnienie usług po-
średnictwa. Służyły one ograniczeniu ryzyka popytowego producentów turystycznych 
i kształtowały równowagę rynku turystycznego w warunkach jego sezonowości. Podsta-
wą skuteczności i niezbędności tych usług był zawsze dostęp do informacji, bez której 
producenci usług cząstkowych nie byliby w stanie prognozować sprzedaży i wyznaczać 
celów działalności a turyści – podejmować decyzji o terminie i kierunku wyjazdu oraz 
doborze usługodawców. 

Współcześnie metody multimedialne i  skomputeryzowane narzędzia marketin-
gowe pozwalają coraz sugestywniej kreować wyobrażenia o wakacjach i konkretnych 
usługach. Służą temu znaczniej lepiej niż tradycyjne katalogi i sprzedawcy w kantorach. 
Nic więc dziwnego, że w tej części systemów wartości, w których decyzje nabywcze po-
dejmowane są na podstawie informacji, rynek turystyczny ulega wirtualizacji. Zjawisko 
to zostało spotęgowane popularnością portali społecznościowych i for dyskusyjnych, 
na których najbardziej cenionym źródłem informacji o usługach i miejscach docelo-
wych podróży stają się opinie innych usługobiorców, a nie przekaz kontrolowany przez 
usługodawców.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań biznesu elektronicznego stało się jed-
nym z  kluczowych aspektów funkcjonowania branży turystycznej. Niewiele jest 
dziedzin gospodarki, w których działalność w równie dużym stopniu opiera się na 
generowaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji. Dzięki temu internet stał 
się nieodłącznym elementem biznesu turystycznego. Warto przyjrzeć się bliżej zja-
wisku wirtualizacji usług pośrednictwa turystycznego, gdyż powoduje ono znaczące 
przeobrażenia rynku i zmianę warunków działania świadczących je przedsiębiorstw 
turystycznych.
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Charakterystyka rynku turystycznego

Turyści, motywowani różnymi celami natury społeczno-kulturowej i zawodowej, 
podejmują podróże, których realizacja wiąże się z  koniecznością zaspokojenia roz-
maitych potrzeb materialnych i  duchowych. Można wśród nich wyróżnić zarówno 
potrzeby o charakterze pierwotnym (stanowiące zasadniczy motyw podjęcia decyzji 
o podróży), jak i potrzeby wtórne, związane z organizacją podróży, przemieszczaniem 
się i zabezpieczeniem bytu. 

Popyt wywołany przez potrzeby bytowe nie jest zależny od wystąpienia migracji, 
ale w przypadku turystyki następuje jego przesunięcie przestrzenne, istotne w kon-
tekście redystrybucji dochodów i  aktywizacji gospodarczej obszarów recepcji tu-
rystycznej. Niektóre z potrzeb (np. odtworzenia sił psychicznych i fizycznych, po-
znania, rozrywki, rozwoju zainteresowań) można zaspokajać różnymi sposobami, 
co sprawia, że konkurencję dla usługodawców turystycznych może stanowić ofer-
ta pozaturystyczna (zjawisko to nazywamy substytucją zewnętrzną popytu turys- 
tycznego). 

Popyt turystyczny jest specyficzną kategorią ekonomiczną ze względu na szczególną 
strukturę produktu turystycznego (obejmującego zarówno elementy usługowe, jak i do-
bra materialne), subiektywny charakter oceny tego produktu przez jego nabywców oraz 
specyfikę potrzeb, których zaspokojeniu służy turystyka. Wśród najważniejszych cech 
popytu turystycznego należy wymienić:
 • heterogeniczność (niejednorodność), która oznacza, że przedmiotem popytu są za-

równo dobra, jak i usługi, o charakterze podstawowym (walory turystyczne) i kom-
plementarnym (transport, baza noclegowa i żywieniowa, infrastruktura turystycz-
na itd.),

 • mobilność (popyt udaje się do miejsca wystąpienia podaży, co wynika z braku mo-
bilności walorów turystycznych),

 • wysoką elastyczność cenową i dochodową,
 • substytucyjność zewnętrzną i wewnętrzną,
 • komplementarność (nabycie jednej usługi czy dobra automatycznie wywołuje zakup 

innych dóbr czy usług o charakterze uzupełniającym),
 • restytucyjność (odnawialność),
 • sezonowość.

Konsekwencje ekonomiczne ruchu turystycznego uzewnętrzniają się w postaci za-
sobów dóbr i usług turystycznych, tworzonych, udostępnianych i rozwijanych z myślą 
o  zaspokajaniu potrzeb tego ruchu. Mogą one obejmować dobra i  usługi, oferowane 
przez różnorodne gałęzie gospodarki. Należą do nich produkty wytwarzane głównie 
z myślą o turystach (np. usługi noclegowe), ale także dobra i usługi użytkowane przez 
inne grupy konsumentów oraz dobra nienadające się do gospodarczego spożytkowania 
w inny sposób (piękno krajobrazu, miejsca wydarzeń historycznych). 
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Podaż turystyczną można definiować jako ilość produktu turystycznego oferowaną 
na sprzedaż przy danej cenie i w danym okresie. Sposób patrzenia na podaż turystyczną 
(z przedmiotowego oraz instytucjonalnego punktu widzenia) wynika z przyjętego po-
dejścia: podaż w znaczeniu węższym to wolumen dóbr i usług, który wytwórcy przed-
stawiają po określonej cenie turystom, natomiast w szerszym – to aktywność wszystkich 
podmiotów prowadzących działalność zmierzającą do zaspokojenia popytu turystów.

Ruch turystyczny przez długi czas charakteryzował się żywiołowością, ale z  cza-
sem wywołał potrzebę profesjonalnego kreowania ofert turystycznych, organizowania 
strumieni ruchu turystycznego, właściwej realizacji potrzeb turystów, dostarczania in-
formacji i  wreszcie kojarzenia rozproszonego przestrzennie popytu z  oddaloną prze-
strzennie podażą usług turystycznych. Realizowanie wymienionych potrzeb uzasadnia 
sens istnienia przedsiębiorstw turystycznych oraz stanowi podstawę ich ekonomicznego 
bytu. Wokół zaspokojenia potrzeb wypoczynku i turystyki, rozwijających się wraz z cy-
wilizacją, powstawały procesy dostosowujące działania wytwórców do oczekiwań kon-
sumentów. Działania te przyczyniły się do powstania tzw. rynku turystycznego, który 
można zdefiniować jako „ogół stosunków wymiennych, zachodzących między osobami 
i instytucjami zgłaszającymi potrzeby związane z uprawianiem turystyki i posiadający-
mi fundusze na ich pokrycie a osobami i instytucjami zaspokajającymi te potrzeby za 
określoną opłatą”1. 

Z  racji warunków prowadzenia działalności oraz ze względu na różnorodność za-
spokajanych potrzeb, przedsiębiorstwa działające w ramach szeroko rozumianego rynku 
turystycznego stanowią bardzo niejednorodną grupę i nie zawsze są uważane (uważają 
się)2 za przedsiębiorstwa turystyczne (szczególnie jeśli turyści stanowią niewielki odsetek 
klientów takiej firmy). Funkcjonujące w języku potocznym pojęcie „branża turystyczna” 
ma charakter umowny i dotyczy przedsiębiorstw reprezentujących bardzo różne rodzaje 
działalności, ale istnieje możliwość wyróżnienia rynków branżowych w ramach rynku 
turystycznego (np. rynek przewozów lotniczych lub usług gastronomicznych), co umożli-
wia ich analizę strukturalną. Nie sposób wymienić wszystkich rodzajów działalności, któ-
re obejmuje rynek turystyczny, choć podejmowane są próby wyłonienia podstawowych 
jego sektorów (np. sektor bazy noclegowej i gastronomii, sektor atrakcji, sektor transpor-
towy, sektor organizatorów i pośredników turystycznych, sektor organizacji lokalnych).

Układ podmiotowy gospodarki turystycznej podlega zmianom zależnie od wielko-
ści i  struktury popytu zgłaszanego przez turystów. Firmy turystyczne – podobnie jak 
i inne przedsiębiorstwa – można grupować według: formy własności i formy organiza-
cyjno-prawnej, pozycji rynkowej, wielkości, odbiorców i miejsca w procesie dystrybucji, 
przedmiotu prowadzonej działalności, zasięgu przestrzennego działalności i charakteru 
nabywców. Wyróżnienie usług pośrednictwa i  organizacji ułatwi zastosowanie kryte-
rium odbiorców i  miejsca w  procesie dystrybucji, które pozwala wyróżnić podmioty 
występujące w roli wytwórców (producentów) usług turystycznych oraz podmioty zaj-
mujące się pośrednictwem w procesie sprzedaży (rysunek 1). 
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RySUNeK 1. Model powiązań na rynku turystycznym

Źródło: Structure, Performance and Competitiveness of European Tourism and its Enterprises, Office for Official Publications 
of the European Communities, Luxemburg 2003, s. 7.

Ze względu na przedmiot prowadzonej działalności (rodzaj świadczonych usług) 
przedsiębiorstwa turystyczne można podzielić według podstawowych sektorów branży 
turystycznej lub zgodnie z obsługiwanym etapem podróży. W pierwszym ujęciu można 
wymienić: przedsiębiorstwa transportu turystycznego, obiekty noclegowe, gastronomicz-
ne, biura podróży (agencje turystyczne i  organizatorzy turystyczni), przedsiębiorstwa 
usług sportowo-rekreacyjnych, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe oraz jednostki zajmujące 
się informacją i promocją turystyczną. Natomiast zgodnie z obsługiwanym etapem prze-
mieszczania się turystów (rysunek 1) należałoby czytać od prawej do lewej, wyróżniając:
 • pośredników turystycznych, do których zalicza się tzw. organizatorów (touroperato-

rów3) oraz agencje podróży, prowadzące detaliczną sprzedaż gotowych pakietów tu-
rystycznych lub usług cząstkowych (np. przewoźników lub hoteli),

 • organizacje transportowe (linie lotnicze, autobusowe, kolejowe, żeglugowe, wypoży-
czalnie samochodów),

 • tzw. przemysł gospodni (hospitality industry) oraz organizacje utworzone w celu bez-
pośredniej obsługi turystycznych atrakcji (np. obiekty noclegowe, gastronomiczne, 
kasyna, kluby, centra kongresowe, parki rozrywki, muzea, obiekty historyczne i całą 
rzeszę innych organizacji, urządzeń, atrakcji i obiektów4).
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Klasyfikowanie przedsiębiorstw według rodzajów działalności staje się coraz trud-
niejsze, ponieważ w wyniku integracji pionowej wzrastają trudności z wyodrębnieniem 
tych, które zajmują się wytwarzaniem lub dostarczaniem tylko jednego produktu lub 
usługi.

Przesłanki zapotrzebowania na usługi 
pośrednictwa i organizacji w turystyce

Wymienione cechy charakterystyczne popytu i  podaży turystycznej stanowią za-
razem przesłankę zapotrzebowania na usługi pośrednictwa i organizacji w turystyce: 
zapotrzebowania, zgłaszanego zarówno przez samych usługodawców turystycznych 
(problem zbytu), jak i uczestników ruchu turystycznego (proces decyzji zakupowej). 
Różnorodność ofert przedsiębiorstw turystycznych oraz potrzeb turystów sprawia, 
że można przyjąć bardzo różnorodną interpretację pojęcia produktu turystycznego. 
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa produktem będzie jego własna oferta: transporto-
wa, noclegowa czy żywieniowa. Z punktu widzenia turysty zaspokojenie różnorodnych 
potrzeb możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu całej wiązki dóbr i usług, co ozna-
cza konieczność współdziałania różnych jednostek podaży turystycznej. W  tym uję-
ciu produkt turystyczny stanowi pakiet (kompozycję) kilku różnych usług (np. przelot, 
noclegi, usługi gastronomiczne, obsługa pilota lub przewodnika). Komplementarność 
podaży turystycznej sprawia, że tak rozumiany produkt turystyczny jest produktem 
złożonym, gdyż obejmuje wszystkie walory, urządzenia i usługi, z których korzystają 
turyści.

Zjawisko kompleksowości popytu turystycznego przy jednoczesnym rozproszeniu 
(wielości i różnorodności) producentów turystycznych sprawia, że wyszukanie najcie-
kawszych, atrakcyjnych cenowo i  jakościowo ofert oraz ich synchronizacja w  czasie 
i przestrzeni nastręcza uczestnikom ruchu turystycznego sporo problemów. Nakłada się 
na to cecha określana mianem przestrzenności (oddalenie fizyczne od miejsca podaży 
turystycznej, a co za tym idzie różnice geograficzne, kulturowe, językowe, prawne, or-
ganizacyjne itd.), która sprawia, że samodzielna organizacja podróży turystycznej dla 
wielu osób pozostaje dużym wyzwaniem. Ze względu na ograniczenia czasowe lepiej po-
wierzyć to zadanie pośrednikowi (popularnie określanemu jako biuro podróży). Z kolei 
nieprzenośność i brak możliwości magazynowania usług sprawiają, że synchronizacja 
czasowa i  przestrzenna sprzedaży i  świadczenia usługi turystycznej staje się również 
trudnym zadaniem dla producentów usług cząstkowych (hotelarzy, przewoźników, re-
stauratorów itd.). Nie zawsze są w stanie samodzielnie dotrzeć do rynków generujących 
ruch turystyczny – pośrednicy ułatwiają im ten kontakt bądź to włączając ich usługi do 
kompleksowych pakietów turystycznych5 (organizatorzy), bądź występując z roli kana-
łów dystrybucji (agenci sprzedaży).
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Oddaleniu czasowemu i przestrzennemu aktu zakupu i konsumpcji turystycznej to-
warzyszy określone ryzyko (po stronie producenta i konsumenta). W znaczącej części 
jest ono przenoszone na organizatora (np. w wyniku podpisania umowy kontyngento-
wej lub czarterowej z obiektem hotelowym lub z przewoźnikiem). Z kolei nabywcy usług 
turystycznych, którzy nie mają praktycznie żadnej możliwości weryfikacji jakości usługi 
turystycznej przed jej wykorzystaniem (na etapie zakupu ani przed faktyczną konsump-
cją), dzięki działalności pośredników (których przedstawiciele zazwyczaj uczestniczą 
w tzw. study tours) zyskują możliwość ograniczenia ryzyka dotyczącego jakości dzięki 
dostarczanej informacji. Dodatkowym elementem redukującym poziom ponoszonego 
ryzyka jest oczywiście marka pośrednika turystycznego.

Po stronie podaży turystycznej (w szczególności działalności przewoźnickiej i hote-
larskiej) kolejnym czynnikiem wzmagającym zainteresowanie usługami pośrednictwa 
jest ryzyko popytowe. Wysoki udział kosztów stałych w koszcie całkowitym jest istot-
ną cechą technologicznych warunków działalności usługowej w  transporcie i hotelar-
stwie. Sprawia ono, że zasadniczym problemem eksploatacyjnym dla producentów usług 
transportowych i noclegowych staje się zapewnienie określonego minimum popytu na 
ich usługi, a  wzrost opłacalności działania jest uwarunkowany maksymalizowaniem 
tego popytu.

Przesłanki, występujące po obu stronach rynku, wzmacniane są przez zjawisko luki 
informacyjnej. Proces decyzyjny podejmowany przez usługobiorcę turystycznego jest 
wielowątkowy i bardzo złożony, co spotęgowane jest asymetrią w dostępie do informacji 
(nt. charakteru samej usługi i warunków jej świadczenia, jak również miejsca docelowe-
go podróży). Z kolei usługodawcy turystyczni poszukują danych nt. wielkości i struktury 
popytu w krajach generujących ruch turystyczny. Istnienie pośrednika służy ogranicze-
niu poczucia niepewności obu stron i dostarczeniu właściwej informacji. Czynność or-
ganizatorska ukierunkowana jest więc jednocześnie na skorelowanie rzeczowe, czasowe 
i przestrzenne kompleksu usług, ograniczenie ryzyka oraz wypełnienie luki informacyj-
nej. Wartość dostarczana przez pośrednika turystycznego posiada oczywiście określoną 
cenę i ma charakter fakultatywny: decyzja o tym, czy korzystać z usługi pośrednictwa, 
czy samodzielnie wytworzyć tę wartość, należy do turysty. Niewątpliwie jednak czyn-
nik czasu, którego ograniczoność wzmacnia się wraz ze wzrostem zamożności usługo-
biorców, sprzyja powierzaniu kompleksowej organizacji urlopów wyspecjalizowanym 
przedsiębiorstwom.

Decydując się na korzystanie z usług pośrednika turystycznego, usługobiorca ogra-
nicza zarazem możliwość samodzielnego doboru poszczególnych usług cząstkowych. 
Oznacza to oszczędność czasu, ale ogranicza swobodę wyboru i wpływa na jakość całego 
pakietu turystycznego. Nic dziwnego, że wielu turystów poszukiwało i poszukuje moż-
liwości uzyskania szczegółowej informacji o docelowych obszarach podróży i obecnych 
tam usługodawcach, chcąc samodzielnie komponować przebieg swoich podróży (w tym 
dobór atrakcji turystycznych i usług niezbędnych w celu realizacji podróży i pobytu). 
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Współcześnie takie możliwości daje internet. Zmiany w obszarze technologii i postępu-
jąca globalizacja zmuszają tym samym do gruntownego przemyślenia roli pośredników 
turystycznych oraz kształtujących się całkiem nowych uwarunkowań powiązania popy-
tu i podaży turystycznej.

Wpływ internetu na rynek turystyczny

Metody multimedialne, audiowizualne i skomputeryzowane narzędzia marketingowe 
są coraz częściej wykorzystywane ze względu na dokładniejszy, rzetelny i elastyczny spo-
sób przekazywania informacji, na podstawie którego łatwiej jest budować wyobrażenia 
o wakacjach i konkretnych usługach. Wzmaga to chęć podróżowania i skłonność do zaku-
pów6. Dość szybko okazało się, że zastosowanie wymienionych metod może być całkiem 
niezależne od istnienia agencji turystycznych czy organizatorów podróży. Istnienie inter-
netu, jako bezpośredniego narzędzia komunikacji, pozwala na kontakt usługodawców 
(producentów cząstkowych usług turystycznych) i turystów. Umożliwia przepływ infor-
macji na niespotykaną dotąd skalę, a także weryfikację jej prawdziwości, jakiej nie dawały 
tradycyjne formy sprzedaży. Ten ostatni aspekt nabrał szczególnego znaczenia w epoce 
Web 2.0, czyli w czasach, kiedy treści prezentowane na stronach internetowych tworzone 
są nie tylko przez właścicieli poszczególnych stron, ale także niezależnych od nich użyt-
kowników internetu (np. w ramach for internetowych, portali społecznościowych, cza-
tów i blogów tematycznych). P. Sheldon stwierdza, że systemy i technologie komputerowe 
stanowią kręgosłup współczesnej branży turystycznej7. Jednak ich wpływ na usługi po-
średnictwa i organizacji nie zawsze jest korzystny dla przedsiębiorstw tej branży8. Internet 
zmienił warunki i sposoby zawierania transakcji między stronami, co uderza szczególnie 
mocno w usługi pośrednictwa i organizacji turystycznej, choć zmiany struktury wymiany 
ekonomicznej mają różny wpływ na pośredników turystycznych zależnie od tego, jakie są 
ich wyspecjalizowane funkcje i miejsce w turystycznym łańcuchu wartości. 

Po II wojnie światowej rozpoczął się proces rozchodzenia się dróg rozwoju instytu-
cjonalnego usług pośrednictwa i organizacji, który oznaczał powstanie specjalistycznych 
firm: agentów podróży i organizatorów (touroperatorów)9. Organizatorzy (touroperato-
rzy) łączą sferę producentów cząstkowych usług turystycznych ze sferą konsumentów 
bezpośrednio (samodzielnie sprzedając zorganizowane przez siebie pakiety podróży) 
lub pośrednio (sprzedając je przez agentów podróży). Agenci podróży są natomiast 
ogniwem pośredniczącym w  sprzedaży między producentami usług cząstkowych lub 
touroperatorami a konsumentami. Ich zadaniem jest sprzedaż usług podróżniczych, ta-
kich jak transport, zakwaterowanie i podróże zryczałtowane, na rzecz zleceniodawców, 
czyli przewoźników, hoteli i touroperatorów. 

Przedsiębiorstwami, które najszybciej odczuły skutki sprzedaży internetowej usług tu-
rystycznych, są agencje podróży. Wydają się też najbardziej zagrożoną grupą pośredników
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RySUNeK 2. Touroperatorzy i agenci podróży na rynku turystycznym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.Ch. Holloway, The Business of Tourism, Pitman Publishing, London 1990, s. 119.

w związku z rozwojem dystrybucji internetowej oraz procesami konsolidacji, skutecznie 
wspomaganymi przez rozwój sieci10. Przyczyną ich wypierania z rynku jest dominująca 
rola informacji w podejmowaniu decyzji o zakupie produktu turystycznego – informa-
cji, którą można z powodzeniem dostarczać za pomocą internetu. Ten sam mechanizm, 
który historycznie stał się przesłanką wyodrębnienia usług agencji (synchronizacja prze-
strzenna oraz czasowa popytu i podaży turystycznej) działa obecnie w kierunku elimina-
cji tego ogniwa procesu dystrybucji. Internet daje nieograniczone możliwości kontaktu 
oddalonych od siebie obszarów generujących i przyjmujących ruch turystyczny, kojarze-
nia popytu z konkretną ofertą przedsiębiorstw turystycznych, ustalania terminów, cen, 
warunków sprzedaży itd. Korzystanie z  sieci bywa łatwiejsze niż poszukiwanie usług 
agencji podróży, szczególnie jeśli uwzględnić fakt, że sprzedaż internetowa możliwa jest 
w trybie on-line, odbywa się 24 godziny na dobę i nie wymaga fizycznego pojawienia się 
w biurze podróży11. Użyteczność, którą można zdefiniować jako miarę satysfakcji uzy-
skiwanej przez konsumenta dzięki nabywaniu towarów i usług, w przypadku internetu 
przybiera trzy zasadnicze postaci.
1. Użyteczność miejsca. Potencjalny konsument może uzyskać informacje oraz doko-

nać wyboru oferty i transakcji zakupu w miejscu najbardziej dla niego dogodnym 
– np. w domu, w biurze lub nawet w trakcie podróży.

2. Użyteczność czasu. Proces wyboru i zakupu produktu turystycznego może odbywać 
się w czasie najwygodniejszym z punktu widzenia nabywcy, nieograniczonym godzi-
nami otwarcia agencji turystycznej.

3. Użyteczność formy. Internet oferuje takie procesy i sposoby obsługi, które są w wielu 
przypadkach wygodniejsze niż tradycyjne i mogą zaoszczędzić czas. Systemy oparte 
na internecie oferują funkcjonalności niedostępne w innych sposobach selekcji czy 
zakupu produktu turystycznego12. W  systemach internetowych istnieje też możli-
wość odpowiedniej agregacji i selekcji informacji, co usprawnia proces wyboru i po-
zwala na analizę większej liczby danych. Umożliwia też szybkie porównanie poszcze-
gólnych produktów pod kątem relacji jakości do ceny.
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Konsument zawsze stara się dokonać wyboru rozwiązań maksymalizujących uży-
teczność. Obecnie wielu nabywców uzyskuje wyższy poziom użyteczności, korzystając 
z  internetowych kanałów zakupu. W realnych (a nie wirtualnych) warunkach pokusa 
pominięcia agencji turystycznej była często ograniczona przez złożoność procesu decy-
zyjnego i zapotrzebowanie na dodatkowe informacje, których uzyskanie wymaga nakła-
dów czasu i licznych kosztów (rozmowy telefoniczne, korespondencja). Co więcej, zapo-
trzebowanie na informację wzrasta wraz z dystansem kulturowym dzielącym turystę od 
miejsca docelowego podróży. Dostępność informacji w internecie jest łatwiejsza i tańsza 
niż w tradycyjnej formie funkcjonowania agencji turystycznych.

Niektóre agencje turystyczne widzą szansę na przetrwanie na rynku dzięki przenie-
sieniu działalności do świata wirtualnego. Niewątpliwie jest to jakiś sposób na zwięk-
szenie grona potencjalnych klientów, ale pozostaje wątpliwą drogą dla przetrwania na 
rynku, ponieważ dotyczy tylko formy działalności, a  nie stosowanych mechanizmów 
sprzedaży. Klienci często narzekają na brak elastyczności ofert przedstawianych im przez 
wirtualne biura podróży. Ponad 70 % badanych podkreśla, że ograniczenia stawiane im 
przez witryny sprzedające usługi turystyczne, zniechęcają do korzystania z  ich oferty. 
Niektóre biura internetowe umożliwiają w  związku z  tym przeglądanie za pośrednic-
twem własnej strony ofert konkurencji, inne natomiast idą w kierunku indywidualizacji 
i dynamiki sprzedaży. Ponadto nowa oferta tzw. pakietów dynamicznych (będzie o nich 
mowa dalej) stanowi zagrożenie zarówno dla agencji, które działają na podstawie trady-
cyjnych „kantorów”, jak i tych, które przeniosły swoją działalność lub powstały w świecie 
wirtualnym.

Dzięki istnieniu internetu coraz łatwiej można znaleźć informację zarówno o miej-
scach, do których można się wybrać, jak i o wytwórcach usług cząstkowych – i to w skali 
globalnej. Sprawia to, że turyści „mogą nawet postrzegać agenta jako tego, który unie-
możliwia pełne porozumienie pomiędzy nimi a usługodawcami w miejscu docelowym, 
doprowadzając do sytuacji, w której może on bardziej przeszkadzać niż pomagać”13. Po-
nadto każdy producent usług cząstkowych (przewoźnicy, agencje wynajmu samochodów 
osobowych, ubezpieczyciele, producenci atrakcji turystycznych itp.) zyskuje możliwość 
kontaktu z organizatorem (z pominięciem usług agenta regionalnego) lub bezpośredniej 
sprzedaży internetowej swojej oferty (rezygnacji z  jakiegokolwiek pośrednictwa) tym 
bardziej, że w odniesieniu do prostych transakcji, takich jak zakup biletów lotniczych 
czy rezerwacje noclegów, zmiany zachowań nabywczych potencjalnych turystów są 
szczególnie duże. Współcześnie około jednej trzeciej międzynarodowych podróży tury-
stycznych organizowanych jest dzięki wykorzystaniu zasobów internetowych, a połowa 
z nich wiąże się także z dokonaniem rezerwacji komputerowej za pośrednictwem sieci. 

Z  punktu widzenia producentów usług cząstkowych upowszechnienie dostępu 
do internetu otwiera wiele możliwości: nowe perspektywy działania, lepszy dostęp do 
wiedzy i  informacji, skuteczniejszą promocję i wreszcie bezpośredni (tańszy) kontakt 
z  potencjalnymi usługobiorcami. Umożliwia lepszą obserwację ich zachowań nabyw-
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czych, pozyskiwanie informacji zwrotnej i szybszą reakcję na ewentualne zmiany ryn-
kowe – czyli realizację zadań, które dotychczas leżały w  gestii agencji turystycznych. 
Przedsiębiorstwa hotelowe, które dotychczas niejako zmuszone były do współdziałania 
z touroperatorami i agencjami turystycznymi (był to jeden z głównych kanałów dystry-
bucji produktu hotelowego) zyskują szansę uniezależnienia się od nich. Przewoźnicy 
(w szczególności linie lotnicze) wolą rozwijać własne systemy dystrybucji internetowej, 
które coraz częściej stają się niezależnymi przedsiębiorstwami i na zasadach integracji 
wstecz i w przód obejmują kolejne ogniwa obsługi turystów. Z punktu widzenia orga-
nizatorów (touroperatorów) również maleje konieczność utrzymywania sieci agencji 
w celu tworzenia, a następnie dystrybucji pakietów turystycznych. Doskonale sprawdza-
ją się w tej roli ich własne agencje wirtualne. 

Sytuacja organizatorów (touroperatorów) wydaje się być znacznie lepsza niż agencji 
turystycznych. Ich miejsce w  turystycznym łańcuchu wartości nie wydaje się być za-
grożone dzięki niekwestionowanej zdolności touroperatorów do wytwarzania wartości 
dodanej. To przede wszystkim organizator eliminuje poczucie niepewności związane 
z zawieraniem umów na odległość, gdyż oferuje gotowy pakiet wakacyjny, zdejmując 
z nabywcy problemy związane z organizacją całości jego pobytu w rejonie recepcji tury-
stycznej. Samodzielne konstruowanie pakietów (nawet na podstawie takiego wygodnego 
medium jak internet) wymaga ciągle zaangażowania dużej ilości czasu, a efekt końcowy 
w ujęciu finansowym nie zawsze dorównuje rezultatom działań touroperatorów, posia-
dających odpowiednią siłę przetargową14. Ponadto, mając jednocześnie kontakt z poda-
żą i popytem, touroperator może kreować u  turystów nowe potrzeby i dostosowywać 
ofertę do indywidualnych oczekiwań segmentów nabywców (m.in. wpływając na kształt 
i jakość świadczeń)15. Głównym argumentem pozostaje jednak poszukiwany przez po-
tencjalnego turystę komfort (możliwość przerzucenia na usługodawcę niedogodności 
i ryzyka związanego z komponowaniem pakietu)16.

Powyższe nie oznacza pełnego bezpieczeństwa organizatorów w zmieniającym się 
świecie nowoczesnych technologii. Dodatkowym elementem użyteczności oferowanej 
przez internet jest możliwość faktycznego wpływu na kształt pakietu turystycznego, 
dobór trasy, usługodawców, możliwość gromadzenia punktów w  ramach programów 
lojalnościowych a  przede wszystkim – samodzielność w  organizacji wyjazdu. Zanika 
przewaga zakupów pakietów turystycznych organizowanych przez touroperatorów, któ-
ra dotyczyła ceny. Odpowiedzią świata wirtualnego stały się tzw. pakiety dynamiczne17 
(dynamic packages), które dają nie tylko możliwość komponowania pakietów turystycz-
nych według własnego uznania, ale także elastycznej modyfikacji cen usług składowych 
(ograniczenie marży)18. W Unii Europejskiej z  tej formy zakupów korzysta już ponad 
23 % turystów, a w niektórych krajach (np. Irlandia, Szwecja, Słowenia, Włochy) na-
wet ponad 40 %. Zestawienie wielkości sprzedaży wskazuje, że tradycyjne imprezy tury-
styczne stanowią 40 % rynku turystycznego ogółem (98,4 mld euro), podczas gdy tzw. 
pakiety dynamiczne – 33 %, a inne formy organizacji podróży – 25 %19. 
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Nie należy natomiast spodziewać się zagrożenia pozycji organizatorów ze stro-
ny usamodzielniających się producentów usług cząstkowych (w  tym hoteli), choć 
poszukują oni w Internecie sposobu ograniczenia stopnia swojej zależności od to-
uroperatorów, narzucających nie zawsze łatwe do spełnienia warunki (silna pozycja 
negocjacyjna). Obiekty hotelowe, wykorzystując sieć internetową, równocześnie sta-
rają się prowadzić samodzielną dystrybucję swoich produktów. Oznacza to jednak 
konieczność ponoszenia ryzyka, które w innych warunkach brałby na siebie touro-
perator20.

Poza wsparciem, jakie touroperatorzy oferują dostawcom usług cząstkowych z jed-
nej a nabywcom z drugiej strony, mogą oni jednak prowokować postawanie konfliktów 
(tabela 1). Świadomość tego faktu powinna uczynić ich ostrożnymi w kwestii trwałości 
posiadanej pozycji w turystycznym łańcuchu wartości. 

TABelA 1. Rola organizatorów w turystycznym łańcuchu wartości

Wsparcie Konflikty

Duże przedsiębiorstwa touroperatorskie dają 
poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej 
poprzez dzielenie się swoją wyspecjalizowaną 
wiedzą o rynkach; kierują one mniejsze firmy 
ku produktywnym inwestycjom i tworzą procesy 
synergiczne, korzystne dla obu stron

organizatorzy rzadko wykazują lojalność lub 
„przywiązanie” do obszaru recepcji turystycznej

wymuszają oni niższe ceny

wykorzystują w sposób negatywny swoją przewagę 
w łańcuchu w procesie negocjacji

nie oferują współpracy na zasadzie bliskiego kontaktu 
i zrozumienia, a raczej stosują podejście bezosobowe

Mniejsi organizatorzy oferują łatwiejszą 
komunikację dzięki bliższym zależnościom 
między firmami, scalonym dzięki kontaktom 
osobistym, wzajemnemu szacunkowi 
i zrozumieniu

w rezultacie promowanej przez konsolidację integracji 
pionowej touroperatorzy tworzą własne agencje, 
przyjmujące podróżnych w miejscu docelowym 
podróży, zamiast korzystać z istniejących ofert biur 
lokalnych 

Źródło: D. Buhalis, D. Ujma, Pośrednicy turystyczni a tworzenie wartości, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Wi-
niarski, W. Alejziak, Wyd. AWF w Krakowie, Kraków–Rzeszów 2005, s. 170. 

Organizatorzy bez wątpienia pozostaną istotnym i  niezbywalnym ogniwem tury-
stycznego łańcucha wartości, choć internet stwarza i dla nich nowe wyzwania konku-
rencyjne w postaci rosnącej liczby organizatorów „wirtualnych” (prowadzących działal-
ność jedynie za pośrednictwem sieci). Ci z kolei podlegają procesom konsolidacji, które 
są znacznie szybsze i łatwiejsze w wirtualnym świecie. Są one szczególnie odczuwalne 
na rynku touroperatorów brytyjskich, gdzie czterech (spośród 1444 zarejestrowanych 
i ubezpieczonych) organizatorów: Thomson (TUI), AirTours (My Travel), Thomas Cook 
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i First Choice kontroluje 60 % rynku, sprzedaje 80 % pakietów turystycznych, wykorzy-
stuje 53 % licencjonowanej liczby miejsc w  lotach czarterowych, zarządza 40 % deta-
licznych biur podróży i wywiera wpływ na kolejnych 30 % agencji obecnych na rynku 
brytyjskim. 

Zagrożenie pojawia się tam, gdzie organizatorzy (touroperatorzy) pierwotnie znaj-
dowali źródło przewagi. Typowym zjawiskiem na tym rynku jest kontrola (integracja 
pionowa) działalności touroperatorskiej, agencji turystycznej, czarterów lotniczych 
i usług hotelowych. W epoce odchodzenia od praktyk integracyjnych grupy te okazują 
się mało efektywne i nieelastyczne. Ich dążenie do integracji pionowej, ukierunkowane 
praktycznie tylko na osiągnięcia korzyści skali, powoduje, że narzucając zintegrowanym 
agencjom swoją koncepcję biznesu, słabo dostosowują charakter oferty do oczekiwań 
współczesnych turystów, zainteresowanych coraz bardziej wyszukiwaniem tego, co od-
mienne, poszukujących autentyczności i przeżyć. Wzrost dostępności informacji oraz 
specjalnych ofert dotyczących większości elementów składowych pakietu turystycznego 
stanowi wyzwanie dla uprzywilejowanej dotychczas pozycji touroperatorów. Potencjalni 
turyści rekompensują sobie utratę rabatów touroperatorskich, korzystając ze specjalnych 
ofert producentów, oszczędzając na opłatach administracyjnych, marżach i kosztach ka-
talogów. O ile więc nie podlega dyskusji istnienie wartości, jaką oferują (dodają) orga-
nizatorzy, to należy wątpić w zasadność ceny, jakiej żądają za swoje usługi. W sukurs 
ponownie przychodzi im technologia, dająca możliwość „rozpakowania” i  sprzedaży 
poszczególnych elementów pakietów turystycznych, a  następnie ponownego, łatwego 
ich łączenia przez samych nabywców. Tempo życia jest niewątpliwie sojusznikiem orga-
nizatorów, gdyż gwarantuje nieustającą popularność gotowych pakietów, jednak proces 
wzrostu zamożności społeczeństw, pociągający za sobą wymagania w zakresie jakości, 
zapewne wymusi odejście od pakietów standardowych. Duże zagrożenie stwarzają tu 
walczący o przetrwanie agenci, przejmujący część „uprawnień” organizatorów a zacho-
wujący znacznie większą elastyczność oraz sami turyści – nie tylko jako cierpliwi „prze-
szukiwacze” internetu, ale także użytkownicy wspomnianych już specjalistycznych pro-
gramów do dynamicznego tworzenia pakietów turystycznych.

D. Buhalis wskazuje na istnienie dwóch przeciwstawnych trendów w zakresie usług 
pośrednictwa turystycznego: jego eliminację (disintermediation) oraz pojawianie się 
nowych form pośrednictwa (re-intermediation)21. Ten drugi przypadek dotyczy prze-
obrażeń w zakresie struktury pośredników, zakresu ich działań (integracja pionowa, łą-
czenie roli organizatora i agencji), powstawania nowych „wirtualnych” przedsiębiorstw, 
nowych, technologicznych metod wymiany, innowacji produktowo-procesowych22. Au-
tor wskazuje też, że obrona pozycji pośredników ma większe szanse powodzenia, kiedy 
rozwój stabilnych zależności między graczami w kanałach dystrybucji zapewni wielo-
stronne korzyści23. Aby uniknąć niszczących konfliktów, uczestnicy powinni regularnie 
monitorować efekt działania i poziom zadowolenia wszystkich uczestników w kanałach 
dystrybucji.
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Perspektywy dalszej działalności pośredników turystycznych
Całkowita eliminacja usług tradycyjnych agencji podróży wydaje się mało prawdo-

podobna. Ciągle jeszcze (chociażby ze względu na mały dostęp do internetu lub brak 
zaufania do tej formy transakcji) utrzymuje się znaczący odsetek osób wykorzystujących 
sieć co najwyżej w celu przeglądania i porównywania oferty, zdecydowanych jednak do-
konać zakupu i  rezerwacji wyjazdu w  tradycyjnym biurze podróży. Niektórzy poten-
cjalni konsumenci po prostu nie mają zaufania do zakupów w sieci i są przekonani, że 
bezpośredni kontakt z pracownikiem agencji podróży da im lepsze rozeznanie w dostęp-
nych ofertach i pozwoli lepiej ocenić przyszłą jakość usługi. Tempo rozwoju technologii 
i zainteresowania tą formą zakupów stale rośnie. Do 2004 r. skala obrotów internetowej 
sprzedaży usług turystycznych pozostawała stosunkowo niewielka (3,8 % w 2004 r.), ale 
w ciągu kolejnych sześciu lat odnotowano 240-procentowy wzrost obrotów w wirtualnej 
sprzedaży usług turystycznych. 

W 2006 r. zaledwie co piąty internauta poszukujący informacji turystycznych i pla-
nujący podróż za pomocą sieci wykorzystywał internet w  celu dokonania rezerwacji 
komputerowej lub faktycznego zakupu (w tym zakresie zachowania konsumentów tu-
rystycznych nie odbiegają od charakterystyki klientów innych dziedzin gospodarki). 
Oznacza to, że znaczna część konsumentów turystycznych ceni sobie osobisty kontakt 
z pośrednikiem turystycznym – nawet jeśli zakup realizowany w agencji turystycznej 
jest potwierdzeniem wyboru dokonanego na podstawie informacji zaczerpniętych z in-
ternetu. Jest to tzw. efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline) – trend polegający 
na tym, że konsument poszukuje informacji na temat produktów i usług w internecie 
(online) przed podjęciem finalnej decyzji o zakupie w sposób tradycyjny (offline). Waż-
ne jednak, że im silniejszy jest efekt ROPO, tym większa szansa dla tych podmiotów, 
które chcą inwestować w promocję swoich usług i produktów w sieci, stawiając np. na 
marketing w wyszukiwarkach. 

Badania przeprowadzone w 2010 r. wśród polskich turystów korzystających z usług 
agencji turystycznych wskazują, że aż 63 % badanych kupujących wycieczkę w tradycyj-
nym biurze podróży w trakcie poszukiwania odpowiednich dla siebie wakacji korzystało 
z informacji znalezionych w internecie. Te same badania pokazały różne sposoby pozy-
skiwania informacji w sieci. Aż 75 % badanych wskazało wyszukiwarki jako najbardziej 
efektywny sposób na dotarcie do stron internetowych pomocnych w poszukiwaniu in-
formacji o imprezie turystycznej. Co ciekawe, 76 % respondentów pytanych o konkretne 
witryny, z których czerpali informacje, wskazało bezpośrednio na adresy stron interne-
towych touroperatorów (co potwierdza obawę przed działaniami agencji podróży i po-
dejrzenie, że kosztem turysty zawyżają ceny w stosunku do oferty touroperatorów).

Podzielenie procesu zakupowego na kilka etapów pozwala znacznie lepiej zrozumieć 
hierarchię ważności źródeł informacji. Szukanie inspiracji to etap, w którym aż dwóch 
na trzech badanych (65 %) wskazuje internet jako główne źródło informacji, przed fol-
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derami i katalogami (60 %) oraz wizytą w biurze podróży (60 %). Kolejny etap, czyli 
wybór lokalizacji, to również znaczne wykorzystanie internetu (58  %). Podobnie jest 
w przypadku poszukiwania najbardziej korzystnej oferty cenowej (61 %) i zdobywania 
przydatnych informacji już po dokonaniu zakupu (76 %) – w obydwu przypadkach naj-
częściej wykorzystywany jest internet.

Inaczej jest w etapach wyboru operatora turystycznego (najwięcej, bo 53 % badanych 
kieruje się własnymi doświadczeniami z wcześniejszych wyjazdów) i finalnej decyzji o do-
konaniu zakupu (aż 63 % badanych decyzję podejmuje na podstawie bezpośredniej rozmo-
wy ze sprzedawcą w biurze podróży). Pytani o przydatność internetu, klienci najbardziej 
cenią szybkość zdobywania informacji (56 % wskazań) i wygodny sposób jej poszukiwania 
(47 %), natomiast poszukujący poza siecią cenią sobie przede wszystkim możliwość roz-
mowy bezpośrednio ze sprzedawcą (79 %) i pewność, że oferta jest aktualna (41 %)24.

Obserwacja rynku i zachowań nabywców – w tym gotowości do korzystania z sie-
ci (e-readiness) – skłania agencje turystyczne do coraz większego nasilenia aktywności 
internetowej. Według badań obejmujących całą polską branżę biur podróży 99 % przed-
siębiorstw turystycznych wykorzystuje internet w swojej codziennej działalności. Jest to 
wysoki wskaźnik w porównaniu do przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarki (np. 
handel, transport, łączność czy nieruchomości). Należy jednak zaznaczyć, że poziom 
zastosowania internetu w biurach podróży nie jest jednorodny i zależy od wielu czyn-
ników. Jedne z nich dopiero rozpoczynają swoją aktywność w sieci, prowadząc analizę 
i rozpoznanie dotyczące celowości jego użycia, np. pod kątem: kosztów, względów bez-
pieczeństwa czy zapotrzebowania ze strony klientów. Inne z kolei wykorzystują internet 
w swojej codziennej działalności w stopniu zaawansowanym. Można wówczas wskazać 
trzy główne poziomy. Poziom pierwszy charakteryzuje się wykorzystaniem stron WWW 
głównie do celów informacyjnych. Jest to poziom podstawowy, w którym internet nie 
stanowi ważnego aspektu w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. Poziom dru-
gi to wprowadzenie na strony WWW elementów interaktywności umożliwiających kon-
takt klienta z biurem przez aktywne wykorzystywanie i udostępnianie formularza za-
pytań, komunikatorów lub telefonii internetowej. Poziom trzeci cechuje udostępnianie 
klientom pełnego zakresu usług za pośrednictwem stron WWW, włącznie z możliwością 
indywidualnego (dynamicznego) kształtowania pakietu. Najczęściej związane jest to ze 
strategicznym wykorzystaniem internetu w działalności biura (tabela 2).

Internet dostarcza ważnych narzędzi wspomagających funkcjonowanie przedsię-
biorstw turystycznych w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Rozmaite zastosowa-
nie internetu ułatwia zarządzanie biurem podróży oraz walkę o klienta. Internet daje 
przedsiębiorstwom możliwość dotarcia z ofertą do szerokiego kręgu odbiorców. Sieć za-
pewnia szybki dostęp do danych umożliwiających wykonywanie powierzonych zadań, 
w tym także monitorowania poczynań konkurencji. Dzięki internetowi zwiększyła się 
elastyczność w zachowaniach klientów, a także w obsłudze klientów przez przedsiębior-
stwa turystyczne. 
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TABelA 2. Zastosowanie stron WWW w działalności agencji podróży

Faza 1
Poziom Informacyjny

Faza 1
Poziom Informacyjny

Faza 3
Poziom Sprzedaży

 • informacje o firmie i zakresie 
jej usług, najczęściej podobne 
do informacji zawartych w pa-
pierowych materiałach rekla-
mowych

 • dane teleadresowe
 • podkreślenie kontaktu telefo-

nicznego
 • kontakt z biurem poprzez 

e-mail

 • możliwość wypełnienia formu-
larza w celu późniejszej wery-
fikacji dostępności konkret-
nej usługi

 • udostępnienie rekomendacji, 
opinii klientów

 • wyszukiwarka ofert
 • doradztwo online
 • newslettery
 • kalkulator walut

 • zaawansowana wyszukiwar-
ka ofert

 • rezerwacja usług w czasie rze-
czywistym

 • sprawdzanie szczegółów zare-
zerwowanej usługi

 • udostępnienie elektronicznych 
form płatności

 • indywidualizacja oferty na po-
ziomie klienta; wirtualizacja 
działalności

Źródło: R. Marek, Internet w biurach podróży, Turystyka Małopolska.pl (http://turystykamalopolska.pl/ 247/internet_w_biu-
rach_podrozy,1349.html, 9.05.2011).

Silną motywację w  kierunku przenoszenia działalności do świata wirtualnego mają 
również touroperatorzy. Ze względu na fakt, że korzystający z ich usług producenci usług 
cząstkowych przenoszą na organizatorów ryzyko prowadzenia działalności, niezwykle waż-
ne staje się dla organizatorów zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu sprzedaży. Do-
tychczas było to łatwiejsze, kiedy touroperator kontrolował odpowiednio dużą sieć agencji 
turystycznych, co wiązało się z  nakładami. Możliwość bezpośredniej dystrybucji własnej 
oferty za pośrednictwem sieci pozwala osiągnąć ten sam efekt znacznie niższym kosztem25. 

Warto przy tym zauważyć, że kontrolowanie tradycyjnej sieci dystrybucji (za po-
średnictwem agentów turystycznych) leży u podstaw bardzo silnych tendencji do pod-
porządkowywania sobie punktów sprzedaży, czyli integracji pionowej w przód26. Ten-
dencja ta utrzymuje się w  przypadku przeniesienia działalności do sieci. Działające 
w niej organizacje bazują zarówno na wzorach integracji pionowej, jak i poziomej, która 
przybiera postać aliansów zawieranych np. przez hotele i linie lotnicze (programy typu 
frequent fliers), biura wynajmu samochodów, parki rozrywki i inne centra rekreacyjne, 
restauracje, emitentów kart płatniczych, agencje turystyczne czy wreszcie centra handlo-
we. Pozwalają one osiągnąć efekt synergii oraz rodzaj symbiozy marketingowej, w któ-
rej strony porozumienia występują na zasadzie komplementarnej a nie konkurencyjnej. 
Przykładami są: Orbitz, stworzony przez 5 amerykańskich linii lotniczych, oferujących 
także hotele i wypożyczanie samochodów, Opodo (9 europejskich linii lotniczych plus 
różnorodne usługi turystyczne), Hotwire (podobny zakres usług jak Orbitz, połączony 
z imitacją sposobu sprzedaży typu priceline, czyli „podyktuj własną cenę”) czy wreszcie 
najbardziej znany w Polsce TravelWeb, utworzony przez 5 sieci hotelowych i producenta 
technologii systemów rezerwacyjnych.
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Procesy koncentracji i konsolidacji zachodzące w branży turystycznej pod wpływem 
rozwoju technologii doprowadziły do powstania prawdziwych gigantów wirtualnego 
rynku turystycznego, takich jak InterActiveCorp (fuzja firm Expedia, Hotels.com i naj-
potężniejszego z  GDS-ów – WorldSpan), Cendant (Orbitz, ebookers, OctapusTravel.
com), Priceline (przejęcie ActiveHotels), Lastminute.com (nabywca firm HolidaysAu-
tos, MedHotels Lastminute.de i kilku pomniejszych). Głośnymi przejęciami były też: za-
kup Opodo przez GDS Amadeus czy Travelocity (obecnie własność GDS Sabre).

Globalnym systemom dystrybucji (GDS) warto poświęcić nieco więcej uwagi ze 
względu na fakt, że ich powstanie i  rozwój od początku związane było z  istnieniem 
nowoczesnych technologii komputerowych. Są to komputerowe systemy dystrybucji 
umożliwiające prezentację dostępnych usług, rezerwację oraz wystawianie biletów przez 
producentów usług turystycznych w skali międzynarodowej. Oczywiście wyrosły one na 
bazie komputerowych systemów dystrybucji służących obsłudze pojedynczych produ-
centów lub kilku producentów wywodzących się w jednego kraju. Przełomem w 1986 r. 
była realizacja tzw. strategii modułowej systemu SABRE, który pierwotnie służył dys-
trybucji biletów lotniczych American Airlines, ale uniezależnił się od spółki matki 
i rozpoczął działalność w skali międzynarodowej (w Europie, następnie Azji Południo- 
-Wschodniej) dla różnorodnych podmiotów rynku turystycznego. Dość szybką reakcją 
(w 1987 r.) rynku europejskiego było powstanie systemów Amadeus i Galileo. Pierwszy 
z nich powstał na bazie System One należącego do Continental Airlines, a drugi na ba-
zie systemu Apollo linii United Airlines. Jak wskazuje D. Buhalis przez przekształcenie 
systemów rezerwacyjnych w dystrybucyjne powstały swoiste „supermarkety” oferują-
ce dostęp do całej gamy różnych produktów turystycznych27. Rynek GDS-ów też nie 
jest wolny od typowych zjawisk przejęć i konsolidacji: aktualnie wyłoniły się na nim 
cztery potęgi: Amadeus, Galileo International, Sabre i Worldspan (który zapewne po-
łączy się z Galileo, gdyż obydwa stanowią aktualnie własność firmy Travelport). GDS-y 
dzięki swojej wielofunkcyjności i wielobranżowości służą zarówno producentom usług 
cząstkowych, jak i  wielkim touroperatorom i  agencjom turystycznym, ale jednocze-
śnie zagrażają im, ponieważ bezpośredni dostęp do GDS-ów i oferowanych przez nich 
pakietów dynamicznych mają nabywcy indywidualni (nawet z przenośnych urządzeń 
elektronicznych), co stawia w niekorzystnej sytuacji pozostałych pośredników na rynku 
turystycznym.

Podsumowanie

Rozwój technologii komputerowych i  internetu przyczynił się do głębokich prze-
kształceń w zakresie systemów dystrybucji produktu turystycznego. Wzrost skali dys-
trybucji bezpośredniej wspomagany coraz większą skłonnością nabywców indywidu-
alnych do korzystania z  sieci (e-readiness) powoduje stopniowe wypieranie z  rynku 
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tradycyjnych pośredników, czyli organizatorów i agencje podróży. Pojawiają się całkiem 
nowe typy pośrednictwa, zapewniające turystom możliwie duży poziom indywidualno-
ści obsługi, wpływ na kształt oferty a nawet na poziom ceny (głównie za pośrednictwem 
tzw. pakietów dynamicznych). Najbardziej oczywistą reakcją zagrożonych pośredników 
jest przenoszenie działalności do sieci, jednak bez zmiany modelu działalności bizneso-
wej rozwiązanie takie przynosi oczekiwane rezultaty tylko na krótką metę. Funkcjono-
wanie w świecie wirtualnym wymaga bowiem zmiany modelu biznesowego w kierunku 
takich rozwiązań, które umożliwią działania organizatorskie samym turystom.
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27 D. Buhalis, eTourism…, op.cit., s. 196.
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The ICT’s influence on the market  
of tourism intermediate services

Summary

The links between tourism suppliers and their potential customers have always been 
imperfect. Tourism intermediaries exist to improve distribution by bringing buyers and 
sellers together. Due to the complex nature of tourism product, the Internet revolution, 
and high reliance on a service component, information is becoming one of the most im-
portant flows in the distribution channels of tourism products. It represents the products 
and therefore helps customers to make a decision about the purchase. Technological 
turbulence re-engineers the distribution of products and information – the ties between 
supply and demand are getting closer due to the global Internet access. As long as tour 
operators are able to supply value added to the tourism product, their position in the 
tourism market seems to be safe. However, the situation of travel agencies is becoming 
increasingly difficult as the ICT offers an effective tool to dynamic package specialized 
products skipping the services of traditional travel agencies.



Katarzyna Kładź-Postolska
Doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Transfer wiedzy i innowacji w klastrze

Wstęp

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na charakter powiązań wystę-
pujących między sferą nauki a sferą biznesu. Istotną rolę w procesie transferu wiedzy 
i  innowacji odgrywają struktury klastrowe. Geograficzna bliskość jego podmiotów 
stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju współpracy przedsiębiorstw z  instytutami 
badawczo-rozwojowymi. Niewątpliwy wpływ na inicjowanie procesów innowacyj-
nych i wymianę doświadczeń mają również relacje zachodzące między uczestnikami 
klastra. Formalne i nieformalne kontakty oraz koncentracja infrastruktury badawczej 
umożliwia prowadzenie badań własnych, a także przepływ wiedzy i technologii w jego 
obrębie. 

Klastry – podstawowe informacje

M.E. Porter zdefiniował klastry jako geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych 
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających 
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek nor-
malizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurują-
cych między sobą, ale także współpracujących1. 

Istotną rolę w procesie tworzenia bądź rozwoju już istniejącego klastra odgrywa ini-
cjatywa klastrowa. Inicjatywa nie skupia wszystkich podmiotów klastra, dlatego też nie 
jest z nim tożsama.

W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji klastrów. Z punktu widzenia 
transferu wiedzy i innowacji w ich obrębie ważnymi kryteriami są:

 • zdolność do generowania innowacji2:
– klastry wysoko innowacyjne,
– klastry średnio innowacyjne,
– klastry nisko innowacyjne;
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 • sposób kształtowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie3:
– klastry oparte na wiedzy – istotą funkcjonowania jego uczestników jest bezpo-

średni dostęp do wyników badań publicznych ośrodków naukowych i uniwersy-
tetów, kooperacja z tymi instytucjami często jest uzupełnieniem własnej działal-
ności badawczo-rozwojowej, np.: przemysł farmaceutyczny, przemysł lotniczy,

– klastry oparte na korzyści skali – przedsiębiorstwa prowadzą swoją podstawową 
działalność na szeroką skalę, współpracują z instytucjami technicznymi i uni-
wersytetami, bazując na zewnętrznych, wyspecjalizowanych dostawcach tech-
nologii, np.: przemysł spożywczy, przemysł maszynowy i samochodowy,

– klastry uzależnione od dostawcy – jego podmioty pozyskują technologię przede 
wszystkim w formie dóbr kapitałowych i półproduktów, a ich działalność inno-
wacyjna opiera się na współpracy z dostawcami, np.: tradycyjny przemysł prze-
twórczy, leśnictwo, rolnictwo,

– klastry wyspecjalizowanych dostawców – intensywna działalność badawczo-roz- 
wojowa uczestników klastra ukierunkowana na innowacje produktowe, np. 
przemysł komputerowy.

Współpraca między przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i przedstawicie-
lami władz publicznych jest podstawą funkcjonowania klastra w układzie tzw. potrój-
nej spirali (ang. triple helix)4. Model ten pozwala analizować powiązania występujące 
między wyżej wymienionymi podmiotami w zakresie tworzenia i  rozprzestrzeniania 
wiedzy. 

Klastry powstają zazwyczaj z  inicjatywy przedsiębiorstw zlokalizowanych w da-
nym regionie. Inicjatywa oddolna jest wynikiem aktywnej roli kluczowych podmio-
tów wykorzystujących lokalne zasoby. Podstawową funkcją ośrodków naukowych 
funkcjonujących w  klastrze jest dostarczenie wiedzy oraz pomoc w  nawiązaniu 
współpracy innych członków struktury z  wykwalifikowanymi pracownikami. Po-
nadto instytucje badawczo-rozwojowe ułatwiają przedsiębiorstwom wdrożenie no-
wych rozwiązań technologicznych. Zakres działań władz publicznych powinien być 
dostosowany do fazy cyklu życia klastra. Wykonywane przez przedstawicieli władz 
regionalnych zadania ograniczane są do wspierania powstawania i rozwoju struktur. 
Klaster może również powstać jako inicjatywa odgórna, tj. w wyniku projektu przy-
gotowanego przez władze samorządowe. 

Komisja Europejska wyróżnia sześć etapów powstania i rozwoju klastrów5.
1. Powstanie pionierskich przedsiębiorstw bazujących na lokalnych zasobach wiedzy, 

a następnie tworzenie tzw. firm odpryskowych (spin-offs).
2. Powstanie wyspecjalizowanych dostawców, firm usługowych i wyspecjalizowanego 

rynku pracy.
3. Powstanie nowych organizacji, obsługujących przedsiębiorstwa wchodzące w skład 

klastra.
4. Przystąpienie przedsiębiorstw zewnętrznych i wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
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5. Powstanie nieformalnych kontaktów, które sprzyjają wymianie informacji i dyfu-
zji wiedzy.

6. Okres schyłkowy, następujący w wyniku tzw. zamknięcia się klastra na otoczenie.
Koncentracja przestrzenna i  kooperacja podmiotów sprzyja rozwojowi klastrów 

zarówno w  sektorach wysokich technologii, jak i  w  sektorach tradycyjnych. Przykła-
dem polskich klastrów funkcjonujących w sektorach zaawansowanych technologicznie 
są m.in. Klaster Life Science w  Krakowie, Dolina Lotnicza w  województwie podkar-
packim, Klaster Multimediów i Systemów Informatycznych w Nowym Sączu, a  także 
Mazowiecki Klaster Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych. Natomiast wśród 
klastrów sektorów tradycyjnych wymienić można Dolinę Ekologicznej Żywności w Lu-
blinie, Podlaski Klaster Spożywczy, Wielkopolski Klaster Meblarski, Dolnośląski Klaster 
Surowcowy i Lubuski Klaster Metalowy. 

Funkcjonowanie w obrębie klastra przynosi wiele korzyści jego uczestnikom, co prze-
kłada się również na wzmocnienie przewag konkurencyjnych regionu, a nawet kraju. Ist-
nienie klastra pozytywnie wpływa na przedsiębiorstwa przede wszystkim przez zmniej-
szenie kosztów transakcyjnych, ułatwiony dostęp do wyspecjalizowanych zasobów, 
pozyskanie nowych segmentów rynku, zawarcie długotrwałych kontraktów, elastyczność 
i komplementarność podejmowanych działań, transfer technologii, wymianę doświad-
czeń, a także możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

Do najważniejszych korzyści związanych z  istnieniem klastra w  danym regionie 
zaliczyć można powstanie nowych miejsc pracy, zwiększenie eksportu lokalnych firm, 
zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla inwestycji, budowa lokalnej sieci dostawców 
i nabywców oraz promocja regionu.

Natomiast w perspektywie makroekonomicznej za pozytywne oddziaływanie klastra 
na gospodarkę narodową można uznać m.in. zmniejszenie bezrobocia, napływ bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych, zwiększenie eksportu i produktu krajowego brutto 
przez aktywizację działalności gospodarczej.

Przebieg procesu transferu wiedzy i innowacji w klastrze

Transfer technologii jest zasadniczym elementem procesu innowacyjnego zachodzą-
cym na wszystkich jego etapach. Według ogólnej definicji jest to przenoszenie wiedzy 
technologicznej i  wiedzy organizacyjnej o  podbudowie technologicznej między part-
nerami (osobami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi) w celu poprawy wiedzy 
przynajmniej jednego z  partnerów, jego potencjału oraz wzrostu ogólnego poziomu 
konkurencyjności6. 

Transfer wiedzy jest pojęciem nieco szerszym niż zdefiniowany powyżej transfer 
technologii, chociaż w istocie też odnosi się do transmitowania uporządkowanych i zin-
terpretowanych wiązek informacji, lecz nie zawsze jest to informacja o charakterze tech-
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nicznym; może być to wiedza ekonomiczna czy dotycząca zarządzania produkcją, wiedza 
organizacyjna i marketingowa. Różne rodzaje wiedzy wytwarzanej przez ośrodki nauko-
we, przekazywane do przedsiębiorstwa, mogą się przekształcić w różne typy innowacji7.

Innowacja definiowana jest jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem8. Spo-
sób, w  jaki rozprzestrzenia się dana innowacja przez rynek bądź kanały niezwiązane 
z rynkiem, od pierwszego jej zastosowania do innych przedsiębiorstw, regionów i krajów 
można nazwać dyfuzją9.

Transfer technologii to proces pełniący funkcję swego rodzaju pomostu między na-
uką a biznesem oraz płaszczyzna, na której dwa odmienne środowiska mogą podejmo-
wać dialog. Na proces transferu technologii składają się następujące elementy:

 • badania naukowe, w  wyniku których stworzony zostaje wynalazek, nowe rozwią-
zanie, nowy model bądź prototyp, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku 
i poddane zostaną komercjalizacji,

 • określenie zastosowań proponowanych nowych procesów technologicznych i badań 
jakościowych,

 • analiza rynku w celu poszukiwania potencjalnych odbiorców danego rozwiązania,
 • wybór właściwego partnera wdrażającego,
 • podpisanie umowy zezwalającej na korzystanie z wynalazku (produkcję, modyfika-

cje, udoskonalenie, sprzedaż),
 • uruchomienie produkcji10.

Z punktu widzenia współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi można wyróżnić następujące typy powiązań:

 • powiązania formalne, do których należą:
– wspólne laboratoria ośrodków naukowych i przedsiębiorstw,
– firmy zakładane przez pracowników naukowych (tzw. firmy spin-off),
– kontrakty na badania naukowe,
– usługi konsultingowe,
– transakcje handlowe dotyczące praw własności intelektualnej (sprzedaż paten-

tów itp.),
– współpraca w zakresie nauczania (praktyki, szkolenia),
– czasowy przepływ kadr naukowych do przemysłu;

 • powiązania nieformalne, takie jak:
– wspólne publikacje naukowców i przedsiębiorców,
– targi, sympozja, konferencje,
– studia literatury fachowej,
– kontakty w ramach profesjonalnych stowarzyszeń,
– przepływ absolwentów wyższych uczelni do biznesu (w  tym firmy zakładane 

przez studentów i absolwentów, tzw. firmy start-up)11.
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Przykładem współpracy między środowiskiem naukowym a  biznesem są klastry. 
Proces intensyfikacji procesów innowacyjnych ma miejsce przede wszystkim w przy-
padku klastrów zaawansowanych technologicznie. Istotne znaczenie dla rozwoju tych 
struktur przypisuje się instytutom naukowym i uczelniom wyższym prowadzącym ba-
dania związane z profilem ich działalności. Nie można jednak pominąć wpływu inno-
wacji na funkcjonowanie klastrów z  sektorów tradycyjnych. Adaptacja nowych roz-
wiązań technologicznych i  organizacyjnych stwarza nowe możliwości rozwoju jego 
członków.

Przedsiębiorstwa mogą pozyskać nowe technologie zarówno w wyniku realizacji 
własnych prac badawczo-rozwojowych, jak i przez wykorzystanie źródeł zewnętrz-
nych. Przykładem może być zakup licencji, praw własności, imitacja bądź przejęcie 
przedsiębiorstwa wraz z technologią. Dostęp do wiedzy zewnętrznej jest wynikiem 
formalnych i nieformalnych kontaktów zachodzących między uczestnikami klastra. 
Struktura jego umożliwia podmiotom gospodarczym łączenie obu wymienionych 
powyżej źródeł.

Nawiązując do przedstawionego wyżej podziału klastrów ze względu na sposób 
kształtowania procesów innowacyjnych, wymienić można poziomy i  pionowy trans-
fer technologii. Więzi kooperacyjne zachodzące między przedsiębiorstwami sprzyjają 
poziomemu przekazaniu nowych rozwiązań technologicznych w celu wytwarzania ta-
kiego samego produktu. Ten rodzaj transferu polega m.in. na sprzedaży licencji, paten-
tów, wzorów użytkowych, realizacji przedsięwzięć jonit venture czy świadczeniu usług 
technicznych. Natomiast transfer pionowy występuje między publicznymi ośrodkami 
naukowymi a przedsiębiorstwami, np.: w postaci firm zakładanych przez pracowników 
naukowych, badań kontraktowych, publikacji naukowych, wiedzy przekazywanej pod-
czas konferencji i szkoleń. 

Zakres transferu technologii w klastrze zależy od kilku ważnych czynników:
 • specyfiki danego klastra,
 • specyfiki rynku, na którym funkcjonuje klaster,
 • charakteru technologii (bazowa, kluczowa, rozwijająca się, wyłaniająca),
 • charakteru podmiotu i jego roli w klastrze, m.in. w zakresie zdolności do adaptacji 

nowych rozwiązań technologicznych12.
W obrębie klastra występują interakcje stanowiące istotne kanały transferu wiedzy. 

Do najważniejszych można zaliczyć:
 • grupy benchmarkingowe w obrębie klastra,
 • centra rozwojowe, instytuty technologii i  uniwersytety, zajmujące się edukacją 

i szkoleniem pracowników, programy wzajemnej współpracy, wspólne prace badaw-
czo-rozwojowe, wspólne inicjatywy w zakresie produkcji, wspólne inicjatywy w za-
kresie rozwoju produktów, 

 • instytucje w skali mezo (stowarzyszenia branżowe) inicjujące działania koordynują-
ce i zarządzające tymi procesami13.
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W aspekcie transferu technologii z nauki do biznesu należy również wspomnieć 
o barierach utrudniających ten proces. Głównym jego problemem jest niski poziom 
zaufania i  brak informacji o  formach współdziałania między instytutami naukowy-
mi a  polskimi przedsiębiorstwami. Przyczyną braku współpracy między tymi pod-
miotami jest też: mała przydatność praktycznego zastosowania wiedzy zgromadzo-
nej przez pracowników naukowych, biurokratyzacja w dostępie do środków finanso-
wych, ograniczone środki pieniężne, skomplikowane procedury wdrożenia patentów, 
nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, a także niska świadomość za-
sad ochrony własności intelektualnej. 

Relacje zachodzące w obrębie klastra, przede wszystkim między firmami a jednostka-
mi badawczo-rozwojowymi, mogą przynieść obopólne korzyści. Ośrodki naukowe w za-
mian za przekazanie wyników badań i egzemplarzy prototypowych uzyskują środki pie-
niężne służące finansowaniu dalszych prac. Ponadto sprzyjają upowszechnieniu osiągnięć 
naukowych uczelni wyższych przez komercjalizację tych badań. Natomiast przedsiębior-
stwa pozyskują wiedzę niezbędną do usprawnienia bądź unowocześnienia procesu pro-
dukcyjnego i samego wyrobu oraz wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną na rynku. 

Wiedza jest źródłem tworzenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw. Dlatego też istotną rolę w jej rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych roz-
wiązań technologicznych odgrywa całokształt więzi kooperacyjnych występujących 
między uczestnikami klastra, tj. firmami, instytutami naukowymi, uczelniami wyż-
szymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedstawicielami władz samorządowych, 
dostawcami i  klientami. Członkostwo w  klastrze ułatwia wymianę wiedzy i  do-
świadczeń między partnerami oraz pozwala małym i  średnim przedsiębiorstwom 
przezwyciężyć trudności finansowe przy pozyskiwaniu innowacji. Ponadto obecność 
w regionie wielu firm danej branży wpływa na przepływ wiedzy nieformalnej w wy-
niku mobilności pracowników. 

Studium przypadku Klastra life Science w Krakowie

W  2006  r. z  inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał Klaster Life Science 
w Krakowie. Umowę o stworzeniu sieci współpracy w obszarze biotechnologii, biome-
dycyny, bioinformatyki i kosmetologii podpisały 32 podmioty. Platforma współdziałania 
w obszarze Life Science tworzona jest przy wykorzystaniu lokalnych zasobów, potencja-
łu jego uczestników i komercjalizacji wyników ich badań. Założycielami klastra, poza 
Uniwersytetem Jagiellońskim, są m.in.: Zakłady Farmaceutyczne Pliva Kraków, Instytut 
Nafty i Gazu, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, sieć laboratoriów medycznych 
Diagnostyka Sp. z o.o., a także władze miasta Krakowa, Marszałek Województwa i Wo-
jewoda Małopolski. Organami klastra są: Rada i Zarząd, natomiast koordynatorem jest 
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
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O utworzeniu klastra w regionie zdecydowały takie czynniki, jak: wysoko rozwinięta 
baza naukowa, dostępność usług okołobiznesowych (np. doradcy ds. własności intelek-
tualnej, rzecznicy patentowi), obecność dużych firm farmaceutycznych, biomedycznych, 
biotechnologicznych i producentów kosmetyków.

Liczba członków systematycznie rośnie, obecnie liczy 66 podmiotów. Wśród nich 
są: instytuty badawczo-rozwojowe (5 jednostek), przedsiębiorstwa (21), uczelnie wyższe 
(5), Zespół Szkół Chemicznych, podmioty z sektora zdrowia (14), instytucje otoczenia 
biznesu (17) oraz władze lokalne (3). Strukturę klastra przedstawiono na rysunku 1.

RySUNeK 1. Członkowie Klastra life Science (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www. lifescience.pl.

W klastrze Life Science funkcjonują dwie grupy tematyczne. Jedną z nich jest zespół 
zajmujący się transferem technologii, którego celem jest rozwój innowacyjności, trwałe 
podniesienie jakości i efektywności działań w zakresie komercjalizacji badań oraz syste-
matyczne rozwijanie powiązań między sferą nauki a biznesu w obszarze biotechnologii 
w regionie Małopolski. Natomiast w ramach grupy Diagnostyka Medyczna inicjowane 
i realizowane są interdyscyplinarne projekty innowacyjne związane z rozwojem diagno-
styki medycznej. Klaster jest współzałożycielem European Diagnostic Cluster Alliance14. 
Funkcjonowanie grup tematycznych wynika z zaangażowania wykwalifikowanych kadr 
oraz dyskusji na temat wspólnie realizowanych projektów badawczych i wdrażania no-
wych technologii. 

Klaster bierze udział w organizacji szkoleń, seminariów i konferencji, których ce-
lem jest upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń z obszaru Life Science, tj. bio-
medycyny, biotechnologii, farmakologii, kosmetologii i  bioinformatyki. Ponadto jego 
członkowie są współorganizatorami wielu konkursów, związanych z tworzeniem i wdra-
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żaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktów. Przykładowo, laureaci 
konkursu „BIOIDEA” mogą uzyskać wsparcie finansowe na rozwinięcie projektu z za-
kresu nauk przyrodniczych. Formą powiązania sfery biznesu i nauki jest również two-
rzenie przedsiębiorstw przez pracowników naukowych i absolwentów uczelni wyższych.

Podmiotem specjalizującym się w inwestycjach z obszaru Life Science jest Fundusz 
JCI Venture, współpracujący z  inwestorami finansowymi z  Grupy SATUS Venture. 
Oferta funduszu skierowana jest głównie do osób indywidualnych, pracowników na-
ukowych i przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swój projekt w postaci spółki kapita-
łowej. Na każdy z rozwijanych projektów z obszaru nauk przyrodniczych JCI Venture 
może przeznaczyć do 200  000 euro. Zainwestowana kwota może zostać powiększona 
o 1 500 000 euro ze środków Grupy SATUS Venture15.

Uczestnicy klastra mogą pozyskać środki finansowe na realizację wspólnych projek-
tów m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach 
międzynarodowej współpracy klastrów warto również wspomnieć o 7 Programie Ramo-
wym – Regiony Wiedzy realizowanym przez Klaster Genopole we Francji. 

Regularnie organizowane spotkania klubowe sprzyjają prezentacji ofert i  potrzeb 
uczestników klastra, a  także nawiązaniu współpracy między nimi. Podmioty te mają 
dostęp do internetowego biuletynu oraz forum Life Science Open Space. Bierną formą 
przepływu informacji wewnątrz klastra jest jego oficjalna strona internetowa. 

Klaster jest uczestnikiem BioForum – Środkowoeuropejskich Targów Biotech-
nologii i Innowacyjnej Biogospodarki. BioForum jest okazją do wymiany doświad-
czeń i nawiązania kontaktów w obszarze Life Science między podmiotami z krajów 
Środkowej Europy. 

Z  inicjatywy krakowskiego Klastra Life Science, North Carolina Eastern Region 
i Bioaratec Region of Saragossa z Hiszpanii w 2009 r. powołano Global Innovation Ne-
twork (GIN). Organizacja powstała jako podmiot typu non profit. Celem działania GIN 
jest stworzenie globalnej sieci współpracy, łączącej bio-regiony, które będą mogły sku-
tecznie współzawodniczyć z potentatami w biotechnologii. GIN umożliwia tworzenie 
nowych firm, łączenie projektów badawczych i innowacyjnych, łączenie technologii oraz 
wspólne występowanie w negocjacjach z przedsiębiorstwami z sektora farmaceutyczne-
go i biotechnologicznego16.

W ramach działalności klastra realizowany jest również projekt budowy Parku Life 
Science Kraków, w skład którego wchodzić będzie Inkubator Biotechnologii i dwa bu-
dynki Parku Technologicznego. 

Klaster Life Science w Krakowie postrzegany jest jako prężnie rozwijający się part-
ner w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych. Roz-
wój powiązań kooperacyjnych występujących między członkami klastra jest wynikiem 
zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników i komercjalizacji wyników ich prac ba-
dawczo-rozwojowych. Powiązania występujące między przedsiębiorstwami, ośrodka-



Transfer wiedzy i innowacji w klastrze 267

mi naukowymi i władzami samorządowymi wpisują się w koncepcję tzw. potrójnej spi-
rali. Efektem czego jest m.in. stworzenie dogodnych warunków do rozwoju współpra-
cy w obrębie klastra i możliwość uzyskania wsparcia w ramach funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej. 

Zakończenie
Umiejętność zastosowania wiedzy naukowej w praktyce gospodarczej w ostatnich 

latach nabiera szczególnego znaczenia. W procesie transferu wiedzy i innowacji z nauki 
do polskich firm istotną rolę odgrywają instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwo-
jowe i uczelnie wyższe. Tworzenie więzi kooperacyjnych na podstawie formalnych i nie-
formalnych kontaktów uczestników klastra umożliwia wzmocnienie przewag konku-
rencyjnych przedsiębiorstw, m.in. przez przepływ wiedzy, technologii i doświadczeń czy 
rozszerzenie oferty rynkowej. Przykładem zastosowania wiedzy naukowej w  praktyce 
gospodarczej jest wspomniany Klaster Life Science w Krakowie.
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Transfer of knowledge and innovations in the cluster

Summary

In the last couple of years there has been observed a dynamic development of clus-
ters. The spatial concentration of research infrastructure, human capital, and coopera-
tion facilitate the transfer of knowledge and innovations in the cluster. Geographical 
closeness of its entities creates favourable conditions for the development of cooperation 
between enterprises and academic institutions. The level of innovation and the way the 
knowledge flows within cluster structures determine the enterprise competitiveness. The 
example of cooperation between the spheres of science and business in Poland is the Life 
Science Cluster in Krakow.
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Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy jako determinanta wzrostu innowacyjności 

i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie

Wprowadzenie

Od połowy lat 80. XX wieku wiedza i transfer technologii są uznawane za najważniej-
sze czynniki wzrostu i  rozwoju społeczno-gospodarczego krajów wysoko rozwiniętych 
oraz determinanty ich konkurencyjności w makro, mezo i mikro skali. Paradygmat go-
spodarki opartej na wiedzy i innowacjach nabrał jeszcze większego znaczenia w XXI w. 
wraz z nasileniem globalizacji i konkurencji oraz dążeniem wielu krajów do zmniejszenia 
zapóźnienia cywilizacyjnego i technologicznego. Ich dotychczasowe możliwości rozwo-
jowe, wynikające ze stosowania naśladownictwa istniejących rozwiązań światowych i ich 
adaptacji do własnych potrzeb oraz wykorzystywania strategii niskich cen (dzięki rela-
tywnie niskim kosztom wytwarzania), wyczerpują się. Ten problem dotyczy także Polski. 
Po ponad 20 latach przemian czynniki wzrostu i rozwoju kraju związane z transformacją 
systemową i integracją z UE stają się niewystarczające w sytuacji globalnej konkurencji.

We współczesnej gospodarce wzrost gospodarczy zależy od zdolności przedsiębior-
ców do poszukiwania i  wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych na 
potrzeby tworzenia innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marke-
tingowych. Nowe rozwiązania umożliwiają wprowadzanie wydajniejszych metod pracy 
i  tworzą nowe perspektywy działalności człowieka. Sprzyjają poprawie jakości oferty, 
zwiększaniu wydajności oraz skróceniu czasu wprowadzenia nowych produktów i usług 
na rynek. Innowacje stanowią także odpowiedź przedsiębiorców na dotychczas nieza-
spokojone potrzeby ludzkie, co umożliwia zwiększenie konkurencyjności i rozwój pod-
miotów gospodarczych. W  rezultacie następuje wzrost dochodu narodowego i  liczby 
miejsc pracy. Wskazuje to na silny związek innowacyjności i konkurencyjności gospo-
darki. O sukcesie osób, przedsiębiorstw, regionów i całych gospodarek decyduje zatem 
zdolność do przekształcania wiedzy w nowe koncepcje, pomysły i wynalazki, a potem 
ich komercjalizacja.

Jak wskazują doświadczenia krajów wysokorozwiniętych, uznawanych za liderów 
innowacji i  gospodarki opartej na wiedzy (np. Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, USA, Japonii), działania innowacyjne są wynikiem złożonych procesów eko-
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nomicznych i  polityczno-społecznych na poziomie regionu w  ramach sieci powiązań 
przedsiębiorstw, jednostek sektora nauki i badań, władz samorządowych oraz instytucji 
otoczenia biznesu (finansowych i pozafinansowych). Sieć ta tworzy regionalny system 
innowacji, w którym wiedza naukowa jest przekształcana w nowe rozwiązania, a później 
następuje ich transfer do gospodarki i dyfuzja innowacji. O poziomie innowacyjności 
przedsiębiorstw, regionu i kraju decyduje stopień rozwoju więzi między ośrodkami sek-
tora B + R a przedsiębiorstwami oraz skuteczność systemu transferu technologii i ko-
mercjalizacji wiedzy.

Tworzenie powiązań między uczestnikami procesów innowacyjnych zgodnie z kon-
cepcją regionalnej struktury złotego trójkąta (tzw. potrójnej helisy)1 w  regionie wy-
maga wsparcia przez państwo. Wynika to z  faktu, że nawiązywanie współpracy mię-
dzy tak różnymi grupami podmiotów rzadko następuje w sposób naturalny. Poza tym 
samoczynne interakcje między uczestnikami procesów innowacyjnych następują zbyt 
wolno, aby zapewnić poprawę konkurencyjności regionu. Nie zawsze też przedsiębiorcy 
i  naukowcy posiadają odpowiednie zasoby, aby móc samodzielnie podjąć działalność 
badawczo-rozwojową i innowacyjną – wymaga to współdziałania wielu podmiotów i łą-
czenia różnorodnych zasobów i kompetencji, a także pokonania barier innowacyjności 
i współpracy technologicznej. Bez wsparcia tych powiązań naukowców i przedsiębior-
ców, zwłaszcza należących do sektora MŚP, możliwości zwiększenia innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw są ograniczone.

Artykuł ten stanowi próbę wykazania, że długoletnia działalność profesjonalnie 
zarządzanych ośrodków wsparcia innowacji i  transferu technologii w  Polsce może 
zwiększać innowacyjność i konkurencyjność regionalnych podmiotów gospodarczych. 
W tym celu wykorzystano opis przypadku jednego z najdłużej funkcjonujących w kra-
ju ośrodków innowacji, tzn. Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

Rola państwa w tworzeniu trwałych i efektywnych powiązań 
nauki i gospodarki

Ograniczenia możliwości zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw w  regionie 
zdecydowały o zaangażowaniu państwa w proces budowania więzi między instytucjami 
sektora B + R a przedsiębiorstwami. W ten sposób zaczęto realizować strategię rozwo-
ju gospodarczego, wykorzystującą regionalne zasoby czynników wytwórczych (przede 
wszystkim potencjał naukowo-badawczy oraz przedsiębiorczość) i zaangażowanie śro-
dowisk lokalnych w transfer technologii i komercjalizację wiedzy. Państwo używa w tym 
celu narzędzi polityki innowacyjnej, wspierając transfer technologii i  koordynując 
sprawny przebieg procesów innowacyjnych. Odbywa się to w ramach narodowego oraz 
regionalnych (lokalnych) systemów innowacji. 
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Narodowy system innowacji to grupa podmiotów, które tworzą otoczenie instytucjo-
nalne umożliwiające powstawanie, rozwój i dyfuzję nowych technologii2. Należą do nich: 
przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, instytuty badawcze, laboratoria, podmioty publiczne, sto-
warzyszenia zawodowe i  społeczne, związki przemysłowe itd. Jest on ukierunkowany na 
podażowe aspekty innowacji, tzn. przede wszystkim na problemy badań, sferę nauki i tech-
niki, politykę horyzontalną i współpracę międzynarodową w zakresie innowacji. Państwo 
wspomaga w tym przypadku naukę, technikę, edukację i przedsiębiorczość. 

Regionalne systemy innowacyjne (RSI) koncentrują się na problemie popytu na 
innowacje w  regionie i  rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości3. Regionalny system 
innowacji obejmuje takie podmioty, jak: władze regionalne (wojewódzkie, powiatowe 
i gminne), agencje rozwoju regionalnego, wyższe uczelnie w regionie, instytuty badaw-
cze i badawczo-rozwojowe, instytucje finansowe, ośrodki innowacji, firmy konsultingo-
we, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Każdy z tych podmiotów realizuje inne 
zadania. Instytucje finansujące oferują przedsiębiorcom kapitał początkowy i  kapitał 
ryzyka (na sfinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć obciążonych wysokim ryzy-
kiem), instytucje badawcze – rezultaty prowadzonych badań i nowe rozwiązania, a także 
usługi badawcze (do wykorzystania przez regionalne przedsiębiorstwa), a uniwersyte-
ty – wykwalifikowaną kadrę naukowo-badawczą i jej usługi oraz wiedzę i technologie, 
możliwe do skomercjalizowania. Szkoły wyższe zajmują się także działalnością eduka-
cyjną i szkoleniową (w tym także na potrzeby kształcenia ustawicznego), zapewniając 
odpowiednio wykwalifikowane kadry dla przedsiębiorstw. Regionalne firmy, przez po-
wiązania z wymienionymi podmiotami, zwiększają swoją innowacyjność i zdolność do 
absorpcji nowych technologii. Należy jednak pamiętać, że usługi wsparcia oferowane 
przez uczestników RSI muszą odpowiadać wymaganiom lokalnych przedsiębiorstw, 
a podstawą współpracy powinno stać się zaufanie4. 

Państwo odgrywa rolę inspiratora, współorganizatora i promotora współpracy na-
ukowców i przedsiębiorców. Nie powinno jednak bezpośrednio ingerować w procesy 
innowacyjne5. Działania pośrednie wiążą się m.in. z ponoszeniem nakładów na działal-
ność naukową i badawczo-rozwojową w jednostkach publicznego sektora nauki (szkol-
nictwo wyższe, instytuty naukowe i badawcze). Dzięki temu państwo współfinansuje 
badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe, których wyniki są wykorzystywane 
w gospodarce. Do innych działań państwa w tym zakresie należą6: 

 • redukcja niepewności i ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych przez dostarczanie in-
formacji i różnych form ochrony uczestników procesów innowacyjnych, zwłaszcza 
przedsiębiorców należących do sektora MŚP i naukowców,

 • rozwiązywanie konfliktów i  organizowanie współpracy w  zakresie działalności 
innowacyjnej,

 • stymulowanie motywacji do podejmowania kooperacji między naukowcami i przed-
siębiorcami (m.in. przez usuwanie barier finansowych, prawnych, biurokratycznych, 
komunikacyjnych i in.).
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System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 
– jego istota i zadania

Polityka gospodarcza państwa (naukowo-badawcza, innowacyjna, edukacyjna, 
przedsiębiorczości i wobec MŚP) oraz instytucje centralne tworzą systemowe warunki 
i programy pomocy kierowane przede wszystkim do firm – innowatorów. Odbywa się to 
w ramach systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, który powstaje na po-
graniczu narodowego i regionalnego systemu innowacji. W tym systemie są realizowane 
rozwiązania organizacyjne i marketingowe, które zmierzają do przekształcenia wiedzy 
w nowe wyroby i usługi. Na system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy skła-
dają się niżej omówione podmioty7.
1. Instytucje sfery nauki i  badań – uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, instytuty 

badawcze, centra badawcze, działy rozwojowe przedsiębiorstw, samodzielne labora-
toria. Zajmują się prowadzeniem badań podstawowych, stosowanych i prac rozwo-
jowych oraz kreowaniem podaży idei, pomysłów, wynalazków, rozwiązań technolo-
gicznych, organizacyjnych itp.

2. Innowatorzy – innowacyjni przedsiębiorcy należący przede wszystkim do sektora 
MŚP oraz nowe firmy technologiczne spin-off i spin-out. Te podmioty gospodarcze 
przekształcają wiedzę i nowe rozwiązania w rynkowe produkty i usługi. W regionie 
innowacje wdrażają także duże przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, jed-
nak są one w luźny sposób powiązane z systemem8.

3. Ośrodki innowacji – parki i  inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, 
preinkubatory, inkubatory akademickie, oferujące różnego typu formy wsparcia pro-
cesów innowacyjnych i instytucje świadczące usługi proinnowacyjne9. Zajmują się roz-
powszechnianiem wiedzy i umiejętności wśród uczestników procesów innowacyjnych, 
prowadzą pomoc doradczą, techniczną i lokalową, wspomagają transfer i komercjaliza-
cję nowych technologii, inspirują powstawanie klastrów (gron) regionalnych.

4. Wyspecjalizowane fundusze finansowania innowacji – fundusze seed capital (kapita-
łu zalążkowego), venture capital (kapitału wysokiego ryzyka), business angel (anioły 
biznesu). Podmioty te oferują specjalne instrumenty finansowania przedsięwzięć in-
nowacyjnych, charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka i niepewności (ze 
względu na specyfikę nieatrakcyjnych dla instytucji bankowych).

5. Rynkowi dostawcy usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych – działają na 
komercyjnych zasadach, wyceniając swoje usługi niezbędne do realizacji procesów 
transferu i komercjalizacji technologii według zasad rynkowych. 
Pomiędzy wymienionymi podmiotami następują jedno- lub dwukierunkowe prze-

pływy: wiedzy, informacji, technologii, kadr, umiejętności i zasobów finansowych. Pro-
cesy te determinowane są oddziaływaniem narodowego i regionalnego systemu inno-
wacji oraz presją rynku na dostarczanie przez wytwórców nowych produktów, usług, 
rozwiązań organizacyjnych i marketingowych, tzn. wprowadzanie innowacji. 
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Najważniejszym podmiotem procesu transferu technologii i  komercjalizacji 
wiedzy jest przedsiębiorca – innowator. To on decyduje o wykorzystaniu innowa-
cji jako sposobu na poprawę konkurencyjności swojej firmy na rynku i podejmu-
je ryzyko wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych 
lub marketingowych. 

Przedsiębiorstwa mają różną zdolność innowacyjną wewnętrzną i zewnętrzną10. Są 
one uwarunkowane posiadanymi zasobami czynników wytwórczych, w dużej mierze 
potencjałem ludzkim. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw obserwuje się 
występowanie znacznej luki między zdolnością innowacyjną a  zamierzeniami firm 
w zakresie modernizacji i rozwoju. Ogranicza to ich możliwości konkurencyjne i roz-
wojowe, dlatego też są skłonne wykorzystywać usługi proinnowacyjne publicznych 
i  komercyjnych instytucji wsparcia podczas wszystkich faz procesu innowacyjnego 
(od tworzenia pomysłu nowego rozwiązania przez realizację przedsięwzięcia po jego 
ewaluację i komercjalizację).

Należy pamiętać, że usługi proinnowacyjne kierowane są zarówno do przedsię-
biorców, jak i środowiska naukowego. Mają za zadanie pobudzać absorpcję innowacji 
w firmach, ale także oddziaływać stymulująco na przedsiębiorczość akademicką. Cele te 
można osiągnąć za pomocą takich działań, jak11:

 • poprawa dostępu do informacji naukowej oraz inicjowanie kontaktów między na-
ukowcami i przedsiębiorcami;

 • rozpoznanie cech innowacyjnych produktu lub technologii, nowego rozwiązania or-
ganizacyjnego czy marketingowego – dostrzeżenie ich potencjału innowacyjności 
i szans rynkowych;

 • wsparcie przedsiębiorców i naukowców w zakresie ochrony prawnej dóbr niemate-
rialnych, będących wynikiem przedsięwzięć innowacyjnych;

 • audyt technologii w firmie – wiąże się z inwentaryzacją bazy technologicznej pod-
miotu gospodarczego; pozwala ocenić, jakimi technologiami i możliwościami inno-
wacyjnymi dysponuje przedsiębiorstwo, określić jego słabe i mocne strony w zakre-
sie infrastruktury technologicznej;

 • wypracowanie strategii rozwoju firmy lub jednostki naukowo-badawczej i wykorzy-
stanie przez nie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy;

 • pozycjonowanie technologii oraz nowych cech produktu (usługi);
 • określenie rynku na nowe rozwiązania, jego rozmiarów, chłonności i potencjalnych 

korzyści finansowych ze sprzedaży innowacji;
 • tworzenie sieci partnerstwa, współpracy, wymiany doświadczeń i informacji zapew-

niającej efekt synergii;
 • zmniejszenie oraz podzielenie ryzyka rozwoju i komercjalizacji technologii w przy-

padku sieci współpracy.
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Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy – pojęcia
Zrozumienie istoty funkcjonowania systemu transferu technologii i komercjalizacji 

wiedzy oraz ich roli w poprawie innowacyjności indywidualnych podmiotów gospodar-
czych i regionów wymaga wyjaśnienia, na czym polegają procesy transferu technologii 
i komercjalizacji. Stanowią one komplementarne zjawiska wiążące się z transformacją 
wiedzy w innowacyjne rozwiązania, mające swoje zastosowanie we wszystkich sferach 
życia społeczeństwa. 

Transfer technologii można określić jako przekazywanie określonej wiedzy tech-
nicznej i  organizacyjnej (ang. know-why) oraz związanej z  nią wiedzy praktycznej 
(ang. know-how) w celu ich gospodarczego wykorzystania (komercjalizacji)12. Istotą 
transferu technologii jest proces zasilania rynku technologiami, przy czym stanowi 
on specyficzny sposób komunikowania się uczestników procesów innowacyjnych. 
Transfer technologii może zachodzić między: instytucjami sektora nauki i  badań 
a sferą gospodarczą, instytucjami naukowymi i badawczymi, podmiotami sfery dzia-
łalności gospodarczej, tzn. przedsiębiorstwami oraz między indywidualnymi wyna-
lazcami a przedsiębiorcami.

W Polsce w ostatnim dwudziestoleciu znaczna część transferu technologii nastę-
powała bezpośrednio w sferze gospodarczej bez udziału instytucji naukowych (szkół 
wyższych, instytutów naukowo-badawczych, instytutów badawczych). We współcze-
snej gospodarce rola sektora nauki i badań w tym procesie rośnie i jego udział w kra-
jowym i międzynarodowym transferze technologii13 zwiększa się. Tendencja ta musi 
objąć także Polskę. To wynik przemian gospodarki światowej i charakteru technologii 
oraz wzrostu znaczenia MŚP w  gospodarkach wszystkich krajów. Podmioty te, nie 
mając odpowiednich zasobów i  kompetencji do działalności innowacyjnej, poszu-
kują niezbędnych zasobów wiedzy, źródeł finansowania, środków technicznych i in. 
w otoczeniu (w systemie innowacyjnym). Tym samym stają się bardziej otwarte na 
nawiązywanie kooperacji z instytucjami sektora B + R, zwłaszcza, że takie działania 
są wspierane przez politykę państwa14. Czynniki te powodują konieczność rozwoju 
i  poprawy efektywności działania wyspecjalizowanych instytucji transferu techno-
logii, rozwoju usług proinnowacyjnych i  wspierania przedsięwzięć innowacyjnych 
wśród drobnych przedsiębiorców oraz w środowisku naukowców, a także inicjowania 
sieci współpracy i  kooperacji w  regionach. Sieci powiązań mogą przyczynić się do 
stworzenia regionalnych struktur klastrowych.

Niezbędnym uzupełnieniem procesu transferu technologii jest jej komercjaliza-
cja. Jak wskazują eksperci, wynalazki, rezultaty badań czy prototypy tworzą nowe 
szanse innowacyjne dla firm. Jednak bez ustalenia możliwości ich rynkowego zasto-
sowania i oceny efektywności ekonomicznej są zupełnie bezwartościowe. Niezbędne 
jest więc dokładne rozpoznanie potencjału rynkowego dotychczasowych rezultatów 
prac badawczo-rozwojowych, zalet nowego pomysłu, rozwiązania lub technologii, 
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szans na wykorzystanie ich do rozwiązania konkretnego problemu lub zaspokojenia 
jakieś potrzeby15. Takie działania określa się pojęciem „komercjalizacja technologii”. 
W szerokim znaczeniu oznacza ona całokształt działań związanych z przenoszeniem 
danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej wraz z know-how do gospodarki. Zmie-
rza do zasilania rynku nowymi technologiami – ulokowania na rynku produktów 
i  usług powstałych z  wykorzystaniem nowych rozwiązań. Wśród czynności z  tym 
związanych wymienia się16:

 • generowanie idei produktów lub procesów,
 • prace rozwojowe,
 • tworzenie prototypów poszczególnych produktów, wykorzystujących daną techno-

logię, konstruowanych w  celu sprawdzenia i  zademonstrowania działania danego 
rozwiązania, 

 • poszukiwania rynkowego zastosowania technologii, wynalazku, rozwiązania organi-
zacyjnego lub marketingowego,

 • zbadanie potencjalnych substytutów innowacji i ocena ich konkurencyjności w po-
równaniu z nowym rozwiązaniem,

 • poszukiwanie rynków zbytu, opracowanie i realizację strategii marketingowych,
 • prace wdrożeniowe i wdrożenie do produkcji,
 • wprowadzenie produktu na rynek i jego sprzedaż.

Komercjalizacja technologii polega więc na porównaniu nowej idei, pomysłu, wyna-
lazku, technologii ze znajdującymi się na rynku substytutami i ocenieniu wielkości po-
tencjalnego rynku, niezbędnych nakładów inwestycyjnych, kosztów produkcji, kanałów 
dystrybucji itd. Obejmuje ona czynności prawne i finansowe oraz czynności związane 
z  jakością proponowanych rozwiązań – ustalenie potrzeb rynku, określenie i  zlecenie 
badań jakościowych (np. badań klinicznych potencjalnego leku lub urządzania diagno-
stycznego, badań technicznych, ustalenia możliwość dopuszczenia wyrobu na rynek). 
W  ramach tego procesu niezbędne jest także określenie prawnych zasad przejmowa-
nia projektu przez producenta od dostawcy nowego rozwiązania (uczelni, wynalazcy, 
naukowca, innej firmy). Może ono nastąpić np. przez nabycie praw do patentu, zakup 
licencji lub know-how17. 

Wymienione zadania związane z komercjalizacją są najczęściej zbyt skomplikowane 
dla bezpośrednich uczestników transferu technologii, zwłaszcza w obszarze oceny efek-
tywności przedsięwzięcia innowacyjnego, wyboru modelu biznesowego wykorzystywa-
nego przy opracowaniu i wytwarzaniu produktu, doboru strategii marketingowej po-
zwalającej skutecznie wprowadzić na rynek i wypromować produkt lub usługę. Bardzo 
ważnym i niezmiernie trudnym elementem procesu komercjalizacji jest także wypra-
cowanie optymalnej strategii ochrony wytworzonej wartości intelektualnej. Poszukując 
wsparcia w tym zakresie, przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, wykorzystują usługi 
podmiotów zajmujących się pośrednictwem między sferą nauki i badań a biznesem, tzn. 
ośrodków innowacji i brokerów technologii18. 
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Ośrodki innowacji i ich rola w systemie transferu 
technologii i komercjalizacji wiedzy

Efektywność procesów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jest zależ-
na od funkcjonowania w  regionie profesjonalnie działających ośrodków innowacji 
i  przedsiębiorczości. Należą one do instytucji wspierania rozwoju gospodarczego, 
wykorzystującego aktywizację endogenicznych zasobów regionu i lokalnych czynni-
ków wzrostu. Część z nich zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, inne skupiają 
się na aspektach innowacji, transferu technologii i komercjalizacji, a niektóre w za-
kresie swoich zainteresowań starają się łączyć obie grupy zagadnień. Pomimo wielu 
cech wspólnych poszczególnych rodzajów ośrodków (np. szkoleniowo-doradczych, 
inkubatorów przedsiębiorczości lub centrów transferu technologii), występują mię-
dzy nimi bardzo istotne różnice. 

Ośrodki przedsiębiorczości zajmują się przenoszeniem doświadczeń i  dostar-
czaniem znanych usług i  metod postępowania do nowych odbiorców. W  przeci-
wieństwie do nich, ośrodki innowacji, centra transferu technologii czy biura komer-
cjalizacji koncentrują się na tworzeniu całkiem nowych możliwości swoim klien-
tom. Wymaga to posiadania przez ich kadrę zupełnie nowych kompetencji i nie-
standardowego postępowania.

Podstawowym zadaniem ośrodków innowacji jest przybliżenie przedstawicieli śro-
dowiska naukowego do przedsiębiorców, co ma poprawić warunki dla przedsiębior-
czości innowacyjnej obu partnerów, a  także przyczynić się do transferu technologii 
z  sektora nauki i  badań do gospodarki, a  potem ich komercjalizacji. Instytucje tego 
typu zajmują się promocją i  inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem 
technologii i  dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości 
akademickiej oraz pobudzaniem i koordynowaniem współpracy naukowców z przed-
siębiorcami. 

Do tej grupy instytucji wsparcia zalicza się: centra transferu technologii, preinku-
batory, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki 
technologiczne (parki naukowe, technoparki, parki badawcze, parki przemysłowo-tech-
nologiczne, technopolie) oraz fundusze wysokiego ryzyka i sieć aniołów biznesu, a także 
fundusze pożyczkowe i poręczeniowe19. 

Sieć ośrodków wsparcia innowacji w Polsce 

Budowę infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości i  innowacji rozpoczęto w Pol-
sce już w 90. latach XX w. Od 2000 r. liczba ośrodków tego typu systematycznie rosła. 
W 2010 r. instytucjonalne zaplecze wsparcia transferu technologii i komercjalizacji wie-
dzy w naszym kraju tworzyły: 



Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy... 277

 • 24 parki technologiczne i 21 inicjatyw parkowych (przedsięwzięcia w fazie po-
czątkowej),

 • 20 inkubatorów technologicznych,
 • 45 inkubatorów przedsiębiorczości,
 • 62 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 
 • 90 centrów transferu technologii,
 • 12 funduszy kapitału zalążkowego,
 • 8 sieci aniołów biznesu,
 • 82 lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe.

Ośrodki innowacji w  systemie transferu technologii i  komercjalizacji wiedzy 
powinny20:

 • inspirować i organizować kontakty naukowców z przedsiębiorcami,
 • prowadzić promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, wpływać na upo-

wszechnienie postaw przedsiębiorczości w  społeczeństwie, aktywizować młodych 
ludzi (przede wszystkim społeczności akademickie) do zakładania własnej działal-
ności gospodarczej, wykorzystującej zdobytą wiedzę,

 • wspomagać tworzenie i rozwój nowych innowacyjnych firm, działających w sekto-
rach wysokiej techniki,

 • służyć doradztwem szkołom wyższym w zakresie tworzenia procedur organizacyj-
nych i prawnych, regulujących komercjalizację wyników badań naukowych,

 • świadczyć usługi badania potrzeb innowacyjnych firmy i rynku,
 • przygotowywać ocenę techniczną i ekonomiczną nowych rozwiązań,
 • doradzać przedsiębiorcom i naukowcom w zakresie ochrony własności intelektual-

nej, w tym ochrony patentowej,
 • przygotowywać modele biznesowe dla firm odpryskowych (ang. spin-off i spin out),
 • oddziaływać na rozwój środowiska innowacyjnego przez organizowanie warsztatów, 

giełd kooperacyjnych, spotkań reprezentantów biznesu i  świata nauki, angażowa-
nie ich do prac nad inicjatywami związanymi ze regionalną strategią innowacji itp.,

 • wspomagać finansowanie innowacyjnych pomysłów oraz zmniejszać lukę finansową 
(parabankowe fundusze pożyczkowe i gwarancyjne oraz komercyjnie zorientowane 
fundusze venture capital i business angel),

 • kształtować wizerunek i promować osiągnięcia jednostek naukowych.
Uwzględniając zakres przedmiotowy wspomnianych zadań ośrodków innowacji 

oraz założenie o działalności non profit (charakter niedochodowy) w polskich warun-
kach, można zakwalifikować do nich następujące podmioty21:

 • wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki instytucji naukowych i nauko-
wo-badawczych, aktywne w obszarze komercjalizacji nowych technologii i wspiera-
nia regionalnego lub lokalnego rozwoju,

 • fundacje i  stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, które realizują pro-
gramy rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii w skali kraju i regionu,
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 • spółki publiczno-prywatne, powoływane z  inspiracji i przy dużym zaangażowaniu 
władz publicznych, które zajmują się wspieraniem rozwoju gospodarczego w lokal-
nym lub regionalnym środowisku i nie są zobligowane do osiągania zysku (np. agen-
cje rozwoju lokalnego i regionalnego),

 • izby gospodarcze i rzemieślnicze, organizacje zawodowe, zrzeszenia i związki praco-
dawców oraz inne instytucje reprezentujące biznes, które podejmują działania pro-
rozwojowe i proinnowacyjne,

 • wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki administracji publicznej, ukie-
runkowane na wspieranie innowacyjności i rozwoju lokalnego.
W ostatniej dekadzie w Polsce wzrosła liczba ośrodków innowacji wśród wszystkich 

instytucji wsparcia. W 2000 r. ich udział wynosił jedynie 9,2 %, natomiast w 2010 r. – 
32,4 % wszystkich instytucji wsparcia. Zmieniła się także struktura rodzajowa podmio-
tów zarządzających ośrodkami innowacji i  przedsiębiorczości. Dominują wśród nich 
spółki z o.o. oraz spółki akcyjne. Znacznie zmniejszyły się w ostatnich latach udziały 
fundacji oraz stowarzyszeń jako podmiotów zarządzających instytucjami wspierającymi 
innowacje i przedsiębiorczość. Świadczy to o malejącej roli organizacji pozarządowych 
w  rozwijającym się systemie wsparcia (w  tym działań innowacyjnych). Zauważalny 
jest wzrost udziału uczelni wyższych i placówek badawczo-rozwojowych oraz instytu-
cji przedstawicielskich przedsiębiorców, np. izb gospodarczych, cechów, stowarzyszeń, 
zrzeszeń pracodawców, wśród instytucji zarządzających ośrodkami innowacji i przed-
siębiorczości22.

Z  informacji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i  Przedsiębior-
czości wynika, że nie istnieje żaden uniwersalny wzorzec organizacyjny i funkcjonalny 
dla różnych typów ośrodków innowacji. Działalność każdego z nich jest uzależniona od 
posiadanych zasobów (wniesionych przez udziałowców lub założycieli), przyjętej misji, 
sprawności i przygotowania merytorycznego kadry ośrodka, możliwości pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej, a także od odbioru ich dzia-
łalności przez lokalną społeczność. Może przyjmować ona formę obojętności, niechęci 
lub aktywnej współpracy z ośrodkiem23.

Efektywność transferu technologii i  komercjalizacji wiedzy w  regionie jest uwa-
runkowana odpowiednim funkcjonowaniem ośrodków innowacji. Dotychczasowe do-
świadczenia, związane z tworzeniem sieci współpracy między naukowcami a przedsię-
biorcami w Polsce, wskazują na występowanie wielu barier tej kooperacji. Wśród nich 
znajdują się te, które wynikają z  niewłaściwego funkcjonowania instytucji wsparcia 
przedsiębiorczości, ośrodków transferu technologii itp. Ośrodki innowacji powinny zaj-
mować się kojarzeniem popytu na innowacje z  ich podażą, inspirować i organizować 
współpracę wszystkich partnerów niezbędnych do efektywnej realizacji procesów inno-
wacyjnych, rozpoznawać potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw i  możliwości komer-
cjalizacji w ramach instytucji naukowych oraz realizować programy wsparcia – organi-
zacyjnego i finansowego. Analiza funkcjonowania tych instytucji wykazała jednak, że 
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nie wszystkie krajowe ośrodki innowacji i przedsiębiorczości spełniają właściwie swoje 
zadania, co wynika z następujących przyczyn24: 

 • dominacji usług finansowych w  ofercie tych instytucji; słabiej rozwinięte są usłu-
gi doradcze (marketingowe, prawne, z zakresu zarządzania firmą oraz technologią);

 • niestabilności działalności ośrodków, co wynika z systemu finansowania w ramach 
projektów unijnych;

 • ukierunkowania działania tych organizacji na przedsiębiorczość, a  w  mniejszym 
stopniu na innowacyjność;

 • niedostosowanej oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw, 
szczególnie mikro, małych i średnich;

 • ograniczonej i napotykającej duże problemy współpracy z uczelniami w ramach 
transferu technologii, która wynika z  niedostatecznych informacji o  rezultatach 
prac B + R tych jednostek oraz ograniczonej, atrakcyjnej dla przedsiębiorców ich 
podaży technologii;

 • niedostatecznych kwalifikacji i umiejętności kadry ośrodków innowacji i transferu 
technologii, a także znacznej rotacji ich pracowników;

 • niewielkiego doświadczenia w działaniach związanych z transferem i komercja-
lizacją technologii;

 • małej znajomości możliwości uczestnictwa instytucji wsparcia w działaniach regio-
nalnych strategii innowacji; 

 • niedostatecznej promocji instytucji pośredniczących w transferze technologii i ko-
mercjalizacji wiedzy oraz ich oferty.
Zwiększenie efektywności działania krajowych ośrodków wsparcia transferu techno-

logii i komercjalizacji wiedzy wymaga25:
 • specjalizacji tych instytucji (według takich kryteriów, jak: dziedziny gospodarki, 

grupy docelowe wsparcia, region);
 • nawiązania przez nie współpracy sieciowej, co umożliwi wymianę doświadczeń, ale 

także zwiększy możliwości wsparcia dzięki połączeniu zasobów i kompetencji;
 • wzrostu profesjonalizmu funkcjonowania ośrodków innowacji, co może nastąpić 

przez pozyskanie wykwalifikowanych kadr i stabilizację zatrudnienia;
 • zwiększenia zakresu współpracy z otoczeniem biznesowym w wyniku poprawy wia-

rygodności instytucji wsparcia, standardu świadczonych usług oraz stałego podno-
szenia kwalifikacji i kompetencji kadry ośrodków innowacji,

 • nawiązania i  realizowania współpracy międzynarodowej ze wszystkimi grupami 
podmiotów zainteresowanych ofertą ośrodków innowacji,

 • aktywnego pozyskiwania zleceń, zwłaszcza z sektora prywatnego,
 • dążenia do samofinansowania lub przynajmniej znacznego zwiększenia wpływów 

ze świadczenia usług transferu technologii i komercjalizacji wiedzy dla przedsię-
biorców.
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Skuteczne wspieranie transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy na przykładzie Regionalnego Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii w Szczecinie

Od kilku lat można zauważyć poprawę efektywności funkcjonowania niektórych 
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości i skuteczne oddziaływanie przez nie na inno-
wacyjność przedsiębiorstw i regionów, w których działają. Jedną z takich instytucji jest 
Regionalne Centrum Innowacji i  Transferu Technologii przy Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, którego początki sięgają 1999 r.26 

Historia Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) roz-
poczęła się w  1999  r., gdy w  Politechnice Szczecińskiej zorganizowano Biuro Progra-
mów Międzynarodowych (BPM) z Regionalnym Punktem Kontaktowym (RPK). Była 
to niewielka, trzyosobowa komórka organizacyjna, zajmująca się obsługą kadry uczelni 
w zakresie unijnych programów badawczych i edukacyjnych oraz wspieraniem regionu 
zachodniopomorskiego w ubieganiu się o wsparcie finansowe w ramach V programu 
ramowego UE. W kolejnych latach kadra Biura nabierała doświadczeń, umiejętności, 
kompetencji oraz zyskiwała pozytywną opinię w środowisku naukowym. Poszerzał się 
także zakres zadań tej jednostki. W  2003  r. jednostka zaangażowała się w  prace nad 
budową regionalnej strategii innowacji dla województwa zachodniopomorskiego. Jej 
pracownicy, analizując potencjał innowacyjny regionu, dostrzegli ograniczenia inno-
wacyjności Pomorza Zachodniego w porównaniu z innymi województwami w Polsce. 
Zdiagnozowano występowanie w  nim wielu barier innowacyjności, które utrudniały 
zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i  całego regionu. Za istotną przeszkodę 
w poprawie innowacyjności Pomorza Zachodniego uznano niedostateczne wsparcie in-
nowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. 

Podjęto decyzję o wykorzystaniu umiejętności i doświadczeń kadry BPM do wspie-
rania naukowców z Politechniki Szczecińskiej podczas prób nawiązywania kontaktów ze 
środowiskiem przedsiębiorców i przenoszenia wyników prac badawczych do gospodar-
ki. Pracownicy jednostki stale uczyli się trudnej sztuki doradztwa w zakresie transferu 
technologii od bardziej doświadczonych ekspertów krajowych (z ośrodków w Poznaniu 
i we Wrocławiu) oraz podczas szkoleń prowadzonych przez specjalistów zagranicznych. 
Dzięki temu uzyskali umiejętności i  kompetencje w  zakresie wspierania kooperacji 
naukowców i przedsiębiorców Pomorza Zachodniego, tworzenia wspólnych inicjatyw 
oraz poszukiwania i przygotowywania ofert technologicznych naukowców Politechniki 
Szczecińskiej. Realizacja tych zadań wymagała rozwoju jednostki, zmiany jego struktury 
i zwiększenia zatrudnienia. 

W 2004 r. w strukturze Biura stworzono Ośrodek Przekazu Innowacji, wchodzący 
w skład ogólnoeuropejskiej sieci Innovation Relay Centre (IRC). Do grupy pracowni-
ków dołączyły osoby specjalizujące się w  transferze technologii. W tym samym roku 
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stworzono Centrum Informacji dla Naukowców, które miało za zadanie wspierać pra-
cowników naukowych w rozwoju ich kariery oraz zwiększanie mobilności kadry nauko-
wej przez staże i stypendia. Ośrodek starał się poszukiwać nowych kierunków aktyw-
ności swojej kadry na potrzeby regionu, przy czym inspiracją były kontakty z innymi, 
bardziej rozwiniętymi w  kraju ośrodkami wspierania innowacji, np. z  Wrocławskim 
Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem 
Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Centrum 
Innowacji FIRE w  Warszawie, a  także uczestnictwo w  projektach koordynowanych 
przez inne regiony. 

Nową działalność postanowiono ukierunkować na obszary, w których zauważono 
zapotrzebowanie na wsparcie w województwie zachodniopomorskim lub których roz-
wój umożliwiał stworzenie w regionie trwałych więzi między sektorem nauki a przed-
siębiorcami, pobudzenie przedsiębiorczości akademickiej oraz sprzyjał komercjalizacji 
wiedzy. Poszerzenie oferty Biura znalazło akceptację władz uczelni, a finansowanie tego 
typu przedsięwzięć realizowano ze środków funduszy strukturalnych. Dzięki aktywno-
ści jednostki, Pomorze Zachodnie stało się liderem wspierania innowacji.

W latach 2005–2008 Biuro uczestniczyło w tworzeniu regionalnego systemu inno-
wacji jako koordynator działań instytucji otoczenia biznesu w województwie. Analizując 
potencjał regionu, ustalono kierunki aktywności gospodarczej województwa i  branże 
dominujące, co pozwoliło określić jego perspektywy rozwoju. W wyniku prac na strate-
gią rozwoju tych branż i wykorzystania ich dla rozwoju województwa zachodniopomor-
skiego wyłoniono koncepcję utworzenia w nim kilku klastrów (chemicznego, drzewno-
meblarskiego, spożywczego i  rybnego oraz technologii informatycznych). Rozpoczęto 
także prace organizacyjne nad ich stworzeniem i włączeniem w sieć współpracy z pol-
skimi i europejskimi strukturami podobnego typu.

Zwiększanie zakresu działań związanych ze wspieraniem innowacji, przedsię-
biorczości akademickiej oraz transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w skali 
regionu spowodowało konieczność zmiany dotychczasowej formuły organizacyjnej 
Biura Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej. Nie wystarczała 
do realizacji wszystkich oferowanych usług i właściwej identyfikacji tej jednostki na 
rynku. Przekształcono ją, na mocy porozumienia rektora Politechniki Szczecińskiej 
i  marszałka województwa zachodniopomorskiego z  dnia 1 grudnia 2007  r., w  Re-
gionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT). Podmiot ten działał 
najpierw jako jednostka uczelniana Politechniki Szczecińskiej, a od 1 stycznia 2009 r., 
po połączeniu tej szkoły wyższej z  Akademią Rolniczą w  Szczecinie, funkcjonuje 
jako ośrodek innowacji przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie. 

W wyniku przekształceń i rozwoju struktury RCIiTT w 2011 r. zatrudnia 20 pra-
cowników zajmujących się działalnością podstawową i 3 osoby personelu administra-
cyjno-finansowego. Zespół Centrum posiada właściwe doświadczenie i  kompetencje 
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do prowadzenia negocjacji z kontrahentami biznesowymi, a pracownicy posługują się 
biegle 7 językami. Jednostka obsługuje 600 klientów (przedsiębiorców i naukowców) 
rocznie, a jej pracownicy świadczą 400 usług doradczych w ciągu roku. Każdego roku 
Centrum wspomaga 30 klientów – pracowników uczelni i przedsiębiorców – w przygo-
towaniu projektów (naukowo-badawczych, innowacyjnych)27. Dzięki ich pomocy ze-
społy badawcze szczecińskich uczelni współpracują aktywnie z ponad 200 partnerami 
naukowymi i gospodarczymi z 24 krajów Europy. 

Obecnie jako instytucja wsparcia innowacji RCIiTT prowadzi działalność dorad-
czą i  szkoleniową kierowaną do przedsiębiorców, naukowców i  absolwentów szkół 
wyższych w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wspie-
rania przedsiębiorczości akademickiej. Podejmuje także działania wspomagające two-
rzenie i koordynację powiązań między środowiskiem naukowym a gospodarką, a tak-
że rozwój klastrów przemysłowych i  usługowych w  regionie zachodniopomorskim. 
Jednostka oferuje wiele swoich usług bezpłatnie, ponieważ są realizowane w ramach 
programów współfinansowanych przez UE i ze środków Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. 

Regionalne Centrum Innowacji i  Transferu Technologii jest jednostką uczelnianą 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, podlegającą Rek-
torowi. Jej działalność jest finansowana ze środków statutowych (środki uczelni, granty 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i środki z programów UE) oraz z przycho-
dów uzyskiwanych ze świadczenia usług komercyjnych. 

Jego struktura organizacyjna obejmuje Dział Transferu Technologii (9 pracowni-
ków), Dział Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (8 za-
trudnionych), Dział Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (2 pracowników) 
oraz sekcję administracyjno-finansową (3 pracowników)28. Obecnie działalność RCIiTT 
ukierunkowana jest przede wszystkim na wspieranie inicjatyw służących rozwojowi re-
gionu przez wzrost innowacyjności podmiotów gospodarczych i  stworzenie trwałych 
powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Do najważniejszych 
zadań tej instytucji należą29:

 • promocja krajowego i  międzynarodowego transferu technologii i  przedsięwzięć 
innowacyjnych, 

 • wspieranie MŚP i pracowników naukowych w zakresie aplikowania o fundusze unij-
ne, ochrony praw własności intelektualnej oraz udziału w badaniach w ramach VII 
programu ramowego UE (w przyszłości także kolejnych takich inicjatyw),

 • wsparcie klastrów regionalnych i przedsiębiorczości akademickiej.
Wymienione zadania realizują poszczególne działy ośrodka innowacji. Wspie-

rają naukowców i firmy we wprowadzaniu innowacji, pokonywaniu barier występu-
jących w procesach i przedsięwzięciach innowacyjnych. Inspirują naukowców i wy-
nalazców do podjęcia ryzyka własnej działalności gospodarczej i pomagają w reali-
zacji takiego pomysłu. Przedstawione obszary aktywności Centrum pozwalają po-
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dzielić ofertę wsparcia biznesu i nauki na trzy grupy. Umożliwiają one szczegółowe 
określenie zakresu świadczonych usług dla przedsiębiorców, naukowców i dla przy-
szłych przedsiębiorców. 

Dział Transferu Technologii umożliwia przedsiębiorcom dostęp do nowych techno-
logii, opracowanych przez naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w Szczecinie oraz przez zagraniczne podmioty. Wspomaga i ułatwia nawiązy-
wanie kontaktów z partnerami biznesowymi, a także z naukowcami z innych krajowych 
lub zagranicznych ośrodków naukowych i badawczych. Jest to możliwe dzięki przyna-
leżności ośrodka do międzynarodowej sieci instytucji Enterprise Europe Network, gro-
madzącej wiedzę na temat potrzeb firm i przedsiębiorców w Europie. RCIiTT posiada 
także ofertę szkoleniową i doradczą dla przedsiębiorców, np. poświęconą najnowszym 
branżowym rozwiązaniom technologicznym, zarządzaniu innowacjami, pozyskiwaniu 
funduszy i tworzeniu biznesplanów. 

Pomoc w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych wiąże się prowadzeniem 
takich usług dla przedsiębiorców, jak: indywidualne doradztwo, rozpoznanie potrzeb 
firmy, pomoc w znalezieniu partnera, dysponującego odpowiednią technologią, pełne 
wsparcie i doradztwo podczas negocjacji biznesowych i transferu technologii, organizo-
wanie giełd kooperacyjnych, podczas których następuje poszukiwanie partnerów i tech-
nologii oraz kojarzenie podmiotów chętnych do współpracy, wsparcie firm podczas mi-
sji gospodarczych i targów.

Pracownicy Działu Transferu Technologii angażują się również w tworzenie wię-
zi partnerskich między przedsiębiorcami a innymi uczestnikami procesów gospodar-
czych (np. innowacyjnych) w ramach branżowych klastrów technologicznych w regio-
nie zachodniopomorskim, np. klastra chemicznego „Zielona Chemia”. Wsparcie dla 
przedsiębiorców obejmuje także pomoc Działu Transferu Technologii w zakresie: ana-
liz wybranych rynków, opracowania strategii wejścia na zagraniczne rynki, oceny po-
tencjału konkurencji, oceny rynkowego zapotrzebowania oraz nasycenia proponowa-
nymi przez przedsiębiorcę (firmę) produktami lub usługami, a także szacowania opty-
malnego poziomu cen. Usługi te zapewniają przedsiębiorcom kompleksową ocenę ry-
zyka planowanego przedsięwzięcia innowacyjnego i  planowanej ekspansji rynkowej. 
Eksperci Centrum mogą także wskazać nowe, niedostrzegane przez firmę, sposoby wy-
korzystania innowacji, zapewniające sukces rynkowy. Niekiedy przedsiębiorcy propo-
nuje się możliwą do wykorzystania strategię działania, odmienną od dotychczas pla-
nowanej. Pracownicy ośrodka przygotowują także ocenę efektywności potencjalnego 
przedsięwzięcia innowacyjnego, a w przypadku skłonności firmy do realizowania go 
na rynkach międzynarodowych, starają się również zbadać potencjalną efektywność 
tego pomysłu biznesowego. Bardzo istotnymi usługami Działu Transferu Technologii 
dla firm jest audyt technologiczny oraz wydawanie opinii o innowacyjności technolo-
gii. Ta ostatnia usługa staje się dla przedsiębiorców podstawą do starania się o dotacje 
unijne na zrealizowanie inwestycji pozwalającej poprawić innowacyjność i konkuren-
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cyjność przedsiębiorstwa (np. w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospo-
darka”, projektów celowych Naczelnej Organizacji Technicznej ze środków krajowych 
lub korzystając z kredytu technologicznego).

Szczeciński ośrodek innowacji posiada także ofertę usług proinnowacyjnych skie-
rowaną do naukowców. Obejmuje ona takie działania, jak: pomoc w przygotowywaniu 
wniosków na projekty badawcze i ubieganiu się o fundusze na badania i rozwój, wsparcie 
przy nawiązywaniu międzynarodowej współpracy naukowców (przede wszystkim pra-
cowników ZUT w Szczecinie), informowanie o możliwościach zatrudnienia i ułatwia-
nie rozwoju kadry naukowej oraz jej mobilności. W tym celu pracownicy Działu Regio-
nalnego Punktu Kontaktowego gromadzą i przekazują naukowcom (za pomocą poczty 
elektronicznej, biuletynów elektronicznych i w postaci drukowanej) informacje o wol-
nych etatach i stypendiach badawczo-naukowych w kraju i za granicą, o otwartych kon-
kursach (umożliwiających otrzymanie środków finansowych na udział w konferencjach, 
organizację warsztatów i realizację własnych badań na terenie kraju), służą wsparciem 
przy wyjeździe do zagranicznego ośrodka badawczego, a także udzielają pomocy przy 
przygotowaniu wniosku o stypendium zagraniczne.

Ostatnia grupa usług RCIiTT skierowana jest do przyszłych przedsiębiorców. Tym 
zajmują się przede wszystkim pracownicy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści, będącego częścią RCIiTT. Prowadzone przez ekspertów Centrum szkolenia indywi-
dualne i doradztwo zapewniają przyszłym przedsiębiorcom30 pomoc w rozwiązywaniu 
wszystkich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szcze-
gólnego wsparcia udziela się przedsiębiorcom gotowym stworzyć firmy odpryskowe, 
wykorzystujące posiadaną wiedzę technologiczną. Ośrodek wspólnie z Polską Fundacją 
Przedsiębiorczości realizuje program INNOSTART. Jego celem jest wsparcie studentów 
i  młodych naukowców chcących uruchomić działalność gospodarczą31. Pracownicy 
Centrum zajmują się także oceną pomysłu biznesowego przyszłego przedsiębiorcy. Jeżeli 
dotyczy on wykorzystania innowacji, to dokonują oceny potencjału rynkowego przed-
sięwzięcia i  jego efektywności ekonomicznej. Kadra ośrodka stara się także wskazać 
możliwości znalezienia inwestora (kapitału wysokiego ryzyka, anioła biznesu) i organi-
zuje spotkania inwestora z przyszłym przedsiębiorcą. Wspomaga go również w przygo-
towaniu biznesplanu, niezbędnego do oceny przedsięwzięcia i podjęcia rozmów bizne-
sowych z potencjalnym inwestorem. W przypadku powstania firmy, RCIiTT podejmuje 
się także jej promocji. 

Prawie 12-letnia działalność szczecińskiego ośrodka innowacji i realizacja jego za-
dań najpierw w strukturze Politechniki Szczecińskiej, a od 2009 r. w strukturze Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przyczyniła się do powstania więzi 
między jednostkami sektora B + R a przedsiębiorstwami w regionie Pomorza Zachod-
niego. Długoletnia praca nad stworzeniem odpowiedniego środowiska regionalnego dla 
kooperacji naukowców i przedsiębiorców z branż mających w województwie szanse na 
rozwój skłoniła potencjalnych partnerów w regionie do zorganizowania czterech kla-
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strów branżowych oraz doprowadziła do zorganizowania i koordynowania kilku bran-
żowych centrów kompetencji, działających m.in. w branżach: chemicznej, spożywczej, 
drzewno-meblarskiej i technologii informacyjnych.

Działalność RCIiTT zmierzająca do stworzenia efektywnego systemu innowacji na 
Pomorzu Zachodnim obejmuje także współorganizowanie od 2008 r. dorocznych tar-
gów przemysłu chemicznego wraz z branżową konferencją naukowo-techniczną oraz 
giełdą kooperacyjną „Chemika” Szczecin. Ta ostatnia stała się miejscem międzynaro-
dowych kontaktów branżowych, skupiając przedstawicieli branży chemicznej z Polski 
i  Europy oraz naukowców zajmujących się technologiami istotnymi dla tego sektora 
gospodarki. 

Podczas targów jest możliwe prezentowanie firm na stoiskach wystawienniczych, ale 
także uczestniczenie w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji nauko-
wej. Jako prelegenci uczestniczą w niej zarówno naukowcy, jak i praktycy gospodarczy, 
a także przedstawiciele władzy regionalnej oraz instytucji wsparcia innowacji i przedsię-
biorczości.

Istotnym obszarem aktywności szczecińskiego ośrodka innowacji jest transfer tech-
nologii i komercjalizacja wiedzy. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Centrum 
wynika, że w latach 2008–2010 dokonano 15 tego rodzaju przedsięwzięć w skali mię-
dzynarodowej. Partnerami zagranicznymi polskich firm były podmioty z Belgii, Włoch, 
Stanów Zjednoczonych, Danii, Szwecji, Niemiec i Francji. Transfer odbywał się w ob-
szarze takich branż, jak: informatyczna, chemiczna, maszynowa, wytwarzanie energii 
odnawialnej, automatyka i  przetwórstwo rybne. W  tym okresie pracownicy RCIiTT 
wspomagali także negocjacje 62 umów handlowych, doprowadzili do zawarcia 4 umów 
handlowych, wspierali negocjacje 20 umów badawczych i  doprowadzili do zawarcia 
2 umów o współpracy badawczo-rozwojowej, a także wspomagali prowadzenie 75 nego-
cjacji technologicznych.

Przedstawione efekty działalności Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii przy ZUT w Szczecinie wskazują na to, że jest on bardzo istotnym pod-
miotem regionalnego systemu transferu technologii i  komercjalizacji wiedzy. Jego 
zakres wsparcia i kompetencje kadry umożliwiły stworzenie podstaw do nawiązania 
trwałych więzi współpracy między naukowcami a  przedsiębiorcami oraz doprowa-
dziły do realizowania transferu technologii, który zapewnił poprawę innowacyjności 
i konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw. Ośrodek ten stanowi przykład efek-
tywnego działania instytucji wspierania innowacji w  Polsce. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników tej instytucji, znacznie zwiększyły się gotowość i zdolność do współpra-
cy wszystkich uczestników systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy na 
Pomorzu Zachodnim. Można więc mieć nadzieję, że w kolejnych latach pozycja wo-
jewództwa zachodniopomorskiego w rankingach innowacyjności polskich regionów  
się poprawi.
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Podsumowanie
Wszystkie nowoczesne teorie i strategie wzrostu gospodarczego kraju i regionów trak-

tują wiedzę i transfer technologii jako najważniejsze czynniki wzrostu i rozwoju gospodar-
czego. Istotnym czynnikiem sprzyjającym innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki 
jest organizowanie i wzmacnianie powiązań między instytucjami naukowo-badawczymi 
(dostarczającymi nowe rozwiązania) a podmiotami gospodarczymi, zgłaszającymi zapo-
trzebowanie na innowacje. Powiązania te powinny mieć charakter transferu technologii 
z sektora nauki do biznesu w ramach wzajemnych interakcji i sprzężeń zwrotnych między 
uczestnikami procesów innowacyjnych. Procesy te (tworzenie wiedzy, transfer technolo-
gii i komercjalizacja nowych rozwiązań) wymagają wsparcia za pomocą specyficznych 
usług proinnowacyjnych, które świadczą ośrodki innowacji. Przykład Regionalnego Cen-
trum Innowacji i Transferu Technologii ze Szczecina wskazuje, że odgrywają one istotną 
rolę w tworzeniu regionalnych systemów innowacji, a  ich działanie pozwala zwiększyć 
innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw w regionie.
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współczesnych technologii i rosnących kosztów procesów innowacyjnych.

9 P. Głodek i in., Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność 
i transfer technologii, PARP, Warszawa 2005.

10 Więcej na ten temat w: Innowacje i  transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, 
Warszawa 2005, s. 30–33.

11 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii…., op.cit., s. 12.
12 System transferu technologii…, op.cit., s. 12.
13 Transfer technologii można klasyfikować według różnych kryteriów na: krajowy i międzynarodowy, ko-

mercyjny i niekomercyjny, pionowy i poziomy, formalny i nieformalny, pasywny i aktywny i in. Więcej na ten 
temat w opracowaniu: Innowacje i transfer technologii…, op.cit. s. 168–169 oraz P. Głodek, M. Gołębiowski, 
Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, t. 1, Ogólnopolska Sieć STIM, Warszawa 2006.

14 R. Rycroft, Self-organizing innovation networks: implications for globalization, Occasional Paper Series 
CSGOP-03-07, The GW Center for the Study of Globalization, The George Washington University, Washing-
ton 2003, February 24; R. Rycroft, Technology-based globalization indicators: the centrality of innovation 
network data, „Technology in Society”, 2003, vol. 25, s. 299–317.

15 System transferu technologii…, op.cit., s. 13.
16 Innowacje i transfer technologii..., op.cit., s. 84.
17 W. Włosiński, Przepływ wiedzy z uczelni do gospodarki, [w:] Uczelnie a innowacyjność gospodarki, 

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, z. XXVIII, Warszawa 2004, s. 9–10.
18 System transferu technologii…, op.cit., s. 14.
19 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010, 

s. 20–21. W opracowaniu tym można znaleźć informacje na temat poszczególnych typów instytucji wsparcia.
20 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości…, op.cit., s. 17–20. 
21 K.B. Matusiak, Pojęcie i rola ośrodków innowacji w gospodarce narodowej, [w:] Głodek P. i in., Ośrodki 

innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, PARP, 
Warszawa 2005, s. 9.

22 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości…, op.cit. s. 24–25.
23 K.B. Matusiak, Pojęcie i rola ośrodków innowacji..., op.cit., s. 9.
24 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii..., op.cit., s. 44–45.
25 Ibidem, s. 121–128, 149–150.
26 Opis przypadku powstał na podstawie informacji i  materiałów uzyskanych w  marcu 2011  r. od Ja-

śminy Soleckiej i Joanny Niemcewicz, kierujących Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
w Szczecinie.

27 Krótka historia innowacji, [w:] Moda na sukces w Zachodniopomorskim. 10 lat wspieramy innowacje, 
folder reklamowy RCIiTT, RCIiTT, ZUT w Szczecinie, Szczecin 2010.

28 Informacje zamieszczone na stronie internetowej RCIiTT, http://www.innowacje.zut.edu.pl.
29 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii wspiera innowacyjność, „Inżynier”, 2008, nr 1 

(32), http://www.innowacje.zut.edu.pl.
30 Mogą nimi zostać studenci, absolwenci uczelni, doktoranci lub naukowcy gotowi ponieść ryzyko i wy-

korzystać swoją wiedzę do prowadzenia spółki technologicznej lub innej działalności gospodarczej.
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31 Nowe znaczy lepsze, [w:] Moda na sukces w Zachodniopomorskim. 10 lat wspieramy innowacje, folder 
reklamowy RCIiTT, RCIiTT, ZUT w Szczecinie, Szczecin 2010.
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Supporting the technology transfer and knowledge commercialisation 
as a determinant of the increase in innovativeness  

and competitiveness of the enterprises in the region

Summary

The article presents the essence and methods of supporting the technology transfer 
and knowledge commercialisation in the region. The authoress describes functioning of 
that system. Innovation centres are an important element of the system of technology 
transfer and knowledge commercialisation. Using case study, the authoress presents the 
effects of operating one of the longest existing centres in Poland – Regional Centre for 
Innovation and Technology Transfer in Szczecin. This example was used to prove that 
supporting technology transfer and knowledge commercialisation provides many bene-
fits for participants of the innovation processes in the region.
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Współpraca przedsiębiorstw 
w teorii i praktyce polskiej

Wstęp

Artykuł rozpoczyna przegląd publikacji naukowych na temat współdziałania przed-
siębiorstw. W dalszej części zaprezentowane zostały wybrane wyniki badań współpra-
cy podejmowanej przez polskie przedsiębiorstwa. Na tym tle przedstawiono rezultaty 
badania intensywności współpracy z  różnymi typami partnerów, nawiązywanej przez 
średniej wielkości przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce.

Pojęcie współpracy, jej formy i motywy

Słownik poprawnej polszczyzny dopuszcza stosowanie słowa „kooperacja”, zaczerp-
niętego z języka angielskiego. Jego autorzy sugerują jednak używanie synonimów, jaki-
mi są określenia „współpraca” i „współdziałanie”1. Ich brzmienie wskazuje wyraźnie na 
znaczenie tych słów, określających wspólne podejmowanie pracy/działań przez różne 
podmioty. Podmiotami tymi mogą być pojedyncze osoby, ich grupy czy też organizacje. 
Współpracują zatem (kooperują) również przedsiębiorstwa, podejmując wspólne dzia-
łania. Są one następstwem nawiązania relacji między przedsiębiorstwami. W polskim 
piśmiennictwie ekonomicznym słowa „współpraca”, „współdziałanie” i „kooperacja” sto-
sowane są z reguły zamiennie. W tytule artykułu opublikowanego przez M. Romanow-
ską i M. Trockiego pojawiło się słowo „współdziałanie”, natomiast w tekście autorzy po-
sługują się określeniem „kooperacja” (kooperacja pozytywna i negatywna, umiejętności 
kooperacyjne, równowaga kooperacyjna itd.)2. Słowo „współpraca” dominuje natomiast 
w tekstach dotyczących marketingu partnerskiego (relacyjnego). Niekiedy współpracę 
przeciwstawia się konfliktowi między przedsiębiorstwami3. Choć konflikty zdarzają się 
również między podmiotami powiązanymi relacjami kooperacyjnymi.

W języku angielskim funkcjonują dwa terminy odnoszące się do relacji między pod-
miotami rynkowymi (dwoma lub większą ich liczbą). Chodzi o  wyrazy collaboration 
i cooperation. Na ogół są one używane zamiennie. Wielu autorów, na których prace po-
wołano się poniżej, stosuje te określenia jako synonimy. Należy dodać, że w języku an-
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gielskim słowo collaboration nie wywołuje negatywnych skojarzeń, tak jak w języku pol-
skim określenie „kolaboracja”. W niektórych jednak publikacjach angielskojęzycznych 
znaczenie obu wspomnianych określeń jest różnicowane. To zróżnicowanie pokazują 
przetłumaczone poniżej definicje.

„Kolaboracja między przedsiębiorstwami odnosi się do relacji między partnerami 
biznesowymi, w których każdy podmiot uczy się od partnerów i dzięki temu skuteczniej 
realizuje własne cele. Kolaborujące ze sobą przedsiębiorstwa pozostają autonomiczne, 
relacje między nimi mogą być w każdej chwili zerwane, a zerwanie to nie ma wpływu na 
realizację celów przez poszczególne podmioty”4.

Inaczej definiowane jest pojęcie współpracy (kooperacji). „Współpraca między przed-
siębiorstwami występuje wtedy, gdy przedsiębiorstwa pracują razem, aby zrealizować 
pewien wspólny cel. W takich związkach, żadne z przedsiębiorstw nie może skutecznie 
konkurować bez stałego wsparcia innych partnerów”5. Na przykład, montownie samocho-
dów, aby zrealizować swoje cele produkcyjne i sprzedażowe, nie mogą obejść się bez sie-
ci kooperantów. Zarazem cele przedsiębiorstw (dostawców, dealerów) współpracujących 
z producentem samochodów są ściśle podporządkowane celom zakładów montażowych. 

Podobne podejście do definiowania współpracy znajdujemy w  innym sformuło-
waniu. Wskazuje się w nim, że współpraca wymaga skoordynowanego rozwiązywania 
problemu przez partnerów, a  powodzenie przedsięwzięcia uzależnione jest od odpo-
wiedniego wkładu każdego z nich. Autorzy tej definicji traktują jednak kolaborację jako 
specyficzną formę współpracy. Jej specyfika w ich przekonaniu, polega na tym, że part-
nerzy wspólnie realizują pojedyncze zadanie6.

Kolejna definicja współpracy opisuje ją jako „skoordynowane dzięki nawiązanym re-
lacjom, identyczne lub komplementarne działania przedsiębiorstw podejmowane przez 
nie w celu osiągnięcia rezultatów pożądanych przez wszystkie zainteresowane strony...”7. 
Autorzy tej definicji badali relacje między producentami a pośrednikami. W tym przy-
padku również mamy do czynienia ze współzależnością realizacji celów partnerów 
współpracy. Cele sprzedażowe producenta uzależnione są od wykonania zadań przez 
pośrednika, a  równocześnie cele rynkowe pośrednika będą mogły być zrealizowane 
w sytuacji, gdy producent zaopatrzy go w odpowiedni towar w pożądanej ilości.

Dla współpracy charakterystyczne jest zatem równoczesne realizowanie przez part-
nerów celów wspólnych i indywidualnych oraz dobrowolność wchodzenia w relacje. Ta 
równoczesność realizacji różnych celów przez współpracujące przedsiębiorstwa powo-
duje, że relacje kooperacyjne bywają skomplikowane. W literaturze można spotkać się 
z następującą kategoryzacją celów (interesów) współpracujących partnerów8: 

 • indywidualne cele (indywidualne interesy) motywujące do wchodzenia w związki 
kooperacyjne,

 • strategiczne interesy partnerów, które starają się oni chronić (np. wynikające z  in-
nych powiązań kooperacyjnych),

 • wspólne interesy wynikające ze wspólnoty celów wszystkich partnerów. 
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Związki kooperacyjne wymagają ustalenia pewnych norm służących pogodzeniu 
tych interesów (celów). Normy te, to „wpływające na funkcjonowanie grupy, podzielane 
przez wszystkich członków oczekiwania sugerujące, które zachowania uczestników są 
traktowane jako odpowiednie, a które jako niedopuszczalne”9. Można spotkać się z po-
glądem, że na funkcjonowanie związku kooperacyjnego pozytywnie wpływają nie tylko 
normy odnoszące się do relacji między partnerami, ale także normy sugerujące sposoby 
realizacji indywidualnych celów (interesów)10. Co więcej, uczestnicy takiego związku 
oczekują zazwyczaj pewnego marginesu autonomii, który powinien zostać określony 
kolejną kategorią norm11.

Potraktowanie współpracy jako norm relacyjnych, które zastępują formalne normy 
kontraktowe charakterystyczne jest dla piśmiennictwa na temat kanałów dystrybucji12. 
Współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa tworzą sieć powiązań. W przypadku dużych 
producentów, takich jak wytwórcy samochodów, sieci te są zazwyczaj wielopoziomowe. 
Pojęcie sieci jest jednak powszechnie używane w literaturze dla nazwania struktury skła-
dającej się przynajmniej z dwu współpracujących przedsiębiorstw. Choć nie ma jednej, 
powszechnie przyjętej definicji sieci przedsiębiorstw, określenie to jest często używane 
w piśmiennictwie. Używa się go dla opisania różnych rodzajów powiązań13. Wspomina 
się na przykład o sieciach strategicznych (strategic networks) czy sieciach wirtualnych 
(virtual networks)14.

Dzięki sieciom strategicznym przedsiębiorstwo zyskuje (przynajmniej potencjal-
nie) dostęp „do informacji, zasobów, rynków i technologii, osiągając korzyści wynikają-
ce z uczenia się, skali i zakresu, co umożliwia realizację takich celów strategicznych jak 
rozłożenie ryzyka i outsourcing poszczególnych części łańcucha tworzenia wartości oraz 
funkcji w organizacji”15. Inne korzyści z uczestniczenia w sieci wymieniane w literaturze 
to: skracanie czasu wprowadzenia towarów na rynek oraz czasu dostawy, zwiększenie stop-
nia wykorzystania zasobów materialnych, pozyskanie umiejętności i wiedzy, zwiększenie 
udziału w rynku16. Sieci strategiczne powstają dobrowolnie i mogą mieć różne formy. Do 
takich form zalicza się alianse strategiczne czy wspólne przedsięwzięcia (joint ventures)17.

Alianse strategiczne, jako forma, która zyskała bardzo duże znaczenie w relacjach mię-
dzy przedsiębiorstwami, były i są tematem licznych publikacji. Definiuje się je jako takie 
formy współpracy między organizacjami, które polegają na kojarzeniu zasobów i umie-
jętności partnerów w celu osiągania ich wspólnych celów, przy zachowaniu prawnej od-
rębności współpracujących podmiotów18. Zawiązywanie aliansów strategicznych ma na 
celu poprawę pozycji konkurencyjnej partnerów, często dzięki wzmacnianiu wspólnego 
potencjału w zakresie B&R, marketingu, technologii. Nie każdy zatem przejaw współpracy 
między przedsiębiorstwami jest klasyfikowany jako alians strategiczny. Aby zasłużyć na 
to miano, współpraca musi być skierowana na osiąganie trwałej przewagi konkurencyj-
nej. Sama współpraca nie musi jednak być długotrwała. Może, na przykład, przewidywać 
wspólne opracowanie nowego produktu w pewnych ramach czasowych19. Oczywiście ko-
rzyści z realizacji projektu mogą być przez partnerów osiągane przez długi czas.
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Poszczególni autorzy wymieniają wiele form aliansów strategicznych, zarówno 
o charakterze horyzontalnym, jak i wertykalnym. Obszerną listę takich form opracowali 
F.T. Xie i W.J. Johnson. Znalazły się na niej następujące pozycje20:

 • wspólne przedsięwzięcia (joint ventures),
 • systemy JIT,
 • alianse zakupowe,
 • partnerstwo dostawca–odbiorca,
 • alianse w zakresie B&R,
 • koalicje marketingowe,
 • alianse typu co-marketing,
 • produkcja wspólna/licencjonowana,
 • międzynarodowe alianse strategiczne,
 • alianse dystrybucyjne,
 • wymiana technologii i cross-licensing,
 • wspólne poszukiwanie i pozyskiwanie surowców,
 • wspólne opracowanie produktu,
 • marketing wzajemny,
 • wzajemne usługi posprzedażowe,
 • franchising,
 • alianse zarządzania klientami,
 • alianse logistyczne,
 • integracja łańcucha zaopatrzenia,
 • alianse służące uczeniu się,
 • alianse marek (co-branding). 

Każda z form aliansów daje wszystkim stronom korzyści z uczestniczenia w nich. Na 
przykład, alianse dystrybucyjne są zawiązywane przede wszystkim w związku z dzia-
łalnością na nowym rynku. Jeden z partnerów zyskuje z reguły dostęp do sieci zbytu, 
natomiast drugi – lepsze wykorzystanie potencjału kanałów dystrybucji. Alianse marek 
polegają na połączeniu atrybutów dwu lub większej liczby znaków towarowych w celu 
zaproponowania wspólnie przez partnerów ulepszonej oferty. Z kolei alianse w zakresie 
B&R odnoszą się do współpracy na rzecz innowacji procesowej lub produktowej (co-
operative innovation, collaborative innovation). W tym drugim przypadku, chodzi nie 
tylko o modyfikacje techniczne produktów, ale także o uatrakcyjnienie ich dzięki doda-
niu usług uzupełniających ofertę21. Współpraca taka jest nawiązywana w sytuacji, gdy 
żadne z przedsiębiorstw nie mogłoby zrealizować innowacji, bazując jedynie na wła-
snych zasobach, w tym przede wszystkim zasobach wiedzy. Relacje tego rodzaju nawią-
zywane są z parterami usytuowanymi w górę lub w dół łańcucha dostaw22. Ich rozwój 
wynika przede wszystkim z upowszechnienia nowoczesnych technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych, stąd w ich implementacji kluczowe znaczenie ma odpowied-
nie zarządzanie danymi i  informacjami. Do porozumiewania się partnerzy stosują 
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takie narzędzia, jak e-mail czy wideokonferencje. Równocześnie wszyscy uczestnicy 
aliansu mają dostęp do wspólnych materiałów dzięki takim technikom jak file-trans-
fer, file-sharing, data exchange, data base sharing23. Dodać należy, że współpraca na 
rzecz innowacji oznacza „aktywne zaangażowanie partnerów w projekty B&R i  inne 
technologiczne projekty innowacyjne realizowane wspólnie z  innymi przedsiębior-
stwami”24. Określenie „aktywne” wyklucza zaliczanie do współpracy na rzecz innowa-
cji sytuacji zakupu nowej technologii od zewnętrznego dostawcy (outsourcing w celu  
obniżenia kosztów).

Alianse są nawiązywane, rozwijają się, a po pewnym czasie są rozwiązywane. Wyco-
fanie się z aliansu może być spowodowane czynnikami leżącymi po stronie jednego lub 
wielu partnerów lub też okolicznościami zewnętrznymi (np. zmiana przepisów prawa)25. 

Ważne miejsce w teorii nauk o zarządzaniu, jak również w praktyce gospodarczej, 
zyskały sieci wirtualne. Są to tymczasowe struktury zawiązywane przez niezależne 
podmioty dla realizacji konkretnego zadania26. Można spotkać się z poglądem, że we 
współczesnych warunkach hiperkonkurencji te właśnie formy powinny zastąpić trwałe 
powiązania kooperacyjne, jako lepiej dostosowane do wyzwań współczesnych rynków. 
Jak podkreślają liczni autorzy, takie czynniki, jak: globalizacja rynków sprzedaży i za-
opatrzenia, skracanie się cykli życia produktów, szybkie tempo postępu technicznego 
i zmiany oczekiwań klientów wymagających adresowania do nich zindywidualizowanych 
ofert, zmuszają przedsiębiorstwa do zrewidowania starych sposobów funkcjonowania 
w kierunku modeli bardziej niż uprzednio elastycznych, umożliwiających dostosowanie 
się do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb odbiorców. To uelastycznienie jest 
osiągane dzięki pozostawieniu w ramach działalności przedsiębiorstw jedynie procesów, 
określanych jako rdzenne i przekazaniu do realizacji pozostałych wybranym partnerom 
biznesowym27. W tej sytuacji pozycja konkurencyjna poszczególnych podmiotów ryn-
kowych wynika nie tylko z  bogactwa ich własnych zasobów i  umiejętności, ale także 
uzależniona jest od zdolności do współpracy z innymi podmiotami i tworzenia nowych 
struktur hybrydowych lub sieciowych28. 

Z  drugiej strony, trwałość powiązań kooperacyjnych ciągle jeszcze w  piśmiennic-
twie prezentowana jest jako zaleta sieci. Uważa się, że kolejne lata powiązań sprzyjają 
zwiększaniu zaufania i  zaangażowania partnerów. Redukują one także listę zachowań 
wzajemnie niepożądanych. Postępuje koordynacja działalności, a przepływy informa-
cyjne nie muszą być już tak intensywne, ponieważ partnerzy dobrze się znają i potrafią 
przewidzieć swoje kolejne kroki. Wszystko to obniża koszty transakcyjne29. 

Niektórzy autorzy sugerują, że alianse strategiczne są formą współpracy relatywnie 
dużych organizacji, podczas gdy mniejsze z nich powinny wchodzić w innego rodzaju 
sieci biznesowe i  powiązania kooperacyjne, które nie wymagają zaoferowania bardzo 
dużych zasobów30. Intensyfikacja globalnej konkurencji skłania przedsiębiorstwa do na-
wiązywania partnerskich relacji z wieloma podmiotami31. W tej sytuacji konkurowanie 
odbywa się na ogół między sieciami a nie indywidualnymi przedsiębiorstwami.
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Ostatnie dekady to czas gwałtownego wzrostu intensywności międzynarodowej 
współpracy przedsiębiorstw i  tworzenia międzynarodowych aliansów strategicznych 
składających się z podmiotów zlokalizowanych w różnych krajach. Proces nawiązywania 
takich relacji przyspieszają takie czynniki, jak: liberalizacja narodowych polityk handlo-
wych, doskonalenie metod transportu i komunikacji32. Nawet relatywnie duże przedsię-
biorstwa potrzebują partnerów, aby móc skutecznie konkurować na odległych rynkach. 
Nawiązują zatem trwałą współpracę z dostawcami, pośrednikami i innymi usługodaw-
cami, a  nawet konkurentami33. Współpraca z  konkurentem ma sens, o  ile zwiększa 
pozycję kooperujących przedsiębiorstw wobec innych dostawców34. W związki koope-
racyjne z konkurentami wchodzą nie tylko duże firmy, ale także małe i średnie przedsię-
biorstwa. Szczególnie te, które nastawiają się na działalność na zagranicznych rynkach. 
Jako przykłady firm podejmujących takie działania mogą posłużyć przedsiębiorstwa  
z Finlandii35.

Definicja określa międzynarodowy alians strategiczny jako „porozumienie o  rela-
tywnie długotrwałej współpracy przedsiębiorstw, w którego wyniku następują transgra-
niczne przepływy i kontakty bazujące na zasobach i/lub strukturach zarządczych nieza-
leżnych partnerów mających swoje siedziby przynajmniej w dwu różnych krajach, którzy 
wspólnie realizują swoje indywidualne cele wynikające z  ich korporacyjnych misji”36. 
Do typowych należą alianse między producentami a ich zagranicznymi pośrednikami37. 
Jak oceniano, już w końcu XX w. większość zawieranych aliansów była tworzona z myślą 
o ekspansji zagranicznej38. Znajomość obcego rynku decydowała o powodzeniu, a po-
zyskanie umiejętności poruszania się po zagranicznym rynku stanowiło nieoceniony 
atut lokalnego partnera. Jednak powodzenie w działalności na rynkach zagranicznych 
uzależnione jest nie tylko od współpracy z zagranicznym partnerem (partnerami), ale 
także od utworzenia sieci relacji z krajowymi kooperantami, współtworzącymi propozy-
cję wartości dla zagranicznego finalnego nabywcy.

Zmiany form organizacyjnych przedsiębiorstw są przede wszystkim rezultatem 
zwiększającej się turbulencji otoczenia, w którym one funkcjonują. Nie wszystkie jednak 
przedsiębiorstwa w  jednakowym stopniu skłaniają się do zawierania aliansów. Można 
spotkać się z poglądem, że o skłonności do wchodzenia w alianse strategiczne decydują: 
produktowo-rynkowe zróżnicowanie działalności przedsiębiorstwa, jego wielkość i stan 
zasobów, wcześniejsze doświadczenia kooperacyjne, stosunek naczelnego kierownictwa 
do tej formy współpracy z partnerami biznesowymi, kultura korporacyjna oraz cechy 
branży i otoczenia39. Różne produkty wymagają różnego natężenia współpracy (rodzaju 
i  liczby interakcji) między członkami aliansu zaangażowanego w  opracowywanie no-
wych produktów40.

Wśród czynników charakteryzujących branże wymienia się przede wszystkim skalę 
działalności uznaną za minimalną, strukturę kosztów, poziom zagrożenia wejściem no-
wych konkurentów oraz przejęciem rynku przez substytuty. Z kolei, do wiodących czyn-
ników otoczenia zaliczane są: zmiany zachowań nabywczych klientów, stopień niepew-
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ności sytuacji rynkowej, tempo postępu technicznego, przepisy prawa41. Część badaczy 
jest zdania, że otoczenie decyduje o potrzebie współpracy wynikającej z chęci skorzysta-
nia z okazji pojawiającej się na zagranicznym rynku42, natomiast o konkretnym kształcie 
współpracy decydują cechy przedsiębiorstwa. Inni poszukują wyjaśnień podejmowania 
współpracy międzynarodowej w  rachunku kosztów transakcyjnych. Współpraca jest 
według nich motywowana chęcią oszczędzania na tych kosztach43.

C. Camison i  A. Villar przeprowadzili badanie wśród ponad 400 hiszpańskich 
przedsiębiorstw przemysłowych w celu zidentyfikowania czynników motywujących 
je do współpracy w  procesach internacjonalizacji44. Oparli się na teorii zasobowej, 
według której przewagę konkurencyjną i wynikające z niej dobre wyniki działalno-
ści gospodarczej osiągną tylko te podmioty, które dysponują pożądanym zestawem 
zasobów i umiejętności. Internacjonalizacja natomiast wynika z nadmiaru zasobów 
i  umiejętności umożliwiających skuteczną konkurencję na rodzimym rynku. Wła-
śnie umiejętności, którymi dysponują przedsiębiorstwa, posłużyły im w badaniu jako 
zmienne skłaniające do podejmowania współpracy międzynarodowej. Umiejętności 
te powinny być możliwe do przeniesienia w skali międzynarodowej45. Mogą to być 
umiejętności techniczne, organizacyjne czy handlowe (marketingowe)46. W  mode-
lu ukazującym czynniki skłaniające do współpracy w  procesie internacjonalizacji 
wspomniani autorzy ujęli trzy zmienne charakteryzujące przedsiębiorstwo: zdolność 
do internacjonalizacji (im mniejsza, tym większa chęć współpracy), dotychczasowe 
zaangażowanie międzynarodowe (im większe tym mniejsza chęć współpracy mię-
dzynarodowej) i strategię różnicowania (im większa zdolność do internacjonalizacji, 
tym większe prawdopodobieństwo przyjęcia strategii różnicowania i im intensywniej 
zastosowana strategia różnicowania, tym większa skłonność do współpracy między-
narodowej). Byli zdania, że to określone umiejętności umożliwiają proponowanie 
wyjątkowych ofert, zróżnicowanych w stosunku do ofert konkurentów, bardziej niż 
zasoby, których układ sprzyja raczej konkurencji kosztowej. W modelu znalazły się 
też zmienne kontrolne, którymi były czynniki otoczenia (niepewność otoczenia kra-
jowego, niepewność otoczenia międzynarodowego, intensywność konkurencji). Ana-
liza danych zebranych metodą ankietową potwierdziła jedynie część sformułowanych 
hipotez. Na przykład, nie zostało potwierdzone przypuszczenie, że przedsiębiorstwa 
o wyższej zdolności do umiędzynarodowienia mają niższą skłonność do współpracy, 
ani że wyższe zaangażowanie na rynkach zagranicznych nie sprzyja współpracy. Wy-
kazano natomiast, że współpraca jest podejmowana chętniej, gdy przedsiębiorstwo 
decyduje się na rynku zagranicznym na strategię różnicowania względem konkuren-
tów. Szczególnie wyraźnie widać to było na przykładzie takich przejawów różnicowa-
nia, jak: reputacja innowatora czy wizerunek pewnego dostawcy, na którym można 
polegać zarówno pod względem jakości wyrobów, jak i obsługi. Podejmowaniu współ-
pracy sprzyjały też: burzliwe otoczenie (lokalne i zagraniczne) i duża intensywność  
konkurencji47.
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Zaangażowanie polskich przedsiębiorstw we współpracę
Zaangażowanie polskich przedsiębiorstw we współpracę było przedmiotem róż-

norodnych badań i analiz, zajmowali się tym naukowcy i agencje rządowe. Problema-
tyce tej poświęcono tematykę konferencji TRANS 2009 i opublikowano kilkadziesiąt 
artykułów omawiających różne aspekty i  formy współdziałania przedsiębiorstw, na-
pisanych przez pracowników naukowych wielu polskich uczelni. Na uwagę zasługu-
je publikacja W. Popławskiego, A. Sudolskiej i  M. Zastempowskiego z  Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiająca współpracę przedsiębiorstw jako wa-
runek zwiększania innowacyjności polskich podmiotów gospodarczych48. Przedmio-
tem zainteresowania ze strony polskich naukowców są ponadto klastry i współpraca 
podmiotów funkcjonujących w ich ramach. Problematyce innowacyjności oraz współ-
pracy jako sposobu zwiększania innowacyjności polskich przedsiębiorstw poświęcony 
został raport z badań pt. „Potencjał innowacyjny polskich małych i  średniej wielko-
ści przedsiębiorstw”, przeprowadzonych na zlecenie PARP49. Badanie to zostało prze-
prowadzone w  listopadzie 2004  r. na dużej próbie tysiąca mikro, małych i  średnich 
przedsiębiorstw ze wszystkich województw Polski. Przedsiębiorstwa pochodziły jed-
nak jedynie z wybranych sekcji PKD50 i w większości reprezentowały branże usługo-
we. Przedmiotem badania była ocena poziomu i skłonności MSP do różnego rodzaju 
innowacji, a także uwarunkowania podejmowania działalności innowacyjnej. Za takie 
uwarunkowanie autor uznał współpracę z różnymi podmiotami, tj. innymi przedsię-
biorstwami, uczelniami, jednostkami B&R. Niestety w opisie badania nie zdefiniowano 
pojęcia współpracy. Wydaje się, że chodzi o relacje długoterminowe, ponieważ w ma-
teriale wspomina się o współpracy w ramach sieci. Nie wspomniano też, czy chodzi 
o przedsiębiorstwa o kapitale polskim, czy o przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. 
Należy się jedynie domyślać, że przedmiotem badania były podmioty działające na te-
renie Polski. Jak pokazują wyniki tego badania, małe i średnie przedsiębiorstwa funk-
cjonujące w 2004 r. w większości nie podejmowały współpracy z innymi podmiotami 
w kraju ani za granicą.

Jak widać w tabeli 1, aż 61,5 % MSP zadeklarowało brak współpracy. Te przedsiębior-
stwa, które zadeklarowały współpracę, współpracowały przede wszystkim z krajowymi 
partnerami, w  tym zwłaszcza z  innymi małymi i  średnimi przedsiębiorstwami. Jedy-
nie 9 % firm dostrzegało korzyści z tworzenia sieci współpracy z innymi podmiotami 
z branży, czyli z konkurentami, jednak nieco więcej, bo 14,4 % przedsiębiorstw zadekla-
rowało faktyczną współpracę z konkurentami51. Zatem niektóre współpracują, mimo że 
nie widzą w tym korzyści. Niską skłonność do współpracy z konkurentami wykazywały 
także MSP o polskim kapitale, badane przez M. Strzyżewską w 2007 r.52 Należy jednak 
dodać, że jeśli chodzi o postawy odnoszące się do współpracy z konkurentami, których 
źródłem są korzyści oczekiwane przez przedsiębiorstwa, to w badaniu z 2004 r. wystę-
powały znaczne różnice między branżami. Wśród podmiotów świadczących usługi edu- 
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TABelA 1. Udziały MSP współpracujących z różnymi typami partnerów w łącznej liczbie 
badanych przedsiębiorstw w 2004 r.

Rodzaj współpracowników Udział w %

Różni krajowi partnerzy 38,0

Inne krajowe MSP 36,7

Różni partnerzy z krajów UE 4,6

MSP z krajów UE 4,4

Różni partnerzy z krajów spoza UE 2,1

MSP spoza krajów UE 1,9

Brak współpracy z jakimikolwiek partnerami 61,5

Źródło: A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005, 
s. 33.

kacyjne korzyści dostrzegało aż 44 %. To zróżnicowanie przedsiębiorstw pod względem 
skłonności do kooperacji i postaw względem różnych jej form uwidoczniło także bada-
nie grupy podmiotów, działających na rynkach zagranicznych i podejmujących różne 
formy współpracy, zrealizowane w  2007  r. przez zespół z  Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu53. Przedsiębiorstwa nowoczesne i innowacyjne dostrzegały korzyści 
ze współpracy na rzecz innowacji, a dane ich dotyczące odbiegają znacznie od średniej 
krajowej. W badaniu z 2004 r. odsetek przedsiębiorstw, które współdziałały z partne-
rami zagranicznymi, był niewielki. Dominowały tu przedsiębiorstwa relatywnie młode 
i niewielkie (mikro). Autor sugeruje, że mogły to być przedstawicielstwa zagranicznych 
przedsiębiorstw54. W tej grupie mogły się również znaleźć małe przedsiębiorstwa od po-
czątku umiędzynarodowione (born globals).

Należy także wspomnieć o publikacjach identyfikujących przyczyny istniejącego sta-
nu rzeczy. Do tej grupy można zaliczyć opracowanie B. Stępień pt. „Międzynarodowa 
kooperacja przemysłowa w ocenie polskich przedsiębiorstw – wyniki badań”. Autorka 
zbadała 126 przedsiębiorstw z  polskim kapitałem, które świadczą produkcyjne usługi 
kooperacyjne na rzecz międzynarodowych firm działających w Polsce. Wyniki pokaza-
ły, że znaczna część tych podmiotów odczuwa różne rodzaje ryzyka wynikającego z tej 
współpracy. Najwięcej przedsiębiorstw obawiało się zdominowania przez międzynaro-
dowego partnera, przy czym im większy był podmiot polski, tym rzadziej odczuwano 
tę groźbę55. Rozważaniom na ten temat poświęcony został artykuł M. Strzyżewskiej 
pt.  „Ryzyko i  niepewność a  współpraca między polskimi MSP”. Autorka dowodzi, że 
przedsiębiorstwa współpracują w sytuacji małego i dużego ryzyka niepomyślnych kon-
sekwencji tej współpracy. Do współdziałania skłaniają je okoliczności, w jakich się zna-
lazły. Należy zgodzić się z autorką, że podejmowanie współpracy wcale nie oznacza peł-
nego zaufania do partnera, może ono być konieczne w danej sytuacji56.
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Zaangażowanie polskich przedsiębiorstw we współpracę było jednym z  tematów 
projektu badawczego zrealizowanego w 2009 r. pt. „Współpraca między przedsiębior-
stwami w  procesach ich umiędzynarodowienia. Analiza polskich średnich przedsię-
biorstw”57. Jak sugeruje jego tytuł, przedmiotem zainteresowania były zależności mię-
dzy internacjonalizacją przedsiębiorstw i podejmowaną przez nie współpracą. Chodziło 
w nim również o stwierdzenie wpływu zaangażowania we współpracę i w umiędzynaro-
dowienie na wyniki przedsiębiorstw. Aby zidentyfikować ten wpływ, dokonano obliczeń 
syntetycznych wskaźników internacjonalizacji i syntetycznych wskaźników współpracy. 
Na syntetyczny wskaźnik współpracy składały się następujące kategorie: zakres współ-
pracy (produkcja, doskonalenie technologii, kształtowanie nowych produktów), liczba 
partnerów, typ partnerów (dostawcy, nabywcy, pośrednicy, konkurenci), pochodzenie 
kapitału partnerów (kapitał polski, kapitał zagraniczny, kapitał polski i  zagraniczny), 
długość okresu współpracy z najstarszym partnerem.

W tym artykule rozważania ograniczone zostaną do analizy wybranych przejawów 
współpracy świadczących o  jej intensywności, które były przedmiotem ww. badania. 
Chodzi przede wszystkim o  liczbę partnerów i  ich strukturę, a  także liczbę lat relacji 
z partnerami, z którymi przedsiębiorstwa współpracowały najdłużej.

Opis i wybrane wyniki badania intensywności współpracy 
podejmowanej przez polskie przedsiębiorstwa 
średniej wielkości

Niewielu badaczy interesuje się strukturą partnerów, z którymi współpracują polskie 
przedsiębiorstwa. Jeśli wyróżnia się jakieś typy, to przeważnie w kontekście współpracy 
nad innowacjami z uczelniami lub ośrodkami B&R. Pojawia się zatem pytanie o inten-
sywność współpracy przedsiębiorstw z różnymi typami partnerów. Partnerów sklasyfi-
kowano z punktu widzenia ich funkcji w łańcuchu wartości: dostawcy, pośrednicy, na-
bywcy, konkurenci. Dodatkowo w  ramach każdej kategorii wyodrębniono partnerów 
polskich i partnerów zagranicznych. 

Wyniki wyżej przytoczonych badań wskazywały m.in. na zróżnicowanie przedsię-
biorstw w  zakresie podejmowania współpracy z  różnymi typami partnerów. Badanie 
z 2009 r. miało na celu wykazanie istnienia tych różnic między przedsiębiorstwami zi-
dentyfikowanymi za pomocą następujących cech:

 • pochodzenie kapitału,
 • liczba zatrudnionych,
 • wiek przedsiębiorstwa,
 • liczba lat działalności na rynkach zagranicznych,
 • formy aktywności za granicą.
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Wymienione cechy posłużyły do sformułowania hipotez różnicujących grupy pod-
miotów gospodarczych pod względem intensywności współpracy. Jak sugerują inni 
autorzy, rodzime przedsiębiorstwa nieczęsto nawiązują współpracę z  zagranicznymi 
partnerami. Oczekiwano, że nawet w przypadku podmiotów dokonujących operacji na 
rynkach zagranicznych, które były przedmiotem omawianego badania, ta reguła się po-
twierdzi. Sformułowano sześć hipotez.
1. Intensywność współpracy podejmowanej przez przedsiębiorstwa z  polskimi 

partnerami jest większa niż intensywność współpracy z zagranicznymi partnera-
mi. Oczekiwano, że przedsiębiorstwa o zagranicznym kapitale powinny wykazywać 
cechy charakterystyczne dla przedsiębiorstw pochodzących z państw dojrzałej go-
spodarki rynkowej, to jest wysoką skłonność do kooperacji. W związku z tym sfor-
mułowano następną hipotezę.

2. Intensywność współpracy przedsiębiorstw o polskim kapitale jest mniejsza niż 
intensywność współpracy przedsiębiorstw o  zagranicznym kapitale. Wielkość 
przedsiębiorstwa liczona liczbą zatrudnionych może mieć wpływ na intensywność 
współpracy w taki sposób, że przedsiębiorstwa duże, to na ogół podmioty wieloasor-
tymentowe, działające na wielu rynkach i stąd potrzebujące wielu partnerów.

3. Intensywność współpracy większych przedsiębiorstw (z uwagi na liczbę pracowni-
ków) jest większa niż przedsiębiorstw mniejszych. 
Hipoteza następna wynikała z  oczekiwania stopniowej intensyfikacji współpracy 

wraz z wiekiem przedsiębiorstw.
4. Intensywność współpracy podejmowanej przez starsze przedsiębiorstwa jest 

większa niż podejmowana przez przedsiębiorstwa młodsze. Doświadczenia na 
rynkach zagranicznych i dostosowywanie się do standardów na nich panujących po-
winny pozytywnie wpływać na intensywność współpracy przedsiębiorstw. 

5. Intensywność współpracy wzrasta wraz z liczbą lat działalności na rynkach ob-
cych. Na zakres i intensywność współpracy powinny też wpływać formy zaangażo-
wania przedsiębiorstwa na rynkach obcych. Eksport pośredni nie wymaga tak wielu 
kontaktów na rynku sprzedaży jak bezpośrednie inwestycje kapitałowe za granicą. 
Na tym przekonaniu oparto kolejną hipotezę. 

6. Intensywność współpracy jest tym większa, im większe jest zaangażowanie 
przedsiębiorstwa w inne poza eksportem formy działalności na rynkach obcych. 
Jako miarę intensywności współpracy przyjęto na wstępie liczbę partnerów, z który-
mi przedsiębiorstwa współpracowały w 2009 r.
Badanie objęło 205 przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób, założonych 

po 1989 r. Wykluczenie z próby przedsiębiorstw małych i dużych wynikało z chęci uzy-
skania próby bardziej homogenicznej pod względem motywów i  okazji do nawiązy-
wania współpracy. Kryterium umożliwiającym wejście wylosowanych średnich przed-
siębiorstw to próby był fakt podejmowania współpracy w  jakiejkolwiek formie, czyli 
wszystkie podmioty z  kimś współpracowały. Przy czym przyjęta w  badaniu definicja 
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współpracy traktowała to pojęcie jako wspólne decydowanie i działanie w celu osiągnię-
cia korzyści przez każdą z zaangażowanych stron przez niezależne z prawnego punktu 
widzenia przedsiębiorstwa. Ta definicja współpracy wykluczała sytuacje dokonywania 
jednorazowych transakcji rynkowych, natomiast obejmowała działania powtarzane 
i  działania o  długim horyzoncie czasowym. Wszystkie przedsiębiorstwa prowadziły 
działalność na rynkach obcych w postaci eksportu lub w innych formach. Przedsiębior-
stwa zakwalifikowane do próby reprezentowały różne branże.

TABelA 2. Struktura badanych przedsiębiorstw według branży

Branża Liczba 
przedsiębiorstw

Udział w próbie 
w % 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych 42 20,49

Produkcja wyrobów z metali 69 33,66

Produkcja maszyn i urządzeń 44 21,46

Usługi informatyczne 5 2,44

Pozostała produkcja 45 21,95

Ogółem 205 100,00

Źródło: Wyniki badania z 2009 r. (obliczenia wykonała M. Rószkiewicz).

Jak widać w  tabeli 2, zdecydowanie dominowały przedsiębiorstwa produkcyjne 
(produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z metali, 
produkcja maszyn i urządzeń, inna produkcja), a najniższy udział miały przedsiębior-
stwa usługowe (usługi informatyczne). 

Wśród 205 przedsiębiorstw, było 151 podmiotów o  wyłącznie polskim kapita-
le, 29  podmiotów o kapitale zagranicznym i 25 podmiotów o kapitale mieszanym. 88 
z nich zatrudniało od 50 do 100 osób, 91 – od 101 do 200, a 24 – od 201 do 249 osób58. 
Najmniej, bo tylko 7, było przedsiębiorstw najmłodszych (do 5 lat działalności), kolej-
ną podgrupę stanowiły przedsiębiorstwa w  wieku od 5 do 14 lat (84), zaś najliczniej 
reprezentowane były przedsiębiorstwa mające ponad 14 lat (114). 15 przedsiębiorstw 
prowadziło operacje zagraniczne krócej niż 5 lat, najwięcej było takich, które zajmowały 
się tą działalnością od 5 do 14 lat, a 70 miało doświadczenia ponad 14-letnie. Aktywność 
w postaci wyłącznie form innych niż eksport podejmowały jedynie 3 przedsiębiorstwa, 
eksportem zajmowało się 95 firm, a 107 podmiotów kojarzyło eksport z innymi formami 
zaangażowania na rynkach zagranicznych (tabela 3).



Jolanta Mazur302

TABelA 3. Struktura badanych przedsiębiorstw wg liczby lat działania na rynkach 
zagranicznych i formy aktywności za granicą (liczba przedsiębiorstw)

Liczba lat działalności za granicą Formy aktywności za granicą

<5 15 tylko eksport 95

5–14 120 formy inne niż eksport 3

>14 70 eksport i inne formy 107

Źródło: Jak tab. 2.

Metoda gromadzenia i analizy danych. Do zgromadzenia danych zastosowano 
metodę wywiadu telefonicznego (CATI)59 opartego na opracowanym kwestionariu-
szu60. Kwestionariusz został sformułowany w taki sposób, aby od respondentów uzyskać 
wiedzę na temat faktycznej sytuacji dotyczącej wspomnianych aspektów współpracy. 
Kwestionariusz umożliwiał podział danych według cech współpracujących przedsię-
biorstw, ale również według typu partnera (dostawcy, pośrednicy, nabywcy, konku-
renci). Do analizy materiału posłużyły obliczenia średnich liczb partnerów w ukła-
dzie różnych typów partnerów, a także różnych grup przedsiębiorstw podejmujących  
współpracę.

Wyniki badania. Kolejne tabele pokazują średnie liczby partnerów, z  którymi 
współpracowały badane przedsiębiorstwa. Tabele 4 i 5 pokazują kolejno średnie liczby 
polskich i zagranicznych partnerów według ich typów (dane dla całej próby).

TABelA 4. Średnia liczba polskich partnerów przedsiębiorstw według ich typów

Typ partnera Średnia Odchylenie 
standardowe Minimum Maksimum

Dostawcy 6,19 12,282 0 80

Pośrednicy 3,00 6,704 0 40

Nabywcy 12,36 29,669 0 200

Konkurenci 0,52 2,357 0 20

Źródło: Jak tab. 2.

Jak widać w tabeli 4, w próbie znalazły się takie przedsiębiorstwa, które nie współ-
pracowały z poszczególnymi typami partnerów (minimum 0 w każdej kategorii). Śred-
nio najliczniejszą grupę partnerów, z którymi współpracowały badane przedsiębiorstwa, 
w 2009 r. stanowili nabywcy (12,36). W odniesieniu do tej grupy partnerów ich liczby róż-
niły się znacznie między poszczególnymi przedsiębiorstwami (odchylenie standardowe 
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TABelA 5. Średnia liczba zagranicznych partnerów przedsiębiorstw według ich typów

Typ partnera Średnia Odchylenie 
standardowe Minimum Maksimum

Dostawcy 2,35 4,092 0 30

Pośrednicy 2,40 8,642 0 90

Nabywcy 3,77 5,662 0 34

Konkurenci 0,36 1,288 0 10

Źródło: Jak tab. 2.

TABelA 6. Średnia liczba polskich partnerów przedsiębiorstw według ich typów i cech 
przedsiębiorstw (wyróżniono maksima w danej kategorii) 

Cechy przedsiębiorstwa Dostawcy Pośrednicy Nabywcy Konkurenci

Źródło kapitału

Kapitał polski 5,72 3,21 12,19 0,63

Kapitał zagraniczny 2,08 0,76 1,64 0,00

Kapitał mieszany 3,26 1,00 4,09 0,30

Liczba zatrudnionych

50–100 6,15 2,97 14,70 0,41

101–200 3,82 2,80 4,55 0,39

201–249 4,23 0,50 9,55 1,23

Wiek firmy

<5 1,57 1,14 3,14 0,14

5–14 2,83 1,80 9,99 0,46

>14 6,59 3,23 9,89 0,55

Lata za granicą

<5 3,36 0,57 6,86 0,07

5–14 4,17 2,57 11,51 0,70

>14 6,48 3,05 7,18 0,26

Aktywność za granicą

Eksport 3,81 1,89 6,65 0,47

Inna niż eksport 13,33 13,33 29,33 0,00

Eksport i inne 5,52 2,81 11,53 0,54

Ogółem 4,89 2,58 9,66 0,50

Źródło: Jak tab. 2.



Jolanta Mazur304

TABelA 7. Średnia liczba zagranicznych partnerów przedsiębiorstw według ich typów i cech 
przedsiębiorstw 

Cechy przedsiębiorstwa Dostawcy Pośrednicy Nabywcy Konkurenci

Źródło kapitału

Kapitał polski 2,05 1,57 3,90 0,30

Kapitał zagraniczny 3,60 1,64 2,48 0,44

Kapitał mieszany 1,27 5,27 1,95 0,45

Liczba zatrudnionych

5–100 2,76 1,22 4,70 0,21

101–200 1,97 2,68 2,45 0,41

201–249 1,29 2,94 2,94 0,59

Wiek firmy

<5 0,80 1,40 0,80 0,00

5–14 1,74 1,20 2,70 0,15

>14 2,57 2,75 4,01 0,49

Lata za granicą

<5 1,00 0,91 1,91 0,09

5–14 1,80 1,54 3,62 0,29

>14 3,09 3,30 3,33 0,48

Aktywność za granicą

Eksport 1,31 2,43 3,81 0,25

Inna niż eksport 10,00 5,00 15,00 10,00

Eksport i inne 2,78 1,82 2,95 0,31

Ogółem 2,19 2,10 3,40 0,34

Źródło: Jak tab. 2.

29,669). Rekordzista współpracował z 200 nabywcami. Najniższa średnia liczba partne-
rów dotyczyła konkurentów i kształtowała się na poziomie 0,52. W próbie znalazło się 
też przedsiębiorstwo, które współpracowało aż z 20 konkurentami.

Średnia liczba zagranicznych partnerów (tabela 5) każdego typu jest mniejsza niż 
średnia liczba krajowych partnerów. Wynik ten pozytywnie weryfikuje hipotezę 1. 
Jednak i w tym zakresie przedsiębiorstwa wykazały zróżnicowanie. Niektóre z nich 
w ogóle nie współpracowały z zagranicznymi parterami pewnych typów, były i takie, 
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które współdziałały z kilkudziesięcioma partnerami określonego rodzaju. Ponownie naj-
liczniej reprezentowana była grupa partnerów nabywców, choć było ich średnio znacz-
nie mniej niż nabywców krajowych.

Wbrew oczekiwaniom, ale zgodnie z przytaczanym wcześniej badaniem, okazało się, 
że najmniejsze przedsiębiorstwa podejmowały współpracę z największą liczbą polskich 
partnerów poszczególnych typów. Trudno jednak dopatrzeć się regularnej zależności 
między wielkością przedsiębiorstwa a liczbą zagranicznych partnerów, ale znów widać, 
że dla mniejszych przedsiębiorstw na pierwszy plan wysuwa się współpraca z nabywca-
mi. Również dostawcy nie są bez znaczenia. W tej sytuacji należy stwierdzić brak po-
twierdzenia hipotezy 3.

Wiek przedsiębiorstwa okazał się czynnikiem sprzyjającym zwiększaniu liczby za-
równo polskich, jak i zagranicznych partnerów większości typów. Pewne zachwianie tej 
relacji wystąpiło jedynie w zakresie polskich nabywców. Jednak tylko nieznacznie więcej 
tego rodzaju partnerów miały przedsiębiorstwa w średnim wieku. Tym samym hipoteza 
4 została potwierdzona (ze wspomnianym zastrzeżeniem).

Liczba lat działalności na rynkach zagranicznych wpływała pozytywnie na inten-
sywność współpracy z  dostawcami, pośrednikami i  konkurentami. Wyjątek stanowili 
nabywcy. Znacznie więcej partnerów tej kategorii miały przedsiębiorstwa o średnim niż 
najdłuższym stażu za granicą. Hipoteza 5 zatem została częściowo potwierdzona.

Najniższą intensywnością współpracy mierzoną liczbą partnerów cechowały się 
przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie eksportem w ramach aktywności na rynkach 
zagranicznych. Najwyższą natomiast intensywność zanotowały podmioty podejmujące 
inne niż eksport rodzaje działalności na obcych rynkach. Tym samym potwierdzono 
hipotezę 6. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że w grupie podmiotów niezajmujących 
się eksportem były tylko 3 przedsiębiorstwa.

W  badaniu posłużono się również drugą miarą intensywności współpracy, jaką była 
liczba lat kooperacji. Przedsiębiorstwa deklarowały liczbę lat współdziałania z partnerem 
o najdłuższym stażu współpracy. Jak wspomniano, do próby włączono przedsiębiorstwa za-
łożone po 1989 r., tj. po zmianach, które umożliwiły stopniowe przekształcanie się polskiej 
gospodarki w gospodarkę rynkową i jej otwieranie się na świat. Przedsiębiorstwa młode sta-
nowiły jedynie niewielką część próby, a najwięcej było w niej przedsiębiorstw najstarszych, 
które miały szansę współpracowania z partnerami przez ok. 20 lat. Większość tego okre-
su charakteryzowały burzliwe zmiany polskich przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki. 
Zmieniały się technologie, oferowany asortyment, obsługiwane rynki i segmenty nabywców, 
otoczenie konkurencyjne. Trudno zatem oczekiwać, że w  swojej masie przedsiębiorstwa 
wytrwały w partnerstwie przez 20 lat. Ponadto większość przedsiębiorstw prawdopodobnie 
eksperymentowała z różnymi współpracownikami zanim te relacje zostały ustabilizowane. 
Dla niektórych przedsiębiorstw ważnym momentem w ich historii było wejście Polski do 
Unii Europejskiej, dające nowe możliwości ekspansji zagranicznej. Z tych względów można 
spodziewać się, że nowe relacje zostały zawiązane 5–6 lat temu.
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Brak jest podstaw, aby oczekiwać różnej długości współpracy z partnerami krajo-
wymi i  zagranicznymi, z którymi polskie przedsiębiorstwa współpracowały najdłużej. 
W wielu przypadkach może być tak, że podmiot nawiązuje współpracę z zagranicznym 
pośrednikiem lub nabywcą dokładnie w tym czasie, w którym inicjuje relacje z polskim 
dostawcą materiałów do produkcji wyrobu, który ma podlegać sprzedaży zagranicznej. 
W tej sytuacji sformułowano kolejną (7) hipotezę: liczba lat współpracy z partnerami 
polskimi i zagranicznymi o najdłuższym stażu jest podobna. 

TABelA 8. Średnia liczba lat współpracy badanych przedsiębiorstw z polskimi partnerami 
według typów partnerów 

Typ partnera Średnia Odchylenie 
standardowe Minimum Maksimum

Dostawcy 4,2941 4,29830 0,50 20,00

Pośrednicy 4,6828 4,58860 0,17 19,00

Nabywcy 3,7657 3,62551 0,00 20,00

Konkurenci 3,7750 3,97333 0,33 14,00

Źródło: Jak tab. 2. 

TABelA 9. Średnia liczba lat współpracy przedsiębiorstw z zagranicznymi partnerami według 
typów partnerów

Typ partnera Średnia Odchylenie 
standardowe Minimum Maksimum

Dostawcy 4,4918 3,96976 0,33 19,00

Pośrednicy 4,5641 4,38000 0,33 19,00

Nabywcy 4,0888 3,60521 0,17 19,00

Konkurenci 2,1316 2,71744 0,17 12,00

Źródło: Jak tab. 2.

W tabelach 8 i 9 pokazano średnie liczby lat współpracy z partnerami z Polski i za-
granicy. Jak widać, średnie staże współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi, 
z  którymi firmy działające na rynkach obcych współpracowały najdłużej, nie różnią 
się zbytnio, co potwierdza hipotezę 7. Dane te sugerują, że partnerstwo z obu grupami 
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współpracowników mogło mieć związek z tą samą działalnością, podejmowaną w okre-
ślonym czasie przez badane przedsiębiorstwa. Zbliżone są także maksima w obu przy-
padkach sięgające 19–20 lat (12, 14 lat w przypadku konkurentów). Zatem są takie przed-
siębiorstwa, które kultywują relacje nawiązane z poszczególnymi typami partnerów od  
początku61. 

W zakresie porównań partnerów z punktu widzenia ich pochodzenia, wyjątek sta-
nowi liczba lat współpracy z konkurentami, wyraźnie mniejsza za granicą niż w kraju.  
Widać zatem, że nieliczne przedsiębiorstwa, które podjęły współpracę z zagranicznymi 
konkurentami dostrzegły racjonalność takiego partnerstwa relatywnie niedawno (śred-
nia 2,1 lat, odchylenie standardowe 2,7 dla partnerów zagranicznych i  odpowiednio: 
3,8 lat, przy odchyleniu standardowym 4,0 dla partnerów polskich). Ten zatem przypa-
dek przeczy hipotezie 7.

Podsumowanie

Jak wskazują liczne przykłady, połączenie zasobów i  umiejętności kooperujących 
ze sobą partnerów może się istotnie przyczynić do wzrostu międzynarodowej konku-
rencyjności całej grupy. Tymczasem, skłonienie polskich, w szczególności niewielkich 
przedsiębiorstw, do współpracy nie jest łatwe62. Celowi temu ma m.in. służyć projekt 
realizowany w ramach programu Kapitał Ludzki, finansowany z EFS pt. „Powiązania ko-
operacyjne polskich przedsiębiorstw”. W jego ramach przedstawiciele przedsiębiorstw, 
organizacji otoczenia biznesu, pracowników jednostek sfery badawczo-rozwojowej, pra-
cownicy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczą w  zajęciach na temat celów 
i możliwości współpracy, a  także funkcjonowania klastrów, oraz w wyjazdach studyj-
nych do wybranych krajów UE. Poszukiwaniu skutecznych sposobów motywowania 
przedsiębiorstw do wchodzenia w związki kooperacyjne, jak również do dobierania od-
powiednich form współpracy, powinny służyć kolejne badania umożliwiające pogłębie-
nie wiedzy na ten temat.

Przedmiotem opisanego powyżej badania były wyłącznie funkcjonujące w  Polsce 
średnie przedsiębiorstwa współpracujące z  innymi podmiotami w rozumieniu wspól-
nego decydowania i działania w celu osiągnięcia korzyści przez każdą ze stron. Próbę 
stanowiły przedsiębiorstwa w  jakiejś formie zaangażowane w  działalność na rynkach 
zagranicznych, a zatem z konieczności zmuszone do korzystania ze wsparcia m.in. part-
nerów na rynkach obcych.

Celem badania było wykazanie zróżnicowania intensywności współpracy między 
przedsiębiorstwami wyróżnionymi za pomocą kilku kryteriów, przy czym podstawową 
miarą tej intensywności była liczba partnerów. Analiza danych wykazała znaczne zróż-
nicowanie przedsiębiorstw pod względem intensywności współpracy. Najważniejsze 
aspekty tego zróżnicowania zostały przedstawione poniżej.
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 • Badane przedsiębiorstwa współpracowały z większą średnio liczbą polskich part-
nerów niż partnerów zagranicznych.

 • Wśród typów partnerów najliczniej reprezentowani byli klienci. Zgodnie z tym, co 
zadeklarowali uczestniczący w badaniu, średnio na przedsiębiorstwo przypadało po-
nad 12 polskich partnerów nabywców i niespełna 4 zagranicznych partnerów na-
bywców. To znacznie więcej niż w przypadku innych partnerów. Wynik ten sugeru-
je, że w warunkach nasilającej się konkurencji przedsiębiorstwa starają się nawiązać 
ścisłe więzi z klientami, aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby i w ten sposób zyskać 
ich lojalność. Należy rozumieć, że zadeklarowane przypadki to relacje B2B.

 • Funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwa sporadycznie współpracują z konkurenta-
mi z branży. Większość z nich postrzega konkurenta jako wroga i nie dostrzega ko-
rzyści wynikających z takich sojuszy.

 • Intensywność współpracy – mierzoną liczbą partnerów – różnicują takie cechy, jak:
– pochodzenie kapitału; przedsiębiorstwa o polskim kapitale mają więcej krajo-

wych współpracowników niż przedsiębiorstwa o mieszanym, a w szczególności 
zagranicznym kapitale, które nie wchodzą w liczne relacje na polskim rynku 
i znacznie częściej korzystają z partnerów zagranicznych; przeważający udział 
przedsiębiorstw o  polskim kapitale w  próbie wpłynął na wyniki w  zakresie 
średniej liczby partnerów krajowych i zagranicznych, które różniły się znacz-
nie w grupach przedsiębiorstw o różnym pochodzeniu kapitału; na uwagę za-
sługuje relatywnie duża liczba partnerów nabywców zagranicznych, z którymi 
współpracują przedsiębiorstwa o kapitale polskim, co sugeruje chęć zyskania 
lojalności klientów;

– liczba pracowników; ograniczoność zasobów ludzkich małych przedsiębiorstw 
skłania do poszukiwania wsparcia u partnerów, szczególnie krajowych; za grani-
cą małe przedsiębiorstwa starają się ściśle współpracować z nabywcami i na tych 
indywidualnych relacjach opierać swą przewagę konkurencyjną;

– wiek przedsiębiorstwa; z biegiem lat przybywa współpracowników;
– liczba lat działalności na rynkach zagranicznych; doświadczenia na rynkach za-

granicznych sprzyjają nawiązywaniu relacji z dostawcami, pośrednikami i na-
bywcami; relacje z konkurentami pozostają sporadyczne;

– rodzaj aktywności za granicą; największą intensywnością współpracy z wszyst-
kimi typami zarówno polskich, jak i  zagranicznych partnerów cechowały się 
przedsiębiorstwa zajmujące się za granicą innymi formami działalności niż eks-
port; były to podmioty silnie nastawione na nabywców, nie tylko polskich, ale 
także zagranicznych; wobec niewielkiej liczby takich przedsiębiorstw w próbie 
trudno stwierdzić, czy to właśnie podejmowanie bardziej zaawansowanych niż 
eksport form działalności za granicą skłania do zawierania wielu sojuszy i alian-
sów z różnymi rodzajami partnerów i do przyjęcia silnej orientacji marketingo-
wej wobec nabywców.
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 • Nie wykazano znacznych różnic intensywności współpracy badanych przedsię-
biorstw z partnerami polskimi i zagranicznymi z punktu widzenia długości relacji 
(liczby lat współpracy z partnerem o najdłuższym stażu) w odniesieniu do podsta-
wowych kategorii współpracowników, z  których korzystają podmioty gospodar-
cze, tj. dostawców, pośredników i nabywców; wydaje się, że internacjonalizujące się 
przedsiębiorstwa podejmują równocześnie współpracę z partnerami krajowymi i za-
granicznymi w celu realizacji przedsięwzięć o skali międzynarodowej.
Prezentowane badanie pokazuje jedynie wycinek zagadnień związanych z  inten-

sywnością współpracy polskich przedsiębiorstw i strukturą ich współpracowników. Nie 
odpowiada też na pytanie o ekonomiczny sens zwiększania liczby partnerów i kształto-
wania takiej czy innej struktury sieci kooperantów. Tematyka ta powinna się stać przed-
miotem kolejnych badań.
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Intercompany cooperation in theory and in the Polish practice

Summary

Intercompany cooperation was one of the major issues discussed in the international 
publications during the last 15 years. The Authors concentrated mostly on strategic al-
liances of all kinds, virtual and other networks, cooperative innovations, value chain 
collaboration. More recently such problems as competition and cooperation with nu-
merous customers (crowdsourcing) have started to be of interest. The discussion is how-
ever sometimes on a general level lacking the empirical findings. The paper analyses the 
relevant literature on the subject published both, internationally and in Poland.

The majority of publications by Polish authors suggest that Polish companies are gen-
erally reluctant to work in partnerships. This is probably true; however, there are needed 
more empirical verifications of the situation in this respect, as there may be differences 
between the companies as to their willingness to cooperate and actual collaboration en-
gagement. The article problem area is connected with the possible differences in coope-
ration intensiveness among medium-sized companies in Poland. All of 205 researched 
companies were involved in some kind of international operations. The intensiveness of 
cooperation was operationalised by calculating the average number of Polish and foreign 
partners and the length of cooperative relations for the segments of researched compa-
nies. The segments were identified on the basis of such criteria as: capital source, number 
of employees, company's age, length of engagement in international operations, form of 
this engagement. Six hypotheses were formulated and tested.
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Źródła wiedzy organizacyjnej 
– wyniki badań polskich przedsiębiorstw

Wprowadzenie

Gdy obserwuje się współczesne przedsiębiorstwa, wyraźnie rysuje się wizerunek or-
ganizacji porządkujących przedsięwzięcia i  tworzących sieci powiązań, bazujących na 
zasobach niematerialnych: informacji, wiedzy, kapitale intelektualnym, w tym kapitale 
ludzkim, społecznym i organizacyjnym. Przesłanką tworzenia więzi z podmiotami oto-
czenia może być uczenie się, czyli ciągłe, dynamiczne poszukiwanie trwałej przewagi 
konkurencyjnej1. Przedsiębiorstwo staje się „dynamicznym systemem społecznym” na-
stawionym głównie na tworzenie szans i warunków działania w przyszłości2. Uczenie się 
może dotyczyć3:

 • wymiany wiedzy organizacyjnej czy know-how technologicznego; chodzi tu o trans-
fer wiedzy między partnerami; współpraca może dotyczyć również tworzenia nowej 
wiedzy;

 • tworzenia więzi dla uczenia się partnerów (analogicznie jak uczenia się konku-
rentów), ich procedur, kultur organizacyjnych w celu skutecznej, wzajemnej adap- 
tacji;

 • rozwijania kompetencji relacyjnej, czyli zbiorowej umiejętności współdziałania 
polegającej na zdolności budowania, rekonfigurowania umiejętności własnych 
oraz cudzych.
Zgodnie z koncepcją przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, dzięki ciągłemu uczeniu 

się możliwa jest adekwatna odpowiedź na wymogi otoczenia – aktualne i antycypowane. 
Uruchamianie i podtrzymywanie procesów organizacyjnego uczenia wymaga identyfi-
kacji i wykorzystywania wiedzy tkwiącej w samej organizacji i w jej otoczeniu. 

Procesy organizacyjnego uczenia się

W szerokim znaczeniu pojęcie uczenia się rozumiane jest jako modyfikacja zacho-
wania i nabywanie gotowości do zmian w zachowaniu jednostki w wyniku jej dotych-
czasowych doświadczeń. Uczenie się jednostki jest czteroetapowym procesem, na który 
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składają się: konkretne doświadczenia, postępująca za nimi obserwacja i refleksja, które 
prowadzą do formułowania pojęć i uogólnień sprawdzonych w działaniach przynoszą-
cych doświadczenia4. 

Organizacyjne uczenie się można rozumieć jako „sprawdzanie i modyfikowanie za-
łożeń i wartości organizacyjnych oraz sposobów działania zarówno w kontekście całego 
przedsiębiorstwa, jak i jego pracownika”5. Aby możliwe było stwierdzenie, że organizacja 
się uczy, konieczne jest zaistnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 • wystąpi stała zmiana w sposobie działania organizacji, 
 • wystąpi zmiana nietrwała, ale zawierająca nowe, dotąd niestosowane elementy,
 • nastąpi zmiana w ilości posiadanych przez organizację informacji lub w ich struktu-

rze bądź też zmiana w ilości lub jakości posiadanej wiedzy6. 
Organizacyjne uczenie się jest więc procesem zachodzącym z udziałem informacji 

i wiedzy, prowadzi do zmiany zachowań ludzi, może być podstawą zdolności adaptacyj-
nych organizacji, doprowadzając do stanu wysokiej reaktywności, a następnie proaktyw-
ności zmian zachodzących w otoczeniu. 

I. Nonaka i H. Takeuchi – najbardziej znani teoretycy organizacyjnego uczenia się 
– wyróżniają dwa rodzaje wiedzy: ukrytą, która jest wiedzą indywidualną, ma charak-
ter specyficzno-kontekstowy i jest trudna do sformalizowania i zakomunikowania; oraz 
dostępną, która jest skodyfikowana i nadaje się do przekazywania za pomocą sformali-
zowanego języka. 

Tworzenie i  upowszechnianie wiedzy w  organizacji, czyli organizacyjne uczenie 
się, polega na społecznych interakcjach między nosicielami wiedzy ukrytej i dostępnej. 
Skutkiem tych interakcji jest konwersja wiedzy, która przyjmować może cztery for-
my: socjalizacji (przekazywanie wiedzy ukrytej między pracownikami), eksternalizacji 
(przekształcanie wiedzy ukrytej w dostępną), kombinacji (wzbogacanie wiedzy dostęp-
nej na skutek jej kumulacji) i internalizacji (wzbogacanie wiedzy ukrytej przez kontakt 
z wiedzą dostępną)7.

Organizacyjne uczenie się bywa w  literaturze przedstawiane jako proces będący 
kombinacją trzech subprocesów: tradycyjnego, empirycznego i cybernetycznego ucze-
nia się. Tradycyjne uczenie się polega na doskonaleniu kompetencji pracowników przez 
ich udział w rozmaitych przedsięwzięciach szkoleniowych oraz drogą samokształcenia. 
Empiryczne uczenie się polega z kolei na zdobywaniu nowych doświadczeń przez prak-
tykę. Uczenie się cybernetyczne wreszcie związane jest z twórczością, polega bowiem na 
samodzielnym odkrywaniu nowych sposobów rozumienia i znaczenia zasad funkcjo-
nowania organizacji oraz dokonywania ich zmiany. W tym ostatnim przypadku proces 
uczenia się ma charakter kolektywny8.

Wiedza, będąca skutkiem uczenia się organizacji, zawarta jest zarówno w archiwach 
oraz bazach danych, jak i w procedurach, wzorach kulturowych, a także w stosowanych 
w praktyce sposobach interpretowania i wyjaśniania rzeczywistości oraz różnego rodza-
ju zbiorach „dobrych praktyk”9.
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Organizacyjne uczenie się może być rozpatrywane jako proces zachodzący na po-
ziomie jednostki (poziom indywidualny), poziomie organizacji, poziomie grupy (przyj-
mując założenie, że uczenie się zachodzi przede wszystkim przez społeczne interakcje) 
oraz na poziomie międzyorganizacyjnym10. Międzyorganizacyjny poziom uczenia się 
staje się, w związku z coraz większym znaczeniem relacji współzależności między firma-
mi i instytucjami w gospodarce, interesującym obszarem badawczym, zarówno z teore-
tycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Rozwój koncepcji ekosystemów biznesu, 
gron, powszechne alianse strategiczne oraz konieczność współpracy w  sieci bądź sie-
ciach dają asumpt do obserwacji i analizy możliwości transferu wiedzy między partne-
rami oraz współpracy w zakresie rozwoju nowej wiedzy nie tylko w zakresie produktów 
i usług, ale także w zakresie doskonalenia wewnętrznego zorganizowania, metod i tech-
nik zarządzania. Międzyorganizacyjne uczenie się może być więc traktowane jako pro-
ces wychodzący poza granice organizacji, dotyczący wiedzy organizacyjnej dwóch lub 
większej liczby podmiotów – partnerów biznesowych, uczestników sieci, mający na celu 
wymianę skutkującą powiększeniem zasobów wiedzy uczestników interakcji, wprowa-
dzeniem nowych rozwiązań z obszaru technologii czy metod zarządzania przez uczące 
się podmioty. 

Gotowość przedsiębiorstwa do zmiany swojej wiedzy, a więc zdolność do uczenia 
się, może być wynikiem relacji tworzonych przez przedsiębiorstwo z podmiotami jego 
otoczenia. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez A. Zgrzywę-Zie-
miak11 wskazują na związek między ilością relacji zewnętrznych podtrzymywanych 
przez organizację a zdolnością do uczenia się. Na podstawie danych uzyskanych w 212 
przedsiębiorstwach stwierdzono, że im szersza sieć kontaktów międzyorganizacyjnych 
rozwijanych przez przedsiębiorstwo, im wyższa intensywność współpracy między ko-
operantami, im bardziej relacje te mają charakter otwarty i zorientowany na rozwój, tym 
zdolność uczenia się przedsiębiorstwa jest wyższa. 

Wśród wielu walorów organizacyjnego uczenia się12 wymienia się wpływ tych proce-
sów na tworzenie kapitału intelektualnego organizacji w postaci kapitału strukturalnego. 
W tym kontekście procesy uczenia się mogą stać się narzędziem integrowania z organi-
zacją jej interesariuszy, a zwłaszcza dostawców i klientów. 

W poszukiwaniu źródeł wiedzy organizacyjnej

Analiza sytuacji organizacji z punktu widzenia wiedzy posiadanej i wiedzy niezbęd-
nej do realizacji zamierzeń skłania do konstatacji, że istnieje luka, a  raczej wiele luk 
wiedzy, które mają permanentny charakter, a ich dostrzeżenie i podjęcie działań niwelu-
jących te niedostatki wynika ze stwierdzenia dolegliwości istniejącej luki. Identyfikacja 
luki wiedzy i jej niwelowanie wiążą się ściśle z uruchomieniem procesów organizacyj-
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nego uczenia się, które, bazując na danych, informacjach i wiedzy z przeszłości i teraź-
niejszości mają doprowadzić do weryfikacji, aktualizacji, a przede wszystkim do rozwoju 
wiedzy organizacyjnej.

W  funkcjonowaniu organizacji pojawia się wiele sytuacji, w  których kreowanie 
i transfer wiedzy wewnątrz organizacji są niewystarczające, aby przedsiębiorstwo mogło 
zdobywać i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Konieczne staje się więc pozyskanie 
jej z otoczenia przedsiębiorstwa. Fakt lokalizacji wiedzy nie tylko we wnętrzu, ale także 
w otoczeniu daje menedżerom możliwości, a równocześnie stawia wymóg poszukiwania 
wiedzy koniecznej do rozwoju i kształtowania wiedzy organizacyjnej nie tylko u pra-
cowników, ale także w całym systemie – u dostawców, producentów, partnerów i kon-
sumentów13.

W trakcie rozwoju każda organizacja, w sposób bardziej lub mniej świadomy i sfor-
malizowany tworzy wiele powiązań, które umożliwiają jej pozyskanie niezbędnych 
zasobów. W kontekście niniejszego opracowania szczególnie istotna jest architektura 
relacji (powiązań) między przedsiębiorstwem a  jego środowiskiem. Architekturę tę 
tworzą relacje rozwijające się w trzech powiązanych ze sobą obszarach, tj. wewnętrz-
nym, zewnętrznym i  sieciowym. Architekturę wewnętrzną tworzą stosunki między 
właścicielami przedsiębiorstwa, właścicielem lub właścicielami a  zarządzającym lub 
zarządzającymi, zarządzającym a podległym mu personelem kierowniczym na różnych 
szczeblach i w różnych obszarach zarządzania, między kierownikami a personelem wy-
konawczym itp. 

Architektura zewnętrzna, kształtowana przez przedsiębiorstwo, obejmuje stosunki 
między nim a  jego zewnętrznymi interesariuszami, zwłaszcza dostawcami, klientami, 
agencjami rządowymi, partnerami, związkami zawodowymi, grupami nacisku itp. Sto-
sunki te są podłożem rozwoju kultury biznesu14. Niektóre spośród stosunków przed-
siębiorstwa z podmiotami zewnętrznymi ulegają z czasem zmianie i nabierają bardziej 
trwałego charakteru przez formalizowanie ich na zasadzie długookresowych umów 
o kooperacji, wspólnych przedsięwzięć czy kontraktów relatywnych zwanych w ekono-
mii umową domniemaną. Kontrakty mają charakter relatywny, gdy stosunki między 
podmiotami wymagają współdziałania, współpracy czy też gdy strony korzystają na 
obustronnym zaangażowaniu. Najważniejszymi cechami tego typu kontraktu są: wza-
jemne zaufanie, brak precyzyjnego sformułowania warunków nawiązywania stosunków 
oraz dobrowolnie i samodzielnie uzgodniony sposób realizowania kontraktu15. 

Architektura zewnętrzna, powstająca na bazie umów o  różnym stopniu sformali-
zowania, tworzy tzw. architekturę sieci. Sieci tworzą luźno powiązane ze sobą, w róż-
nym stopniu autonomiczne jednostki, realizujące wspólne zadania, ale zachowujące 
odrębność. Podstawową przesłanką upowszechniania się różnych form sieciowych jest 
konieczność spełnienia przez przedsiębiorstwo potrzeb wielu różnych interesariuszy 
i wytworzenia u tych interesariuszy dodatkowych wartości spełniających te potrzeby16. 
Kolejne przesłanki rozwoju form sieciowych przedsiębiorstw to: 
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 • dążenie do obniżenia niepewności i ryzyka w łańcuchu dostaw oraz włączenia tych 
obszarów ryzyka do przedsiębiorstwa przez procesy integracyjne,

 • dążenie do wzrostu efektywności przez obniżenie kosztów produkcji sposobami wy-
korzystania różnicy (głównie kosztów pracy)

 • nawiązanie relacji współpracy dla racjonalizacji określonych wspólnych przedsię-
wzięć (opanowanie nowej technologii, wejście na nowe rynki, klastry, alianse przed-
siębiorstw itd.)17. 
Zjawisko poszukiwania przez przedsiębiorstwa szans na rozwój przez współuczest-

nictwo w sieciach staje się coraz powszechniejsze i jako takie stanowi przesłankę dla jego 
analizy. Powszechnie wyróżnia się pięć podstawowych układów sieciowych18.
1. Sojusze i wspólne przedsięwzięcia, w ramach których dwóch lub więcej partnerów 

wspólnie realizuje jakieś zadanie (np. opracowanie nowego produktu czy opanowa-
nie nowego rynku), znacznie trudniejsze, kosztowniejsze i bardziej oddalone w cza-
sie dla każdego z nich pojedynczo.

2. Układy dostawca–odbiorca, w ramach których część kosztów, inicjatywy i korzyści 
z wytwarzanego produktu przechodzi w gestię dostawców lub podwykonawców czę-
sto przejmujących też część inicjatywy w  sferze rozwoju nowych produktów oraz 
charakteru, jakości i zakresu usług świadczonych na rzecz innych elementów sieci.

3. Filie przedsiębiorstw działających stosunkowo samodzielnie na rynkach względnie 
wyodrębnionych geograficznie i (lub) produktowo.

4. Strategiczne jednostki biznesu, czyli jednostki realizujące względnie samodzielnie 
własne modele biznesu i własne strategie rozwoju dotyczące określonych konfigura-
cji: produkt–rynek.

5. Firmy wykupione, przejęte lub sprzedane przez inne i z tego powodu utrzymujące 
z nimi związki współpracy.
Stosunki panujące w  obszarze aktywności przedsiębiorstwa w  sieciach stanowią 

podstawę rozwoju kultury współdziałania organizacji. W  sieciach następuje zatarcie 
granicy między organizacją a jej otoczeniem; do wnętrza organizacji przenikają procesy 
związane z jej otoczeniem, takie jak gra ekonomiczna i polityczna lub „quasi-politycz-
na”. Kontakty między jednostkami sieci nabierają charakteru rynkowego: sprzedają sobie 
one wzajemnie dobra i usługi po wynegocjowanych cenach, często konkurując z alter-
natywnymi dostawcami spoza sieci. Jednostki sieci prowadzą jednocześnie między sobą 
grę o władzę i wpływy w sieci. Do osiągnięcia tego celu posługują się między innymi 
blokadami i zniekształceniem oraz opóźnieniem informacji, często zawierając koalicje 
ofensywne lub obronne19.

Charakter architektury przedsiębiorstwa ma fundamentalny wpływ na sprawność 
i skuteczność jego działania. Stopień skomplikowania interakcji sprawia, że architektura 
powiązań przedsiębiorstwa z  jego środowiskiem powstaje jako wypadkowa oddziały-
wania wielu, często sprzecznych sił i dążeń generowanych przez różnorodne podmioty, 
działające pod wpływem różnych interesów i różnych grup nacisku.
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Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami
Interesariusze przedsiębiorstw mogą odgrywać dwojaką rolę – mogą wymuszać na 

organizacji podjęcie działań z  zakresu uczenia się oraz być dostarczycielami zasobów 
wiedzy. Wykorzystywanie wiedzy interesariuszy możliwe jest, jeżeli dokonana zostanie 
inwentaryzacja z punktu widzenia potencjalnej możliwości wykorzystania ich zasobów 
wiedzy oraz budowania i podtrzymywania  relacji satysfakcjonujących strony. Dla usys-
tematyzowania działań podejmowanych na rzecz budowy relacji między przedsiębior-
stwem a otoczeniem przydatne są założenia teorii stakeholders. 

Idea stakeholders wiąże się z koncepcją niemieckich prawników, traktujących spół-
kę nie tylko jako odrębny byt ekonomiczny i prawny, ale także jako byt społeczny, co 
implikuje, że powinna ona realizować oprócz celów ekonomicznych określone cele spo-
łeczne20. Wyraźnego usankcjonowania celów społecznych w  strukturze celów spółki 
dokonano w opracowaniu Instytutu Badawczego Stanforda (Kalifornia), pochodzącym 
z 1963 r. W opracowaniu tym stwierdzono, że istnieją inne, poza akcjonariuszami, grupy 
interesów, wobec których organizacja ma określone zobowiązania i „bez wsparcia któ-
rych praktycznie nie mogłaby istnieć”. Wszystkie te grupy określono mianem stakehol-
ders21. Istotny wkład w rozwój tej koncepcji wnieśli H.I. Ansoff, W.R. Dill, R.E. Freeman. 
W literaturze pojawiły się dwa ujęcia definicyjne stakeholders – ujęcie szersze i ujęcie 
węższe. W  ujęciu szerszym pod pojęciem tym należy rozumieć wszystkie osoby lub 
grupy osób, które wpływają na realizację celów firmy lub są pod wpływem skutków jej 
działania (grupy reprezentujące opinię publiczną, rząd, związki zawodowe, konkurenci, 
klienci, dostawcy). W ujęciu węższym są to grupy lub osoby, od których bezpośrednio 
zależna jest dalsza egzystencja firmy (akcjonariusze, pracownicy, klienci z danego seg-
mentu rynku, stali dostawcy, kluczowe agendy rządowe, banki lub fundusze finansujące 
działalność firmy)22. 

Teoria interesariuszy to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej przez 
budowanie przejrzystych, długoterminowych i trwałych relacji ze wszystkimi zaintere-
sowanymi stronami (interesariuszami) – właścicielami, pracownikami, klientami, do-
stawcami i kooperantami, społecznością lokalną i rządem. Interesariusze wpływają na 
działalność organizacji i pozostają pod wpływem jej działalności. Każdy z nich przed-
stawia i zabiega o wewnętrzną wartość, czyli żywi określone oczekiwania. Jednocześnie 
stara się, aby jego oczekiwania zdominowały oczekiwania innych interesariuszy i  aby 
jego interes był przedkładany ponad interes innych23. Teoria interesariuszy pozwala na 
określenie charakteru istniejących związków między organizacją a jej interesariuszami; 
wskazuje również na możliwości osiągania celów przedsiębiorstwa przez identyfikację 
tych grup oraz ich zmieniających się potrzeb i oczekiwań. 

Analizując rodzaje relacji, jakie zachodzą między interesariuszami a  organizacją, 
wyróżnia się trzy zasadnicze grupy. Grupa pierwsza to wszyscy ci, którzy współtworzą 
przedsiębiorstwo swoją pracą, swoją wiedzą i kompetencjami, swymi kapitałami, a któ-
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rzy umiejscowieni są w obrębie przedsiębiorstwa. Relacje między tymi interesariuszami 
a przedsiębiorstwem mają charakter substanowiący. Substanowiący interesariusze (con-
substancial stakeholders) to tacy, bez których biznes sam w sobie nie mógłby istnieć, czy-
li pracownicy, akcjonariusze bądź właściciele. Druga grupa interesariuszy związana jest 
bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa. Zalicza się do niej klientów, kooperantów, 
dostawców, konkurentów. Związek między nimi a przedsiębiorstwem ma charakter for-
malnego kontraktu, stąd ich nazwa – interesariusze kontraktowi (contractual stakehol-
ders). Trzecią grupę stanowią różne wspólnoty – począwszy od wspólnoty lokalnej aż do 
wspólnoty państwowej czy nawet globalnej. Grupę tę tworzą wszystkie instytucje społecz-
ne i rządowe, a ich relacje z przedsiębiorstwem mają charakter kontekstowy (contextual 
stakeholders)24. Każda z grup otoczenia wysuwa inne postulaty w stosunku do przedsię-
biorstwa, stąd ważne jest nie tylko zidentyfikowanie grup interesu związanych z daną or-
ganizacją, ale także poznanie ich oczekiwań. To pozwala na takie konstruowanie działań 
przedsiębiorstwa, aby możliwe było zaspokojenie interesów udziałowców zewnętrznych. 

Obok faktu zdefiniowania grup interesariuszy i identyfikacji ich oczekiwań pojawia 
się również problem zdiagnozowania sposobu oddziaływania grup interesu na organiza-
cję. Interesariusze, jako dostarczyciele zasobów, mogą domagać się konkretnych działań 
ze strony organizacji, próbować modyfikować jej zachowania czy ograniczać działalność 
przez nasilenie zewnętrznej kontroli. Wskazać można na dwa podstawowe sposoby od-
działywania grup interesariuszy:
1) strategia wstrzymywania dostarczania zasobów, mająca na celu zmianę zachowania 

firmy; może to być zaprzestanie dostaw konkretnego surowca, strajk pracowników 
czy bojkot produktów firmy przez konsumentów;

2) strategia określania charakteru użytkowania zasobu; interesariusze dostarczają za-
sób, ale pod określonymi warunkami25.
Wskazane rodzaje wpływu mogą zagrażać funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Za-

sadne więc wydaje się podjęcie próby określenia natury relacji zachodzących między 
organizacją a grupami interesów oraz zidentyfikowanie czynników, warunków umożli-
wiających wykorzystanie potencjalnych korzyści, będących ich wynikiem. Szczególnym 
zasobem, którego dostarczycielami są/mogą stać się interesariusze, jest wiedza. Wiodą-
ca rola przypada tu pracownikom, którzy są zarówno użytkownikami, jak i  twórcami 
wiedzy organizacyjnej. Obok instytucji badawczych, ośrodków rozwojowych, klientów 
czy dostawców coraz częściej przedsiębiorstwa sięgają po wiedzę znajdującą się w po-
siadaniu bezpośrednich konkurentów jak również tę, którą dysponują władze lokalne 
czy przedstawiciele innych branż, czasami bardzo odległych od przedmiotu działalności 
danej organizacji. 

Jak wskazano wcześniej, współczesne przedsiębiorstwa przekształcają się w  przed-
siębiorstwa sieciowe, co wynika w dużej mierze z możliwości stwarzanych przez nowe 
technologie informacyjne i  komunikacyjne. Przestrzeń funkcjonowania przedsiębior-
stwa niepomiernie zwiększa się, a  budowanie środowiska relacji między przedsiębior-
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stwem a otoczeniem ma na celu zredukowanie niepewności otoczenia, wymianę wiedzy, 
skutkującą wspólnym uczeniem się, łączenie komplementarnych i rzadkich zasobów lub 
umiejętności pozwalających na tworzenie nowych unikatowych produktów, usług czy 
technologii, wreszcie obniżenie kosztów transakcyjnych. Sieć relacji staje się więc swo-
istym „magazynem” różnorodnej wiedzy. Tu tkwi źródło inspiracji, pomysłów, zasobów 
będących podstawą rozwoju. Wskazać można np. wiedzę na temat „ukrytego popytu”, 
pozwalającą na zaskoczenie rynku produktami podświadomie oczekiwanymi, czy pierw-
sze sygnały zmian politycznych lub legislacyjnych, których trafne odczytanie skutkować 
może uzyskaniem „korzyści pierwszeństwa” dla tych, którzy najszybciej dostosują do 
nich swoje procesy i struktury. Tu także pojawiają się sygnały wskazujące na wyczerpanie 
się wiedzy przedsiębiorstwa lub też jej niedostatek w różnych obszarach działalności. 

Interesariusze jako źródło wiedzy – doświadczenia z praktyki

Włączanie interesariuszy w  procesy organizacyjnego uczenia się jako „dostar-
czycieli” wiedzy opiera się na zmianie postrzegania natury otoczenia i  tworzących 
je podmiotów. Przedsiębiorstwo nie jest już wyizolowaną jednostką podejmującą 
działania dla wypracowania sobie najlepszej pozycji konkurencyjnej. Staje się ono 
elementem ekosystemu – sieci współdziałających, współpracujących organizacji inte-
resariuszy wykorzystujących walory sieci do pozyskania i rozwoju wartości dla tych 
organizacji i  interesariuszy26. Konsumenci, z  pasywnych, stają są współkreatorami 
wartości w rezultacie powiązań sieciowych i więzi międzyorganizacyjnych27. W kon-
takcie z  przedsiębiorstwem (transakcje handlowe, poszukiwania najbardziej pożą-
danych produktów i  usług) gromadzą zasób wiedzy, który może być wykorzystany 
w procesach organizacyjnego uczenia się. 

Odzwierciedleniem filozofii wykorzystującej wiedzę konsumentów do uzyskania 
korzyści organizacyjnych oraz pełniejszego ich zadowolenia jest CKM (Customer Konw-
ledge Management), koncepcja lub dziedzina zarządzania powstała przez dyfuzję CRM 
i zarządzania wiedzą. M. Leibold, G. Probst, M. Gibbert28 wskazali na pięć sposobów 
pozyskania, rozwoju i wykorzystania wiedzy klientów.
1. Prosumeryzm oparty jest na pojęciu prosumera, oznaczającym możliwość pełnienia 

przez klienta podwójnej roli – producenta i klienta. Współpraca między organizacją 
a dotychczasowym klientem opiera się na wykorzystaniu jego wiedzy do rozwoju ak-
tywów materialnych, produktów i płynących stąd korzyści. Przekazywana jest głów-
nie wiedza jawna.

2. Zespoły wzajemnej nauki – tworzone przez pracowników dostawcy wspólnie z przed-
stawicielami klienta. Dochodzi tu do pozyskania zarówno wiedzy jawnej, jak i cichej. 
Dzięki procesowi uczenia się może dojść do rekonfiguracji zasobów i doskonalenia 
systemów.
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3. Wzajemne innowacje – klient uczestniczy w procesie tworzenia innowacji lub roz-
woju produktu czy procesu. Wykorzystywane są tu metody heurystyczne, a wymia-
nie podlega przede wszystkim wiedza cicha.

4. Wspólnoty twórcze – stanowią grupy ekspertów wchodzących we wzajemne interak-
cje, współpracujących ze sobą, wspólnie kreujących i dzielących się wiedzą.

5. Wspólne zarządzanie własnością intelektualną – wykorzystaniu przez organizację 
podlega własność intelektualna, będąca w  posiadaniu klienta. Jest ona rozwijana 
w taki sposób, aby możliwa była maksymalizacja zwrotu nakładów poniesionych na 
jej uzyskanie. 
Kolejnym sposobem pozyskiwania wiedzy klientów jest tworzenie COP (Commu-

nitis of Practice) – grup ludzi nieformalnie powiązanych ze sobą dzięki posiadaniu 
wspólnych interesów, doświadczeń, pasji itp., kontaktujących się ze sobą bezpośred-
nio lub wirtualnie. Grupy te, uzupełniając formalne struktury organizacji i sieci, ra-
dykalnie galwanizują dzielenie się wiedzą i  uczenie się, niezależnie od formalnych 
granic organizacji29.

Praktycznym odzwierciedleniem włączania interesariuszy w procesy organizacyjne-
go uczenia się są działania firmy Tchibo, która łączy działalność produkcyjną z nowo-
czesnymi technologiami. Twórcy ciemnej czekolady chcą docierać do entuzjastów cze-
kolady, którzy nie będą jej po prostu nabywać, ale doświadczać smaku. Dlatego wyniki 
prac technologów nad stworzeniem unikatowej czekolady są następnie dopracowywa-
ne w drodze konsultacji z konsumentami. Produkt testowany jest przez konsumentów 
w wersji beta – podobnie jak serwisy internetowe, które swój ostateczny kształt zyskują 
po dopracowaniu wersji testowej. Klienci mogą opiniować smak produktu na stronie 
internetowej. Ich sugestie oraz dalsze poszukiwanie smaku przez technologów oznaczają 
ciągłą modyfikację czekoladowych wyrobów. Jako że smak jest nadrzędną dewizą przy-
świecającą produktowi, twórcy czekolady selekcjonowali ziarna kakao w celu uzyskania 
odpowiednich smaków. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zasad przepływu 
wiedzy między farmerami uprawiającymi kakaowce, tak aby mogli stać się dostawcami 
premium30.

Innym, znanym i wielokrotnie analizowanym, przykładem włączania interesariu-
szy w procesy zarządzania wiedzą są działania koncernu Toyota w stosunku do ko-
operantów. Toyota przekazuje im swoją wiedzę, by stale zwiększali produktywność. 
Wprowadzenie przez Toyotę rozwiązań organizacyjnych umożliwiających przepływ 
wiedzy w sieci kooperantów, a polegających na utworzeniu najpierw stowarzyszenia 
dostawców, a później wsparcie ich przez (bezpłatną!) pomoc konsultingową i wspól-
ne rozwiązywanie problemów zaowocowało zwiększeniem produktywności dostaw-
ców o 123 % i redukcją ich zapasów o 74 %31. Zacieśnienie stosunków z poszczegól-
nymi dostawcami, przez delegowanie do własnych konsultantów i przekazywanie im 
wartościowej wiedzy po minimalnych kosztach, sprawiło, że głównym motywem za-
angażowania się dostawców w zespoły podnoszenia kwalifikacji organizowane przez 
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Toyotę stała się potrzeba uczenia się od japońskiego koncernu. Poczucie przynależ-
ności do sieci spowodowało u dostawców dużo większe zaangażowanie w dzielenie 
się wiedzą z pozostałymi partnerami.

Pozyskiwanie wiedzy w polskich przedsiębiorstwach 
– wyniki badań

Wyniki badań, przedstawione poniżej, są efektem prac prowadzonych przez zespół 
pracowników Zakładu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego UMCS w  Lublinie32. 
Podstawowymi celami przeprowadzonych badań były:

 • identyfikacja subiektywnej luki kompetencyjnej badanych przedsiębiorstw,
 • identyfikacja procesów organizacyjnego uczenia się, które miały miejsce w przeszłości,
 • określenie czynników wpływających na postrzeganie luki kompetencyjnej i urucha-

mianie procesów organizacyjnego uczenia się,
 • pomiar efektów procesów organizacyjnego uczenia się – poprawa skuteczności dzia-

łania, stopień zmniejszenia luki kompetencyjnej.
W badaniach wzięło udział 56 przedsiębiorstw południowo-wschodniej Polski, do-

branych celowo (przedsiębiorstwa certyfikowane):
 • 19 dużych przedsiębiorstw, 8 małych, 29 średnich (wg klasyfikacji GUS);
 • 50 przedsiębiorstw rynkowych; 
 • 6 przedsiębiorstw określonych jako infrastrukturalne (quasi-monopoliści, przedsię-

biorstwa użyteczności publicznej); pomimo małej liczebności w tej grupie podział ten 
został zachowany ze względu na przypuszczenie, że w  wielu aspektach odpowiedzi 
udzielone przez przedsiębiorstwa infrastrukturalne mogą zniekształcać wyniki całości. 
Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanego do za-

rządu lub kadry kierowniczej najwyższego szczebla, uzupełniając go wywiadem skate-
goryzowanym.

Uzyskane wyniki pozwalają, między innymi, na wskazanie, jak pozyskiwana jest wie-
dza w przedsiębiorstwach uczestniczących w badaniu. Lista zewnętrznych źródeł wiedzy 
jest ograniczona i nie pozwala na stwierdzenie, że są to jedyne możliwości, z których 
korzystają zbadane podmioty. Identyfikacja wykorzystywanych źródeł wiedzy nie była 
celem prowadzonych badań, a prezentowane wyniki i ich interpretacja powstały na po-
trzeby tego opracowania.

Źródła wiedzy można podzielić na zewnętrzne, tkwiące w  otoczeniu organizacji, 
oraz wewnętrzne. W badaniu położono nacisk na zewnętrzne źródła wiedzy. Wiedza, 
tkwiąca w otoczeniu, może być pozyskiwana na skutek ukierunkowanych działań, do 
których należą m.in.:

 • pozyskiwanie specjalistów z rynku pracy,
 • pozyskanie kompetencji od partnera biznesowego,
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 • współpraca z firmami doradczymi, 
 • współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi,
 • szkolenia,
 • uczenie się od konkurentów (np. monitorowanie ich stron internetowych).

W związku z powyższym przyjęto, że źródłami wiedzy dla przedsiębiorstw uczestni-
czących w badaniu są:

 • zidentyfikowani i pozyskani na rynku pracy specjaliści, 
 • partner/partnerzy biznesowi,
 • firmy doradcze,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • organizacje oferujące udziały w szkoleniach,
 • konkurenci.

W tabeli 1 zawarto zestawienie procentowych udziałów poszczególnych źródeł wie-
dzy w działaniach respondentów.

TABelA 1. Udział poszczególnych źródeł wiedzy w działaniach badanych podmiotów (w %)
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Pozyskiwanie specjalistów na 
rynku pracy 76,8 73,2 62,5 75,0 64,3 67,9 66,1 64,3 67,9

Pozyskanie kompetencji od 
partnera biznesowego 62,5 57,1 55,4 58,9 57,1 55,4 55,4 55,4 57,1

Współpraca z firmami 
doradczymi 75,0 69,6 60,7 69,6 67,9 67,9 67,9 62,5 66,1

Współpraca z instytucjami 
naukowo-badawczymi 64,3 64,3 57,1 60,7 55,4 57,1 55,4 55,4 55,4

Szkolenia 82,1 73,2 64,3 80,4 76,8 78,6 82,1 71,4 80,4

Uczenie się od konkurentów 
(np. monitorowanie ich stron 
internetowych) 76,8 71,4 60,7 78,6 58,9 60,7 62,5 60,7 64,3

Uwaga: Odsetki nie sumują się do stu, gdyż respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednej możliwości.
Źródło: Opracowanie własne.
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Procentowe udziały odpowiedzi świadczą o  tym, że w  każdym obszarze funk-
cjonalnym organizacji podejmowane są działania, które wiążą się z pozyskiwaniem 
wiedzy z otoczenia. Wyniki przedstawione w tabeli 1 wyraźnie wskazują na szkolenia 
jako najczęściej wykorzystywane źródło wiedzy organizacyjnej. Szczególne znacze-
nie mają one w trzech obszarach funkcjonalnych: w działalności operacyjnej, zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi oraz w  zarządzaniu firmą. Tak duża liczba wskazań na 
szkolenia może wynikać m.in. z możliwości, jakie powstały w związku z początkiem 
nowego okresu finansowania (2007–2013) działań rozwojowych w ramach unijnych 
funduszy strukturalnych (badania prowadzone były w 2008 r.). Możliwości dofinan-
sowania czy sfinansowania szkoleń dla pracowników spowodowały znaczący wzrost 
zainteresowania nimi ze strony pracodawców.

W  grupie przedsiębiorstw uczestniczących w  badaniu najmniejsza liczba wska-
zań przypadła pozyskiwaniu kompetencji (a więc wiedzy i umiejętności) od partnera 
biznesowego. Wszyscy respondenci w  innym miejscu ankiety wskazywali na swoje 
uczestnictwo w  różnorodnych sieciach współpracy. Przyczyną stosunkowo niskiej 
liczby wskazań (w porównaniu z ilością wskazań przypisanych innym źródłom wie-
dzy) może być brak świadomości i umiejętności wykorzystywania kooperacji/koope-
rencji do transferu wiedzy. 

Stosunkowo rzadko wykorzystywana jest też współpraca z instytucjami nauko-
wo-badawczymi. Wyjaśnieniem może być tutaj specyfika badanych przedsiębiorstw. 
Podkreślić należy, że brak tego typu współpracy nie wynika tylko z niechęci przed-
siębiorców, ale także jest wynikiem braku atrakcyjnych ofert współpracy kierowa-
nych do przedsiębiorców. Wyniki prac instytucji naukowo-badawczych nie są po-
strzegane w kategoriach produktów, które mogą być przedmiotem transakcji kup-
na–sprzedaży. Komercjalizacja wyników badań naukowych nie jest najmocniejszą 
stroną instytucji naukowych.

Biorąc pod uwagę procentowy udział wskazań na wykorzystanie danego źródła 
wiedzy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, można utworzyć listę najczęściej 
i  najrzadziej wykorzystywanych źródeł wiedzy. W  działalności operacyjnej wiedza 
pochodzi najczęściej od specjalistów pozyskiwanych na rynku pracy – 76,8 % respon-
dentów dokonało takiego wyboru. Badani wskazali dodatkowo na szkolenia (82,1 %) 
i konkurentów (76,8 %) jako wykorzystywane źródła wiedzy organizacyjnej. Warto 
podkreślić, że w tym obszarze funkcjonalnym brak jest bardzo dużych różnic między 
ilością wyborów dla poszczególnych źródeł wiedzy. Konkurenci jako źródło wiedzy 
wykorzystywani są przede wszystkim w działalności marketingowej (78,6 %). Jeżeli 
wziąć pod uwagę, że w  próbie znalazły się przedsiębiorstwa infrastrukturalne (qu-
asi-monopoliści), które nie podejmują działań marketingowych lub czynią to w bar-
dzo ograniczonym zakresie, to można stwierdzić, iż uczenie się od konkurentów jest 
podstawowym dla rozwoju wiedzy w obszarze marketingu w pozostałych przedsię-
biorstwach. Współpraca z firmami doradczymi skierowana jest przede wszystkim na
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TABelA 2. Wpływ źródła wiedzy na potencjał wyróżnionych obszarów funkcjonalnych
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funkcjonalny
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Pozyskanie 
specjalistów 
na rynku 
pracy 

Wpływ (śr.) 3,74 3,27 2,51 3,29 3,17 3,13 3,46 2,72 3,26

Wsp. zm. 
w % 31,70 28,20 54,00 33,10 35,00 32,5 35,8 43,60 37,50

% odp. 76,80 73,2 62,50 75,00 64,30 67,9 66,1 64,30 67,90

Pozyskanie 
kompetencji 
od partnera 
biznesowego 

Wpływ 2,97 3,03 2,29 2,82 2,38 2,74 2,55 2,52 2,81

Wsp. zm. 
w % 37,80 37,90 49,40 34,90 48,70 44,10 39,00 36,80 43,70

% odp. 62,50 57,10 55,40 58,90 57,10 55,40 55,40 55,40 57,10

Współpraca 
z firmami 
doradczymi 

Wpływ 2,50 2,510 2,24 2,82 3,00 2,68 2,74 2,06 2,92

Wsp. zm. 
w % 50,20 52,30 54,00 45,20 42,40 48,30 49,30 48,50 43,00

% odp. 75,0 69,60 60,70 69,60 67,90 67,90 67,90 62,50 66,10

Współpraca 
z instytucjami 
naukowo-
badawczymi

Wpływ 1,83 2,64 2,75 2,12 1,84 2,41 1,90 1,61 2,23

Wsp. zm. 
w % 54,50 47,20 43,30 53,00 58,1 50,50 56,50 44,40 64,30

% odp. 64,30 64,30 57,10 60,70 55,40 57,10 55,40 55,40 55,40

Szkolenia Wpływ 3,33 3,22 2,44 3,33 3,260 3,57 3,70 2,70 3,60

Wsp. zm. 
w % 28,40 30,70 48,30 32,60 33,60 25,90 27,90 42,10 32,70

% odp. 82,10 73,20 64,30 80,40 76,8 78,60 82,10 71,40 80,40

Uczenie się od 
konkurentów 
(np. monitoro- 
wanie ich stron 
internetowych)

Wpływ 3,12 3,10 2,26 3,48 2,21 2,82 2,37 2,50 3,11

Wsp. zm. 
w % 35,80 38,50 58,80 29,40 56,20 44,00 51,20 45,40 37,50

% odp. 76,80 71,40 60,70 78,60 58,90 60,70 62,50 60,70 64,30

Źródło: Opracowanie własne.
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wsparcie działalności operacyjnej (odpowiedziało tak 75  % respondentów). W  po-
zostałych obszarach funkcjonalnych szkolenia były najczęściej wskazywanymi przez 
badanych źródłami wiedzy organizacyjnej.

Wyróżnione źródła wiedzy zostały ocenione przez respondentów z punktu widze-
nia ich wpływu na potencjał kompetencyjny w tych obszarach. Wszystkie odpowiedzi 
oscylują w  granicach średnich. Jest to zastanawiające, gdyż pozyskiwanie wiedzy jest 
warunkiem uruchomienia i  podtrzymywania procesów organizacyjnego uczenia, a  te 
powinny służyć rozwojowi potencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa. W  tabeli 2 
przedstawiono zbiorcze wyniki oceny wpływu działań podejmowanych dla pozyskania 
wiedzy na potencjał kompetencyjny. 

W każdym obszarze funkcjonalnym korzystano z działań, które przez pozyskanie 
wiedzy poprawiały potencjał przedsiębiorstwa. Większość wskazań respondentów okre-
ślających wpływ wymienionych źródeł wiedzy na potencjał przedsiębiorstwa oscyluje 
w granicach wartości średnich. Wartości nieznacznie wyższe uzyskały: w działalności 
operacyjnej: pozyskiwanie specjalistów na rynku pracy (3,74 w skali od 1–5), w zarzą-
dzaniu zasobami ludzkimi, w obszarze jakości oraz zarządzania – szkolenia (odpowied-
nio 3,7, 3,6 i 3,57) oraz uczenie się od konkurentów w marketingu (3,48). Bardzo niskie 
i niskie wartości przypisane zostały przez badanych współpracy z firmami doradczymi 
i współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi (przedział od 1,61 do 2,92).

Podsumowanie

Uczenie się organizacji jest inicjowane i podtrzymywane przez interakcje zachodzą-
ce wewnątrz organizacji oraz między nią a otoczeniem. Fundamentalną funkcją organi-
zacyjnego uczenia się jest umożliwienie nabywania i interpretacji wiedzy. 

Źródłem wiedzy dla organizacji uczącej się może być zarówno jej otoczenie, jak i jej 
środowisko wewnętrzne. W przedsiębiorstwach uczestniczących w badaniu korzysta się 
z wielu zewnętrznych źródeł wiedzy. Respondenci określają ich wpływ na wzrost po-
tencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa jako średni. To powoduje, że jednoznaczne 
wskazanie na pozytywne efekty transferu wiedzy od interesariuszy do organizacji nie 
jest możliwe. 

Wszystkie badane przedsiębiorstwa, dokonując samooceny w  zakresie przyrostu 
swojego potencjału kompetencyjnego, wskazały na przyrost kompetencji w  badanym 
okresie. Pojawia się więc pytanie, w  jaki sposób pozyskiwano wiedzę? Wyniki badań 
wskazują, że najczęściej stosowane było „uczenie się w działaniu”. Stosunkowo często 
badani wskazywali na zasoby materialne i finansowe jako podstawowe źródło nabywa-
nia kompetencji. Można więc domniemywać, że w badanych przedsiębiorstwach nie do-
strzeżono jeszcze możliwości wykorzystania sieci powiązań z podmiotami zewnętrzny-
mi dla transferu wiedzy albo procesy te nie są uświadamiane przez zarządy firm. 
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The sources of organizational knowledge – the results of research  
on the Polish enterprises

Summary

A knowledge-based enterprise is the one that launches and constantly supports the 
processes of organizational learning. These processes require identification and the use 
of the knowledge present in the organization itself, as well as in its surroundings.

The article presents the results of the study of 56 Polish enterprises. The answers of 
board members, and managerial staff representatives to the questions included in the 
questionnaire allowed to indicate what kinds of external sources of knowledge are used 
in these organizations.
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Wybrane teorie wyjaśniające 
powstawanie i funkcjonowanie 

organizacji sieciowych

Wstęp

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku globalnym, powstanie i rozwój globalnej go-
spodarki usług oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w skali globalnej 
spowodowały, że niezwykle istotne staje się nowe spojrzenie na przyszły rozwój przedsię-
biorstwa i dokonanie swoistej weryfikacji dotychczasowych koncepcji konkurencyjności 
i  źródeł wartości przedsiębiorstw. Tradycyjne koncepcje konkurencyjności koncentro-
wały się na podstawowych rynkowych czynnikach konkurencyjności oraz bezpośred-
nich ich źródłach, przypisując siłę sprawczą konkurencyjności przedsiębiorstwa kosztom 
(przewaga kosztowa), jakości (przywództwo jakościowe i  systemy sterowania jakością), 
różnicowaniu oferty (strategia dyferencjacji) czy intensywnej promocji (konkurencyjne 
strategie marketingowe). Tradycyjne koncepcje konkurencyjności zakładały ponadto,  
że przedsiębiorstwa nie są skłonne do współpracy i przyjmują postawę konfrontacyjną.

Współczesna perspektywa ekonomiczna istotnie zmienia podejście do konkurowa-
nia. Podstawowym wyróżnikiem nowych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa 
są innowacje i  przedsiębiorczość oraz skłonność do współpracy. Coraz większa część 
przedsięwzięć gospodarczych jest realizowana dzięki współpracy między firmami a in-
nymi organizacjami. Wynika to z  faktu, że wytworzenie wartości dodanej, bez wzglę-
du na to, czy dotyczy zagadnień związanych z medycyną, nowymi technologiami czy 
marketingiem, staje się tak bardzo kosztowne i skomplikowane, że praktycznie jest nie-
możliwe do wytworzenia przez pojedynczą organizację. W globalnej gospodarce usług 
podstawową koncepcją staje się marketing relacji (relationship marketing, partnership 
marketing). Niepewność i zmienność rynku, nieciągłość, zmiany technologiczne, spadek 
zyskowności, wzrost rozmiarów i złożoności zasobów wiedzy, skomplikowane regulacje 
prawne są czynnikami, które determinują powstawanie przedsiębiorstw sieciowych. Nie 
ulega wątpliwości, że organizacje sieciowe wyrastają na gruncie nowego podejścia do 
konkurencji utożsamianej nie tyle z indywidualnymi zdolnościami przedsiębiorstw, ile 
ze zdolnościami wynikającymi z kooperacji w sieci wspólnych wartości, a ich istotą jest 
podzielna kontrola nad wyspecjalizowanymi i współgrającymi ze sobą zasobami, często 
o charakterze niematerialnym. Organizacje sieciowe są tworzone w sytuacji, gdy istnie-
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je potencjał strategiczny między partnerami organizacji, kreujący wartość dodaną, bę-
dąc tym samym czynnikiem generującym konkurencyjność podmiotów wchodzących  
w skład sieci.

Wydaje się, że teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych można w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia dwie kate-
gorie istotnie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koordynację i kon-
figurację. Konfiguracja skupia uwagę na tym, gdzie lokuje się poszczególne czynności 
w łańcuchu wartości firmy, a koordynacja z kolei – na istocie czynności i stopniu, w ja-
kim koordynuje się rozproszone czynności w sieci lub pozostawia je w postaci autono-
micznej, to znaczy dostosowanej do miejscowych warunków.

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka wybranych teorii powstawania 
i funkcjonowania organizacji sieciowych.

Sieć jako hybrydowa forma przedsiębiorstwa i rynku

Wykształcanie się organizacji sieciowych wpisuje się w szerszy proces zmian doko-
nujących się w wyniku współczesnych wyzwań rozwojowych i konkurencyjnych1. Sieć 
można określić jako system, który2:

 • zapewnia podmiotowi gospodarczemu przetrwanie i  wzmocnienie pozycji wśród 
konkurentów dzięki wielostronnym relacjom współpracy,

 • umożliwia koncentrowanie się na kluczowych kompetencjach, które są aktywizowa-
ne i wykorzystywane w sposób skoordynowany, umożliwiając tym samym wspólne 
korzystanie z zasobów sieci i potencjału wiedzy,

 • jest ograniczony w związku z koniecznością zapewnienia możliwości kierowania siecią.
Najważniejszymi warunkami sprzyjającymi rozwojowi sieci międzyorganizacyj-

nych są te, które determinują współczesny krajobraz konkurencyjny, a zwłaszcza nie-
pewność i zmienność rynku, nieciągłość, zmiany technologiczne, spadek zyskowno-
ści, wzrost rozmiarów i złożoności zasobów wiedzy, złożone regulacje prawne3. Nie 
ulega wątpliwości, że podstawowym elementem współczesnych struktur organizacyj-
nych są sieci powiązań informacyjnych, które umożliwiają dzielnie się wiedzą oraz 
migrację wiedzy i inteligencji. Niewątpliwie wynika to z tzw. sieciowej logiki każdego 
systemu czy zbioru stosunków, w ramach których wykorzystuje się nowe technologie 
informacyjne. Stąd morfologia sieci wydaje się być dobrze dopasowana do wzrastają-
cej niepewności i złożoności otoczenia4. K. Kelly wskazuje, że dynamiczna sieć staje 
się symbolem nauki, jako jedyna organizacja zdolna do wolnego od nastawień rozwo-
ju lub do swobodnego uczenia się, mogąca pomieścić obok siebie mnogość rzeczywi-
ście rozbieżnych elementów5. W najogólniejszym zarysie organizację sieciową moż-
na rozumieć jako zbiór kilku samodzielnych podmiotów zajmujących się określoną 
działalnością gospodarczą powiązanych ze sobą więziami kooperacyjnymi, które są 
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jednocześnie zbiorem rozproszonych jednostek należących do jednej grupy6. Wynika 
z tego, że do organizacji sieciowych możemy zaliczyć wiele różnych form, np. alianse 
strategiczne, wspólne przedsięwzięcia badawcze, czy grona przemysłowe, a ogólnie 
rzecz ujmując – zgrupowania wszystkich tych podmiotów, które charakteryzuje okre-
ślonego typu zbieżność, pewne podobieństwo, dotyczące np. produktu, rynku, doce-
lowej grupy nabywców, stosowanej technologii, wiedzy czy sposobu działania wte-
dy, kiedy możliwe jest osiągnięcie efektu synergicznego7. Należy również zauważyć, 
że sieci międzyorganizacyjne stanowią specyficzną konstrukcję – hybrydową formę 
rynku i organizacji8.

TABelA 1. Sieci jako forma hybrydowa rynku i organizacji

Cechy rynku organizacji sieciowych

• absolutna dobrowolność wymiany
• oparcie wymiany na warunkach rynkowych

Organizacyjne cechy struktur sieciowych

• wzajemna koordynacja działań i dostosowanie w sferze procedur działania, technologii, infrastruktury 
itd., czyli wnętrza organizacji – niespotykane w klasycznej wymianie rynkowej

• decyzje w sprawie zasobów są podejmowane nie tylko indywidualnie, ale także wspólnie 
w wyznaczonym obszarze współpracy

• powtarzalny charakter wymiany i zamierzenia współdziałania obejmujące dłuższy horyzont czasowy
• obszerny zakres informacji o partnerach współdziałania dostępny podmiotom sieci

Źródło: A. Pietruszka-Otryl, Organizacja sieciowa, [w:] Podstawy zarządzania wiedzą w gospodarce opartej na wiedzy, red. 
B. Mikuła, A. Pietruszka-Otryl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 55.

Organizacje sieciowe są tworzone w sytuacji, gdy istnieje potencjał strategiczny mię-
dzy partnerami organizacji, kreujący wartość dodaną, będący tym samym czynnikiem 
generującym konkurencyjność podmiotów wchodzących w skład sieci, ale również gdy 
panują określone warunki sytuacyjne sprzyjające ich tworzeniu, m.in.9:

 • nieprzewidywalność, niepewność i zmienność rynku bądź średnie rozmiary rynku,
 • niemożność dokonania strategicznej akcji zakupu przez konkurentów z branży lub 

spoza niej w sytuacji atrakcyjnego rynku,
 • brak zainteresowania dokonaniem zakupu wynikający z nieatrakcyjnego charakte-

ru rynku i konkurencji,
 • trudno obliczalne koszty transakcyjne,
 • incydentalny charakter wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Organizacje sieciowe posiadają więc następujące atrybuty10:
 • cechują się elastycznością, a więc możliwością przekonfigurowania układu,
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 • są układami strategicznego współdziałania ukierunkowanego na realizację pewne-
go celu strategicznego,

 • są oparte na potencjale strategicznym partnerów umożliwiającym osiągnięcie poten-
cjału synergicznego, tworzącego wartość dodaną,

 • rozszerzają możliwości wyboru strategicznego,
 • są zorientowane na dłuższą współpracę przy realizacji konkretnych projektów11.

Nie ulega wątpliwości, że organizacje sieciowe wyrastają na gruncie nowego podejścia 
do konkurencji utożsamianej nie tyle z indywidualnymi zdolnościami przedsiębiorstw, ile 
ze zdolnościami wynikającymi z kooperacji w sieci wspólnych wartości12, a ich istotą jest 
podzielna kontrola nad wyspecjalizowanymi i współgrającymi ze sobą zasobami, często 
o charakterze niematerialnym13. Zastosowanie tego typu rozwiązań wynika przede wszyst-
kim, jak wskazuje Z. Antczak, ze zbyt dużego, w stosunku do zmienności otoczenia, stop-
nia sformalizowania działań w tradycyjnych przedsiębiorstwach, a także wiąże się z cha-
osem i powstaniem swoistej luki informacyjnej, utrudniającej efektywne zarządzanie14. 

TABelA 2. Adaptacja przedsiębiorstwa do turbulentnego otoczenia

Podzielenie celów i zasad funkcjonowania

Elastyczność 

Kreatywne wykorzystanie chaosu i wprowadzanie innowacji

Upraszczanie struktur

Samoorganizacja 

Stymulowanie zaangażowania i współpracy

Tworzenie poczucia odpowiedzialności

Źródło: S.L. Dolan, S. Garcia, A. Anebach, Understanding and Managing Chaos in the Organizations, „International Journal 
of Management” 2003, Vol., No. 20, s. 28.

Wady i zalety sieciowych struktur organizacyjnych

Organizacja sieciowa, podobnie jak każda inna forma organizacyjna, ma swoje moc-
ne i słabe strony. Do podstawowych korzyści należą niewątpliwie15:

 • możliwość osiągania wyższej efektywności działania dzięki eliminacji kosztów hie-
rarchii organizacyjnej, zwiększeniu elastyczności działania, eliminacji kosztów kon-
kurencji w  stosunku do obecnych partnerów, lepszej lokalizacji środków inwesty-
cyjnych, obniżeniu kosztów kontroli i  biurokracji, kosztów negocjacji, związania 
klientów z siecią przez stworzenie możliwości kompleksowej obsługi itp.,
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 • sieć powiązań między partnerami sprzyja wymianie i wzajemnemu wykorzystaniu 
trudno dostępnych zasobów i kompetencji,

 • szybka wymiana informacji, sprzyjająca zwiększeniu szybkości i trafności podejmo-
wanych decyzji, podniesieniu konkurencyjności i wzajemnemu uczeniu się,

 • możliwość pozyskania nowej wiedzy i zwiększenia zdolności rozwojowych,
 • szeroka autonomia partnerów układu, co sprzyja innowacyjności, eksperymentowa-

niu i uczeniu się, a wzajemna współpraca umożliwia elastyczne wykorzystanie zdol-
ności produkcyjnych wchodzących do sieci firm,

 • eliminacja zależności hierarchicznych, wielostronna współpraca sprzyjają zwięk-
szaniu elastyczności.
Słabe strony organizacji sieciowych to przede wszystkim problemy związane z zarzą-

dzaniem wzajemnymi związkami, które mogą wynikać ze złożoności układu i  trudności 
w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń. Ponadto, wzrost liczby uczestników podnosi koszty 
transakcyjne, stwarza groźbę pojawienia się zachowań oportunistycznych, jak również może 
być źródłem problemów z zarządzaniem informacjami czy ich wyciekiem. Niektórzy autorzy 
wskazują także na możliwość wyzysku partnerów sieci przez podmioty posiadające kontrolę 
nad najważniejszymi informacjami16. Ponadto, istnieje pułapka wpadnięcia w sieć pochła-
niającą, której opuszczenie jest związane z wysokimi kosztami i praktycznie niemożliwe17.

TABelA 3. Sieć przyjazna i pochłaniająca

Sieć przyjazna Sieć pochłaniająca

• stwarza przestrzeń do samodzielnego 
generowania wiedzy niejawnej

• przenikające się indywidualnie projekty
• brak blokad wejścia i wyjścia
• procesy chaotyczne
• wielość firm brokerów (integratorów)
• wielość kluczowych kompetencji

• narzuca standardy w zakresie wiedzy jawnej
• projekty narzucane przez firmę – integratora
• blokady wejścia i wyjścia
• strukturalizacja procesów
• jedna firma – integrator
• kluczowe kompetencje zastrzeżone dla firmy – 

integratora

Źródło: K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE Wrocław, Wrocław 
2005, s. 58. 

Podsumowując, można stwierdzić, że przedsiębiorstwo sieciowe, jako forma or-
ganizacyjna charakterystyczna dla globalnej, informacyjnej gospodarki „wyłoniła się 
poprzez interakcję między organizacyjnym kryzysem i zmianą a nowymi technologia-
mi informacyjnymi”18. Z prowadzonych wcześniej rozważań wynika, że sieć składa się 
z elementów, które są równocześnie autonomiczne i zależne względem niej i mogą być 
elementami innych sieci, a  tym samym innych systemów nastawionych na zgoła inne 
cele. Można zatem stwierdzić, że sprawność działania sieci będzie zależała od dwóch 
podstawowych atrybutów19:
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1) sprawności łączenia, a zatem jej strukturalnej zdolności do niezakłóconego procesu 
łączności między jej elementami,

2) spójności, czyli stopnia zazębiania się celów sieci z  celami jej poszczególnych 
elementów. 
Oczywiście warunków powodzenia organizacji sieciowej i jej efektywnego działania 

jest znacznie więcej. Warto chociażby wspomnieć o  uwarunkowaniach sytuacyjnych, 
pamiętając, że ta forma organizacji umożliwia skuteczne działanie w warunkach wyso-
kiej niepewności i złożoności otoczenia, ale stawia także wysokie wymagania w zakresie 
dostosowywania do zmiennej gospodarki globalnej, dostatecznej elastyczności działania, 
tworzenia nowych obszarów innowacyjności, pokonywania konformizmu i oportunizmu.

Niewątpliwie ważna jest także motywacja i  zachowania ludzi oraz świadomość, że 
nie wszyscy mogą być motywowani przez ryzyko i odpowiedzialność. Zespół Strategora 
wskazuje, że ludzie przedsiębiorstwa sieci powinni być wyposażeni w znaczną autonomię 
oraz wtapiani we wspólną kulturę, która pozwoli im uzyskać poczucie bezpieczeństwa 
oparte na normach zawodowych oraz ułatwi im samoorganizowanie się20. 

Istotnym elementem jest także respektowanie warunków odnoszących się do syste-
mów informacji i kontroli, przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorstwo sieciowe, jak 
żadne inne, oparte jest na płynności i przejrzystości informacji. 

Konfiguracja i koordynacja a powstawanie i funkcjonowanie 
organizacji sieciowych

Wydaje się, że teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych można w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia dwie kate-
gorie istotnie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koordynację i kon-
figurację. Konfiguracja skupia uwagę na tym, gdzie lokuje się poszczególne czynności 
w łańcuchu wartości firmy. Koordynacja – na istocie czynności i stopniu, w jakim koor-
dynuje się rozproszone czynności w sieć lub pozostawia je w postaci autonomicznej, to 
znaczy dostosowanej do miejscowych warunków. Możliwe są różne formy koordynacji 
czynności wykonywanych w  różnych lokalizacjach, w  tym ustalanie wspólnych stan-
dardów, wymiana informacji oraz określanie odpowiedzialności za poszczególne loka-
lizacje. Koordynacja może zatem umożliwić firmie wykorzystanie przewagi wynikającej 
z rozpraszania jej czynności. W koordynacji kluczowym zagadnieniem jest to, jak i kiedy 
informacja, technika oraz inne rodzaje wiedzy, uzyskane z różnych miejsc, zostaną zin-
tegrowane i znajdą odbicie w wyrobach, usługach, procesach czy innych czynnościach21.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na gruncie marketingu przemysłowego wyłoniła 
się teoria powiązań i wzajemnych relacji, opracowana przez IMP (The Industrial Marke-
ting and Purchasing Group), która opiera się na następujących założeniach22:
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RySUNeK 1. Wybrane teorie ekonomiczne wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie 
struktur sieciowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Łupicka, Teorie wyjaśniające powstawanie i  funkcjonowanie sieci logistycz-
nych, 2005, www.logforum.net.pl, z wyłączeniem teorii dotyczących stricte sieci logistycznych.

 • transakcje przyjmują charakter łańcuchów interakcji rozciągniętych w czasie,
 • sprzedawcy i nabywcy są połączeni relacjami powstającymi w wyniku interakcji (re-

lacje I rzędu o podłożu technicznym, ekonomicznym, społecznym),
 • sprzedawcy i nabywcy są połączeni relacjami powstającymi w wyniku kontaktów 

z otoczeniem (relacje II rzędu: technologiczne, materialne, oparte na wiedzy, oparte 
na zaufaniu, marketingowe),

 • poszczególne relacje rynkowe tworzą sieć powiązań oddziałującą wzajemnie na sie-
bie,

 • każda relacja polega na balansowaniu między opłacalną skalą produkcji a dostoso-
wywaniem do wymagań indywidualnych klienta,

 • relacje stanowią swoistego rodzaju konfrontację, w której partnerzy identyfikują 
i wykorzystują rozmaite aspekty posiadanych zasobów,

 • zdolność konkurencyjna będzie zależała od umiejętności zarządzania poszczególny-
mi relacjami (perspektywa krótkoterminowa), a także zarządzania całą siecią relacji 
(perspektywa długoterminowa).

Konfiguracja a teoretyczne podstawy struktur sieciowych

Jedną z  podstawowych teorii odnoszących się do konfiguracji jest niewątpliwie 
teoria produkcji międzynarodowej, która umiejscowiona jest na styku makroekono-
micznej teorii handlu międzynarodowego i  mikroekonomicznej teorii przedsiębior-
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stwa i w której przyjmuje się, że przedsiębiorstwo będzie angażować się w zagraniczne 
inwestycje bezpośrednie, jeżeli ma względną przewagę w posiadaniu zasobów w sto-
sunku do konkurentów. Jeśli spełniony jest ten warunek, to dla przedsiębiorstwa bar-
dziej korzystna jest internalizacja tej przewagi, co z kolei skutkuje bardziej zyskownym 
wykorzystaniem posiadanej przewagi w  powiązaniu z  co najmniej jednym walorem 
lokalizacyjnym w innym kraju niż macierzysty23. Oznacza to, że warunkiem powsta-
nia produkcji międzynarodowej jest połączenie specyficznych zasobów i  umiejętno-
ści, posiadanych przez przedsiębiorstwo z  walorami lokalizacyjnymi innego kraju. 
Ich identyfikacja wymaga odwołania się do dorobku teorii lokalizacji, zajmującej się 
określaniem wpływu różnego rodzaju czynników na przestrzenną strukturę działalno-
ści produkcyjno-handlowej przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest niewątpliwie eklektycz-
na teoria produkcji międzynarodowej J.H. Dunninga24 (znana też jako Paradygmat 
OlI  – Ownership–Location–Internalization), stanowiąca podsumowanie czynników 
skłaniających przedsiębiorstwa do podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych. W myśl tej teorii czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji 
dzieli się na trzy grupy: 
1) specyficzne przewagi własnościowe (ownership specific adventages),
2) specyficzne przewagi internalizacji (internalization specific adventages),
3) specyficzne przewagi lokalizacyjne (location specific adventages).

Inaczej mówiąc, warunkiem podjęcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest 
jednoczesne wystąpienie trzech elementów:
1) posiadania specyficznych przewag, którymi nie dysponują inne przedsiębiorstwa 

działające na rynku zagranicznym,
2) wykorzystania tych przewag bezpośrednio, a nieudostępniania ich innym firmom,
3) korzystnego ulokowania produkcji za granicą.

Spełnienie tych warunków zapewnia przedsiębiorstwu zagranicznemu osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej nad przedsiębiorstwami lokalnymi25. 

TABelA 4. Specyficzne przewagi przedsiębiorstwa w różnych formach jego internacjonalizacji

Formy internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa

Specyficzna 
przewaga 
własności

Specyficzna 
przewaga 

internalizacji

Specyficzna 
przewaga 
lokalizacji

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie tak tak tak

Eksport tak tak nie

Międzynarodowe kontrakty tak nie nie

Źródło: J.H. Dunning, International Production and Multinational Enterprise, Allen and Urwin, London 1981.
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Zdaniem J.H. Dunninga model Portera w zbyt niewielkim stopniu uwzględnia rolę 
globalizacji produkcji i  rynków w  kreowaniu przewagi konkurencyjnej państw. Rola 
ta jest bowiem pochodną rosnącej roli współzależności gospodarczych wynikających 
z rozwoju sieci transgranicznych powiązań ekonomicznych. Ogólnie ujmując, znaczenie 
teorii lokalizacji dla tworzących się sieci przedsiębiorstw ciągle wzrasta, co jest następ-
stwem rozszerzającego się zakresu geograficznego współpracujących ze sobą firm.

Kolejną teorią, za pomocą której można wyjaśnić decyzje lokalizacyjne bezpo-
średniej inwestycji jest teoria międzynarodowego cyklu życia produktu Vernona26. 
Opiera się ona na założeniu, że każdy produkt przechodzi w swoim życiu produkcyj-
nym kilka etapów, tj. etap nowości (wprowadzenie towaru na rynek), etap rozwoju 
i dojrzewania oraz etap pełnej standaryzacji, który może prowadzić do fazy schył-
kowej, czyli stopniowego wycofywania się produktu z rynku. Teoria międzynarodo-
wego cyklu życia produktu zakłada, że cykl życia produktu składa się z trzech faz. 
W pierwszej fazie, zwanej fazą produktu innowacyjnego, wytwarzany przez przedsię-
biorstwo produkt ulega ciągłym modyfikacjom technologicznym i użytkowym, jest 
wytwarzany w niewielkich ilościach na rynek kraju wysoko rozwiniętego, w którym 
przedsiębiorstwo zlokalizowało produkcję. Pod koniec tej fazy rozpoczyna się nie-
wielki eksport do krajów o równie wysokim poziomie gospodarczym. Druga faza to 
faza dojrzałego produktu, w której producent dąży do osiągnięcia korzyści skali przez 
umasowienie produkcji, obniżenie kosztów i zmniejszenie cen, którym towarzyszy 
rosnący popyt. Następuje zmniejszenie produkcji w  kraju macierzystym, a  przed-
siębiorstwo zakłada filie w drodze inwestycji bezpośrednich w krajach rozwiniętych 
gospodarczo. W trzeciej fazie, określanej mianem standaryzowanego produktu, na-
stępuje całkowita standaryzacja produktu. Przedsiębiorstwo zostaje zmuszone do 
lokalizacji produkcji w krajach rozwijających się, gdzie ceny czynników produkcji  
są niższe.

Wielkie znaczenie dla zrozumienia procesu tworzenia się sieci ma również za-
sobowa teoria przedsiębiorstwa, która traktuje przedsiębiorstwo jako zbiór wyjąt-
kowych zasobów i umiejętności tworzących jego siłę i odróżniających je od innych 
podmiotów. Teoria zasobowa głosi, że przyszłość firmy jest uzależniona od opty-
malnego wykorzystania i utrzymania unikalnych zdolności: rdzennych kompeten-
cji. Analiza rynku czy jakości produktów według tej teorii nie daje wystarczających 
informacji o potencjale wzrostu firmy. Na rdzenne kompetencje składają się przede 
wszystkim aktywa niematerialne, takie jak wiedza i  umiejętności, które owocują 
wynikami finansowymi27.

Według M. Bratnickego28 istotniejszą rolę niż zasoby przedsiębiorstwa odgrywają 
kluczowe kompetencje. G. Hamel i C.K. Prahalad definiują je jako: kombinację umie-
jętności technologicznych, produkcyjnych i menedżerskich, która pozwala na uzyska-
nie efektów synergicznych w zakresie długotrwałej przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa i dywersyfikację w kierunku obszarów pozornie niezwiązanych z działalnością 



Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych 341

przedsiębiorstwa29. Powstawanie organizacji sieciowych niewątpliwie umożliwia korzy-
stanie z  najlepszych kompetencji i  kluczowych kompetencji różnych przedsiębiorstw 
wchodzących w skład struktury sieciowej.

Koordynacja a teoretyczne podstawy struktur sieciowych

Punktem wyjścia teorii odnoszących się do koordynacji jest teoria kosztów trans-
akcyjnych. Do kosztów transakcyjnych, czyli kosztów transakcji rynkowych korporacji 
z niezależnymi podmiotami gospodarczymi, zaliczyć można30 koszty:

 • poinformowania podmiotów, które chcą zawrzeć transakcje,
 • negocjacji warunków transakcji,
 • sformułowania kontraktu,
 • kontroli realizacji kontraktu.

R. Coase sformułował twierdzenie, zgodnie z którym podstawą wyznaczania granic 
przedsiębiorstwa, a tym samym zakresów zadań realizowanych samodzielnie, nie powinny 
być uwarunkowania technologiczne, ale wysokość kosztów, które muszą zostać poniesio-
ne w związku z przeprowadzaniem transakcji hierarchicznych (wewnątrz organizacji) lub 
między przedsiębiorstwami na rynku31. Ostateczny wniosek Coase’a sprowadza się do tezy, 
iż w sytuacjach, gdy koszty koordynacji przez ceny są wyższe niż koszty koordynacji przez 
przedsiębiorców, istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla tworzenia firm na rynku. O. Wil-
liamson określił te koszty mianem kosztów transakcyjnych i  zdefiniował jako: „kom-
paratywne koszty planowania, adaptacji i nadzoru nad wypełnianiem zadań w różnych 
strukturach zarządzania”32, wskazując jednocześnie, że wąsko wyspecjalizowane jednostki 
zazwyczaj uzyskują korzyści ekonomii skali i są w stanie zapewnić niższe koszty wytwo-
rzenia oferowanych produktów w porównaniu z przedsiębiorstwami, w których większość 
potrzebnych w działalności zakresów zadań, zmierzających do wytworzenia określonych 
dóbr i usług realizowana jest samodzielnie. O. Williamson uważa, że każdą relację ekono-
miczną, która przyjmuje postać problemu kontraktowego, można oceniać w kategoriach 
ekonomii kosztów transakcyjnych, u której podstaw leżą dwa zasadnicze założenia:
1) ograniczona racjonalność; oznacza, że podmioty gospodarujące są w intencjach ra-

cjonalne, ale tylko w ograniczonym zakresie; 
2) oportunizm; rozumiany jest jako przebiegłe dążenie do realizacji własnego interesu; 

zawierają się w nim także pewne negatywne formy, np. kłamstwo, kradzież, oszustwo. 
W celu unikania tych kosztów lub ich minimalizacji międzynarodowe korporacje 

budują swój wewnętrzny rynek między spółką matką a spółkami córkami (oddziały, fi-
lie), w ramach którego dokonują alokacji zarówno czynników wytwórczych, jak i wy-
tworzonych dóbr i usług. Efektem takiego procesu jest utworzenie sieci korporacyjnej, 
w której każda firma ustala i rozwija związki biznesowe z partnerami. 
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Teoria struktury branży koncentruje się na ekonomicznej strukturze sektora (bran-
ży) i poświęca wiele uwagi zjawisku integracji pionowej, na co wskazuje także teoria 
łańcucha wartości M.E. Portera. Z kolei teoria grona została wprowadzona niezależnie 
przez M.E. Portera33 i P. Krugmana34. Krugman wykorzystuje grona jako koncepcję wyj-
ściową do modeli wpisujących się w Nową Teorię Handlu. Natomiast Porter rozwinął 
grona i uczynił z nich narzędzie badania przewagi konkurencyjnej takich lokalizacji, jak 
regiony i miasta35. 

Według Portera grona (clusters) to: „geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych 
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających 
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek 
normalizacyjnych i  stowarzyszeń branżowych) w  poszczególnych dziedzinach, kon-
kurujących między sobą, ale także współpracujących”36. Grona są więc systemem wza-
jemnie powiązanych firm i instytucji. Wartość grona jako całości jest większa niż suma 
wartości poszczególnych jego części. To dopiero ta „wartość dodana”, jaką wytwarza gro-
no, uwalnia pozytywne procesy, wzmacniając konkurencyjność danej lokalizacji. Porter 
łączy je w trzy grupy korzyści37:
1. Zwiększanie wydajności firm lub sektorów należących do grona, obejmujące:

– dostępność wyspecjalizowanych nakładów i  pracowników dla miejscowych 
firm; proces tworzenia się i doskonalenia wysoko wyspecjalizowanej siły robo-
czej jest ciągły;

– dostęp do informacji, np. rynkowych (szczególnie informacji o bieżących po-
trzebach nabywców) czy technicznych;

– komplementarność firm i ich działań – lepsze kojarzenie nakładów oraz potrzeb 
firm, efektywniejszy podział funkcji między firmami, komplementarność ofero-
wanych produktów, wspólne działania marketingowe;

– dostęp do instytucji i dóbr quasi-publicznych; dzięki gronu rosną powiązania 
firm z otoczeniem instytucjonalnym – uniwersytetami, szkołami, samorządem; 
zapewnia to dostęp do kadr, wymianę wiedzy i wdrażanie innowacji z jednostek 
badawczych, nowe sposoby finansowania lub promocji wspierane przez władze; 
ponadto współwystępowanie wielu pokrewnych firm zachęca władze do wyspe-
cjalizowanych inwestycji w oświatę, informację, targi branżowe czy infrastruk-
turę;

– zachęty i pomiar efektywności; współwystępowanie rywalizujących ze sobą firm 
zmusza je do ciągłych porównań, podnoszenia efektywności; powtarzające się 
kontrakty i ciągła współpraca firm redukuje zachowania oportunistyczne i przy-
padki firm „jednego kontraktu” (nieuczciwych lub niesumiennych kontrahen-
tów), gdyż firmy nastawiają się na długookresową współpracę.

2. Zwiększanie zdolności do innowacji, dzięki następującym procesom:
– firmy wzajemnie się obserwują, podpatrując nowe, efektywne rozwiązania z są-

siedztwa (każda innowacja rozprzestrzenia się dużo szybciej),
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– nacisk konkurencyjny jest dużo silniejszy – potrzeba innowacji i ulepszeń, które 
dałyby przewagę nad sąsiadami, jest większa, firmy ciągle się doskonalą i specja-
lizują, poszukując nowych nisz rynkowych,

– eksperymentowanie w  firmach grona jest mniej kosztowne, firmy zaś często 
wzajemnie uzupełniają się przy wprowadzaniu innowacji,

– dyfuzja innowacji i wiedzy jest dużo szybsza dzięki współpracy, bezpośrednim kon-
taktom firm, wymianie doświadczeń, przepływowi pracowników, pomysłów itp.

3. Zachęcanie do tworzenia nowych firm, co umożliwia:
– łatwiejsze wejście na rynek (niższe koszty, lepsza informacja), tworzenie się 

„odprysków” firm,
– przyciąganie dalszych przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych oraz firm uzu-

pełniających.
Coraz częściej w literaturze przedmiotu zaznacza się, że tradycyjny łańcuch wartości 

ulega dekonstrukcji, głównie z powodu rewolucji informatycznej, skutkującej powsta-
niem swoistej gospodarki informacyjnej, w  ramach której wyłoniły się nowe rodzaje 
strategii konkurencji. Obserwacje zachowań przedsiębiorstw we współczesnej gospo-
darce światowej oraz badania empiryczne pozwalają na zidentyfikowanie trzech nowych 
typów konkurencji38, nazywanych czasem zamiennie strategiami konkurencji czy stra-
tegiami modularnymi: 
1) dostrajania do modułu, 
2) opanowania modułu, 
3) tworzenia modułu. 

RySUNeK 2. Istota strategii dostrajania do modułu

Źródło: B. Gulski, Struktury sieciowe we wdrażaniu strategii modularnych, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 2, s. 36.
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Istota tych strategii polega na zawężeniu zakresu działalności przedsiębiorstwa tylko 
do wybranego ogniwa (ogniw) łańcucha wartości, usługi zaś potrzebne do zaoferowa-
nia odbiorcom finalnego produktu, a nawet fizyczne dostarczenie, zleca się innym pod- 
miotom. 

Strategia dostrajania do modułu polega na koncentracji przedsiębiorstwa na jed-
nym lub kilku podstawowych ogniwach łańcucha wartości, natomiast działania związa-
ne z pozostałymi ogniwami i koordynowanie ich działalności jest zlecane na zewnątrz. 
W strategii tej wykorzystuje się dekonstrukcję łańcucha wartości do kreowania przewagi 
konkurencyjnej przez wyzbywanie się niestrategicznych lub kapitałowo intensywnych 
aktywów w celu koncentracji na aktywach, które dodają najwięcej wartości. W rezultacie 
pojawia się możliwość wprowadzenia nowych zasad współpracy między podmiotami 
– dostosowywania i kontraktowania zamiast władania. W ten sposób tworzy się grupa 
przedsiębiorstw, które można nazwać ugrupowaniem modularnym.

Wydaje się, że strategia dostrajania do modułu może być z sukcesem wykorzystana 
w strukturach sieciowych typu dostawca–odbiorca. 

Strategia opanowania modułu polega na koncentracji na jednej warstwie łańcucha 
wartości i wykorzystaniu ekonomiki skali i nadzwyczajnych umiejętności. Umożliwia to 
koncentrację kadry zarządzającej oraz kapitału na funkcjach, na które przedsiębiorstwo 
ma największy wpływ. Zastosowany w trakcie realizacji prezentowanej strategii sposób 

RySUNeK 3. Istota strategii opanowania modułu

Źródło: Jak rys. 2, s. 38.  
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postępowania jest outsourcingiem podporządkowującym – z przedsiębiorstwa wypro-
wadzane są działania i zasoby, które nie mają strategicznego znaczenia dla zdobycia lub 
utrzymania przewagi konkurencyjnej w obszarach interesujących przedsiębiorstwo39.

B. Gulski wskazuje na następujące korzyści wynikające ze stosowania strategii opa-
nowania modułu40:

 • przywództwo w rozwijaniu umiejętności koniecznych w określonym ogniwie łańcu-
cha wartości, 

 • zdobycie akceptacji ze strony nabywców i innych uczestników gałęzi, mogących ko-
rzystać z ogniwa, 

 • w szczególnych przypadkach – gotowość do rezygnacji z części wartości dla utrzy-
mania dobrych stosunków z pozostałymi uczestnikami gałęzi – partnerami, konku-
rentami czy nabywcami, 

 • utrzymywanie kontroli nad nabywcami i zwiększanie stopnia zależności nabywców 
od siebie, 

 • dążenie do zwiększenia kosztów zamiany po stronie partnerów, 
 • rozszerzenie ogniwa o działalność przyległą lub o najnowsze technologie, by wykre-

ować funkcje, które są trudne do wydzielenia, 
 • dążenie do rozszerzenia ogniwa, przenikanie przez granice gałęzi, aby zwiększyć 

skalę działalności, 
 • obrona przed zagrożeniami ze strony innych gałęzi.

Ponadto, zwraca on uwagę na fakt, że wdrażanie omawianej strategii będzie ułatwio-
ne przede wszystkim dzięki stosowaniu układów typu dostawca–odbiorca, przy czym 
przedsiębiorstwo centralne jest dostawcą produktów dla innych przedsiębiorstw, które 
będą oferować klientom produkty lub usługi finalne.

Strategia tworzenia modułu polega na rozwoju zupełnie nowego rynku między ist-
niejącymi warstwami łańcucha wartości. Strategia ta może byś stosowana w warunkach 
radykalnych innowacji, które powodują głębokie przemiany w tworzeniu oraz sprzeda-
ży produktów. Ustanowienie nowego modułu wymaga od przedsiębiorstwa w pierwszej 
kolejności identyfikacji, czy aktywa i umiejętności, które tradycyjnie były częścią jej za-
właszczonego produktu lub procesu technologicznego, stanowią istotny element nowej 
warstwy biznesu41.

Wnioski

1. Podstawowym wyróżnikiem nowych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa 
są innowacje i przedsiębiorczość oraz skłonność do współpracy.

2. Teorie wyjaśniające powstawanie i  funkcjonowanie organizacji sieciowych można 
w pewien sposób uporządkować, przyjmując za punkt wyjścia dwie kategorie, istot-
nie powiązane ze strukturami sieciowymi, a mianowicie koordynację i konfigurację.
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3. W ramach kategorii koordynacji powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych wyjaśniają m.in.: teoria kosztów transakcyjnych, teoria agencji, koncepcja łań-
cucha wartości Portera, koncepcja gron Portera, teoria struktury branży, koncepcja 
strategii dostrajania, opanowania i tworzenia modułu.

4. W ramach kategorii konfiguracji powstawanie i funkcjonowanie organizacji siecio-
wych wyjaśniają m.in.: teoria produkcji międzynarodowej, teoria lokalizacji, teoria 
międzynarodowego cyklu życia produktu, zasobowa teoria przedsiębiorstwa, teoria 
kluczowych kompetencji.

5. Termin sieci obejmuje wiele problemów i odnosi się do wielu poziomów i płaszczyzn 
analizy ekonomicznej, co zdecydowanie świadczy o potrzebie dalszych badań w tym 
obszarze.
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The selected theories explaining formation and functioning  
of network organizations

Summary

Dynamic changes in the global market, the rise and development of global servic-
es economy and the development of information and communication technologies on 
a global scale, caused the necessity of new look on the future development of the compa-
ny and make a kind of reassessment of existing concepts and sources of competitiveness 
of enterprises. Contemporary economic perspective significantly changes the approach 
to compete.  There is no doubt that network organizations grow on the basis of a new ap-
proach to competition - resulting from the cooperation in the network of shared values. 
Network organizations are formed when there is a strategic potential between partners 
in the organization that creates value

The aim of this study is to characterize the theories concerning the formation and 
functioning of network organizations.
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Innowacja wartości przez outsourcing 
niekluczowych kompetencji

Wstęp 

Bez względu na sytuację gospodarczą, poziom kosztów jest stałym punktem odnie-
sienia działań, leżącym w centrum zainteresowań decydentów. Dostępność wyspecjali-
zowanych usług na najwyższym poziomie to szybsza reakcja na nieciągłość i niepowta-
rzalność zdarzeń, synchronizująca podaż z popytem, ograniczająca utracone możliwości 
sprzedaży bez konieczności inwestycji w aktywa stałe. W opracowaniu postawiono tezę, 
że celem outsourcingu jest dodawanie wartości przedsiębiorstwu w  obszarach uzna-
wanych za jego niekluczowe kompetencje. Jej weryfikacja została przeprowadzona na 
podstawie  innowacyjnego modelu biznesowego cloud computing, będącego jednym 
z  najważniejszych trendów kreowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, już 
dziś zmieniający struktury podmiotowe i zasady współpracy w łańcuchach dostaw. Roz-
ważania zostały wsparte analizą przypadku prezentującą przedsiębiorstwo Winezja.pl 
prowadzące działalność na rynku dystrybucji win w  Polsce. Zostało ono zbudowane 
na podstawie modelu cloud computing z wykorzystaniem outsourcingu niekluczowych 
kompetencji i nabywaniem ich od wyspecjalizowanych usługodawców. Stworzono inno-
wację wartości – oferując nie tylko towar, ale i pakiet usług stanowiących o przewagach 
konkurencyjnych tego podmiotu. W konsekwencji, przedsiębiorstwo stale z nadwyżką 
realizuje planowany poziom sprzedaży.

Kompetencje a wartość

W niniejszym opracowaniu pojęcie outsourcingu rozumiane jest jako przedsięwzię-
cie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pewnych 
funkcji i  przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Funkcje to 
zbiór zwykle powtarzalnych, sformalizowanych proceduralnie działań zróżnicowanych 
ze względu na rodzaj i  cel. Outsourcing wpływa na zmianę struktury organizacyjnej, 
ma zatem charakter restrukturyzacyjny, a jego celem jest głównie wzrost elastyczności, 
zdolność do szybszej reakcji na zmiany i obniżanie poziomu kosztów1.
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Outsourcingowi podlegają najczęściej funkcje najmniej dodające wartości, będące 
kompetencjami wspierającymi kompetencje kluczowe. Przyjmuje się, że wpływają one 
pośrednio na produkty lub usługi, są jednak konieczne do prowadzenia bieżącej dzia-
łalności gospodarczej. Kluczowe kompetencje, czyli te, które kreują przewagi konkuren-
cyjne przedsiębiorstwa, to innowacyjne kombinacje wiedzy, specjalnych umiejętności 
i unikatowych metod operacyjnych, przyczyniające się do powstawania produktów lub 
usług mających wartość skłaniającą klientów do ich zakupu2.

W  tym momencie warto zwrócić uwagę na rolę dwóch aspektów: umiejętności 
stwierdzenia co jest de facto kluczową kompetencją dla przedsiębiorstwa (np. w przy-
padku firmy Dell nie jest to produkcja komputerów, a zarządzanie łańcuchem dostaw) 
oraz migracji wartości ze względu na rozwój technologii (dla firmy IBM kluczową kom-
petencją nie jest już produkcja urządzeń, ale świadczenie usług informatycznych). Ze 
względu na niestałość warunków gospodarowania istnieje potrzeba ciągłego monitoro-
wania kluczowych kompetencji i określania ich charakteru oraz roli w przyszłości. Źró-
dłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest bowiem swoisty „kod genetyczny” 
nastawiony na ciągłe reformowanie i  realizowanie strategii rozwoju z wyprzedzeniem 
czasowym. Tym samym nie mogą to być pojedyncze mocne strony przedsiębiorstwa, ale 
takie kompetencje, które stanowią zbiór kluczowych cech konkurencyjności wnosząc 
duży wkład w wartość postrzeganą przez klienta3.

Oddając w outsourcing niekluczowe kompetencje należy poszukiwać takich partne-
rów, którzy dane funkcje przedsiębiorstwa będą w stanie usprawniać i obniżać koszt ich 
realizacji. Są to zatem podmioty, dla których realizacja przejętych funkcji lub procesów 
stanowi kluczową kompetencję, dzięki czemu są one w stanie dodawać wartość przed-
siębiorstwu zleceniodawcy. Ważne, aby współpraca między takimi podmiotami oparta 
była na partnerskich relacjach4.

Adekwatny dobór i  wykorzystanie kluczowych kompetencji partnerów, którym 
funkcje przedsiębiorstwa są przekazywane w outsourcing, wpływać mogą również na 
kreowanie nowych przewag konkurencyjnych, czy wręcz nowych kompetencji. 

Przyjmując założenie, że przedsiębiorstwo inwestuje i koncentruje swoje działania 
wyłącznie na kluczowych kompetencjach, wszystkie pozostałe czynności wspierające 
może ono oddać w outsourcing wyspecjalizowanym usługodawcom. Powszechna do-
stępność do niemal wszystkich funkcji przedsiębiorstwa w modelu outsourcingu stano-
wi również interesujące rozwiązanie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
gospodarczą (start up). Nie inwestując w aktywa stałe, mogą oni czerpać korzyści z ich 
funkcjonalności. 

Na takich zasadach powstają i funkcjonują przedsiębiorstwa wirtualne, będące zbio-
rem jednostek organizacyjnych, przestrzennie rozproszonych (nawet w skali globalnej), 
reprezentujących wspólne przedsięwzięcie gospodarcze, wybieranych dynamicznie – 
według kryterium procesowego – do realizacji i na czas realizacji określonych zadań5. 
Dzięki postępowi technologicznemu eliminującemu bariery czasowe, geograficzne 
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i kosztowe ograniczające rozwój firm, rozwiązanie takie cechuje się elastycznością kon-
figuracji, zwinnością oraz skutecznością w konkurowaniu z  tradycyjnymi łańcuchami 
dostaw opartymi na własnych zasobach. Przedsiębiorstwo, które jest inicjatorem, inte-
gratorem i koordynatorem wirtualnej organizacji to swoiste centrum kluczowych kom-
petencji organizacji współpracujących w sposób formalny lub nieformalny. Określone 
zadania realizowane są w kooperacji, a ich powiązania mogą mieć zarówno formę pio-
nową, jak i poziomą (np. grupy zakupowe przedsiębiorstw działających w obrębie jednej 
branży)6. Tym samym ich funkcjonowanie oparte jest na outsourcingu niekluczowych 
kompetencji i  ich nabywaniu od takich przedsiębiorstw, które współtworzą przewagi 
konkurencyjne usługobiorcy, dodając wartości jego głównym kompetencjom.

Rozwój internetu i wzrost dostępności usług za jego pomocą jest motorem napędo-
wym nie tylko dla przedsiębiorstw wirtualnych. Każda inna organizacja ma możliwość 
za jego pośrednictwem wzmacniać swój potencjał, czerpiąc korzyści z outsourcingu. Już 
teraz usługi nabywane przez internet w  zasadniczym stopniu zmieniają struktury or-
ganizacyjne, a nawet same strategie prowadzenia działalności gospodarczej, redefiniują 
granice branż, tworzą nowe rynki. Tak łączone i przenikające się kompetencje tworzą 
nowe, często innowacyjne, wartości. 

Bazując na zlecaniu na zewnątrz realizacji niekluczowych kompetencji, przedsię-
biorstwa restrukturyzują koszty, obniżając ich poziom i oferując klientom większą war-
tość. Koncepcja polega na wykorzystaniu przewag konkurencyjnych usługodawców do 
stymulowania rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i  kreowania przez 
nie nowych przewag, oferując klientom nową wartość dodaną. Można tu zatem mówić 
o strategii innowacji wartości, polegającej na jednoczesnym obniżaniu kosztów i dostar-
czaniu klientowi produktów lepszej jakości. Jej ideą przewodnią jest skok wartości za-
równo dla klientów, jak i dla firmy7. Niewątpliwie trend ten jest pogłębiany przez polary-
zację informacji dostępnej i nabywanej przez internet, stanowiąc przyszłość dla rozwoju 
podmiotów gospodarczych ze wszystkich branż, co więcej z powodzeniem może on być 
również wykorzystywany przez pozostałe organizacje, np. z sektora publicznego. Każda 
bowiem działalność jest związana z ponoszeniem kosztów i każda organizacja poszukuje 
sposobu ich racjonalizacji bez względu na bieżącą sytuację gospodarczą. Modelem biz-
nesowym wychodzącym naprzeciw koncepcji innowacji wartości poprzez outsourcing 
niekluczowych kompetencji jest cloud computing.

Cloud computing

Cloud computing (chmura obliczeniowa) łączy korzyści z outsourcingu i dostępu do 
najnowszych rozwiązań technologicznych bez ponoszenia zbędnych kosztów. Polega na 
korzystaniu z zasobów IT za pośrednictwem internetu bez konieczności posiadania wła-
snej infrastruktury informatycznej. 
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Podczas gdy outsourcing funkcji IT nie jest rozwiązaniem nowym, to model cloud 
computing, poza obniżką kosztów, udostępnia skalowalne zasoby w takiej ilości i czasie, 
w  jakiej są one rzeczywiście potrzebne. Koszt jest ponoszony tylko za ich rzeczywiste 
wykorzystanie w modelu subskrypcyjnym. Ponieważ rozwiązanie to w pełni odpowiada 
na wyzwania wahań w popycie, staje się ono coraz bardziej popularne i powszechne. 

Skalowalność dostępu do zasobów w tym modelu uelastycznia działania, skracając 
czas reakcji na zmiany. Stanowi podstawę do rozwijania działalności gospodarczej na 
nowych geograficznie rynkach, branżach lub segmentach bez konieczności ponoszenia 
nakładów na aktywa, zmieniając dodatkowo ich strukturę z CAPEX na OPEX. Jest bez-
inwestycyjnym dostępem do zasobów technologicznych8.

Na rysunku 1 przedstawiono porównanie zarządzania zasobami technologicznymi 
w sposób tradycyjny, gdzie podmiot gospodarczy jest właścicielem zasobów informa-
tycznych, z rozwiązaniem w modelu cloud computing. Dopasowanie podaży do popytu 
eliminuje ponoszenie zbędnych kosztów związanych z przeszacowaniem lub niedosza-

RySUNeK 1. Zarządzanie mocą obliczeniową w modelu tradycyjnym i cloud computing: 
X – niedobór mocy (utracone możliwości), y – marnotrawstwo zasobów

Źródło: Opracowanie na podstawie: aws.amazon.com/economics/, 04.04.2011.
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cowaniem potrzeb usługobiorcy. Wpływa tym samym na obniżenie poziomu ryzyka po-
jawiania się utraconych możliwości i kosztów związanych z błędnym prognozowaniem 
popytu oraz planowaniem potrzeb. Mowa tu o swoistym „podążaniu zasobów za potrze-
bami usługobiorcy”.

Nie bez znaczenia jest także czas przetwarzania danych, które w przypadku zlecenia 
takiej funkcji na zewnątrz może być wykonywane jednocześnie na prawie nieograniczonej 
liczbie serwerów rozlokowanych na całym świecie. Daje to możliwość znacznej redukcji 
czasu reakcji na zmiany w otoczeniu. Tym samym jest także odczuwalne dla klientów pod-
miotu działającego w modelu cloud computing, współdecydując o poziomie ich obsługi. 
Zmiana czasu trwania procesów z tygodni na godziny oznaczać może potrzebę redefinicji 
sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Organizacje mogą budować plany 
rozwoju i wdrażać je w sposób bardziej proaktywny, innowacyjny i dynamiczny, z łatwo-
ścią wchodząc oraz wychodząc z nowych rynków. Cecha ta jest szczególnie istotna w przy-
padku wprowadzania nowych produktów czy rozwijania nowych kompetencji przedsię-
biorstwa. Ma także kluczowe znaczenie dla podmiotów gospodarczych małych i średnich, 
jak również mikro-, dla których konieczność posiadania infrastruktury IT stanowić może 
znaczącą barierę w prowadzeniu działalności. W modelu cloud computing udostępniane 
jest zazwyczaj najnowsze i najbardziej zaawansowane oprogramowanie, stanowiące dodat-
kowe narzędzie stymulacji kreowania przewag konkurencyjnych. Dostęp do technologii 
wpływa bowiem nie tyko na koszty i zróżnicowanie, ale także zmienia inne czynniki deter-
minujące koszty lub stopień zróżnicowania lub oddziałujące na nie. Wykorzystując rozwój 
technologiczny firma może stwarzać sobie korzystniejszą sytuację, umożliwiać powstanie 
wewnętrznych związków w obszarach, w których wcześniej nie było to możliwe9.

Można wyróżnić trzy główne modele usług w ramach cloud computing dostarczane 
przez firmy z branży IT.
1. IaaS (Infrastructure as a Service) – Infrastruktura jako usługa – dostarczenie przez 

dostawcę klientowi dostępu do sprzętu informatycznego i mocy obliczeniowej 
procesorów. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku, gdy istnieje potrzeba krótko-
terminowego testowania operacji wymagających posiadania ponadstandardowej  
mocy. 

2. PaaS (Platform as a Service) – Platforma jako usługa – polega na wynajmie usługo-
biorcy wirtualnego środowiska pracy, znajdującego się na serwerach dostawcy.

3. SaaS (Software as a  Service) – Oprogramowanie jako usługa – klient otrzymuje 
konkretne, potrzebne mu funkcje programów działających na serwerze i w środo-
wisku dostawcy, płacąc jedynie za każdorazowe ich użycie; dostęp do nich uzysku-
je „na żądanie”. Mogą tu być świadczone usługi: zarządzanie relacjami z klientem 
(CRM), planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie zasobami ludz-
kimi (HRM), systemy zarządzania pocztą i  stronami WWW, systemy analityczne, 
księgowe, finansowe oraz aplikacje biurowe (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, 
programy do tworzenia prezentacji itp.).
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Klienci mają możliwość wyboru sposobu wdrożenia usług w ramach modelu cloud 
computing pomiędzy kilkoma rodzajami „chmur”: 

 • prywatną, gdy infrastruktura jest zaprojektowana dla konkretnej organizacji i wy-
łącznie przez nią wykorzystywana,

 • publiczną, gdy infrastruktura jest własnością pojedynczego usługodawcy i jest po-
wszechnie dostępna,

 • hybrydową, gdy infrastruktura jest kompozycją dwóch lub więcej „chmur” (prywatnych, 
publicznych), które są unikalnymi jednostkami, ale są powiązane jedną technologią.
Najważniejsze korzyści z  zastosowania outsourcingu funkcji IT w  modelu cloud 

computing prezentują wyniki badania przeprowadzonego przez The European Network 
and Information Security Agency w II i  III kwartale 2009 r., które są zilustrowane na 
rysunku 2. 

Ze względu na możliwość korzystania z  danych poprzez internet przedsiębiorcy 
mogą praktycznie z każdego miejsca i z użyciem każdego urządzenia korzystać z wła-
snych zasobów w dowolnie wybranym momencie. Aplikacje w modelu cloud computing 
są łatwiejsze do utrzymania i obsługi, ponieważ nie wymagają instalacji na każdym kom-
puterze, czy innym urządzeniu w przedsiębiorstwie, a ich serwisowanie lub unowocze-
śnianie odbywają się na bieżąco przez dostawcę usługi. 

RySUNeK 2. Postrzegane korzyści z zastosowania modelu cloud computing (w %)

Źródło: An SME perspective on Cloud Computing, The European Network and Information Security Agency, 2009, s. 7.



Katarzyna Nowicka356

Wśród obaw związanych z zastosowaniem tego rozwiązania dominują aspekty po-
równywalne do tych, które towarzyszą tradycyjnym zagrożeniom związanym z outso-
urcingiem, czyli bezpieczeństwo informacji, głównie ze względu na nieuporządkowane 
regulacje prawne, czy możliwość potencjalnego uzależnienia się od dostawcy usługi.

Warto nadmienić, że model ten zrewolucjonizował w ostatnich latach funkcjonowa-
nie największych graczy rynkowych. U większości z nich nastąpiła (lub właśnie nastę-
puje) migracja kompetencji do modelu świadczenia usług z zastosowaniem rozwiązania 
cloud computing. Należą do nich: Microsoft, IBM, HP, ORACLE, Google, Amazon, SAP, 
Dell i inni. Usługi w modelu cloud computing oferowane są zgodnie z kodeksem postę-
powania ITIL (Information Technology Infrastructure Library), określającym najlepsze 
praktyki dla działów informatyki, a stanowiącym zbiór zaleceń dotyczących efektywne-
go i skutecznego oferowania usług informatycznych. 

Wśród klientów branży informatycznej wykorzystujących w bieżącej działalności go-
spodarczej model cloud computing można wymienić takie firmy, jak: Coca-Cola Enter-
prises, Citigroup, Eli Lilly, Starbucks, Jaguar, Land-Rover, Kia Motors, Ryder, Millennium 
& Copthorne Hotels, Time-Warner, Disney, Associated Press, GlaxoSmithKline i inni.

W Polsce model ten cieszy się coraz większym uznaniem i zaczyna być intensywnie 
wdrażany zarówno przez przedsiębiorstwa kontynuujące działalność gospodarczą, jak 
i  ją rozpoczynające. Przykładowo, według badania rynku e-handlu w Polsce, przepro-
wadzonego od czerwca do października 2009  r., niemal 27 % sklepów internetowych 
wykorzystywało gotowe oprogramowanie komercyjne, które mogło być nabyte w mo-
delu SaaS z opłatami prowizyjnymi zależnymi od wielkości sprzedaży albo stałą opłatą 
abonamentową miesięczną lub roczną. Był to najwyższy odsetek spośród innych form 
wykorzystywania aplikacji. Rozwiązanie to było również najchętniej wykorzystywane 
przez sklepy, które prowadzą działalność od roku do dwóch lat (35 %) i młodszych, pro-
wadzących działalność krócej niż rok (32 %)10.

Rynek sprzedaży wina w Polsce

W  literaturze analizowanego przedmiotu istnieje kilka definicji wina określanego 
jako produkt. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjętą następującą definicję wina: 
napój powstały wyłącznie w wyniku częściowej lub całkowitej fermentacji alkoholowej 
świeżych winogron, zmiażdżonych lub nie, lub moszczu gronowego. Powinno ono po-
siadać rzeczywiste stężenie alkoholu, nie mniejsze niż 8,5 % objętościowych11.

Dane na temat wielkości rynku konsumpcji wina w Polsce różnią się w zależności od 
sposobu definicji tego produktu przez instytucje badawcze. Według jednego ze źródeł, 
w 2010 r. wyniosła ona 275,7 mln litrów. Szacuje się, że w roku 2011 sprzedaż wyniesie 
ok. 278 mln litrów, a do 2015 roku wielkość polskiego rynku wina powinna wynieść 
ok. 310 mln litrów12. Według danych ACNielsen wartość rynku wina w okresie od paź-
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dziernika 2009 r. do września 2010 r. wyniosła 1,75 mld zł. W badanym okresie sprze-
daż wzrosła o ok. 4 % wartościowo, a ilościowo o ok. 0,7 %13. Przeciętne spożycie wina 
w Polsce waha się w zależności od źródeł i szacowane jest na 5–7 litrów na osobę w skali 
roku. Jest to jeden z najniższych wskaźników w tym rejonie Europy14, a  także w skali 
całej Unii Europejskiej.

Głównymi kanałami dystrybucji wina w  Polsce są supermarkety (sklepy o  po-
wierzchni < 2500 m2), których udział sięga ok. 30 % rynku sprzedaży. Drugie w kolej-
ności są hipermarkety (o powierzchni > 2500 m2) z udziałem ok. 20 %, a także średnie 
sklepy spożywcze z podobnym, ok. 20 % udziałem w sprzedaży. Pozostałe, czyli duże 
i małe sklepy oraz sklepy winno-cukiernicze, kształtują swój udział w rynku na pozio-
mie po ok. 10 %15.

Poziom sprzedaży wina przez internet jest trudny do określenia, jego szacunki 
wahają się na poziomie 1–2 %16 udziału w całym rynku. Jednakże zauważalna jest 
duża konkurencja w tym sektorze, która (również ze względu na rosnącą popular-
ność zakupów w sieci) powoduje wzrost znaczenia dystrybucji bezpośredniej jako 
kanału, za pomocą którego klienci coraz chętniej będą nabywać wino. Według sza-
cunków największego polskiego producenta, dystrybutora i importera wina – spół-
ki Ambra, w ciągu najbliższych lat udział internetu w łącznej sprzedaży win w kraju 
może wzrosnąć do 5 do 10 %17. Potencjalną barierą związaną z rozwojem tej formy 
dystrybucji w analizowanej branży jest nieścisłość w regulacjach prawnych. Według 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” nie przewiduje możliwości 
sprzedaży alkoholu przez internet. Wynika to z ograniczonej możliwości upewnie-
nia się sprzedawcy, że nabywca jest pełnoletni i trzeźwy, co w przypadku sprzeda-
ży wysyłkowej jest niemożliwe, ponieważ towar dostarczany jest zazwyczaj przez 
podmiot trzeci. Jednakże należy podkreślić, że w polskich regulacjach nie ma jed-
noznacznego zakazu bezpośredniej sprzedaży alkoholu. Co więcej, w  przepisach 
nie różnicuje się pojęcia „placówki handlowej”, dla której punktem odniesienia jest 
udzielanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Brak jest także różnicowania miejsc 
sprzedaży, ze względu na sposób zawierania umów sprzedaży, tym samym przepisy 
nie sprzeciwiają się w sposób jednoznaczny prowadzeniu sprzedaży napojów alko-
holowych za pośrednictwem internetu18.

Rynek sprzedaży win w Polsce jest rozdrobniony. W strukturze głównych dystrybu-
torów wymienić można Ambrę (ok. 14 % wartości sprzedaży w Polsce w okresie czerwiec 
2008 r. – lipiec 2009 r.), CEDC (10 %), Bartex (ok. 9 %), Domain Menada (ok. 8 %) i Ba-
cardi – Martini (ok. 7 %)19. Lider polskiego rynku – Ambra S.A. wykorzystuje zróżnico-
wane kanały dystrybucji zależne od grupy docelowej konsumentów danego produktu. Są 
to trzy podmioty: TiM S.A., skupiający się na sprzedaży do sieci handlowych i tradycyj-
nych kanałów dystrybucji, koncentrujący się na segmencie komercyjnym, w ramach któ-
rego oferowane są produkty z niższego przedziału cenowego; Vinex Slaviantsi Sp. z o.o.  
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specjalizujący się w imporcie na rynek polski win z Bułgarii, a także z Włoch oraz Por-
tugalii i Centrum Wina – Dystrybucja Sp. z o.o. Spółka ta dostarcza wina z sektora fine 
wines, czyli produkty o wyższym standardzie gatunkowym i przedziale cenowym, skie-
rowane do klientów bardziej świadomych. Koncentruje się ona na dostawach do restau-
racji, hoteli, prowadzi także własną sieć sklepów specjalistycznych20.

Rynek sprzedaży wina w Polsce ma tendencję rosnącą, a na wzrost jego popularności 
wpływa zwiększający się poziom zamożności społeczeństwa, rozwój handlu, zniesienie 
barier celnych oraz nowi wytwórcy i importerzy, jak również coraz większa jego dostęp-
ność oraz różnorodność w handlu detalicznym.

Outsourcing i model cloud computing – najlepsza praktyka 
biznesowa na przykładzie przedsiębiorstwa Winezja.pl21

Winezja.pl funkcjonuje na rynku polskim od maja 2010  r., zatrudnia kilkanaście 
osób i jest przedsiębiorstwem, dla którego podstawowym kanałem pozyskiwania klien-
tów jest platforma internetowa do obsługi sektora B2C. Zbudowany portal w zasadni-
czym stopniu różni się jednak od konkurencyjnych stron internetowych, co jest konse-
kwencją przyjętej przez firmę koncepcji obsługi klienta. Jest ona oparta na założeniu, że 
„klient nie musi się znać na winie, aby degustować dobre wino”. Rosnąca rola internetu 
jako miejsca zaopatrzenia i wzrost zainteresowania nabywców w Polsce tematyką wina 
spowodowały, że przedsiębiorstwo położyło nacisk zarówno na interesujący oraz czytel-
ny wygląd strony, jak i na jej pogłębiony merytoryczny charakter oraz sprawną realizację 
zamówień. Głównymi inwestorami firmy Winezja.pl i partnerami w tym przedsięwzię-
ciu są przedsiębiorstwa Ambra S.A. i JADE Sp. z. o.o.

Koncepcja prowadzenia działalności. Kierownictwo firmy w  interesujący sposób 
definiuje skrót WWW jako „Wygoda, Wybór, Wiedza”. Koncepcja polega na oferowaniu 
klientowi, bez względu na poziom jego wiedzy na temat produktu, możliwości dobo-
ru, spośród około 700 rodzajów pochodzących z całego świata, wina odpowiadającego 
gustowi, komponującego się z potrawą czy okazją. Nie wychodząc z domu, klient może 
zamówić skomponowany zestaw asortymentu rekomendowanego dla danej uroczystości 
przez ekspertów (także z  oceną Roberta Pakera) z  dostawą na następny dzień i  gwa-
rancją braku uszkodzenia dostarczonego towaru. Portal wyróżnia jego społecznościowy 
i edukacyjny charakter. Klienci mogą nie tylko wymieniać się opiniami na temat jakości 
produktu i obsługi, ale konsultować swoją wiedzę, telefonicznie i on-line, radzić się eks-
pertów, poszerzać znajomość kraju, regionu czy winiarni oraz winiarza, od którego po-
chodzą ich zakupy. Jest także możliwość odbycia bezpłatnego kursu winiarskiego, ofero-
wane są wyjazdy enoturystyczne i uczestnictwo w nieodpłatnych degustacjach. Wkrótce 
udostępnione zostaną także filmy prezentujące regiony winiarskie z całego świata. Portal 
personalizuje upodobania poszczególnych klientów, co stwarza możliwość rekomen-
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dacji lub przekazania innych informacji na temat nowych produktów albo tych, które 
mogą potencjalnie klienta interesować. Jest on osadzony na zaawansowanych technolo-
giach informatycznych zintegrowanych pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

Kierownictwo firmy nie ustaje we wdrażaniu nowych pomysłów, traktując Winezja.
pl jak projekt, którego nadrzędnym celem jest pozyskiwanie i dbanie o klienta, a ambi-
cją – rozpoznawalna marka oraz najczęściej odwiedzana strona internetowa w branży, 
elastycznie działająca i wychodząca naprzeciw potrzebom klientów. Sposób realizacji tak 
postawionego celu wspierają kluczowe kompetencje współpracujących parterów, przyj-
mując politykę „0 przypadków”. Do współpracy w  zakresie merytorycznym wybrano 
wybitnego eksperta – kilkukrotnego mistrza Polski sommelierów (Tomasza Koleckiego- 
-Majewicza), dostępność wysokogatunkowych win gwarantowana jest m.in. przez czo-
łowego importera i dystrybutora (Centrum Wina – Dystrybucja S.A.), za zarządzanie 
zapasami i jakość warunków przechowywania odpowiada wiodący operator logistyczny 
w Polsce (Schenker Sp. z o.o.), a logistyka dystrybucji bezpośrednio do klienta jest od-
powiedzialnością głównego lidera wśród dostawców usług kurierskich, ekspresowych 
i paczkowych (UPS Polska Sp. z o.o.). Jedna z najdynamiczniej rozwijających się techno-
logiczne firm w Polsce22 (JADE Sp. z o.o.) tworzy pełne zaplecze funkcjonalności i roz-
woju portalu, wykorzystując technologie światowego lidera dostarczającego oprogramo-
wanie w modelu cloud computing (Microsoft Sp. z o.o.). 

Podstawą sukcesu firmy Winezja.pl jest umiejętność wykorzystania kluczowych 
kompetencji parterów, częstokroć globalnych korporacji, i dopasowanie ich do wspar-
cia własnych kluczowych kompetencji, wizji, celów oraz wymogów krajowego rynku. 
W konsekwencji kreowane są trwałe przewagi konkurencyjne.

Proces realizacji zamówienia jest w  pełni zsynchronizowany pomiędzy partne-
rami. Złożenie zamówienia do godziny 13:30 zapewnia klientowi Winezji.pl dostawę 
na następny dzień w każdym miejscu w Polsce w systemie door-to-door. Usługa ta jest 
elementem kluczowej kompetencji podmiotu z branży usług kurierskich, ekspresowych 
i paczkowych23 – UPS Polska Sp. z o.o.

Zamówienie kompletowane jest z zapasów przechowywanych w magazynach firmy 
Schenker Sp. z o.o. w Teresinie pod Warszawą, co pozwala na korzystanie z efektów ska-
li związanych z utrzymywaniem zapasów przez operatora logistycznego. Opakowania 
wykorzystywane do transportu tak wrażliwych produktów są specjalistycznie testowa-
ne i odpowiadają wymogom stawianym przez standardy ISO. Dzięki ich zastosowaniu 
w  dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, żadne z  zamówień nie dotarło do 
klienta uszkodzone. Proces realizacji zamówienia zaprezentowano na rysunku 3.

Portal Winezja.pl, za pomocą którego składane są zamówienia, został opracowany, 
a  jego funkcjonalność jest na bieżąco uaktualniania, przez firmę JADE Sp. z  o.o. po-
chodzącą z  Torunia. Jest ona doświadczonym dostawcą zintegrowanych rozwiązań  
e-business, wykorzystujących wiedzę i technologię w optymalizacji procesów bizneso-
wych oraz komunikacyjnych przedsiębiorstw. 
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RySUNeK 3. Proces realizacji zamówienia w Winezja.pl

Źródło: Opracowanie własne.

Za jakość wiedzy związanej z szeroko pojętą branżą winiarską, dostępnej na portalu 
Winezja.pl, odpowiedzialny jest ekspert (sommelier), którego jedną z głównych funkcji 
jest pozyskiwanie wiadomości o nowych produktach poszerzających ofertę firmy i stały 
kontakt z klientami. Ta funkcja związana jest z nieustannymi podróżami po całym świe-
cie i wymaga jednocześnie ciągłych kontaktów z zarządem firmy. 

Zarządzanie strategią i  rozwojem, a  także kreowanie polityki sprzedażowej oraz 
marketingowej, związanej z bieżącą działalnością firmy, jest w gestii dyrektorów firmy, 
której siedziba mieści się w Warszawie. 

Komunikacja w  rozproszonej organizacji. Zespół Winezja.pl to skomplikowana 
i rozproszona geograficzne organizacja, w której każdy z partnerów pełni funkcje, bez 
których cały proces realizacji zamówienia przy założonych standardach nie mógłby być 
realizowany. Stały kontakt i płynna współpraca są zatem niezbędne. W toku bieżącej dzia-
łalności firmy zaistniały trudności związane z synchronizacją jednoczesnego przepływu 
informacji w obrębie całej struktury. Sytuacja ta wiązała się z koniecznością ponoszenia 
zbędnych kosztów związanych z organizacją spotkań i podróży służbowych (transport, 
hotel, wynajem sal), a przede wszystkim z czasem pracy osób zaangażowanych w pro-
cesy decyzyjne. Wszystkie te działania nie dodawały wartości procesowi. Opóźniało to 
podejmowanie decyzji i osłabiało pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

„Rozproszenie organizacyjne i  geograficzne zespołu, który pracuje nad rozwojem 
serwisu oraz brak jednolitej platformy komunikacyjnej i  wspierającej pracę grupową 
prowadziło do strat czasu oraz wiązało się chociażby z wysokimi kosztami podróży służ-
bowych. (…) To ostatni moment na przejście do wdrażania strategii cloud computing”24.
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Właściciele Winezja.pl zdawali sobie sprawę, że zastosowane rozwiązania w mo-
delu tradycyjnym, czyli posiadanie własnych zasobów IT, byłoby inwestycją o  dłu-
gim czasie zwrotu, pociągającą za sobą ogromne nakłady finansowe na infrastruk-
turę IT, jej utrzymanie, dodatkową powierzchnię biurową oraz wyposażenie serwe-
rowni w niezbędne narzędzia gwarantujące ciągłość działania przedsiębiorstwa. Z tą 
świadomością firma przyjęła odpowiednią politykę, będącą standardem pozwalają-
cym na skuteczny przepływ informacji w organizacji, polegającą na wdrożeniu roz-
wiązań w modelu cloud computing. W efekcie przedsiębiorstwo może więcej inwesto-
wać w rozwój biznesu, marketing oraz sprzedaż.

Bazę informatyczną dla Winezja.pl stanowi platforma do zarządzania relacjami 
z  klientami CRM, która pozwoliła na szybkie uruchomienie działalności handlo-
wej na bardzo wymagającym rynku sprzedaży wina. Kolejnym zaplanowanym kro-
kiem w  rozwoju nowoczesnej spółki było wdrożenie pakietu oprogramowania do 
komunikacji, który wspiera pracę zespołową i  skraca czas podejmowania decyzji. 
Sygnalizuje on dostępność pracowników, monitorując ich aktywność i kalendarze, 
obsługuje pocztę elektroniczną, pozwala na prowadzenie błyskawicznej komunika-
cji, umożliwia dostęp do dokumentów we współdzielonej przestrzeni on-line (a za-
tem jednoczesną pracę wszystkich partnerów) i konsultacje z prawnikami w czasie 
rzeczywistym. Umożliwia też organizację wirtualnych konferencji25. Jednocześnie, 
usługi te charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a administrowanie 
nimi nie wymaga wiedzy technicznej. 

System CRM pozwolił firmie Winezja.pl na usprawnienie zarządzania procesa-
mi łańcucha dostaw, pakiet oprogramowania do komunikacji natomiast ujednolicił 
komunikację i umożliwił bieżące zarządzanie organizacją o rozproszonej strukturze, 
odpowiadając na wymogi klientów w czasie rzeczywistym. Jest doskonałym narzę-
dziem wspierającym osiąganie przewag konkurencyjnych poprzez umiejętne zarzą-
dzanie czasem. 

W obydwu przypadkach (CRM i oprogramowanie do komunikacji) pracownicy 
firmy i  partnerzy korzystają z  funkcji za pośrednictwem internetu. Firma ponosi 
opłaty jedynie za wykorzystane zasoby w  modelu subskrypcyjnym, w  cyklu mie-
sięcznym. W  maju 2011  r. koszt korzystania z  powyższych usług w  modelu cloud 
computing wynosił 8,25 euro za jednego użytkownika. W przeciągu najbliższych ko-
lejnych miesięcy będzie on wynosił 5 euro26. Przejście do modelu cloud computing 
trwało pół dnia27, a dołączenie kolejnej osoby korzystającej z wymienionej funkcjo-
nalności trwa 3–5 minut.

Analiza SWOT. Podsumowanie charakterystyki rozwiązania przyjętego przez firmę 
Winezja.pl przedstawia poniższa analiza SWOT będąca wnioskowaniem autorki z prze-
prowadzonej analizy przypadku. Znalazły się w niej zarówno elementy związane z konse-
kwencjami funkcjonowania w modelu outsourcingu, opartego na partnerskiej współpra-
cy z kompetentnymi dostawcami usług, jak i efekty wdrożenia modelu cloud computing.



Katarzyna Nowicka362

Do mocnych stron należą:
 • wysokie kompetencje osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • innowacyjny charakter rozwiązania łączący odmienne kluczowe kompetencje kreu-

jące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa,
 • możliwość ograniczenia (nienabywania) własnych aktywów stałych,
 • redukcja kosztów związanych z działaniami niedodającymi wartości przedsiębiorstwu,
 • optymalizacja procesów i usprawnienie zarządzania,
 • skrócenie czasu podejmowania decyzji, wprowadzania zmian i  reakcji na popyt 

klientów,
 • korzystanie z dopasowanych zasobów dostarczanych w modelu outsourcingu, kreu-

jących i wspierających przewagi konkurencyjne,
 • niskie koszty wejścia w zaawansowane technologie,
 • szybkie uruchomienie usług,
 • możliwość dostępu do osób i zasobów niezależny od ich fizycznej lokalizacji,
 • zmniejszenie poziomu kosztów związanych z podróżami służbowymi,
 • skrócenie czasu związanego z komunikacją pomiędzy zaangażowanymi partnerami,
 • integracja systemów informatycznych pomiędzy współpracującymi parterami,
 • promowanie i silny nacisk na edukację konsumentów,
 • nowoczesna i wygodna forma zakupu,
 • oferta zróżnicowanego asortymentu zaspokajającego różnorodne potrzeby klientów,
 • wyjście naprzeciw koncepcji zrównoważonego rozwoju, np. przez ograniczenie zu-

życia energii elektrycznej, poziomu szkodliwych odpadów przy cyklicznym uaktual-
nianiu zasobów infrastruktury informatycznej, kształtowanie nowych kompetencji 
i rozwoju pracowników.
Słabymi stronami są:

 • brak tłumaczenia strony WWW na języki obce, potencjalnie ograniczający zamó-
wienia obcokrajowców przebywających w Polsce,

 • ograniczenie realizacji zamówień do obszaru Polski,
 • potrzeba konstrukcji planów zabezpieczających ryzyko niepowodzenia we współ-

pracy z partnerami,
 • uzależnienie korzystania z zasobów i możliwości złożenia zamówienia od dostępu 

do internetu.
Do szans umożliwiających dalszy rozwój można zaliczyć:

 • skalowalność rozwiązania zmieniającego się elastycznie w zgodzie z rozwojem biznesu;
 • dynamiczny rozwój polskiej gospodarki;
 • wzrost świadomości konsumentów i wzrost zainteresowania oferowanym produktem;
 • wzrost roli internetu jako kanału zaopatrzenia na rynku B2C;
 • bogacenie się polskiego społeczeństwa;
 • umiejętność podążania za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi dodający-

mi wartości w procesie kształtowania relacji z klientem;
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 • budowa bazy danych umożliwiająca personalizację usług świadczonych poszczegól-
nym klientom;

 • fakt, że większość konsumentów kupuje przez internet, ponieważ pozwala im to za-
oszczędzić czas i jest wygodne (wg 44,9 % respondentów), istnieje możliwość łatwe-
go i  szybkiego porównania dużej liczby różnych produktów (39,8  %); na trzecim 
miejscu powodem internetowych zakupów są oszczędności pieniężne (26,4 %)28;

 • rozwój jakości i wachlarza usług świadczonych przez partnerów.
Potencjalne zagrożenia to:

 • konieczność stałego monitoringu jakości pracy partnerów, od których współzależy 
poziom obsługi klienta,

 • konieczność stosowania strategii „ucieczki do przodu” na wysoko konkurencyjnym 
rynku, wymagającej ciągłego doskonalenia wdrożonego rozwiązania,

 • nielojalność partnerów we współpracy,
 • dynamiczny rozwój konkurencji,
 • silna presja cenowa ze strony tradycyjnych form dystrybucji i sprzedaży wina,
 • sezonowość sprzedaży,
 • spadek jakości usług oferowanych przez partnerów,
 • wzrost cen usługodawców,
 • zbytnie uzależnienie się od jakości i zakresu usług świadczonych przez współpracu-

jących partnerów, relatywnie łatwa transferowalność przyjętego rozwiązania przez 
konkurencję,

 • struktura dochodów nabywców korzystających z internetu – niemal 45 % klientów 
sklepów internetowych deklaruje dochody netto niższe niż 2000 zł, około 41 % pla-
suje je na poziomie 2000–5000 zł29.
Badając elementy struktury powyższej analizy SWOT znajdujące się zarów-

no w  otoczeniu przedsiębiorstwa Winezja.pl, jak i  należące do jego słabości oraz 
atutów, można sformułować kilka wniosków stanowiących potencjalne kierunki 
i możliwości dalszego rozwoju. Charakterystyka struktury organizacji firmy, spo-
sób jej zarządzania i niezależne uwarunkowania zewnętrzne dają temu podmiotowi 
możliwość wejścia na nowe, zagraniczne rynki zbytu bez konieczności inwestycji 
w taką działalność gospodarczą. Wynika to głównie z zakresu kompetencji dobra-
nych do współpracy partnerów. 

Wykorzystanie internetu jako kanału dystrybucji i pozyskiwania klientów daje 
możliwość łatwego nawiązania relacji i dołączenia do ofert sklepów spożywczych 
rozwijających swoją sprzedaż właśnie za pomocą internetu. Pozwala również do-
trzeć do grupy klientów, dla których zakupy przez internet są głównym źródłem 
zaopatrzenia. Jednocześnie warto rozważyć promocję marki Winezja.pl na targach 
branżowych i związanych z e-commerce. Wykorzystywane w bieżącej działalności 
narzędzia komunikacji w obrębie firmy i pomiędzy partnerami dają także możli-
wość wprowadzenia modelu telepracy. Takie rozwiązanie zastosowane wśród pra-
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cowników biurowych skutkuje m.in. obniżeniem kosztów wynajmu powierzchni 
biurowych, jak również kosztów i czasu dojazdów do pracy, częstokroć poprawiając 
jej komfort.

Koncepcją prowadzenia działalności przez firmę Winezja.pl jest budowanie relacji 
z klientem i tylko te inwestycje, które spełniają to założenie są rozważane. Dyrektorzy 
rozumieją wzrost kosztów tylko w konsekwencji wzrostu skali prowadzonego biznesu. 
Wszystkie pozostałe działania, niedodające wartości przy realizacji takiej koncepcji, są 
oddawane w outsourcing firmom, które mogą je dostarczyć taniej i lepiej.

Filozofia koncentracji na kluczowych kompetencjach w  Winezja.pl   jest odzwier-
ciedlona nie tylko w modelu dostępu do zasobów informatycznych. Dzięki zastosowa-
niu nowoczesnego modelu biznesowego, polegającego na outsourcingu niekluczowych 
kompetencji, firma nie musi posiadać własnych magazynów, czy sieci sklepów, a jednak 
jej podstawową działalnością i źródłem przychodów jest sprzedaż wina. Winezja.pl nie 
kupuje samochodów i nie zatrudnia kierowców do rozwożenia klientom zakupionych 
towarów. Wszystkie procesy towarzyszące zarządzaniem sprzedażą i łańcuchem dostaw 
odbywają się dzięki wirtualnym rozwiązaniom. Jest to możliwe dzięki pełnej integracji 
ze współpracującymi partnerami30. Tym samym firmę Winezja.pl można nazwać or-
ganizacją wirtualną łączącą kompetencje partnerów umożliwiających osiąganie prze-
wag konkurencyjnych. Przewagi te oparte są na jakości dostarczanych przez partnerów 
usług, eliminacji kosztów niedodających wartości i inwestycjach w relacje z klientami, co 
znajduje odzwierciedlenie w opiniach tych klientów31.

Uruchomiony w maju 2010 r. serwis Winezja.pl stale realizuje z nadwyżką zakładane 
plany sprzedażowe. Portal uzyskał tytuł Strony Roku 2010 – Webstar Internautów (w ka-
tegorii sklep internetowy), a także otrzymał nagrodę Złotej Strony Miesiąca tygodnika 
„Wprost”32.

Zakończenie

Outsourcing od lat cieszy się popularnością wśród przedsiębiorstw poszukujących 
możliwości uelastycznienia działań, obniżki kosztów i wzrostu konkurencyjności. Jego 
rolę dostrzegły nie tylko największe korporacje, ale i firmy sektora małych oraz średnich 
przedsiębiorstw w Polsce. 

Firmy, aby skuteczniej rywalizować na rynku, szukają takiego modelu działania, 
który pozwoli im skupić się na głównym celu swojej działalności i nie angażować się 
w rozwój i utrzymanie funkcji pomocniczych. Umiejętny dobór partnerów wspierają-
cych firmę w  obszarach jej niekluczowych kompetencji daje możliwość nie tylko ob-
niżki kosztów, ale umożliwia też dostęp do narzędzi, za pomocą których podmiot może 
rozwijać swoje kluczowe kompetencje. Z ich wykorzystaniem może wspierać przewagi 
konkurencyjne, a nawet rozwijać nowe obszary działalności. Takie innowacyjne warto-
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ści wychodzą naprzeciw wyzwaniom niepewności popytu z jednej strony, z drugiej zaś 
obniżają koszty funkcjonowania, uwalniając firmę ze zbędnie zamrożonego kapitału na 
rzecz inwestycji w rozwój działalności. 

Przedsiębiorstwa (i inne podmioty) często niepotrzebnie nabywają infrastrukturę IT. 
Tak zamrożony kapitał przewyższa zapotrzebowanie, ponieważ infrastruktura jest za-
zwyczaj kupowana z założeniem „gotowości do obsłużenia” tzw. pików sprzedażowych, 
czyli najwyższych wahań w popycie. W pozostałym okresie infrastruktura nie jest w ta-
kim stopniu wykorzystywana, a posiadane zasoby marnotrawione.

Możliwość synchronizacji potrzeb z zasobami daje outsourcing IT w modelu cloud 
computing. Przykładem ilustrującym wykorzystywanie umiejętności partnerów bizne-
sowych do wspierania rozwoju własnych kluczowych kompetencji i osiągania przewag 
konkurencyjnych za ich pomocą oraz roli modelu cloud computing w zarządzaniu przed-
siębiorstwem jest firma Winezja.pl.

W  modelu cloud computing Winezja.pl może realizować dowolne pod względem 
wielkości zamówienia, bezproblemowo obsługiwać okresy wzmożonej aktywności 
klientów (np. świąteczne). Pozwala to firmie na skupienie się na tym, co należy do jej 
kluczowych kompetencji: budowaniu satysfakcji klienta i sprzedaży wina.

Pracownicy Winezja.pl dzięki systemowi IT mogą obserwować trendy sprzedażowe, 
statusy zamówień klientów oraz ewentualne sygnały o przestojach i na bieżąco wyciągać 
wnioski z takich informacji. Analiza i natychmiastowa reakcja są kluczowe w biznesie 
tak silnie uzależnionym od sprawności funkcjonowania łańcucha dostaw. Dla Winezja.
pl wdrożenie to przede wszystkim większa efektywność, redukcja kosztów związanych 
z obiegiem informacji, a także jasno sprecyzowane dane na temat przydziału zadań w or-
ganizacji oraz wygoda ich realizacji.

Zaangażowanie profesjonalnych partnerów w obszarach wykraczających poza klu-
czowe kompetencje tworzy z  firmy organizację wirtualną, która jednocześnie obniża 
koszty i dostarcza klientowi innowacyjną wartość – produkty (towary i usługi) o lepszej 
jakości dzięki outsourcingowi niekluczowych kompetencji.
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Value innovation by outsourcing of the non-core competencies

Summary

Regardless of the economic situation, the level of costs is a constant reference point 
located in the centre of interest to policymakers. Availability of the highest-level spe-
cialized services is a faster response to discontinuity and uniqueness of the event that 
synchronizes supply with demand, limiting the lost sales opportunities without the need 
for investment in fixed assets. The purpose of outsourcing is to add the value of the 
company in the areas recognized for its competencies as non-core. The verification of 
this argument was carried out based on an innovative business model cloud computing. 
This model is one of the most important trends of creating competitive advantages for 
future business and it is already changing the structure of signs and rules of coopera-
tion in supply chains. Considerations are supported by case study presents Winezja.pl 
company operating on the market for distribution of wines in Poland. It was built on the 
cloud computing model using outsourcing non-core competencies and the acquisition 
of specialized service providers to create value innovation, offering not only goods, but 
a package of services that are of comparative advantage of that entity. As the result, the 
company constantly carries out the planned level of surplus sales.
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Proces rebrandingu jako efekt współpracy 
przedsiębiorstwa z otoczeniem

Wstęp

Nowoczesne technologie, duży postęp w dziedzinie nauki oraz systematycznie ro-
snąca liczba przedsiębiorstw na rynkach branżowych są motorem napędowym rozwoju 
firm, zwiększania ich możliwości produkcyjnych oraz wkraczania na obszary rynkowe 
coraz bardziej odległe od głównej ich działalności. Coraz częściej można zaobserwo-
wać zmiany wprowadzane w wizerunku firm w celu odświeżenia marki, przedstawienia 
symbolicznego nowego portfela produktowego organizacji lub odcięcia się od negatyw-
nych skojarzeń. Szeroka dostępność źródeł informacji oraz narzędzi wymiany poglądów 
i opinii sprawia, że zmienia się charakter komunikacji firmy z konsumentami. Dzisiaj 
każda firma może rozmawiać wprost ze swoimi klientami czy partnerami1.

Celem opracowania jest przedstawienie procesu rebrandingu oraz warunków jego 
skutecznego wdrożenia na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy SA. Proces ten 
powinien zwiększyć świadomość produktową konsumentów oraz zaprezentować fir-
mę jako lidera światowego w danej branży. Postawiona w artykule hipoteza badawcza 
brzmi: „zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa może generować proces rebran-
dingu”. W celu zweryfikowania hipotezy jako metodę badawczą zastosowano badania 
ankietowe oraz obserwację. Zaprezentowane informacje dotyczą badań rynkowych, 
raportów wewnętrznych, wytycznych strategicznych, propozycji zmian, badań z za-
kresu ergonomii widzenia i psychologii odbioru nowego znaku oraz wszelkich zesta-
wień działań nad procesem rebrandingu.

Pojęcie i istota rebrandingu

W obecnych czasach tempo, z jakim rozwija się rynek, jest ogromne. Z faktem 
tym wiążą się: wzrost konkurencji, konieczność wprowadzania ulepszeń w firmie, 
zwiększenie prac nad postrzegalnością marki. Młode przedsiębiorstwa często funk-
cjonują z precyzyjnie zaprojektowanym przez specjalistów nowoczesnym wizerun-
kiem, co umożliwia zdobycie nowych klientów oraz pozyskanie zadowalającej po-
zycji w branży. Przedsiębiorstwa istniejące od wielu lat często napotykają na swojej 
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drodze problemy związane z  przemijającą formą ich wizerunku. Związane może 
to być z  repozycjonowaniem produktu, zmianą pozycji na rynku, rozpoczęciem 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami.

Coraz częściej można zaobserwować stosowany przez firmy rebranding. W najprost-
szy sposób jest on definiowany jako proces polegający na zmianie marki. Produkty lub 
usługi, które do tej pory funkcjonowały na rynku pod określoną marką, kontynuują swój 
cykl życia pod zmienionym, nowym wizerunkiem. Tego typu przeobrażenie jest ściśle 
powiązane z rewolucyjnymi zmianami w identyfikacji firmy. Rebranding to wprowadze-
nie nowej nazwy, logo, polityki marketingowej oraz kampanii reklamowej. Wdrożenie 
procesu przez przedsiębiorstwo powiązane jest także ze zmieniającym się otoczeniem 
firmy, wymaga przeważnie wysokich nakładów finansowych, ale w większości przypad-
ków przynosi oczekiwane efekty2.

Zmiana marki może mieć różne oblicza, zarówno o charakterze rewolucyjnym, jak 
i polegającym tylko na przeprojektowaniu obecnego wizerunku oraz dostosowaniu go 
do określonych wymagań. Jest to przedsięwzięcie wymagające opracowania koncepcji, 
odwagi do wcielenia jej w życie oraz pomysłu. Wyróżnić można dwa główne typy zmia-
ny marki: rebranding całej firmy i rebranding produktowy.

Za rebrandingiem obejmującym zmiany w całej firmie mogą stać różne przesłanki, 
między innymi błędy, jakie popełniono w przeszłości przy tworzeniu wizerunku firmy, 
chęć odświeżenia marki lub sytuacja przejęcia firmy przez inną. Projektowana identy-
fikacja nowo powstającej firmy powinna być tak dostosowana do zakresu działalności, 
oferowanych produktów oraz branży, w jakiej się specjalizuje. Znaki wizerunkowe bez 
względu na etap rozwoju firmy powinny przechodzić tak zwaną „próbę czasu”, tzn. w cią-
gu kilku, kilkunastu lat od momentu zaistnienia firmy na rynku, marka nie powinna 
tracić na postrzegalności przedsiębiorstwa. Marka, która nie uwzględnia rozwoju firmy, 
może okazać się po niezbyt długim czasie myląca, a nawet wyrządzająca szkody. Kolej-
nym powodem podjęcia decyzji o przeprowadzeniu rebrandingu może być chęć odświe-
żenia wizerunku firmy, co nie musi od razu kojarzyć się z  rewolucyjnymi zmianami. 
Odświeżenie to drobne zmiany w logotypie firmy, np. zmiana tła, która wprowadziłaby 
nowoczesne elementy do znaku, lub zastąpienie obecnego sloganu nowym, kierowanym 
do większej liczby odbiorców. Jest to jednak możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, kie-
dy obecny wizerunek firmy nie jest obciążony błędami, takimi jak niezgodność nazwy 
z profilem działalności, identyfikacja nieodpowiadająca sytuacji rynkowej firmy. Jeżeli 
owe mankamenty nie występują w  wizerunku przedsiębiorstwa, można wtedy zasto-
sować subtelne i rozłożone w czasie modyfikacje marki. Inny powód przeprowadzenia 
procesu rebrandingu to przejęcie firmy przez inną. Marka, która do tej pory nie potrze-
bowała zmian, wchodząc w posiadanie właściciela mającego przedsiębiorstwo o różno-
rodnym portfelu produktowym, musi przejść proces ujednolicenia wizerunku w  celu 
identyfikowania się z nową tożsamością3. Rebranding produktowy, podobnie jak rebran-
ding całej firmy, jest ściśle powiązany z umacnianiem pozycji marki4.
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Najbardziej odpowiedni moment dla przeprowadzenia procesu rebrandingu wystę-
puje wtedy, gdy spadek sprzedaży produktów nie jest jeszcze widoczny i nie ma wyraź-
nych strat w wartości firmy5. Nawet bardzo dobrze sprzedający się produkt, ze względu 
na zmieniające się otoczenie, gusta, rynek, po upływie 2–3 lat, powinien mieć zmieniane 
opakowanie. Rebranding powinien być wpisany w  strategię marketingową marki, ale 
zmiany nie powinny być wprowadzane zbyt często, maksymalnie co pół roku czy rok, 
jeżeli mają miejsce silne sygnały do ingerencji w obecny wizerunek marki. Warto jed-
nak zaznaczyć, że w rebrandingu najważniejszy jest pierwszy efekt oraz wrażenie, jakie 
wywrze nowa marka na odbiorcach, dlatego każde wprowadzane zmiany powinny być 
dobrze przemyślane6.

Możliwe kierunki zmiany wizerunku

Zważając na fakt, że rebranding może przyjmować różne formy oraz dotyczyć róż-
nych problemów firmy, można wyróżnić cztery kategorie tego procesu, a mianowicie: 
make up, lifting, metamorfoza oraz reinkarnacja7.

Make up. Słowo zaczerpnięte z angielskiego, w tłumaczeniu na język polski znaczy 
między innymi „makijaż”. Jak sama nazwa wskazuje, kojarzy się z kosmetyką. Make up 
stosuje się również w odniesieniu do marek, w celu odświeżenia wizerunku oraz nadania 
nowoczesnego wyglądu. Jest to jeden z możliwych kierunków rebrandingu, zaliczany do 
kategorii mniej rewolucyjnych zmian. Firmy stosują make up marek, gdy chcą przypo-
mnieć o sobie na rynku, wnieść coś nowego, ale jednocześnie pozostać przy obecnym 
wizerunku. Stosuje się wtedy drobne korekty, zmiany w liternictwie nazwy lub kolory-
styce logo. Modyfikacja drobnych elementów znaku marki sprawia, że staje się ona z cza-
sem nowocześniejsza. Make up nie wymaga przeprowadzania wcześniej dużych badań 
i analiz ani głośnego komunikowania wprowadzonych zmian, gdyż są to zabiegi upięk-
szające, niewprowadzające rewolucyjnych zmian w identyfikacji marki.

lifting. Termin również zapożyczony z branży kosmetycznej czy nawet chirurgicz-
nej. Często kojarzony jest z usuwaniem niedoskonałości, korektą twarzy czy po prostu 
zabiegiem upiększającym. W branży marketingowej lifting to przede wszystkim popra-
wa wizerunku, przedstawiająca nową konwencję marki. W zależności od rodzaju cech, 
jakie przedsiębiorstwo chce skorygować, można wyróżnić lifting głęboki oraz łagodny. 
Pierwszy z wymienionych charakteryzuje się dużymi zmianami oraz, podobnie jak ope-
racja liftingowa, powinien być precyzyjnie zaplanowany i przeprowadzony w powiąza-
niu z innymi działaniami. Warto także podkreślić, że lifting marki wiąże się z wysokimi 
kosztami, dlatego już wcześniej powinien być ujęty w założeniach strategicznych firmy. 
Lifting głęboki w odróżnieniu od łagodnego ma za zadanie przeprowadzić rewolucyjne 
zmiany w marce, stworzyć jej nowy wizerunek oraz w przekonujący sposób dotrzeć do 
świadomości odbiorców, podkreślając nowe walory marki. Poprawnie przeprowadzony 
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proces wymaga odpowiednich, wcześniejszych badań i analiz, natomiast jego efekt koń-
cowy w dużym stopniu zwiększa sprzedaż. Łagodny lifting marki wiąże się z niewysoki-
mi kosztami, a uzyskane rezultaty są mało widoczne8.

Metamorfoza. Najczęstszymi powodami do przeprowadzenia rebrandingu jest zmniej-
szenie sprzedaży, fuzja z innym podmiotem czy też zmiany na rynku. Metamorfoza to pro-
ces, który ukazuje nowe oblicze marki. Modyfikacje, jakie zachodzą w wizerunku, są ra-
dykalne i  przełomowe. W  porównaniu z  make-up i  liftingiem marki, metamorfoza jest 
przemianą najbardziej zaawansowaną. Kiedy obecny wizerunek nie odzwierciedla w pełni 
działalności przedsiębiorstwa lub gdy firma łączy się albo zostaje przejęta przez inną, na-
stępuje decydujący zwrot w  jej dotychczasowej identyfikacji. Przeprowadzenie tego typu 
rebrandingu jest kosztowne, długoterminowe oraz dość ryzykowne. Najważniejsze jest 
pierwsze wrażenie odbiorców po dokonaniu metamorfozy. Jeżeli będzie ono negatywne, 
to firma, zamiast pozyskać nowych klientów, może utracić nawet część obecnych. Dlatego 
ważna jest dobra polityka marketingowa. Odbiorca powinien być zadowolony z nowego wi-
zerunku firmy. Należy go także odpowiednio poinformować i nie dezorientować, np. przez 
czasowe funkcjonowanie dwóch znaków marki na rynku dotyczącym jednej firmy. Proces 
ten niesie ze sobą głębokie zmiany, dlatego powinien być przeprowadzony z dużą precyzją9.

Reinkarnacja. Ostatnim z czterech wymienionych kierunków rebrandingu jest rein-
karnacja. To najbardziej rewolucyjny i ryzykowny sposób zmiany wizerunku marki. Polega 
on na ukazaniu firmy w zupełnie innym świetle niż dotychczas. Zmianie ulega logo, które 
w niczym nie przypomina poprzedniego, a także w odróżnieniu od metamorfozy, następuje 
modyfikacja nazwy. Nowy wizerunek ma za zadanie pozbycie się niepożądanego balastu, 
jaki ciążył do tej pory na firmie, zaprezentowanie nowej jakości oraz pokazanie nowego ob-
licza marki. Jest to krok naprzód w historii firmy. Reinkarnacja musi być poprzedzona wie-
loma badaniami oraz analizą rynku. Należy uwzględnić zdanie odbiorów, między innymi 
czy są zadowoleni z obecnego wizerunku firmy, czy przychylnie wypowiadają się na temat 
ewentualnych zmian, czy obecna nazwa i logo marki są wystarczająco komunikatywne. Re-
inkarnacja często stosowana jest ze względu na chęć unowocześnienia i odmłodzenia mar-
ki, ale także jeżeli obecny wizerunek nie w pełni odzwierciedla aktualny portfel produktowy 
firmy lub branży, w której przedsiębiorstwo prosperuje10.

Kontekst rebrandingu na przykładzie 
Zakładów Azotowych Puławy SA

Rebranding jest procesem, który stosowany jest we wszystkich branżach rynkowych, 
bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. Najczęściej prze-
prowadzane zmiany w wizerunku marki zaobserwowano w segmencie, do którego zali-
czane są produkty szybko rotujące w punktach sprzedaży. Modyfikacje te są częste, ale 
raczej łagodne, mające odświeżyć markę i wyróżnić ją na tle dużej konkurencji11.
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Rebranding, cechujący się rewolucyjnymi zmianami, wprowadzany jest rzadziej, 
ale za to w  zdecydowanie bardziej zauważalny sposób przez duże firmy, działające 
na szeroką skalę. Odpowiednim przykładem jest branża nawozowo-chemiczna w Pol-
sce. Działająca na tej płaszczyźnie firma Zakłady Azotowe Puławy SA (ZAP), będąca 
od lat na rynku, prowadzi obecnie badania oraz przygotowania do przeprowadzenia 
procesu rebrandingu. Puławskie zakłady od ponad 40 lat zajmują pozycję lidera w pol-
skim przemyśle nawozowo-chemicznym. Spółka nieustannie inwestuje w swój rozwój, 
zwiększając systematycznie portfel produktowy. Od momentu powstania Zakładów 
wiele się zmieniło w  profilu działalności firmy. Początkowo przedsiębiorstwo było 
ukierunkowane przede wszystkim na produkcję nawozów azotowych. Z upływem cza-
su ZAP sukcesywnie zaczęły rozwijać produkcję chemikaliów i zwiększać swój rynek 
zbytu, wychodząc poza granice państwa. Położenie Puław w  środkowo-wschodniej 
części Polski, w województwie lubelskim, wpłynęło pozytywnie na zaspokojenie po-
trzeb rolników, w  dużej mierze zamieszkujących te tereny, a  następnie całego kraju. 
Lokalizacja Polski w centralnej Europie umożliwiła firmie pokazanie się na rynkach 
zarówno krajów Unii Europejskiej, jak i dopiero rozwijających się państw wschodnich. 
Obecnie rynkami zbytu ZAP jest ponad 50 krajów, znajdujących się w Europie, Azji, 
Afryce, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej oraz Australii. Są to kraje sięgają-
ce od Peru aż po Tajlandię. Portfel produktowy Spółki obecnie można zaprezentować 
w następujący sposób12:
1) chemikalia (melamina i kaprolaktam),
2) jednoskładnikowe nawozy azotowe (RSM, saletra amonowa magnezowana, siarczan 

amonu, mocznik),
3) związki nadtlenkowe (nadtlenek wodoru),
4) gazy chemiczne (ciekły azot, sprężony wodór, ciekły dwutlenek węgla).

W chwili obecnej ok. 50 % ogólnej produkcji stanowią chemikalia i ich udział syste-
matycznie rośnie. Przedsiębiorstwo zaspokaja 10 % światowego oraz 20 % europejskie-
go zapotrzebowania na melaminę. Na wzrost wartości firmy wpłynęło wiele czynników, 
między innymi rozwój firmy, wzmacnianie przewagi konkurencyjnej, podwyższanie 
efektywności oraz jakości produktów, a także inwestowanie w kadrę pracowniczą przez 
profilowanie relacji w zakresie otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego Spółki.

Ze względu na tak duże zmiany wprowadzane przez Spółkę, zarówno w wyglądzie 
jak i działalności, nazwa Zakłady Azotowe Puławy SA przestała być adekwatna do pro-
filu firmy, ponieważ nawozy azotowe nie są już głównym produktem, a Spółka rozsła-
wiła się na cały świat także w branży chemicznej. Zakłady Azotowe Puławy pierwszego 
września 1992 r. zmieniły swój status i z przedsiębiorstwa państwowego zostały prze-
kształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy obecnie wynosi 
ponad 191 150 000 zł, a rok obrotowy 2008/2009, pomimo wielkiego kryzysu gospodar-
czego na świecie, okazał się jednym z najlepszych w historii Spółki. Na tle całego sektora 
chemicznego Zakłady Azotowe Puławy SA zaprezentowały się bardzo dobrze i zarobiły 
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netto około 195  mln zł. Zważając na tempo rozwoju ZAP oraz uwzględniając strate-
gię przyszłościową Spółki, która zakłada między innymi fuzje z firmami zagranicznymi 
i krajowymi, dalszy rozwój portfela produktowego oraz modernizację instalacji, przed-
siębiorstwo rozpoczęło prace nad możliwymi kierunkami zmiany wizerunku marki oraz 
przygotowania do przeprowadzenia procesu rebrandingu13.

Analiza wyników badań dotyczących koncepcji wdrożenia 
procesu rebrandingu w Zakładach Azotowych Puławy SA

W celu zweryfikowania postawionej we wstępie tezy zostało przeprowadzone szcze-
gółowe badanie przypadku Zakładów Azotowych Puławy SA. Teza opiera się na założe-
niu, że zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa może generować proces rebrandingu.

Celem rebrandingu jest stworzenie nowego wizerunku przedsiębiorstwa, zgodnego 
z rzeczywistą intencją, ofertą i możliwościami organizacji, która ma znacznie więcej do 
zaoferowania niż na początku swojej działalności. Przestarzały wizerunek firmy koliduje 
z takimi wartościami, jak: innowacyjność, wiarygodność, przejrzystość, które mają dla 
przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie14.

W badaniach, zleconych przez ZAP SA firmie zewnętrznej, dotyczących wizerunku 
przedsiębiorstwa zostały zastosowane dwie metody. Pierwszą z nich była metoda ilościo-
wa, w której wykorzystano dwie techniki przeprowadzania wywiadów – samowypełnia-
nie ankiety rozsyłanej pocztą elektroniczną oraz technika CATI. Drugą metodę – jako-
ściową stanowiły przeprowadzone wywiady pogłębione. Ogół badań podzielony został 
na trzy etapy15. Pierwszy z nich miał na celu zebranie wstępnych informacji na temat 
postrzeganego przez różne grupy partnerów i klientów wymiaru wizerunku Zakładów. 
Zostały również sformułowane pierwsze obserwacje, które następnie zweryfikowano 
w części ilościowej. W drugim etapie dokonano pomiarów postrzegania Zakładów Azo-
towych Puławy SA, konotacji związanych z obecną nazwą, znajomości logo i produktów 
oraz opinii na temat ewentualnej zmiany nazwy przedsiębiorstwa. Etapem podsumowu-
jącym przeprowadzone wcześniej badania ilościowe był etap trzeci, w którym z liderami 
opinii były omawiane wybrane kwestie dotyczące uzyskanych wyników16.

W celu przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych zastosowano w pierwszej 
oraz trzeciej części scenariusz do wywiadów pogłębionych, którego przeprowadzenie 
zajmowało od 40 do 60 minut. W etapie trzecim scenariusz został wzbogacony o pytania 
dotyczące uzyskanych wyników ilościowych. W kolejnym etapie jako narzędzie badaw-
cze posłużył kwestionariusz wywiadów telefonicznych w języku polskim oraz w języku 
angielskim kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.

Badania nad wizerunkiem Zakładów Azotowych Puławy SA miały w głównej mie-
rze za zadanie wyznaczyć wskaźniki dotyczące znajomości oferowanych produktów, 
znajomości logo przedsiębiorstwa, spontanicznej oraz wspomaganej świadomości 
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ZAP. W badaniach ilościowych przeprowadzono wywiady wśród partnerów handlo-
wych Zakładów (21), klientów polskich (5), kooperantów (10), inwestorów (8), me-
diów (32) oraz wśród rolników (76). Dodatkową grupę badawczą stanowili klienci 
zagraniczni Zakładów Azotowych Puławy SA, którym kwestionariusze w  języku an-
gielskim przesłano pocztą elektroniczną. Uzyskane wyniki w wymienionych grupach 
respondentów opracowano dla 4 podgrup: firm współpracujących z ZAP (partnerzy 
handlowi, kooperanci, klienci polscy), źródeł opiniotwórczych (inwestorzy i media), 
rolników i klientów zagranicznych. W celu uzyskania oraz opracowania wyników ilo-
ściowych przeprowadzono w pierwszym etapie 12 wywiadów osobistych oraz 1 telefo-
niczny, wykonany dodatkowo na prośbę Zakładów. Odpowiedzi udzielili dystrybutorzy 
nawozów Zakładów Azotowych Puławy SA (4), jeden odbiorca melaminy, rolnicy (5), 
dziennikarze (2) oraz jeden inwestor. W drugim etapie przeprowadzono indywidualne 
wywiady pogłębione z przedstawicielem mediów o charakterze ogólnym, z dziennika-
rzem prasy rolniczej oraz z pracownikiem Katedry Chemii Rolnej Akademii Rolniczej 
w Krakowie.

Badania przeprowadzone zostały w celu poznania świadomości marki, logo oraz wi-
zerunku ZAP SA. Respondenci w większości twierdzili, że kondycja branży nawozowej 
w Polsce jest dobra oraz że branża w najbliższych latach powinna się rozwijać.

RySUNeK 1. Spontaniczna znajomość marki w poszczególnych segmentach rynku nawozów 
(w %)

Źródło: Materiały udostępnione przez ZAP SA.
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Respondenci prognozowali również w perspektywie najbliższych 5 lat wzrost w grani-
cach 6–10 %. Pojawiły się również opinie, iż jest szansa na wzrost nawet o 20 % w okresie 
2009–2015. Wzmożony popyt na nawozy spowodowany wzrostem produkcji rolnej oraz 
dostosowanie się do średniej w Unii, gdzie, jak zauważyli respondenci, zużycie nawozów 
w Polsce stanowi zaledwie 7 % średniej, były głównymi argumentami, jakie wskazywali 
badani w celu sprecyzowania siły napędowej dla rozwoju sektora nawozowego.

RySUNeK 2. Spontaniczna znajomość marki według wyróżnionych grup respondentów (w %)

Źródło: Jak rys. 1.

Zakłady Azotowe „Puławy” SA w oczach respondentów są jednym z największych 
i najbardziej popularnych producentów nawozów w Polsce. Świadczą o tym wyniki uzy-
skane w badaniu wskaźnika spontanicznej i wspomaganej znajomości marki. Według 
respondentów Zakłady Azotowe „Puławy” SA są  przedsiębiorstwem mocno zakorze-
nionym w świadomości przedstawicieli badanych segmentów (rysunki 1 i 2). Najwyż-
szą wartość wskaźnika można zaobserwować w grupie osób współpracujących z ZAP, 
aż 94 % badanych. Wśród rolników wskaźnik ten kształtuje się niżej niż w pozostałych 
grupach, co prawdopodobnie wynika ze specyfiki segmentu i słabej znajomości marek 
firm produkujących nawozy oraz produkty chemiczne. W ogólnej klasyfikacji ZAP zaj-
mują najlepszą pozycję i ponad połowa (56 %) badanych wykazała znajomość marki.

Na pytanie, w jak dużym stopniu badani znają czytaną przez ankieterów nazwę przedsię-
biorstwa w sektorze chemicznym (rysunek 3), aż 60 % osób odpowiedziało, że zna ZAP bardzo 
dobrze, zaś 31 % zna tę firmę dość dobrze. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się Zakła-
dy Chemiczne Police oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn ze zbliżoną rozpoznawalnością do 
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Zakładów Azotowych Puławy SA. W dalszej części badań skupiono uwagę na skojarzeniach 
związanych z nazwą Zakłady Azotowe Puławy a także poproszono o wymienienie produktów, 
z którymi przedsiębiorstwo to jest kojarzone i określenie, jakiego rodzaju są to skojarzenia.

RySUNeK 3. Wspomagana znajomość marki dla przedsiębiorstw produkujących nawozy 
azotowe i chemikalia (w %)

Źródło: Jak rys. 1.
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RySUNeK 4 . Spontaniczne skojarzenia z nazwą Zakłady Azotowe Puławy SA (w %)

Źródło: Jak rys. 1.
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Badanym czytano listę produktów chemicznych i  proszono w  wskazanie tych, 
które ich zdaniem produkowane są przez ZAP. Osobom udzielającym odpowiedzi 
nazwa Zakłady Azotowe Puławy SA głównie kojarzyła się pozytywnie lub raczej po-
zytywnie.

Dla większości badanych Zakłady Azotowe Puławy cieszą się dobrą opinią 
ze znaczną dozą szacunku. Postrzegane są jako przedsiębiorstwo duże, stabilne, o kil-
kudziesięcioletniej tradycji oraz mające do zaoferowania produkty wysokiej jakości. 
Nie  w  każdej jednak grupie respondentów widać zadowolenie z  działalności ZAP 
w  poszczególnych dziedzinach. Spółka postrzegana jest jako bardzo ekspansywna 
na rynkach zagranicznych, ale kosztem dbania o rynek krajowy. Rolnicy nie udzielali 
pozytywnych odpowiedzi na temat sposobu udostępnienia klientom informacji doty-
czących działalności i najnowszych inwestycji. Przez tę grupę badanych ZAP zostały 
nazwane jako przedsiębiorstwo odległe i  niedostępne. Kolejnym przejawem braku 
dbałości o  klientów krajowych są przedstawiciele dystrybutorów, którzy zwracają 
uwagę na kłopoty z dostępnością nawozów. Najczęściej jednak nazwa Zakłady Azo-
towe Puławy pośród wszystkich grup opiniotwórczych była kojarzona z produktami 
(rysunek 4). Do skojarzeń, które zostały najczęściej utożsamiane z produktami Zakła-
dów były: nawozy, azot, zakłady chemiczne, saletra, mocznik, melamina. Po zadaniu 
kolejnego pytania okazało się, że respondenci nie są świadomi, co właściwie produkują  
Zakłady.

RySUNeK 5. Znajomość produktów oferowanych przez ZAP w poszczególnych segmentach

Źródło: Jak rys. 1.

Według przeprowadzonych badań, jako produkty wiodące oraz szczególnie kojarzo-
ne z Zakładami Azotowymi Puławy SA respondenci wymienili w pierwszej kolejności 
mocznik oraz saletrę amonową. Około 20 % mniej badanych opowiedziało się za roz-
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tworem saletrzano-mocznikowym oraz siarczanem amonu. Zaledwie 8 % badanych wie-
działo o produkcji suchego lodu przez Zakłady. Gdy sklasyfikować odpowiedzi według 
grup opiniotwórczych, okazuje się, że najwięcej informacji na temat znajomości pro-
duktów oferowanych przez Spółkę wykazują przedsiębiorstwa współpracujące z  ZAP. 
Rolnicy natomiast znają ofertę najgorzej.

Maksymalna wartość wskaźnika znajomości produktów oferowanych przez Zakłady 
Azotowe Puławy wynosi 17, natomiast dla ogółu badanych zaledwie 7. Mniej niż połowa 
opiniotwórców wiedziała, czym zajmuje się Spółka (rysunek 5).

W kolejnej części badań respondenci proszeni byli o własną ocenę nazwy Zakłady 
Azotowe Puławy. Pytania dotyczyły głównie tego, czy nazwa jest rozpoznawalna, czy po-
doba się wizualnie, czy według badanych jest adekwatna do profilu prowadzonej działal-
ności oraz czy należałoby ewentualnie coś w niej zmienić. Dodatkowym pytaniem było, 
jaką nazwą respondenci najczęściej posługują się, mówiąc o Spółce.

W większości badani uznali, że nazwa Zakłady Azotowe Puławy SA zdecydowanie 
tak lub raczej jest adekwatna do profilu prowadzonej działalności – 85 % wszystkich 
badanych (rysunek 6). Nazwa najwięcej niezadowolenia wzbudza wśród klientów za-
granicznych, ponieważ aż 17 % badanych stwierdziło, że raczej nie odzwierciedla ona 
działalności firmy. 

RySUNeK 6. Adekwatność nazwy ZAP w stosunku do oferty i skojarzeń (w %)

Źródło: Jak rys. 1.
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W ogólnych badaniach 6 % opiniotwórców nie potrafiło sprecyzować adekwatności 
nazwy Spółki. Natomiast najbardziej zgodni, co do tego są rolnicy, wśród których twier-
dząco odpowiedziało 91  %. W  odpowiedzi na pytanie, czy nazwa jest rozpoznawalna 
na rynku (rysunek 7), uzyskano 96 % zgodność, tzn. tylko 4 % badanych stwierdziło, 
że raczej nie lub trudno to określić. Większość jednak jest zdecydowana w tej kwestii. 
Poniższe wyniki pokazują szczegółowo, jakich odpowiedzi udzielali respondenci w po-
szczególnych grupach opiniotwórczych. Przedstawiciele przedsiębiorstw współpracują-
cych z Zakładami Azotowymi Puławy SA w 100 % odpowiedzieli twierdząco.

Rzadziej odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzielali przedstawiciele klientów zagra-
nicznych, a  w  17  % odpowiedzieli negatywnie. Zbliżone wyniki lecz z  pojawiającymi 
się w  większej ilości niż poprzednio odpowiedziami negatywnymi uzyskano również 
w pytaniu, czy nazwa się podoba.

RySUNeK 7. Rozpoznawalność nazwy ZAP na rynku (w %)

Źródło: Jak rys. 1.

Biorąc pod uwagę ogół opinii, 2 % badanych zdecydowanie nie odpowiada nazwa 
Zakłady Azotowe Puławy SA. Większości, aż 86 %, podoba się obecna nazwa. Najbar-
dziej zadowoleni są rolnicy – 96 % odpowiedziało twierdząco, co można zaobserwować 
na rysunku 8.
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RySUNeK 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy nazwa się podoba? (w %) 

Źródło: Jak rys. 1.

Najbardziej zdecydowani byli współpracownicy Zakładów Azotowych Puławy, naj-
bardziej krytyczni okazali się przedstawiciele źródeł opiniotwórczych, gdzie co piąty 
z nich stwierdził, że nazwa się nie podoba. Argumenty, jakie stoją za pozytywnymi odpo-
wiedziami respondentów, to przede wszystkim tradycja oraz natychmiastowe skojarze-
nie nazwy z ofertą zakładów. Według badanych do nazwy Zakłady Azotowe Puławy SA 
wielu odbiorców zdążyło się przyzwyczaić, ponieważ nazwa ta jest obecna na rynku od 
kilkudziesięciu lat. Jednakże jak się okazało, tylko co trzeci badany używa nazwy Zakła-
dy Azotowe Puławy, mówiąc o Spółce. Przeważająca część, aż 55 % badanych, posługuje 
się nazwą Puławy. Ze względu na istniejące w kraju co najmniej dwa przedsiębiorstwa, 
które jako skrótowej nazwy używają liter ZAK – Zakłady Azotowe Kędzierzyn a także 
Zakłady Azotowe Tarnów – ZAT, nieliczna liczba badanych stwierdziła, że bardzo czę-
ste używanie skrótowej nazwy również dla Zakładów Azotowych Puławy – ZAP wśród 
ludzi z branży rolniczej, zmniejsza rozpoznawalność Spółki oraz nie nasuwa skojarzeń 
z profilem produkcji firmy.

Z powyższych badań wynika, że istnieje kilka nazw Spółki, jakimi na co dzień po-
sługują się respondenci (rysunek 9). Zapytano również badanych, czy nazwa powinna 
być zmieniona, a jeżeli tak to, na jaką lub która jej część powinna zostać poprawiona. 
Najmniej zwolenników zmian było wśród rolników, zaledwie 4 %. Do najbardziej zdecy-
dowanych należą przedstawiciele klientów zagranicznych, którzy w 67 % odpowiedzieli 
twierdząco. Za zmianą ogólnie jest 17 %. Wśród zwolenników zmian większość przy-
chyla się do tylko częściowej zmiany nazwy Zakłady Azotowe Puławy SA.
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RySUNeK 9. Ilustracja odpowiedzi na pytanie, jaką nazwą posługują się respondenci (w %)

Źródło: Jak rys. 1.

Propozycje częściowej zmiany nazwy związane były ze zmianą słów „zakłady azo-
towe” (rysunek 10). Niewielka liczba badanych sugerowała skrócenie nazwy Spółki do 
„Puławy”, ponieważ w taki sposób najczęściej w języku potocznym określane są Zakła-
dy Azotowe Puławy. Były także propozycje, aby dodać nazwę własną lub uszczegółowić 
w  taki sposób, aby nazwa zawiera w sobie nie tylko produkty azotowe, ale także całą 
ofertę przedsiębiorstwa. Zwolennicy całkowitej zmiany nazwy proponowali jeden wy-
raz w postaci nazwy własnej. Zasugerowano również, aby nazwa nie kierowała w jeden 
produkt, jak do tej pory, lecz podkreślała koncern, wiązała się z całą branżą chemiczną.

RySUNeK 10. Ilustracja odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu zmienić nazwę? (w %)

Źródło: Jak rys. 1.

Kolejnym hasłem do przebadania przez ankieterów było logo Zakładów Azotowych 
Puławy SA. W tym celu utworzony został wskaźnik znajomości logo spontanicznej oraz 
wspomaganej. Do znajomości spontanicznej zostały zaliczone odpowiedzi, które wska-
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zywały jednoznacznie, że logo jest bardzo dobrze znane przez badanego. Natomiast, gdy 
respondent stwierdził, że logo jest mu nieznajome lub odpowiadał, że je zna, jednocze-
śnie podając zły opis, ankieter po opisaniu, jak obecnie wygląda logo, pytał ponownie 
o jego znajomość. Przy zadawaniu pytań ankieterzy zwracali także uwagę, czy logo po-
doba się badanym, czy jest rozpoznawalne oraz czy według odpowiadającego należy coś 
w nim zmienić. Odpowiedzi były podzielone.

Zaledwie 27 % badanych można uznać za znających logo Zakładów Azotowych Pu-
ławy. Kolejne 40 % respondentów skojarzyło logo Spółki po opisaniu go przez ankiete-
ra. Powyższe wyniki przedstawiają średnie z badań w poszczególnych grupach respon-
dentów. W celu poznania, którzy klienci i odbiorcy najgorzej pamiętają logo Zakładów, 
opracowano wyniki dla poszczególnych segmentów. Najsłabiej wypadli rolnicy, ponie-
waż już co drugi badany nie pamiętał logo nawet po wcześniejszym przypomnieniu jego 
wyglądu przez ankietera, a zaledwie 3 % rolników dobrze znało jego wygląd. Najlepszą 
znajomością wykazali się przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z Zakłada-
mi, ponieważ nie było osoby, która nie znałaby logo ZAP. Aż 83 % opisało bez wahania 
wygląd obecny logo Spółki. Równie dobrą znajomość wykazali klienci zagraniczni, któ-
rzy w 83 % bez wspomagania opisali logo, ale 17 % przyznało się, że nie kojarzy, jak ono 
wygląda.

TABelA 1. Symbolika logo

Co Pana(i) zdaniem symbolizuje logo ZAP? N %

Roślinę, która wyrasta po posypaniu nawozem; dzięki nawozom żyje 
roślinność

10 21%

Nawozy, że produkują nawozy 8 17%

Drzewo, roślinność, symbol drzewa, choinkę 6 13%

Ekologię, przyjaźń dla środowiska, naturę 6 13%

Rolnictwo 4 8%

Zakłady azotowe, zakłady w Puławach 3 6%

Kojarzy się z chemią 2 4%

Wzrost 2 4%

Jodła kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia 1 2%

Lojalność, uczciwość, klarowność 1 2%

Trudno powiedzieć, brak skojarzeń 10 21%

Ogółem (znający logo) 48 100%

Źródło: Materiały udostępnione przez ZAP SA.
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Kolejnym pytaniem, z jakim zmagali się respondenci, którzy wykazali się znajomo-
ścią logo Zakładów Azotowych Puławy, było przedstawienie, co ono symbolizuje (ta-
bela  1). Bez pomocy ankietera, każdy udzielający odpowiedzi mógł przestawić swoją 
własną teorię.

Najczęściej badani podkreślali wpływ nawozów na żywotność roślin oraz same na-
wozy i ich produkcję, opisując znaki szczególne logo. Pojawiały się też skojarzenia z ro-
ślinami i ekologią. Ogólnie większość osób znająca logo była w stanie bardzo dokład-
nie opisać kolor oraz kształt i motyw graficzny. Samo logo budziło w badanych różne 
emocje. Większość osób stwierdziła, że logo im się podoba (rysunek 11). Jedynie 13 % 
badanych nie potrafiło wypowiedzieć się na ten temat. Wyniki w danych segmentach 
przedstawiono na rysunku 11.

RySUNeK 11. Ilustracja odpowiedzi na pytanie: Czy logo się podoba? (w %)

Źródło: Jak rys. 1.

Najwięcej niezadowolenia logo wzbudzało wśród przedstawicieli źródeł opiniotwór-
czych oraz rolników. Różnych odpowiedzi udzielili klienci zagraniczni. Tylko dwóch na 
sześciu badanych odpowiedziało, że zdecydowanie podoba im się logo. Zdania podzie-
lone były także wśród współpracujących z ZAP, którzy aż w 31 % nie potrafili sprecyzo-
wać swoich odczuć w stosunku do logo Zakładów.

Zestawiając wszystkie udzielone odpowiedzi w  tej kwestii, można stwierdzić, że 
logo raczej podoba się badanym, chociaż zdania są podzielone. Część odbiorców wska-
zywała na długoletnie funkcjonowanie obecnego logo na rynku, wiążącą się z nim hi-
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storię oraz przyzwyczajenie odbiorców, co powoduje szybkie skojarzenia z Zakładami 
Azotowymi Puławy. Inna część badanych zwracała uwagę na brak wyrazistości i na-
wiązania do profilu działalności firmy. Respondentów zapytano także, czy logo powin-
no być zmienione oraz przy odpowiedzi twierdzącej poproszono o propozycję zmian. 
Spośród wszystkich badanych 39 % zdecydowanie twierdzi, że Zakłady Azotowe Puła-
wy powinny pozostać przy obecnym logo, ponieważ nie wymaga ono żadnych zmian. 
Co trzeci zwolennik wprowadzenia zmian twierdzi, że logo należy całkowicie zmienić. 
Badania dotyczące zmiany logo przeprowadzono we wszystkich grupach responden-
tów. Pomysły respondentów na zmianę wyglądu logo były bardzo zróżnicowane. Poja-
wiły się także opinie, że nie powinno się zbytnio brać pod uwagę złej znajomości logo 
przez rolników, ponieważ dla tej grupy odbiorców tak naprawdę logo Zakładów Azoto-
wych Puławy nie ma większego znaczenia. Spółka bowiem nie sprzedaje bezpośrednio 
produktów rolnikom, prowadzi sprzedaż hurtową, a rolnicy zaopatrują się w produkty, 
które są dostępne u dystrybutorów.

Przechodząc do końcowych etapów wywiadu, przeczytano badanym cechy, które 
mogą charakteryzować przedsiębiorstwa, następnie poproszono ich o ocenę oraz okre-
ślenie, w  jak dużym stopniu przeczytana cecha jest dla nich istotna, a  także w  jakim 
stopniu opisuje ZAP. Skala oceny wynosiła od 1 do 5, zakładając, że 1 – cecha w ogóle 
nie opisuje Spółki, 5 – cecha całkowicie opisuje Zakłady. Na rysunku 12 zostały przedsta-
wione wyniki dotyczące pierwszych ośmiu cech. Według respondentów ze względu na 
wysoki poziom jakości oferowanych od lat produktów, Zakłady Azotowe Puławy budzą 
duże zaufanie. Przejrzystość i pewność działań związanych z dostawami, wywiązywa-
niem się z zawieranych umów oraz fakt, że Zakłady są spółką Skarbu Państwa, wzbudza-
ją dodatkowe zaufanie.

Według respondentów, Zakłady Azotowe Puławy SA to firma znana na rynku, oferu-
jącą produkty wysokiej jakości, polska firma z tradycjami, ciesząca się renomą, dbająca 
o środowisko, polecana przez profesjonalistów z branży, oferująca nowoczesne produkty 
i ciesząca się dobrą kondycją finansową.

Według przedstawionych wyników, uzyskana punktacja do wszystkich podanych 
cech nie była niższa od cyfry 3, jeżeli brana jest pod uwagę kategoria, w jakim stop-
niu dana cecha opisuje Zakłady. Najczęściej punktowanie oscylowało wokół czwórki. 
Biorąc pod uwagę cechy z  niższymi notami, warto skoncentrować się  na cechach, 
których różnice między ocenami ich ważności dla respondentów, a utożsamianiem 
się ze Spółką mają największą wartość ujemną. Należą do nich cechy: dba o swoich 
partnerów handlowych, jest dobrze zarządzana, oferuje konkurencyjne ceny produk-
tów, jest innowacyjna, działa przejrzyście, prężnie się rozwija. Jedne z niższych ocen 
Spółka uzyskała za to, że jest to firma z udziałami Skarbu Państwa oraz że jest to spół-
ka giełdowa. Można zaobserwować, że wymienione cechy uzyskały także najniższe 
oceny ważności.
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RySUNeK 12. Cechy opisujące Zakłady Azotowe oraz ich skalowanie

Źródło: Jak rys. 1.
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Podsumowanie

Przeprowadzone badania umożliwiły uzyskanie informacji na temat świado-
mości marki, logo oraz wizerunku Zakładów Azotowych Puławy SA. Respondenci 
udzielili odpowiedzi na zadane pytania oraz zaproponowali własne sugestie zmian 
w logo i nazwie Spółki.

Za pomocą badanych wskaźników spontanicznej i wspomaganej znajomości mar-
ki utwierdzono się w przekonaniu, że Spółka jest silnie zakorzeniona w  świadomości 
przedstawicieli badanych segmentów. Jedynie rolnicy, jako grupa odbiorców charaktery-
zująca się mniejszą wiedzą na temat znajomości marek producentów, wykazali się niską 
znajomością Zakładów Azotowych Puławy SA. Pomimo tego ZAP zajmują najwyższą 
pozycję wśród konkurencji.

Dla większości badanych spontaniczne skojarzenia z  puławskimi zakładami 
to przede wszystkim duża, silna firma, opierająca się na kilkudziesięcioletniej tradycji, 
a także mająca do zaoferowania produkty wysokiej jakości. Wśród respondentów Spółka 
cieszy się dużym szacunkiem oraz dobrą opinią, a ogólne skojarzenia z Zakładami były 
w przeważającej mierze pozytywne.

Pytania z zakresu oceny nazwy „Zakłady Azotowe Puławy” dostarczyły informacji 
na temat adekwatności i atrakcyjności nazwy, potrzeby zmiany nazwy, jaką nazwą naj-
częściej posługują się respondenci oraz jakie zmiany można wprowadzić. Według więk-
szości badanych (85  %) obecna nazwa Spółki jest adekwatna do profilu prowadzonej 
przez firmę działalności, a w 83 % uznano, że jest ona ładna i atrakcyjna. Respondenci 
w przeważającej mierze opowiedzieli się za brakiem potrzeby zmiany nazwy, uzasadnia-
jąc, że wiąże się ona z wieloletnim doświadczeniem i funkcjonowaniem na rynku. Jed-
nakże 17 % ogółu jest za koniecznością zmiany. Są to przede wszystkim przedstawiciele 
źródeł opiniotwórczych oraz klientów zagranicznych. Formą, którą badani najczęściej 
się posługują, jest nazwa „Puławy”. Propozycje zmian w nazwie to przede wszystkim sło-
wa „zakłady azotowe”. Respondenci zasugerowali dalszą obecność „Puławy” w nazwie 
w celu identyfikacji firmy z miastem.

Badani, pytani o logo Spółki, tylko w 20 % bez wspomagania wykazali jego zna-
jomość. Jednakże w ogólnych badaniach można uznać, że logo jest raczej rozpozna-
walne na rynku. Większość respondentów przypominała je sobie po wcześniejszym 
słownym opisaniu. Logo najsłabiej zapadło w pamięci rolnikom. Co do oceny logo 
zdania były podzielone. Zarzucono, iż jest ono mało wyraziste i  nieczytelne, ale 
z  drugiej strony, ze względu na jego długoletnie funkcjonowanie na  rynku, ludzie 
są do niego przywiązani. Co trzeci z badanych chce zaprojektowania nowego logo, 
natomiast 62 % sugeruje korektę poszczególnych jego elementów. Ze względu na dłu-
goletnią obecność na rynku Spółka postrzegana jest jako firma znana, ciesząca się 
tradycjami i wysoką renomą oraz oferująca bardzo dobre jakościowo produkty. Nie-
zbyt dobrze wypowiadano się na temat przejrzystości działania firmy. Sugerowano, że 



Proces rebrandingu jako efekt współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem 389

Spółka powinna oferować bardziej atrakcyjne i konkurencyjne ceny oraz podkreślać 
swoją innowacyjność. Dbałość o partnerów handlowych oraz o właściwe zarządzanie 
to cechy wizerunkowe, nad którymi należałoby popracować w przyszłości. Według 
badanych ZAP powinny także skupić uwagę na kondycji finansowej, zaufaniu oraz 
prężnym rozwoju.
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The re-branding process as a result  
of cooperation between enterprises and environment

Summary

Implementing changes in the companies’ image in order to refresh the brand and in-
troduce a new, symbolic product portfolio of an organization or get rid of the company’s 
ballast can be increasingly often observed. Therefore, the aim of this paper is to present 
the re-branding process and conditions of its effective implementation on the exam-
ple of “Puławy” Nitric Plant j.s.c. This process should increase the consumers’ product 
awareness and present a company as the world leader in a given branch. The research 
thesis proposed in this article is: “the change of the profile of the enterprise’s activity can 
generate the re-branding process”. In order to verify the aforementioned thesis, the ob-
servation and survey have been used as a research method. The presented information 
concerns market research, internal reports, strategic guidelines, propositions of changes, 
research on ergonomics of vision, psychology of perceiving a new trademark and all of 
the activities concerning the re-branding process.
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Negocjacje w sieci wartości na przykładzie 
symultanicznych multinegocjacji w sektorze 

produktów informatycznych

Wstęp

Negocjacje są procesem mającym istotne znaczenie w  osiąganiu celów zarówno 
przez osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczególnego znaczenia negocjacje 
nabierają w warunkach globalizacji, kiedy w odniesieniu do poszczególnych sektorów 
mamy do czynienia z  procesami współprojektowania i  wytwarzania produktów oraz 
promocji i  dystrybucji produktów na skalę światową. Globalizacja ekonomiczna to 
długofalowy proces integrowania, scalania działalności gospodarczej podmiotów dla 
osiągania, w  sposób efektywniejszy niż konkurenci, celów rozwojowych, społecznych 
i ekonomicznych, finansowych czy rynkowych. W wyniku tego procesu powstają wie-
lopoziomowe systemy podmiotów, o  wymiarze ponadnarodowym, ponadkontynen-
talnym, międzysektorowym czy subsektorowym, powiązanych licznymi zależnościami 
wewnątrzsieciowymi i zewnątrzsieciowymi1. Źródłem przewagi konkurencyjnej współ-
czesnych przedsiębiorstw są zasoby i kompetencje, którymi one dysponują, warunkujące 
ich atrakcyjność w globalnych relacjach sieciowych i determinujące ich akces, co z kolei 
stanowi o sile przetargowej i/lub przedmiocie procesów negocjacyjnych. 

Negocjacje są procesem społecznym służącym rozwiązywaniu sprzeczności inte-
resów między współzależnymi stronami, dzięki któremu otrzymują to, czego pragną, 
przez oferowanie posiadanych wartości, co wydaje się szczególnie ważne i interesujące 
w przypadku przedsiębiorstw sektora innowacyjnych, konwergentnych multiproduktów 
komputerowych, będących przedmiotem opracowania.

Celem artykułu jest ukazanie miejsca negocjacji i ich zakresu w procesie konfiguracji 
wartości dla klienta. Przedstawione zostały model i struktura multinegocjacji w procesie 
osiągania celów sieci przez koordynację relacji w subsieci, a  także warunki satysfakcji 
klienta w obszarze zintegrowanych multinegocjacji w sieci.

W warstwie teoretycznej artykułu posłużono się metodą jakościowej analizy opi-
sowej. Podmiotami badań są firmy o  multisektorowym charakterze działania, zna-
czące pod względem udziału w sektorze produktów informatycznych, wyodrębnione 
z rankingów specjalistycznych czasopism branżowych, będące liderami (promotora-
mi) relacji sieciowych.
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Subsektorowy i międzysektorowy ekosystem negocjacji 
biznesowych w sektorze produktów informatycznych

Ekosystem biznesu (ang. business ecosystem) to powiązane w całość działalności wie-
lu zróżnicowanych branżowo przedsiębiorstw. Oznacza współdzielenie tej samej wizji 
przedsięwzięcia, zawieranie sojuszy, negocjowanie umów i  nawiązywanie komplekso-
wych relacji na poziomie zarządzania itp.2 

Potrzeba klienta indywidualnego i biznesowego w zakresie zintegrowanej transmi-
sji głosu, obrazu i danych, niezależnie od rodzaju wykorzystywanych sieci i odległości 
pomiędzy abonentami, spowodowała konieczność oferowania konwergentnych3 pro-
duktów i usług, służących do ich świadczenia, będących wymogiem konkurencyjności 
w zintegrowanym sektorze telefonii stałej i komórkowej, sprzętu i sieci komputerowych 
oraz mediów, co stanowi o międzysektorowym charakterze produktów informatycznych. 

RySUNeK 1. Podmioty tele-info-medialnego ekosystemu/sieci biznesu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Nowe usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne a rynek w Polsce, ISI Emer-
ging Markets Polska, www.securities.com, 05.04.07.
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Ponieważ produkt materialny (komputer) zaspokaja potrzeby klienta tylko z towa-
rzyszącą mu usługą (oprogramowanie, a także montaż, instalacja), stanowi to już o zna-
mionach systemowości subsektorowej produktu komputerowego. Oferta systemowa jest 
realizowana przez podmiot jednocześnie funkcjonujący w subsektorach sektora kompu-
terowego: produkcji/montażu, usług integratorskich, szkoleniowych, dystrybucji itp. lub 
przez kilka przedsiębiorstw – uczestników tych subsektorów, wchodzących w związek 
sieciowy4. Dlatego w tym przypadku możemy mówić o ekosystemie biznesu. 

Sieci przedsiębiorstw tworzą w powiązaniu pewną wartość dodatkową w stosunku 
do wartości stanowiącej sumę działań indywidualnych podmiotów. Synergia jest czynni-
kiem generującym wzajemną atrakcyjność podmiotów współdziałania i jako taka kon-
stytuuje sieć międzyorganizacyjną, subsektorową i międzysektorową, jak to ma miejsce 
na rynkach produktów informatycznych (rysunek 1). 

Działania sieciowe podejmowane dla tworzenia systemowej wartości wymagają:
 • efektywnej komunikacji,
 • zarządzania informacją o produkcie,
 • przepływów wiedzy,
 • koordynacji procesów projektowania i wytwarzania produktu,
 • skoordynowanego planowania i operacjonalizowania zadań,
 • optymalizacji działań i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

W zarządzaniu siecią wartości5 danego ekosystemu biznesu przede wszystkim zwra-
ca się uwagę na cztery aspekty: konfigurację, koordynację, negocjacje i kontrolę. Kon-
figuracja sieci związana jest ze strukturą produktu, czasem realizacji operacji, kosztami 
transportu i  bieżącymi przepływami strumieni. Kluczowe wydaje się umiejętne syn-
chronizowanie procesów i ogniw realizujących te procesy. Dlatego koordynacja w sieci 
sprowadza się do planowania przepływów materiałów, dystrybucji, kontroli innowacyj-
ności ogniw i wymiany informacji. Źródłem sukcesu w relacjach sieciowych jest zaan-
gażowanie rozwiązań technologicznych sprzyjających przepływowi strumieni, przede 
wszystkim informacji i wiedzy, w postaci komputerowych systemów wymiany informa-
cji i dystrybucji wiedzy oraz kontroli. Kierunki i wartość przepływów są efektami wielo-
aspektowych i wielostronnych negocjacji. 

Wymiary negocjacji sieciowych

Negocjacje są procesem społecznym służącym rozwiązywaniu sprzeczności intere-
sów między współzależnymi stronami, dzięki któremu otrzymują to, czego pragną przez 
oferowanie posiadanych wartości. Negocjacje mają charakter strukturalny, tym bardziej 
w globalnych układach sieciowych angażują podmioty sieci i odpowiednie zbiory ne-
gocjowanych spraw. Ze względu na wielopoziomowość rozmów, można w ramach sieci 
negocjacji wyodrębnić powiązane zestawy negocjacji. 
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W strukturach sieciowych negocjacje mogą się odbywać na dwóch płaszczyznach:
1) negocjacje wewnątrzsieciowe, między uczestnikami sieci – intrasieciowe/intraorga-

nizacyjne negocjacje, w tym negocjacje w ramach rdzenia sieci, kręgu sieci i negocja-
cje między uczestnikami rdzenia i kręgu sieci,

2) negocjacje międzysieciowe, między uczestnikami różnych sieci – intersieciowe ne-
gocjacje, w tym negocjacje z potencjalnymi uczestnikami sieci.
Negocjacje intrasieciowe stanowią proces komunikowania ukierunkowany na 

wymianę walorów i rozwiązywanie konfliktów powstałych w ramach realizacji relacji 
sieciowych, umożliwiający współdziałanie podmiotów w celu przetrwania i rozwoju 
sieci w długim okresie. Kapitał sieci wykorzystany jest najefektywniej w warunkach 
harmonizacji interesów wszystkich uczestników sieci, osiąganej przez negocjacje 
integratywne, z  poszanowaniem podmiotowości i  interesu zaangażowanych stron. 
W  tym kontekście negocjacje są procesem permanentnie wpisanym w  działalność 
sieci, kształtującym pozytywne relacje między uczestnikami. Szczególny charakter 
będą nosiły negocjacje z podmiotami sieci, których kompetencje wnoszone do sieci 
wartości są unikatowe, poprawiające efektywność i budujące kluczową przewagę kon-
kurencyjną. Siła przetargowa takich podmiotów powoduje, że przedmiotem negocja-
cji może być partycypacja w zarządzaniu siecią, w marży zysku, dostępie do walorów 
promotora – koordynatora sieci itp. 

Negocjacje międzysieciowe to proces komunikowania ukierunkowany na likwi-
dowanie rozbieżności interesów i  koordynację działań w  kontaktach biznesowych 
przedsiębiorstw działających w różnych sieciach lub poza nimi, na krajowym i mię-
dzynarodowym rynku dóbr i usług. Każdorazowo celem takich negocjacji jest osią-
gnięcie korzyści przez podmioty podejmujące negocjacje. Postrzegane możliwości 
współpracy i  potencjalne korzyści stanowią podstawę rozpoczęcia negocjacji. Ne-
gocjacje międzysieciowe stanowią narzędzie kształtowania warunków współpracy, 
w sytuacji konfliktu interesów. Przyczyny międzysieciowych negocjacji to negocjo-
wanie w celu pozyskania partnera handlowego i poprawa efektywności oraz konku-
rencyjności sieci6. Negocjacje są w tym przypadku narzędziem uzgodnień, procesem 
określania warunków, na jakich strony będą skłonne dokonać wzajemnie pożądanej 
wymiany. Druga grupa przyczyn negocjacji międzysieciowych wiąże się z funkcjo-
nowaniem w stale zmieniającym się otoczeniu, co powoduje zastosowanie nowych 
form i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, której inicjacji i realizacji 
towarzyszą negocjacje.

Siła negocjacyjna podmiotów sieci względem siebie, czy w relacjach zewnętrznych, 
i/lub pionów organizacyjnych w  procesie podejmowania decyzji w  przedsiębiorstwie 
może wynikać z:

 • szacunku, uwarunkowanego pozycją rynkową i kulturą organizacyjną, 
 • pozycji eksperta, posiadającego unikalną wiedzę, niezbędną do funkcjonowania 

w określonych warunkach,
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 • uregulowań prawnych, zawartych w umowach porządkujących relacje między pod-
miotami,

 • stosowania nagród i premiowanego sposobu traktowania kooperantów, za określo-
ne zachowania rynkowe,

 • przymusu, związanego z  strategicznym uzależnieniem przedsiębiorców względem 
siebie.
Powodowanie określonych działań innych uczestników sytuacji konfliktowej nie 

jest możliwe bez dysponowania określonym wyżej, którymkolwiek źródłem władzy7. 
W związku z tym można mówić o trzech sposobach realizacji relacji w sieci:
1) metoda autorytarna; polega na tym, że jedna ze stron narzuca swoje rozwiązanie 

przez podjęcie decyzji według zasady „ja wiem lepiej”; działanie takie podejmują 
najczęściej osoby dominujące, posiadające władzę;

2) metoda liberalna; sprowadza się do nieingerowania w sytuacje konfliktowe i po-
zostawiania spraw „własnemu biegowi”; sposób ten przyczynia się do podej-
mowania bezcelowych działań lub anarchii, rzadziej zaś sprzyja rozwiązaniom 
twórczym;

3) metoda „bez porażek”; to opanowanie konfliktu dzięki współpracy dwustronnej 
i przyjęcie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony; nikt nie stosuje siły ani wal-
ki, nie ma pokonanych, bowiem obie strony zwyciężają.
Negocjacje odgrywają tym ważniejszą rolę, im dłuższy horyzont czasowy dotyczy 

relacji sieciowej, im więcej kooperantów, wnoszących kluczowe wartości z punktu wi-
dzenia konkurencyjności systemowego wyrobu gotowego, im większa skłonność do wyj-
ścia z sieci wysoce autonomicznych jednostek i niskie bariery zmiany. Promotor tworzy 
warunki do kooperacyjnych negocjacji i kontroluje ich efekty8.

Do negocjacji dochodzi, gdy między stronami, poza pewnym napięciem wynika-
jącym z różnic interesów, istnieje współzależność, tzn. obie strony w pewnym stopniu 
potrzebują tego, co do zaoferowania ma druga strona. Potrzeby te, w pewnym uprosz-
czeniu, można sprowadzić do: zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów sieci i po-
szczególnych uczestników. Sugeruje to istnienie obszarów stałego konfliktu interesów 
(np. w  zakresie ceny). W  sytuacji zdominowanej przez konflikt interesów, gdzie ob-
szar wspólny jest ograniczony, strony relacji sieciowej będą ograniczać zaufanie i dbać 
o własne interesy. 

Strategie negocjacji zależą od struktury sieci i  relacji zachodzących między jej 
uczestnikami9. Złożoność sieci może skłaniać do budowania koalicji, dla zwiększe-
nia siły przetargowej w sieci. Promotorzy sieci, ze względu na swą siłę przetargową, 
zazwyczaj kierują przebiegiem negocjacji. Siła przetargowa w sieci negocjacji rośnie 
wprost proporcjonalnie do wielkości posiadanych kompetencji i  wiedzy. Negocja-
cjom zewnętrznym zawsze towarzyszą dyskusje i  obiekcje wewnątrzsieciowe i/lub 
wewnątrzorganizacyjne, wynikające np. z oporu przed zmianą, obawy o zajmowaną 
pozycję w sieci itp.
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Strona asymetrycznych negocjacji sieciowych o większej sile przetargowej będzie 
stosować strategie rywalizacji i/lub unikania relacji a oponent o niższej sile przetargo-
wej będzie unikać i ustępować. Negocjacyjna strategia współpracy w sieci realizowana 
jest, gdy spełnione są następujące warunki: obszar wspólnych interesów stron jest zna-
czący i subiektywnie większy niż rozłączne interesy indywidualne, siła negocjacyjna 
stron jest porównywalna10.

Miejsce i rola negocjacji w sieci wartości

Negocjacje w sieciach wartości generalnie pełnią funkcję koordynacyjną i rozjemczą 
(rysunek 2). Obejmują one działania zmierzające do:

 • wypracowania rozwiązania akceptowalnego przez uczestników sieci wartości, bez 
względu na relacje interpersonalne oponentów, ich emocjonalne zaangażowanie 
i wzajemne zaufanie11,

 • osiągnięcia porozumienia pomimo presji czasu, wynikającej czy to z zastosowania 
technik manipulacyjnych przez oponenta, czy też dynamiki otoczenia oraz koniecz-
ności zakomunikowania osiągnięć pozostałym uczestnikom sieci12,

 • optymalizacji przepływów, również dzięki informatyzacji relacji autonomicznych13,
 • przekonania negocjatorów, reprezentujących kluczowe wartości dla sieci i  różne 

preferencje, co do możliwości osiągnięcia zwielokrotnionej wartości synergicznej 
i korzyści dla każdego z uczestników14.
Działania te wynikają ze złożoności i zróżnicowania struktury preferencji uczestni-

ków sieci, która ma swoje podłoże w wartości korzyści/zwrotu za zaangażowanie w sieci. 
Umiejętność określenia preferencji partnera sprzyja optymalizacji procesów tworzenia 
nowego produktu w sieci wartości.

Proces rozpoczyna się określeniem modelu decyzji i ról negocjacyjnych wszystkich 
uczestników w relacjach sieciowych. Przede wszystkim określa się uczestnika o statusie 
lidera/promotora oraz oponenta. Funkcją lidera jest wygenerowanie propozycji wyj-
ściowej o  pożądanej wartości sieciowej. Oponent reprezentuje stanowisko i/lub jego 
rozwiązania alternatywne, pozwalające uzyskać oczekiwany zwrot za zaangażowanie 
w  sieci wartości. W  związku z  często odmiennie rozumianą użytecznością wartości 
przez oponenta komunikacja w  negocjacjach pozwala określić strukturę preferencji 
oponenta i wznowić relacje na bardziej pożądanych warunkach. Celem jest zwiększe-
nie wartości pożądanej przez oponenta, będącej warunkiem realizacji relacji sieciowej, 
przy utrzymaniu wartości określonej przez lidera sieci. Ten interaktywny proces jest 
kontynuowany, aż do czasu osiągnięcia optymalnego poziomu wartości, satysfakcjonu-
jącego negocjatorów. Rezultaty negocjacji z poszczególnymi uczestnikami sieci muszą 
być zsynchronizowane z efektami, jakich uzyskania oczekuje się w procesie kreowania 
wartości w sieci ogółem.



Negocjacje w sieci wartości na przykładzie symultanicznych multinegocjacji... 397
Ry

SU
N

eK
 2

. N
eg

oc
ja

cj
e 

w
 si

ec
i w

ar
to

śc
i

Źr
ód

ło
: O

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e n
a p

od
st

aw
ie

: J
. L

i, 
H

. H
an

g,
 Z

. L
in

, A
sy

m
et

ric
 n

eg
ot

ia
tio

n 
ba

se
d 

co
lla

bo
ra

tiv
e p

ro
du

ct
 d

es
ig

n 
fo

r c
om

po
ne

nt
 re

us
e i

n 
di

sp
ar

at
e p

ro
du

ct
s, 

„C
om

-
pu

te
rs

 &
 In

du
st

ria
l E

ng
in

ee
rin

g”
, A

ug
us

t 2
00

9,
 s.

 8
0–

90
.



Izabela Sztangret398

RySUNeK 3. Model symultanicznych multinegocjacji w sieci wartości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ciao, X. You, A. Kumar, An agent-based framework for collaborative negotiation in 
the global manufacturing supply chain network, „Robotics and Computer-Integrated Manufacturing” 2006, No. 22, s. 239–255.
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Negocjacje w tradycyjnym ich ujęciu obejmują etap inicjacji relacji, zasadnicze usta-
lenia i finalne decyzje. W modelu multinegocjacji sieciowych proces rozmów odbywa 
się symultanicznie z wieloma kontrahentami – współrealizatorami produktu sieciowego, 
dla osiągnięcia ostatecznego celu zaspokojenia potrzeb klienta15.

Odpowiedzią na potrzeby klienta jest nawiązanie relacji z dostawcami, stosownie 
do zapotrzebowania (MRS), z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych i własnych za-
sobów. Promotor w tym układzie zapobiega wewnętrznym konfliktom, które mogłyby 
wynikać z ewentualnego powielania zadań, w związku z realizacją celu sieci jako wiązki 
subcelów skonfigurowanych z możliwościami/wartościami partnerów sieci. 

W sytuacji braku możliwości realizacji relacji z kooperantem, ze względu na braki 
czy opóźnienie, konieczne jest nawiązanie relacji z innym dostawcą, w ramach subsieci, 
który dzięki wynegocjowaniu atrakcyjnych warunków, pozwoli uniknąć zaburzeń w re-
alizacji procesów biznesowych sieci, dla zaspokojenia potrzeb jej klientów (rysunek 4).

RySUNeK 4. Struktura multinegocjacji w procesie osiągania celów sieci przez koordynację 
relacji w subsieci

Źródło: F. Lin, Y. Lin, Integrating multi-agent negotiation to resolve constraints in fulfilling supply chain orders, „Electronic 
Commerce Research and Applications” 2006, No. 5, s. 313–322.
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RySUNeK 5. Warunki satysfakcji klienta w procesie zintegrowanych multinegocjacji w sieci

Źródło: F. Lin, Y. Lin, Integrating multi-agent negotiation to resolve constraints in fulfilling supply chain orders, „Electronic 
Commerce Research and Applications” 2006, No. 5, s. 313–322.
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RySUNeK 6. Karta przepływów w kooperacyjnych negocjacjach sieciowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ciao, X. You, A. Kumar, An agent-based framework for collaborative negotiation 
in the global manufacturing supply chain network, „Robotics and Computer-Integrated Manufacturing” 2006, No. 22, s. 250.
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Celem negocjacji w subsieci jest wynegocjowanie takich warunków, które nie na-
ruszą relacji w sieci i pozwolą usatysfakcjonować klienta na takim samym lub wyższym 
poziomie. Czasami wynik negocjacji z poddostawcami wartości w sieci powoduje ko-
nieczność renegocjacji warunków ze zleceniodawcą w sieci i/lub klientem (rysunek 5), 
co stanowi krańcowo negatywne rozwiązanie.

W powyższym modelu zwraca się uwagę na znaczącą rolę menedżerów funkcyjnych: 
promotora (menedżera koordynatora), menedżera kontraktu, menedżera ds. przepływu 
informacji i menedżera ds. negocjacji.

Kooperacyjne negocjacje sieciowe obejmują cztery fazy: dekompozycji celów i za-
dań, zaproszenia do negocjacji, przedstawienia propozycji/oferty i decyzji. Promotor 
określa menedżerów kontraktu w  celu realizacji wiązki zadań wynikających z  zapo-
trzebowania na określony produkt systemowy. Każdy menedżer kontraktu przystępuje 
do realizacji zadania, z  uwzględnieniem parametrów wartości zdefiniowanych przez 
promotora. Menedżer kontraktu dokonuje wyboru potencjalnych współrealizatorów 
przedsięwzięcia. Grupa negocjatorów negocjuje warunki z  potencjalnymi kooperan-
tami na zasadach określonych przez promotora, w celu optymalizacji wartości zgodnie 
z celem sieci.

Zakończenie

Negocjacje są procesem wieloaspektowym i wielofunkcyjnym, prowadzonym w róż-
nym stylu, ze względu na opisujące je parametry i uwarunkowania. Strategia negocjacji 
to pewien zasób środków i metod prowadzących do osiągnięcia zaplanowanych celów, 
jest to koncepcja prowadzenia rozmów, której realizacja daje wysokie prawdopodobień-
stwo osiągnięcia celów negocjatora.

W  modelu multinegocjacji sieciowych proces rozmów odbywa się symulta-
nicznie z  wieloma kontrahentami – współrealizatorami produktu sieciowego, dla 
osiągnięcia ostatecznego celu zaspokojenia potrzeb klienta. Negocjacje pełnią rolę 
integratywną ze względu na potrzebę pogodzenia interesów klienta, kontrahenta/ 
/dostawcy i  danego przedsiębiorcy. Ponadto koordynują cele subsieci z  relacjami 
sieci i jednocześnie satysfakcjonują klienta na dotychczasowym lub wyższym pozio-
mie. Istotną rolę w tym układzie odgrywa promotor, który zapobiega wewnętrznym 
konfliktom, wynikającym z ewentualnego powielania zadań, w związku z realizacją 
celu sieci jako wiązki subcelów skonfigurowanych z  możliwościami/wartościami 
partnerów sieci/subsieci. 
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Przypisy

1 Szerzej na ten temat: L. Żabiński, Globalizacja rynków/sektorów a strategie ogólne marketingu global-
nego, [w:] Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty, red. L. Ża-
biński, AE Katowice 2002, s. 24. 

2 J.Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 141.
3 Konwergencja – zbieżność, tworzenie się zbieżności, kształtowanie się podobnych cech budowy, funkcji 

(…). Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN Warszawa 1974, s.  389. Za konwergencję uważa się 
związki między stałą siecią telefonii głosowej (rozumianej jako dwukierunkowe sieci przewodowe bądź ra-
diowe, w których wykluczona została mobilność abonenta), ruchomymi sieciami telefonii głosowej (łączność 
dwukierunkowa, dopuszczalna jest mobilność abonenta), sieciami rozsiewczymi (jednokierunkowe, w  tym 
sieci telewizji kablowej, przywoławcze itp.), pakietowymi sieciami transmisji danych opartymi na protokole IP. 
Por.: ISI Emerging Markets Konwergencja telefonii stałej, telefonii komórkowej, sieci internetowych i telewizji 
kablowej a rynek w Polsce, ITTI Raporty Monograficzne, 2000, www.site.securities.com, 19.04.2005.

4 Firmy „są osadzone w sieciach wartości, ponieważ ich produkty są zazwyczaj osadzone czy też hie-
rarchicznie zagnieżdżone – jako komponenty w innych produktach i ostatecznie w końcowych systemach 
użytkowania”. D.L. Marples, The Decisions of Engineering Design, „IEEE Transactions on Engineering 
Management” 1961 (EM8), s. 55–71; C. Alexander, Notes on the Synthesis of Form, „Harvard Universi-
ty Press”, Cambridge, MA 1964 (za: C.M. Christensen, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010 s. 78).

5 Koncepcja sieci wartości opiera się na koncepcji paradygmatu technologicznego autorstwa Giovanniego 
Dosiego. Zob. G. Dosi, Technological Paradigms and Technological Trajectories, „Research Policy’ 1982, t. 11, 
s. 147–162. Koncepcja sieci wartości dotyczy środowiska, w którym firma rozpoznaje i odpowiada na potrzeby 
klientów, rozwiązuje problemy, zdobywa środki, reaguje na działania konkurentów i dąży do osiągnięcia zysku. 
Zob. C.M. Christensen, Przełomowe…, op.cit, s. 77.

6 Szerzej na ten temat w: Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością, red. H. 
Jastrzębska-Smolaga, Difin, Warszawa 2007, s. 14 i dalsze.

7 Na podstawie: Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & Ska, War-
szawa 1994, s. 492.

8 M.S. Fox, M. Barbuceanu, R. Teigen, Agent-oriented supply chain management, „IntJ Flex Manuf Syst” 
2000, No. 12(2/3).

9 Szerzej na ten temat: M. Watkins, Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do 
przełomu, One Press Gliwice 2005, s. 13–18.

10 R. Grzybek, Negocjacje handlowe. Przeciąganie liny, czyli negocjacje pozycyjne, www.gmsolutions.pl, 
30.10.2010.

11 X.B. Tung, Evaluating negotiation support system. A conceptualization. Proceedings of the twenty-se-
venth annual Hawaii international conference on system sciences, Hawaii 1994, s. 316–324.

12 S.J. Kraus, G. Zlotkin, Multiagent negotiation under time constrains, „Artificial Intelligence” 1995, 
No. 75, s. 297–345.

13 N.R. Jennings, Automate negotiations: prospects, methods and challenges, „Group Decision and Nego-
tiations”, 2001, s. 199–215; X. Zha, H. Du, Knowledge-intensive collaborative design modeling and support. 
Part II: System implementation and application, „Computers in Industry” 2006, s. 56–71.

14 G.E. Kersten, Modeling distributive and integrative negotiations: review and revised characterization, 
„Group Decision and Negotiations” 2001, s. 493–514.
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15 E.H. Durfee, V.R. Lesser, D.D. Corkill, Trends in cooperative distributed problem solving, „IEEE Trans-
actions on Knowledge and data Engineering” 1989, No. 1(1), s. 63–83.
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The negotiations in value-net in the case  
of simultaneous multi-negotiations in the IT sector

Summary

The negotiations are the multi-level and multi-aspects process of achievement the 
expected results. It plays a very important part in net-enterprises, which have collabo-
rated in business eco-system, especially in the IT sector. In this case, the process of doing 
business is simultaneous with many partners-competitors, to meet the needs of clients. 
The leader of value-net should coordinate the goal of enterprises, sub-net enterprises, 
net-enterprises, and outside-net enterprises, by efficiency negotiations. It is very impor-
tant, because the net-negotiations comprise the difficult process of integration between 
efficiency of suppliers and customers markets.
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Zmiany struktury międzynarodowych 
łańcuchów dostaw jako czynnik 

umożliwiający podniesienie konkurencyjności

Wstęp

Postępująca globalizacja światowej gospodarki i zmiany tradycyjnych relacji w łań-
cuchach dostaw przekładają się na sposób działania firm produkcyjnych, handlowych 
i  operatorów logistycznych, wymuszając dostosowanie struktury organizacyjnej do 
zmieniających się potrzeb. Globalna konfiguracja sieci wzajemnych powiązań przekłada 
się na zmiany struktury łańcuchów dostaw i relacji między ich ogniwami. Nowe spoj-
rzenie na zarządzanie łańcuchem dostaw wymusza połączenie systemów produkcyjnych 
i dystrybucyjnych w spójny system, nazywany systemem logistycznym. Wymagania dla 
sfery zarządzania systemami logistycznymi związane są z korzystaniem ze światowych 
zasobów produkcyjnych i wynikają bezpośrednio ze wzrostu przestrzennego rozdziele-
nia produkcji. Narastająca specjalizacja i podział zadań w strukturze łańcucha wartości 
(outsourcing) przekłada się na wzrost złożoności wykonywanych działań. Dlatego moż-
na uznać, że rozbudowa systemów logistycznych wynika z postępującego umiędzynara-
dawiania gospodarki oraz ze stosowania rozwiązań coraz bardziej złożonych od strony 
organizacyjnej. Powoduje to wzrost ryzyka przy zarządzaniu takim systemem. Działania 
ograniczające ryzyko bazują na udoskonalaniu metod zarządzania i kontroli, integracji 
elementów systemów logistycznych, wyłączaniu pewnych obszarów z decyzji o outsour-
cingu, prowadząc do zmniejszenia poziomu ryzyka i poprawy konkurencyjności.

Kierunki przekształceń łańcuchów dostaw

W ostatnim czasie zaobserwować można tendencję do przenoszenia punktu ciężko-
ści z zarządzania klasycznym łańcuchem dostaw, w którym uwagę przykłada się głównie 
do relacji dwustronnych, w stronę szerszej koncepcji zakreślonej przez sieć dostaw1. Jest 
to relatywnie nowa koncepcja. Sieć dostaw (ang. supply network) może być zdefiniowa-
na jako zmienna struktura wykraczająca poza tradycyjne łańcuchy dostaw i obejmująca 
przepływ dóbr z  miejsca pochodzenia do klienta końcowego2. Uformowane w  trady-
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cyjny sposób struktury organizacyjne przekształciły się w  sieci dostawców (ang. sup-
plier network) lub sieci dostaw (ang. supply network)3, których uczestnicy specjalizują się 
w wybranych działaniach dodających wartość, skupionych wokół pewnych kompetencji, 
technologii czy usług4. Wypieranie terminu zarządzania łańcuchem dostaw pojęciem 
sieci dostaw powoduje zmianę koncepcji na szerszą i bardziej strategiczną, przez pod-
kreślenie możliwości wykorzystania potencjału zasobów pozostających poza łańcuchem 
dostaw. Jest to szczególnie istotne w  kontekście relacji międzynarodowych, ponieważ 
w bardziej efektywny sposób uzyskuje się dostęp do zasobów zlokalizowanych w innych 
krajach. Zastępując dostawcę surowca dostawcą gotowego półproduktu, odchodzi się 
od schematu typowego dla klasycznych łańcuchów dostaw, w  których widoczna jest 
wyraźnie zaznaczona granica między poszczególnymi etapami całego procesu. Między 
innymi dlatego w sieci dostaw, w przeciwieństwie do łańcucha dostaw, relacje są trudne 
do zdefiniowania. Co więcej, strategiczne cele, formy powiązań i relacji międzyorgani-
zacyjnych, rola i pozycja w całej strukturze również są często trudne do zidentyfikowa-
nia5. W  określeniu relacji pomocne jest podejście systemowe. M. Frohlich i  R. West-
brook6 oraz W.  Chung stwierdzili, że sieć dostaw można usprawnić dzięki konsolidacji 
(zmniejszenie liczebności dostawców), uzyskując łatwiejszy kontakt i ułatwiając pomiar 
skuteczności działań7. M. Abrahamson i S. Brege zaproponowali model projektowania 
międzynarodowych systemów dystrybucyjnych, składający się z kilku różnych obszarów 
strukturalnych zmian odnoszących się do całego łańcucha dostaw8:

 • konsolidacja dostaw połączona z redukcją liczby dostawców (lean practice),
 • centralizacja i zmniejszenie liczby punktów produkcyjnych,
 • centralizacja magazynowania po stronie dystrybucji,
 • centralizacja administracji (np. międzynarodowe call center).

Wyznaczony przez nich trend obowiązuje do dzisiaj. Współcześnie operuje się 
pojęciem logistics postponement, które rozumiane jest jako centralizacja zapasu przez 
jedno centrum dystrybucyjne lub kilka regionalnych, z których obsługuje się klien-
tów, zamiast rozdrobnionej struktury dystrybucji9. W  efekcie zakłada się redukcję 
liczby, centralizację i relokację produkcji (fabryk) i centrów dystrybucyjnych, projek-
towanie nowych systemów dystrybucji i  ograniczanie (wyszczuplanie) bazy zaopa-
trzeniowej oraz konsolidację dostaw. Prowadzi to do rekonfiguracji łańcucha dostaw. 
Widoczna jest ostatnio tendencja, by dostawcy byli zlokalizowani w niewielkiej od-
ległości od fabryk, by minimalizować złożoność systemu (spotykane w  przypadku 
dostaw just in time). W efekcie 24–48-godzinny okres realizacji zamówień jest w Eu-
ropie w  wielu branżach powszechnym standardem10. Przy konkurencji opartej na 
zarządzaniu czasem liczy się właśnie ten parametr – czas, nie odległość. Sprzedawcy 
dysponują wtedy minimalnym zapasem wyrobów gotowych. Generalnie usprawnia-
nie przepływu w łańcuchu wartości następuje przez eliminację niepotrzebnych dzia-
łań i zwiększenie przejrzystości przepływów, przekładając się na oczekiwania wobec 
całego systemu logistycznego. 
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System logistyczny w  tradycyjnym ujęciu obejmuje procesy logistyczne między 
przedsiębiorstwem a jego dostawcami i klientami jako partnerami w łańcuchu tworzenia 
i  dostarczania wartości11. Między tymi elementami zachodzą ścisłe, skonkretyzowane 
także w sensie organizacyjnym, powiązania12. Dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy, hurtow-
nicy i  detaliści, a  także przewoźnicy, spedytorzy, operatorzy logistyczni, zarządzający 
centrami logistycznymi współpracują ze sobą, tworząc system logistyczny, obejmujący: 

 • pozyskiwanie surowców,
 • wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych,
 • przemieszczenia na drodze od źródła pozyskiwania surowca po miejsce przekazania 

konsumentom wyrobów gotowych, 
 • przechowywanie dóbr (w  postaci surowców, komponentów, półproduktów, wyro-

bów gotowych) przekazywanych kolejno między uczestnikami łańcucha dostaw,
 • działania towarzyszące (jak przepływ informacji).

Zadania logistyczne realizowane w  ramach wymienionych działań mogą być wy-
konywane samodzielnie lub przez wyspecjalizowaną jednostkę. Na proces tworzenia 
systemów logistycznych składają się strategiczne decyzje o  stosowaniu outsourcingu 
w sferze logistyki. Dzięki temu uzyskuje się dostęp do szerokiej i kompleksowej ofer-
ty usług logistycznych, obejmujących np. wykorzystanie różnych gałęzi transportu albo 
uwzględniających odmienną specyfikę działań dla różnych produktów (żywność, elek-
tronika, chemia gospodarcza, urządzenia precyzyjne). Dodatkowo powstawanie struk-
tur produkcyjnych i  handlowych o  międzynarodowym zasięgu niesie za sobą spore 
wyzwania od strony organizacyjnej. Globalizacja często prowadzi do konieczności prze-
projektowania systemu logistycznego. Nowoczesny, globalny system logistyczny musi 
łączyć kolejne elementy przez zwiększanie zasięgu i  zakresu działań. Przekłada się to 
na rozbudowę przestrzenną i organizacyjną systemów logistycznych. Proces tworzenia 
systemów logistycznych o większym zasięgu i opierających się na wysoko specjalizowa-
nych podmiotach jest rezultatem działań zmierzających w stronę skupiania środków na 
operacjach dodających wartość i  korzystania z  zasobów, doświadczenia i  wiedzy eks-
perckiej, którymi nie dysponuje dany podmiot. W ten sposób operator logistyczny staje 
się kluczowym elementem w całym systemie logistycznym13. Z kolei skuteczny system 
logistyczny staje się podstawowym narzędziem walki konkurencyjnej.

Czynniki wpływające na złożoność współczesnych łańcuchów 
dostaw i systemów logistycznych 

Jednym z najbardziej wyraźnych skutków umiędzynarodowiania działalności gospo-
darczej jest rosnąca złożoność łańcuchów dostaw. Większe odległości przy działalności 
prowadzonej w wymiarze globalnym prowadzą nie tylko do wzrostu kosztów transportu, 
dłuższego czasu realizacji zamówień, ale także do konfliktu między celami związanymi 
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z poziomem obsługi klienta (utrzymywanie wysokich stanów magazynowych w celu za-
pewnienia dostępności) a celami związanymi z ograniczaniem kosztów (obniżanie pozio-
mu zapasów we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw). Co więcej, zamawianie surowców, 
półproduktów i komponentów od dostawców działających w krajach niskokosztowych jest 
bardziej skomplikowane, a liczba potencjalnych punktów krytycznych jest o wiele większa 
niż w przypadku działań o lokalnym zasięgu. W rezultacie strategia korzystania z zasobów 
krajów niskokosztowych może doprowadzić do efektu odwrotnego do oczekiwań14.

Rosnąca skala trudności przy tworzeniu systemów logistycznych związana jest m.in. 
z  globalnym pozyskiwaniem komponentów i  zdobywaniem dostępu do światowych 
rynków. Pojęcie international purchasing rozumiane jest jako „pozyskiwanie surowców, 
komponentów i półproduktów z międzynarodowych źródeł w celu ich wykorzystania 
przy produkcji, montażu do odsprzedaży, niezależnie od tego czy źródło importu jest 
z punktu widzenia firmy zewnętrzne czy wewnętrzne”15. Zdobywanie dostępu do glo-
balnych środków produkcji ma szerszy wymiar. W literaturze anglojęzycznej zjawisko 
to opisuje się terminem global sourcing, oznaczającym „integrację i koordynację potrzeb 
w sferze zaopatrzenia, obejmującą podmioty działające na całym świecie, realizowaną 
w celu znalezienia dostawców i pozyskania potrzebnych elementów, surowców, kompo-
nentów, półproduktów, zasobów, procesów i technologii o wymaganym standardzie”16. 
Takie podejście z jednej strony daje większe możliwości korzystania z zasobów zewnętrz-
nych, know-how, technologii, bazy produkcyjnej, z  drugiej wymusza restrukturyzację 
systemów zaopatrzenia i dystrybucji. 

Przy korzystaniu z unikalnych zasobów, umiejętności czy komponentów, pozyski-
wanych w różnych zakątkach świata, efekt zależy od osiągniętej sprawności organiza-
cyjnej17. Np. zarząd firmy General Electric na początku obecnej dekady postawił dwa 
cele: zwiększenie sprzedaży na rynku chińskim do poziomu 5 mld USD i pozyskiwanie 
komponentów z Chin na takim samym poziomie18. Firmie udało się zrealizować plan 
sprzedaży, jednak w sferze zaopatrzenia zrealizowano go tylko w 60 %. Aby to zmie-
nić, przeniesiono część kompetencji decyzyjnych w sferze zaopatrzenia i uprawnień do 
akceptacji projektów z  centrali w  USA do oddziału w  Chinach. Celem była poprawa 
elastyczności oraz integracja funkcji projektowania, zaopatrzenia i produkcji. Założo-
no, że miejscowi projektanci i zaopatrzeniowcy lepiej znają lokalne realia i możliwości 
pozyskania surowców. Dzięki temu zwiększono zdolność do szybkiej reakcji, uzyskano 
większą dokładność prognoz, zredukowano poziom zapasów. Wiele dużych firm amery-
kańskich jak Wal-Mart, Motorola czy General Electric utworzyło swoje centrale zaopa-
trzeniowe w Chinach w celu pozyskiwania produktów lub komponentów. Największy 
detalista na świecie Wal-Mart planuje w ciągu 5 lat uzyskać oszczędności na poziomie 
4 mld USD głównie dzięki obniżaniu kosztów w łańcuchu dostaw przez połączenie cen-
trali zakupowych, eliminację punktów pośrednich i dostawy (globalne) bezpośrednio od 
producentów działających na całym świecie19. Długofalowym celem firmy Wal-Mart jest 
pozyskiwanie w ten sposób ok. 80 % towarów.
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W  przypadku działań produkcyjnych, funkcje wytwórcze mogą być realizowane 
w ramach jednej ponadnarodowej organizacji – we własnych przedsiębiorstwach dzia-
łających w różnych krajach (captive offshoring) lub stanowić grupę strategicznie powią-
zanych firm, które współpracują, by zdobyć przewagę konkurencyjną, przez tworzenie 
spółek joint-venture, aliansów strategicznych albo przez współpracę z niezależnymi ko-
operantami (outsourcing) 20. W ostatnim przypadku widać rosnącą tendencję do zle-
cania realizacji funkcji zewnętrznym partnerom na rynkach zagranicznych (offshore 
outsourcing)21. Przenoszenie produkcji za granicę może polegać na powielaniu pełnej 
struktury (w stosunku do istniejących w kraju) zasobów produkcyjnych w innych kra-
jach lub fragmentacji działań w łańcuchu dostaw (lub procesie wytwórczym) i przeno-
szeniu za granicę wybranych etapów22. Przykładem pierwszego podejścia jest rozwią-
zanie z branży lotniczej. Airbus udanie zakończył próby modelu A320 zmontowanego 
w fabryce w Tianjin w Chinach23. Montaż samolotu rozpoczął się po przeniesieniu za-
sobów produkcyjnych z fabryk w Europie do Chin. Linia montażowa jest prawie idealną 
kopią najnowocześniejszej linii montażowej Airbusa w Hamburgu24. 

W ostatnim czasie pojawiają się sygnały, że nie tylko tania siła robocza, ale coraz 
częściej również dostęp do zasobów (wiedzy, technologii, struktury organizacyjnej) 
i rynków staje się kluczowy przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji działalności. Co-
raz większy poziom konsumpcji widoczny jest w krajach rozwijających się25. Przekła-
da się to na decyzje lokalizacyjne producentów oraz globalnych detalistów jak Tesco, 
Carrefour, Wal-Mart. Widoczny jest wzrost liczby inwestycji kierowanych do krajów 
rozwijających się, by być bliżej dynamicznie rozwijających się rynków. Przykładem jest 
rozwój rynku motoryzacyjnego w Chinach, które w 2009 r. stały się największym ryn-
kiem motoryzacyjnym świata. W kraju tym w 2010 r. sprzedano 18,06 mln samocho-
dów, co stanowi wzrost o 32,4 % w stosunku do roku 200926. Kraj ten stał się kluczo-
wym źródłem przychodów dla światowych koncernów, które zlokalizowały tam zasoby  
wytwórcze. 

Możliwości stosowania wymienionych rozwiązań powodują, że bardzo łatwo zmie-
nia się natężenie i zakres wykorzystania zasobów. Systemy logistyczne w sposób nieprze-
rwany ewoluują, dostosowując strukturę organizacyjną do oczekiwań. W razie potrzeby, 
zadania przenosi się do innego oddziału firmy wielonarodowej lub do innej firmy (dzia-
łającej lokalnie lub w innym kraju). Widoczna jest duża swoboda przy ustalaniu zasad 
współpracy. 

Gdy okazuje się, że na rynku można taniej pozyskać element produkowany drożej 
w fabryce należącej do koncernu – jej likwidacja, sprzedaż lub zmiana profilu działalno-
ści będzie w pełni uzasadniona. Taka zmienność przekłada się jednak na wzrost złożo-
ności systemów logistycznych. Kolejne czynniki przekładające się na stopień złożoności 
systemów logistycznych to:
1) odległości,
2) liczba uczestników systemu logistycznego,
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3) rozproszenie działań,
4) specjalizacja i stopień wykorzystania outsourcingu.

Pierwszy czynnik stanowią odległości między elementami systemu logistyczne-
go. Im odległości są większe, tym większa jest złożoność procesów. Transport między 
odległymi krajami wymusza koordynację działań w  systemie logistycznym. Wynika 
to np.  z  konieczności łączenia różnych środków (gałęzi) transportu, większej liczby 
przeładunków podnoszących ryzyko uszkodzenia lub zagubienia ładunku. Większe 
odległości przy działalności prowadzonej w  wymiarze globalnym prowadzą nie tyl-
ko do wzrostu kosztów transportu, dłuższego czasu realizacji zamówień, ale także do 
konfliktu między celami związanymi z poziomem obsługi klienta (utrzymywanie wy-
sokich stanów magazynowych w celu zapewnienia dostępności) a celami związanymi 
z ograniczaniem kosztów i stabilności funkcjonowania (obniżanie poziomu zapasów 
we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw)27. Przy dużych odległościach, powiązania 
między dostawcami a odbiorcami są często słabe, a integracja pionowa na niskim po-
ziomie. 

Drugi czynnik to liczba uczestników. Im jest ona większa, tym większe jest ryzyko 
zakłócenia przepływu w systemie logistycznym. Okazuje się, że dla każdej międzynaro-
dowej kompletnej transakcji (od źródła pochodzenia surowca po miejsce przekazania 
produktu gotowego ostatecznemu odbiorcy) zaangażowanych jest od 25 do 30 różnych 
podmiotów (biznesowych i  instytucjonalnych)28. Są to dostawcy, wytwórcy, odbiorcy 
(eksporterzy, importerzy), spedytorzy, przewoźnicy, agencje celne, urzędy celne, instytu-
cje kontrolne, firmy ubezpieczeniowe, banki itd.29 Liczba uczestników w dużym stopniu 
zależy też od rozproszenia struktury i stopnia wykorzystania outsourcingu.

Trzeci czynnik – rozproszenie działań oznacza stopień, do którego elementy syste-
mu logistycznego są skupione lub rozproszone na całym świecie. Czynnik ten przekła-
da się na liczbę punktów nadania, odbioru i punktów pośrednich. Występować mogą 
różne konfiguracje na linii dostawcy – wytwórcy – rynki zbytu, a także różny podział 
zadań między wytwórnie przedsiębiorstwa. Niektóre produkty są sprzedawane na ca-
łym świecie w tej samej wersji. Można wtedy skupić (scentralizować) produkcję, wyko-
rzystując efekt skali i wprowadzać we wszystkie kanały dystrybucji na różnych rynkach 
te same produkty. Strumień dóbr skupia się w jednym punkcie centralnym, jakim jest 
wybrana fabryka. Są też produkty wykonywane tylko na konkretne rynki. Niezbęd-
ne jest wtedy planowanie globalnej zdolności produkcyjnej pod kątem podziału na 
konkretny asortyment. Ze względu na podział zadań nie wszystkie operacje mogą być 
powielone. Wtedy zamówienie będzie kierowane do fabryk tylko na określoną partię 
konkretnego wyrobu (inny projekt, materiały) pod kątem potrzeb danego rynku. Niski 
stopień rozproszenia może oznaczać duże skupienie elementów systemu logistycznego 
w jednym kraju lub regionie albo wyraźne różnice między gęstością siatki w różnych re-
gionach30. Niewielkie rozproszenie może występować także przy dużych odległościach 
między elementami systemu logistycznego, np. jeden punkt nadania, jakim będzie fa-
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bryka w Chinach i jeden punkt odbioru, jakim będzie centrum dystrybucyjne na całą 
Europę. Wysoki stopień rozproszenia oznacza wiele punktów nadania i odbioru. Firmy 
o dużym stopniu przestrzennego rozproszenia mogą mieć niski udział w jakimś kon-
kretnym regionie. W skrajnym przypadku rozproszone po całym świecie punkty wy-
twórcze zaopatrywane są z różnych źródeł, obsługując również różnorodne rynki zbytu 
(wielu odbiorców na różnych rynkach). Konfiguracja takiego rozproszonego systemu 
obejmuje szczegółowe parametry, planowanie zapasów, ustalanie wielkości przesyła-
nych partii, częstotliwości dostaw dla każdego konkretnego produktu przez wszystkie 
ogniwa pośrednie, wybór optymalnej trasy, sprawdzenie przepustowości w punktach 
przeładunkowych, magazynach pośrednich, np. centrach logistycznych. Niezbędne 
jest ustalenie procedur wewnętrznych dla np. produkcji i magazynowania (jeśli odby-
wają się w ramach własnych zasobów) i procedur zewnętrznych, jeśli są przekazane np. 
operatorowi logistycznemu (np. transport i dystrybucja). W takiej rozproszonej struk-
turze występują jeszcze słabsze powiązania, co jeszcze bardziej komplikuje organiza-
cję działań. Problemem może być słaba integracja, niezbędna staje się rozbudowana  
kontrola.

Złożoność i  rozproszenie struktury zależy też od specjalizacji i  zakresu stosowa-
nia outsourcingu. Narastająca specjalizacja i dążenie do maksymalnego wykorzystania 
możliwości stwarzanych przez dostęp do światowych zasobów, prowadzą do pogłębiania 
się podziału zadań. Organizacje przekształcają się ze scentralizowanych, zintegrowa-
nych pionowo struktur, z fabryką jako punktem centralnym, z wyraźnie zdefiniowanym 
podziałem ról, w geograficznie rozproszoną sieć zasobów31. Zamiast tradycyjnego łań-
cucha dostaw z wyraźną granicą między poszczególnymi etapami, powstają struktury 
sieciowe, których uczestnicy skupiają się na swoich kluczowych kompetencjach, resztę 
zadań przekazując w outsourcing. 

Głównym argumentem przemawiającym za takimi rozwiązaniami jest to, że sieci 
dostaw ze specjalizowanymi i  efektywnymi kosztowo elementami stwarzają większe 
możliwości32. Rozwój idei rozszerzonego przedsiębiorstwa (traktowanego jako globalnie 
rozproszony zbiór połączonych strategicznie organizacji) przyniósł nowe spojrzenie na 
problem, jak organizacje koordynują przepływ informacji i materiałów w ramach syste-
mu logistycznego33. 

Takie rozwiązania muszą przekładać się na złożoność interorganizacyjnych syste-
mów. Zmienia się natura relacji i powiązań między uczestnikami. Coraz powszechniej-
szy outsourcing poszczególnych etapów produkcji powoduje, że granice między firmami 
stają się trudne do zdefiniowania. Rośnie znaczenie systemowego podejścia do logistyki, 
wykraczającego poza prawne granice przedsiębiorstwa. Powstać musi system przezna-
czony dla większej liczby współdziałających firm, który będzie uwzględniać rosnące ry-
zyko prowadzenia działalności. O tym, że jest ono wysokie, przekonuje przykład firmy 
Wal-Mart, która od dwóch lat notuje spadek sprzedaży na rynku amerykańskim. Z jed-
nej strony, sytuacja nie jest dramatyczna, bo firma kompensuje sobie straty poprawą 
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wyników na globalnych rynkach, z drugiej strony, pokazuje słabość giganta na lokalnym 
rynku34. Analizując międzynarodowy rozwój firmy Wal-Mart, M. Palmer wprowadził 
koncepcję okresów progowych w  cyklu życia międzynarodowych firm detalicznych 
(głównie sieci handlowych)35. Firmy te rozwijają się w sposób nieliniowy i nieregularny, 
co przekłada się na niestabilność, niepewność. Wymusza to co pewien czas modyfikację 
ich struktury organizacyjnej. 

Źródła ryzyka w systemach logistycznych 
i metody jego ograniczania

Wymienione czynniki przekładają się na wzrost poziomu ryzyka w systemach logi-
stycznych. Ryzyko rośnie wraz: 

 • ze wzrostem odległości między elementami systemu logistycznego; zamawianie su-
rowców, półproduktów i komponentów od dostawców działających w odległych kra-
jach jest bardziej skomplikowane, a liczba potencjalnych punktów krytycznych jest 
o wiele większa niż w przypadku działań o lokalnym zasięgu36;

 • z ilością działań (np. przeładunków);
 • ze wzrostem liczby uczestników; im więcej elementów, tym więcej źródeł ryzyka – 

dodatkowo ze względu na presję czasu często utrudniona jest ocena i weryfikacja do-
stawców towarów lub usług, np. logistycznych;

 • ze złożonością operacji, która może wynikać ze sposobu postępowania ze specyficz-
nym – podatnym na uszkodzenie – towarem lub wynikać z barier prawnych, admi-
nistracyjnych.
Chcąc minimalizować ryzyko, należy przygotować procedury identyfikacji i zarządza-

nia ryzykiem oraz stosować monitoring skuteczności wykonywanych kolejno działań. In-
westowanie w narzędzia zmniejszające ryzyko w  łańcuchu dostaw prowadzi do rozwoju 
metod oceny ryzyka, programów certyfikujących dla dostawców i operatorów logistycz-
nych, którzy sami oceniają przewoźników. Inne sugestie wskazują, że wymagania systemu 
zarządzania jakością powinny być powiązane z oceną ryzyka, a przy wysokim poziomie ry-
zyka powinno się opracować rozwiązania alternatywne. W procesie analizy ryzyka występu-
jącego w systemie logistycznym coraz większego znaczenia nabiera identyfikacja powiązań 
między jego elementami. Przy ustalaniu poziomu obsługi klienta, niezbędne jest określenie 
priorytetów (co jest dominującą perspektywą w zarządzaniu jakością; czas, elastyczność czy 
cena). Dużo zależy od tego, czy uwaga skupia się na cechach fizycznych przekazywanego 
produktu, surowca i braku jego uszkodzeń, czy na procesie37. Rozpoznanie tego obszaru 
stanowi klucz do zdefiniowania i identyfikacji najważniejszych wymagań wobec systemu 
logistycznego i umożliwia integrację jego elementów. Zdobywanie doświadczeń pozwala 
na unikanie własnych kosztownych i ryzykownych „eksperymentów” przez wykorzystanie 
wiedzy i doświadczenia innych uczestników systemu logistycznego38. 
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Dlatego można uznać, że integracja wytwórców, dostawców, odbiorców i operato-
rów logistycznych stanowi podstawę istnienia współczesnych systemów logistycznych39. 
Integracja w rozległym geograficznie systemie logistycznym przekłada się na działania 
obejmujące sferę operacyjną, czyli koordynację przepływu materiałów od dostawców 
do odbiorców, oraz na relacje między dostawcami a odbiorcami. Integracja logistycz-
na różni się od integracji w  łańcuchu dostaw (gdzie obejmuje głównie relacje między 
dostawcą a odbiorcą). Integracja logistyczna odnosi się do specyficznych działań (głów-
nie operacyjnych) polegających na koordynacji przepływu dóbr w  ramach łańcucha 
wartości40. Współpraca między wytwórcami a operatorami logistycznymi prowadzi do 
uzgadniania warunków współpracy, przez wspólne opracowanie procedur, wskazywanie 
punktów krytycznych, pozwala na sprawne monitorowanie przebiegu procesów. Opera-
torzy logistyczni największą uwagę przykładają zwykle do zgodności z oczekiwaniami 
klienta, dotyczącymi terminowości dostaw, braku błędów, braku uszkodzeń, warunków 
transportu41. Krytycznym czynnikiem może być nie tylko ryzyko zniszczenia ładunku, 
ale także niespełnienie oczekiwań klienta w dłuższym horyzoncie czasowym. Dlatego 
wyróżnić można jakość usług i  jakość zarządzania przepływem w  systemie logistycz-
nym42. Jakość usług oznacza terminowość, dokładność realizacji zamówienia, szybkość 
uwzględniania uwag klientów, elastyczność, łatwość komunikacji z dostawcą, szybkość 
reakcji na uwagi. Kluczowe kryteria oceny jakości zarządzania to: nastawienie do idei 
usprawnień (nieprzerwane udoskonalanie kluczowych funkcji), ocena trafności wyboru 
wskaźników pozwalających kontrolować skuteczność działań, udoskonalanie metod po-
miaru, przestrzeganie ustaleń o sposobie wykonywania pomiarów, raportowanie43. Inne 
kryteria, które mogą być brane pod uwagę przy takiej ocenie, to:
 • zgoda na nieprzerwaną redukcję kosztów i wspólne poszukiwanie takich możliwości,
 • zaangażowanie w rozwój nowego produktu lub usługi,
 • wspólne badania i rozwój,
 • otwartość na nowe zlecenia, 
 • kreatywność przy standardowych, ponawianych zleceniach (ocena czy operator lo-

gistyczny nie wpada w rutynę)44.
W przypadku współpracy z operatorem logistycznym liczy się nie tylko korzysta-

nie z jego kompetencji, ale także pobudzanie do rozwoju potencjału i oczekiwanie jego 
inicjatywy. Przykładowo, duński producent pomp, który określił logistykę jako jedną 
ze swoich kluczowych kompetencji, ustanowił wspólny projekt z operatorem logistycz-
nym. Celem było skrócenie czasu realizacji zamówienia przy dostawach do Australii, 
które do tego momentu trwały aż cztery miesiące45. Głównie ze względu na konieczność 
organizowania transportu drogą morską, wydawało się to nie do uniknięcia. Operator 
logistyczny dokonał mapowania działań i  oszacował dokładnie czas trwania procesu. 
Okazało się, że źródłem problemu nie był czas transportu, ale całościowy czas realizacji 
zamówienia, na który składały się: produkcja, pakowanie, konsolidacja, przewóz drogą 
morską (ten czas nie został skrócony z przyczyn technicznych), przestoje, oczekiwanie, 
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działania związane z wymogami sanitarnymi – co było istotne np. w przypadku pomp do 
wody pitnej (czas przy tych działaniach wydatnie skrócono), przeładunki, kompletacja 
i dostawy do klientów. W rezultacie wyeliminowania niektórych czynności lub skróce-
nia czasu pozostałych – całościowy czas realizacji zamówienia skrócono do 51 dni46. Jest 
to doskonały przykład wykorzystania potencjału partnera zewnętrznego do usprawnie-
nia przepływu w łańcuchu dostaw przez redukcję lub eliminację niepotrzebnych działań 
i zwiększenie przejrzystości przepływów.

Postępującej integracji zewnętrznej (między np. wytwórcą a operatorem logistycz-
nym) często towarzyszy integracja wewnętrzna47. Gdy firma chce utrzymać pełną kon-
trolę nad działaniami realizowanymi za granicą, korzysta ze swoich zagranicznych filii 
(oparcie się na własnych zasobach). W ramach integracji wewnętrznej G. Stock definiuje 
pionową integrację jako stopień, do jakiego firma posiada we własnych strukturach za-
soby pozwalające na uzyskanie pełnej kontroli nad wszystkimi etapami realizowanymi 
w ramach łańcucha dostaw, od źródła surowców po dystrybucję48. Dlatego wielu produ-
centów inwestuje w rozwój własnych sieci sprzedaży, np. włoska Luxottica kupiła zna-
czących detalistów w USA i Australii49. Pozwala to na lepszą kontrolę działań w sferze 
sprzedaży i  dystrybucji. Kluczowe jest zdobycie bezpośredniego kontaktu z  klientem. 
Wiele firm tworzy (na poziomie detalu) sieć butików o wąskim asortymencie (niektó-
rych własnych, niektórych we franczyzie), o ustalonym standardzie wzornictwa i wy-
stroju oraz szczegółowo opisanej lokalizacji, np. zawsze w centrum miasta50. Pozwala to 
także chronić wyjątkowość i wartość marki. Gwarantuje też, że sprzedawany jest orygi-
nalny produkt. 

Jest to zatem przykład integracji wewnętrznej, czyli dokładnie odwrotnej tendencji 
do tej zakładającej bazowanie na zasobach zewnętrznych. Jest to też przykład integracji 
pionowej, co pokazuje, że nie zawsze oparcie się na zasobach zewnętrznych jest najsku-
teczniejszym rozwiązaniem.

Zakończenie

Powiększanie zasięgu współczesnych łańcuchów dostaw oraz zanikanie granic mię-
dzy poszczególnymi etapami działalności pogłębiają złożoność systemów logistycz-
nych i zwiększają ryzyko zarządzania taką strukturą. Powstają nowe formuły współpra-
cy, przekładające się na coraz większą trudność zarządzania. Przedstawione przykłady 
takich firm, jak GE czy Wal-Mart, pokazują, że nie zawsze możliwe jest szybkie i sku-
teczne rozwiązanie problemu. Jednym z rozwiązań jest pogłębienie integracji, pozwa-
lające na lepszą identyfikację zagrożeń oraz na sprawniejszą organizację działań. De-
cyzje o outsourcingu lub integracji pionowej, niezależnie od obranego kierunku, mają 
fundamentalne znaczenie dla skuteczności działań i  konkurencyjności podmiotów  
gospodarczych.
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Structural changes of international supply chains  
as a factor influencing higher competitiveness

Summary

Changes of global economy and new possibilities create conditions for a quick de-
velopment of supply chains. They are transforming into the structures called supply net-
works or logistics systems. New solutions are based on international purchasing and 
global sourcing that increase risk of business activities. To cope with this risk several 
methods may be implemented. Some of them are connected with vertical integration, 
others with closer cooperation with a logistics service provider or sophisticated tech-
niques of flow control within international supply chains. 
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Międzynarodowe sieci innowacyjne 
– geneza i funkcjonowanie

Wprowadzenie

Imperatywem skutecznego konkurowania na międzynarodowym czy globalnym 
rynku staje się dziś innowacja. Chociaż sam sposób rozumienia innowacji i  jej roli 
w procesie budowy przewagi konkurencyjnej nie zmienił się istotnie od czasów Schum-
petera i  Druckera, zmieniły się radykalnie uwarunkowania procesów innowacyjnych, 
ich aktorzy, podejmowane przez nich działania oraz struktury organizacyjne, w których 
procesy te przebiegają. Badacze procesów innowacyjnych dowodzą, że na przestrzeni 
ostatnich 50 lat dokonała się znacząca zmiana modelu innowacji, polegająca na wyło-
nieniu się zintegrowanego modelu sieciowego, rozwijanego w skali międzynarodowej. 

Dostrzeżenie zmiany modelu innowacji polegającej m.in. na usieciowieniu i umię-
dzynarodowieniu procesów innowacyjnych nie oznacza, że samo pojęcie sieci innowa-
cyjnej czy międzynarodowej sieci innowacyjnej jest w  literaturze przedmiotu jedno-
znacznie rozumiane. Wręcz przeciwnie – konceptualizacja tej kategorii jeszcze się nie 
dokonała, a badania przynoszą niejednoznaczne wnioski. 

Celem niniejszego opracowania jest zatem nie tylko przedstawienie uwarunkowań 
powstawania międzynarodowych sieci innowacyjnych, ale także ukazanie podstawo-
wych problemów związanych z ich definiowaniem, określaniem ich atrybutów oraz wy-
odrębnianiem poszczególnych typów sieci. Przeprowadzone w tym opracowaniu rozwa-
żania nie zawierają szczególnie oryginalnych przemyśleń autorki, są raczej przeglądem 
stosunkowo rzadko prezentowanych w literaturze polskiej poglądów autorów podejmu-
jących szerzej problematykę współczesnych procesów innowacyjnych w kontekście ich 
usieciowienia i  umiędzynarodowienia. Przedstawiono tu także wyniki obcych badań 
empirycznych ukazujących skalę umiędzynarodowienia procesów innowacyjnych, ze 
wskazaniem na głównych aktorów tych procesów oraz strukturę i kierunki przepływu 
nakładów na B + R w skali globalnej, a także wyniki badań opisujących funkcjonowanie 
różnych typów międzynarodowych sieci innowacyjnych. Podjęte rozważania pozwalają 
na głębsze zrozumienie istoty opisywanego zjawiska, jego uwarunkowań oraz wpływu 
na procesy konkurencyjne przebiegające w skali międzynarodowej, stanowiąc podstawę 
formułowania hipotez badawczych dla przyszłych badań empirycznych.
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ewolucja modelu innowacji
Badacze studiujący procesy innowacyjne dowodzą, że podejście do tych procesów 

zmieniło się na przestrzeni ostatnich 50 lat istotnie, przechodząc przez różne etapy. 
Większość prób periodyzacji tego okresu odwołuje się do zaproponowanego w latach 
90. przez Rothwella opisu ewolucji podejścia do innowacji przez zdefiniowanie pię-
ciu generacji modelu innowacji1. Wyróżnia on model pchany przez technologię, mo-
del ciągniony przez rynek, model łączony, model zintegrowany, równoległy oraz model 
zintegrowany, sieciowy. Wyodrębnione przez Rothwella modele stanowią użyteczną 
perspektywę historyczną, pozwalającą zrozumieć przesłanki powstania poszczególnych 
modeli, sposób ich funkcjonowania oraz implikacje w  sferze zarządzania procesami 
innowacyjnymi zachodzącymi w gospodarce. Znajomość tych modeli pozwala poznać 
kierunki i dynamikę rozwoju tych procesów, warunkujących zdolność tworzenia i od-
nawiania źródeł przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku, a tym samym może 
być użyteczna dla efektywnego włączania się przedsiębiorstw we współczesne procesy 
innowacyjne.

TABelA 1. Pięć generacji modelu innowacji Rothwella

Generacja Opis Występowanie Główne cechy

Pierwsza Model innowacji pchanej 
przez technologię

początek lat 50. – 
połowa lat 60.

Prosty model liniowy pchany przez 
technologię

Druga Model innowacji 
ciągnionej przez rynek

połowa lat 60. – 
początek lat 70.

Prosty model liniowy ciągniony przez 
potrzeby

Trzecia Model łączony początek lat 70. – 
początek lat 80.

Interakcje między różnymi elementami 
i pętle zwrotne między nimi

Czwarta Model zintegrowany, 
równoległy 

początek lat 80. – 
połowa lat 90.

Integracja w obrębie firmy oraz 
z głównymi dostawcami i wymagającymi 
klientami, nacisk na powiązania i alianse 

Piąta Model zintegrowany, 
sieciowy

późne lata 90. Integracja systemów i ekstensywne 
usieciowienie, elastyczność 
i indywidualnie dopasowanie, ciągła 
innowacja 

Źródło: D. O’Sulivan, L. Dooley, Applying Innovation, Sage Publications Ltd., Boston, Massachusetts 2009, s. 47–51 oraz 
J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. John Wiley 
& Sons Ltd., Chichester 2005, s. 75–77.

Opisujący te modele O’Sulivan i  Dooley oraz Tidd, Bessant i  Pavitt wskazują2, że 
pierwszy z wyróżnionych modeli, model innowacji pchanej przez technologię (technolo-
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gy push model), pojawił się w czasie odrodzenia gospodarczego po II wojnie światowej. 
Proces innowacji napędzany był przede wszystkim przez duże nakłady na B + R (często 
wspierane przez rządy i kontrakty militarne), które „pchały na rynek” jeden lub wiele 
technologicznie doskonałych produktów, powstałych dzięki rozwiniętym kompeten-
cjom technologicznym przedsiębiorstw dysponujących dobrze wyposażonymi laborato-
riami badawczymi. Przedsiębiorstwa rozwijały swoje kompetencje w obrębie jednej lub 
wielu tzw. platform technologicznych, koncentrując się na wynalazczym etapie procesu 
innowacyjnego, co pozwalało im generować ciągły strumień przełomowych technologii, 
dla których później poszukiwano rynkowych zastosowań. Proces innowacyjny miał cha-
rakter liniowy, stanowiąc sekwencję funkcjonalnych aktywności podejmowanych indy-
widualnie przez poszczególne przedsiębiorstwa. Dominująca siła w przedsiębiorstwach 
leżała po stronie działów B + R, prowadząc do stereotypu, że innowacyjne przedsiębior-
stwo to firma zatrudniająca naukowców „w białych kołnierzykach”.

Kolejny model – innowacji pchanej przez rynek (market pull model) – był odpo-
wiedzią na powojenny boom gospodarczy i stabilizację rynków oraz wzrost konkuren-
cji o udziały w rynku, co ostatecznie sprawiło, że klienci stali się bardziej wymagający, 
a ich potrzeby silniej zróżnicowane. Przedsiębiorstwa zaczęły angażować się w procesy 
innowacyjne i rozwijać swoje zasoby dzięki działom marketingu, pozwalającym im zro-
zumieć, czego oczekują klienci oraz jak wykorzystać znajomość ich potrzeb do rozwoju 
właściwych innowacji. Proces innowacji nadal miał charakter liniowy, ale był ciągniony 
nie tyle przez technologię, ile przez potrzeby klientów, co przyczyniło się do lepszego 
dostosowania innowacji do specyficznych potrzeb rynkowych. W  efekcie tej zmiany 
w przedsiębiorstwach wzrosło znaczenie funkcji marketingowej, dominującej nad funk-
cją B + R. 

Model trzeciej generacji to łączony model innowacji (coupling model), który powstał 
w okresie recesji gospodarczej wywołanej przez kryzys naftowy. Dostrzegając słabości 
zbyt jednostronnego podejścia do innowacji, zaczęto łączyć ze sobą innowację pchaną 
przez technologię z innowacją ciągnioną przez rynek, uznając je za krańce tego samego 
spektrum. Przedsiębiorstwa zaczęły postrzegać swoje procesy innowacyjne jako sekwen-
cyjne, składające się z funkcjonalnie specyficznych, silnie współzależnych, przenikają-
cych się faz. Prostota modelu opartego na pojedynczym impulsie została porzucona na 
rzecz bardziej złożonego, współzależnego modelu, obejmującego zarówno bodźce pły-
nące z rozwoju technologicznego, jak i z obserwowanych zmian potrzeb oraz oczekiwań 
klientów, znajdujących ostatecznie wyraz w nowych trendach rynkowych. Ze względu 
na potrzebę koordynacji i optymalizacji różnych faz procesu innowacji, angażujących 
wiele różnych działów, dominującą rolę w procesie innowacji zaczął odgrywać wyższy 
poziom zarządzania w przedsiębiorstwie.

Uważa się, że kolejny model innowacji, tzw. model zintegrowany, równoległy (inte-
grated, parallel model) rozwinął się pod wpływem sukcesów i doświadczeń firm japoń-
skich (znajdujących m.in. wyraz w rozpowszechnieniu koncepcji zarządzania just in 
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time i total quality managment) oraz wzrostu natężenia globalnej konkurencji. Proces 
innowacji zaczął się koncentrować na integracji i  równoległym rozwoju, silnie ukie-
runkowanym na skrócenie czasu wejścia na rynek i unikanie marnotrawstwa. Sekwen-
cyjny proces innowacji został zastąpiony przez zintegrowane działania pojawiające się 
symultanicznie i wpływające na siebie nawzajem. Poszerzył się zasięg procesu inno-
wacyjnego, przyjęto bardziej holistyczną perspektywę i  dostrzeżono efekty systemo-
we, promujące ideę przekraczania granic przedsiębiorstwa dla zapewnienia innowacji 
sukcesu rynkowego. Wzrosło zaangażowanie zewnętrznych i wewnętrznych interesa-
riuszy w procesy innowacyjne oraz integracja i wymiana wiedzy między uczestnika-
mi procesu innowacji. Nastąpiło połączenie złożoności wynikającej z współzależności 
równoległych aktywności oraz uznania, że efektywność procesu innowacji może być 
wzmocniona przez stałą analizę i  uczenie się. Zintensyfikowane zostało zarządzanie 
innowacją wywołane przez dążenie do poprawy efektywności procesu innowacji przez 
redukcję marnotrawstwa.

Ostatni z  wyróżnionych przez Rothwella modeli innowacji to model zintegrowa-
ny, sieciowy (integrated, networked model), który zaczął się rozwijać pod koniec lat 90. 
i rozwija do dziś. Obejmuje on elementy wcześniejszego modelu, a ponadto eksponuje 
potrzebę tworzenia sieci, integracji systemów i sprawnej komunikacji. W modelu tym 
pojawia się także dążenie do strukturalizacji zaangażowania istotnych interesariuszy 
procesu innowacji, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności i  zdolności adaptacji, 
umożliwiającej wykorzystanie rezerw dostępnych w sieci. W modelu tym podkreśla się 
systemową naturę i  złożoność innowacji, które zmuszają do ostatecznego porzucenia 
uproszonej, linearnej perspektywy charakteryzującej pierwsze generacje modelu. Zarzą-
dzanie innowacją koncentruje się głównie na pielęgnowaniu jej rozwoju przez balanso-
wanie między strukturą a elastycznością stworzonej sieci.

Zmiany modelu innowacji, które nastąpiły w latach 90., prowadząc ostatecznie do 
wyłonienia się zintegrowanego modelu sieciowego, zostały wywołane przez wiele po-
wiązanych ze sobą czynników. Geograficzne rozproszenie przedsiębiorstw, które jest 
rezultatem globalizacji, wymagało rozwoju modelu zapewniającego integrację i zaan-
gażowanie wszystkich uczestników procesu innowacji, tworzących rozległe, często mię-
dzynarodowe sieci. Przez rozproszenie ryzyka zawartego w procesach innowacyjnych 
oraz lepsze wykorzystanie rzadkich zasobów wiedzy udział w tworzących się sieciach 
zaczął stymulować powstawanie nowych pomysłów i  kreatywność uczestniczących 
w nich podmiotów. Sprzyjał temu rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych 
opartych na internecie (IKT), który wspierał proces uczenia się, prowadzący do uzyska-
nia nowej wiedzy oraz konfigurowania i przyjmowania pomysłów rozwiniętych gdzieś 
indziej3. 

Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (IKT) na powstanie i  funk-
cjonowanie współczesnego modelu innowacji nie jest szczególnie eksponowany przez 
Rothwella, aczkolwiek wydaje się oczywiste, że powstanie i upowszechnienie zintegro-
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wanego, sieciowego modelu innowacji bez rozwoju IKT nie byłoby możliwe. Wpływ 
technologii informatycznych podkreśla wielu innych badaczy, w tym Ahmed, który mo-
del piątej generacji nazywa modelem elektronizacji opartym na systemach IT, po czym 
dodaje model szóstej generacji, którego powstanie datuje na lata po 2000 r., mówiąc 
o  powstaniu systemu samouczącego się. Ten ostatni model innowacji charakteryzuje 
jako model skoncentrowany na zarządzaniu wiedzą i uczeniu się, wspomagany elektro-
nicznym zestawem narzędzi ułatwiających transfer informacji i podejmowanie decyzji 
w ramach sieci4. 

Opisana tu ewolucja modelu innowacji wynika ze zmiany uwarunkowań, a  co za 
tym idzie przesłanek podejmowania działań innowacyjnych, ich aktorów i  struktur, 
w których działania te są prowadzone. Przejście do sieciowej formy koordynacji dzia-
łań innowacyjnych angażujących wielu aktorów – interesariuszy procesów innowacyj-
nych jest szczególnie eksponowane w tzw. modelu otwartej innowacji (open innovation 
model). Koncepcję otwartej innowacji rozwinął na początku XXI wieku Chesbrough5, 
który przeciwstawił ją obowiązującemu wcześniej tzw. modelowi innowacji zamkniętej. 
Otwarta innowacja jest przez niego opisywana jako łączenie wewnętrznych i zewnętrz-
nych pomysłów oraz wewnętrznych i zewnętrznych ścieżek wejścia na rynek wspiera-
jących rozwój nowych technologii. Podstawowe różnice między zamkniętą a  otwartą 
innowacją przedstawiono w tabeli 2.

TABelA 2. Zasady zamkniętej i otwartej innowacji

Zasady zamkniętej innowacji Zasady otwartej innowacji

Najmądrzejsi ludzie w danej dziedzinie 
pracują dla nas

Nie wszyscy najmądrzejsi ludzie w danej dziedzinie pracują 
dla nas. Powinniśmy pracować z mądrymi ludźmi, zarówno 
z wewnątrz, jak i z zewnątrz firmy

Aby osiągnąć zyski z B + R musimy sami to 
odkryć, rozwinąć i dostarczyć

Zewnętrzne B + R mogą kreować istotną wartość; 
wewnętrzne B + R jest potrzebne, by zapewnić część wartości

Jeśli odkryjemy to sami, będziemy na 
rynku pierwsi

Nie musimy być autorami badań, by osiągać z nich korzyści

Wygrywa firma, która wprowadzi na rynek 
innowację

Zbudowanie lepszego modelu biznesu jest korzystniejsze  niż 
bycie pierwszym na rynku

Wygramy, jeśli stworzymy większość 
najlepszych pomysłów w branży

Wygramy, jeśli zrobimy najlepszy użytek z wewnętrznych 
i zewnętrznych pomysłów

Powinniśmy kontrolować swoją własność 
intelektualną, tak aby konkurenci nie 
osiągnęli zysków z naszych pomysłów

Powinniśmy osiągać zyski z wykorzystania naszej własności 
intelektualnej przez innych zawsze, gdy to wspiera nasz model 
biznesu

Źródło: Opracowano na podstawie: H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 
Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass. 2003.
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Model otwartej innowacji zrywa z  przekonaniem o  konieczności koncentracji na 
wewnętrznym rozwoju, opartym na własnych badaniach i  zasobach (kompetencjach) 
przedsiębiorstwa, bezpośredniej zależności między przywództwem technologicznym 
a sukcesem rynkowym oraz koniecznością bezwzględnej ochrony własności intelektu-
alnej przedsiębiorstwa. Zwraca się w nim uwagę, że innowacja może pochodzić z ze-
wnątrz, a źródłem wartości jest nie tyle sama innowacja, ile lepszy model biznesu, który 
ją wykorzystuje. Z modelu otwartej innowacji korzysta dziś coraz więcej firm, włącza-
jąc elementy tej koncepcji do swoich procesów innowacyjnych. Zaproponowana przez 
Chesbrougha koncepcja otwartej innowacji może być traktowana jako kolejny etap ewo-
lucji modelu innowacji lub jedna z odmian sieciowego modelu innowacji, który współ-
cześnie się rozwija.

Istota, cechy i typy sieci innowacyjnych 

Z przeprowadzonych wyżej rozważań wynika bezsprzecznie, że cechą współczesnych 
procesów innowacyjnych jest ich usieciowienie. Usieciowienie procesów innowacyjnych 
może być przedstawiane przez pryzmat określonego sposobu ich organizowania (znacze-
nie czynnościowe) lub form organizacyjnych, w których procesy te przebiegają (znaczenie 
rzeczowe). Ten co najmniej dualny sposób rozumienia usieciowienia jest dosyć powszech-
ny wśród badaczy zajmujących się problematyką sieci jako takiej. Zdaniem wielu autorów 
sieć może być traktowana jako nowa forma stosunków między niezależnymi podmiota-
mi, metoda zarządzania, którą wykorzystują współczesne przedsiębiorstwa lub odmien-
na forma organizacji w  sensie podmiotowym, która w  wyniku tych działań powstaje6. 
Występujące tu zróżnicowanie podejść do rozumienia sieci dotyczy także, w całej swej 
rozciągłości, sieci innowacyjnych. Próby zdefiniowania sieci innowacyjnej jako kategorii 
badawczej przynoszą bowiem, jak na razie, niezbyt satysfakcjonujące rezultaty, co znaj-
duje wyraz w poniższym cytacie, będącym konkluzją z prowadzonych badań: „niewiele 
wiadomo na temat sieci innowacyjnych (…) nie ma jasnej definicji, czym jest sieć innowa-
cyjna. Istnieje wiele modeli, każdy z nich kładący nacisk na inne aspekty w zależności od 
postawionego pytania badawczego. Nie jest także jasne, czy istnieje jakaś wspólna cecha 
możliwa do zastosowania we wszystkich obszarach innowacji lub wyróżniające zjawisko 
charakteryzujące się niewielką powszechnością występowania bądź jej brakiem. Niewiele 
można znaleźć w  literaturze na temat dynamiki sieci innowacyjnych: jak powstają, jak 
się rozwijają, w jaki sposób umierają lub włączają się w inne sieci (…) Otwarte pozostają 
pytania dotyczące takich kwestii, jak: Co charakteryzuje sieci innowacyjne w porównaniu 
z klasycznymi formami organizacji? Jaka jest struktura sieci innowacyjnych, jakie są jej 
elementy, jakie są podstawowe oddziaływania, jakie mechanizmy koordynacji są ważne 
i jaka dynamika wyłania się z wewnętrznych oddziaływań? Jaka jest relacja między siecią 
innowacyjną i jej otoczeniem oraz jak otoczenie wpływa na jej dynamikę?”7.
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Brak jednoznacznych definicji oraz odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące 
funkcjonowania sieci innowacyjnych świadczy o tym, że mamy do czynienia ze zjawi-
skiem nie tylko wysoce złożonym, słabo ustrukturalizowanym, ale – co być może jest 
tutaj najważniejsze – niezwykle dynamicznie się rozwijającym, tak że każda dekada 
lub paroletni okres przynoszą zmianę mechanizmów koordynacji działań innowa-
cyjnych, podejmowanych przez coraz to nowe podmioty, funkcjonujące w niezwykle 
złożonym otoczeniu, przekraczające granice poszczególnych branż i  sektorów oraz 
rynków narodowych. Niedostatki konceptualizacji kategorii „sieć innowacyjna” mogą 
zniechęcać do jej badania bądź przeciwnie – zachęcać do podjęcia związanych z nią 
wyzwań. Wielu autorów podejmuje takie wyzwanie, dostarczając jak na razie częścio-
wych odpowiedzi, pozwalających jednak na rozpoznanie tego zjawiska i jego dalsze  
badanie.

Jak piszą Tidd, Bessant i Pavitt, historycznie rzecz ujmując, sieci innowacyjne wy-
łoniły się z długotrwałych powiązań biznesowych tworzonych przez przedsiębiorstwa 
z  uniwersytetami, dostawcami, dystrybutorami, klientami i  konkurentami. Wspólna 
wiedza i stworzone więzi społeczne skutkowały powtarzalnymi transakcjami, zwiększa-
jącymi zaufanie i redukującymi koszty transakcji. Z tego też względu przedsiębiorstwa 
chętniej sprzedawały i kupowały technologię od swoich partnerów w sieci niż od firm 
zewnętrznych. Proces powstawania innowacji w  tak stworzonej sieci był więc zależny 
od wcześniejszych relacji między uczestnikami procesu, które z jednej strony zwiększały 
możliwość przyszłych powiązań, z drugiej zaś strony prowadzić mogły do inercji ograni-
czającej innowacyjność całej sieci. Powtarzalność transakcji jest bowiem podstawą efek-
tywności, ale systemowe, długookresowe powiązania wiążące ze sobą przedsiębiorstwa 
w sieci mogą kreować niechęć wobec zmiany8.

Opisany tu sposób powstawania i funkcjonowania sieci innowacyjnych nie jest je-
dynym. Badania poświęcone możliwościom innowacji w sieci pokazują, że oprócz sieci 
wyłaniających się (emergent networks), które powstają w wyniku rozwoju współpracy 
z podmiotami najbliższego otoczenia i mają względnie trwały, zamknięty charakter, roz-
wijają się także sieci projektowane (engineered networks), oparte na selektywnym uczest-
nictwie w sieci w celu opracowania i wdrożenia potencjalnych innowacji. Sieci te nie są 
oparte na przeszłych zależnościach wynikających z wieloletniej współpracy, lecz zmie-
rzają do kreowania przyszłości dzięki, często doraźnym, powiązaniom z  podmiotami 
szeroko pojętego otoczenia, współtworzącymi otwartą sieć powiązań. Stworzenie takiej 
sieci wymaga zazwyczaj istnienia jakieś jednostki inicjującej, która tworzy i rozwija sieć, 
aktywnie pozyskując innych członków do sieci oraz kierując podzielaną przez członków 
sieci wizję przyszłości9. Charakterystykę obu typów sieci z perspektywy ich wpływu na 
dynamikę konkurencji przedstawiono w tabeli 3.

Badacze sieci innowacyjnych przypisują istotne znaczenie procesom komunikacji 
i uczenia się w sieci, zwracając przy tym uwagę na odmienność przebiegu tych procesów 
w zależności od typu sieci oraz ich wpływ na możliwość budowy pozycji przetargowej, 
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TABelA 3. Charakterystyka sieci zamkniętej i otwartej z perspektywy wpływu na dynamikę 
konkurencji 

Typ sieci Sieć niepołączona, zamknięta Sieć połączona, otwarta

Atrybuty systemu Niedostosowane technologie
Zwyczajowe komponenty i połączenia

Dostosowane między dostawcami 
i produktami

Strategie firmy Kontrola standardów przez ochronę 
własności wiedzy

Kształtowanie standardów przez 
dzielenie się wiedzą z rywalami 
i uzupełniającymi rynkami

Źródło przewagi Efektywność skali, klienci zamknięci 
w sieci

Efektywność zakresu, wiele segmentów

Źródło: J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, 
John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2005, s. 313.

stanowiącej źródło przewagi konkurencyjnej w sieci. W sieci zamkniętej wiodące przed-
siębiorstwo zwykle dąży do opracowania odpowiednich standardów pozwalających na 
osiągnięcie efektu skali i  podejmuje działania zmierzające do „zamknięcia” klientów 
i innych firm w stworzonej przez siebie sieci. Dzięki temu może ono odtwarzać swoją 
przewagę przez włączanie technologii, które są dobrze dostosowane do opracowanego 
standardu, podczas gdy nowo wchodzący lub firmy funkcjonujące na peryferiach sieci 
nie mają szans, aby opracowana przez nie innowacja poprawiła ich pozycję konkuren-
cyjną w sieci. Jako przykład Tidd, Bessant i Pavitt podają tu funkcjonowanie sieci inno-
wacyjnych Microsoftu czy Intela10. 

W przypadku sieci otwartych, powstających często w celu opracowania i wdrożenia 
innowacji o charakterze systemowym, złożone produkty i usługi oraz stojące za nimi 
firmy muszą komunikować się ze sobą, gdyż w  interesie wszystkich uczestników sie-
ci jest dzielenie się informacją i zapewnienie kompatybilności wdrażanych rozwiązań. 
W  takich otwartych sieciach lub systemach nie ma jednej hierarchii lecz pojawia się 
wiele hierarchicznych poziomów lub subsystemów, przy czym każdy z nich kontrolo-
wany przez inną społeczność techniczną. Dlatego też innowacje w jednym technicznym 
subobszarze mogą wpływać na niektóre relacje w  sieci, chociaż nie mają wpływu na 
całą sieć. Sprawia to, że innowacje firm funkcjonujących na peryferiach sieci oraz inno-
wacje firm nowo wchodzących są wdrażane stosunkowo częściej, wzmacniając pozycję 
konkurencyjną przedsiębiorstw, które je opracowały. Jako przykłady takich sieci Tidd, 
Bessant i  Pavitt wymieniają sieci funkcjonujące w  telekomunikacji oraz wytwarzaniu 
i dystrybucji energii11. 

Trzecim typem sieci innowacji wyróżnianym przez tych autorów są tzw. sieci wirtu-
alne (virtual networks), obejmujące przedsiębiorstwa i inne podmioty, stanowiące węzły 
sieci połączone za pomocą intranetu, extranetu i internetu, wymieniające się informacją 
i dzielące się wiedzą w celu tworzenia wartości opartej na innowacji12. To właśnie takie 
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wirtualne sieci innowacji odpowiadają modelowi otwartej innowacji i mogą być nazy-
wane systemem samouczącym się. Jak pisze Perechuda, organizacja (sieć) wirtualna jest 
samonapędzającym się modelem docelowym, najbardziej zbliżonym do modelu organi-
zacji samouczącej13. Do charakterystycznych cech takiej wirtualnej organizacji Sankow-
ska zalicza luźne więzi, niską formalizację, efemeryczną (temporalną) naturę i stwierdza, 
że organizacja wirtualna to czasowy byt ad hoc, który zorientowany jest na konkretny 
cel, jakim jest wykorzystanie pojawiającej się okazji rynkowej, często ulegający dekom-
pozycji po osiągnięciu zamierzonego celu14. 

Prezentowane tu poglądy autorów stanowią dowód słuszności tezy, że bardzo 
trudno jest dziś wskazywać na charakterystyczne cechy, stanowiące atrybuty sieci in-
nowacyjnych, istotnie odróżniające je od sieci jako takich, a  zarazem wspólne dla 
wszystkich typów sieci innowacyjnych. Najogólniej rzecz biorąc, sieci innowacyjne 
mogą więc być definiowane jako pewna słabo wyodrębniona całość składająca się 
z wielu komórek lub pozycji (zajmowanych przez jednostki, firmy, jednostki biznesu, 
uniwersytety, rządy, klientów i innych aktorów) oraz powiązań i oddziaływań między 
nimi15. Takie, często wymieniane cechy sieci innowacyjnych, jak niestabilność, ada-
ptacyjność czy niedoskonałość, będące podstawą ich dużej dynamiki, nie są bowiem 
wyróżniające dla tego typu sieci. Być może jedyną cechą istotnie różniącą sieci inno-
wacyjne od innych sieci jest cel, któremu one służą, dla realizacji którego są tworzone 
bądź wyłaniają się. Celem tym jest niewątpliwie innowacja, przy czym innowacja ta 
może odnosić się zarówno do procesów, jak i produktów, wspieranych nie tylko przez 
rozwój nowych technologii, ale także przez innowacje marketingowe, pozwalających 
wykorzystać pojawiające się szanse stworzenia nowej lub dodatkowej wartości dla 
uczestników sieci, w  tym jej klientów. Analizując funkcjonowanie sieci innowacyj-
nych, nie powinno się zatem ograniczać prowadzonych badań do sieci zorientowanych 
wyłącznie na wsparcie procesu B + R, aczkolwiek w wielu przypadkach takie wsparcie  
jest konieczne. 

Na koniec warto wspomnieć, że sieci innowacyjne mogą występować i być anali-
zowane na różnych poziomach: globalnym, narodowym, regionalnym, sektorowym, 
organizacyjnym lub indywidualnym16. Każdy z przyjętych poziomów analizy może 
dostarczyć interesujących wniosków dotyczących funkcjonowania sieci innowa- 
cyjnych. 

Stosunkowo rzadko analizowanym typem sieci innowacyjnych są sieci międzynaro-
dowe. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na fakt, że niewiele zjawisk istotnych 
z  ekonomicznego punktu widzenia jest dziś pozbawionych wymiaru międzynarodo-
wego, co sprawia, że aspekty międzynarodowe sieci pojawiają się w badaniach niejako 
przy okazji. Wydaje się jednak, że istnieją ważne przesłanki, aby podjąć próbę szerszego 
uwzględnienia międzynarodowego wymiaru sieci innowacyjnych, co będzie przedmio-
tem dalszych rozważań.
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Umiędzynarodowienie B + R i innowacji

Podejmując problematykę umiędzynarodowienia procesów innowacyjnych, warto 
jeszcze raz wyraźnie podkreślić fakt, że procesy innowacyjne obejmują różnego rodzaju 
działania w sferze technologii, marketingu, organizacji itd., znajdujące ostatecznie wyraz 
w oferowanych produktach czy szerzej – wartości oferowanej dla klienta, oraz w proce-
sach, które do wytworzenia tej wartości prowadzą. Większość opracowań podejmują-
cych to zagadnienie koncentruje się jednak na działalności B + R, pomijając inne formy, 
jako zdecydowanie trudniejsze do analizy. Śledzenie przebiegu procesu umiędzynaro-
dowienia działalności innowacyjnej jest bowiem relatywnie proste, gdy przedmiotem 
analizy jest działalność B + R. Wynika to ze stosunkowo łatwego dostępu do danych 
ilościowych dotyczących tej działalności na poziomie firm, branż czy krajów, zawartych 
w sprawozdawczości przedsiębiorstw oraz statystykach branżowych i narodowych.

Analizując proces umiędzynarodowienia B + R, należy na początku stwierdzić, że 
tempo rozwoju technologicznego jest współcześnie najwyższe w  dziejach gospodarki 
światowej. Towarzyszy temu niespotykany wcześniej wzrost nakładów na B + R w skali 
globalnej i w obrębie poszczególnych krajów. Występuje tutaj bardzo duża dysproporcja 
w wielkości wydatków na B + R między poszczególnymi krajami czy regionami świata, 
z wyraźną dominacją krajów Triady oraz rosnącym udziałem niektórych wielkich go-
spodarek wschodzących, w szczególności krajów azjatyckich (Chiny, Indie), co szczegó-
łowo zaprezentowano w tabeli 4.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że USA wydawały na B + R w 2004 r. 
znacznie więcej niż Europa i trzy razy więcej niż Japonia. Wydatki na B + R Chin były już 
jednak w tym okresie porównywalne z wydatkami Japonii, ale wciąż mniejsze niż wydat-
ki USA i wiodących krajów europejskich (Niemcy, Francja, Wlk. Brytania). W pierwszej 
dziesiątce krajów najwięcej inwestujących w  B  +  R znalazły się także pozostałe kraje 
BRIC, tj. Brazylia i Rosja, zajmujące ostatnie miejsca w tym zestawieniu. Interesujący 
może być fakt, że razem z Indiami reprezentują one model finansowania B + R oparty 
głównie na środkach rządowych, w przeciwieństwie do pozostałych krajów rankingu, 
finansujących je ze środków biznesowych, co może mieć istotny wpływ na formy orga-
nizacyjne procesów innowacyjnych angażujących firmy z tych krajów. 

Wyróżniającą cechą współczesnych procesów B + R jest nie tylko wysokie tempo 
wzrostu nakładów na tę działalność w  skali świata, ale także niezwykle dynamiczny 
wzrost stopnia jej umiędzynarodowienia, na co wskazuje wiele statystyk i  badań na-
ukowych. Dowodzą one m.in., że udział zagranicznych B + R w stosunku do krajowych 
rośnie, a przepływ środków inwestycyjnych na B + R ma dwukierunkowy charakter. Na 
przykład między 1985 a 1993 r. zagraniczne inwestycje B + R firm amerykańskich rosły 
trzykrotnie szybciej niż krajowe, aby w  2000 r. osiągnąć 10 % całkowitych inwestycji 
przemysłowych B + R USA. Jednocześnie, w tym samym okresie napływ zagranicznych 
inwestycji B + R do USA stanowił 16,1 % całkowitych wydatków na B + R w tym kraju, 
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TABelA 4. Wielkość wydatków na B+R i ich źródła według krajów w 2004 r.

Kraj Całkowite B+R 
[w mld USD] 

Biznes 
[%]

Rząd 
[%]

Nauka 
[%]

Fundusze 
zagraniczne 

[%]

USA 302 61 31 8 —

Japonia 120 74 18 8 —

Chiny 109 58 33 6 3

Niemcy 52 65 32 0 2

Indie 46 23 75 2 —

Francja 44 52 38 2 8

Wielka Brytania 36 47 27 6 21

Korea Płd. 27 74 24 2 —

Brazylia 24 38 60 2 —

Rosja 17 31 60 1 9

Europa 226 — — — —

Źródło: Global R&D Report, „R&D Magazine” 2005, September, s. G3. Cyt. za: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, 
Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Competitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2008, 
s. 12 i 42.

a  więc był większy niż zagraniczne inwestycje B  +  R firm amerykańskich. Głównym 
źródłem i kierunkiem napływu inwestycji B + R dla USA była i jest nadal Europa17. Jeśli 
chodzi o samą Europę, to z szacunków Boutelliera, Gassmanna i von Zedtwitza wynika, 
że europejskie firmy około jedną trzecią ogólnych nakładów na B + R wydawały za gra-
nicą, z czego połowę stanowiły wydatki w innych krajach europejskich. Spośród trzech 
największych krajów pod względem nakładów na B + R, najmniej zagranicznych inwe-
stycji B + R przyjmowała i generowała Japonia. Według danych UNCTAD z 2005 r.18 
zaledwie 3,4 % B + R Japonii stanowiły inwestycje firm zagranicznych, a japońskie za-
graniczne B  +  R były mniejsze niż 5  %, mimo że wzrosły one ponad dziesięciokrot-
nie – z 0,3 % w 1989 do 4 % w 2002 r. Ze względu na trudności w dostępie do danych 
stosunkowo trudno ocenić stopień internacjonalizacji B + R Chin czy Indii, który jest 
szacowany na niespełna 1 %19.

Bardzo istotną cechą umiędzynarodowienia B + R jest dominacja korporacji trans-
narodowych (KTN) w tym procesie, chociaż B + R są ostatnią funkcją KTN, która pod-
legała umiędzynarodowieniu. Transnarodowe korporacje od dawna określały między-
narodowy podział pracy przez swój wpływ na źródła zaopatrzenia, lokalizację produkcji 
czy marketing. Dziś rozwijają i  transferują technologie, lokalizując i  przemieszczając 
B  +  R w  skali globalnej, tak aby zdobyć dostęp do rozproszonych, rozwijających się 
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zagranicznych zasobów B + R i talentów badawczych. Znajduje to wyraz w tworzeniu 
zagranicznych ośrodków badawczych w liczbie wcześniej niespotykanej. Jako przykład 
można podać fakt, że w  latach 90. niemieckie firmy utworzyły więcej zagranicznych 
ośrodków B + R niż w poprzednich pięćdziesięciu latach łącznie20. 

Śledząc ewolucję procesu umiędzynarodowienia B + R, można zauważyć, że pio-
nierami tego procesu były firmy high-tech, działające na małych rynkach o niewielkich 
zasobach B + R w ich krajach macierzystych. Firmy, które działały na dużych rynkach, 
miały chłonne wewnętrzne rynki i dobrą, krajową bazę B + R, były znacznie mniej skłon-
ne do umiędzynarodowienia swoich B + R. Dopiero wzrost natężenia globalnej konku-
rencji w poszczególnych sektorach oraz między sektorami zmusił je do poszukiwania 
wiedzy technologicznej na rynku międzynarodowym. Dziś globalne B + R i innowacja 
dokonują się głownie za sprawą korporacji transnarodowych (KTN). Z wyjątkiem nie-
licznych, silnie umiędzynarodowionych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz 
tzw. born-globals, to właśnie KTN odpowiadają za poziom i kierunki rozwoju B + R na 
świecie. Na potwierdzenie tej tezy przytacza się wiele danych, np.: w 2002 r. wydatki 770 
najwięcej wydających na B + R firm świata stanowiły 46 % całkowitych nakładów na 
B + R i aż 69 % wydatków biznesu na te cele; niektóre KTN, tj. Ford, Toyota, Daimler 
-Chrysler, Siemens, General Motors czy Pfizer wydawały więcej na B + R niż Hiszpania, 
Brazylia, Rosja czy Indie. Udział KTN w zagranicznych B + R dynamicznie rośnie – 
w 1995 r. stanowił on 15 %, wzrósł do 18 % w 1998 r., a w 2003 r. wyniósł aż 28 % budżetu  
B + R21. 

Fakt, że opisywane tu zjawisko umiędzynarodowienia i  usieciowienia procesów 
innowacyjnych charakteryzuje się tak dużą dynamiką, sprawia, że wszelkie dane staty-
styczne pochodzące sprzed kilku lat szybko stają się nieaktualne, gdyż nie nadążają za 
gwałtownymi zmianami, które następują w skali globalnej. Na przykład, przedstawiona 
tu dominacja USA i Europy, jako źródeł i kierunków napływu inwestycji B + R, wydaje 
się nie do utrzymania w nieodległej przyszłości. Cytowane przez Boutelliera, Gassman-
na i von Zedtwitza badania INSEAD i firmy konsultingowej Booz, Allen & Hamilton, 
którymi było objętych 186 przedsiębiorstw z 19 krajów i 17 branż przemysłowych, ma-
jących łącznie ok. 20 % udział w globalnych wydatkach na B + R, pokazały, że około trzy 
czwarte planowanych w 2007 r. nowych lokalizacji B + R miało mieć miejsce w Chinach 
i Indiach, gdzie planowano zatrudnienie 31 % pracowników B + R badanych firm22. 

Podsumowując, można stwierdzić, że proces umiędzynarodowienia B + R nabiera 
współcześnie niespotykanego wcześniej tempa, głównie za sprawą umiędzynarodo-
wienia działalności B + R wiodących KTN, do których dołączają korporacje transna-
rodowe z krajów BRIC, lokujące swoje centra B + R w krajach Triady. Rosą w związku 
z tym całkowite wydatki na B + R, w których na coraz większą skalę uczestniczą go-
spodarki wyłaniające się, a to zmienia źródła i kierunki napływu inwestycji w sferze 
B + R oraz formy organizacyjne, w ramach których przebiegają współczesne procesy 
innowacyjne.
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Formy organizacyjne umiędzynarodowienia  
procesów innowacyjnych

W ramach klasycznego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, internacjona-
lizacja działalności badawczo-rozwojowej może odbywać się w dwóch formach: przez 
lokalizację B + R w różnych krajach za pomocą bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
albo w wyniku przejmowania przez przedsiębiorstwo firm lokalnych na rynkach zagra-
nicznych. W pierwszym przypadku przemawia za tym bliskość rynku, w drugim – po-
szukiwanie specjalistów, tak jak ujęto to na rysunku 1.

RySUNeK 1. Umiędzynarodowienie i lokalizacja B + R

Źródło: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Compe-
titiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2008, s. 49.

Podejmując decyzję co do wyboru formy umiędzynarodowienia działalności 
B  +  R, wychodzi się z  założenia, że przedsiębiorstwo, które chce rozwijać lokalne 
produkty, powinno być bezpośrednio zaangażowane na lokalnym rynku, aby zdobyć 
know-how dotyczące danego rynku i konsumentów, które łatwiej znaleźć w regional-
nych jednostkach biznesu przedsiębiorstwa. Wadą tego rozwiązania jest jednak fakt, 
że firmy z lokalnymi działami B + R, chcąc wspierać lokalną autonomię i niezależność 
od macierzystej firmy, często wykazują skłonność do przeceniania zróżnicowania lo-
kalnych rynków, nie dostrzegając ich podobieństwa i możliwości uzyskiwania efek-
tów synergicznych. Potrzebę synergii i koordynacji potencjału B + R w skali między-
narodowej zaczęto sobie uświadamiać od początku lat 90. XX wieku, kiedy to wiele 
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dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw doszło do wniosku, że transnarodowe 
projekty B + R są łatwiejsze do prowadzenia dzięki stworzonej międzynarodowej sie-
ci B + R, zapewniającej komplementarność zasobów, kompetencji i bazy wiedzy do-
stępnych lokalnie. Zauważono, że wraz z rosnącą komplementarnością wyżej wymie-
nionych czynników, jak również pogłębiającym się podziałem i specjalizacją pracy, 
rośnie potencjał synergiczny B + R prowadzonych w skali międzynarodowej. Nakłada 
się na to możliwość obniżki kosztów prowadzenia B + R, dzięki lokalizacji centrów 
kompetencji w krajach o relatywnie niższych kosztach pracy oraz korzystnym środo-
wisku dla prowadzenia B + R (np. wsparcie rządów przez niskie podatki czy subsydia  
na B + R).

Analizując czynniki skłaniające do umiędzynarodowienia działalności B + R przed-
siębiorstwa przez zagraniczne inwestycje bezpośrednie (lokalizacja) lub przejęcia i fuzje 
firm (umiędzynarodowienie), warto wskazać także na bariery umiędzynarodowienia tej 
działalności, które ostatecznie mogą skłaniać do stosowania rozwiązań sieciowych, wy-
kraczających poza granice organizacyjne przedsiębiorstwa. Bariery internacjonalizacji 
B + R w ramach przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 5.

TABelA 5. Bariery i czynniki wspierające internacjonalizację B + R w ramach przedsię-
biorstw

Czynniki wspierające centralizację B + R Przeszkody internacjonalizacji B + R

Efektywność skali
Efekty synergiczne
Większy potencjał kariery
Minimalne koszty i czas rozwoju B + R 
Lepsza kontrola na rezultatami badań
Intensywna komunikacja
Ochrona prawna
Wspólna kultura B + R

Brak mobilności personelu najwyższej klasy
Masa krytyczna (dla nowych B + R)
Nadmiar centrów B + R
Różnice językowe i kulturowe
Dostępność większości informacji naukowych 
i technicznych w internecie
Specyficzne know-how można łatwo utracić przy 
braku wsparcia
Ryzyko polityczne
Brak korzyści płacowych w krajach Triady
Koszty koordynacji i informacji

Źródło: cyt. za: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future 
Competitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg 2008, s. 53.

Uważa się, że internacjonalizacja działalności B  +  R przedsiębiorstwa pociąga za 
sobą coraz większą złożoność, zwiększającą skalę trudności w sferze zarządzania. Dy-
stans geograficzny, zróżnicowanie stref czasowych stanowią ograniczenia w komunika-
cji i pociągają za sobą dodatkowe koszty. Współdziałanie z nowymi klientami z niezna-
nych kultur stanowi duże wyzwanie wpływające na organizację B + R. Dodatkowe koszty 
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B + R prowadzonych w skali międzynarodowej muszą być bilansowane przez takie efek-
ty synergiczne jak: skrócony czas wprowadzenia na rynek, większa efektywność, zwięk-
szone możliwości uczenia się lub lepsze dostosowanie produktów do lokalnych rynków. 
Rozwój i tworzenie międzynarodowego B + R przedsiębiorstwa jest jednak ewolucyjnym 
procesem związanym z organizacyjnym uczeniem się, który wymaga długiego czasu, za-
nim przyniesie firmie wymierne efekty. Jest on tym bardziej skomplikowany, im bardziej 
złożona jest dana innowacja i  rozproszone kompetencje niezbędne do jej stworzenia, 
wymagające rozwoju współpracy między wieloma jednostkami B + R przedsiębiorstwa. 
Oznacza to, że w poszukiwaniu odpowiedniej formy organizacyjnej międzynarodowych 
B + R nie ma jednego dobrego podejścia i ostatecznie poszukuje się coraz częściej takich 
form organizacyjnych międzynarodowych B + R, które wykraczają poza ramy danego 
przedsiębiorstwa23. 

Jak wspomniano wcześniej, cechą współczesnego modelu innowacji jest jego usie-
ciowienie oparte na współpracy między przedsiębiorstwami i  innymi podmiotami, 
tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Większość badań dotyczących współ-
czesnych procesów innowacyjnych pokazuje, że dominującą tendencją staje się out-
sourcing działalności B + R, będącej istotnym źródłem innowacji na współczesnych 
rynkach. Badania prowadzone w latach 90. w Europie pokazywały, że 40 % prac B + R 
powstawało we współpracy, w której uczestniczyły zarówno inne przedsiębiorstwa, jak 
i organizacje badawcze oraz uniwersytety. Oczywiście zjawisko to dotyczyło przede 
wszystkim firm dużych, w mniejszym stopniu średnich i małych. Co więcej, zawiera-
ne porozumienia nie były wyłącznie krajowe, z reguły miały one charakter aliansów 
transgranicznych, przy czym duże międzynarodowe przedsiębiorstwa (KTN) były 
często zaangażowane w dziesiątki, a nawet setki aliansów, w tym wiele z tym samym  
partnerem24. 

Zaobserwowane w  latach 90. tendencje do outsourcingu i  umiędzynarodowienia 
B + R pogłębiły się współcześnie tak, że obecnie obserwujemy rozwój różnorodnych form 
organizacyjnych prowadzenia badań B + R na rynku międzynarodowym na podstawie 
współpracy między różnymi jednostkami przedsiębiorstwa i niezależnymi uczestnikami 
sieci. Boutellier, Gassmann i Zedtwitz wyodrębniają pięć takich form organizacyjnych: 
etnocentryczne scentralizowane B + R, geocentryczne scentralizowane B + R, policen-
tryczne zdecentralizowane B  +  R, model piasty B  +  R oraz zintegrowaną sieć B  +  R. 
Podstawą wyodrębnienia tych form jest w tym przypadku rozproszenie wewnętrznych 
kompetencji i bazy wiedzy oraz stopień koordynacji między ośrodkami B + R25. Wyróż-
nione formy przedstawiono graficznie na rysunku 2.

Przedstawione na rysunku koncepcje organizacji B + R różnią się między sobą struk-
turą organizacyjną oraz przyjętą orientacją. Struktura ta może być scentralizowana bądź 
mniej lub bardziej rozproszona, o silnym lub słabym centrum kompetencji i zróżnico-
wanej orientacji od etnocentrycznej po geocentryczną, z różną rolą jednostek B + R, tak 
jak to ujęto w tabeli 6.
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RySUNeK 2. Formy organizacyjne B + R na rynku międzynarodowym

Źródło: O. Gassmann, Internationales F&E-Management – Potentiale und Gestaltungskonzepte Transnationaler F&E-Pro-
jekte, Munchen, Wien, Oldenburg 1997. Cyt. za: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. 
Uncovering the Secrets of Future Competitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2008, s. 78. 

TABelA 6. Pięć idealnych form umiędzynarodowienia organizacji B + R

Konfiguracja B + R Struktura organizacyjna Orientacja

Etnocentryczna scentralizowana scentralizowane B + R narodowa wewnętrzna orientacja

Geocentryczna scentralizowana scentralizowane B + R międzynarodowa zewnętrzna 
orientacja

Policentryczna zdecentralizowana silnie rozproszone B + R, słabe 
centrum

konkurencja między 
niezależnymi ośrodkami B + R

Model piasty rozproszone B + R, silne centrum pomocnicza rola zagranicznych 
jednostek B + R

Sieć zintegrowana silnie rozproszone B + R, kilka 
centrów kompetencji

synergiczna integracja 
międzynarodowych jednostek 
B + R

Źródło: R. Boutellier, O. Gassmann, M. von Zedtwitz, Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Com-
petitiveness, Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2008 s. 79. 

Wszystkie przedstawione tu modele są współcześnie wykorzystywane przez przed-
siębiorstwa podejmujące działalność innowacyjną na rynku międzynarodowym. Domi-
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nującą tendencją w rozwoju form organizacyjnych B + R na rynku międzynarodowym 
jest postępująca decentralizacja i współpraca między różnego typu podmiotami zaan-
gażowanymi w B + R na skalę międzynarodową. Nasilenie tego trendu jest oczywiście 
różne w różnych branżach czy sektorach. Wybór formy organizacji B + R jest zazwyczaj 
wynikiem przeprowadzonych rozważań nad skutecznością i  efektywnością przyjętego 
rozwiązania, które powinno wpisywać się w ogólną koncepcję tworzenia wartości dla 
przedsiębiorstwa i całej sieci.

Podsumowanie

Dość powszechnie uważa się, że rozwijające się dziś sieci innowacyjne są organiza-
cyjną odpowiedzią na rosnącą złożoność i  niepewność technologiczną oraz rynkową 
współczesnych gospodarek. Mają one wymiar międzynarodowy w związku z globaliza-
cją procesów gospodarczych, w tym procesów innowacyjnych. Ich badanie jest istotne, 
gdyż międzynarodowe sieci innowacyjne są dziś podstawą budowy i odnowy przewa-
gi konkurencyjnej przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Pomi-
mo podkreślanych tu niejednokrotnie trudności ich badania, warto śledzić ewoluujące 
formy organizacji procesów innowacyjnych, by zrozumieć, gdzie są dziś zlokalizowane 
źródła wartości poszukiwanej przez uczestników tych procesów, w szczególności przed-
siębiorstw i ich klientów.
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International innovation networks – their origin and performance

Summary

The paper presents the evolution of innovation model leading to the emergence of 
the contemporary integrated, network model of innovation. The concept of innovation 
networks is discussed, as well as their attributes and basic types. Giving the data con-
cerning the internationalisation of R&D activity, the creation of international innova-
tion networks and their ideal organizational forms are described. The paper is based on 
basic literature covering the issue of innovativeness in the context of networking and 
internationalisation. The theoretical considerations are complemented by the analysis of 
secondary data sources illustrating the problem researched.
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Wprowadzenie

Dynamizm i  systemowość innowacji zostały dotychczas opisane w nurtach teore-
tycznych określanych jako szkoły ewolucyjna i neoschumpeterowska. Proces innowa-
cyjny na poziomie przedsiębiorstwa jest określany w tych koncepcjach jako układ ak-
tywności, które są ze sobą powiązane przez wzajemne sprzężenia zwrotne. Innowacja 
jest natomiast rezultatem interaktywnego procesu uczenia, który angażuje często kilku 
aktorów z wewnątrz i spoza przedsiębiorstwa1.

Innowacja i jej dyfuzja stają się tym samym rezultatem interaktywnego i kolektyw-
nego procesu sieciowego, personalnych i  instytucjonalnych powiązań ewoluujących 
w czasie. Odpowiadają one w regionie na wyzwania stawiane przez „nową ekonomię”: 
globalizację i akcelerację zmian technologicznych, stwarzając tym samym szansę rozwo-
ju gospodarczego w słabo rozwiniętych regionach.

Systemy innowacyjne na poziomie krajowym i sektorowym stały się przedmiotem ba-
dań teoretyczno-empirycznych na świecie w horyzoncie ostatnich 15–20 lat, choć w Polsce 
dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych2. Podejście to skupiało się na determinantach 
rozwoju i dyfuzji innowacji procesowych i produktowych3. Z perspektywy prowadzonych 
na łamach artykułu badań system innowacyjny można uznać za celowo zorientowany na 
innowacje całokształt powiązanych ze sobą instytucjonalnych i  strukturalnych czynni-
ków w gospodarce i społeczeństwie, manifestowany przez jego trzy podstawowe elementy 
(przemysł, sferę badawczo-rozwojową i instytucje okołobiznesowe) i występujące między 
nimi powiązania. Warto zwrócić uwagę, że jego istotą są raczej relacje zachodzące między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami rynku, mniej zaś samoistne byty. Wnioski 
z  prowadzonych na świecie badań świadczą o  tym, że podmioty produkcyjne osiągają 
większe korzyści ekonomiczne, kiedy są elementami intensywnej integracji sieciowej4. 

Aktualnie, mimo odbywających się procesów internacjonalizacji i  globalizacji, 
a może właśnie na ich skutek, większość przedsiębiorstw produkcyjnych jest częścią bar-
dziej lub mniej sformalizowanych sieci innowacji. W takich układach przeważa, co po-
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twierdzają inne studia, przemysłowa kooperacja pionowa – z dostawcami i klientami5. 
Relacje te nie mają typowego charakteru rynkowego lecz interaktywny i bardziej trwa-
ły (typ sieciowy)6; są stabilniejsze, a bazując na zaufaniu, pozwalają na wspólny proces 
uczenia się7. Z tego powodu uważa się, że działalność sieciowa intra- i interregionalna 
stanowi obecnie główny czynnik sukcesu innowacyjnego8. Włączanie takich struktur do 
globalnych i międzynarodowych systemów przemysłowych pozwala utrzymać ciągłość 
ich działania oraz aktualność transferu wiedzy w ich obrębie9.

Lokalne sieci innowacji prowadzą do stworzenia szans (okazji) dla słabo rozwiniętych 
regionów. Nie są jednak gotowym rozwiązaniem na ich wszystkie problemy gospodarcze. 
Dają one dostęp małym i średnim przedsiębiorstwom do globalnych zasobów, podczas 
gdy z innej strony umożliwiają produkcję wyrobów na rynek międzynarodowy10.

Regionalne systemy przemysłowe dzięki procesowi współpracy odgrywają istotną 
rolę w podziale pracy wśród producentów, sprzedawców, nabywców czy sfery badawczo- 
-rozwojowej. Podmioty, które nie kooperują i  nie wymieniają wiedzy, redukują swoją 
konkurencyjność w długim okresie i tracą zdolność do wchodzenia w związki wymiany11. 

Obserwacje prowadzone w  najbardziej rozwiniętych krajach wskazują, że mimo  
rosnącego znaczenia umiędzynarodowienia gospodarki region postrzegany jest jako al-
ternatywna możliwość egzystencji i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w nowej konstelacji globalnego rynku. Właśnie z tego powodu jednym z głównych celów 
polityki regionalnej w Unii Europejskiej jest zapewnienie płynnej adaptacji regionalnych 
struktur przemysłowych w obliczu światowych zmian parametrów społecznych, gospo-
darczych i technologicznych12.

Istotą działania systemów są związki zachodzące między poszczególnymi uczestni-
kami tworzącymi sieć powiązań. Mogą one mieć charakter interakcji pionowych i po-
ziomych. Ze względu na stopień skomplikowania materii omawianej na łamach artykułu 
skupiono się jedynie na powiązaniach na wyjściu (z  ang. output) z  systemu, czyli na 
relacjach z odbiorcami wytwarzanych w regionie produktów.

Współczesne sieci regionalne zmierzają do dywersyfikacji powiązań, przez inicja-
cję interakcji z różnorodnymi grupami odbiorców. W tradycyjnych uwarunkowaniach 
zależności te powinny skupiać się z kolei na wyspecjalizowanych wąskich współzależ-
nościach – problem specjalizacji. Interesujące wydaje się zatem, czy innowacyjność re-
gionalnych systemów w Polsce jest zdeterminowana zróżnicowanymi czy wąskimi in-
terakcjami, zachodzącymi w niewielkiej czy znacznej odległości, na podstawie silnych, 
trwałych czy okazjonalnych związków interpersonalnych.

Przeprowadzone na łamach artykułu analizy starają się wzbogacić dotychczasowy do-
robek wiedzy z tego zakresu, przybliżając horyzontalnie ewolucję systemów gospodarczych.

Nakreślone ramy koncepcyjne przyczyniły się do podjęcia problematyki wpływu 
powiązań przedsiębiorstw na innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych. 
Podstawową hipotezą prowadzonych badań stało się twierdzenie, że mechanizmy in-
nowacyjne funkcjonujące w terytorialnych układach industrialnych i w ich kontaktach 
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z otoczeniem są istotnie zdeterminowane charakterem związków między przedsiębior-
stwami. Zaliczono do nich typ odbiorcy, jego lokalizację i  charakter utrzymywanych 
kontaktów. Czynniki te wpływają na aktualny kształt systemów przemysłowych w Pol-
sce. Właściwa (umiejętna) identyfikacja przebiegu procesów innowacyjnych oraz ich 
ograniczeń w krajowym systemie gospodarowania stwarza podstawy do budowy zdy-
wersyfikowanych ścieżek rozwoju sieci innowacyjnych, uwzględniających specyfikę kra-
jową i wewnątrzregionalną, umożliwiających akcelerację procesów kreowania, absorpcji 
i dyfuzji technologii. 

Głównym celem badania była próba oceny aktywności innowacyjnej badanych 
przedsiębiorstw na skutek ich powiązań z odbiorcami w regionalnych systemach prze-
mysłowych, a w konsekwencji określenie warunków brzegowych dla modelowej struktu-
ry regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę Polski i jej regionów. Zaprezen-
towane efekty badania stanowią jedynie wybraną część wniosków uzyskanych w wyniku 
prowadzonych analiz. 

Warstwa egzemplifikacyjna artykułu została oparta na studium, szczegółowo eks-
plorującym cztery wybrane, odmienne przypadki Małopolski, Dolnego Śląska, Pomorza 
Zachodniego i Podlasia. Dzięki takiemu zabiegowi przybliżono specyfikę regionalnych 
systemów przemysłowych w  kraju i  ich ewolucję, ograniczając zdecydowanie koszty 
związane z  tak rozległym badaniem. Pamiętano jednak o  tym, że każdy z  przyjętych 
przypadków ma, poza cechami wspólnymi, własną, niepowtarzalną specyfikę. 

Badania przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankietowego na grupie 1629 
przedsiębiorstw przemysłowych z wyselekcjonowanych regionów na podstawie bazy da-
nych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Teleadreson. Podstawową ścież-
ką gromadzenia danych była procedura łącząca wstępną rozmowę telefoniczną z przesła-
niem formularza ankietowego drogą pocztową. Formami uzupełniającymi były: wywiad 
prowadzony telefonicznie lub pozyskiwanie wypełnionego kwestionariusza drogą elektro-
niczną, względnie faksową. Nieprawidłowo wypełnioną ankietę, w zależności od charak-
teru popełnionego błędu, zasadniczo dyskwalifikowano z możliwości uczestnictwa w ko-
lejnych etapach badania. Część brakujących danych starano się uzupełnić przez ponowny 
kontakt z przedsiębiorstwem lub dzięki materiałom dostępnym w formie elektronicznej. 

Prowadzone analizy miały charakter statyczny i były prowadzone w układzie trzylet-
nim, zgodnie ze standardami metodologicznymi badań nad innowacjami prowadzony-
mi w krajach OECD. 

Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań 

Część metodyczna analiz oparta została na rachunku prawdopodobieństwa. W przy-
padku, gdy zmienna zależna osiąga wartości dychotomiczne, nie można wykorzystać po-
wszechnie stosowanej w zjawiskach ilościowych regresji wielorakiej. Alternatywą dla tego 
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problemu jest zastosowanie regresji logistycznej. Jej zaletą jest to, że analiza i interpretacja 
wyników jest podobna do klasycznej metody regresji. Zatem sposoby doboru zmiennych 
i testowania hipotez mają podobny schemat. Występują jednak również różnice, do któ-
rych zaliczyć możemy: bardziej skomplikowane i  czasochłonne obliczenia a  obliczanie 
wartości i sporządzanie wykresów reszt często nie wnosi nic znaczącego do modelu13.

Pionierami w stosowaniu krzywej logistycznej byli P.F. Verhulst i R.F. Pearl. Pełny 
model został zastosowany jednak po raz pierwszy dopiero przez J. Berksona w  latach 
1944 i 195314.

W przypadku modelu, gdzie zmienna zależna osiąga wartość 0 lub 1, wartość ocze-
kiwana zmiennej zależnej może być interpretowana jako warunkowe prawdopodobień-
stwo realizacji danego zdarzenia przy ustalonych wartościach zmiennych niezależnych. 

Ogólnie ująwszy, regresja logistyczna jest matematycznym modelem, który może być 
użyty w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2, ..., Xk na dychotomiczną zmien-
ną Y. Gdy wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, model regresji logistycznej jest 
równoznaczny z modelem log-liniowym. Do opisania takiego zjawiska można posłużyć 
się również regresją probitową15.

Szacowanie parametrów w metodach ze zmienną dychotomiczną dokonuje się za po-
mocą metody największej wiarygodności (MNW). Zgodnie z jej zasadami, poszukuje się 
wektora parametrów, który gwarantuje największe prawdopodobieństwo otrzymania war-
tości zaobserwowanych w próbie16. W skrócie zastosowanie MNW wymaga sformułowa-
nia funkcji wiarygodności i znalezienia jej ekstremum, co można dokonać analitycznie lub 
numerycznie. Pomimo dość skomplikowanej procedury MNW zyskała popularność, moż-
na ją bowiem stosować w przypadku szerokiej gamy modeli między innymi o zmiennych 
parametrach, ze złożoną strukturą opóźnień, heteroskedastycznych, a także nieliniowych. 

Procedura estymacji nieliniowej zawiera sześć algorytmów w celu odnalezienia mini-
mum funkcji straty. Umożliwia to uzyskanie najlepszych estymatorów przy danej funkcji 
straty. Każda z  tych metod wykorzystuje różne strategie poszukiwania dla znalezienia 
minimum funkcji. Do dyspozycji mamy następujące algorytmy17:

 • quasi-Newtona18,
 • sympleksów,
 • sympleksu i quasi-Newtona,
 • Hooke’a–Jeevesa przemieszczenia układu,
 • Hooke’a–Jeevesa przemieszczenia układu i quasi-Newtona,
 • Rosenbrocka poszukiwania układu.

Maksymalizacja funkcji wiarygodności dla modeli logitowego lub probitowego do-
konuje się za pomocą technik używanych przy estymacji nieliniowej. Do analizy probi-
towej i logitowej dostępne są proste w obsłudze programy komputerowe19. 

Zmiennymi niezależnymi, którymi posłużono się w badaniu, są: typ odbiorcy, jego 
lokalizacja i charakter utrzymywanych z nim kontaktów. Po stronie zmiennych zależ-
nych znalazły się: a) nakłady na działalność innowacyjną w powiązaniu z ich strukturą 
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(badania i rozwój, inwestycje w nowe maszyny i urządzenia techniczne, inwestycje w bu-
dynki, budowle oraz grunty, nowe oprogramowanie komputerowe), b) implementacja 
nowych wyrobów i procesów, uwzględniająca również szczegółowe rozwiązania w tym 
zakresie (nowe produkty, nowe procesy technologiczne), c) kooperacja innowacyjna 
w ujęciu podmiotowym (z dostawcami, konkurentami, odbiorcami, szkołami wyższymi, 
JBR-ami, zagranicznymi instytutami badawczymi). 

TABelA 1. Porównanie regresji wielorakiej i regresji logistycznej – podobieństwa i różnice

Regresja wieloraka Regresja logistyczna

Zmienna zależna Y ilościowa ciągła (może 
przyjmować dowolną wartość)

Zmienna zależna dychotomiczna (przyjmuje tylko 
dwie wartości)

Zmienne niezależne ilościowe i jakościowe Zmienne niezależne ilościowe i jakościowe

Współczynniki estymowane MNK Współczynnik estymacji – metoda największej 
wiarygodności 

Zmienna zależna Y jest liniowo powiązana ze 
zmiennymi niezależnymi

Zmienna zależna Y jest powiązana nieliniowo ze 
zmiennymi niezależnymi. Liniowo powiązany jest 
natomiast logit.

Zjawisko współliniowości prowadzi do obciążonych 
współczynników regresji lub uniemożliwia ich 
estymację

Test ilorazu wiarygodności (mający rozkład 
chi-kwadrat) jest stosowany do oceny istotności 
współczynnika regresji

Stosujemy globalny test F do oceny istotności 
poszczególnych współczynników regresji

Test t i test Walda są stosowane do oceny istotności 
poszczególnych współczynników regresji. Można 
zastosować również test ilorazu wiarygodności.

Reszty powinny mieć rozkład normalny Reszty powinny mieć rozkład normalny.

Analiza reszt umożliwia wykrycie punktów 
odstających

Analiza reszt umożliwia wykrycie punktów 
odstających

Współczynniki determinacji R2 lub poprawione R2 
są miarą dopasowania modelu

Odpowiednikiem jest pseudo R2 (R2 McFaddena 
lub R2 Nagel Kerke’a)

Źródło: A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 254.

Przyjęte zmienne niezależne stanowią zbiór płaszczyzn odniesienia obrazujących 
aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przyjętą na podstawie metodologii stosowanej 
dla krajów OECD20.

Biorąc pod uwagę logiczne relacje zachodzące między badanymi zmiennymi, przy-
jęto założenie, że składniki losowe mają rozkład normalny, a w konsekwencji wykonano 
obliczenia na podstawie modelowania probitowego. Weryfikację statystyczną modeli 
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i ich parametrów przeprowadzono na podstawie statystyki chi-kwadrat Walda i powią-
zanego z  nią prawdopodobieństwa testowego p oraz statystyki t-studenta. Wszystkie 
obliczenia zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica i uwzględ-
nieniu analogicznych warunków wyjściowych co do oceny istotności modeli i ich para-
metrów, oferowanych przez użyty program. Ze względów estetycznych prezentacji wyni-
ków badań, autorzy zdecydowali o przedstawieniu jedynie modeli spełniających kryteria 
oceny istotności parametrów, rezygnując tym samym z rozbudowanej formy prezentacji, 
uwzględniającej również obliczone błędy standardowe, statystyki oceny istotności pa-
rametrów i prawdopodobieństwa występowania zjawisk. Było to uzasadnione również 
faktem, że postać strukturalna modelu jest wystarczająca do analizy badanych zjawisk.

Ze względu na trudności interpretacyjne związane z modelowaniem typu probit zde-
cydowano się na budowę modeli jednoczynnikowych. Wyeliminowano również możli-
wość autokorelacji zmiennych niezależnych ze względu na ich wykluczający się charakter.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie przyjęte do badania zmienne mają charakter 
binarny (osiągane wartości 0 lub 1), prezentacja wyników zostanie zakończona na po-
ziomie prezentacji strukturalnej postaci modelu. Dodatni znak występujący przy para-
metrze oznacza, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjnego jest wyższe 
w wyodrębnionej grupie przedsiębiorstw w relacji do pozostałej zbiorowości. Modelo-
wanie probitowe jest skutecznym narzędziem badawczym w przypadku dużych, ale sta-
tycznych prób, w których zmienna zależna ma postać jakościową. 

Każdą z  zebranych ankiet wprowadzono do arkusza kalkulacyjnego Excel, gdzie 
dane podlegały wstępnemu przygotowaniu przy wykorzystaniu metod logiki formalnej. 

Łącznie, z perspektywy przyjętych celu i hipotezy badawczej, skonstruowano kilka-
set modeli probitowych, z których tylko część osiągnęła statystyczną istotność. Uzyskane 
formuły pogrupowano i zinterpretowano w układach międzynarodowym, między- i we-
wnątrzregionalnym. 

Małopolska

Nie bez znaczenia dla kształtowania procesów innowacyjnych w  regionie po-
zostają relacje pionowe, uwzględniające czynnik przestrzenny. Powiązania sieciowe 
uznawane są obecnie za jedne z głównych determinant aktywności innowacyjnej na 
poziomie regionalnym. Bliskość geograficzna powinna sprzyjać skłonności do im-
plementacji nowych rozwiązań, podobnie zresztą jak utrzymywanie odpowiedniej 
jakości trwałych związków z  konkurentami, dostawcami czy odbiorcami. Na takie 
determinanty zwraca uwagę literatura obca. Powstaje zatem pytanie, czy analogiczne 
prawidłowości zachodzą również w badanym przypadku. Rodzaj wykonywanej przez 
odbiorców systemu przemysłowego działalności gospodarczej ma istotny wpływ na aktyw-
ność innowacyjną badanych przedsiębiorstw w Małopolsce. 
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Spośród dwunastu przyjętych do badania typów podmiotów, na rzecz których reali-
zowana jest produkcja dla ośmiu grup wystąpiły wielokrotne istotne powiązania inno-
wacyjne z jednostkami pierwotnymi21. W siedmiu przypadkach związki są rzadkie, ale 
pozytywne dla realizowanych nowych produktów lub procesów, a tylko w jednym nieko-
rzystne. Do pierwszej grupy zaliczono produkcję na rzecz: przetwórstwa przemysłowe-
go, energetyki, budownictwa, transportu, sfery finansów i ubezpieczeń, gastronomii oraz 
edukacji. W pozostałych przypadkach  zależności, choć pozytywne, zachodzą jednak sto-
sunkowo rzadko. Negatywne interakcje z kolei zachodzą wówczas, gdy przedsiębiorstwa

TABelA 2. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „rodzaj działalności odbiorcy”, 
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie małopolskim 
(tylko modele istotne statystycznie) 

Atrybut innowacyjności

Rodzaj działalności odbiorcy

przetwórstwo 
przemysłowe energetyka budownictwo

1. Nakłady na działalność B + R +,54x–0,51

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane środki 
trwałe, w tym: +1,14x+0,70 +,48x+0,62

a) w budynki, lokale i grunty +,51x–0,88 +,39x–0,89

b) w maszyny i urządzenia techniczne +1,35x+0,49 +,35x+0,45

3. Oprogramowanie komputerowe +,55x+0,18 +,26x+0,14

4. Wprowadzenie nowych wyrobów +,80x+0,48 +,31x+0,44

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: +,48x+0,48

a) metody wytwarzania +,30x–0,12 +,53x–0,10

b) systemy okołoprodukcyjne +,63x–0,54

c) systemy wspierające +,50x–0,87 +,55x–0,80

6. Współpraca z dostawcami +,34x–0,87

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi +,92x–2,34 +,84x–2,12

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami +,45x–1,61 +,59x–1,56

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca z odbiorcami +,48x–0,97

13. Współpraca innowacyjna ogółem +,62x–0,46
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Atrybut innowacyjności
Rodzaj działalności odbiorcy

transport sfera 
publiczna

odbiorca 
ostateczny

1. Nakłady na działalność B + R +,37x–0,45

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane środki 
trwałe, w tym: +,89x+0,68

a) w budynki, lokale i grunty –,33x–0,62

b) w maszyny i urządzenia techniczne +,82x+0,47

3. Oprogramowanie komputerowe

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

a) metody wytwarzania

b) systemy okołoprodukcyjne

c) systemy wspierające

6. Współpraca z dostawcami +,48x–0,86

7. Współpraca z konkurentami +,58x–2,07

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi +,74x–2,15

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami –,79x–1,86

12. Współpraca z odbiorcami

13. Współpraca innowacyjna ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

z Małopolski realizują produkcję na rzecz finalnego odbiorcy. Warto jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że w przypadku tego regionu obserwowane zjawisko nie ma charakteru po-
wszechnego. Nie zmienia to faktu, że w regionalnym systemie przemysłowym dominują 
nad pozostałymi powiązania stymulujące innowacyjność. Omawiana aktywność rośnie 
wówczas, gdy przedsiębiorstwa są elementem łańcucha dostaw, w  tym głównie prze-
mysłowego, ale nie jego ostatecznym ogniwem. Wniosek ten świadczy o tym, że prze-
mysł w regionie wykazuje wzmożoną (intensywną) aktywność innowacyjną, będąc pod-
dostawcą elementów dla innych sektorowych, ale nie tylko powiązań gospodarczych. 
W  przedsiębiorstwach uzyskujących status finalnego producenta dóbr intensywność 
zmian technologicznych spada w porównaniu z podmiotami stanowiącymi pośrednie 

cd. tabeli 2
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ogniwo dostaw. Warto również dodać, że w przypadku związków industrialnych obsza-
ry aktywności innowacyjnej dotyczą większości rozpatrywanych płaszczyzn – finanso-
wania, implementacji i współpracy. Z kolei związki ze sferą budownictwa objawiają się 
głównie w finansowaniu rozwoju technologicznego. Interesującą obserwacją w układzie 
międzyregionalnym są coraz szersze pozytywne dla rozwoju innowacji związki z różny-
mi grupami odbiorców, odnotowane dotychczas jedynie w przypadku Dolnego Śląska. 
Świadczyć to może o postępującej dywersyfikacji innowacyjnej układów przemysłowych.

TABelA 3. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” i „relacje 
z odbiorcami”, w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie 
małopolskim (tylko modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności

Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą

lokalnie kraj dobro- 
sąsiedzkie bliskie

1. Nakłady na działalność B + R –,44x-0,26 +,33x–0,52 –,36x–0,36 +,44x–0,73

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym:

a) w budynki, lokale i grunty –,39x–0,65 +,32x–0,88

b) w maszyny i urządzenia techniczne

3. Oprogramowanie komputerowe +,28x+0,12 –,33x+0,26 +,27x+0,01

4. Wprowadzenie nowych wyrobów +,27x+0,33

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: –,44x+0,62 +,33x+0,33

a) metody wytwarzania –,45x–0,01

b) systemy okołoprodukcyjne –,33x–0,39 +,25x–0,58

c) systemy wspierające

6. Współpraca z dostawcami –,32x-0,70 –44x–0,74 +,36x–1,06

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami –,65x–1,37 +,43x–1,67

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca z odbiorcami –,28x–0,78 +,27x–0,96 +,52x–1,27

13. Współpraca innowacyjna ogółem –,39x–0,21 +,34x–0,45 +,31x–0,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
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Warto zauważyć, że współpraca innowacyjna z konkurentami w badanym regionie 
dotyczy realizacji zleceń na rzecz sektora publicznego. Innymi słowy, działalność tej sfe-
ry jest inicjatorem generowania związków innowacyjnych między tymi podmiotami, co 
sugeruje, niekoniecznie świadome, ale istotne co do wagi, oddziaływanie państwa w ob-
szarze wsparcia aktywności innowacyjnej.

Spośród badanych ankietowo związków relacyjno-przestrzennych z  dostawcami, 
konkurentami i odbiorcami najbardziej jednoznaczne okazują się te ostatnie22. Z  jed-
nej strony, działalność innowacyjna pod różnymi postaciami będzie występować tym 
częściej, im bliższe kontakty będą utrzymywane z klientami firm, z drugiej natomiast, 
odbiorca powinien być zlokalizowany w kraju, ale poza regionem. Obserwowana dycho-
tomia oznacza, że nie wystarczy utrzymywać „dobrosąsiedzkich” relacji z odbiorcami 
produkowanych wyrobów. Jednocześnie to jedyny region z aktualnie prezentowanych, 
gdzie aktywność innowacyjna niezwiązana jest z odbiorcami zlokalizowanymi za grani-
cą lecz zależy od krajowego systemu gospodarowania. Środowisko lokalne ogranicza re-
alizację procesów innowacyjnych, podobnie zresztą jak we wszystkich regionach kraju.

Kształt systemu przemysłowego i  jego skłonność do innowacji uwarunkowane są 
egzystencją w krajowych łańcuchach przemysłowych po stronie odbiorców. Region osią-
gnął wewnętrzną zdolność do generowania nowych produktów bazujących na absorp-
cji wiedzy z systemu krajowego, produkując i sprzedając wyroby na rynkach krajowym 
i zagranicznych. Nie zmienia to faktu, że istnieje imperatyw dla przedsiębiorstw funk-
cjonujących w regionie działania jako pośrednie ogniwo w łańcuchu dostaw, co więcej 
głównie o charakterze przemysłowym.

Zaobserwowane prawidłowości utwierdzają w przekonaniu, że aktywność przemy-
słu w Małopolsce w obszarze nowych wyrobów i technologii wymaga od przedsiębiorstw 
pokonywania bariery odległości (przestrzeni) dla możliwości transferu wiedzy. Dostrze-
ga się jednak symptomy zmieniającej się sytuacji, bowiem środowisko krajowe, ale nie-
stety jeszcze nie – regionalne, coraz częściej sprzyja kreowaniu nowych rozwiązań.

Dolny Śląsk

Charakter wykonywanej działalności gospodarczej przez odbiorców analizowanych 
przedsiębiorstw produkcyjnych ma również wpływ na aktywność innowacyjną systemu 
przemysłowego na Dolnym Śląsku.

Spośród dwunastu typów podmiotów, na rzecz których realizowana jest produkcja, dla 
sześciu grup wystąpiły wielokrotne istotne powiązania innowacyjne z jednostkami pierwot-
nymi. W pięciu przypadkach związki są pozytywne dla realizowanych nowych procesów, 
a tylko w jednym niekorzystne. Do pierwszej grupy zaliczono: przetwórstwo przemysłowe, 
transport, górnictwo, energetykę i budownictwo. Negatywne interakcje zachodzą wówczas, 
gdy przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska realizują produkcję na rzecz ostatecznego konsu-
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menta lub ewentualnie handlu. Tym samym innowacyjność regionalnego systemu przemy-
słowego również rośnie wówczas, gdy jest on elementem łańcucha dostaw, ale nie jest jego 
ostatecznym ogniwem. Wniosek ten świadczy o tym, że przemysł krajowy wykazuje wzmo-
żoną (intensywną) aktywność innowacyjną, będąc poddostawcą elementów dla innych 
sektorowych, ale nie tylko, powiązań gospodarczych. W przedsiębiorstwach uzyskujących 
status finalnego producenta intensywność zmian technologicznych spada w porównaniu do 
podmiotów stanowiących pośrednie ogniwo dostaw. Warto również dodać, że w przypad-
ku związków industrialnych obszary aktywności dotyczą bardziej zaawansowanych form

TABelA 4.  Postać probitu przy zmiennej niezależnej „rodzaj działalności odbiorcy”, 
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie dolnośląskim  
(tylko modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności
Rodzaj działalności odbiorcy

górnictwo przetwórstwo 
przemysłowe energetyka

1. Nakłady na działalność B + R +,37x–0,52 +,43x–0,43

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane środki 
trwałe, w tym:

a) w budynki, lokale i grunty

b) w maszyny i urządzenia techniczne

3. Oprogramowanie komputerowe +,55x+0,38

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: +,34x+0,72

a) metody wytwarzania

b) systemy okołoprodukcyjne +,27x–0,42 +,43x–0,36

c) systemy wspierające +,47x–0,43 +,41x–0,53

6. Współpraca z dostawcami

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi +,72x–1,60 +,39x–1,67 +,54x–1,58

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami +,68x–1,56 +,46x–1,67

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca z odbiorcami +,47x–0,71 +,34x–0,79

13. Współpraca innowacyjna ogółem +,66x–0,12 +,49x–0,23 +,43x–0,11
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Atrybut innowacyjności
Rodzaj działalności odbiorcy

budownictwo transport odbiorca 
ostateczny

1. Nakłady na działalność B + R

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane środki 
trwałe, w tym: +,45x+0,86 +,58x+0,94

a) w budynki, lokale i grunty +,35x–0,59 –,31x–0,37

b) w maszyny i urządzenia techniczne +,28x+0,65 +,53x+0,68

3. Oprogramowanie komputerowe +,44x+0,48 –,47x+0,70

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

+,54x+0,76

a) metody wytwarzania +,39x–0,02

b) systemy okołoprodukcyjne +,56x–0,40

c) systemy wspierające +,41x–0,45 –,25x–0,29

6. Współpraca z dostawcami

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami –,52x–1,28

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca z odbiorcami

13. Współpraca innowacyjna ogółem +,46x–0,13 –,28x+0,06

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

innowacji, jak: finansowanie i współpraca w obszarze B + R. Z kolei powiązania ze sferą 
budownictwa i transportu przejawiają się głównie w biernym transferze technologii. Inte-
resującą obserwacją o charakterze międzyregionalnym są szersze pozytywne dla innowacji 
związki z różnymi grupami odbiorców, odnotowane również w Małopolsce, co może świad-
czyć o zbieżności wnioskowania dla regionów na podobnym poziomie rozwoju. Pozwala to 
także na sformułowanie tezy o postępującej dywersyfikacji układów przemysłowych. Po-
dobnie jak w Małopolsce, kontakty z odbiorcami są kluczowe spośród rozpatrywanych 
w badaniu relacji pionowych i poziomych. Z jednej strony, działalność innowacyjna pod 
różnymi postaciami będzie występować tym częściej, im bliższe kontakty będą utrzymy-
wane z klientami firm, z drugiej natomiast, odbiorca powinien być zlokalizowany poza 
regionem (kraj lub zagranica). Widoczna dychotomia oznacza, że po stronie kontrahen-

cd. tabeli 4
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TABelA 5. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” i „relacje 
z odbiorcami”, w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie 
dolnośląskim (jedynie modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności
Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą

lokalnie poza 
regionem niezbędne bliskie

1. Nakłady na działalność B + R –,47x–0,29 –,60x–0,30 +,37x–0,66

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym: –,59x+1,12

a) w budynki, lokale i grunty +,31x–0,52

b) w maszyny i urządzenia techniczne –,61x+0,86 +,28x+0,54

3. Oprogramowanie komputerowe –,41x+0,64 +,28x+0,44 –,32x+0,59 +,30x+0,32

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: –,50x+0,96 +,65x+0,73 +,28x+,62

a) metody wytwarzania +,51x+0,02

b) systemy okołoprodukcyjne –,42x–0,23 +,47x–0,41 –,54x–0,24 +,37x–0,60

c) systemy wspierające –,33x–0,32 +,60x–0,51 –,32x–0,34 +,37x–0,66

6. Współpraca z dostawcami –,34x–0,51

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi –,54x–1,42 +,43x–1,61

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca z odbiorcami –,34x–0,59 +,49x–0,76 –,85x–0,56 +,58x–1,11

13. Współpraca innowacyjna ogółem –,32x+0,00 –,66x+0,03 +,42x–0,38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

tów występuje wyraźna polaryzacja zachowań. Innymi słowy, środowisko lokalne jako 
potencjalny odbiorca dóbr innowacyjnych pozostaje nieprzyjazne, podobnie zresztą jak 
w innych analizowanych regionach w kraju.

Kształt systemu przemysłowego i  jego skłonności do innowacji uwarunkowane są 
egzystencją w łańcuchach przemysłowych bazujących na międzynarodowych lub krajo-
wych powiązaniach z odbiorcami. Badany region również osiągnął wewnętrzną zdolność 
do generowania nowych rozwiązań technologicznych, bazujących na absorpcji wiedzy 
od odbiorców spoza regionu. W dalszym ciągu istnieje imperatyw działania jako pośred-
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nie ogniwo w łańcuchu dostaw, głównie o charakterze przemysłowym. Zaobserwowane 
prawidłowości utwierdzają w przekonaniu, że aktywność przemysłu na Dolnym Śląsku 
w obszarze nowych wyrobów i  technologii wymaga od przedsiębiorstw pokonywania 
bariery odległości (przestrzeni) dla możliwości transferu wiedzy. Dostrzega się jednak 
symptomy zmieniającej się sytuacji, środowisko regionalne bywa bowiem coraz częściej 
sprzyjające kreowaniu nowych rozwiązań.

Podlasie

Charakter wykonywanej działalności gospodarczej przez odbiorców analizowanych 
przedsiębiorstw produkcyjnych ma również wpływ, chociaż słaby w porównaniu z inny-
mi regionami, na aktywność innowacyjną systemu przemysłowego na Podlasiu. 

Spośród badanych typów podmiotów, na rzecz których realizowana jest produkcja, 
tylko dla trzech grup wystąpiły wielokrotne istotne powiązania innowacyjne z jednost-
kami pierwotnymi. W  dwóch przypadkach związki są pozytywne dla realizowanych 
nowych procesów, a tylko w jednym niekorzystne. Świadczy to o niskim stopniu zdy-
wersyfikowania produkcji innowacyjnej. Do pierwszej grupy zaliczono: przetwórstwo 
przemysłowe i energetykę. Negatywne interakcje zachodzą wówczas, gdy przedsiębior-
stwa z Podlasia realizują produkcję na rzecz ostatecznego konsumenta. Tym samym in-
nowacyjność regionalnego systemu przemysłowego rośnie wówczas, gdy jest on elemen-
tem przemysłowego łańcucha dostaw, ale nie jest jego ostatecznym ogniwem. Wniosek 
ten, podobnie jak w innych regionach kraju, wskazuje na to, że przemysł krajowy wyka-
zuje wzmożoną (intensywną) aktywność innowacyjną, będąc poddostawcą elementów 
dla innych powiązań gospodarczych. W przedsiębiorstwach uzyskujących status final-
nego producenta dóbr, intensywność zmian technologicznych spada w porównaniu do 
podmiotów stanowiących pośrednie ogniwo dostaw. Warto również dodać, że w anali-
zowanym przypadku obszary aktywności innowacyjnej dotyczą na ogół mniej istotnych 
form innowacji, jak: oprogramowanie komputerowe czy systemy wspierające produkcję. 
Interesującą obserwacją o charakterze międzyregionalnym są mało zróżnicowane związ-
ki z różnymi grupami odbiorców, co jest typową obserwacją dla województw o słabszym 
potencjale technologicznym, świadczące o ograniczonej dywersyfikacji obecnych ukła-
dów przemysłowych.

Tym razem spośród badanych związków relacyjno-przestrzennych z  dostawcami, 
konkurentami i odbiorcami w regionie Podlasia te ostatnie okazują się nie być tak jed-
noznaczne jak w Małopolsce czy na Dolnym Śląsku. Z jednej strony działalność inno-
wacyjna pod różnymi postaciami będzie występować tym częściej, im bliższe kontakty 
będą utrzymywane z klientami firm, z drugiej natomiast, odbiorca powinien być zloka-
lizowany poza regionem (kraj lub zagranica). W przypadku jednak zmiennej relacyj-
nej liczba modeli z parametrem istotnym statystycznie jest niewielka (trzy), ale dotyczy 
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TABelA 6. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „rodzaj działalności odbiorcy”, 
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie podlaskim  
(jedynie modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności

Rodzaj działalności odbiorcy

przetwórstwo 
przemysłowe energetyka odbiorca 

ostateczny

1. Nakłady na działalność B + R –,44x–0,18

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane środki 
trwałe, w tym:

a) w budynki, lokale i grunty –,39x–0,37

b) w maszyny i urządzenia techniczne

3. Oprogramowanie komputerowe +,52x+0,16

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

a) metody wytwarzania –,62x+0,32

b) systemy okołoprodukcyjne

c) systemy wspierające +,63x–0,79 1,37x–0,70

6. Współpraca z dostawcami

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi +,82x–1,70 1,56x–1,56 –1,15x–1,15

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami 1,52x–1,52 –,65x–1,20

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca z odbiorcami

13. Współpraca innowacyjna ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

dwóch istotnych obszarów – implementacji nowych procesów i kooperacji innowacyjnej 
z dostawcami. Szczególnie wartościowy jest jednak ten ostatni, bowiem bliskie kontakty 
z odbiorcami wpływają na zdolność kreowania nowej wiedzy w kontaktach z dostaw-
cami, a  zatem w  łańcuchu wzajemnych współzależności. Jednocześnie po raz kolejny 
dostrzegamy, że ograniczenie kontaktów z odbiorcami do typowych zachowań jest zja-
wiskiem niekorzystnym w  realizacji procesów innowacyjnych. Widoczna dychotomia 
oznacza, że po stronie kontrahentów występuje wyraźna polaryzacja zachowań, obser-
wowana również dla związków z konkurentami i dostawcami. Bliska lokalizacja dostaw-
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cy destymuluje do podejmowania procesów innowacyjnych. Czynnik przestrzenny i re-
lacyjny katalizują swoje wzajemne oddziaływania. Innymi słowy, środowisko lokalne,  
jako potencjalny odbiorca dóbr innowacyjnych, pozostaje nieprzyjazne, potwierdzając 
wcześniej postawione tezy dla bardziej rozwiniętych regionów w kraju.

Kształt systemu przemysłowego i  jego skłonności do innowacji uwarunkowane są 
egzystencją w łańcuchach przemysłowych bazujących na międzynarodowych lub krajo-
wych powiązaniach z odbiorcami. Region nie osiągnął wewnętrznej zdolności do gene- 

TABelA 7. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” i „relacje 
z odbiorcami”, w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie 
podlaskim (jedynie modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności

Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą

lokalnie poza 
regionem

dobro-
sąsiedzkie bliskie

1. Nakłady na działalność B + R –,80x–0,19 –,78x–0,32

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym:

–,54x+1,11

a) w budynki, lokale i grunty –,59x–0,40 +,48x–0,76

b) w maszyny i urządzenia techniczne –,52x+0,89

3. Oprogramowanie komputerowe –,60x+0,42 +,91x+0,16 –,81x+0,33 +,77x–0,30

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

–,55x+0,73 1,20x+0,47 +,58x+0,16

a) metody wytwarzania –,54x+0,17

b) systemy okołoprodukcyjne +,95x–0,52

c) systemy wspierające +,98x–0,80

6. Współpraca z dostawcami +,54x–1,06

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN

9. Współpraca ze szkołami wyższymi

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami +,90x–1,61

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca z odbiorcami

13. Współpraca innowacyjna ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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rowania nowych rozwiązań technologicznych, bazujących na absorpcji wiedzy, pozosta-
jąc uzależnionym od powiązań o charakterze międzynarodowym lub krajowym, choć 
i  te nieszczególnie stymulują regionalne podmioty do wprowadzania nowych rozwią-
zań. Będzie to wpływać w przyszłości na raczej endogenny i powolny przyrost poten-
cjału technologicznego regionu. Na Podlasiu również istnieje imperatyw działania jako 
pośrednie ogniwo w łańcuchu dostaw, głównie o charakterze przemysłowym. Ponadto 
konieczne jest utrzymywanie bliskich interakcji z odbiorcami, aby mogło dochodzić do 
procesu transferu wiedzy.

Zaobserwowane prawidłowości utwierdzają w przekonaniu, że aktywność przemy-
słu na Podlasiu w obszarze nowych wyrobów i technologii wymaga od przedsiębiorstw 
pokonywania bariery odległości (przestrzeni) dla możliwości transferu wiedzy. Nie 
dostrzega się symptomów zmieniającej się sytuacji, jak ma to miejsce w rozwiniętych 
przemysłowo województwach w  kraju. Środowisko regionalne nie sprzyja kreowaniu 
nowych rozwiązań.

Pomorze Zachodnie

Z punktu widzenia charakteru odbiorcy wytwarzanych produktów można stwierdzić 
występowanie wielu zróżnicowanych interakcji obrazujących zachowania innowacyjne 
w regionie. Korzystnie na kreowanie nowych rozwiązań wpływają powiązania z całym 
przemysłem, nie tylko w obszarze przetwórczości przemysłowej. Pozytywny, lecz mniej 
istotny wydaje się również sektor rolnictwa i rybactwa, transportu czy gastronomii. Po-
zostałe odgrywają raczej marginalną rolę, niemniej warto zaznaczyć, że firmy będące 
ostatnim ogniwem w łańcuchu produkcyjnym, a więc sprzedające na rzecz handlu, wy-
kazują niższą skłonność do podejmowania działalności innowacyjnej.

TABelA 8. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „rodzaj działalności odbiorcy”, 
w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim 
(jedynie modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności
Rodzaj działalności odbiorcy

górnictwo przetwórstwo 
przemysłowe energetyka handel

1. Nakłady na działalność B + R +1,22x–0,38 +1,12x–0,42

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane, 
w tym: +,36x+0,77

a) w budynki, lokale i grunty +1,28x–0,43 +,34x–0,51

b) w maszyny i urządzenia techniczne
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Atrybut innowacyjności
Rodzaj działalności odbiorcy

górnictwo przetwórstwo 
przemysłowe energetyka handel

3. Oprogramowanie komputerowe +,30x+0,60 +,76x+0,64

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

a) metody wytwarzania

b) systemy okołoprodukcyjne +,86x–0,33 +,29x–0,39 +,83x–0,36

c) systemy wspierające +,58x–0,33

6. Współpraca z dostawcami –,26x–0,31

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN +,62x–1,75

9. Współpraca ze szkołami wyższymi +1,02x–1,44 +1,02x–1,49

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami +,42x–1,82

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami +,60x–0,25 –,30x–0,06

12. Współpraca innowacyjna ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

TABelA 9. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” i „relacje 
z odbiorcami”, w modelach opisujących innowacyjność przemysłu w regionie 
zachodniopomorskim (jedynie modele istotne statystycznie)

Atrybut innowacyjności
Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą

lokalnie zagranica niezbędne bliskie

1. Nakłady na działalność B + R +,57x–0,81

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane, 
w tym: –,51x+0,92

a) w budynki, lokale i grunty

b) w maszyny i urządzenia techniczne

3. Oprogramowanie komputerowe +,41x+0,55 –,49x+0,73 +,42x+0,36

4. Wprowadzenie nowych wyrobów

cd. tabeli 8
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Atrybut innowacyjności
Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą

lokalnie zagranica niezbędne bliskie

5. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: +,34x+0,72 –,67x+0,92 +,60x+0,39

a) metody wytwarzania

b) systemy okołoprodukcyjne –,46x–0,27 +,54x–0,74

c) systemy wspierające –,36x–0,19 +,42x–0,44 –,48x–0,25 +,33x–0,55

6. Współpraca z dostawcami +,33x–0,71

7. Współpraca z konkurentami

8. Współpraca z jednostkami PAN +,39x–1,54 +,78x–2,05

9. Współpraca ze szkołami wyższymi

10. Współpraca z krajowymi JBR-ami –,26x–0,14 +,29x–0,31 +,36x–0,50

11. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami

12. Współpraca innowacyjna ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Wnioski
Rozpatrywane cztery przypadki regionalnych systemów przemysłowych w Pol-

sce świadczą o ewolucji w podejściu do aktywności innowacyjnej, biorąc pod uwa-
gę charakter odbiorców produktów, ich lokalizację czy utrzymywane z nimi relacje. 
Obserwuje się również występujące między regionami konwergencje, sugerujące 
istnienie specyfiki krajowej w odniesieniu do trendów obserwowanych w bardziej 
rozwiniętych krajach.

Generowanie i przepływ wiedzy zależy od związków regionu z międzynarodowymi 
i krajowymi sieciami przemysłu. Jest to bowiem aktualnie główny kanał transferu tech-
nologii, pozwalający na redukcję luki w tym zakresie w stosunku do bardziej rozwinię-
tych państw. Związki wewnątrzregionalne są zbyt słabe, aby inicjować procesy innowa-
cyjne, choć w miarę ewolucji systemy gospodarcze będą osiągać tę zdolność.

Przedsiębiorstwa w Polsce są zmuszone pokonywać barierę odległości w pozyskiwa-
niu wiedzy w porównaniu do technologicznie rozwiniętych regionów w innych krajach, 
gdzie aktywność innowacyjna jest skupiona w układach regionalnych. Niemniej wydaje 
się to obecnie naturalnym kierunkiem w procesie przepływu nowej wiedzy, co wpływa 
na rozwój krajowych systemów przemysłowych. Warto odnotować, że w najsilniejszym 
ekonomicznie przypadku środowisko regionu nie jest już czynnikiem destymulującym 
do prowadzenia działalności innowacyjnej.

cd. tabeli 9
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Przedsiębiorstwa będące ostatecznym ogniwem produkcyjnym charakteryzują się 
niższą innowacyjnością niż te działające na rzecz przemysłu. Świadczy to o niskim za-
awansowaniu technologicznym oferowanych rozwiązań, a poza tym o braku wystarcza-
jąco silnej presji popytowej do generowania innowacji. Regionalne systemy nie osiągnęły 
dotychczas odpowiedniej dojrzałości konkurencyjnej, aby być uczestnikiem dynamicz-
nych zmian opartych na czynniku technologicznym na rynku międzynarodowym.

Wraz ze wzrostem potencjału gospodarczego polskich regionów następuje sil-
ne zróżnicowanie podmiotów realizujących działalność innowacyjną. Obserwuje się 
wzrost znaczenia utrzymywania bliskich, powtarzalnych relacji z odbiorcami, co przez 
wzrost poziomu zaufania skutkuje przenoszeniem typowych zachowań biznesowych 
w kierunku tych, które cechują się wyższym ryzykiem odniesienia sukcesu. Aktywność 
innowacyjna jest zatem uwarunkowana zachodzeniem powtarzalnych i trwałych, choć 
typowych współzależności (interakcji), co jest zbieżne z wynikami prowadzonych mię-
dzynarodowych badań.
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Summary

Spatial, relations and demand type are key determinant of innovativeness in industry 
not only in Poland, but also in a much more developed countries. This research proved 
that a spatial, behaviour and type of demand are important for innovation activity in 
every regional industry system. That is why these factors should be implemented in in-
novation related strategies.
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Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu panuje pogląd, że tradycyjne czynniki przewagi konku-
rencyjnej zostały utracone w ostatnich trzydziestu latach z powodu procesu globalizacji 
oraz rewolucji komputerowej i telekomunikacyjnej1. Ponadto uważa się, że czynniki te 
nie wyjaśniają wystarczająco zmienności wzrostu gospodarczego na poziomie makro-
ekonomicznym. Analizy prowadzone przez R. Solowa wskazały, że blisko połowa wzro-
stu gospodarczego była niewystarczająco zobrazowana przez przyczyny tradycyjne. In-
terpretacja tego zjawiska uznana za błąd wariancji została określona jako wpływ zmian 
technologicznych2. Tym samym innowacja stała się pojedynczym, najważniejszym akce-
leratorem długofalowego poziomu konkurencji. 

Według „The Economist”, brak kosztów związanych z  pokonywaniem dystan-
su w komunikacji będzie prawdopodobnie jednym z najistotniejszych determinant 
kształtujących społeczeństwo w  pierwszej połowie XXI wieku. Wzrost znaczenia 
działalności innowacyjnej jest udokumentowany m.in. skokiem liczby wniosków 
patentowych w USA ze średniego poziomu 40–60  tys. w XX w. do 120  tys. tylko 
w  jednym, 1985 r. oraz „dramatycznym” spadkiem popytu na pracowników o ni-
skich umiejętnościach3.

Chociaż geograficznie rynek większości dóbr i usług podlega zjawisku globalizacji, 
wzrasta waga działalności innowacyjnej w krajach przodujących w rozwoju gospodar-
czym, co interpretowane jest jako efekt wzrostu znaczenia lokalnych regionów będących 
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kluczowymi źródłami przewagi komparatywnej4. Choć technologia, jako zasób, staje 
się międzynarodowa (mobilność), systemy regionalne w  istocie rosną, a  geograficzne 
zbliżenie w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę w procesie przepływu wiedzy w krajach 
przodujących technologicznie5. Waga wymiaru regionalnego w takich państwach rośnie 
wraz z poziomem zaawansowania technologicznego6. W kreowaniu dynamicznej prze-
wagi istotą jest aktualne zainteresowanie regionalną działalnością badawczo-rozwojową, 
innowacjami i zaawansowanymi umiejętnościami, dlatego kreowanie i  implementacja 
polityki przemysłowej powinna odbywać się na poziomie regionu7. Mimo postępują-
cej globalizacji, a być może na skutek tego procesu, panuje pogląd, że działalność in-
nowacyjna jest słabiej powiązana z multinarodowymi korporacjami, częściej natomiast 
z wysokotechnologicznymi innowacyjnymi klastrami regionalnymi (Dolina Krzemowa, 
Research Triangle, R122 wokół Bostonu)8. Na tej podstawie pojawia się pytanie: Czy 
i w jakim stopniu omawiane zjawiska obserwowane w krajach przodujących cywilizacyj-
nie są adekwatne do gospodarek krajów na znacznie niższym poziomie rozwoju, a roz-
wiązania tam stosowane możliwe do bezpośredniego transferu?

Proces doganiania, choć nie jest automatyczny, zależy od zdolności krajów do poko-
nania luki technologicznej. M. Abramowitz wprowadził koncepcję „umiejętności spo-
łecznych”, obejmującej również czynniki organizacyjne i  instytucjonalne na poziomie 
kraju. Taki koncept zakłada zdolność kraju do imitacji rozwiązań implementowanych 
za granicą, przez dynamiczne rozprzestrzenianie się umiejętności adaptacji importowa-
nych technologii w skali krajowej. Co więcej, ekonomie doganiające mogą wykazać dy-
namiczny wzrost gospodarczy i zmiany strukturalne raczej w krótkim horyzoncie cza-
sowym (jeżeli potrafią zbudować zdolność absorpcyjną i imitacyjną), ale wcześniej czy 
później staną w obliczu konieczności budowy własnej bazy naukowej i technologicznej9. 
Zanim to jednak nastąpi kraje tego typu „skazane” są na pokonywanie bariery geogra-
ficznej, aby niwelować istniejące dysproporcje gospodarcze.

Istotą działania systemów innowacji są związki zachodzące między poszczególny-
mi uczestnikami sieci powiązań. Mogą one mieć charakter interakcji pionowych i po-
ziomych, gdzie bliskość technologiczna ma istotne znaczenie10. Ze względu na stopień 
skomplikowania omawianej materii, skupiono się jedynie na powiązaniach pionowych, 
czyli w relacji do dostawców i odbiorców produktów wytwarzanych w systemie przemy-
słowym.

Współczesne sieci regionalne zmierzają do dywersyfikacji powiązań, poprzez ini-
cjację interakcji z różnorodnymi grupami w łańcuchu dostaw. W tradycyjnych uwarun-
kowaniach zależności te powinny skupiać się z  kolei na wyspecjalizowanych wąskich 
współzależnościach, z którymi związana jest kwestia specjalizacji. Interesujące wydaje 
się zatem, czy innowacyjność regionalnych systemów w Polsce jest zależna od:

 • zróżnicowanych lub wąskich interakcji,
 • zachodzących w niewielkiej lub znacznej odległości, 
 • opartych na silnych i zarazem trwałych, lub luźnych, związkach międzyorganizacyjnych.
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Nakreślone ramy koncepcyjne przyczyniły się do podjęcia problematyki wpływu po-
wiązań przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw na innowacyjność regionalnych systemów 
przemysłowych w Polsce. Podstawową hipotezą prowadzonych badań stało się twierdze-
nie, że mechanizmy innowacyjne funkcjonujące w krajowych układach przemysłowych 
są istotnie zdeterminowane charakterem pionowych związków z otoczeniem. Zaliczono 
do nich liczbę dostawców i odbiorców oraz egzystencję w łańcuchu dostaw. Umiejętność 
prawidłowego rozpoznania charakteru procesów innowacyjnych wraz z ich ogranicze-
niami w kraju, stwarza podstawy do kreowania adekwatnych rozwiązań w zakresie sty-
mulowania rozwoju sieci innowacyjnych. 

Głównym celem badania była próba oceny wpływu ilościowych związków zacho-
dzących w  łańcuchach dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu w  regionalnych 
systemach przedsiębiorstw, a w konsekwencji – określenie warunków brzegowych dla 
modelowej struktury regionalnej sieci innowacji, uwzględniającej specyfikę badanych 
regionów. Zaprezentowane efekty badania stanowią jedynie wybraną część wniosków 
uzyskanych w wyniku prowadzonych analiz. 

Próby badawcze obejmują analizę dwóch przypadków – województw reprezentują-
cych zróżnicowany poziom rozwoju przemysłowego (silny i słaby). Badania przeprowa-
dzono na podstawie kwestionariusza ankietowego na grupie 447 przedsiębiorstw z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego i 492 przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego 
na podstawie bazy danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Teleadre-
son. Podstawową ścieżką gromadzenia danych była procedura łącząca wstępną rozmowę 
telefoniczną z przesłaniem formularza ankietowego drogą pocztową. 

Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań 
– modelowanie probitowe

Mimo zachodzących zjawisk rozbudowy metodologii badań nad innowacjami, 
analizy prowadzone na poziomie ogólnokrajowym są ograniczone z powodu braku 
satysfakcjonujących danych regionalnych. Brak lub ograniczona publikacja infor-
macji przez instytucje krajowe opóźnia lub wręcz uniemożliwia komparatystykę 
regionalną. Mimo występowania problemów z  mierzeniem innowacyjności sensu 
stricte, mamy do czynienia z  oczywistymi faktami, w  postaci istotnego zróżnico-
wania wzrostu wartości dodanej między przedsiębiorstwami, sektorami, regionami 
czy państwami11.

Analiza wskaźników opracowanych dla krajów OECD skupia się tradycyjnie na 
elementach wejściowych i wyjściowych. Takie mierniki są zestandaryzowane w więk-
szości krajów OECD, co pozwala na użyteczną międzyregionalną i międzynarodową 
komparatystykę12. Na tej podstawie zdecydowano o przyjęciu do badania następują-
cych zmiennych zależnych: 
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 • nakłady na działalność innowacyjną w powiązaniu z ich strukturą (badania i rozwój, 
inwestycje w nowe maszyny i urządzenia techniczne, inwestycje w budynki, budow-
le oraz grunty, nowe oprogramowanie komputerowe), 

 • implementacja nowych wyrobów i procesów, uwzględniająca również szczegółowe 
rozwiązania w tym zakresie (nowe produkty, nowe procesy technologiczne), 

 • kooperacja innowacyjna w ujęciu podmiotowym (z dostawcami, konkurentami, od-
biorcami, szkołami wyższymi, JBR-ami, zagranicznymi instytutami badawczymi). 
Po stronie zmiennych niezależnych, ze względu na sformułowany główny cel bada-

nia, znalazły się: liczba przemysłowych dostawców, liczba przemysłowych odbiorców 
oraz fakt egzystencji pełnego łańcucha przemysłowego.

Mimo że badania CIS (Community Innovation Survey) przeprowadzane są corocz-
nie, dostarczając pokaźny zbiór danych, to skupiają się one na strategiach innowacyjnych 
firm i opisujących je wskaźnikach. Tym samym na ich podstawie trudno przeprowadzić 
wystarczające analizy na poziomie regionalnym. Istnieją jednak sugestie, aby wykorzy-
stać regiony administracyjne do identyfikacji nawyków innowacyjnych. Niestety bywa, 
że w niektórych regionach skala innowacji jest na tyle niewielka, iż nie ma możliwości 
udostępnienia takich danych do prowadzenia analiz.

Celem prowadzonych tu analiz jest stwierdzenie, czy występują zależności staty-
styczne między badanymi zmiennymi, jaka jest ich siła, kształt i kierunek. Z zależno-
ścią stochastyczną (zwaną też probabilistyczną) mamy do czynienia wówczas, gdy wraz 
ze zmianą jednej zmiennej zmienia się rozkład prawdopodobieństwa drugiej zmiennej. 
Z punktu widzenia logiki badanie związków ma sens jedynie wówczas, gdy między ba-
danymi zmiennymi istnieje więź przyczynowo-skutkowa, dająca się logicznie wytłuma-
czyć. 

Jednym ze sposobów prognozowania zmiennej jakościowej jest określenie praw-
dopodobieństwa, z  jakim dany jej wariant wystąpi w przyszłości, w zależności od in-
nych czynników. Chociaż liczba wariantów może być znaczna, skończona i przeliczalna, 
przybliżona zostanie jedynie metoda estymowania parametrów zmiennych zero-jedyn-
kowych, czyli o dwóch możliwych wariantach. Jest to związane z sensem i celowością 
analiz prowadzonych na potrzeby tego artykułu.

Jeżeli zmienna zależna osiąga wartości dychotomiczne, to nie można wykorzystać 
powszechnie stosowanej w  zjawiskach ilościowych regresji wielorakiej. Funkcja taka 
może bowiem osiągać wartości ujemne lub wyższe od jedności, a są one w prowadzo-
nych badaniach pozbawione interpretacyjnego sensu. Rozwiązaniem tych problemów 
jest zastosowanie regresji probablistycznej – logitowej lub probitowej. Według logiki 
przyjętej w pracy rozkład składników losowych, który jest podstawą zróżnicowania tych 
metod, posiada normalny charakter13.

Wykorzystane w  badaniach modelowanie probitowe bazuje na klasycznym ra-
chunku prawdopodobieństwa, którego definicję podał P. Laplace w 1812 roku. Według 
niego, jeżeli wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo możliwe, to prawdopodo-
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bieństwo zdarzenia losowego stanowi iloraz liczby zdarzeń elementarnych sprzyjają-
cych temu zdarzeniu i liczby wszystkich zdarzeń elementarnych. Modelowanie probi-
towe w zastosowaniu praktycznym ujawnił J. Berkson w roku 194414.

Szacowania parametrów przy konstrukcji modelu probitowego dokonuje się za po-
mocą metody największej wiarygodności (MNW). Z kolei wewnętrzna procedura po-
szukiwania minimum funkcji przebiega przy wykorzystaniu jednego z wielu dostępnych 
algorytmów. W badaniu tym zastosowano metodę quasi-Newtona. Co więcej, zgodnie 
z literaturą przedmiotu, własności MNW również w małych próbach są  niejednokrotnie 
lepsze niż w przypadku tradycyjnych estymatorów15.

Powiązanie przekształcenia probitowego z dystrybuantą rozkładu normalnego ogra-
nicza możliwość jego stosowania do przypadków, w których można przyjąć, że kombi-
nacja liniowa zmiennych niezależnych ma standardowy rozkład normalny lub jest do 
tego rozkładu zbliżona16.

Z powodu zastosowania modeli jednoczynnikowych dla interpretacji badanych za-
leżności wystarczy postać strukturalna modelu, którą wzbogacono o osiągane wartości 
prawdopodobieństwa. Krytycznym, na tym etapie, jest jednak znak stojący przy parame-
trze. Dodatni oznacza, że prawdopodobieństwo wybranego zdarzenia innowacyjnego 
jest wyższe w danej grupie przedsiębiorstw w relacji do pozostałej zbiorowości. Ujemny 
oznacza zjawisko odwrotne. Zastosowane modelowanie probitowe pozwala skutecznie 
badać systemy regionalne ze względu na wymóg posiadania dużych, ale statycznych 
prób, w których zmienna zależna posiada postać jakościową. 

Osiągnięcie celu badawczego wymagało oszacowania wstępnie ponad trzystu modeli 
ekonometrycznych, z których jedynie część spełniała warunek istotności statystycznej 
i te zostały zaprezentowane w niniejszej pracy.

Wpływ powiązań przemysłowych na aktywność innowacyjną 
przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

Łańcuchy związków między- i wewnątrzprzemysłowych traktowane są jako jedna 
z głównych determinant aktywności innowacyjnej realizowanej przez pryzmat powią-
zań kooperacyjnych. Poprzednie badania autorów potwierdziły znaczenie interakcji wy-
stępujących w przemyśle, jako tworzących szczególnie wysoko podatne środowisko do 
generowania nowych rozwiązań. Innymi słowy, powiązania pionowe przyczyniają się do 
pobudzania aktywności innowacyjnej, zarówno od strony dostawców, jak i odbiorców, 
a zatem o charakterze sieciowym. Na tym etapie nasuwają się pytania: których wyselek-
cjonowanych dziedzin dotyczą te powiązania oraz czy powinny zachodzić z wąską grupą 
przemysłów czy może z szeroką.

Na tym etapie należy przypomnieć, że struktura technologiczna przedsiębiorstw 
uczestniczących w badaniu odpowiadała w przybliżeniu tej publikowanej przez GUS. 
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Dominującą grupą są firmy reprezentujące niskie technologie (46,7 %) i dalej – średnio 
niskie (30,3 %). Niewielki odsetek stanowią te, które zostały zakwalifikowane do naj-
bardziej zaawansowanych – średnio wysokich (17,9 %) i wysokich technologii (5,1 %). 
Pierwszych pięć pozycji pod kątem liczebności zajmują: produkcja metalowych wyro-
bów gotowych, artykułów spożywczych i napojów, maszyn i urządzeń oraz działalność 
wydawnicza. Wskazane grupy obejmują łącznie 48,4 % próby badawczej.

Analizowane przedsiębiorstwa wskazały na szerokie powiązanie dostawców z prze-
mysłem (831 przypadki), co stanowi blisko 1,7 związków przypadających na jedną firmę. 
Zmienia się również ich struktura. Spada znaczenie dziedzin z obszaru niskich i średnio 
niskich technologii odpowiednio: 31,5 % i 41,6 %. Zyskują natomiast pozostałe grupy: 
średnio wysokich (20,2 %) i wysokich technologii (6,6 %). Na pierwsze miejsce wysuwa 
się produkcja metali (115 powiązań), metalowych wyrobów gotowych (82), wyrobów 
gumowych i  z  tworzyw sztucznych (80), wyrobów z  surowców niemetalicznych (65), 
maszyn i  urządzeń (60). Pozostałe pełnią niewielką rolę w  systemie przemysłowym. 
Mimo że poprawia się technologiczna konstrukcja dostawców przemysłowych do re-
gionu, to jednak w dalszym ciągu pozostają one domeną obszarów o słabym potencjale 
rozwojowym.

Z punktu widzenia częstotliwości kontaktów z odbiorcami, rozumianych jako licz-
ba powiązań międzyprzemysłowych, obserwuje się podobne, co do kierunku i charak-
terystyki, związki (zależności). Modele istotne statystycznie zostały wygenerowane dla 
jedenastu z osiemnastu potencjalnych zmiennych przyjętych do badania, dotyczyły za-
tem większości badanych obszarów. W podobnym stopniu zostały opisane płaszczyzny: 
finansowa, implementacyjna i kooperacyjna.

Finansowanie nowych rozwiązań w badanych przedsiębiorstwach w przemysłowym 
łańcuchu dostaw świadczy o występowaniu więzi inter- i intraindustrialnych, determi-
nujących aktywność innowacyjną w systemie regionalnym. Zasadniczo występowanie 
w  województwie związków sieciowych między przedsiębiorstwami produkcyjnymi 
wpływa na kreowanie nowych rozwiązań technologicznych, nie mniej ich różna inten-
sywność utrudnia wyprowadzenie jednoznacznych wniosków. Zarówno po stronie do-
stawców, jak i nabywców sugerowano podanie co najwyżej czterech grup przemysłów, 
z którymi współpracują analizowane podmioty.

W przypadku dostawców na ogół aktywność innowacyjna rośnie wraz z liczbą prze-
mysłów, z którymi badane podmioty utrzymują kontakty – modele z czterema dostaw-
cami wystąpiły w pięciu płaszczyznach (obszarach) innowacji, z  trzema – w dwóch, 
z dwoma – w trzech i z siedmioma – bez istotnych współzależności.

Innymi słowy, sam fakt współpracy po stronie dostawców z  innymi przedsiębior-
stwami przemysłowymi, bez względu na ich przyporządkowanie do konkretnej grupy 
PKD, jest warunkiem wystarczającym do zwiększonego dynamizmu innowacyjnego 
układu. Dodatkowo postępujące zróżnicowanie (dywersyfikacja) i  zwiększenie liczby 
powiązań industrialnych zasadniczo przyśpiesza omawiane procesy.
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TABelA 1. Prawdopodobieństwo występowania różnych obszarów innowacyjności w regionie 
dolnośląskim z punktu widzenia liczby dostawców przemysłowych

Atrybut innowacyjności Liczba
dostawców

Postać probitu

BłSt p1 p2

1. Poniesione wydatki na działalność 
B + R

4 dostawców 0,35xdos –0,44

0,17 0,48 0,39

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym:

3 dostawców 0,51xdos+0,88

0,17 0,80 0,71

a) w budynki, lokale i grunty 4 dostawców 0,49xdos–0,53

0,17 0,49 0,37

b) w maszyny i urządzenia techniczne 2 dostawców 0,39xdos+0,56

0,13 0,72 0,64

3. Nakłady na oprogramowanie 
komputerowe

4 dostawców 0,83xdos+0,46

0,23 0,78 0,61

4. Implementacja systemów 
okołoprodukcyjnych

2 dostawców 0,27xdos–0,46

0,12 0,45 0,39

5. Implementacja systemów wsparcia 4 dostawców 0,60xdos–0,48

0,17 0,53 0,38

6. Współpraca z dostawcami 3 dostawców 0,72xdos–0,79

0,13 0,48 0,31

7. Współpraca z odbiorcami 4 dostawców 0,43xdos–0,73

0,18 0,43 0,33

8. Współpraca innowacyjna ogółem 2 dostawców 0,52xdos–0,32

0,11 0,55 0,42

Gdzie: BłSt – błąd standardowy; p1 – prawdopodobieństwo zdarzenia właściwego; p2 – prawdopodobieństwo zdarzenia 
alternatywnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Po stronie odbiorców liczba przedsiębiorstw posiadających powiązania wewnątrz- 
i  międzyprzemysłowe spada trzykrotnie w  porównaniu z  dostawcami – z  liczbą zda-
rzeń na poziomie 278. Pozytywne zmiany obserwuje się w strukturze powiązań indu-
strialnych. Znaczący spadek odnotowano dla grupy przedsiębiorstw z obszaru niskich 
technologii (21,9 % przypadków), niewielkie ograniczenie znaczenia można przypisać 
średnio niskim atrybutom technologicznym (30,6 %). 
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TABelA 2. Prawdopodobieństwo występowania różnych obszarów innowacyjności w regionie 
dolnośląskim z punktu widzenia liczby odbiorców przemysłowych

Atrybut innowacyjności Liczba
odbiorców

Postać probitu

BłSt p1 p2

1. Nakłady na działalność B + R
3 odbiorców

0,62xodb–0,45

0,20 0,54 0,39

2. Nakłady na oprogramowanie 
komputerowe 4 odbiorców

1,26xodb–0,49

0,46 0,85 0,62

3. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym: 4 odbiorców

0,97xodb+0,78

0,46 0,85 0,69

a) metody wytwarzania
1 odbiorca

0,31xodb+0,02

0,13 0,58 0,50

b) systemy okołoprodukcyjne
1 odbiorca

0,28xodb–0,41

0,13 0,47 0,40

c) systemy wspierające
3 odbiorców

0,69xdos–0,46

0,20 0,56 0,39

6. Współpraca z dostawcami
3 odbiorców

0,51xodb–0,62

0,20 0,47 0,35

7. Współpraca ze szkołami wyższymi
3 odbiorców

1,00xodb–1,68

0,23 0,34 0,16

8. Współpraca z krajowymi JBR-ami
1 odbiorca

0,59xodb–1,71

0,18 0,25 0,15

9. Współpraca z odbiorcami
3 odbiorców

0,68xodb–0,74

0,20 0,49 0,32

10. Współpraca innowacyjna ogółem
2 odbiorców

0,74xodb–0,19

0,16 0,63 0,45

Gdzie: BłSt – błąd standardowy; p1 – prawdopodobieństwo zdarzenia właściwego; p2 – prawdopodobieństwo zdarzenia 
alternatywnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Poważnie wzrosła rola przemysłów średnio wysokich (38,1 % – dwu i półkrotnie) 
i  wysokich technologii (9,4  %) – dwukrotnie. Mimo słabości potencjału mierzonego 
liczbą kontaktów dostrzega się pozytywne zmiany strukturalne opisujące badane rela-
cje, co niewątpliwie wpływa na realizację działalności innowacyjnej. Pierwszą pozycję 
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zajmuje dział produkcja maszyn i urządzeń (39 powiązań – MHT). Za nią plasują się 
wytwórcy metalowych wyrobów gotowych (34 przypadki, MLT) i pojazdów mechanicz-
nych (33, MHT). Wśród grupy firm reprezentujących wysokie technologie rosnące zna-
czenie można przypisać producentom sprzętu komputerowego. Na podstawie przyto-
czonych danych można zauważyć, że przedsiębiorstwa przemysłowe w regionie stanowią 
często element łańcucha również po stronie odbiorców, choć z mniejszą intensywnością. 
Cieszy fakt, że w owych sprzężeniach elementem wyjściowym są grupy producentów 
wymagających wysokich parametrów jakościowych, pod kątem nowoczesności wytwa-
rzanych produktów.

Przedsiębiorstwa będące ogniwem pośrednim w  przemysłowym łańcuchu dostaw 
również wskazują na istotną poprawę parametrów innowacyjności regionalnej sieci two-
rzenia nowych wyrobów i technologii, wzmacniając tym samym tezę o silnych powią-
zaniach interprzemysłowych i ich wpływie na aktywność innowacyjną układu regional-
nego bez względu na przynależność sektorową badanych przedsiębiorstw (PKD) i  ich 
fizyczną odległość do zewnętrznych (pozaregionalnych) sieci innowacyjnych.

Przytoczone dane sugerują, podobnie do przypadku dostawców, że wzrost intensyw-
ności (zróżnicowania) powiązań z dostawcami również dynamizuje innowacje w regio-
nalnym systemie przemysłowym, a obserwowane relacje zachodzą częściej, niż w przy-
padku związków pionowych „w dół”. W odróżnieniu jednak od słabych ekonomicznie 
województw wskazuje się na wzrost znaczenia szerokich powiązań (interakcji) między-
przemysłowych.

Uzupełnieniem analizy wpływu powiązań industrialnych na aktywność innowa-
cyjną przedsiębiorstw jest badanie związków między- i  wewnątrzprzemysłowych. Na 
podstawie zebranego materiału analitycznego można zaobserwować, że intensywność 
realizacji procesów kreowania nowych rozwiązań jest ściśle zależna od funkcjonowania 
w  obrębie łańcucha przemysłowego z  jednej strony, jego dywersyfikacji z  drugiej, ale 
również odmiennego typu działalności (PKD). Powiązania mają zatem charakter różno 
przemysłowych i wskazują na brak imperatywu specjalizacji w obrębie wąskiej działal-
ności, wręcz przeciwnie podmioty w regionie na ogół nie utrzymują związków innowa-
cyjnych z  jednostkami reprezentującymi ten sam dział przemysłu. Biorąc pod uwagę, 
że powszechnym w polskich realiach stanem jest dominująca pozycja sektorów niskich 
i średnio niskich technologii, to powiązania z innymi przemysłami wskazują na próby 
nawiązania i otrzymania kontaktów na ogół z przedsiębiorstwami reprezentującymi bar-
dziej zaawansowane technologicznie grupy. Teza ta została potwierdzona również przy 
okazji analizy struktury powiązań z dostawcami i odbiorcami.

Reasumując, wzrost intensywności i zróżnicowania związków industrialnych w łań-
cuchu, zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców, pozytywnie wpływa na często-
tliwość wprowadzania nowych rozwiązań, mimo że analizowany region wchodzi w silne 
powiązania dopiero z międzynarodowymi sieciami przemysłowymi, będąc na ogół jed-
nym z ich elementów.
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TABelA 3. Prawdopodobieństwo występowania różnych obszarów innowacyjności w regionie 
dolnośląskim z punktu widzenia łańcuchów międzyprzemysłowych

Atrybut innowacyjności
Postać probitu

BłSt p1 p2

1. Nakłady na działalność B + R 0,32xłań–0,48

0,13 0,46 0,38

2. Nakłady na oprogramowanie komputerowe 0,54xłań+0,41

0,15 0,72 0,60

3. Implementacja nowych procesów 
technologicznych, w tym:

0,42xłań+0,72

0,16 0,76 0,67

a) metody wytwarzania 0,28xłań+0,03

0,13 0,58 0,51

b) systemy wspierające 0,49xłań–0,54

0,13 0,49 0,37

4. Współpraca z dostawcami 0,44xłań–0,70

0,13 0,44 0,33

5. Współpraca z krajowymi JBR-ami 0,53xłań–1,67

0,18 0,24 0,16

6. Współpraca z odbiorcami 0,47xłań–0,81

0,13 0,42 0,31

7. Współpraca innowacyjna ogółem 0,65xłań–0,25

0,13 0,60 0,44

Gdzie: BłSt – błąd standardowy; p1 – prawdopodobieństwo zdarzenia właściwego; p2 – prawdopodobieństwo zdarzenia 
alternatywnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Przypadek województwa dolnośląskiego również wskazuje na konieczność wystę-
powania powszechnych i zdywersyfikowanych interakcji zachodzących w obrębie regio-
nalnego systemu przemysłowego, ale przede wszystkim w jego relacjach z otoczeniem 
krajowym i międzynarodowym, traktowanych jako kanały transferu wiedzy do i z regio-
nu. Z jednej strony liczba dostawców, autonomicznie i łącznie z odbiorcami w obrębie 
przemysłu, nie jest zasadniczo różna od tych obserwowanych dla innych badanych wo-
jewództw, jednak ich struktura technologiczna jest zdecydowanie korzystniejsza. Z dru-
giej strony, wyestymowane modele probitowe wskazują na imperatyw zdywersyfikowa-
nego i szerokiego dziedzinowo podejmowania współpracy (związków) z przemysłem do 
akceleracji procesów innowacyjnych w regionie.
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Wpływ powiązań przemysłowych na aktywność innowacyjną 
przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim

Struktura technologiczna przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, podobnie do 
województwa dolnośląskiego, odpowiadała również strukturze opublikowanej przez 
GUS. W  ramach tej struktury dominującą grupą są przedsiębiorstwa reprezentujące 
niskie technologie (57,9  %) oraz średnio niskie (28,6  %). Niewielki odsetek stanowią 
te, które zostały zakwalifikowane do najbardziej zaawansowanych – średnio wysokiej 
(10,3 %) i wysokiej technologii (3,1 %). Pierwszych pięć pozycji pod kątem liczebności 
zajmują: produkcja artykułów spożywczych i napojów, drewna i wyrobów z drewna, me-
talowych wyrobów gotowych (z wyjątkiem maszyn i urządzeń) i mebli. Wskazane grupy 
obejmują łącznie 56,8 % próby badawczej.

Przeprowadzone badania wykazały, że przedsiębiorstwa miały szerokie powiązania 
od strony dostawców z przemysłem (675 przypadków), co stanowi blisko 1,5 związków 
przypadających na jedną firmę. Zmienia się również struktura tych powiązań. Spada 
znaczenie dziedzin z obszaru niskich technologii (38,1 %), zyskują natomiast pozosta-
łe grupy z  tym, że zarówno bezwzględny, jak i  stosunkowy przyrost obserwujemy po 
stronie średnio niskiego zaawansowania procesów wytwórczych (44,1 %). Na pierwsze 
miejsce wysuwają się produkcja metali (85 powiązań), wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych (83 przypadki), drewna i wyrobów z drewna (83), metalowych wyrobów go-
towych (77) i artykułów spożywczych oraz napojów (62). Pozostałe odgrywają niewiel-
ką rolę w systemie przemysłowym. Mimo że poprawia się technologiczna konstrukcja 
dostawców przemysłowych do regionu, to jednak w dalszym ciągu pozostaje głównie 
w obszarze słabych potencjałem rozwiązań technologicznych.

Jak w przypadku województwa dolnośląskiego, również i w województwie zachod-
niopomorskim obserwuje się, z punktu widzenia częstotliwości kontaktów z odbiorca-
mi, podobne, co do kierunku i  charakterystyki, związki (zależności). Modele istotne 
statystycznie zostały wygenerowane dla dziesięciu z siedemnastu możliwych zmiennych 
przyjętych do badania, dotyczyły zatem większości przyjętych obszarów. Jednak najwię-
cej informacji dostarczyły płaszczyzny finansowa i kooperacyjna, czyli najsłabiej opisane 
zostały aspekty implementacyjne.

Wszystkie z parametrów wskazały na istnienie wyższego prawdopodobieństwa zaj-
ścia zdarzenia innowacyjnego w poszczególnych grupach, przy czym liczba dostawców 
nie mogła być mniejsza niż trzech. Oznacza to, że rosnąca aktywność w obszarze opraco-
wywania nowych wyrobów i technologii dotyczy podmiotów mających kontakty przy-
najmniej z trzema lub czterema dziedzinami przemysłu. Szeroka baza industrialna staje 
się zatem nieodłącznym elementem łańcuchów innowacyjnych od strony dostawców. 
W przeciwnym razie, czyli przy braku lub nie większym niż dwa powiązania przemysło-
we w badanym obszarze, intensywność działalności innowacyjnej nie jest statystycznie 
istotna (brak odpowiednio wysokiego zróżnicowania). Warto na tym etapie przypo-
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mnieć, iż liczba podmiotów wskazujących na szerokie kontakty z odbiorcami, również 
produkcyjnymi, stanowi niewielki odsetek w  przyjętej grupie firm. Powiązania prze-
mysłowe stanowią istotny warunek (determinantę) poprawy aktywności innowacyjnej 
w przedsiębiorstwach w regionie Pomorza Zachodniego.

Po stronie odbiorców liczba powiązań wewnątrz- i  międzyprzemysłowych spada 
trzykrotnie (214) w porównaniu z dostawcami, choć warto zaznaczyć, że sam akt współ-

TABelA 4.  Prawdopodobieństwo występowania różnych obszarów innowacyjności w regionie 
zachodniopomorskim z punktu widzenia liczby dostawców przemysłowych

Atrybut innowacyjności Liczba
dostawców

Postać probitu

BłSt p1 p2

1. Poniesione wydatki na działalność 
B + R 4 dostawców

0,54xdos–0,40

0,22 0,54 0,40

2. Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, w tym: 3 dostawców

0,40xdos+0,79

0,18 0,77 0,69

a) w budynki, lokale i grunty
3 dostawców

0,45xdos–0,51

0,15 0,49 0,38

b) w maszyny i urządzenia  techniczne
3 dostawców

0,45xdos+0,64

0,18 0,75 0,65

3a. Implementacja nowych procesów 
technologicznych w postaci systemów 
okołoprodukcyjnych

3 dostawców
0,36xdos–0,39

0,15 0,49 0,40

3b. Implementacja nowych procesów 
technologicznych w postaci systemów 
wspierających

4 dostawców
0,56xdos–0,34

0,23 0,56 0,42

4. Współpraca z krajowymi JBR-ami
3 dostawców

0,47xdos–1,51

0,19 0,26 0,18

5. Współpraca z krajowymi JBR-ami
3 dostawców

0,52xdos–1,83

0,22 0,21 0,14

6. Współpraca innowacyjna ogółem
4 dostawców

0,47xdos–0,25

0,23 0,56 0,44

Gdzie: BłSt – błąd standardowy; p1 – prawdopodobieństwo zdarzenia właściwego; p2 – prawdopodobieństwo zdarzenia 
alternatywnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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działania z innym przedsiębiorstwem przemysłowym wskazuje na rosnące szanse dzia-
łalności innowacyjnej17. Pozytywne zmiany obserwuje się za to w strukturze powiązań 
przemysłowych. Znacząco spadło znaczenie przedsiębiorstw z obszaru niskich techno-
logii (35,5 % przypadków), niewielkie ograniczenie znaczenia można przypisać grupie 
średnio niskich atrybutów technologicznych. Poważnie wzrosła rola przemysłów śred-
nio wysokich (32,2 % – trzykrotnie) i wysokich technologii (7,5 %) – dwu i pół krotnie. 

TABelA 5. Prawdopodobieństwo występowania różnych obszarów innowacyjności w regionie 
zachodniopomorskim z punktu widzenia liczby odbiorców przemysłowych

Atrybut innowacyjności Liczba
odbiorców

Postać probitu

BłSt p1 p2

1. Inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe
2 odbiorców

0,47xodb+0,81

0,23 0,78 0,69

1a. Inwestycje w dotychczas niestosowane budynki, lokale 
i grunty 1 odbiorca

0,32xodb–0,50

0,14 0,46 0,38

2. Implementacja nowych procesów technologicznych 
w postaci metod wytwarzania 1 odbiorca

0,30xodb–0,39

0,13 0,48 0,40

3. Współpraca ze szkołami wyższymi
4 odbiorców

0,95xodb–1,57

0,36 0,35 0,17

4. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami
1 odbiorca

0,44xodb–1,83

0,21 0,20 0,14

Gdzie: BłSt – błąd standardowy; p1 – prawdopodobieństwo zdarzenia właściwego; p2 – prawdopodobieństwo zdarzenia 
alternatywnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Mimo słabości potencjału mierzonego liczbą kontaktów, dostrzega się pozytywne 
zmiany strukturalne opisujące badane relacje, co niewątpliwie wpływa na realizację 
działalności innowacyjnej. Pierwszą pozycję zajmuje produkcja artykułów spożywczych 
i napojów (26 powiązań – LT18). Za nią plasują się wytwórcy pojazdów mechanicznych 
(20 przypadków, MHT), maszyn i urządzeń (19, MHT), mebli (19, LT) i metalowych 
wyrobów gotowych (17, MLT). Wśród grupy firm reprezentujących wysokie technologie 
wzrost znaczenia można przypisać producentom sprzętu i urządzeń radiowych, telewi-
zyjnych i komunikacyjnych. Na podstawie przytoczonych danych można zauważyć, że 
przedsiębiorstwa przemysłowe w regionie stanowią często element łańcucha również po 
stronie odbiorców, choć z dużo mniejszą intensywnością. Na uwagę zasługuje również 
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fakt, iż podobnie do województwa dolnośląskiego w  owych sprzężeniach elementem 
wyjściowym są grupy producentów o wysokich parametrach jakościowych, pod kątem 
nowoczesności wytwarzanych produktów.

Skonstruowane modele nie wskazują na tak szerokie znaczenie dywersyfikacyjne po-
wiązań z odbiorcami przemysłowymi, jak w przypadku dostawców. Statystycznie istot-
nych okazało się pięć z wyestymowanych relacji. Dotyczyły one nakładów na dotychczas 
niestosowane środki trwałe, w tym na budynki i budowle, implementację systemów oko-
łoprodukcyjnych czy współpracę ze szkołami wyższymi i zagranicznymi JBR-ami. W po-
zostałych przypadkach aktywność innowacyjna w mniejszym stopniu zależała od inten-
sywności kontaktów z partnerami przemysłowymi. Dla czterech modeli dopuszczalna 
liczba powiązań industrialnych nie może przekroczyć dwóch. Jedynie w przypadku ko-
operacji z uczelniami warunkiem wzmożonej aktywności innowacyjnej są co najmniej 
cztery związki z różnymi dziedzinami przemysłu. Na tej podstawie można stwierdzić, 
że większe szanse na finansowanie i wprowadzanie nowych technologii mają jednost-
ki charakteryzujące się postępującą specjalizacją po stronie odbiorców. Skonstruowane 
modele dotyczą niewielkiej grupy przedsiębiorstw (niski potencjał), a  dodatkowo ich 
liczba i charakterystyka pozostają niejednoznaczne. Nasuwające się spostrzeżenie suge-
ruje istnienie istotniejszych, z punktu widzenia innowacyjności w regionie, powiązań po 
stronie dostawców w tradycyjnych obszarach gospodarowania.

TABelA 6. Prawdopodobieństwo występowania różnych obszarów innowacyjności w regionie 
zachodniopomorskim z punktu widzenia łańcuchów międzyprzemysłowych

Atrybut innowacyjności
Postać probitu

BłSt p1 p2

1. Inwestycje w dotychczas niestosowane  budynki, lokale 
i grunty

0,37xłań–0,50

0,14 0,62 0,53

2. Implementacja nowych procesów technologicznych 
w obszarze logistyki, dystrybucji i norm jakości

0,40xłań –0,40

0,14 0,50 0,40

3. Współpraca ze szkołami wyższymi 0,51xłań –1,67

0,20 0,24 0,16

4. Współpraca z zagranicznymi JBR-ami 0,53xłań –1,84

0,21 0,21 0,14

Gdzie: BłSt – błąd standardowy; p1 – prawdopodobieństwo zdarzenia właściwego; p2 – prawdopodobieństwo zdarzenia 
alternatywnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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Uzupełnieniem tej części badania jest wskazanie, poza modelowaniem statystycz-
nym, powiązań występujących w wyspecjalizowanych łańcuchach dostawców, odbior-
ców i  wzdłuż pełnego ciągu produkcyjnego. Wśród dostawców aż 1/3 powiązań ma 
charakter intraprzemysłowy (220 zdarzeń). Ich struktura nie jest niestety korzystna, po-
nieważ intensyfikacja współpracy zachodzi głównie w obszarach niskiej (60,0%) i śred-
nio niskiej technologii (29,6 %), co oznacza, że związki zachodzące dla MHT i HT są 
częściej realizowane w układach międzyprzemysłowych. Istotne powiązania niskotech-
nologicznych grup industrialnych stawiają region w niekorzystnej sytuacji, bowiem po-
ziom konkurencji w tych dziedzinach na rynku światowym jest znaczny, a wartość do-
dana relatywnie niska. Do głównych przedstawicieli związków wzdłuż łańcucha dostaw 
możemy zaliczyć produkcję artykułów spożywczych i napojów (59), drewna i wyrobów 
z drewna (37), wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (25) oraz metalowych wy-
robów gotowych (21).

W  przypadku odbiorców liczba wyspecjalizowanych interakcji stanowi 26,2  % 
ogółu powiązań przemysłowych tej grupy i  jest czterokrotnie niższa od dostawców. 
Wskazuje to, i  jednocześnie potwierdza, częstszą specjalizację i  powszechność na-
wiązywania trwałych kontaktów z dostawcami, która wpływa na innowacyjność firm 
w regionie oraz potrzebę wąskiej współpracy z odbiorcami, niekoniecznie wewnątrz 
tego samego przemysłu. Struktura związków industrialnych w przypadku odbiorców, 
również dostawców, nie kształtuje się zbyt korzystnie. Dominują grupy niskiej i śred-
nio niskiej technologii, a  wśród nich produkcja artykułów spożywczych i  napojów 
(12) wspólnie z metalowymi wyrobami gotowymi (12), drewna i wyrobów z drewna 
(8) czy mebli (5).

Ostatnim elementem w badaniu powiązań przemysłowych była próba identyfikacji 
przypadków, gdzie występuje pełen łańcuch związków począwszy od dostawcy, przez 
producenta, a skończywszy na odbiorcy w obrębie tego samego przemysłu. Zjawisk ta-
kich zaobserwowano łącznie 35, co stanowi zaledwie 7,8  % próby badawczej, lecz aż 
62,5 % związków po stronie odbiorców. Tak czy inaczej warto odnotować, że zdarzeń 
takich jest niewiele, co ogranicza możliwość wygenerowania znacznej liczby silnych wy-
specjalizowanych łańcuchów intraprzemysłowych, o znacznej niezależności tworzenia 
nowych rozwiązań – klastrów. Ich tradycyjna struktura gospodarowania (działy według 
PKD 15, 20, 28 i 32) również nie wskazuje na znaczny  wewnętrzny potencjał innowacyj-
ny, tym bardziej, że relacje te mogą mieć charakter ponadregionalny.

Przeprowadzone badanie obrazuje charakter i znaczenie powiązań intra- i interin-
dustrialnych dla funkcjonowania regionalnego systemu innowacji. Zwrócono uwagę, że 
firmy wchodzące w  interakcje z  innymi podmiotami przemysłowymi cechuje wyższy 
poziom innowacyjności w stosunku do tych, które w takich powiązaniach nie uczestni-
czą. W regionie Pomorza Zachodniego bazą innowacyjności jest posiadanie kontaktów 
ze znaczną i zdywersyfikowaną grupą dostawców, co, biorąc pod uwagę ich liczbę w wo-
jewództwie, można określić jako zjawisko pozytywne. Jednak powinno się ograniczać 
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powiązania z dostawcami przemysłowymi do około jednego lub dwóch, czyli w kierun-
ku specjalizacji. Niemniej, liczba statystycznie istotnych modeli wygenerowanych dla 
ostatniej grupy podmiotów nakazuje ostrożną interpretację zjawisk.

O  ile struktura technologiczna powiązań z dostawcami i odbiorcami zdecydo-
wanie poprawia obraz regionu, o tyle poszukiwanie współzależności wewnątrzprze-
mysłowych wskazuje na trend odwrotny, czyli wzrost znaczenia sektorów reprezen-
tujących niskie technologie. Zjawiska te oznaczają, że pobudzenie postępu w  no-
woczesnych dziedzinach przemysłu powinno dotyczyć związków międzyprzemy-
słowych, a  w  tradycyjnych dziedzinach – stymulacji innowacyjnej wewnątrz gru-
py. Warto jednocześnie przypomnieć, że oszacowane modele nie były statystycznie 
istotne w przypadku powiązań wzdłuż pełnego łańcucha dostaw produkcyjnych, co 
świadczy o braku istotnego zróżnicowania w poziomie innowacyjności między po-
szczególnymi grupami firm.

Podsumowanie

Głównym celem badania była próba znalezienia zmiennych warunków wpływu cha-
rakteru związków przedsiębiorstw na ich aktywność innowacyjną w obrębie regional-
nych systemów przemysłowych, a w konsekwencji określenie warunków brzegowych dla 
modelowej struktury regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę Polski Za-
chodniej. 

Wyniki badań ukazały, że uczestnictwo przedsiębiorstwa w przemysłowym łańcu-
chu dostaw zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców, determinuje pozytywnie 
aktywność innowacyjną systemów regionalnych. Występowanie w obu województwach 
ponadregionalnych związków sieciowych między przedsiębiorstwami produkcyjnymi 
wpływa na kreowanie nowych rozwiązań technologicznych, nie mniej ich różna inten-
sywność utrudnia wyprowadzenie jednoznacznych wniosków. W przypadku dostawców 
aktywność innowacyjna rośnie wraz ze wzrostem liczby kontaktów z różnymi przedsta-
wicielami przemysłu. Oznacza to, że dywersyfikacja ma istotne znaczenie jako źródło 
informacji o nowych rozwiązaniach technologicznych. Sam fakt współpracy po stronie 
dostawców z innymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, bez względu na ich przypo-
rządkowanie do konkretnej grupy PKD, jest warunkiem wystarczającym zwiększonego 
dynamizmu innowacyjnego. Dodatkowo postępujące zróżnicowanie (dywersyfikacja) 
i zwiększenie liczby powiązań industrialnych zasadniczo przyśpiesza omawiane procesy. 
Sytuacja taka wystąpiła zarówno na terenie województwa dolnośląskiego, jak i zachod-
niopomorskiego.

Nie można natomiast wprost określić, czy zwiększająca się lub spadająca liczba 
odbiorców przemysłowych stymuluje działalność innowacyjną polskich regionów. 
Jednak sam fakt, że odbiorca powinien mieć charakter industrialny, jest wystarcza-
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jącą przesłanką dla pobudzania innowacji w przedsiębiorstwach. Wynika to z ko-
rzystniejszej identyfikacji potrzeb rynkowych bez konieczności prowadzenia kosz-
tochłonnych badań marketingowych.

Uzupełnieniem analizy wpływu powiązań przemysłowych na aktywność innowa-
cyjną przedsiębiorstw jest badanie związków między- i  wewnątrzprzemysłowych. Na 
podstawie zebranego materiału analitycznego można stwierdzić, że intensywność re-
alizacji procesów kreowania nowych rozwiązań jest ściśle zależna od funkcjonowania 
w obrębie łańcucha przemysłowego. Zdywersyfikowanie łańcucha przemysłowego, które 
uwzględnia odmienny typ działalności (PKD), wskazuje na brak imperatywu specjali-
zacji w obrębie wąskiej działalności. Można wręcz powiedzieć, że podmioty w regionie 
na ogół nie utrzymują związków innowacyjnych z  jednostkami reprezentującymi ten 
sam dział przemysłu. Biorąc pod uwagę, że powszechnym, w polskich realiach, stanem 
jest dominująca pozycja sektorów niskich i średnio niskich technologii, to powiązania 
z innymi przemysłami wskazują na próby nawiązania i otrzymania kontaktów na ogół 
z przedsiębiorstwami reprezentującymi grupy bardziej zaawansowane technologicznie.

Zauważono też, że podmioty funkcjonujące w polskich regionach, aby wprowadzać 
innowacje, powinny być elementami przemysłowej integracji sieciowej, często ponadna-
rodowej, na ogół tym intensywniej, im z większą liczbą podmiotów współpracują. Zja-
wisko kooperacji pionowej stanowi zatem podstawę dla transferu wiedzy zarówno for-
malnej, jak i taktycznej w systemach przemysłowych. 
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The importance of industrial linkages for the enterprises’ innovation 
activity in Western Poland (based on the provinces of lower Silesia 

and the Western Pomerania in 2006-2008)

Summary

The main objective of the study was an attempt to search for the conditions affect the 
nature of supply chains for enterprises innovative activity within the regional industrial 
systems, and consequently determine the frame conditions for the model of regional 
innovation networks, taking into account the specificities of Western Poland. The study 
was based on a questionnaire on a group of 447 companies from Western Pomerani-
an and 492 companies from Lower Silesia. The study used probability modelling. This 
method is an effective research tool for large, but the static tests in which the dependent 
variable has a qualitative character.
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Uwarunkowania zewnętrzne współpracy 
małych i średnich przedsiębiorstw 

z głównymi dostawcami
Wprowadzenie

Przedsiębiorstwo produkcyjne, aby normalnie funkcjonować, musi dokonywać zaku-
pów. Zakupy przedsiębiorstwa produkcyjnego są zdeterminowane technicznie – wynika-
ją z przyjętej technologii produkcji i konstrukcji wyrobu oraz popytu na ten wyrób. Wy-
magają też określonego zespołu działań. Zespół tych działań w literaturze określany jest 
tradycyjnie jako „zaopatrzenie”, „zakup” lub bardziej nowocześnie „marketing zakupów”.

Pierwsze formalne badania w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw oraz organiza-
cji zakupów w przedsiębiorstwach sięgają lat 60. i 70. ubiegłego wieku1. Od tego czasu 
prowadzi się wiele badań w zakresie procesów decyzyjnych w zaopatrzeniu, ról i miejsca 
działów zakupu w organizacji, a także wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych 
na zachowania organizacji w obszarze zaopatrzenia2.

Podejście przedsiębiorstwa do problemu zakupów zależy od wielu czynników, stąd 
praktyki zakupowe firm bardzo się różnią3. Przede wszystkim istotne jest, czy mamy do 
czynienia z tzw. nowym zakupem (zazwyczaj nowy dostawca), zakupem powtarzalnym 
(najczęściej dotychczasowy dostawca) czy też z zakupem sporadycznym (np. wynikają-
cym z sytuacji awaryjnej). Występują również istotne różnice między nabywanymi ro-
dzajami środków produkcji: podstawowe surowce i  materiały ogólnie dostępne, części 
i podzespoły specjalne, czy też specjalistyczne maszyny i urządzenia technologiczne, któ-
re wymagają różnego podejścia i innego zachowania przedsiębiorstwa w procesie zakupu.

Współczesna literatura dotycząca problemów zaopatrzenia przedsiębiorstw zajmuje 
się strategicznym znaczeniem zaopatrzenia dla organizacji, w tym kształtowaniem od-
powiednich stosunków i relacji oraz rozwojem bliskiej współpracy z dostawcami4. Ba-
dacze wymieniają trzy typy stosunków nabywcy i dostawcy: pasywny, niewykluczający 
poszukiwania lepszych rozwiązań; partnerski, zakładający maksymalne zaufanie oraz 
konfliktowy, kiedy dostawca jest traktowany jak przeciwnik, przy czym w przypadkach 
wielu przedsiębiorstw relacje z dostawcami mogą być o wiele lepsze niż z klientami5. 

Relacje między nabywcą a  dostawcą mogą mieć charakter transakcyjny lub też 
opierać się na współpracy6. Relacje transakcyjne bardzo często mają charakter antago-
nistyczny i mogą być związane z realizacją dodatkowych zadań albo funkcji, które nie 



Uwarunkowania zewnętrzne współpracy małych i średnich przedsiębiorstw... 481

są kluczowe dla nabywcy7. Relacjom transakcyjnym towarzyszy również niski poziom 
współzależności między nabywcą a  dostawcą, a  także niewielkie specyficzne korzyści 
takich relacji8. Chociaż zakłada się, że relacje transakcyjne dotyczą krótkiego okresu, 
to w praktyce nabywca może dokonywać wielu transakcji z tym samym dostawcą przez 
dłuższy czas, ciągle lub powtarzając umowy co pewien czas9. 

Relacje opierające się na współpracy są z  zasady bardziej długoterminowe i  ko-
operacyjne. Obejmują zarówno ekonomiczne, jak i społeczne elementy10. Prowadzone 
badania potwierdziły ich bardziej międzyludzki, interpersonalny charakter i  możli-
wość przekształcenia się w ciągłą zasadę prowadzenia biznesu11. Badania wskazują, że 
przedsiębiorstwo nie może skutecznie konkurować na rynku w odosobnieniu, potrze-
buje współpracy z innymi firmami w łańcuchu dostaw, czemu towarzyszy wzajemność, 
współzależność i długoterminowość związków12. Dla relacji  zachodzących we współpra-
cy nabywca – dostawca charakterystyczne jest myślenie w kategoriach „my”, a nie „ja”13. 

Większość przeprowadzonych badań wskazuje, że relacje współpracy dostarczają 
większych korzyści i większej przewagi konkurencyjnej niż relacje transakcyjne. Dłu-
goterminowe relacje współpracy nabywca – dostawca obniżają koszty transakcyjne14, 
umożliwiają poprawę jakości i dostarczają dostawcy wiarygodnych klientów15, a także 
wpływają na wzrost sprzedaży i dochodowości u samych dostawców16 oraz poprawiają 
rozpoznawalność marki, podnoszą poziom usług, zwiększają elastyczność działań i za-
dowolenie klienta końcowego17. Jednakże, równocześnie istnieją badania wskazujące, 
że wspólne inicjatywy nie spełniają jednakowo oczekiwań obu stron18 lub trudno jest 
zidentyfikować korzyści płynące ze współpracy19, a ponadto istnieją problemy z urucho-
mieniem i utrzymaniem bardziej trwałych relacji20.

Zespół działań mieszczących się pod pojęciem marketingu zakupów jest najbardziej 
przydatny przede wszystkim przy zakupach materiałów podstawowych w dużych przed-
siębiorstwach produkcyjnych i to głównie w podmiotach o znacznych rozmiarach po-
wtarzalnej produkcji – seryjnej, wielkoseryjnej i masowej21. W tym zakresie i obszarze 
występuje najwięcej badań. Ale istotne wydaje się rozpoznanie działań realizowanych 
w  ramach marketingu zakupów przez małe i  średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, 
stanowiące podstawę gospodarek narodowych. Badania praktyk współpracy małych 
i średnich przedsiębiorstw z głównymi dostawcami są nadal fragmentaryczne i w wielu 
obszarach wymagają uzupełnienia i zrozumienia22. 

Metodyka badań

Badania empiryczne przeprowadzono w 2008 r. wśród małych i średnich przedsię-
biorstw produkcyjnych południowej Polski, głównie województwa śląskiego. Większość 
badanej grupy stanowiły małe przedsiębiorstwa, tj. zatrudniające od 10 do 49 pracow-
ników włącznie (51,97  %). Pozostałą część stanowiły średnie przedsiębiorstwa, tj. za-
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trudniające od 50 do 249 pracowników włącznie. Badaniami nie objęto mikroprzed-
siębiorstw. Według EKD sekcji Przetwórstwo przemysłowe najwięcej przedsiębiorstw 
prowadziło działalność sklasyfikowaną w grupie 4 – przemysł niskiej techniki (53,71 %) 
oraz w grupie 3 – przemysł średnio niskiej techniki (33,62%).

W badaniach wykorzystano metodę ankietową. Badaniami objęto lata 2005–2007. Ankie-
ty zostały dostarczone do przedsiębiorstw wybranych zgodnie z zasadami doboru losowego, 
natomiast warunkiem przyjęcia ankiety do analizy było wypełnienie standardowej metryczki 
z podstawowymi informacjami o przedsiębiorstwie (nazwa, siedziba, wielkość zatrudnienia, 
forma prawna itp.). Uzyskano 229 ankiet – przedsiębiorstwa wypełniały ankietę samodziel-
nie, w niektórych wypadkach informacje sprecyzowano w trakcie dodatkowych spotkań. 

Uzyskane dane statystyczne zostały opracowane za pomocą programu Statistica 
w aspekcie ilościowym i jakościowym. Do weryfikacji ilościowej wykorzystano tablice 
kontyngencji, natomiast do weryfikacji jakościowej wykorzystano test chi-kwadrat oraz 
nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji – test Kruskala–
Wallisa uzupełniony o test mediany.

Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy podstawowe elementy oto-
czenia przedsiębiorstwa – klienci i konkurenci – wpływają na relacje małych i średnich 
przedsiębiorstw wytwórczych z ich głównymi dostawcami. W ramach badań przedsię-
biorstwa charakteryzowały grupę głównych dostawców, czyli dostawców materiałów 
podstawowych – bezpośrednio produkcyjnych (surowców, półwyrobów, komponen-
tów) – pod kątem wielkości grupy, stopnia jej zmienności, a także określały charakter 
współpracy oraz podejście do partnerskiej współpracy z dostawcami. Uzyskane wska-
zania w tym obszarze zostały przeanalizowane z uwzględnieniem dwóch podstawowych 
elementów otoczenia: klientów i konkurentów; pod uwagę były brane dwa parametry 
elementu: wielkość i poziom zmienności.

Wielkość przedsiębiorstwa a grupa dostawców, 
klientów i konkurentów

W pierwszej części badań przedsiębiorstwa charakteryzowały grupę swoich głów-
nych dostawców, klientów i konkurentów z punktu widzenia wielkości grupy (duża lub 
względnie ograniczona) oraz stopnia zmienności grupy (niezmieniająca się lub istotnie 
zmieniająca się w czasie). Ze względu na to, że wielkość przedsiębiorstwa jest zmien-
ną wpływającą na wiele parametrów jego funkcjonowania istotne stało się sprawdze-
nie związku tej zmiennej ze zmiennymi charakteryzującymi grupę dostawców, klientów 
i konkurentów. W tym celu wykorzystano statystykę chi-kwadrat. Statystyka ta spraw-
dza, czy dwie zmienne jakościowe są ze sobą powiązane. Duże wartości chi-kwadrat 
wskazują na istnienie zależności między dwiema zmiennymi jakościowymi, wartości 
bliskie 0 nie dają dowodu na istnienie zależności.
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Przyjęto hipotezy początkowe zakładające niezależność dwóch zmiennych jakościo-
wych, wielkości przedsiębiorstwa (WIEL) i odpowiednio: wielkości grupy głównych do-
stawców (DOST1), zmienności grupy głównych dostawców (DOST2), wielkości grupy 
klientów (KLIE1), zmienności grupy klientów (KLIE2), wielkości grupy konkurentów 
(KONK1) i zmienności grupy konkurentów (KONK2). Wskazania w zakresie wielkości 
i zmienności grupy głównych dostawców przedstawiono w tabeli 1, w zakresie wielkości 
i zmienności grupy klientów – w tabeli 2, a grupy konkurentów – w tabeli 3.

TABelA 1.  Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie wielkości i zmienności grupy 
głównych dostawców z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa

Wyszczególnienie
Wielkość Zmienność

Ogółem
DOST1/1 DOST1/2 DOST2/1 DOST2/2

WIEL1 Liczność wiersza 43 76 21 98 119

% całości 18,777 33,188 9,170 42,795 51,965

WIEL2 Liczność wiersza 46 64 20 90 110

% całości 20,087 27,948 8,734 39,301 48,035

Razem w kolumnie 89 140 41 188 229

% całości (229) 38,865 61,135 17,904 82,096

Chi-kwadrat (df = 1) 0,78 0,01

P – poziom istotności 0,3780 0,9160

WIEL1 – małe przedsiębiorstwa (10–49 pracowników włącznie)
WIEL2 – przedsiębiorstwa średniej wielkości (50–249 pracowników włącznie)
DOST1/1 – duża grupa dostawców
DDOST1/2 – względnie ograniczona grupa dostawców
DDOST2/1 – grupa dostawców istotnie zmieniająca się w czasie
DOST2/2 – grupa dostawców zasadniczo niezmieniająca się w czasie

Źródło: Badania własne.

Większość badanych przedsiębiorstw określiło grupę swoich dostawców jako 
„względnie ograniczoną” – 140 podmiotów (tj. 61,14 % ogółu wskazań) oraz „niezmie-
niającą się zasadniczo w czasie” – 188 podmiotów (tj. 82,10 % ogółu wskazań). 

W przypadku wielkości grupy klientów wskazania rozłożyły się mniej więcej po rów-
no, natomiast większość badanych przedsiębiorstw określiło grupę swoich klientów jako 
„niezmieniającą się zasadniczo w czasie” – 137 podmiotów (tj. 59,82 % ogółu wskazań).
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W  przypadku grupy konkurentów większość badanych przedsiębiorstw określiło 
grupę swoich konkurentów jako „względnie ograniczoną” – 156 podmiotów (tj. 68,12 % 
ogółu wskazań) oraz „niezmieniającą się zasadniczo w  czasie” – 144 podmiotów (tj. 
62,88 % ogółu wskazań).

TABelA 2. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie wielkości i zmienności grupy 
klientów z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa

Wyszczególnienie
Wielkość Zmienność

Ogółem
KLIE1/1 KLIE1/2 KLIE2/1 KLIE2/2

WIEL1 Liczność wiersza 60 59 53 66 119

% całości 26,201 25,764 23,144 28,821 51,965

WIEL2 Liczność wiersza 52 58 39 71 110

% całości 22,707 25,328 17,031 31,004 48,035

Razem w kolumnie 112 117 92 137 229

% całości (229) 48,908 51,092 40,175 59,825 4c4,594

Chi-kwadrat (df = 1) 0,23 1,96

P – poziom istotności 0,6340 0,1613

WIEL1 – małe przedsiębiorstwa (10–49 pracowników włącznie)
WIEL2 – przedsiębiorstwa średniej wielkości (50–249 pracowników włącznie)
KLIE1/1 – duża grupa klientów
KLIE1/2 – względnie ograniczona grupa klientów  
KKLIE2/1 – grupa klientów istotnie zmieniająca się w czasie
KKLIE2/2 – grupa klientów zasadniczo niezmieniająca się w czasie

Źródło: Badania własne.

Z analizy wartości statystyk chi-kwadrat wynika, że nie można odrzucić przy-
jętych hipotez początkowych o  niezależności badanych zmiennych jakościowych. 
Wartości statystyk chi-kwadrat są w każdym analizowanym przypadku bliskie 0, co 
oznacza, że wielkość przedsiębiorstwa (WIEL) i odpowiednio: wielkość grupy głów-
nych dostawców (DOST1), zmienność grupy głównych dostawców (DOST2), wiel-
kość grupy klientów (KLIE1), zmienność grupy klientów (KLIE2), wielkość grupy 
konkurentów (KONK1) i  zmienność grupy konkurentów (KONK2) są niezależne. 
Oznacza to, że w dalszych analizach wielkość przedsiębiorstwa nie będzie zmienną 
wpływającą na wyniki.
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TABelA 3. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie wielkości i zmienności grupy 
konkurentów z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa

Wyszczególnienie
Wielkość Zmienność

Ogółem
KONK1/1 KONK1/2 KONK2/1 KONK2/2

WIEL1 Liczność wiersza 37 82 47 72 119

% całości 16,157 35,808 20,524 31,441 51,965

WIEL2 Liczność wiersza 36 74 38 72 110

% całości 15,721 32,314 16,594 31,441 48,035

Razem w kolumnie 73 156 85 144 229

% całości (229) 31,878 68,122 37,118 62,882

Chi-kwadrat (df = 1) 0,07 0,60

P – poziom istotności 0,7908 0,4385

WIEL1 – małe przedsiębiorstwa (10–49 pracowników włącznie)
WIEL2 – przedsiębiorstwa średniej wielkości (50–249 pracowników włącznie)
KONK1/1 – duża grupa konkurentów
KKONK1/2 – względnie ograniczona grupa konkurentów
KONK2/1 – grupa konkurentów istotnie zmieniająca się w czasie  
KKONK2/2 – grupa konkurentów zasadniczo niezmieniająca się w czasie

Źródło: Badania własne.

Charakter współpracy z głównymi dostawcami

Na podstawie analizy źródeł literaturowych, określono 4 podstawowe rozwiązania 
opisujące możliwy charakter współpracy z głównymi dostawcami:

 • A1 – stosunki z dostawcami opierają się jedynie na krótkoterminowych umowach,
 • A2 – stosunki z dostawcami uwzględniają umowy zarówno krótko-, jak i długoter-

minowe,
 • A3 – w razie potrzeby przedsiębiorstwo nawiązuje partnerską współpracę z wybra-

nymi dostawcami,
 • A4 – podstawowi dostawcy mają specjalny status i są włączani do procesu ciągłego 

doskonalenia produktów.
Rozwiązania oznaczone jako A1 i A2 mają charakter bardziej formalny – transak-

cyjny, a oznaczone jako A3 i A4 – bardziej partnerski. Przedsiębiorstwa mogły wskazać 
tylko jedną opcję, która najlepiej odpowiada sytuacji w tym zakresie. Wskazania przed-
siębiorstw z uwzględnieniem specyfiki otoczenia klienckiego przedstawiono w tabeli 4, 
natomiast otoczenia konkurencyjnego – w tabeli 5.
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TABelA 4. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie charakteru współpracy z głównymi 
dostawcami z uwzględnieniem wielkości i zmienności grupy klientów

Wyszczególnienie
Charakterystyka grupy klientów

RazemKLIE1/1-
KLIE2/1

KLIE1/1-
KLIE2/2

KLIE1/2-
KLIE2/1

KLIE1/2-
KLIE2/2

A1 Liczność wiersza 7 3 5 7 22

% kolumny 13,73 5,08 12,82 8,75

% wiersza 31,82 13,64 22,73 31,82

A2 Liczność wiersza 21 27 23 38 109

% kolumny 41,18 45,76 58,97 47,50

% wiersza 19,27 24,77 21,10 34,86

A3 Liczność wiersza 15 11 8 27 61

% kolumny 29,41 18,64 20,51 33,75

% wiersza 24,59 18,03 13,11 44,26

A4 Liczność wiersza 8 18 3 8 37

% kolumny 15,69 30,51 7,69 10,00

% wiersza 21,62 48,65 8,11 21,62

Razem w kolumnie 51 59 39 80 229

% całości (229) 22,27 25,76 17,03 34,93

Chi-kwadrat (df = 9) 18,9465

P – poziom istotności 0,0256

Współczynnik kontyngencji 0,2764

A1 – stosunki z dostawcami opierają się jedynie na krótkoterminowych umowach
A2 – stosunki z dostawcami uwzględniają umowy zarówno krótko-, jak i długoterminowe
A3 – w razie potrzeby przedsiębiorstwo nawiązuje partnerską współpracę z wybranymi dostawcami
A4 – podstawowi dostawcy mają specjalny status i są włączani do procesu ciągłego doskonalenia 
produktów
KLIE1/1-KLIE2/1 – duża grupa klientów istotnie zmieniająca się w czasie
KLIE1/1-KLIE2/2 – duża grupa klientów zasadniczo niezmieniająca się w czasie 
KKLIE1/2-KLIE2/1 – względnie ograniczona grupa klientów istotnie zmieniająca się w czasie
KLIE1/2-KLIE2/2 – względnie ograniczona grupa klientów zasadniczo niezmieniająca się w czasie

Źródło: Badania własne.
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TABelA 5. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie charakteru współpracy z głównymi 
dostawcami z uwzględnieniem wielkości i zmienności grupy konkurentów

Wyszczególnienie
Charakterystyka grupy konkurentów

RazemKONK1/1-
KONK2/1

KONK1/1-
KONK2/2

KONK1/2-
KONK2/1

KONK1/2-
KONK2/2

A1 Liczność wiersza 1 3 7 11 22

% kolumny 2,63 13,64 14,89 10,09

% wiersza 4,55 1,31 31,82 50,00

A2 Liczność wiersza 14 18 18 59 109

% kolumny 36,84 51,43 38,30 54,13

% wiersza 12,84 16,51 16,51 54,13

A3 Liczność wiersza 16 7 14 24 61

% kolumny 42,11 20,00 29,79 22,02

% wiersza 26,23 11,48 22,95 39,34

A4 Liczność wiersza 7 7 8 15 37

% kolumny 18,42 20,00 17,02 13,76

% wiersza 18,92 18,92 21,62 40,54

Razem w kolumnie 38 35 47 109 229

% całości (229) 16,59 15,28 20,52 47,60

Chi-kwadrat (df = 9) 12,1091

P – poziom istotności 0,2072

Współczynnik kontyngencji 0,2241

A1 – stosunki z dostawcami opierają się jedynie na krótkoterminowych umowach
A2 – stosunki z dostawcami uwzględniają umowy zarówno krótko-, jak i długoterminowe
A3 – w razie potrzeby przedsiębiorstwo nawiązuje partnerską współpracę z wybranymi dostawcami
A4 – podstawowi dostawcy mają specjalny status i są włączani do procesu ciągłego
 doskonalenia produktów
KONK1/1-KONK2/1 – duża grupa konkurentów istotnie zmieniająca się w czasie
KKONK1/1-KONK2/2 – duża grupa konkurentów zasadniczo niezmieniająca się w czasie 
KKONK1/2-KONK2/1 – względnie ograniczona grupa konkurentów istotnie zmieniająca się w czasie
KONK1/2-KONK2/2 – względnie ograniczona grupa konkurentów zasadniczo niezmieniająca się w czasie

Źródło: Badania własne
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Analizując wskazania dotyczące charakteru współpracy z głównymi dostawcami moż-
na stwierdzić, że w  przypadku największej grupy przedsiębiorstw (109 z  229) stosunki 
z dostawcami uwzględniają umowy zarówno krótko-, jak i długoterminowe (rozwiązanie 
A2), czyli mają charakter głównie transakcyjny. Równocześnie, największa grupa przed-
siębiorstw charakteryzuje się względnie ograniczoną grupą klientów zasadniczo nie-
zmieniającą się w czasie (KLIE1/2-KLIE2/2). Równocześnie, z analizy wartości statystyki 
chi-kwadrat wynika, że hipotezę początkową o niezależności badanych zmiennych jako-
ściowych „charakter współpracy z dostawcami (A)” i „charakterystyka grupy klientów” 
można odrzucić na poziomie istotności p < 0,05. Oznacza to, że zmienne te są zależne.

Natomiast, analizując wskazania dotyczące charakteru otoczenia konkurencyjnego, 
można stwierdzić, że największa grupa przedsiębiorstw charakteryzuje się względnie 
ograniczoną grupą konkurentów zasadniczo niezmieniającą się w  czasie (KONK1/2-
KONK2/2) – tabela 5.

Równocześnie z analizy wartości statystyki chi-kwadrat wynika, że hipotezy począt-
kowej o niezależności badanych zmiennych jakościowych „charakter współpracy z do-
stawcami (A)” i „charakterystyka grupy konkurentów” nie można odrzucić (p > 0,05). 
Oznacza to, że zmienne te są niezależne.

Partnerska współpraca z głównymi dostawcami

Również w ramach tego samego zagadnienia, na podstawie literatury przedmiotu 
określono 4 podstawowe rozwiązania opisujące możliwe podejścia przedsiębiorstw do 
partnerskiej współpracy z głównymi dostawcami:

 • B1 – partnerska współpraca z dostawcami nie istnieje,
 • B2 – podstawowi dostawcy są znani, ale najczęściej nie ma partnerskiej współpracy,
 • B3 – istnieje określony „portfel współpracy” i  jest on istotny dla działań przedsię-

biorstwa,
 • B4 – partnerska współpraca jest istotą strategii działania przedsiębiorstwa.

Także w tym przypadku przedsiębiorstwa mogły wskazać tylko jedno rozwiązanie, 
które najlepiej odpowiada sytuacji w tym zakresie. Wskazania przedsiębiorstw przeana-
lizowano z uwzględnieniem wielkości i zmienności grupy klientów w tabeli 6, a grupy 
konkurentów – w tabeli 7.

Analizując wskazania dotyczące partnerskiej współpracy z głównymi dostawcami, 
można stwierdzić, że w przypadku największej grupy przedsiębiorstw (85 z 229) istnieje 
określony „portfel współpracy” i  jest on istotny dla działań przedsiębiorstwa (rozwią-
zanie B3). Równocześnie, z analizy wartości statystyki chi-kwadrat wynika, że hipotezę 
początkową o niezależności badanych zmiennych „partnerska współpraca z dostawcami 
(B)” i „charakterystyka grupy klientów” można odrzucić na poziomie istotności p < 0,05. 
Oznacza to, że zmienne te są zależne. 
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TABelA 6. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie partnerskiej współpracy z głównymi 
dostawcami z uwzględnieniem wielkości i zmienności grupy klientów

Wyszczególnienie
Charakterystyka grupy klientów

RazemKLIE1/1-
KLIE2/1

KLIE1/1-
KLIE2/2

KLIE1/2-
KLIE2/1

KLIE1/2-
KLIE2/2

B1

Liczność wiersza 2 2 2 2 8

% kolumny 3,92 3,39 5,13 2,50

% wiersza 25,00 25,00 25,00 25,00

B2

Liczność wiersza 9 11 17 23 60

% kolumny 17,65 18,64 43,59 28,75

% wiersza 15,00 18,33 28,33 38,33

B3

Liczność wiersza 23 18 8 36 85

% kolumny 45,10 30,51 20,51 45,00

% wiersza 27,06 21,18 9,41 42,35

B4

Liczność wiersza 17 28 12 19 76

% kolumny 33,33 47,46 30,77 23,75

% wiersza 22,37 36,84 15,76 25,00

Razem w kolumnie 51 59 39 80 229

% całości (229) 22,27 25,76 17,03 34,93

Chi-kwadrat (df = 9) 19,6039

P – poziom istotności 0,0205

Współczynnik kontyngencji 0,2808

B1 – partnerska współpraca z dostawcami nie istnieje
B2 – podstawowi dostawcy są znani, ale najczęściej nie ma partnerskiej współpracy
B3 – istnieje określony „portfel współpracy” i jest on istotny dla działań przedsiębiorstwa
B4 – partnerska współpraca jest istotą strategii działania przedsiębiorstwa
KLIE1/1-KLIE2/1 – duża grupa klientów istotnie zmieniająca się w czasie
KLIE1/1-KLIE2/2 – duża grupa klientów zasadniczo niezmieniająca się w czasie 
KLIE1/2-KLIE2/1 – względnie ograniczona grupa klientów istotnie zmieniająca się w czasie
KLIE1/2-KLIE2/2 – względnie ograniczona grupa klientów zasadniczo niezmieniająca się w czasie

Źródło: Badania własne.
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TABelA 7. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie partnerskiej współpracy z głównymi 
dostawcami z uwzględnieniem wielkości i zmienności grupy konkurentów

Wyszczególnienie
Charakterystyka grupy konkurentów

RazemKONK1/1-
KONK2/1

KONK1/1-
KONK2/2

KONK1/2-
KONK2/1

KONK1/2-
KONK2/2

B1

Liczność wiersza 1 2 1 4 8

% kolumny 2,63 5,71 2,13 3,67

% wiersza 12,50 25,00 12,50 50,00

B2

Liczność wiersza 10 4 15 31 60

% kolumny 26,32 11,43 31,91 28,44

% wiersza 16,67 6,67 25,00 51,67

B3

Liczność wiersza 13 12 18 42 85

% kolumny 34,21 34,29 38,30 38,53

% wiersza 15,29 14,12 21,18 49,41

B4

Liczność wiersza 14 17 13 32 76

% kolumny 36,84 48,57 27,66 29,36

% wiersza 18,42 22,37 17,11 42,11

Razem w kolumnie 38 35 47 109 229

% całości (229) 16,59 15,28 20,52 47,60

Chi-kwadrat (df = 9) 8,3469

P – poziom istotności 0,4996

Współczynnik kontyngencji 0,1875

B1 – partnerska współpraca z dostawcami nie istnieje
B2 – podstawowi dostawcy są znani, ale najczęściej nie ma partnerskiej współpracy
B3 – istnieje określony „portfel współpracy” i jest on istotny dla działań przedsiębiorstwa
B4 – partnerska współpraca jest istotą strategii działania przedsiębiorstwa
KONK1/1-KONK2/1 – duża grupa konkurentów istotnie zmieniająca się w czasie
KONK1/1-KONK2/2 – duża grupa konkurentów zasadniczo niezmieniająca się w czasie 
KONK1/2-KONK2/1 – względnie ograniczona grupa konkurentów istotnie zmieniająca się w czasie
KONK1/2-KONK2/2 – względnie ograniczona grupa konkurentów zasadniczo niezmieniająca się w czasie

Źródło: Badania własne.
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Natomiast z analizy wartości statystyki chi-kwadrat wynika, że hipotezy początko-
wej o niezależności badanych zmiennych jakościowych „partnerska współpraca z do-
stawcami (B)” i „charakterystyka grupy konkurentów” nie można odrzucić (p > 0,05). 
Oznacza to, że zmienne te są niezależne – tabela 7.

Klienci a współpraca z głównymi dostawcami

Uwzględniając ustalenia o współzależności badanych zmiennych jakościowych „cha-
rakter współpracy z dostawcami” i „partnerska współpraca z dostawcami” a „charakte-
rystyka grupy klientów”, istotne stało się zweryfikowanie, który z parametrów: „wielkość 
grupy” czy też „zmienność grupy” klientów ma w tym przypadku wpływ decydujący. 
Do weryfikacji wykorzystano nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej anali-
zy wariancji – test Kruskala–Wallisa uzupełniony o test mediany.

W związku z tym przyjęto hipotezy wyjściowe, zakładające brak istotnej statystycznie róż-
nicy w zakresie charakteru współpracy oraz partnerskiej współpracy z głównymi dostawcami 
między przedsiębiorstwami o różnej wielkości grupy klientów i zmienności grupy klientów. 
Hipotezy alternatywne zakładały istnienie statystycznie istotnych różnic w  tym zakresie. 
W tabeli 8 zestawiono wyniki analizy wariancji dla przyjętych zmiennych zależnych: A – cha-
rakter współpracy z dostawcami i B – partnerska współpraca z dostawcami oraz zmiennych 
grupujących: KLIE1 – wielkość grupy klientów i KLIE2 – zmienność grupy klientów.

Z uzyskanych analiz wynika, że dla założonego poziomu istotności α = 0,05 tylko 
założone hipotezy wyjściowe dotyczące zmiennej grupującej KLIE1 można odrzucić. 
Dla zmiennych zależnych A i B poziom prawdopodobieństwa, zarówno dla testu Kru-
skala–Wallisa, jak i dla testu chi-kwadrat, jest istotnie niższy od założonego poziomu 
istotności α. W związku z tym można przyjąć, że istnieje statystycznie istotna różnica 
w zakresie charakteru współpracy oraz partnerskiej współpracy z głównymi dostawcami 
między przedsiębiorstwami o różnej wielkości grupy klientów. Natomiast nie ma istotnej 
statystycznie różnicy w przypadku zmienności grupy klientów. 

Do określenia, na czym polegają różnice w  zakresie charakteru współpracy oraz 
partnerskiej współpracy z głównymi dostawcami między przedsiębiorstwami o różnej 
wielkości grupy klientów, wykorzystano tablice kontyngencji – tabele 9 i 10.

Z porównania liczności wskazań w pozycjach „% kolumny” między dwiema analizo-
wanymi grupami przedsiębiorstw wynika, że w przedsiębiorstwach o dużej grupie klien-
tów istotnie częściej podstawowi dostawcy mają specjalny status i są włączani do procesu 
ciągłego doskonalenia produktów, niż w przypadku przedsiębiorstw o względnie ogra-
niczonej grupie klientów. Równocześnie, z porównania liczności wskazań w pozycjach 
„% kolumny” między dwiema analizowanymi grupami przedsiębiorstw – tabela 10 – 
wynika, że w grupie przedsiębiorstw o dużej grupie klientów także istotnie częściej istotą 
strategii działania przedsiębiorstwa jest partnerska współpraca z głównymi dostawcami.
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TABelA 8. Wyniki jednoczynnikowej nieparametrycznej analizy wariancji dla badanych 
zmiennych zależnych i zmiennych grupujących

Statystyki nieparametryczne dla wielu niezależnych grup
Poziom istotności α = 0,05

Grupująca KLIE1 KLIE2

ANOVA rang Kruskala–Wallisa

Zmienne zależne A B A B

Liczność grupy 1 112 112 92 92

Suma rang grupy 1 13.748,00 14.106,00 9.812,00 10.163,00

Liczność grupy 2 117 117 137 137

Suma rang grupy 2 12.587,00 12.229,00 16.523,00 16.172,00

H – wartość testu Kruskala–Wallisa 4,4552 6,6919 2,8122 0,8048

p – poziom prawdopodobieństwa dla H 0,0131 0,0097 0,0935 0,3696

Test mediany

Ogólna mediana 2,00 3,00 2,00 3,00

Chi-kwadrat 3,8348 4,8315 1,4180 0,1925

df – ilość stopni 1 1 1 1

p – poziom prawdopodobieństwa dla Chi 0,0356 0,0279 0,2133 0,6608

KLIE1 – wielkość grupy klientów (1 – duża lub 2 – względnie ograniczona)
KLIE2 – zmienność grupy klientów (1 – istotnie zmieniająca się w czasie lub 2 – zasadniczo niezmienna 
w czasie)
A – charakter współpracy z dostawcami (A1, A2, A3, A4 – tabela 4)
B – partnerska współpraca z dostawcami (B1, B2, B3, B4 – tabela 6)

Źródło: Badania własne.

TABelA 9. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie charakteru współpracy z dostawcami 
z uwzględnieniem wielkości grupy klientów

Wyszczególnienie A1 A2 A3 A4 Razem

KLIE1/1

Liczność wiersza 10 49 27 26 112

% kolumny 45,45 44,95 44,26 70,27

% wiersza 8,93 43,75 24,11 23,21
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Wyszczególnienie A1 A2 A3 A4 Razem

KLIE1/2

Liczność wiersza 12 60 34 11 117

% kolumny 54,55 55,05 55,74 29,73

% wiersza 10,26 51,28 29,06 9,40

Razem w kolumnie 22 109 61 37 229

% całości (229) 9,60 47,60 26,64 16,16

KLIE1/1 – duża grupa klientów
KLIE1/2 – względnie ograniczona grupa klientów
A1 – stosunki z dostawcami opierają się jedynie na krótkoterminowych umowach
A2 – stosunki z dostawcami uwzględniają umowy zarówno krótko-, jak i długoterminowe
A3 – w razie potrzeby przedsiębiorstwo nawiązuje partnerską współpracę z wybranymi dostawcami
A4 – podstawowi dostawcy mają specjalny status i są włączani do procesu ciągłego doskonalenia produktów

Źródło: Badania własne.

TABelA 10. Wyniki analizy liczności wskazań w zakresie partnerskiej współpracy 
z dostawcami z uwzględnieniem wielkości grupy klientów

Wyszczególnienie B1 B2 B3 B4 Razem

KLIE1/1 Liczność wiersza 4 21 42 45 112

% kolumny 50,00 35,00 49,41 59,21

% wiersza 3,57 18,75 37,50 40,18

KLIE1/2 Liczność wiersza 4 39 43 31 117

% kolumny 50,00 65,00 50,59 40,79

% wiersza 3,42 33,33 36,75 26,50

Razem w kolumnie 8 60 85 76 229

% całości (229) 3,49 26,20 37,12 33,19

KLIE1/1 – duża grupa klientów
KLIE1/2 – względnie ograniczona grupa klientów
B1 – partnerska współpraca z dostawcami nie istnieje
B2 – podstawowi dostawcy są znani, ale najczęściej nie ma partnerskiej współpracy
B3 – istnieje określony „portfel współpracy” i jest on istotny dla działań przedsiębiorstwa
B4 – partnerska współpraca jest istotą strategii działania przedsiębiorstwa

Źródło: Badania własne.

cd. tabeli 9
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Podsumowanie i wnioski końcowe
Celem przeprowadzonych w artykule analiz było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 

czy podstawowe elementy otoczenia – klienci i konkurenci wpływają na relacje małe-
go i średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego z  jego głównymi dostawcami. Analizy 
i oceny uwzględniały wielkość badanej firmy, a  także stopień zmienności elementów: 
klienci i konkurenci – zasadniczo niezmienny lub istotnie zmieniający się w czasie oraz 
ich wielkość – względnie ograniczona lub duża grupa. 

Większość badanych przedsiębiorstw określiło zarówno grupę swoich dostawców, 
jak i klientów oraz konkurentów jako „niezmieniającą się zasadniczo w czasie” i „względ-
nie ograniczoną”. Dysponowanie względnie ograniczoną liczbowo i niezmieniającą się 
istotnie w czasie grupą dostawców przemawiałoby raczej za tworzeniem bardziej part-
nerskich relacji z dostawcami szczególnie w sytuacji, gdy grupy klientów i konkurentów 
również nie zmieniają się zasadniczo i są względnie ograniczone ilościowo. 

Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku największej grupy przedsiębiorstw 
stosunki z  głównymi dostawcami mają charakter głównie transakcyjny. Ponadto tylko 
w przypadku jednego parametru – wielkości grupy klientów można zaobserwować zmianę 
we wskazaniach badanych przedsiębiorstw dotyczących charakteru współpracy i partnerskiej 
współpracy z głównymi dostawcami. W przedsiębiorstwach o dużej grupie klientów istotnie 
częściej podstawowi dostawcy mają specjalny status i są włączani do procesu ciągłego dosko-
nalenia produktów niż w przypadku przedsiębiorstw o względnie ograniczonej grupie klien-
tów. Równocześnie w grupie przedsiębiorstw o dużej grupie klientów także istotnie częściej 
istotą strategii działania przedsiębiorstwa jest partnerska współpraca z głównymi dostawcami.

Charakter otoczenia – wielkość grupy konkurentów i jej zmienność a także zmien-
ność grupy klientów – nie wpływa na zachowania małych i  średnich przedsiębiorstw 
względem głównych dostawców. 

W przeprowadzonych badaniach uwzględniono tylko dwa parametry wybranych ele-
mentów otoczenia. Planowane jest rozszerzenie analiz o takie aspekty, jak: klient krajowy, 
zagraniczny, indywidualny, producent wyrobów finalnych oraz konkurencja krajowa czy też 
zagraniczna. W tym kierunku należałoby również przeanalizować głównych dostawców. 
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external determinants of the cooperation  
of small- and medium-sized enterprises with the main suppliers

Summary

This paper presents the results of the own studies conducted in 2008 on 229 small- 
and medium- sized manufacturing companies from the different businesses. The objec-
tive of this study was to analyse the impact of selected elements of environment on the 
character of the relationship of tested enterprises with their main suppliers. The analysis 
and evaluation included the size of the tested enterprises, the size of the selected ele-
ments, as well as the degree of the changeability of the element - fundamentally un-
changing or changing significantly over time. Modified contingency tables were used to 
perform quantitative verifications, whereas to perform qualitative verifications, a non-
parametrical Chi-square test, as well as a non-parametrical equivalent of the single-
factor variance analysis, Kruskal-Wallis test, was used.
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Innowacja w dziedzinie wartości 
w mikroprzedsiębiorstwie

Wprowadzenie

Wraz z postępującą integracją gospodarki światowej coraz większego znaczenia 
nabiera zdolność konkurowania przedsiębiorstw w wymiarze globalnym. Zewnętrz-
ne uwarunkowania wymuszają na firmach konieczność poszukiwania sposobów 
przeciwstawienia się wzmożonej konkurencji. Jednym z  takich sposobów jest po-
szukiwanie rozwiązań we współpracy z innymi organizacjami: firmami, instytucja-
mi otoczenia biznesu czy instytucjami naukowymi. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują na ważną rolę powiązań przedsiębiorstw z innymi organizacjami w tworze-
niu innowacji. Powiązania te umożliwiają przedsiębiorstwom o ograniczonym dostę-
pie do wiedzy pozyskiwanie jej z zewnątrz, co umożliwia im generowanie nowych 
pomysłów. 

Przedsiębiorstwa, chcąc zapewnić sobie warunki rozwoju, muszą obserwować zmia-
ny zachodzące w otoczeniu swego działania, dokonywać diagnozy szans i zagrożeń, po-
szukiwać nowych możliwości działania i odpowiadać na wyzwania otoczenia nowymi 
technologiami, wyrobami, usługami, formami organizacji1. Powinny one reagować na 
zmiany zachodzące w otoczeniu i  same wprowadzać zmiany, pod postacią innowacji. 
W najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach rośnie złożoność wiedzy i techniki, co 
z kolei zwiększa rolę powiązań między przedsiębiorstwami a innymi podmiotami jako 
sposobu na zdobywanie specjalistycznej wiedzy. W krajach tych następuje również roz-
wój innowacji w sektorze usług, w tym usług biznesowych.

Celem opracowania jest zaprezentowanie możliwości tworzenia innowacji w dzie-
dzinie wartości będącej efektem współpracy mikroprzedsiębiorstwa z  otoczeniem. 
W artykule przedstawione zostały teoretyczne aspekty innowacji w dziedzinie wartości 
oraz możliwości współpracy przedsiębiorstwa z instytucją otoczenia biznesu oraz sferą 
nauki. Jako przykład takiej współpracy zaprezentowany zostanie projekt „Wiedza i prak-
tyka – klucz do sukcesu w biznesie”, który stanowi również praktyczny przykład inno-
wacji w dziedzinie wartości będącej efektem współpracy przedsiębiorstwa z instytucją 
otoczenia biznesu oraz pracownikiem naukowym.
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Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu
Przedsiębiorstwo jest systemem otwartym i jego funkcjonowanie zależy od dopaso-

wania się do elementów otoczenia oraz współpracy z nimi. Firmy nieustannie wymie-
niają swe zasoby z otoczeniem, określanym jako „wszystkie elementy (o bezpośrednim 
i pośrednim oddziaływaniu) znajdujące się poza organizacją, mające związek z jej funk-
cjonowaniem”2 i od niego zależne. 

Do elementów otoczenia o bezpośrednim oddziaływaniu (interesariuszy), zaliczyć 
można osoby i organizacje bezpośrednio wpływające na przedsiębiorstwo, np. akcjona-
riuszy, dostawców, klientów, pracowników, władze państwowe, instytucje otoczenia biz-
nesu, zaś przykładem elementów o pośrednim oddziaływaniu są: technika, gospodarka, 
czy polityka w danym kraju. Otoczenie rozumiane jest również jako środowisko, w któ-
rym przedsiębiorstwo funkcjonuje, odznaczające się określonymi cechami ekonomicz-
nymi, kulturowymi, politycznymi, prawnymi, technologicznymi i regionalnymi. Środo-
wisko to ciągle się zmienia, a przedsiębiorstwo musi na te zmiany skutecznie reagować 
i ulepszać współpracę z różnymi jego elementami3. Obecnie przyjmuje się, że otoczenie 
jest „burzliwe”, czyli takie, w którym zachodzi wiele zmian, m.in.4:

 • rośnie złożoność środowiska i rynku,
 • zwiększa się trudność przewidywania przyszłości,
 • zwiększają się wymagania co do jakości oraz terminowości dostaw i usług serwiso-

wych, spada atrakcyjność innowacji,
 • skraca się czas przenoszenia, opracowania i przechowywania informacji, spada ich 

wartość i użyteczność dla przedsiębiorstwa,
 • rośnie znaczenie wiedzy, najbardziej wszechstronnego zasobu.

Ponieważ problem badawczy podjęty w artykule dotyczy innowacji w dziedzinie war-
tości będącej efektem współpracy przedsiębiorstwa z instytucją otoczenia biznesu, celowe 
jest przedstawienie ich definicji oraz przykładów. 

Instytucje otoczenia biznesu (instytucje wsparcia biznesu) są elementami otocze-
nia o bezpośrednim oddziaływaniu na przedsiębiorstwo. Jest to ogniwo nowoczesnych 
systemów wsparcia rozwoju gospodarczego, obejmujące zróżnicowaną organizacyjnie 
grupę niekomercyjnych instytucji, aktywnych w obszarze wspierania przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia, transferu i komercjalizacji technologii oraz poprawy konkurencyj-
ności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)5. Są to instytucje niedziałające dla zysku 
lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równoważ-
nym dokumencie, świadczące usługi na rzecz sektora MSP6.

Do najważniejszych rodzajów instytucji otoczenia biznesu zaliczyć należy7:
 • jednostki administracji centralnej; np. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści, której zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa 
i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zaso-
bów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP;
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 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • agencje rozwoju regionalnego; np. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego; 

mają one na celu prowadzenie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej regionu; 
mają wypełniać strukturalną lukę między administracją rządową, jednostkami sa-
morządu terytorialnego oraz podmiotami gospodarczymi i bankami;

 • jednostki zaplecza badawczo-rozwojowego; np. laboratoria, instytuty badawcze 
(dawniej jednostki badawczo-rozwojowe), jednostki Polskiej Akademii Nauk;

 • organizacje pracodawców i pracobiorców (np. związki zawodowe);
 • izby i stowarzyszenia producenckie (np. izby gospodarcze i handlowe);
 • instytucje szkoleniowo-doradcze;
 • sektor szkolnictwa wyższego;
 • instytucje wspierające przedsiębiorczość (np. inkubatory przedsiębiorczości8, parki 

przemysłowe9);
 • sieci wspierające przedsiębiorczość i  innowacyjność; np. Krajowy System Usług, 

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Polskie Stowarzyszenie Fundu-
szy Pożyczkowych, Krajowy Punkt Kontaktowy, Krajowa Sieć Ośrodków Informa-
cji Patentowej, Ośrodki Przekazu Innowacji, Naczelna Organizacja Techniczna – Fe-
deracja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; do instytucji koncentrujących swoje 
działania na procesie wspierania innowacyjności firm z sektora MSP dodatkowo za-
liczyć należy: centra transferu technologii10, parki technologiczne11, preinkubato-
ry12, instytucje doradcze i konsultingowe.
Tworzenie instytucji otoczenia biznesu wynika z  potrzeby poszukiwania bez-

piecznych i  trwałych podstaw rozwoju wewnątrz regionów, przy wykorzystaniu 
zaangażowania środowisk lokalnych. Celem ich działania jest zaspokajanie niety-
powych potrzeb, inicjowanie zmian i transformacji lokalnych społeczności. Pełnią 
one na rynku funkcje usługowe, tworząc specyficzną sieciową infrastrukturę in-
stytucjonalną, umożliwiającą dynamizację procesów rozwojowych oraz realizację 
wyznaczonych strategii13.

Szeroki zakres celów oraz konieczność uwzględnienia lokalnych i  regionalnych 
uwarunkowań determinują dużą różnorodność form organizacyjnych instytucji oto-
czenia biznesu. Nie ma jednocześnie jednego, uniwersalnego wzorca organizacyjnego. 
Działalność każdej z nich jest uzależniona od: zasobów uzyskanych od udziałowców, 
przyjętej misji, sprawności i przygotowania merytorycznego pracowników, możliwości 
pozyskiwania zewnętrznych środków na działalność statutową oraz ich odbioru przez 
lokalną społeczność14. Instytucje otoczenia biznesu najczęściej prowadzą działalność 
szkoleniową/oświatową, świadczą usługi informacyjno-doradcze, udzielają pożyczek/ 
/poręczeń kredytów, świadczą doradztwo prawne, pomagają w kojarzeniu partnerów, 
świadczą doradztwo w pozyskiwaniu środków z programów pomocowych oraz doradz-
two dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, wspomagają wdrażanie inno-
wacji oraz transfer technologii15.
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Teoretyczny aspekt innowacji w dziedzinie wartości
Pojęcie i  klasyfikacja innowacji. Zmiany zachodzące w  otoczeniu organizacji są 

rozległe i wielostronne. Uwrażliwienie przedsiębiorstwa na te zmiany może być różne. 
Zależy to głównie od siły zachodzących w otoczeniu zmian oraz siły przedsiębiorstwa 
na rynku. W dobrze zarządzanej organizacji powinny dominować zmiany rozwojowe 
(innowacyjne), których celem jest podniesienie stopnia jej zorganizowania i sprawności 
funkcjonowania, a zwłaszcza obsługi rynku16. 

Każde przedsiębiorstwo, aby się mogło rozwijać, potrzebuje nie tylko zmian, potrze-
buje także innowacji. Dokonując przeglądu literatury, można odnaleźć liczne definicje 
pojęcia „innowacja”. Szczegółowych przeglądów definicji dokonało w  swych pracach 
wielu autorów, m.in. J. Penc17 oraz J. Baruk18. 

J. Penc zauważa, że zakres pojęcia innowacja jest bardzo szeroki: jedni autorzy ter-
min innowacja odnoszą tylko do nowych rozwiązań technologicznych, inni do wszelkich 
zmian uznanych przez ludzi za nowość w stosunku do stanu poprzedniego (zmiany te 
mogą dotyczyć wartości zjawisk kulturowych, obyczajów i poglądów, nowości technicz-
nych, usprawnień organizacyjnych dotyczących wszystkich dziedzin życia społecznego). 
Odnosząc to pojęcie do przedsiębiorstwa, Autor proponuje nadać mu węższy zakres. 
Przyjmuje, że innowacja to „tworzenie lub modyfikowanie procesów, wyrobów, technik 
i metod działania, które są postrzegane przez daną organizację jako nowe oraz postępo-
we w danej dziedzinie i prowadzą do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów 
będących w jej dyspozycji”19.

Z kolei J. Baruk, dokonując oceny poglądów wielu autorów, definiuje innowację 
jako celowo zaprojektowaną przez człowieka zmianę dotyczącą produktu (wprowa-
dzenie do produkcji i na rynek wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych), metod 
wytwarzania (zastosowanie w  produkcji metod nowych lub istotnie ulepszonych), 
organizacji pracy i produkcji (nowe rozwiązania organizacyjne w znaczeniu struktu-
ralnym i procesowym lub istotne udoskonalenie już istniejących) oraz metod zarzą-
dzania zastosowaną po raz pierwszy w danej społeczności, w celu osiągnięcia określo-
nych korzyści społeczno-gospodarczych, spełniającą określone kryteria techniczne, 
ekonomiczne i społeczne20.

W „Podręczniku Oslo”, zawierającym zasady gromadzenia i interpretacji danych do-
tyczących innowacji, definiowana jest ona jako „wdrożenie nowego lub znacząco udo-
skonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej 
lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub 
stosunkach z otoczeniem”21. Pojęcie to dotyczy zmian charakteryzujących się przedsta-
wionymi niżej cechami22.

 • Innowacja wiąże się z niepewnością do co rezultatu działalności innowacyjnej. Nie 
jest wiadomo, jakie będą efekty działalności innowacyjnej, ile czasu i środków będzie 
potrzeba i w jakim stopniu wysiłek ten zakończy się powodzeniem.
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 • Innowacje wymagają inwestycji. Potrzebne inwestycje mogą dotyczyć nabycia środ-
ków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz innych czynności, które 
mogą przynieść potencjalne zyski w przyszłości.

 • Innowacje wiążą się ze transferem wiedzy. Prawa do korzyści płynących z twórczych 
innowacji rzadko są w pełni wykorzystywane przez organizację będącą ich źródłem. 
Również przedsiębiorstwa, w których działalność innowacyjna polega na przyswaja-
niu innowacji z zewnątrz, mogą odnosić korzyści z transferu wiedzy.

 • Innowacje pociągają za sobą wykorzystywanie nowej wiedzy bądź nowe zastoso-
wanie lub połączenie istniejącej wiedzy. Nowa wiedza może być generowana przez 
organizację w trakcie prowadzonej przez nią działalności innowacyjnej lub naby-
wana na zewnątrz. 

 • Innowacje mają na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa przez zy-
skanie przewagi konkurencyjnej (lub zachowanie konkurencyjności), przesuwając 
krzywą popytu na produkty firmy (np. podniesienie jakości produktów, zaoferowa-
nie nowych produktów lub zyskanie nowych rynków lub grup klientów) lub krzy-
wą kosztów firmy (np. redukcja jednostkowych kosztów produkcji, zakupów, dystry-
bucji lub transakcji) lub podnosząc zdolność innowacyjną firmy (np. podniesienie 
zdolności do opracowywania nowych produktów lub procesów).
W  trzech przedstawionych definicjach podkreślony jest aspekt nowości związany 

z  wprowadzeniem innowacji w  organizacji. Autorzy definicji zgadzają się, że dotyczy 
ona produktu, procesu lub metod działania (metod wytwarzania, zarządzania, metody 
marketingowej, metody organizacyjnej). Odnoszą oni pojęcie „innowacja” do praktyki 
gospodarczej i określają cel jej wprowadzenia jako osiągnięcie korzyści społeczno-go-
spodarczych (w tym zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów).

Innowacje są różnie klasyfikowane, w zależności od przyjętych kryteriów. Można wy-
różnić innowacje techniczne, artystyczne, naukowe, społeczne, ekologiczne itd. Według 
kryterium oryginalności zmian można wyróżnić innowacje kreatywne (pierwotne) i imi-
tujące (wtórne). Klasyfikacje tego pojęcia zostały szeroko opisane w literaturze przedmiotu.

Przedsiębiorstwo może dokonywać wielu zmian w swoich metodach działania, w spo-
sobie wykorzystania środków produkcji czy typach wytwarzanych produktów. W „Pod-
ręczniku Oslo” wprowadzony został podział innowacji na cztery typy, które obejmują sze-
roki zakres zmian w działalności firm. W ramach tej klasyfikacji wyróżnić można23: 
1) innowacje produktowe, związane z  wprowadzeniem wyrobu lub usługi, które są 

nowe lub znacząco udoskonalone w  zakresie swoich cech lub zastosowań; zalicza 
się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponen-
tów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech 
funkcjonalnych;

2) innowacje procesowe, polegające na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej 
metody produkcji lub dostawy; do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakre-
sie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania;
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3) innowacje marketingowe, polegające na wdrożeniu nowej metody marketingowej 
wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opa-
kowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej;

4) innowacje organizacyjne, czyli wdrożenie nowej metody organizacyjnej w  przyję-
tych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach 
z otoczeniem.
Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, że ostatecznym celem wszystkich ro-

dzajów działalności innowacyjnej jest poprawa wyników przedsiębiorstwa. Cel ten może 
zostać osiągnięty przez rozwój i  wdrożenie nowych produktów24 i  procesów, nowych 
metod sprzedaży produktów czy zmiany w strukturze organizacyjnej.

Koncepcja innowacji w dziedzinie wartości. Dla wielu przedsiębiorstw najważniej-
szym celem staje się tworzenie wartości dla wszystkich grup interesantów: dla klientów, 
pracowników, akcjonariuszy, dla całego społeczeństwa25. Dzieje się tak dlatego, że klien-
ci kupują te produkty (wyroby i usługi), które postrzegają jako przynoszące im więcej 
wartości niż oferowane przez konkurencję. 

Koncepcję tworzenia wartości dla klientów, ale również dla przedsiębiorstw, sze-
roko omawiają autorzy „Strategii błękitnego oceanu”, W.C. Kim oraz R. Maubor-
gne26. Prezentowana przez nich strategia opiera się na identyfikacji przez przedsię-
biorstwa niewykorzystanych przestrzeni rynkowych i kreowaniu w nich popytu na 
określone produkty oraz usługi. Koncepcja ta koncentruje się na rezygnacji z kon-
kurencji rynkowej na rzecz innowacji wartości. Zdaniem autorów, jedynym sposo-
bem pokonania konkurencji jest zaprzestanie prób jej pokonania. W  swej książce 
kreują rynkowy wszechświat zbudowany z dwóch oceanów: czerwonego i błękitne-
go. Czerwone oceany reprezentują znaną dziś przestrzeń rynkową, branże istniejące, 
a błękitne oceany oznaczają branże dziś nieistniejące, nieznaną przestrzeń rynkową. 
Przedsiębiorstwa, aby zgarnąć dla siebie nowe zyski i nowe szanse wzrostu, muszą 
wyjść poza ramy konkurowania ze sobą: powinny tworzyć błękitne oceany. Za ko-
niecznością tworzenia błękitnych oceanów przemawia również coraz szybszy postęp 
technologiczny, który poprawił produktywność w przemyśle i umożliwił dostawcom 
oferowanie szerokiego wyboru produktów.

Koncepcja innowacji w dziedzinie wartości (innowacji wartości) jest najważniej-
szym elementem strategii błękitnego oceanu. Opiera się ona założeniu, że zamiast 
koncentrować się na pokonaniu konkurencji, należy się koncentrować na tym, by 
konkurencja przestała być istotna. Innowacja wartości to tworzenie nowej wartości 
dla nabywców i własnej firmy, a tym samym otwarcie nowej, wolnej przestrzeni rynko-
wej. Innowacja wartości kładzie jednakowy nacisk na wartość i na innowację. Pojawia 
się wtedy, gdy przedsiębiorstwa łączą w jedną całość innowację z użytecznością, ceną 
i pozycjami kosztowymi27, co przedstawione zostało na rysunku 1. Innowacja wartości 
jest tworzona w obszarze, w którym działania przedsiębiorstwa korzystnie wpływają 
zarówno na strukturę kosztów, jak i na wartość oferowaną nabywcom. Oszczędności 
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kosztowe są czynione przez eliminację i ograniczanie tych czynników, ze względu na 
które nasila się konkurencja w  branży. Wartość dla nabywcy jest zwiększana przez 
wnoszenie i tworzenie elementów, których branża wcześniej nie oferowała. 

RySUNeK 1. Innowacja wartości

Źródło: W.C. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 36.

Przedsiębiorstwo powinno zatem jednocześnie obniżać koszty i  podwyższać 
wartość dla nabywców. Dzięki temu nastąpi wzrost wartości zarówno dla samej or-
ganizacji, jak i dla jej klientów, ponieważ wartość dla nabywcy wynika z użyteczno-
ści i ceny produktów, a wartość dla przedsiębiorstwa wynika z jego cen i kosztów28.

Innowacja w dziedzinie wartości na przykładzie współpracy 
mikroprzedsiębiorstwa z otoczeniem

Przedsiębiorstwo, aby mogło wprowadzać innowacje, musi sobie zapewnić dostęp 
do ich źródeł. Może poszukiwać nowych pomysłów na zewnątrz lub wewnątrz organiza-
cji. Źródła innowacji są wielorakie, jednak najważniejszym z nich jest rynek. Innowacje 
są odpowiedzią na potrzeby rynku, muszą się orientować na rynek i muszą być przez ry-
nek inspirowane29. Ponadto, celem innowacji jest nie tylko zaspokajanie potrzeb rynku, 
ale także ich tworzenie. Wówczas źródłem innowacji stają się nauka i technika30.  

Źródłem innowacji może być wszystko, co rodzi pomysły, projekty i może stać się 
przyczyną wynajdywania rzeczy nowych i wprowadzania ich w życie. Może zatem być 
nim współpraca przedsiębiorstwa z  otoczeniem, a  dokładnie współpraca z  instytucją 
otoczenia biznesu, w tym na przykład z pracownikiem naukowym. Model takiej trój-
członowej współpracy przedstawiony został na rysunku 2.
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RySUNeK 2. Innowacja w dziedzinie wartości jako efekt współpracy mikroprzedsiębiorstwa 
z otoczeniem

Źródło: Opracowanie własne.

Model przedstawia elementy odpowiedzialne za tworzenie wiedzy (pracownik na-
ukowy oraz mikroprzedsiębiorstwo), element odpowiedzialny za umożliwienie prze-
kazywania wiedzy (instytucja otoczenia biznesu) oraz element odpowiedzialny za wy-
korzystanie wiedzy w praktyce (mikroprzedsiębiorstwo). Model opracowany został na 
przykładzie działań podjętych podczas stażu pracownika naukowego w  przedsiębior-
stwie31 w ramach projektu „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”32 zrealizo-
wanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR)33, jako instytucja otoczenia 
biznesu, świadczy pomoc i różne rodzaje wsparcia na rzecz sektora MSP, które mają na 
celu poprawę jego konkurencyjności. Instytucja ta pozyskała środki na nawiązanie trój-
stronnej współpracy i pokrycie jej kosztów, promowała tę współpracę, ułatwiła kontakty 
między sferą nauki a biznesem. Efektem jej działań było doprowadzenie do współpracy 
między nauką a praktyką.
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Pracownik naukowy34 reprezentuje sferę nauki i  do zakresu jego działań należało 
przeprowadzenie badań naukowych. Ich efektem były uogólnienia, wnioski z  badań, 
modele, hipotezy, przedstawione w postaci koncepcji, raportów, narzędzi35. Działania te 
realizowane były w ścisłej współpracy z przedstawicielami mikroprzedsiębiorstwa biorą-
cego udział w projekcie. Efekty prac poddane były weryfikacji w praktyce. 

Najważniejszym elementem modelu jest mikroprzedsiębiorstwo36, które w  ramach 
trójstronnej współpracy przyjęło pracownika naukowego na staż. Działa ono w obszarze 
projektowania i usprawniania logistyki przedsiębiorstw. Wspiera firmy w podejmowaniu 
właściwych decyzji dotyczących logistyki produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej. 
„Główną wartością dostarczaną przez Logisys jest gwarancja, że kompleksowy i obarczony 
ryzykiem projekt logistyczny zostanie wdrożony z sukcesem, w założonym terminie i bu-
dżecie. Gwarancja sukcesu jest możliwa dzięki kompetencjom we wszystkich najważniej-
szych obszarach logistyki, które mają wpływ na efekt końcowy realizowanych projektów. 
Kompetencje te stanowią unikalną ofertę na polskim rynku doradztwa logistycznego”37. 
Inżynierowie i doradcy Logisys posiadają kompetencje w zakresie logistyki produkcji, lo-
gistyki magazynowania i logistyki dystrybucji. Wśród nich można wyróżnić38:

 • kompetencje w  zakresie infrastruktury logistycznej, np. hale magazynowe i  pro-
dukcyjne, place składowania (organizacja przestrzeni: plany, rozkłady, układy, lay-
outy, podział na strefy, inne); elementy składowania i wyposażenia (regały klasyczne, 
przepływowe, antresole, półki, stoły, automatyka logistyczna, ciągi przesyłowe, auto-
maty kompletacyjne, systemy pick-to-light, inne); transport wewnętrzny, (wózki wi-
dłowe, paleciaki, podnośniki, przenośniki, inne); tabor transportowy;

 • kompetencje w zakresie organizacji logistyki, np. procesy logistyczne w aspektach 
takich jak: sekwencja, delegacja, jednoznaczność, raportowanie wykonania, wy-
dajność, elastyczność, ergonomia; zespoły pracowników realizujących procesy lo-
gistyczne (odpowiedzialność, decyzyjność, delegowanie i raportowanie wykonania, 
wydajność, przepustowość, zmianowość); koszty logistyki (mierzenie, efektywność, 
koszt i udział w obrocie firmy); organizacja działu logistyki;

 • kompetencje w  zakresie systemów logistycznych, np. łańcuch dostaw – efektyw-
na współpraca z dostawcami i odbiorcami; sieci dystrybucji (rozmieszczenie geo-
graficzne, polityka kontroli sieci); geografia i lokalizowanie magazynów; integracja 
ogniw w łańcuchu dostaw (systemowa, decyzyjna, organizacyjna, informatyczna, in-
frastrukturalna); outsourcing logistyczny, operatorzy logistyczni; transport.

 • kompetencje w zakresie systemów IT; systemy wspierające logistykę, w tym maga-
zynowe (WMS), transportowe (TMS), produkcyjne (MES), przepływy otoczenia 
zakładu (YMS); systemy zarządzania przedsiębiorstwem i  produkcją (ERP, MRP 
II, MRP); sprzęt i urządzenia do kodów kreskowych; urządzenia i automatyka lo-
gistyczna; integracja systemów i urządzeń; selekcja, analiza wymagań, zarządzanie 
wdrożeniem i  uruchomieniem systemów IT; ocena bezpieczeństwa logistycznego 
w kontekście systemów IT.
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W wyniku współpracy firmy z pracownikiem naukowym powstała strategia rozwoju 
kompetencji oraz wykreowano nowy wizerunek przedsiębiorstwa (zrealizowano projekt 
marketingowy będący osią kampanii wizerunkowej firmy jako wiarygodnego i eksperc-
kiego centrum kompetencji logistycznych)39.

Efektem współdziałania elementów przedstawionych w modelu jest tworzenie przez 
mikroprzedsiębiorstwo innowacji w  dziedzinie wartości. Zasobem umożliwiającym 
innowację wartości są kompetencje. Mikroprzedsiębiorstwo oraz pracownik nauko-
wy przyczynili się do innowacji w obszarze kompetencji firmy przez wspólnie podjęte 
działania. W ramach tych działań określone zostały źródła kompetencji w mikroprzed-
siębiorstwie (wewnętrzne i zewnętrzne). Ponadto określono potrzeby firmy w zakresie 
kompetencji (przeprowadzona została inwentaryzacja kompetencji, dokonano wyboru 
kluczowych kompetencji, określono kierunki rozwoju i docelowe obszary rynku). Opra-
cowana została macierz kompetencji Logisys – narzędzie systemu zarządzania kompe-
tencjami zawierające wykaz poszczególnych obszarów działania mikroprzedsiębiorstwa 
oraz posiadanych kompetencji.

Innowacja w dziedzinie wartości to tworzenie nowej wartości dla nabywców przez 
wnoszenie i tworzenie elementów, których branża wcześniej nie oferowała. W opisywa-
nym przykładzie nową wartością dla nabywców jest stworzenie dla nich unikalnej ofer-
ty na polskim rynku doradztwa logistycznego; oferty, którą stanowią kompetencje we 
wszystkich najważniejszych obszarach logistyki. 

Innowacja w  dziedzinie wartości jest tworzona w  obszarze, w  którym działania 
przedsiębiorstwa korzystnie wpływają zarówno na strukturę kosztów, jak i na wartość 
oferowaną nabywcom. W  przypadku omawianego mikroprzedsiębiorstwa obszar ten 
został określony jako Centrum Kompetencji Logistycznych. Oszczędności kosztowe są 
czynione np. przez zmianę form zatrudnienia doradców i  inżynierów (zamiast umów 
o pracę preferowane są inne, bardziej elastyczne formy zatrudnienia)40. 

Prezentowane mikroprzedsiębiorstwo jednocześnie obniża koszty i podwyższa war-
tość dla nabywców (przez oferowanie im kompetencji we wszystkich najważniejszych 
obszarach logistyki), czyli tworzy innowację w  dziedzinie wartości. Następuje wzrost 
wartości zarówno dla klientów, jak i dla samej firmy, ponieważ wartość dla nabywców 
wynika z użyteczności i ceny oferowanych usług, a wartość dla przedsiębiorstwa wynika 
z jego cen i kosztów. 

Czynnikiem wpływającym na tworzenie wartości dla przedsiębiorstwa jest również 
poprawa jego wizerunku (firma, która współpracuje ze sferą nauki, jest postrzegana jako 
firma innowacyjna, nowoczesna). Wizerunek ma szczególne znaczenie w  przypadku 
branży usługowej, gdyż to właśnie on jest kluczowym czynnikiem korzystania przez 
klientów ze świadczonych usług. Poprawa wizerunku jest zatem źródłem korzyści eko-
nomicznych dla przedsiębiorstwa usługowego (źródłem wzrostu dochodów uzyskiwa-
nych z prowadzonej działalności)41. 
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Podsumowanie

Stymulowanie tworzenia i rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami a insty-
tucjami otoczenia biznesu oraz sferą nauki jest niezbędne w  celu podnoszenia inno-
wacyjności polskiej gospodarki. Współpracujące ze sobą podmioty stanowią system, 
w ramach którego przedsiębiorstwa (zwłaszcza sektor MSP) o ograniczonym dostępie 
do wiedzy zdobywają ją z zewnątrz, co umożliwia im generowanie nowych pomysłów 
i tworzenie innowacji (w tym innowacji w dziedzinie wartości). W procesie tworzenia 
innowacji ważne są nie tylko podmioty, które współpracują ze sobą, ale także efekty sy-
nergii, jakie powstają w wyniku tej współpracy.

Problem badawczy, podjęty w  opracowaniu, dotyczy innowacji w  dziedzinie war-
tości będącej efektem współpracy mikroprzedsiębiorstwa z otoczeniem. Należy jednak 
pamiętać, że innowacja dla firmy mikro jest czymś innym od innowacji w dużym przed-
siębiorstwie. Mikroprzedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na ponoszenie nakładów 
finansowych na kosztowne innowacje. Z tego powodu często wprowadzają innowacje, 
które nie wiążą się z wydatkowaniem środków finansowych.

Projekty, takie jak „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”, odpowiadają na 
potrzeby sektora MSP: przedsiębiorstwa, uczestnicząc w tego rodzaju przedsięwzięciach, 
uzyskują dostęp do wiedzy, możliwość konfrontacji własnych rozwiązań z teorią, a nie 
ponoszą przy tym kosztów (związanych np. z zatrudnieniem pracownika naukowego). 

Działalność innowacyjna zależy od różnorodności związków przedsiębiorstwa ze 
źródłami informacji, wiedzy, technologii, praktyk postępowania oraz posiadanych za-
sobów ludzkich i finansowych. W artykule przedstawiony został przykład współpracy 
przedsiębiorstwa z instytucją otoczenia biznesu oraz sferą nauki, ale źródłem innowacji 
może być również współpraca z innymi podmiotami otoczenia, np.: konkurentami, do-
stawcami i klientami. 
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24 Nowe produkty (materialne i niematerialne) muszą być za takie uznane nie tylko przez producenta, 

ale także przez konsumenta. Konsument ocenia wyrób lub usługę jako nowe, biorąc pod uwagę dwa rodzaje 
użyteczności produktu: podstawową (właściwość, która zaspokaja potrzebę) i dodatkową (aspekty estetyczne 
produktu). Z tego powodu, analizując wartość produktu dla konsumenta, należy brać pod uwagę cechy decy-
dujące o jego wartości fizycznej i emocjonalnej. Źródło: J. Penc, op.cit., s. 150.
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25 J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 38.
26 W.C. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2005.
27 Ibidem, s. 31.
28 Ibidem, s. 36.
29 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 153.
30 J. Penc, op.cit., s. 157.
31 Działania realizowane były w okresie 01.08.2010–31.01.2011.
32 Celem projektu był transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a mikro, małymi i średnimi przedsię-

biorstwami zlokalizowanymi w Małopolsce, aby zwiększyć ich innowacyjność i konkurencyjność. W ramach 
projektu zorganizowano 100 staży dla pracowników naukowych. Więcej nt. projektu: http://www.marr.pl/pro-
jekty/wip/o-projekcie.html, 09.05.2011. 

33 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od 1993  r. konsekwentnie wspiera rozwój gospodarczy 
regionu. Oferuje przedsiębiorcom wszechstronne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Za-
pewnia pomoc finansową, doradczą i szkoleniową. Uczy, jak profesjonalnie zarządzać firmą. Wzmacnia inwe-
stycyjną atrakcyjność regionu; podejmuje działania na rzecz budowy gospodarczej marki Małopolski. Źródło: 
http://www.marr.pl/multimedia/0001/0792/Folder_marr_krynica.pdf, 09.05.2011.

34 Pracownikiem naukowym, biorącym udział w projekcie, była autorka opracowania.
35 Powstały: Koncepcja Centrum Kompetencji Logistycznych Logisys, Raport z badania „Projekty logi-

styczne – doświadczenia polskich przedsiębiorstw”, Macierz kompetencji Logisys.
36 Mikroprzedsiębiorstwem, biorącym udział w projekcie, była firma Logisys Sp. z o.o., www.logisys.pl.
37 Źródło: http://www.logisys.pl/wartosc_dla_klienta.html, 9.05.2011.
38 Źródło: http://www.logisys.pl/kompetencje.html, 9.05.2011.
39 Na podstawie wywiadu z przedstawicielem Logisys biorącym udział w projekcie.
40 Ibidem.
41 P. Niedzielski, K. Rychlik, J. Markiewicz, Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki 

rozwoju, [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Za-
chorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 272.  
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Value innovation in the micro enterprise

Summary

The research problem undertaken in the paper concerns the value innovation as 
the effect of cooperation between micro enterprises and environment. In the article, 
theoretical aspects of the value innovation as well as the possibilities of cooperation be-
tween micro enterprise, business support institution and researcher were described. As 
the example of cooperation the project “Knowledge and practice – the key to success in 
business” was presented. There was also presented the example of value innovation as 
the effect of cooperation between micro enterprise, business support institution, and 
researcher.
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Infrastruktura instytucjonalna 
jako czynnik wspomagający 

proces tworzenia klastra 
w branży rolno-spożywczej Podkarpacia

Wprowadzenie 

Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym udziałem rolnictwa w struk-
turze gospodarczej oraz wysoką konkurencyjnością i  dynamiką niektórych gałęzi 
przetwórstwa spożywczego (mleczarskiego, mięsnego, zbożowo-piekarniczego, owo-
cowo-warzywnego). Sektor ten stanowić może najważniejszy element dynamizowania 
regionalnej gospodarki. W związku z  tym istotnym zadaniem jest pobudzenie współ-
pracy i innowacyjności mającej na celu tworzenie grona spożywczego. Stworzenie gro-
na spożywczego to nie tylko wspólne działania mające umożliwić zbycie surowca żyw-
nościowego, ale głównie podniesienie jakości wyrobów i świadczonych usług dla coraz 
bardziej wymagającego klienta, a  także spełnienie standardów UE. W  ramach grona 
możliwe są działania na rzecz zwiększania siły przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie 
korzyści skali i zakresu. Funkcjonowanie w ramach grona to współpraca przedsiębior-
ców stymulująca innowacyjność, będącą główną ścieżką wzrostu ich konkurencyjności 
i rentowności. Od siły przedsiębiorstw zależy kondycja całej gospodarki regionu. 

Dotychczasowe doświadczenia zagraniczne w zakresie wspierania rozwoju struktur 
klastrowych wskazują, że nie ma standardowej polityki klastrowej, uniwersalnego mode-
lu, który można implementować bez względu na uwarunkowania zewnętrzne. Regiony 
różnią się otoczeniem prawnym i administracyjnym, zakresem rozwoju infrastruktury, 
jakością instytucji okołobiznesowych, stopniem rozwoju systemu finansowego, zakre-
sem wdrażania i wykorzystywania w regionie technologii informatycznych i komunika-
cyjnych, strukturą gospodarczą, społeczną i demograficzną, potencjałem innowacyjnym 
(w tym poziomem zakumulowanej wiedzy). Czynnikami różnicującymi regiony są źró-
dła pozyskiwania technologii, kwalifikacje zasobów ludzkich, charakterystyka i struktu-
ra popytu wewnętrznego (regionalnego), czy też  istniejące modele współpracy koope-
racyjnej firm w danej branży.
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Struktury klastrowe są obecnie najlepiej zdiagnozowanym i  jednym z  najskutecz-
niejszych narzędzi z  zakresu polityki gospodarczej, których celem jest stymulowanie 
współpracy horyzontalnej, a  w  efekcie konkurencyjności i  innowacyjności regionów 
oraz małych i średnich firm1. 

Skuteczne narzędzia z obszarów polityki gospodarczej (na poziomie centralnym i re-
gionalnym), wspierające powstawanie i rozwój gron są szczególnie istotne w przypadku 
regionów o niższym poziomie rozwoju i konkurencyjności. Za pomocą tych narzędzi 
można niwelować zagrożenia oraz wykorzystywać szanse, jakie niesie ze sobą postępu-
jący proces globalizacji. Struktury klastrowe to efektywny mechanizm stymulowania 
konkurencyjności sektora małych i  średnich przedsiębiorstw. Głównym problemem 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w branży rolno-spożywczej jest 
skala działalności w kontaktach z dostawcami, instytucjami finansowymi i doradczymi. 
Struktury klastrowe pomagają niwelować bariery rozwoju tego sektora, co jest szczegól-
nie istotne, gdyż sektor ten tworzy nowe miejsca pracy na obszarach słabo zurbanizowa-
nych, a województwo podkarpackie charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem stopnia 
urbanizacji w Polsce2. Dodatkowo jest to jeden z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo 
regionów w  Polsce (w  2009  r. PKB na 1 mieszkańca w  województwie podkarpackim 
stanowił ok. 34 % średniej UE)3.

Proces tworzenia gron przedsiębiorstw, w  tym także w  sektorze rolno-spożyw-
czym, jest istotny nie tylko dla przedsiębiorców i producentów, lecz także dla władz 
i  działaczy samorządowych odpowiedzialnych za stymulowanie procesów rozwoju 
lokalnego i  regionalnego. Samorząd Województwa Podkarpackiego, jako instytucja 
wdrażająca Regionalną Strategię Innowacyjności, wspiera przedsięwzięcia tworzą-
ce klastry przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Zadaniem władz samorządowych jest 
tworzenie lokalnych systemów informacji, prowadzących do powstania silnego, regio-
nalnego systemu innowacji, który przyczyni się do konkurencyjności i podniesienia 
poziomu gospodarki regionalnej oraz każdego przedsiębiorstwa. Zakres działalności 
władz województwa podkarpackiego w  zakresie regionalnej polityki innowacyjnej, 
wspierającej m.in. tworzenie gron przedsiębiorstw, został określony w  Regionalnej 
Strategii Innowacji uchwalonej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na 
lata 2005–2013. Wyniki badań4 potwierdzają, że w regionie Podkarpacia  można zi-
dentyfikować rozpoczynający się proces tworzenia klastra spożywczego. Ze względu 
na brak idealnego modelu grona konieczne jest wypracowanie przez lokalne środo-
wisko własnej koncepcji współpracy zwiększającej konkurencyjność. Ze względu na 
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne województwa podkarpackiego konieczne 
jest ciągłe monitorowanie struktury gospodarczej regionu w  celu identyfikacji po-
tencjalnych struktur klastrowych i ewentualnych obszarów wsparcia. Proces ciągłego 
promowania koncepcji klastrów wśród przedsiębiorców, jednostek otoczenia około-
biznesowego, administracji regionalnej jest ważnym czynnikiem budowania współ-
pracy w formie gron. 
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Celem publikacji jest prezentacja na podstawie wyników badań5 problematyki do-
tyczącej procesu budowania innowacyjnego klastra w branży rolno-spożywczej w wo-
jewództwie podkarpackim. Do analizy wykorzystano wyniki badań ankietowych prze-
prowadzonych w 2009 r. w ramach realizowanego projektu „Tworzenie sieci współpracy 
pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami branży rolno-spożywczej w zakresie bu-
dowania innowacyjnego klastra spożywczego” w grupie 35 przedsiębiorstw rolno-spo-
żywczych oraz w 12 jednostkach samorządowych i 30 instytucjach otoczenia biznesu, 
wspierających działalność przedsiębiorców. W opracowaniu wykorzystano dane staty-
styczne publikowane przez GUS. Wyszczególnione zostały czynniki warunkujące roz-
wój sieci współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury instytucjonalnej 
wspierającej ten proces. Przedstawione zostały zasoby, instrumenty i działania organów 
władzy lokalnej na rzecz klasteringu w województwie podkarpackim.

Czynniki kształtujące wspieranie gron przedsiębiorczości 
w agrobiznesie

W literaturze przedmiotu stosuje się wiele definicji klastrów (gron). Do najpopular-
niejszych zaliczyć należy definicje OECD, UNIDO oraz M. Portera6. Według definicji 
OECD klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych ze sobą przedsię-
biorstw i instytucji danego obszaru działalności gospodarczej. M. Porter definiuje kla-
stry jako geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecja-
lizowanych dostawców (w tym dostawców usług), przedsiębiorstw z innych związanych 
sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego (np. uniwersytetów, izb han-
dlowych) wzajemnie konkurujących oraz współpracujących. 

Według UNIDO klastry to regionalne i terytorialne koncentracje firm produkują-
cych i sprzedających podobne lub komplementarne produkty, a przez to zmuszonych do 
przezwyciężania podobnych problemów i wyzwań. W rezultacie może to powodować 
powstawanie wyspecjalizowanych dostawców maszyn i surowców oraz rozwój specja-
listycznych kompetencji i  umiejętności, jak również szybszy rozwój specjalistycznych 
i zindywidualizowanych usług.

Według M. Portera7 do najważniejszych korzyści funkcjonowania klastrów należy 
zaliczyć:

 • wyższą efektywność funkcjonowania firm, wynikającą z możliwości dostępu do wy-
specjalizowanych aktywów i  dostawców, którzy mogą w  ramach struktur klastro-
wych reagować szybciej jak firmy działające oddzielnie,

 • wyższy poziom innowacyjności firm i  instytucji w strukturach klastrowych dzięki 
występowaniu knowledge spillover, czyli dyfuzji wiedzy,

 • wzrost poziomu business formation, a w efekcie ogólnego poziomu przedsiębiorczo-
ści w regionie.
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Cechą charakteryzującą struktury klastrowe, niezwykle istotną z punktu widzenia 
projektowania instrumentów wsparcia i rozwoju, jest „cykl życia grona”, tj.:

 • faza powstania (tzw. embrionalna) – siłą sprawczą powstawania grona są innowacje, 
innowatorzy, wewnętrzne instytucje; na tym etapie innowatorzy tworzą nowe idee, 
rynki, procesy, działania interwencyjne; tej fazy cyklu życia grona dotyczą następu-
jące aspekty: inwestowanie w masę krytyczną klastra oraz pobudzanie świadomości;

 • faza rozwoju grona – występuje, gdy rynek na produkty (wyroby lub usługi klastra) 
jest dostatecznie rozwinięty, pojawia się coraz więcej firm (głównie konkurenci) oraz 
tworzą się firmy „odpryskowe”, następuje rozwój wzajemnych relacji, wzrasta presja 
konkurencyjna; o sile napędowej klastra i rozwoju „ekonomii skali” decydują pro-
cesy związane z imitacją i konkurencja, co sprzyja dalszemu rozwojowi innowacji;

 • faza dojrzałości grona – procesy i produkty zaczynają być standardowe, a cena sta-
je się być głównym czynnikiem konkurencji, w ramach klastra widoczna jest coraz 
większa presja konkurencji,

 • faza schyłkowa – produkty i usługi są zastępowane przez inne tańsze produkty 
lub substytuty.
M. Porter8 za kluczowy czynnik rozwoju klastrów uważa otoczenie biznesowe, które 

charakteryzuje za pomocą czterech obszarów:
1) dostępnych zasobów (infrastruktura, umiejętności itp.),
2) popytu wewnętrznego (wymagania lokalnych odbiorców),
3) ogólnego poziomu przedsiębiorczości oraz jakości regulacji prawnych stymulują-

cych  przedsiębiorczość (opodatkowanie, lokalne strategie konkurencyjności firm, 
prawo konkurencji itp.),

4) innych wspomagających przemysłów – dostawców i odbiorców (tzw. zasięg i głębo-
kość klastra).
Wyniki badań potwierdziły9, iż klastry funkcjonujące w gorszym otoczeniu instytu-

cjonalnym są słabsze i węższe, co wskazywało na istotne znaczenie potencjału instytu-
cjonalnego budowanego poprzez aktywną współpracę oraz wewnętrzne czynniki spo-
łeczno-kulturowe regionu. Wyszczególnionych zostało sześć koniecznych elementów 
strategii rozwoju struktur klastrowych:
1) poprawa otoczenia biznesowego (m.in. przez uwzględnienie potrzeb i  oczekiwań 

wspomaganych struktur klastrowych),
2) dostarczanie informacji i danych o prognozach gospodarczych w celu identyfika-

cji szans i zagrożeń rozwojowych i w rezultacie umożliwienie prowadzenia działań 
„wyprzedzających”,

3) stały rozwój infrastruktury i oferty edukacyjnej oraz szkoleniowej,
4) wdrażanie skutecznych metod sieciowania firm,
5) finansowanie otoczenia okołobiznesowego, w  tym tworzenie struktur wsparcia 

wspomagającego tworzenie nowych firm,
6) poprawa jakości relacji lokalnych, m.in. budowanie wzajemnego zaufania.



Alina Walenia516

Do pozostałych czynników koniecznych do rozwoju struktur klastrowych, wymie-
nianych w literaturze przedmiotu, zalicza się:

 • tworzenie struktur klastrowych w obszarach, które mają perspektywy rozwoju,
 • koncentrowanie swojej aktywności na rynkach międzynarodowych, a nie regional-

nych (tzn. koncentrowanie się „na zewnątrz”, a nie „do wewnątrz”). 
Identyfikacja narzędzi wspierających rozwój struktur klastrowych jest równocześnie 

prezentacją najważniejszych barier ich funkcjonowania na terenach słabo zurbanizowa-
nych, tj. typowych dla województwa podkarpackiego10. Barierami tymi są: 

 • niska jakość infrastruktury (w tym transportowej oraz informatycznej),
 • brak dostępu do kapitału,
 • niska jakość otoczenia innowacyjnego, w tym przede wszystkim niska jakość insty-

tucji badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych,
 • niedostateczne otwarcie firm „na zewnątrz” (ang. outward approach); często firmy z re-

gionu „zamykają się w sobie”; szczególnie brak jest efektywnych mechanizmów iden-
tyfikowania i pozyskiwania wiedzy spoza regionu lub obszaru funkcjonowania firmy,

 • niska jakość i niedostateczne kwalifikacje zasobów ludzkich,
 • narzucana hierarchiczność funkcjonowania struktur klastrowych.

Według literatury, narzędzia wspierania struktur klastrowych zakwalifikowane zo-
stały do siedmiu obszarów wsparcia.

Pierwszy obszar obejmuje monitorowanie struktury gospodarczej regionu w celu 
identyfikacji potencjalnych obszarów wsparcia. Proces monitorowania nie może ogra-
niczać się wyłącznie do identyfikowania obszarów działalności gospodarczej o wysokim 
stopniu koncentracji, ale powinien obejmować również identyfikowanie i modelowanie 
relacji systemowych sektora z innymi obszarami działalności gospodarczej (np. analizy 
sektorowych łańcuchów dostawców, schematy przepływu wiedzy w ramach sektora oraz 
pomiędzy sektorami). Proces monitorowania powinien obejmować również elementy 
analizy porównawczej, w tym m.in. porównywania się do innych występujących lub po-
wstających struktur klastrowych w następujących obszarach:

 • oceny porównawczej bazy technologicznej i potencjału badawczo-rozwojowego,
 • dostępności wykwalifikowanej siły roboczej,
 • oceny poziomu i możliwości rozwoju zakumulowanej wiedzy w regionie,
 • struktury, dostępności i poziomu technologicznego dostawców,
 • dostępności kapitału,
 • dostępności i jakości struktur szkoleniowych oraz systemu kształcenia,
 • dostępności i jakości usług wyspecjalizowanych na potrzeby grona,
 • zakresu i jakości powiązań kooperacyjnych w ramach klastra,
 • stopnia przedsiębiorczości w regionie,
 • poziomu działalności innowacyjnej i imitacyjnej w regionie i w ramach grona,
 • obecności i jakości liderów innowacyjnych i przemysłowych operujących w ramach 

grona i w regionie,
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 • jakości relacji zewnętrznych i  stopnia otwartości (w  tym stopnia umiędzynarodo-
wienia) regionu oraz klastra,

 • wizji rozwoju klastra i regionu (kierunków, obszarów działalności). 
Podstawowym obowiązkiem jest monitorowanie i analizowanie struktury gospodar-

czej regionu, przy zastosowaniu narzędzi analizy porównawczej, która pod kątem moż-
liwości rozwoju klastrów pomaga zrozumieć funkcjonowanie ekonomiczne regionów 
jako systemów gospodarczych i ekonomicznych oraz pozwala efektywniej identyfikować 
„market imperfections”. 

Drugi obszar to tworzenie otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego grona 
poprzez edukowanie, przekonywanie i angażowanie w proces wspierania i rozwo-
ju struktur klastrowych instytucji okołobiznesowych, stowarzyszeń pracodawców, 
izb przemysłowo-handlowych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji praco-
dawców. Jest to tzw. proces tworzenia kotwic rozwoju klastra poprzez kreowanie 
wspólnych działań (np. lobbowanie na rzecz regionu lub obszaru działalności na 
poziomie regionalnym lub krajowym). W  tym celu należy identyfikować wspól-
ne potrzeby i cele zarówno instytucji wspierających przedsiębiorców, jak i samych 
przedsiębiorców oraz stale prowadzić monitoring obecnych w  regionie instytucji 
i organizacji w kontekście potrzeb grona. W razie konieczności należy pomóc two-
rzyć organizacje klastrowe poprzez współfinansowanie, pomagać formalizować ka-
nały komunikacji – np. za pomocą stron internetowych, wspomagać i stymulować 
współpracę pomiędzy firmami.

Trzeci obszar to przygotowanie profesjonalnej oferty usług wspierających działal-
ność struktur klastrowych zorientowanych na rozwiązywanie problemów identyfikowal-
nych i zgłaszanych przez firmy lub grupy firm. Do usług takich należą:

 • tworzenie systemu pozyskiwania i rozpowszechniania informacji,
 • organizowanie kompleksowych punktów obsługi firm stowarzyszonych w klastrze 

i zaspakajających ich potrzeby i oczekiwania,
 • przygotowanie administracji lokalnej i  regionalnej do współpracy ze strukturami 

klastrowymi.
Czwarty obszar to poprawa jakości kształcenia i  działalności szkoleniowej oraz 

wspomaganie procesu pozyskiwania wyspecjalizowanych kadr, kluczowych dla funkcjo-
nowania i rozwoju klastra oraz regionu, głównie poprzez:

 • wspomaganie struktur klastrowych w zakresie wspólnego opracowywania progra-
mów szkoleniowych,

 • tworzenie klastrowych centrów umiejętności i doskonałości – współpraca z instytu-
cjami naukowo-badawczymi,

 • dofinansowanie specjalistycznych szkoleń.
Piąty obszar obejmuje stymulowanie i przyciąganie inwestycji w obszary działalno-

ści struktur klastrowych w regionie, a w szczególności:
 • promowanie wielostronnych projektów inwestycyjnych,
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 • dofinansowywanie inwestycji o charakterze badawczo-rozwojowym,
 • promowanie inwestycji z obszarów działalności wspomagania struktur klastrowych.

Szósty obszar to stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości, a w szczególności:
 • propagowanie konieczności podnoszenia innowacyjności firm,
 • wspomaganie procesu tworzenia nowych firm, inkubatorów klastrowych,
 • wspomaganie powstawania i rozwoju centrów technologicznych świadczących usłu-

gi na potrzeby grona,
 • inwestowanie w infrastrukturę badawczo-naukową w obszarze funkcjonowania 

klastra.
Siódmy obszar to głównie podejmowanie działań promocyjnych i wyróżniających 

region, a w szczególności:
 • promowanie regionów poprzez promowanie marki grona,
 • promowanie i wspieranie klastrów eksportowych,
 • tworzenie możliwości identyfikacji regionów (seminaria, konferencje itp.).

W branży rolno-spożywczej otwarcie przedsiębiorców na współpracę polega m.in. 
na tworzeniu grup producenckich oraz grup marketingowych w celu wspólnego działa-
nia. Stworzenie grona spożywczego to nie tylko wspólne działania, zbycie surowca żyw-
nościowego dla zakładu przetwórczego oraz eksport, ale głównie podniesienie jakości 
wyrobów i świadczonych usług dla coraz bardziej wymagającego klienta. Podstawowym 
narzędziem wspierania rozwoju struktur klastrowych jest dostęp do kapitału, ale tak-
że jakość otoczenia innowacyjnego, w tym głównie instytucji badawczo-rozwojowych 
i szkoleniowych. Fundamentalne znaczenie instytucji z otoczenia biznesu w funkcjono-
waniu oraz rozwoju gospodarki i  społeczeństwa jest już w  naukach społecznych po-
wszechnie akceptowane.

Nurty instytucjonalne, a  zwłaszcza tak zwana nowa ekonomia instytucjonalna, 
należą do najszybciej rozwijających się i najpłodniejszych poznawczo nurtów teore-
tycznych współczesnej ekonomii. Według współ czesnych instytucjonalistów ekono-
mia nie może ograniczać się tylko do badania zjawisk rynkowych, ale powinna rów-
nież uwzględniać pozarynkowe ramy, w jakich podejmowane są decyzje gospodarcze. 
Powinna więc badać instytucje społeczne, które mają istotne znaczenie dla zachowań 
ekonomicznych, tj. władze państwowe, związki zawodowe, organizacje finan sowe, 
organizacje społeczno-polityczne, a  także struktury własnościowe, organizacyjne 
i inne11. 

Znaczenie pojęciowe instytucji jest bardzo szerokie i różnie interpretowane przez 
przedstawicieli poszczególnych dyscyplin naukowych. Według D.C. Northa12, przedsta-
wiciela nowej ekonomii instytucjonalnej, są to trwałe, prawne, organizacyjne i zwycza-
jowe uwarunkowania powtarzalnych ludzkich zachowań i międzyludzkich interakcji. 
Wynika z tego, że instytucja to zespół funkcjonalnie powiązanych norm prawnych i za-
sad, jak również wyodrębniona struktura organizacyjna (organizacje) i mechanizmy jej 
funkcjonowania.
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Sfera instytucjonalna jest najważniejszym czynnikiem różnicującym rozwój gospo-
darczy regionów, gałęzi czy całych gospodarek narodowych. Składa się na nią skom-
plikowana sieć instytucji formalnych i nieformalnych; niektóre z nich powstają bardzo 
długo i zmieniają się powoli. Dotyczy to zwłaszcza instytucji społecznych, nazywanych 
instytucjami nieformalnymi, których przykładem są normy moralne, etyka, tradycje, 
utrwalone sposoby zachowań czy też sposoby myślenia. Instytucje formalne to system 
norm prawnych i organizacji powołanych do ich egzekwowania, a także złożony układ 
różnego rodzaju organizacji gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturalnych, 
które regulują zachowania ludzi w tych dziedzinach życia oraz determinują efekty tych 
zachowań, w tym efekty ekonomiczne. 

Takie ujęcie jest zbliżone do tradycyjnego (potocznego) i  sformalizowanego rozu-
mienia i określania instytucji, głównie przez pryzmat struktur organizacyjnych i reali-
zowanych funkcji13. Wśród instytucji wspierających tworzenie sieci współpracy przed-
siębiorstw w  formie klastra, stosując kryterium formy organizacyjno-prawnej i  formy 
własności tych organizacji, możemy wyróżnić14: 

 • jednostki administracji publicznej,
 • instytucje przedstawicielskie biznesu,
 • stowarzyszenia i fundacje pozarządowe,
 • spółki publiczno-prywatne,
 • szkoły wyższe i instytucje naukowe.

Analiza możliwości tworzenia grona spożywczego 
na Podkarpaciu

Podkarpacie na tle innych województw jest średnim regionem kraju zarówno pod 
względem powierzchni, jak i liczby ludności (5,7 % powierzchni kraju i 5,5 % ludności). 
Region wypracowuje ok. 3,9% produktu krajowego brutto i zajmuje 11 pozycję, jednak 
PKB w  przeliczeniu na jednego mieszkańca powoduje spadek na przedostatnie miej-
sce15. W województwie podkarpackim głównym przemysłem jest branża niskotechnolo-
giczna, tj. przetwórstwo spożywcze jako sfera potencjalnie najmniej innowacyjna. Przez 
kreowanie polityki regionalnej, polityki innowacyjnej oraz tworzenie klastrów i  two-
rzenie lokalnych systemów innowacji w przedsiębiorstwach będzie następował rozwój 
regionu. Lokalny system informacji, jakim jest klaster, powinien dostarczać wiedzy na 
temat osiągnięć naukowych, możliwości wprowadzania innowacji oraz pomagać w zdo-
bywaniu kapitału, w promocji i marketingu. 

Przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie16 badania potwierdziły, że w województwie podkarpackim występują 
skupiska branż wysokotechnologicznych, wyróżniających się na tle kraju – są to lotnic-
two i informatyka oraz automatyka przemysłowa. Ponadto Podkarpacie to potencjalne 
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grona przemysłu maszynowego oraz transportowego, tj. samochodowego i producentów 
taboru kolejowego. Wśród branż o niższym zaawansowaniu technologicznym mogą wy-
kształcić się grona przemysłu metalowego, mineralnego i  tworzyw sztucznych, drew-
niano-meblarskie i odzieżowo-włókiennicze. Ze względu na specyfikę regionu (wysoki 
udział rolnictwa), kluczowym dla województwa jest grono przetwórstwa spożywczego 
powiązane z rolnictwem. Bieszczadzkie powiaty Podkarpacia to także potencjalne grona 
turystyczne. Wyniki badań ankietowych17 potwierdziły, iż powstanie grona spożywcze-
go w województwie podkarpackim warunkują czynniki zewnętrzne, tj. otoczenie praw-
no-administracyjne, rozwój infrastruktury, jakość instytucji okołobiznesowych, stopień 
wykorzystania technologii informatycznych i  komunikacyjnych, struktura społeczna 
i demograficzna oraz poziom kompetencji i zasobów ludzkich. Identyfikacja czynników 
mogących stanowić bariery w  tworzeniu i  funkcjonowaniu klastra spożywczego oraz 
próba wskazania eliminacji tych barier to istotna działalność w procesie tworzenia gro-
na spożywczego. Bariery ograniczające proces tworzenia grona spożywczego to głównie 
niska jakość infrastruktury, niedostateczne otwarcie firm na zewnątrz, brak dostępu do 
kapitału, niedostateczne kwalifikacje zasobów ludzkich. W procesie tym ważnym ele-
mentem pozostaje wyszczególnienie czynników wspierających klastry, ze szczególnym 
uwzględnieniem branży rolno-spożywczej, polegających głównie na analizie otoczenia 
gospodarczego, konkurencji, ocenie wspólnych działań na rzecz tworzenia otoczenia in-
stytucjonalnego grona, stworzeniu profesjonalnej oferty usług wspierających działalność 
struktur klastrowych, podniesieniu jakości kształcenia i działalności szkoleniowej, ko-
rzystaniu ze źródeł wsparcia finansowego ze środków UE. 

Etapem poprzedzającym proces tworzenia grona spożywczego powinna być szcze-
gółowa charakterystyka sektora rolno-spożywczego na Podkarpaciu, stworzenie bazy 
danych dotyczących firm w tej branży, ich działalności oraz instytucji otoczenia około-
biznesowego. Kolejne czynności to wyszczególnienie wszystkich argumentów przema-
wiających za tworzeniem grona spożywczego oraz wskazanie działań, jakie należałoby 
podjąć, aby uruchomić proces tworzenia gron z uwzględnieniem uwarunkowań regio-
nu podkarpackiego.

Jako czynnik motywujący proces tworzenia klastra spożywczego prezentowane 
będą doświadczenia w zakresie zacieśniania wzajemnych powiązań między przedsię-
biorcami innych podmiotów gospodarczych (głównie zagranicznych), które odniosły 
sukces w swojej branży i stanowią dobry przykład na tworzenie i sprawne funkcjono-
wanie struktur klastrowych. 

Ważnym etapem badania klastrów jest analiza statystyczna zatrudnienia na po-
ziomie lokalnym, wyodrębniająca specjalizacje poszczególnych terytoriów. Służy 
do tego współczynnik lokalizacji, za pomocą którego wyznacza się stopień koncen-
tracji zatrudnienia w danej branży i w danym miejscu w porównaniu z resztą kraju. 
Współczynnik lokalizacji LQ oblicza się jako relację udziału danej branży w zatrud-
nieniu w danym regionie/powiecie do udziału danej branży w zatrudnieniu w kraju. 
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LQ =1 oznacza, że region ma taki sam udział zatrudnienia w  danym przemyśle, 
jak gospodarka narodowa. LQ większy niż 1,25 świadczy o regionalnej specjalizacji 
w danym sektorze, co oznacza potencjalne możliwości tworzenia klastrów18.

Wyniki badań19 dotyczących analizy koncentracji zatrudnienia w  województwie 
podkarpackim, przeprowadzone dla branż wg Polskiej Klasyfikacji Działalności pod-
miotów zatrudniających powyżej 9 pracowników za 2009 r. wskazywały, że w regionie 
Podkarpacia mogą występować przemysłowe grona przedsiębiorczości, w  tym szcze-
gólnie grono spożywcze. Tezę powyższą potwierdziły obliczone dla poszczególnych 
branż wskaźniki lokalizacji (LQ powyżej 1,25), które określiły możliwości tworzenia 
następujących gron:

 • wysokotechnologiczne – lotnictwo i automatyka przemysłowa,
 • średnio wysokotechnologiczne – przemysł maszynowy, samochodowy i produkcja 

taboru kolejowego,
 • średnio niskotechnologiczne – przemysł metalowy, tworzyw sztucznych i mineralny, 
 • niskotechnologiczne – spożywczy, drzewno-meblarski, odzieżowo-skórzany.

W  regionie Podkarpacia spośród wymienionych zidentyfikowanych skupisk naj-
większe możliwości funkcjonowania i rozwoju mają klastry: 

 • lotnictwo – jako branża wysokotechnologiczna – ze względu na istnienie struktury 
klastrowej w postaci Doliny Lotniczej oraz fakt, iż jest to bardzo istotna specjalizacja 
regionu w skali krajowej. Ponadto wsparcie powstania i funkcjonowanie Doliny Lot-
niczej na Podkarpaciu jest jednym z priorytetów Narodowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego na lata 2007–201320.

 • Informatyka – jako branża usługowa i wysokotechnologiczna, ze względu na klu-
czową rolę informatyki jako katalizatora rozwoju regionu podkarpackiego oddalo-
nego od głównych centrów rozwojowych kraju oraz o niskim poziomie urbaniza-
cji. Ponadto, jak wskazują badania, informatyka jest najbardziej innowacyjną branżą 
w Polsce. 

 • Przemysł spożywczy – jako przedstawiciel branż tradycyjnych i powiązanych z pod-
stawową specjalizacją regionu – rolnictwem. Dla pomyślnego rozwoju grona spo-
żywczego istotny jest rozwój rolnictwa, będący konkurencyjnym rynkiem zbytu dla 
produkcji spożywczej, a w szczególności przemysłu spożywczego. 
W regionie podkarpackim zlokalizowanych jest dużo branż niskotechnologicznych. 

Wśród skupisk przemysłu spożywczego występują głównie produkcja artykułów spo-
żywczych i przetwórstwa mięsnego. Region wyróżnia się też wysokim udziałem zatrud-
nienia w sprzedaży hurtowej żywności, napojów i tytoniu. 

W ostatnim okresie Podkarpacie straciło na znaczeniu jako producent owoców i wa-
rzyw – branża ta szybciej rozwija się w innych regionach. Współczynnik koncentracji 
zatrudnienia w przetwórstwie owoców i warzyw w regionie zmniejszył się dwukrotnie. 
Podkarpacie to także zagłębie przemysłu meblarskiego i drzewnego. Współczynnik kon-
centracji tych branż w regionie wzrasta, co oznacza rozwój tych przemysłów. 
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Region Podkarpacia ze względu na uwarunkowania może stanowić naturalny 
klaster ekologicznej produkcji żywności. Duża powierzchnia lasów, parków krajo-
brazowych, rezerwatów przyrody oraz naturalnych akwenów wodnych w  sąsiedz-
twie czystych ekologicznie pól sprawiają, że obszar Podkarpacia daje możliwości 
produkcji zdrowych, nieskażonych produktów rolnych. W rolnictwie ekologicznym 
nie stosuje się środków chemicznych (jak np. nawozy czy środki ochrony roślin), co 
oznacza, że nie wprowadza się do środowiska substancji zanieczyszczających. Nie 
degraduje się gleby i  nie powoduje przedostawania się substancji szkodliwych do 
wód gruntowych i rzek. Sprzyja to samooczyszczaniu się środowiska i zachowaniu 
równowagi biologicznej, bardzo korzystnej dla człowieka i jego przyrodniczego oto-
czenia.

Rola instytucji otoczenia biznesu w procesie tworzenia 
klastra spożywczego w regionie Podkarpacia

Proces tworzenia grona spożywczego nie odbywa się samoistnie, lecz kreowany 
i urzeczywistniany jest przez wiele różnego rodzaju czynników, od bardzo generalnych 
do szczegółowych czy nawet detalicznych. Ich walory jakościowe, jak też ilościowe, mają 
duże znaczenie także w polityce rozwoju regionu21. Istotnym czynnikiem wspierającym 
proces tworzenia klastrów jest infrastruktura instytucjonalna, określana jako:

 • infrastruktura społeczno-ekonomiczna, którą tworzą: agencje rozwoju gospodarcze-
go, izby handlowo-przemysłowe, towarzystwa rozwoju, organizacje systemu kształ-
cenia i doskonalenia, 

 • infrastruktura finansowa, reprezentowana przez banki, kasy oszczędnościowo-po-
życzkowe, towarzystwa inwestycyjne, fundacje rozwoju, fundusze wspierania gospo-
darczego, towarzystwa asekuracyjne itp.,

 • infrastruktura polityczna tworzona przez różnego rodzaju ośrodki i instytucje wła-
dzy oraz działalności politycznej,

 • struktura oświatowa, czyli różnego rodzaju szkoły i instytucje kształcenia i doskona-
lenia.
Brak infrastruktury instytucjonalnej nie sprzyja rozwojowi społeczno-gospodar-

czemu i wymieniany jest jako bariera rozwoju regionu22. Głównym zadaniem instytucji 
wspierających rozwój działalności gospodarczej jest tworzenie sprzyjających warunków 
do nawiązywania sieci współpracy między przedsiębiorcami, a tym samym do podno-
szenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz jego konkurencyjności. Ze względu na 
charakter działalności i realizację specyficznych zadań, funkcjonujące na obszarze wo-
jewództwa podkarpackiego instytucje wspierające działalność przedsiębiorców można 
podzielić na 9 podstawowych grup. Ich zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz 
tworzenia klastrów mających przyczynić się do rozwoju regionu oraz niwelowania nie-
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równości w  jego obrębie. Szczególne zadanie, obejmujące wsparcie finansowe, zostało 
przypisane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, agencjom regionalnych 
izb i stowarzyszeń gospodarczych oraz ośrodkom wspierania przedsiębiorczości. Układ 
instytucjonalny wspierający proces tworzenia klastrów przedsiębiorstw w regionie Pod-
karpacia obejmuje:

 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pozostałe agencje rozwoju re-
gionalnego,

 • izby i stowarzyszenia gospodarcze,
 • ośrodki wspierania przedsiębiorczości,
 • specjalne strefy ekonomiczne,
 • centra wspierające wdrażanie innowacji i zajmujące się transferem technologii,
 • centra targowe, wystawienniczo-promocyjne, giełdy towarowe, 
 • ośrodki doradztwa i informacji gospodarczej,
 • organizacje zajmujące się pośrednictwem pracy i innymi formami przeciwdziałania 

bezrobociu,
 • instytucje finansowe.

Statystyczne dane dotyczące liczby instytucji wspomagających rozwój regionalny 
i pośredniczących w wykorzystaniu środków unijnych w odniesieniu do sąsiednich wo-
jewództw przedstawiono w tabeli 1.

TABelA 1. liczba podmiotów gospodarczych tworzących otoczenie biznesu w regionie 
Podkarpacia w 2009 r.

Wyszczególnienie Podkarpackie Lubelskie Małopolskie Świętokrzyskie

Pośrednictwo finansowe 614 644 649 562

Ubezpieczenia 336 405 448 363

Działalność prawnicza 260 305 515 361

Księgowość, doradztwo podatkowe 445 491 690 481

Badania rynku 29 29 83 28

Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej

147 186 343 148

Doradztwo w zakresie wnioskowania 
i zarządzania środkami UE

421 321 389 190

Zarządzanie przedsiębiorstwami 35 43 51 37

Reklama 336 396 845 344

Źródło: Dane statystyczne GUS, Warszawa 2010.
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Wymienione grupy instytucji wspierające proces tworzenia gron przedsiębiorstw peł-
nią funkcje doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Efektywność realizacji tych 
funkcji zależy m.in. od jakości usług, środków finansowych przeznaczonych na działalność 
oraz stabilności instytucji. Jakość usług to głównie wiedza, kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe pracowników zatrudnionych w tych instytucjach. Stabilność instytucji wyraża 
czas jej funkcjonowania na rynku, tj. im instytucja działa dłużej, tym ma większe doświad-
czenie w realizacji swojej misji i jest bardziej znana przez odbiorców jej działalności. 

Według przeprowadzonych badań ankietowych, statystyczna instytucja wspierająca oto-
czenie biznesu w województwie podkarpackim działa od 3 do 5 lat i jest zlokalizowana na 
terenie miejskim liczącym do 50 tys. mieszkańców. Instytucje otoczenia najczęściej funkcjo-
nują w formule stowarzyszenia lub fundacji (rysunek 1). Do wykonywanych zadań dostoso-
wują swoje struktury organizacyjne, tworząc oddziały lub podstruktury wewnątrz własnych 
organizacji. Obszar odbioru oferty (usług) najczęściej pokrywa się z obszarem oddziaływa-
nia. Ofertę adresują do małych i średnich firm, osób fizycznych rozpoczynających działal-
ność, samozatrudnionych i osób bezrobotnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

RySUNeK 1. Forma organizacyjno-prawna badanych instytucji wspierających przedsiębiorców 
w województwie podkarpackim

Źródło: Opracowania własne.
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Wśród badanych instytucji najliczniejszą grupę stanowią organizacje wspierają-
ce przedsiębiorców (43 %), inkubatory przedsiębiorczości (14,4 %), centra transferu 
technologii (5,1 %), ośrodki szkoleniowe (3 %), izby gospodarcze (2,2 %), parki prze-
mysłowe (1,8 %) i parki naukowo-techniczne (1,1 %)23. Znaczna część działających na 
Podkarpaciu instytucji otoczenia biznesu zorganizowana jest w formie fundacji i sto-
warzyszeń. Ta forma wydaje się być korzystna dla ośrodków innowacyjności i przedsię-
biorczości ze względu na konstrukcję systemu podatkowego oraz możliwość pozyski-
wania środków rządowych lub pomocy innego typu (głównie funduszy strukturalnych 
UE). Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu zlokalizowane 
są głównie na terenach miejskich, z czego najwięcej w miastach liczących do 50 tys. 
mieszkańców (28,2 %). Niewielka liczba tych instytucji (1,5 %) zlokalizowana jest na 
terenach wiejskich. Badane instytucje różnią się zasięgiem prowadzonej działalności 
i obszarem odbioru oferty usług. Przeważająca liczba instytucji (54,2 %) działa na po-
ziomie regionu (rysunek 2). Drugim obszarem działania (co do liczebności) instytucji 
jest poziom lokalny. 

RySUNeK 2. Zasięg działania instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości 
w woj. podkarpackim 

Źródło: Opracowania własne.
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Badania ankietowe przeprowadzone wśród podmiotów z regionu Podkarpacia wska-
zują, że z instytucjami wspierającymi rozwój regionu współpracuje jedynie co czwarty 
mały przedsiębiorca (31,2 % badanych)24. Najczęściej współpraca dotyczyła takich in-
stytucji, jak: urząd pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego, ARiMR, banki, organizacje 
branżowe, ODR (rolnicy). W  niewielkim zakresie respondenci wskazywali potrzebę 
współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi czy też instytucjami wyspecjalizowa-
nymi we wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych i transferze technologii.

RySUNeK 3. efekty współpracy jednostek samorządowych i badanej grupy przedsiębiorców 
z instytucjami otoczenia biznesu w woj. podkarpackim (w %)

Źródło: Opracowania własne.

W większości współpraca podmiotów z otoczeniem instytucjonalnym dotyczyła po-
zyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne, za-
trudnienie pracowników w ramach programów refundowanych, a także rozwiązywania 
zwykłych, np. administracyjnych, problemów związanych z  prowadzeniem firmy, po-
dejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, wnioskowaniem o fundusze 
strukturalne UE oraz o pomoc w uzyskaniu zwrotnych środków finansowych. Na efekty 
współpracy z instytucjami otoczenia biznesu wskazywali głównie przedsiębiorcy, nato-
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miast według opinii samorządów gmin i powiatów współpraca między tymi jednostka-
mi nie była widoczna. Przedsiębiorcy podkreślali, że efekty współpracy z instytucjami 
otoczenia biznesu dotyczyły głównie poprawy jakości produktów, możliwości ich zbytu, 
pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z UE (rysunek 3).

Przeprowadzone wywiady pozwalają na wskazanie pewnych postulowanych działań, 
które w opinii podmiotów z regionu Podkarpacia mogłyby ułatwić współpracę z insty-
tucjami otoczenia biznesu i podnieść jej efektywność. Do działań takich można zaliczyć:

 • ściślejsze dostosowanie oferty instytucji wsparcia do potrzeb podmiotów regionu,
 • szerszą promocję działalności instytucji wsparcia,
 • obniżenie kosztów korzystania z usług instytucji,
 • większą aktywność instytucji w terenie, stworzenie zachęty do współpracy,
 • odbiurokratyzowanie procedur związanych z korzystaniem ze wsparcia niektórych 

instytucji. 

RySUNeK 4. Ocena działalności samorządu terytorialnego w zakresie wspierania przedsię-
biorczości (według przedsiębiorców)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Rola samorządu gminy w promowaniu lokalnych przedsięwzięć gospodarczych oce-
niona została w formie badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich na Podkarpaciu. Do ba-
dań25 wybrano grupę 35 przedsiębiorców branży rolno-spożywczej. Ocena samorządu 
w tym zakresie była zdecydowanie negatywna, tj. ok. 70 % (por. rysunek 4) respondentów 
oceniało, że działania ze strony samorządu terytorialnego na rzecz wspierania przedsię-
biorczości nie występowały, a jeżeli występowały to były nieskuteczne. W związku z po-
wyższym w większości (ok. 58 %) ankietowani przedsiębiorcy nie oczekiwali pomocy 
od organów administracji samorządowej  w  zakresie wspierania i  rozwoju przedsię-
biorczości. Organy administracji samorządowej zdaniem ankietowanych w  niewiel-
kim zakresie współpracowały z firmami prowadzącymi działalność na ich terenie (ok.  
1 % samorządów). 

Wyniki badań ankietowych (rysunek 5) wskazywały, że do głównych ograniczeń 
w działaniach urzędów zorientowanych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości zali-
czono brak środków finansowych na ten cel w ich budżetach (45 % badanych samorzą-
dów), brak proinnowacyjnej polityki rządu (22 %) oraz ograniczenia formalno-prawne 
(12  %). Wśród czynników stanowiących potencjalne zasoby niezbędne do kreowania 
przedsiębiorczości, niewątpliwie ważną rolę odgrywają postawy innowacyjne i wiedza 
w  wymiarze indywidualnym poszczególnych przedstawicieli urzędów. Respondenci 
(7 % badanych) nie widzą potrzeby krytycznego spojrzenia na własne postawy i wiedzę, 
utrudniające niejednokrotnie przedsiębiorczość, co zauważyli i podkreślali w badaniach 
ankietowych przedsiębiorcy działający na terenie objętych analizą jednostek samorzą-
dowych. 

RySUNeK 5. Bariery ograniczające wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie 
podkarpackim (w opinii urzędów gmin) (w %)

Źródło: Opracowanie własne. 
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Materiał empiryczny wskazuje, że w województwie podkarpackim istnieje wiele róż-
norodnych instytucji wspierających działalność przedsiębiorców, a zakres świadczonych 
przez nie usług  jest wielokierunkowy. Łączą często różne kategorie usług, najczęściej 
bez względu na nazwę instytucji jej zakres jest uniwersalny; świadczone usługi dosto-
sowywane są do potrzeb odbiorców, a  ich jakość może być wątpliwa. Potwierdziły to 
wyniki badań ankietowych, tj. potencjalni odbiorcy nisko oceniali przede wszystkim 
jakość usług szkoleniowo-doradczych, a także zakres oferty skierowanej do odbiorców 
z uwzględnieniem polityki rozwoju regionu. Oferta szkoleniowa, doradcza i  informa-
cyjna nie zawsze dostosowana była do potrzeb konkretnych podmiotów. Większość ofe-
rowanych informacji miała charakter ogólny, a usługi specjalistyczne były zbyt wysoko 
wyceniane. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, iż region Podkarpacki posiada duży potencjał 
instytucjonalny w  zakresie wspierania przedsiębiorczości, tworzenia sieci współpracy 
między przedsiębiorcami w branży rolno-spożywczej, określanej jako grono spożywcze. 
Potencjał ten dorównuje liczbie instytucji otoczenia biznesu w województwie małopol-
skim, o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Potencjał ten nie jest w pełni wyko-
rzystywany w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorców, tworzenia sieci innowacyjnych 
klastrów, jako instrumentów wpływających na rozwój regionu, określonych w „Strategii 
rozwoju” oraz w innych dokumentach programowych Podkarpacia. 
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Institutional infrastructure as a factor supporting the process  
of creating clusters in the agricultural and the food branch  

in the region of Podkarpackie Voivodship

Summary

The aim of the article was presentation of the results of the research on the problems 
connected with the process of innovative creation of clusters within the agricultural and 
food branch in the Podkarpackie Voivodship.  The analysis of the empirical material 
revealed that the region of Podkarpacie has a great institutional potential in the scope 
of supporting entrepreneurship and creating cooperation networks among entrepre-
neurs within an agricultural and food branch defined as the food cluster.  This potential 
is equal to the number of institutions within business environment in the province of 
Małopolska (the Lesser Poland) with a higher economic development.  This potential 
is not fully utilised in relation to the needs of entrepreneurs, creating the network of 
innovative clusters as instruments influencing the development of the region defined 
in the “Development strategy for the province of  Podkarpacie” and other programme 
documents for the Podkarpackie Voivodship.  
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Umiędzynarodowienie zakupów 
a strategia konkurowania przedsiębiorstwa 

na przykładzie polskich przedsiębiorstw 
branży elektromaszynowej

Wstęp

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że jedną z głównych funkcji przedsiębiorstwa, 
w przypadku której wprowadzenie zmian sprzyja tworzeniu jego przewagi konkurencyjnej, 
jest funkcja zakupów (zaopatrzenia). Aby uzyskać oszczędności i zapewnić wzrost rentow-
ności przedsiębiorstwa, konieczne staje się opracowanie spójnej strategii zakupów i jej kon-
sekwentna realizacja, przy czym strategie te często zakładają pozyskiwanie zasobów na ryn-
kach zagranicznych, w tym w skali globalnej. Podkreśla się też rolę zaopatrzenia na rynkach 
zagranicznych w tworzeniu unikatowej oferty przedsiębiorstwa, co także miało wpływ na 
ewolucję funkcji zakupów w przedsiębiorstwie i zaowocowało awansowaniem zaopatrzenia 
do jednej ze strategicznych funkcji wielu przedsiębiorstw. 

Tylko pojedyncze publikacje w  literaturze światowej, w  tym także polskiej, są po-
święcone umiędzynarodowieniu zakupów przedsiębiorstw. Niewiele jest też badań em-
pirycznych dotyczących umiędzynarodowienia zakupów w polskich przedsiębiorstwach. 
Prowadzono bowiem głównie badania poświęcone innym aspektom internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, w tym aktywnym formom ekspansji na rynki zagraniczne. 

Celem artykułu jest wykazanie, że umiędzynarodowienie zakupów może być źró-
dłem tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a także identyfikacja obsza-
rów wpływu umiędzynarodowienia zakupów na kształtowanie przewagi konkurencyjnej 
polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej2.

Tworzenie przewagi konkurencyjnej według koncepcji 
zasobowej a umiędzynarodowienie zakupów przedsiębiorstwa

Prekursorem traktowania zasobów jako czynnika determinującego rozwój 
przedsiębiorstwa była E. Penrose5, a  od lat 80. XX wieku rozwinęły się: zasobo-
wa koncepcja przedsiębiorstwa, kompetencyjna koncepcja przedsiębiorstwa oraz 
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koncepcja organizacji opartej na wiedzy, które akcentowały wagę zasobów i umie-
jętności dla sprawnego funkcjonowania organizacji6. Według koncepcji zasobowej 
przedsiębiorstwa konkurują przez tworzenie trwałej i opartej na zasobach przewagi 
konkurencyjnej, to jest takiej mocnej strony danej organizacji, która umożliwia jej 
powiększenie efektów działania bez ponoszenia dodatkowych nakładów lub przy 
nakładach mniejszych, niż ponoszą konkurenci, bądź obniżenie nakładów przy da-
nych, niezmniejszonych efektach, czego nie unikają konkurenci ograniczający po-
noszone nakłady4. 

Zgodnie z klasyfikacją M.E. Portera, przewagę konkurencyjną można uzyskiwać 
i utrzymywać dzięki niższym kosztom (strategia przewagi kosztowej lub inaczej ni-
skich kosztów) lub unikatowym cechom oferty (strategia dyferencjacji lub inaczej 
różnicowania), działając w  skali branży lub w  skali segmentu5. Strategia konkuro-
wania ze względu na sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej jest kształtowana 
na poziomie przedsiębiorstwa lub na poziomie strategicznej jednostki biznesu i tym 
samym podporządkowane jej są strategie funkcjonalne, w tym m.in. w zakresie zaku-
pów (zaopatrzenia).

Strategia niskich kosztów oznacza dążenie do osiągnięcia i utrzymania w danej dzie-
dzinie działalności uprzywilejowanej pozycji w zakresie kosztów (niskie koszty) w sto-
sunku do konkurentów, czemu sprzyjają m.in.: odpowiednio duży popyt na produkty 
przedsiębiorstwa umożliwiający osiągnięcie korzyści skali, ograniczanie zróżnicowania 
asortymentu w celu wydłużenia zakresu oferowanych pod daną marką produktów, ogra-
niczanie działań przedsiębiorstwa do segmentów o dużej liczebności. Strategia dyferen-
cjacji (różnicowania) oznacza zaś, że przedsiębiorstwo konkuruje na rynku, różnicując 
swoją ofertę w stosunku do ofert konkurencyjnych6, przy czym różnicowanie dokonane 
może być w drodze różnicowania faktycznego (za pomocą materialnych cech produktu) 
lub różnicowania emocjonalnego (przez nadanie marki).

Tworzeniu unikatowej, z punktu widzenia nabywców, oferty sprzyjać mogą wyróż-
niające zasoby przedsiębiorstwa, w tym pozyskiwane od zewnętrznych dostawców towa-
ry, usługi, zasoby niematerialne i prawne (np. znaki towarowe, patenty, prawa autorskie, 
wzory użytkowe). 

Umiędzynarodowienie zakupów przedsiębiorstwa, to jest dokonywanie ich na ryn-
kach zagranicznych, może sprzyjać realizacji obu z wyróżnionych ze względu na rodzaj 
przewagi konkurencyjnej strategii konkurowania, a mianowicie:

 • strategii niskich kosztów, jeśli realizowanie zakupów na rynkach zagranicznych 
sprzyja obniżaniu kosztów, np. dzięki niższym kosztom pozyskiwanych zasobów 
bądź obniżeniu kosztów transakcyjnych,

 • strategii dyferencjacji, gdy realizowanie zakupów na rynkach zagranicznych sprzyja 
tworzeniu unikatowych cech oferty przez np. pozyskanie zasobów unikalnych pod 
względem zaawansowania technologicznego, rzeczywistej lub postrzeganej jakości 
lub korzyści emocjonalnych dostarczanych nabywcom.
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W  literaturze przedmiotu wskazuje się, że zakupy są jednym z  głównych źródeł 
kosztów całkowitych przedsiębiorstwa, a ograniczenie nakładów na nie może mieć duży 
wpływ na jego zyskowność. Można to osiągnąć m.in. przez wybór dostawców oferują-
cych niższe ceny niż dotychczasowi partnerzy7 lub pozyskiwanie zasobów od zewnętrz-
nych dostawców zamiast wytwarzania ich we własnym zakresie8.

D.L. Waller wskazuje, że obniżanie kosztów zakupów ma duży wpływ na kreowanie 
przewagi konkurencyjnej i poprawę rentowności przedsiębiorstwa zwłaszcza, gdy9:

 • zakupy stanowią zasadniczą cześć jego kosztów całkowitych,
 • przedmiotem zakupów są przede wszystkim produkty, których ceny podlegają 

znacznym wahaniom w krótkim czasie,
 • innowacje i  moda są kluczowymi czynnikami kształtującymi popyt na produkty 

przedsiębiorstwa,
 • istnieje silna konkurencja na rynku produktów oferowanych przez dane przedsię-

biorstwo.
Obniżanie zaś kosztów zakupów ma mniejsze znaczenie z punktu widzenia kreowa-

nia przewagi konkurencyjnej i poprawy rentowności przedsiębiorstwa, gdy10:
 • koszty zakupów stanowią niewielką część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa,
 • ceny nabywanych produktów podlegają niewielkim wahaniom w krótkim czasie,
 • działalność operacyjna przedsiębiorstwa rzadko jest unowocześniana. 

Z kolei B. Axelsson, F. Rozemeijer i F. Wynstra11 stwierdzają, że wybór strategii kon-
kurowania ze względu na czynnik przewagi konkurencyjnej (strategia niskich kosztów 
lub dyferencjacji) może wpływać na takie decyzje w zakresie zaopatrzenia, jak: ograni-
czanie kosztów zakupów np. przez ich koncentrację, poszukiwanie dostawców na rynku 
międzynarodowym, ograniczanie liczby dostawców, redukcję kosztów administracyj-
nych, zastąpienie nabywanych komponentów całymi zespołami, kształtowanie relacji 
z dostawcami, w tym stymulowanie innowacyjności dostawców, a także decyzje o outso-
urcingu lub offsourcingu. 

Na znaczenie funkcji zakupów z  punktu widzenia tworzenia przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa wskazuje także M.E. Porter, który opracował koncepcję analizy 
łańcucha wartości, definiując go jako sekwencję powiązanych ze sobą i  narastających 
działań (funkcji) prowadzących do stworzenia wartości dla nabywcy końcowego. Kon-
cepcja ta zakłada, że każde z działań przyczynia się do tworzenia wartości dodanej12. 
M.E. Porter wskazał dwa rodzaje działań tworzących wartość. 

 • Działania podstawowe, to jest czynności związane z  fizycznym przemieszczaniem 
produktów, poddawaniem ich kolejnym fazom przetwarzania oraz ich wymianą, 
w tym: 
– logistyka zakupów i  logistyka wewnętrzna (zakupy materiałów i  innych dóbr 

zaopatrzeniowych, zakupy maszyn, urządzeń, składowanie i  magazynowanie, 
sortowanie, inwentaryzacja, kontrola zapasów i inne czynności związane z logi-
styką wewnętrzną), 
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– operacje produkcyjne (obróbka, przetwarzanie, montaż, testowanie, operacje 
utrzymania ruchu, pakowanie i kompletowanie produktów), 

– logistyka zewnętrzna (przygotowanie wysyłek i fizyczna dystrybucja produktów), 
– marketing (działania marketingowe, w tym zarządzanie kanałami dystrybucji, 

działania promocyjne),
– usługi towarzyszące produktowi, zwiększające lub utrzymujące jego wartość 

(np. montaż, instalowanie, naprawa);
 • Działania pomocnicze, które mają zapewnić sprawność i skuteczność działań pod-

stawowych, w  tym: funkcja zaopatrzenia, zarządzanie personelem, rozwój i  infra-
struktura przedsiębiorstwa.
Zaopatrzenie jest więc jednym z istotnych działań tworzących wartość, przy czym 

M.E. Porter podkreśla, że wszystkie działania w łańcuchu są współzależne i tworzą cało-
ściowy system, więc powinny być ze sobą powiązane i skoordynowane. W celu osiągnię-
cia lub poprawy przewagi konkurencyjnej należy analizować łańcuch wartości przedsię-
biorstwa, aby zidentyfikować te działania, które w największym stopniu przyczyniają się 
do jej tworzenia i ewentualnie dokonać zmian w łańcuchu. Zmiany te dotyczyć mogą też 
zaopatrzenia, co może wpłynąć na znaczenie zakupów w tworzeniu wartości w danym 
przedsiębiorstwie.

Według M.E. Portera, efektywność zaopatrzenia (zakupów) jest osiągana m.in. przez 
współpracę z  podmiotami zewnętrznymi, w  tym z  zagranicznymi dostawcami, przy 
czym na sprawność współpracy z dostawcami mają wpływ m.in.13: 

 • podejmowanie decyzji dotyczących zaopatrzenia na poziomie strategicznym na 
podstawie dokładnych informacji m.in. co do zmian w popycie i podaży poszczegól-
nych zasobów, zmian cen, kursów walutowych, nowych technologii,

 • zapewnienie wewnątrz danej organizacji przepływu informacji dotyczących decyzji 
strategicznych w sferze zaopatrzenia,

 • określenie granic odpowiedzialności poszczególnych funkcji, w  tym zaopatrzenia, 
w łańcuchu dostaw,

 • zapewnienie dostaw w wewnętrznym łańcuchu logistycznym, 
 • zapewnienie sprawnego, kompleksowego zarządzania jakością (Total Quality 

Management),
 • stworzenie bazy danych na temat zagranicznych rynków zaopatrzenia i dostawców,
 • stworzenie ułatwień administracyjnych dla zakupów (np. wdrożenie procedur kon-

troli umożliwiających redukcję zbędnych wydatków w  centrach zakupów czy też 
wprowadzanie rozwiązań technologicznych usprawniających przepływ informacji 
i ograniczających dokumentację).
Analizując łańcuch wartości przedsiębiorstwa, należy także zauważyć, że istotnymi 

z  punktu widzenia tworzenia przewagi konkurencyjnej i  odnoszącymi się do funkcji 
zaopatrzenia elementami strategii na poziomie całego przedsiębiorstwa lub strategicznej 
jednostki biznesu są także decyzje co do14: 
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 • konfiguracji geograficznej działań tworzących łańcuch wartości (określenie prze-
strzennego rozmieszczenia jednostek realizujących poszczególne działania w łańcu-
chu tworzenia wartości i stworzenie takich między nimi powiązań, by jak najefek-
tywniej wykorzystać atuty lokalizacyjne w skali międzynarodowej),

 • lokalizacji lub delokalizacji, to jest przemieszczenia do innych krajów o lepszych walorach 
lokalizacyjnych tych działań, które mają być realizowane przez przedsiębiorstwo i dzia-
łań zlecanych do realizacji zewnętrznym podmiotom, w tym partnerom zagranicznym, 
przy czym wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowanych przez 
nie funkcji (np. produkcji komponentów, podzespołów i części oraz wyrobów gotowych, 
świadczenia usług, wybranych funkcji zarządzania, działań z zakresu sprzedaży i obsłu-
gi klienta) i przekazanie ich realizacji innym podmiotom gospodarczym15 to outsourcing, 
zaś innym podmiotom gospodarczym na rynku zagranicznym to offsourcing. 
Outsourcing i  offsourcing wiążą się z  wykorzystywaniem zasobów zewnętrznych 

w  wyniku zlecania wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym realizacji procesów 
niezbędnych dla funkcjonowania danego przedsiębiorstwa z założeniem, że zostaną one 
zrealizowane sprawniej niż gdyby były wykonywane we własnym zakresie16 i prowadzą 
do rekonfiguracji łańcucha podaży i zmiany ról podmiotów biorących udział w proce-
sie tworzenia wartości dla klienta. Na funkcję zaopatrzenia ma też wpływ przeniesienie 
do innego kraju realizacji działań i procesów biznesowych lub ich części wydzielonych 
z macierzystego przedsiębiorstwa (offshoring).

Jedną z  kluczowych korzyści dla przedsiębiorstwa z  umiędzynarodowienia zaku-
pów jest więc możliwość wykształcenia lub utrwalenia przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa, a przez to poprawa jego pozycji konkurencyjnej przez dostęp do zasobów 
rzeczowych, finansowych lub niematerialnych oferowanych na rynkach zagranicznych. 
Umiędzynarodowienie zakupów warunkuje też niekiedy podjęcie internacjonaliza-
cji w  formie czynnej (np. gdy import surowców lub komponentów jest niezbędny do 
podjęcia produkcji na eksport czy zakup licencji za granicą jest konieczny do podjęcia 
eksportu wytwarzanych dzięki temu produktów). Ponadto internacjonalizacja zakupów 
poprzedza niekiedy decyzje przedsiębiorstwa o eksporcie, gdyż umożliwia menedżerom 
pozyskanie doświadczenia w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Umiędzynarodo-
wienie zakupów wiąże się m.in. z takimi ograniczeniami, jak: możliwość nadmiernego 
uzależnienia od zagranicznego dostawcy czy utraty autonomii strategicznej. 

ewolucja funkcji zakupów w przedsiębiorstwie i jej znaczenia 
dla tworzenia przewagi konkurencyjnej

Od drugiej połowy XX wieku obserwuje się ewolucję funkcji zakupów w przed-
siębiorstwie. R. Monczka, R. Trent i R. Handfield wyróżnili następujące etapy roz-
woju tej funkcji17:
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 • faza bierności, którą cechuje rutynowość operacji wykonywanych w ramach funk-
cji zaopatrzenia oraz duży wpływ ceny i dostępności pozyskiwanego na rynku (także 
zagranicznym) dobra na wybór dostawcy;

 • faza niezależności, kiedy dochodzi do zastosowania najnowocześniejszych technik 
w procesie zakupów, lecz nie docenia się jeszcze znaczenia zaopatrzenia w tworzeniu 
i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa;

 • faza wspierającej roli zakupów w realizacji strategii konkurowania przedsiębiorstwa, 
kiedy pracownicy działu zakupów są także członkami zespołów do spraw sprzeda-
ży, dąży się do rozwoju długofalowych relacji z dostawcami, a rynki zaopatrzenia, 
w tym rynki zagraniczne, są stale monitorowane pod względem możliwości współ-
pracy i dostępu do bardziej efektywnych zasobów;

 • faza integrującej roli zakupów, charakterystyczna dla najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw, kiedy strategia zakupów kształtowana jest adekwatnie do strategii 
przedsiębiorstwa zarówno na poziomie sieci, jak i na poziomie całego przedsiębior-
stwa i jej poszczególnych strategicznych jednostek biznesu; ważnym zasobem przed-
siębiorstwa są specjaliści do spraw zakupów o dużej wiedzy i doświadczeniu; dział 
zakupów stale współpracuje z innymi funkcjami przedsiębiorstwa, a w przedsiębior-
stwie kontrolowana jest też systematycznie efektywność zakupów. 
Zwraca się uwagę, że ewolucja funkcji zakupów w przedsiębiorstwie sprzyja ograni-

czeniu jego kosztów. Stwierdzono, że przejście z etapu bierności do fazy niezależności 
skutkuje obniżeniem kosztów o 2–10 % przez rozwój negocjacji i usprawnienie admi-
nistracji, zaś dalszy rozwój funkcji zakupów może doprowadzić do obniżenia kosztów 
całkowitych o kolejne 10–20 %, a kosztów zakupu o 1–10 %18.

W  literaturze przedmiotu wskazuje się następujące czynniki warunkujące rozwój 
funkcji zakupów (zaopatrzenia) w przedsiębiorstwie19:

 • znaczenie planowania długookresowego, uwzględniającego zmiany w  otoczeniu 
w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa,

 • tendencja do implementacji zmian w przedsiębiorstwie w celu utrzymania lub po-
prawy jego pozycji konkurencyjnej,

 • przejrzystość struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, która im jest większa, tym 
zwykle sprawniejsze jest zarządzanie, umożliwiające trwałe obniżanie kosztów,

 • większy stopień indywidualizacji systemów komputerowych przedsiębiorstwa, a tym 
samym ich dopasowanie do zaspokajania jego potrzeb,

 • źródła zmian w przedsiębiorstwie: czy są one wynikiem współpracy między wszyst-
kimi działami organizacji, czy też są wyłącznie pomysłem menedżerów,

 • sposób alokacji zasobów oraz czy są one przydzielane na podstawie analizy potrzeb 
i zgłoszonego zapotrzebowania w dążeniu do maksymalnego ograniczania błędów 
w alokacji zasobów oraz zakupów niepotrzebnych,

 • postawa wobec dostawców, w tym podejście do relacji z nimi oraz rola dostawców 
w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
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 • stosowane w przedsiębiorstwie metody oceny dostawców,
 • stosowane w przedsiębiorstwie sposoby oceny wyników działu zaopatrzenia.

Zauważa się ponadto, że w ostatnich latach także następujące czynniki wpływają na 
wzrost znaczenia funkcji zakupów w przedsiębiorstwie20:

 • kompresja czasu; dążenie do eliminacji czasochłonnych procesów, które tworzą nie-
wielką wartość dodaną, zaś procesy, które przyczyniają się do powstania dodanej war-
tości, powinny zostać poddane kompresji czasu w stopniu adekwatnym do ich efek-
tywności w  tworzeniu wartości dodanej; koncepcję kompresji czasu stosuje się 
w procesach opracowywania zamówień, kalkulacji kosztów i zarządzania zapasami;

 • rozwój handlu elektronicznego, który przyczynia się do wzrostu znaczenia działu za-
kupów i nadania mu rangi działań strategicznych;

 • wzrost zastosowania zaopatrzenia odchudzonego (lean management), co pozwala na 
tworzenie nowej wartości dodanej przy minimalnym koszcie całkowitym oraz przy 
zachowaniu możliwie najlepszej jakości produktu. 
K. Lysons wyróżnia trzy funkcje zakupów (zaopatrzenia) w  przedsiębiorstwie21: 

transakcyjną, komercyjną i  aktywną. Uważa się, że to, jaką funkcję pełnią zakupy 
w przedsiębiorstwie, ma wpływ na jego sprawność i efektywność22 (rysunek 1).

RySUNeK 1. Funkcje zakupów w przedsiębiorstwie a jego sprawność i efektywność

Źródło: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 31.



Umiędzynarodowienie zakupów a strategia konkurowania przedsiębiorstw... 539

Koncepcja badań empirycznych i charakterystyka stopnia 
umiędzynarodowienia zakupów w badanych przedsiębiorstwach

Jednym z celów przeprowadzonych badań empirycznych była identyfikacja obsza-
rów wpływu umiędzynarodowienia zakupów na kształtowanie przewagi konkuren-
cyjnej polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej. Do gromadzenia danych 
wykorzystano metodę ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem 
techniki CATI.

Badania przeprowadzono na łącznej próbie 124 losowo wybranych średnich i dużych 
polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego, które są oddziałami/filiami 
przedsiębiorstw zagranicznych i które zadeklarowały pozyskiwanie zasobów na rynkach 
zagranicznych. Badanie miało zasięg ogólnopolski. Respondentami byli przedstawiciele 
wyższego kierownictwa przedsiębiorstw, w  tym: właściciele lub współwłaściciele, dy-
rektorzy generalni, z-cy dyrektora generalnego, prezesi lub wiceprezesi lub dyrektorzy/
kierownicy ds. zaopatrzenia. Wybór branży elektromaszynowej jest uzasadniony tym, że 
ma ona od lat duży udział w polskim eksporcie i imporcie. Próbę badawczą ograniczono 
do średnich i dużych przedsiębiorstw, które mają dominujący udział w wartości polskie-
go eksportu i importu.

Blisko 2/3 badanych firm (63,7 %) stanowiły przedsiębiorstwa średniej wielkości za-
trudniające od 50 do 249 pracowników (79 firm), a  36,3  % – przedsiębiorstwa duże, 
zatrudniające 250 i więcej osób (50 firm).

Jednym z czynników determinujących znaczenie i stopień umiędzynarodowienia 
zakupów przedsiębiorstwa jest jego miejsce w  łańcuchu tworzenia wartości dla na-
bywcy, a więc to, czy przedsiębiorstwo jest dostawcą surowców, dostawcą komponen-
tów lub części, dostawcą wyrobów gotowych dla pośredników czy też dostawcą wyro-
bów gotowych dla ostatecznych nabywców. Deklaracje respondentów co do miejsca 
przedsiębiorstwa w łańcuchu tworzenia wartości dla nabywcy wskazują, że aż 39,5 % 
badanych firm to dostawcy wyrobów gotowych dla ostatecznych nabywców, a 34,7 % 
– dostawcy wyrobów gotowych dla pośredników. Stwierdzono też, że 1/4 badanych 
przedsiębiorstw jest dostawcami komponentów/części, zaś tylko jedna firma (0,8 %) 
to dostawca surowców.

O pozycji przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw decyduje też zakres autonomii przed-
siębiorstwa w kształtowaniu finalnego produktu dla ostatecznego nabywcy. Blisko poło-
wa respondentów oceniła zakres autonomii badanych przedsiębiorstw branży elektro-
maszynowej w kształtowaniu finalnego produktu dla ostatecznego nabywcy jako bardzo 
duży (15,3 %) lub duży (29 %), zaś około 30 % menedżerów uznało, że jest on bardzo 
mały (14,5 %) lub mały (16,1 %). Aż 1/4 respondentów oceniła zakres autonomii ich 
przedsiębiorstwa w  kształtowaniu finalnego produktu dla ostatecznego nabywcy jako 
ani mały, ani duży23.
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Badaniem objęto przedsiębiorstwa przemysłu elektromaszynowego, które zade-
klarowały pozyskiwanie towarów, usług lub zasobów niematerialnych i  prawnych 
bezpośrednio od partnerów zagranicznych. Deklaracje badanych przedsiębiorstw 
co do rodzajów zasobów pozyskiwanych na rynkach zagranicznych przedstawiono 
w tabeli 1. 

TABelA 1. Deklaracje badanych przedsiębiorstw co do pozyskiwania zasobów na rynkach 
zagranicznych (N = 124)

Wyszczególnienie Liczba wskazań % odpowiedzi

Towary, w tym:

Surowce 72 58,1

Komponenty\części 101 81,5

Sprzęt inwestycyjny, maszyny, urządzenia, linie 
technologiczne itd. 66 53,2

Wyroby gotowe celem odsprzedaży 29 23,4

Materiały eksploatacyjne 34 27,4

Usługi, w tym:

Logistyczne 40 32,3

Marketingowe, w tym promocyjne 14 11, 3

Finansowe 13 10,5

Produkcyjne 27 21,8

Zasoby niematerialne i prawne, w tym:

Patenty 18 14,5

Prawa autorskie 18 14,5

Znaki towarowe 18 14,5

Know-how 26 21

Wzory przemysłowe 16 12,9

Źródło: Projekt badawczy ,,Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw na rynkach zaopatrzenia” 2009.

Jak wynika z tabeli 1, badane polskie przedsiębiorstwa branży elektromaszynowej po-
zyskują za granicą różne kategorie zasobów, w tym przede wszystkim towary. Analizując 
zakupy towarów za granicą, zauważa się, że największy jest odsetek tych badanych przed-
siębiorstw, które na rynkach zagranicznych kupują komponenty i części (81,5 %), ale więk-
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szość firm nabywa też surowce (58,1 %) i sprzęt inwestycyjny, maszyny, urządzenia, linie 
technologiczne (53,2 %). Nieco ponad 1/4 podmiotów importowała materiały eksploatacyj-
ne (27,4 %), a nieco mniej niż 1/4 firm (23,4 %) wyroby gotowe w celu odsprzedaży.

Niewielka część badanych przedsiębiorstw branży elektromaszynowej pozyskuje na 
rynkach zagranicznych usługi, przy czym największy jest odsetek firm nabywających 
usługi logistyczne zagranicznych partnerów (32,3 %). Jedynie 1/5 respondentów (21,8 %) 
zadeklarowała kupowanie usług produkcyjnych od partnerów zagranicznych (offsour-
cing usług produkcyjnych). Usługi marketingowe, w tym promocyjne, są zlecane partne-
rom zagranicznym przez 11,3 % badanych przedsiębiorstw, zaś finansowe – przez 10,5 %.

Zasoby niematerialne i prawne są pozyskiwane za granicą przez relatywnie niewiel-
ką cześć badanych instytucji, przy czym największy jest odsetek respondentów deklaru-
jących pozyskiwanie za granicą know-how (21 %), zaś patenty, prawa autorskie i znaki 
towarowe są pozyskiwane za granicą przez 14,5 % badanych przedsiębiorstw, a wzory 
przemysłowe – przez 12,9 % firm.

TABelA 2. Procentowy udział zasobów pozyskiwanych na rynkach zagranicznych w zasobach 
nabywanych przez przedsiębiorstwo ogółem – towary

Towary

Udział w %

0,
1 

– 
5,

0

5,
1–

 2
0,

0

20
,1

– 
40

,0

40
,1

– 
70

,0

70
,1

– 
90

,0

90
,1

 i 
w

ię
ce

j
Surowce 
N = 72

Liczba wskazań 3 11 9 21 13 15

%* 4,7 15,3 12,5 29,2 18,1 20,8

Komponenty/części 
N = 101

Liczba wskazań 6 10 13 33 25 13

%* 5,9 9,9 12,9 32,7 24,8 12,9

Sprzęt inwestycyjny, maszyny, urządzenia, 
linie technologiczne itd. 
N = 66

Liczba wskazań 8 11 3 21 18 5

%* 12,1 16,7 4,5 31,8 27,3 7,6

Wyroby gotowe w celu odsprzedaży 
N = 29

Liczba wskazań 6 3 3 7 5 5

%* 20,7 10,3 10,3 24,1 17,2 17,2

Materiały eksploatacyjne
N = 34

Liczba wskazań 8 11 4 6 4 1

%* 23,5 32,4 11,8 17,6 11,8 2,9

* odsetek firm, które pozyskują dany zasób za granicą.

Źródło: Jak tab. 1.
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Dla określenia znaczenia umiędzynarodowienia zakupów w zaopatrzeniu przed-
siębiorstw zbadano, jaką część pozyskiwanych przez nie poszczególnych kategorii 
zasobów stanowią te kupowane za granicą. Procentowy udział pozyskiwanych na 
rynkach zagranicznych towarów w  towarach nabywanych przez przedsiębiorstwo 
ogółem przedstawiono w tabeli 2.

W przypadku aż 38,9 % badanych przedsiębiorstw branży elektromaszynowej ku-
pujących za granicą surowce stanowią one więcej niż 70  % ogółu zakupów towarów. 
Blisko 1/3 firm (29,2 %) zadeklarowała, że udział importowanych surowców kształtuje 
się w przedziale 40,1 % do 70,0 %. W przypadku 32,5 % przedsiębiorstw udział nabywa-
nych za granicą surowców wynosi 40 % lub mniej, w tym jedynie 4,7 % respondentów 
wskazało, że wynosi on 5 % lub nawet mniej. 

Analizując udziały komponentów i części pozyskiwanych na rynkach zagranicznych 
w zakupach tych towarów ogółem, zauważa się, że w przypadku 37,7 % badanych przed-
siębiorstw wynoszą one więcej niż 70 % ogółu zakupów tych towarów. Prawie 1/3 firm 
(32,7 %) zadeklarowała, że udział ten kształtuje się w przedziale od 40,1 % do 70,0 %. 
W przypadku 28,7 % przedsiębiorstw udział nabywanych za granicą komponentów lub 
części wynosi 40 % lub mniej, w tym jedynie 5,9 % respondentów wskazało, że wynosi 
on 5 % lub nawet mniej. 

Z kolei analizując udział sprzętu inwestycyjnego, maszyn, urządzeń, linii techno-
logicznych nabywanych na rynkach zagranicznych w  zakupach tych towarów ogó-
łem, zauważa się, że w przypadku 34,9 % badanych przedsiębiorstw udział ten kształ-
tuje się na poziomie wyższym niż 70 %. Blisko 1/3 firm (31,8 %) zadeklarowała, że 
udział ten kształtuje się w przedziale od 40,1 % do 70,0 %, zaś w przypadku 28,8 % 
przedsiębiorstw wynosi on 40 % lub mniej, w tym 12,1 % respondentów wskazało, że 
jest to 5 % lub nawet mniej. 

W przypadku 34,4 % badanych przedsiębiorstw kupujących za granicą wyroby goto-
we celem odsprzedaży stanowią one więcej niż 70 % ogółu zakupów tych towarów. Z ko-
lei blisko 1/4 firm (24,1 %) zadeklarowała, że udział importowanych wyrobów gotowych 
kształtuje się w przedziale od 40,1 % do 70,0 %. W przypadku 41,3 % przedsiębiorstw 
udział nabywanych za granicą wyrobów gotowych wynosi 40  % lub mniej, w  tym aż 
20,7 % respondentów wskazało, że wynosi on 5 % lub mniej. 

Analizując zaś udziały materiałów eksploatacyjnych pozyskiwanych na rynkach 
zagranicznych w  zakupach towarów ogółem, zauważa się, że jedynie w  przypadku 
14,7 % badanych przedsiębiorstw wynoszą one więcej niż 70 % ogółu zakupów tych 
towarów, a tylko 17,6 % firm zadeklarowało, że udział ten kształtuje się w przedziale 
od 40,1 % do 70,0 %. Z kolei w przypadku aż 77,7 % przedsiębiorstw udział nabywa-
nych za granicą materiałów eksploatacyjnych wynosi 40 % lub mniej, w tym 23,5 % 
respondentów wskazało, że wynosi on 5 % lub mniej. Wyniki badań świadczą o wy-
sokim stopniu umiędzynarodowienia zakupów towarów w  badanych przedsiębior-
stwach branży elektromaszynowej.
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TABelA 3. Procentowy udział usług pozyskiwanych na rynkach zagranicznych w zakupach 
usług ogółem

Udział 
w % 

Usługi

Usługi 
logistyczne

N = 40

Usługi marketingowe, 
w tym promocyjne

N = 14

Usługi 
finansowe

N = 13

Usługi 
produkcyjne

N = 27

Liczba 
wskazań %* Liczba 

wskazań %* Liczba 
wskazań %* Liczba 

wskazań %*

0,1–5,0 6 15,0 1 7,1 0 0 6 22,2

5,1–20,0 9 22,5 0 0 1 7,7 5 18,5

20,1–40,0 7 17,5 0 0 2 15,4 4 14,8

40,1–70,0 5 12,5 4 28,6 4 30,8 6 22,2

70,1–90,0 6 15,0 3 21,4 1 7,7 1 3,7

90,1 i więcej 7 17,5 6 42,9 5 38,5 5 18,5

* odsetek firm, które pozyskują dany zasób za granicą.

Źródło: Jak tab. 1.

Jak wynika z tabeli 3, w przypadku aż 32,5 % badanych przedsiębiorstw przemy-
słu elektromaszynowego kupujących za granicą usługi logistyczne stanowią one wię-
cej niż 70 % ogółu zakupów tych usług. Jedynie 12,5 % firm zadeklarowało, że udział 
nabywanych za granicą usług logistycznych kształtuje się w  przedziale 40,1  % do 
70,0 %. Z kolei w przypadku aż 55 % przedsiębiorstw udział nabywanych za granicą 
usług logistycznych wynosi 40 % lub mniej, w tym 15 % respondentów wskazało, że 
wynosi on 5 % lub mniej. 

Analizując zaś udziały usług marketingowych, w tym promocyjnych, pozyskiwanych 
na rynkach zagranicznych w zakupach tych usług ogółem zauważa się, że w przypadku 
aż 64,3 % badanych przedsiębiorstw wynoszą one więcej niż 70 % ogółu zakupów tych 
usług, zaś 28,6 % firm zadeklarowało, że udział ten kształtuje się w przedziale 40,1 % do 
70,0 %. W przypadku zaś pozostałych 7,1 % przedsiębiorstw udział nabywanych za gra-
nicą usług marketingowych, w tym promocyjnych, wynosi 5 % lub nawet mniej. 

Analizując z  kolei udziały usług finansowych nabywanych na rynkach zagranicz-
nych w zakupach tych usług ogółem, zauważa się, że w przypadku aż 46,2 % badanych 
przedsiębiorstw wynoszą one więcej niż 70 % ogółu zakupów tych usług. Blisko 1/3 firm 
(30,8 %) zadeklarowała, że udział ten kształtuje się w przedziale od 40,1 % do 70,0 %. 
W  przypadku zaś pozostałych 23,1  % przedsiębiorstw udział nabywanych za granicą 
usług finansowych wynosi 40 % lub mniej. 
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Zauważa się też, że w przypadku aż 22,2 % badanych przedsiębiorstw kupujących 
za granicą usługi produkcyjne stanowią one więcej niż 70  % ogółu zakupów tych 
usług. Z kolei blisko 1/4 firm (22,2 %) zadeklarowała, że udział importowanych usług 
produkcyjnych kształtuje się w  przedziale od 40,1  % do 70,0  %. W  przypadku zaś 
przeszło połowy (55,5 %) firm pozyskujących usługi produkcyjne za granicą udział 
ten wynosi 40 % lub mniej, w tym aż 22,2 % respondentów wskazało, że wynosi on 
5 % lub nawet mniej.

Wyniki badań świadczą o znacznym, lecz mniejszym niż internacjonalizacja za-
kupów towarów, stopniu umiędzynarodowienia zakupów usług w badanych przedsię-
biorstwach.

TABelA 4. Procentowy udział zasobów niematerialnych i prawnych pozyskiwanych na rynkach 
zagranicznych w zakupach zasobów niematerialnych i prawnych ogółem

Udział 
w %

Zasoby niematerialne i prawne

Patenty
N = 18

Prawa autorskie
N = 18

Znaki towarowe
N = 18

Know-how
N = 26

Wzory 
przemysłowe

N = 16

Liczba 
wskazań %* Liczba 

wskazań %* Liczba 
wskazań %* Liczba 

wskazań %* Liczba 
wskazań %*

0,1–5,0 1 5,5 1 5,5 0 0 2 7,7 1 6,2

5,1–20,0 1 5,5 1 5,5 0 0 3 11,5 1 6,2

20,1–40,0 2 11,1 0 0 0 0 2 7,7 0 0

40,1–70,0 1 5,5 3 16,7 2 11,1 6 23,0 4 25,0

70,1–90,0 2 11,1 2 11,1 2 11,1 3 11,5 4 25,0

90,1 i więcej 11 61,1 11 61,1 14 77,8 10 38,5 6 37,5

* odsetek firm, które pozyskują dany zasób za granicą.

Źródło: Jak tab. 1.

Jak wynika z  tabeli 4, w przypadku aż 72,2 % badanych przedsiębiorstw po-
zyskujących za granicą patenty stanowią one więcej niż 70 % ogółu patentów na-
bywanych przez przedsiębiorstwo. Jedynie 5,5  % firm zadeklarowało, że udział 
patentów z  zagranicy kształtuje się w  przedziale od 40,1  % do 70,0  %. Z  kolei 
w przypadku 22,2 % przedsiębiorstw udział pozyskiwanych za granicą patentów 
wynosi 40 % lub mniej, w tym jedynie 5,5 % respondentów wskazało, że wynosi 
on 5 % lub mniej. 
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Analizując zaś udziały praw autorskich pozyskiwanych na rynkach zagranicznych 
zauważa się, że w przypadku 77,2 % badanych przedsiębiorstw wynoszą one więcej niż 
70 %. Ponadto 16,7 % firm zadeklarowało, że udziały te kształtują się w przedziale od 
40,1 % do 70,0 %. Jedynie w przypadku 11 % przedsiębiorstw udział pozyskiwanych za 
granicą praw autorskich wynosi 40 % lub mniej, w tym tylko 5,5 % respondentów wska-
zało, że wynosi on 5 % lub mniej. 

W przypadku udziału znaków towarowych pozyskiwanych na rynkach zagranicz-
nych w ogóle znaków pozyskiwanych przez przedsiębiorstwa zauważa się, że w przy-
padku 88,9 % badanych przedsiębiorstw, które zadeklarowały pozyskiwanie znaków to-
warowych za granicą, wynoszą one więcej niż 70 %, zaś 11,1 % firm wskazało, że udział 
ten kształtuje się w przedziale od 40,1 % do 70,0 %. Żadne z przedsiębiorstw nie zade-
klarowało udziału pozyskiwanych za granicą znaków towarowych na poziomie 40 % lub 
mniejszym. 

W przypadku aż 50,0 % badanych przedsiębiorstw kupujących za granicą know-how 
stanowią one więcej niż 70 % ogółu zakupów tego zasobu. Z kolei blisko 1/5 firm (23,0 %) 
zadeklarowała, że udział pozyskiwanego za granicą know-how kształtuje się w przedziale 
od 40,1 % do 70,0 %. W przypadku 26,9 % przedsiębiorstw udział nabywanego za gra-
nicą know-how wynosi 40 % lub mniej, w tym jedynie 7,7 % respondentów wskazało, że 
wynosi on 5 % lub mniej. 

Analizując zaś udziały wzorów przemysłowych pozyskiwanych na rynkach za-
granicznych w ich zakupach ogółem, zauważa się, że w przypadku 62,5 % badanych 
przedsiębiorstw wynoszą one więcej niż 70 %, a  tylko 1/4 firm zadeklarowała, że 
udział ten kształtuje się w  przedziale od 40,1  % do 70,0  %. Z  kolei w  przypadku 
jedynie 12,4 % przedsiębiorstw udział pozyskiwanych za granicą wzorów przemy-
słowych wynosi 40 % lub mniej, w tym 6,2 % respondentów wskazało, że stanowi 
on 5 % lub nawet mniej. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić wysoki stopień umię-
dzynarodowienia zakupów nie tylko towarów i usług, ale też zasobów niematerialnych 
i prawnych przez badane przedsiębiorstwa, co może też mieć związek z  tym, że są to 
oddziały lub filie koncernów międzynarodowych i  łączą je silne powiązania zarówno 
z firmą macierzystą, jak i z innymi jej filiami lub oddziałami. 

Umiędzynarodowienie zakupów a przewagi konkurencyjne 
polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej

W  celu określenia znaczenia umiędzynarodowienia zakupów badanych przedsię-
biorstw przemysłu elektromaszynowego dla tworzenia ich przewagi konkurencyjnej do-
konano identyfikacji ich najważniejszych przewag konkurencyjnych na rynku polskim 
oraz na rynkach zagranicznych (tabela 5).
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TABelA 5. Deklaracje przedsiębiorstw co do najważniejszego czynnika przewagi 
konkurencyjnej na rynku polskim i na rynkach zagranicznych

Czynniki przewagi konkurencyjnej
Polska Rynki zagraniczne

Liczba 
wskazań % Liczba 

wskazań %

Nowoczesna technologia 7 5,6 6 4,8

Unikatowe produkty 23 18,5 20 16,1

Wysokie parametry produktów 7 5,6 8 6,5

Wysoka renoma marki/reputacja firmy 21 16,9 22 17,7

Unikatowe wzornictwo 0 0 2 1,6

Szeroki asortyment produktów (kompleksowość oferty) 4 3,2 9 7,3

Komplementarność oferty 9 7,3 5 4,0

Niskie ceny produktów 20 16,1 16 12,9

Niskie koszty eksploatacji produktów 1 0,8 1 0,8

Warunki finansowania/płatności 2 1,6 1 0,8

Szeroki zakres usług przy i posprzedażnych 2 1,6 3 2,4

Ponadprzeciętna jakość produktów oferowana po 
konkurencyjnej cenie 28 22,6 31 25,0

Ogółem 124 100,0 31 25,0

Źródło: Jak tab. 1.

Najwięcej (22,6 %) respondentów wskazało, że przewagą konkurencyjną ich przed-
siębiorstwa na rynku polskim jest ponadprzeciętna jakość oferowana po konkurencyj-
nej cenie, a więc ten rodzaj przewagi, który stara się łączyć konkurowanie unikatowymi 
cechami oferty z konkurowaniem niskimi kosztami. Duża część respondentów wskazała 
na takie przewagi konkurencyjne na rynku polskim, jak: unikatowe produkty (18,5 %) 
oraz wysoka renoma marki/reputacja firmy (16,9  %), ale też niskie ceny produktów 
(16,1 %). Komplementarność oferty jest najważniejszą przewagą konkurencyjną na ryn-
ku polskim w przypadku 7,3 % badanych firm, nowoczesna technologia – w przypadku 
5,6 % przedsiębiorstw, podobnie jak wysokie parametry produktów (5,6 %), przy czym 
te trzy przewagi świadczą o stosowaniu strategii dyferencjacji.

Zauważa się, że deklaracje dotyczące przewag konkurencyjnych na rynkach zagra-
nicznych są podobne. Najwięcej respondentów (25 %) i więcej niż w odniesieniu do 
rynku polskiego wskazało, że ich przewagą konkurencyjną na rynkach zagranicznych 
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jest ponadprzeciętna jakość oferowana po konkurencyjnej cenie. Zauważa się, że na 
rynkach zagranicznych deklarowanymi przez dużą część respondentów są także, będące 
przejawem realizacji strategii dyferencjacji, takie przewagi konkurencyjne, jak: wysoka 
renoma marki/reputacja firmy (17,7 %) oraz unikatowe produkty (16,1 % wskazań). 
Świadcząca o  konkurowaniu niskimi kosztami przewaga w  postaci niskich cen pro-
duktów jest deklarowana w odniesieniu do rynków zagranicznych przez mniejszą część 
badanych firm (12,9 %) niż w przypadku rynku polskiego. Wysokie parametry produk-
tów są najważniejszą przewagą konkurencyjną na rynkach zagranicznych w przypadku 
6,5 % badanych firm, nowoczesna technologia – 4,8 % przedsiębiorstw, a komplemen-
tarność oferty – 4,0 % badanych, przy czym te trzy przewagi świadczą o stosowaniu 
strategii dyferencjacji.

Pozostałe z uwzględnionych w badaniu przewag konkurencyjnych zostały wskazane 
przez pojedyncze firmy zarówno w odniesieniu do rynku polskiego, jak i rynków zagra-
nicznych.

W celu określenia znaczenia pozyskiwania zasobów za granicą dla strategii konku-
rowania przedsiębiorstwa zidentyfikowano też kluczowe obszary w badanych przedsię-
biorstwach, na które, w ocenie ich menedżerów, mają wpływ zakupy, zwłaszcza te reali-
zowane na rynkach zagranicznych (tabela 6). 

TABelA 6. Kluczowe obszary w przedsiębiorstwie, na które mają wpływ zakupy

Kluczowe obszary w przedsiębiorstwie,  
na które mają wpływ zakupy Liczba wskazań %

Koszty przedsiębiorstwa 93 75,0

Innowacyjność 45 32,3

Renoma przedsiębiorstwa 54 40,3

Relacje z kluczowymi klientami 61 44,4

Cena oferowana finalnym odbiorcom 84 65,3

Doskonałość operacyjna 59 37,1

Źródło: Jak tab. 1.

Jak wynika z tabeli 6, najwięcej, bo aż 75 % respondentów wskazało, że najważniej-
szym obszarem w przedsiębiorstwie, na który mają wpływ zakupy, są koszty przedsię-
biorstwa, a  ponadto 65,3  % badanych zadeklarowało, że zakupy istotnie determinują 
cenę oferowaną finalnym odbiorcom, co też ma związek z poziomem kosztów. Zauważa 
się też, że przeszło 40 % respondentów wskazało, że zakupy mają wpływ na relacje z klu-
czowymi klientami (44,4 %), a  także na renomę firmy (40,3 %). Około 1/3 badanych 
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uznała też, że zakupy warunkują doskonałość operacyjną przedsiębiorstwa (37,1 %) oraz 
wpływają na jego innowacyjność (32,3 %). Zakupy przyczyniają się więc, w opinii res-
pondentów, w większym stopniu do kształtowania przewagi kosztowej, ale też sprzyjają 
kształtowaniu unikatowych cech oferty.

Potwierdzają to przedstawione w tabeli 7 deklaracje badanych przedsiębiorstw co do 
rangi kluczowych obszarów w przedsiębiorstwie, na które mają wpływ zakupy. 

TABelA 7. Najważniejsze kluczowe obszary w przedsiębiorstwie, na które mają wpływ zakupy 

Obszary Liczba wskazań %

Koszty 
przedsiębiorstwa

nie wskazał 31 25,0

pierwsze miejsce 62 50,0

drugie miejsce 24 19,4

trzecie miejsce 3 2,4

Innowacyjność nie wskazał 79 63,7

pierwsze miejsce 6 4,8

drugie miejsce 19 15,3

trzecie miejsce 9 7,3

Renoma przedsiębiorstwa nie wskazał 70 56,5

pierwsze miejsce 6 4,8

drugie miejsce 20 16,1

trzecie miejsce 17 13,7

Relacje 
z kluczowymi 
klientami

nie wskazał 63 50,8

pierwsze miejsce 14 11,3

drugie miejsce 12 9,7

trzecie miejsce 16 12,9

Cena oferowana finalnym 
odbiorcom

nie wskazał 40 32,3

pierwsze miejsce 30 24,2

drugie miejsce 18 14,5

trzecie miejsce 17 13,7

Doskonałość 
operacyjna

nie wskazał 65 52,4

pierwsze miejsce 6 4,8

drugie miejsce 9 7,3

trzecie miejsce 12 9,7

Źródło: Jak tab. 1.
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Jak wynika tabeli 7, aż 50 % respondentów zadeklarowało, że pierwszym co do waż-
ności, a 19,4 % – że drugim pod względem istotności obszarem, na który mają wpływ 
zakupy są koszty przedsiębiorstwa, co sprzyja konkurowaniu niskimi kosztami. Znaczny 
też jest odsetek badanych, którzy wskazali, że zakupy determinują cenę oferowaną final-
nym nabywcom (24,2 % – pierwsze miejsce, 14,5 % – drugie miejsce). Odsetek mene-
dżerów, którzy zadeklarowali, że zakupy mają wpływ na relacje z kluczowymi klientami 
na pierwszym miejscu wyniósł zaś 11,3 %, zaś na drugim – 9,7 %. Relacje z klientami 
mogą zaś wpływać zarówno na obniżanie kosztów, jak i  na kształtowanie unikatowej 
oferty dla ostatecznych nabywców.

Wprawdzie tylko 4,8 % badanych wskazało renomę przedsiębiorstwa jako najważ-
niejszy obszar, na który mają wpływ zakupy, ale na drugim miejscu ten czynnik został 
wskazany przez aż 16,1 % respondentów. Podobne były wskazania dotyczące wpływu 
zakupów na innowacyjność (4,8 % – pierwsze miejsce i 15,3 % – drugie). Zauważmy, 
że zarówno renoma przedsiębiorstwa, jak i innowacyjność sprzyjają tworzeniu unikato-
wych cech oferty, a więc stosowaniu strategii dyferencjacji. Jedynie zaś 4,8 % responden-
tów zadeklarowało doskonałość operacyjną jako najważniejszy (na pierwszym miejscu), 
a 76,3 % – drugi co do istotności obszar determinowany zakupami przedsiębiorstwa.

W kontekście wyżej opisanych wyników dotyczących wpływu zakupów i ich umię-
dzynarodowienia na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa warto zwrócić uwagę na 
pozycję konkurencyjną badanych przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego na 
rynku polskim i najważniejszych zagranicznych rynkach sprzedaży (tabela 8).

TABelA 8. Deklaracje menedżerów co do oceny pozycji ich przedsiębiorstwa na rynku 
polskim i na rynkach zagranicznych

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa Ocena Liczba 
wskazań %

Udział wiodących produktów naszego 
przedsiębiorstwa w polskim rynku jest 
większy niż większości konkurentów na tym 
rynku działających

zupełnie się nie zgadzam 19 15,3

nie zgadzam się 20 16,1

ani się zgadzam, ani nie zgadzam 45 36,3

zgadzam się 19 15,3

w pełni się zgadzam 21 16,9

Udział wiodących produktów naszego 
przedsiębiorstwa na kluczowych dla 
przedsiębiorstwa rynkach zagranicznych jest 
obecnie większy niż większości konkurentów 
na tym rynku działających.

zupełnie się nie zgadzam 6 4,8

nie zgadzam się 16 12,9

ani się zgadzam, ani nie zgadzam 53 42,7

zgadzam się 32 25,8

w pełni się zgadzam 17 13,7

Źródło: Jak tab. 1.
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Jedynie 1/3 (32,2  %) menedżerów zgodziła się lub w  pełni się zgodziła, że udział 
wiodących produktów ich przedsiębiorstwa w polskim rynku jest większy niż większości 
konkurentów na tym rynku działających, a blisko 1/3 (31,4 %) nie zgodziła się lub zupeł-
nie się z tym stwierdzeniem nie zgodziła.

Analizując zaś pozycję konkurencyjną badanych firm na kluczowych dla nich ryn-
kach zagranicznych, zauważa się, że tylko nieco więcej menedżerów (39,5 %), niż w przy-
padku odniesienia do rynku polskiego, zgodziło się lub w pełni się zgodziło, że udział 
wiodących produktów ich przedsiębiorstw w tych rynkach jest większy niż większości 
konkurentów tam działających, zaś jedynie 21,7 % badanych nie zgodziła się lub zupeł-
nie się z tym stwierdzeniem nie zgodziła. Można więc stwierdzić, że respondenci ocenili 
pozycję konkurencyjną ich przedsiębiorstw na kluczowych dla nich rynkach zagranicznych, 
a także na rynku polskim jako średnią.

Wnioski

W ostatnich latach zauważa się, że jedną z głównych funkcji przedsiębiorstwa, w któ-
rej wprowadzenie zmian sprzyjać może tworzeniu i utrzymywaniu przewagi konkuren-
cyjnej, jest funkcja zakupów (zaopatrzenia). W opracowaniu przyjęto, że umiędzyna-
rodowienie zakupów przedsiębiorstwa oznacza dokonywanie zakupów na rynkach 
zagranicznych i stwierdzono, że może ono sprzyjać realizacji obu, wyróżnionych przez 
M.E. Portera, rodzajów przewag konkurencyjnych.

Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 124 polskich średnich i dużych 
przedsiębiorstw branży elektromaszynowej stwierdzono znaczny stopień internacjo-
nalizacji ich zakupów. Badane przedsiębiorstwa pozyskują na zagranicznych rynkach 
zaopatrzenia przede wszystkim towary, a w mniejszym stopniu usługi i zasoby niemate-
rialne oraz prawne. Udział towarów nabywanych na rynkach zagranicznych w zakupach 
towarów ogółem jest też większy niż odpowiednie udziały pozyskiwanych na rynkach 
zagranicznych usług czy zasobów niematerialnych i prawnych. 

Podstawową przewagą konkurencyjną na rynku polskim oraz na rynkach zagranicz-
nych deklarowaną przez menedżerów badanych przedsiębiorstw jest ponadprzeciętna 
jakość oferowana po konkurencyjnej cenie, a więc ten rodzaj przewagi, który stara się 
łączyć konkurowanie unikatowymi cechami oferty z konkurowaniem niskimi kosztami. 
Wskazanymi przez dużą część respondentów są także, będące przejawem realizacji stra-
tegii dyferencjacji, takie przewagi konkurencyjne jak: unikatowe produkty oraz wysoka 
renoma marki/reputacja firmy, ale też świadcząca o  konkurowaniu niskimi kosztami 
przewaga w postaci niskich cen produktów. 

Kluczowym jednak obszarem w przedsiębiorstwie, na który, w ocenie menedże-
rów badanych firm, mają wpływ zakupy, są koszty przedsiębiorstwa oraz cena ofe-
rowana finalnym odbiorcom, co też ma związek z poziomem kosztów. Można więc 
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stwierdzić, że według respondentów zakupy sprzyjają przede wszystkim tworzeniu 
przewagi kosztowej. Należy jednak zauważyć, że znaczna część respondentów wska-
zała też, że zakupy mają wpływ na reputację firmy i innowacyjność, a więc sprzyjają 
strategii dyferencjacji.
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Procurement internationalisation and the enterprise’s competitive 
advantages – the example of Polish electromechanical  

industry companies

Summary

It is underlined that procurement is one of the most important company’s support 
activities that allow creating competitive advantage: low-cost position or uniqueness 
perceived by the customer. 

This paper draws on the influence of the international procurement strategies fol-
lowed by Polish companies on the building of their competitive advantages. The paper is 
based on the results of CATI interviews held in 2010 with 124 medium and large Polish 
enterprises from the electromechanical industry. 

According to the surveys, procurement internationalisation primarily allows to low-
er costs, but also have an impact on the company’s reputation and innovation.
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w wersji elektronicznej, przesyłając pod adresem: ewa.lisowska@sgh.waw.pl. Do artyku-
łu w języku polskim należy dołączyć jego streszczenie po polsku lub angielsku (nieprze-
kraczające 1 strony) wraz z angielską wersją tytułu. 

Opublikowanie artykułu następuje po akceptacji Rady Naukowej i uzyskaniu po-
zytywnej recenzji. 

Podstawowe wymogi edytorskie są następujące:
1. Tekst powinien być napisany w programie Word, czcionką Times New Roman 12 p., 

odstęp 1,5 wiersza; format „do lewej” z wcięciem akapitowym 0,6.
2. Rysunki powinny być wykonane w jednym z następujących programów: CorelDraw, 

Illustrator lub Excel. Należy je zapisać w postaci wektorowej z możliwością nano-
szenia poprawek lub przesłać w załączniku do artykułu wraz z danymi źródłowymi. 
Wszystkie rysunki należy wykonać w tonacji czarno-białej (skala szarości). 

3. Formatowanie tabel należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
4. Sposób odesłania do literatury na zasadzie: [Białecki, 2002, s. 15].
5. Przypisy należy zamieścić na końcu artykułu (przed bibliografią i streszczeniem).
6. Przykład zapisu notki bibliograficznej: E. Lisowska, 2010, Równouprawnienie ko-

biet i  mężczyzn w społeczeństwie, SGH, Warszawa; Marketing międzynarodowy. 
Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, 2007, red. E. Duliniec, SGH, Warszawa; 
S. Roszkowska, A. Rogut, 2007, Rozkład płac i kapitału ludzkiego, „Gospodarka Na-
rodowa”, nr 11–12. 

7. Więcej informacji edytorskich, w tym sposób zapisywania wzorów matematycznych, 
można znaleźć na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej SGH: http://www.wy-
dawnictwo.waw.pl/dlaautorow.php.



Possible publication in english – 
information for doctoral students

Columns of  Zeszyty Naukowe  KGŚ  are open  to  doctoral students. Texts  in  Eng-
lish with a volume of 20–24 pages with a short abstract should be sent at ewa.lisowska 
@sgh.waw.pl. 

The publication of the article is possible after receiving a positive review.
The basic editorial requirements are as follows:

1. The text should be written in Word, font Times New Roman 12 point, 1.5 line spac-
ing, the format of “Left” with the indention of 0.6. 

2. Drawings  should  be  done  in  CorelDraw, Illustrator  or  Excel  in black and white 
colours, and should be saved in vector form with the possibility of application of 
amendments.

3. Formatting tables should be  limited to the minimum necessary functions without 
the colouring or shading.

4. Footnotes should be placed at the end of the page or at the end of the article but be-
fore the bibliographic. 

5. References to the literature on the basis of [Białecki, 2002, p. 15].
6. Bibliographical record should include: name, initials, title, publisher, place and year of 

publication.


