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Sieæ jako forma uczenia siê
i podnoszenia konkurencyjnoœci MSP

1. Wstêp
Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa (MSP) dzia³aj¹ w coraz trudniejszych warunkach na ca³ym wiecie. Postêpuj¹cy proces integracji europejskiej, globalizacja
rynków sprawiaj¹, i¿ obecnie niezbêdne dla dalszego rozwoju przedsiêbiorstwa
jest dysponowanie kluczowymi zasobami, które s¹ okrelane przez pryzmat wiedzy, umiejêtnoci, technologii oraz sprawnoci ich wykorzystania1.
Nale¿y przyznaæ, i¿ ma³e firmy dziêki elastycznoci wykazuj¹ du¿e zdolnoci
adaptacyjne. Tymczasem jednak nie jest to wystarczaj¹cy atut gwarantuj¹cy rozwój i osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami gospodarczymi.
Jednoczenie zauwa¿a siê wzrost znaczenia ró¿nych form powi¹zañ kooperacyjnych. Do niedawna MSP z powodzeniem radzi³y sobie same, obecnie jednak
wydaje siê, ¿e w przysz³oci indywidualnie mog¹ nie podo³aæ wyzwaniom rynku globalnego. Szans¹ dla nich jest szeroko rozumiana kooperacja w formie sieci. W jej obrêbie dochodzi bowiem do procesu zdobywania i wykorzystywania
przez MSP specjalistycznej wiedzy, która jest pozyskiwana w sposób szybszy
i tañszy ni¿ poza sieci¹. Rozwój wspó³pracy w tej w³anie formie sprzyja podniesieniu konkurencyjnoci MSP przez proces wzajemnego uczenia siê uczestników
sieci.
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na sieæ jako formê przekazywania
wiedzy i wzajemnego uczenia siê podmiotów. Zagadnienie to jest szczególnie
wa¿ne dla firm, które kooperuj¹c w obrêbie sieci zarówno z przedsiêbiorstwami
ma³ymi, jak i rednimi i du¿ymi czy te¿ innymi podmiotami, mog¹ liczyæ na dostêp do specjalistycznej wiedzy. Przyczynia siê to do wzrostu konkurencyjnoci
wspomnianych firm. Z kolei rozwój tych podmiotów wp³ywa korzystnie na poprawê gospodarki regionu, w którym funkcjonuj¹ MSP.

1
Z. Piercionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiêbiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 204.
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2. Znaczenie koncepcji sieci dla MSP
Obecnie na rynku globalnym nastêpuje eksplozja ró¿norodnoci i z³o¿onoci
procesów gospodarczych, która wymaga korzystania z coraz to innego typu wiedzy, a MSP nie s¹ w stanie we w³asnym zakresie tworzyæ wszystkich jej sk³adników. Mno¿¹ siê mikrorynki z niezbêdnymi sk³adnikami wiedzy i specyficznymi,
bardzo z³o¿onymi produktami i us³ugami. Jednoczenie gospodarka globalizuje
siê i to nak³ada na mikrorynki ró¿norodne systemy norm. Ka¿dy mikrorynek jest
wiêc wyrazem szczegó³owych regulacji handlowych, norm technicznych i rodowiskowych, w których nale¿y siê orientowaæ i które musz¹ byæ uwzglêdniane
w strategiach dotycz¹cych konkurencji na makrorynkach. Z kolei wzrost znaczenia informacji i wiedzy oraz ch³onnoci na nie jest si³¹ napêdow¹ rozwoju porozumieñ o kooperacji miêdzy przedsiêbiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, które mog¹ przybieraæ formê sieci gospodarczych.
Najczêciej przeprowadzane badania stanu sektora MSP dotycz¹ przede wszystkim liczby i struktury bran¿owej tych firm, zewnêtrznych barier ich rozwoju,
deklaracji rz¹dowych w obszarze prawa, finansów i administracji. Rzadko pojawiaj¹ siê analizy istotnoci potencja³u rozwojowego zwi¹zanego z wiedz¹ przedsiêbiorców i pracowników, dostêpu i wykorzystania informacji. Kwestia ta powinna zostaæ poddana szerszym rozwa¿aniom, odmienne bowiem ni¿ w przypadku du¿ych podmiotów zasoby i umiejêtnoci ma³ych firm oraz odmienne warunki otoczenia (polityka gospodarcza, konkurencja, specyficzni odbiorcy) wymagaj¹ innej metody rozwoju (strategii) tych firm. Jedn¹ z metod jest stworzenie lub
wejcie do okrelonej sieci przedsiêbiorstw.
Pojêcie sieci w literaturze przedmiotu nie jest jednoznaczne2. Mo¿na stwierdziæ, i¿ sieæ jest zbiorem relacji miêdzy aktorami3. Relacje te mog¹ byæ oparte na
zasobach naturalnych, finansowych, kontroli zarz¹dzania, prawach w³asnoci licencyjnej, komplementarnoci produkcji. Typy wystêpuj¹cych relacji mog¹ byæ
ró¿ne i obejmowaæ: konkurencjê, kooperacjê i kontrolê, a zasadnicz¹ rolê w rozwa¿aniach nad koncepcj¹ usieciowienia bêd¹ odgrywa³y relacje kooperacji. Impulsy pobudzaj¹ce kooperacjê i tworzenie sieci wynikaj¹ z potrzeby akumulacji
kapita³u. Ponadto sposób zaspokajania wyspecjalizowanego popytu wymaga
wspó³pracy maj¹cej na celu poznanie nowych potrzeb i ich pobudzanie. Uczenie
siê tej sztuki odbywa siê kolektywnie, w ramach sieci.
2

Por. R. Domañski, Gospodarka sieciowa, [w:] Geografia ekonomiczna. Ujêcie dynamiczne,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 260; A. Markusen, Sticky places in slippery space  a typology of industrial districts, Econonomic Geography, nr 72 (3), 1996, s. 294; T. Brodzicki,
S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjnoæ przedsiêbiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 4
(110), Warszawa 2002, s. 6.
3
T. Stryjakiewicz, Sieci gospodarcze w Polsce w warunkach transformacji systemowej, [w:]
Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 19892002, red. J.J. Parysek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 2004, s. 26.
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Aktorami, pomiêdzy którymi zachodz¹ wspomniane relacje, s¹ w zale¿noci
od kontekstu np.: przedsiêbiorca, przedsiêbiorstwo, organizacja, rz¹d pañstwa,
instytucja ponadnarodowa.
W odniesieniu do typologii, która równie¿ w literaturze przedmiotu nastrêcza
wiele trudnoci, mo¿na wyselekcjonowaæ sieci, bior¹c pod uwagê ró¿n¹ ich strukturê oraz ró¿ne cele. Mo¿e to byæ4:
 sieæ typu grono (terytorialnie zintegrowana sieæ niezale¿nych przedsiêbiorstw tej samej bran¿y);
 sieæ kooperantów wielkiej firmy (sieæ typu wirtualnego);
 sieæ oparta na porozumieniu w sprawie wspólnych zakupów;
 sieæ typu stowarzyszenie (bran¿owe lub terytorialne).
Nie jest celem tego opracowania analiza poszczególnych typów sieci. Wa¿ne
jest natomiast  jak wspomniano  podkrelenie dialektyki wspó³pracy i konkurencji kszta³tuj¹cej relacje w sieci; relacji wzglêdnie stabilnych, ale nie statycznych. Ta wspó³zale¿noæ miêdzy konkurencj¹ a kooperacj¹ staje siê bowiem istotnym wyró¿nikiem wspó³czesnej organizacji gospodarczej. Funkcjonowanie sieci
jest istotne dla MSP z powodu dostêpnej wiedzy, której jednoczenie s¹ biorc¹
i kreatorem. Sieci s¹ tworzone w celu uchwycenia i wykorzystania unikatowej
wiedzy. S³u¿¹ wiêc one jako organizacyjne narzêdzia wsparcia w procesie uczenia siê przez ³¹czenie indywidualnych i grupowych motywów interesów aktorów.
3. Uczenie siê i transfer wiedzy w sieciach
Sieci umo¿liwiaj¹ transfer wiedzy i jednoczenie wzajemne uczenie siê od
partnerów. Mo¿na mówiæ o wzajemnym stymulowaniu firm na podstawie tzw.
sieci praktyk (networks of practice), czyli ludzi, tzn. spo³ecznoci zwi¹zanych
i zaanga¿owanych w tê sam¹ lub bardzo podobn¹ praktykê  dzia³alnoæ, lecz
nie zawsze pracuj¹cych razem5.
Sieci nale¿y rozpatrywaæ w sposób kompleksowy, jednak na potrzeby zobrazowania procesu przekazywania wiedzy warto przyjrzeæ siê jej elementom sk³adowym6.
W odniesieniu do pojedynczej firmy nale¿y zauwa¿yæ, i¿ sieæ dostarcza formalnych wiêzi, które ³¹cz¹ ró¿nych pracowników pracuj¹cych nad nowymi ideami w celu opracowania rozwi¹zañ daj¹cych siê zastosowaæ na rynku w postaci
produktu lub us³ugi. Zale¿noci te przedstawia rys. 1.
4

Z. Piercionek, op. cit., s. 333.
J.J. Brdulak, Zarz¹dzanie wiedz¹ a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 35.
6 J.S. Brown, P. Duguid, Mysteries of the Region. Knowledge Dynamics in Silicon Valley, [w:]
W.F. Millar, Ch.M. Lee, M. Gong Hancock, H.S. Rowen, The Silicon Valley Edge: A Habitat for
Innovation and Entrepreneurship, Stanford University Press, Stanford 2000, s. 21.
5
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Ka¿da kropka na rys. 1 reprezentuje inne spo³ecznoci pracowników ró¿nych
praktyk (np. ksiêgowych, marketingowców), funkcjonuj¹ce razem w firmie.
Pionowa linia przedstawia relacje ustanowione przez proces biznesowy w danej
firmie. Linie poziome prezentuj¹ po³¹czenia z sieciami praktyk (networks of
practice), które ³¹cz¹ ka¿d¹ z tych spo³ecznoci z inn¹ (np. marketingowców
z ró¿nych firm).

Rys. 1. Wiêzi w obrêbie organizacji
ród³o: J.S. Brown, P. Duguid, Mysteries of the Region. Knowledge Dynamics in Silicon Valley, [w:] W.F. Millar, Ch.M. Lee,
M. Gong Hancock, H.S. Rowen, The Silicon Valley Edge: A Habitat for Innovation and Entrepreneurship, Stanford University Press, Stanford 2000, s. 26.

W podobny sposób mo¿na zobrazowaæ sieæ praktyk (network) (rys. 2), gdzie
pionowe linie reprezentuj¹ powi¹zania w obrêbie ró¿nych firm, do których dane
spo³ecznoci nale¿¹. Linia pozioma reprezentuje sieæ praktyki biegn¹cej pomiêdzy spo³ecznociami ró¿nych firm; wzd³u¿ tej linii wiedza bêdzie przep³ywaæ
znacznie ³atwiej. Specjalistyczne czasopisma, zrzeszenia bran¿owe, nieformalne
kontakty itd., które le¿¹ wzd³u¿ tych linii, s¹ zwykle wa¿nymi drogami rozprzestrzeniania siê nowej wiedzy.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e linie biegn¹ce wzd³u¿ takiej sieci mog¹ byæ odleg³e. Wiêkszoæ bowiem ludzi nale¿¹cych np. do du¿ych profesjonalnych stowarzyszeñ nie
zna siê. Jeli pracownicy ró¿nych firm spotykaj¹ siê, to tylko sporadycznie, np.
raz w ci¹gu roku na konferencji. Taki dystans w sposób istotny ogranicza zakres
wiedzy mo¿liwy do przekazania. Sytuacja taka nie wystêpuje w sieciach. Tutaj
ludzie podobnych profesji widuj¹ siê ka¿dego dnia, zmierzaj¹ bowiem do intensyfikacji relacji w ramach sieci praktyk. Nawet wiêzi pomiêdzy by³ymi pracowStudenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4, 2006
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Rys. 2. Wiêzi w obrêbie sieci praktyk
ród³o: J.S. Brown, P. Duguid, op. cit.

nikami nie zanikaj¹, ludzie ci nadal pozostaj¹ w kontakcie  s¹ s¹siadami, posy³aj¹ dzieci do tych samych szkó³ itd.
Ponadto powi¹zania mog¹ staæ siê bardziej intensywne, mog¹ powstaæ spo³ecznoci praktyk miêdzy firmami  w przypadku wspólnych przedsiêwziêæ,
gdzie in¿ynierowie z ró¿nych firm bêd¹ pracowaæ razem ponad strukturami firm.
W konsekwencji wiedza w obrêbie sieci wzmacniana oddzia³ywaniem wiêzi
miêdzyludzkich i wspierana praktyk¹ stosunkowo ³atwo wêdruje miêdzy ró¿nymi organizacjami.
Podchodz¹c do zjawiska w sposób zintegrowany, na podstawie rys. 3 mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e relacje w sieci sk³adaj¹ siê zarówno z po³¹czeñ miêdzy sieciami
praktyk, jak i powi¹zañ istniej¹cych w ramach poszczególnych przedsiêbiorstw
 pionowe linie charakteryzuj¹ powi¹zania organizacyjne pionowo zintegrowanych ró¿nych praktyk, poziome linie s¹ sieciami ³¹cz¹cymi podobnych praktyków w ró¿nych organizacjach. Oczywicie pojêcie organizacji nie dotyczy tylko
przedsiêbiorstw, lecz tak¿e uniwersytetów, agencji rz¹dowych itd. W zale¿noci
od potrzeb podmioty te bêd¹ integrowaæ ró¿ne spo³ecznoci praktyk. Ponadto
pracownicy naukowi takich sieci, np. naukowcy, badacze akademiccy, czêciej
s¹ bardziej lojalni wobec wiedzy ni¿ organizacji, dla której pracuj¹. W konsekwencji nowe idee trafiaj¹ na podobny grunt zrozumienia  w kierunku kolegów
praktyków, którzy z kolei mog¹ nadaæ wiedzy odpowiedni kszta³t.
Ostatecznie bowiem, co by³o podkrelone równie¿ przez Marshalla7, wiedzieæ to nie oznacza jednoczenie wiedzieæ jak; tak wiêc, aby wiedzieæ jak
 dzielenie siê wiedz¹ i praktyk¹ jest po¿¹dane i niezbêdne. Tylko ta wiedza jest
wartoci¹, która jest dzielona i cyrkuluje w obrêbie sieci. Wymaga to jednak wzajemnoci, która z kolei jest rozumiana jako bliskie interakcje i obustronna wymiana pomiêdzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami (wa¿ne s¹ nie tylko oficjalne formy kontaktów podczas np. godzin pracy, lecz równie¿ nieformalne podczas np. wspólnych obiadów i innych aktywnoci dnia codziennego)8.
7

A. Amin, Industrial districts, [w:] A companion to economic geography, E. Sheppard, T. Barnes, Blackwell, Oxford 2000, s. 151.
8 Por. J.S. Brown, P. Duguid, op. cit., s. 25; W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiêbiorstwo
przysz³oci  wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s. 80.
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Rys. 3. Relacje miêdzy organizacjami i sieciami praktyk
ród³o: J.S. Brown, P. Duguid, op. cit.

Obiektywnie nale¿y stwierdziæ, i¿ taka wymiana dowiadczeñ jest równie¿
praktykowana poza sieciami, jednak nie daje ona porównywalnych efektów. Instytucje badawcze  czêsto bardzo oddalone od siebie  wymieniaj¹ siê bowiem
zazwyczaj wiedz¹ formaln¹, spisan¹ w formie dokumentów, raportów, statystyk.
Wiedza natomiast niespisana, choæ czêsto jest równie cenna (cenniejsza w przypadku zupe³nie nowatorskich pomys³ów), pozostaje niewykorzystana. W tym
przypadku nie mo¿na wiêc mówiæ o tzw. rodowisku innowacyjnym (milieu innovateur). Inaczej jest w przedsiêbiorstwach wspó³pracuj¹cych w ramach sieci,
gdzie ze wzglêdu na niewielkie odleg³oci dochodzi do czêstych spotkañ miêdzy
przedstawicielami instytutów badawczych, dzia³ów produkcyjnych. rodowisko
w obrêbie sieci sprzyja bowiem intensywnej wymianie dowiadczeñ miêdzy
dzia³ami badawczo-rozwojowymi nie tylko uznanych koncernów, ale te¿ nowych
ma³ych firm. Spotkania te pomagaj¹ nie tylko wykorzystaæ nieformaln¹ wiedzê,
lecz tak¿e opracowaæ i wdro¿yæ nowe, zindywidualizowane rozwi¹zania szybko,
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co ma szczególne znaczenie dla coraz krótszego czasu ¿ycia produktów. W przypadku natomiast wspólnego poszukiwania ulepszeñ sprzedawanych produktów
przedsiêbiorstwa zdobywaj¹ now¹ wiedzê i rynki. Osi¹ganie wiêc wysokiej pozycji konkurencyjnej w globalnym procesie innowacji wymaga, aby przedsiêbiorstwo (zw³aszcza ma³e) rozwija³o strategie wspó³pracy i opiera³o swoj¹ dzia³alnoæ i rozwój na budowie sieci partnerów. Przedsiêbiorstwo nie mo¿e rozwijaæ siê bez kontaktów zewnêtrznych, bez wspó³pracy z innymi firmami. Decyduje to czêsto o byciu lub nie na rynku.
Tak wiêc osi¹gniêcie konkurencyjnoci przedsiêbiorstw w ramach sieci jest
procesem zale¿nym od wielu zmiennych. Sieci powinny byæ rozpatrywane jako
zagadnienie kompleksowe z ró¿norodnymi zmiennymi, w których obrêbie sukces zale¿y nie tylko od bliskoci geograficznej podmiotów, istnienia uniwersytetów, instytucji badawczych itd. Wskazane jest, aby wyst¹pi³ efekt synergii9, tak
by wszystkie czynniki ze sob¹ by³y cile powi¹zane. Osi¹gniêcie przewagi konkurencyjnej nie jest tylko i wy³¹cznie kwesti¹ umiejscowienia firmy (w celu
umiejscowienia produktu na rynku). Istotn¹ rolê odgrywa ca³e otoczenie, które
tworzy klimat partnerstwa10.
4. Przebieg procesu uczenia siê w sieci
na przyk³adzie Silicon Valley i japoñskich firm
Jednym z najbardziej kompleksowo opisywanych wzajemnych powi¹zañ sieciowych jest Dolina Krzemowa (ang. Silicon Valley) w Stanach Zjednoczonych.
Pocz¹tki jej siêgaj¹ roku 191211, kiedy to w tym w³anie regionie zosta³ wynaleziony wzmacniacz, co umo¿liwi³o rozwój technologii komunikacyjnych  w Silicon Valley dominuje przemys³ skupiony wokó³ produkcji pó³przewodników
i technologii informatycznych. Wyró¿nikiem we wspomnianym obszarze jest
wyj¹tkowy na skalê wiatow¹ sposób ¿ycia i dzia³ania ca³ej lokalnej spo³ecznoci. Postêp techniczny i zdobycie pozycji lidera na wiatowym rynku przez firmy
zlokalizowane w Dolinie Krzemowej by³y mo¿liwe dziêki istnieniu w regionie
opisanych ju¿ sieci, w których zasadnicze znaczenie mia³a komunikacja przyjmuj¹ca g³ównie formê bezporedniego kontaktu: face to face  twarz¹ w twarz,
9

Termin ten jest stosowany zazwyczaj w kontekcie przejmowania nowego przedsiêbiorstwa;
wówczas mo¿emy mówiæ o synergii strukturalnej lub synergii zarz¹dzania. Synergia mo¿e ponadto dotyczyæ sytuacji niezwi¹zanych z nabywaniem, któr¹ mo¿emy okrelaæ jako tani¹ synergiê,
gdy¿ jej wykorzystanie nie ³¹czy siê z koniecznoci¹ zap³acenia premii przy przejêciu, np. zacienienie kontaktów z dostawcami, wspólne wykorzystanie okrelonych zasobów przez grupê firm.
10
Por. M. Stru¿ycki, Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 65.
11
M. Kenney, Understanding Silicon Valley. The Anatomy of an Entrepreneurial Region, Stanford University Press, Stanford, California 2000, s. 18.
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która wolno przenika na zewn¹trz. Trzeba bowiem tam byæ, ¿eby mieæ nie tylko dostêp do informacji i wiedzy (wiedzieæ to), ale równie¿ potrafiæ je zastosowaæ w praktyce (wiedzieæ jak).
Z tego wzglêdu Dolina Krzemowa powinna byæ postrzegana przede wszystkim
przez pryzmat wspólnoty technologicznej, gdzie spo³eczne i technologiczne sieci
wystêpuj¹ce w regionie tworz¹ rodzaj superorganizacji. Wynika to z faktu, i¿
wspólne korzenie wiêkszoci lokalnych przedsiêbiorców oraz mobilnoæ pracowników sta³y siê ród³em zarówno spo³ecznych, jak i profesjonalnych sieci, które
umo¿liwiaj¹ sprawny przep³yw informacji i wiedzy oraz ich szybk¹ dyfuzjê12.
Dziêki za³o¿onemu laboratorium pó³przewodników przyci¹gniêto wielu wymienitych in¿ynierów, którzy po pewnym czasie opucili je, by za³o¿yæ w³asne
firmy. Odsetek firm powstaj¹cych i upadaj¹cych jest wysoki, ale dziêki temu mo¿liwy jest proces uczenia siê przez eksperyment (i pora¿kê). Nale¿y pamiêtaæ, i¿
istniej¹ce przedsiêbiorstwa s¹ podstaw¹ do zak³adania kolejnych firm przez ich
pracowników  firmy odpryskowe (spin-offs). Jednoczenie wzajemne kontakty
pomiêdzy by³ym pracownikiem i by³ym przedsiêbiorstwem nie wygasaj¹. Przemieszczanie siê pracowników miêdzy firmami nie ogranicza bowiem ich dostêpu
do informacji i wiedzy, a dzieje siê tak, poniewa¿ ich spo³eczne i profesjonalne relacje pozostaj¹ niezmienione. W efekcie niezwykle trudno o ochronê w³asnoci
intelektualnej  tajemnica jest wiedz¹ publiczn¹, dostêpn¹ dla ka¿dej firmy obecnej w sieci. Jedynym wiêc sposobem na podniesienie konkurencyjnoci, a tym
samym i zyskownoci przedsiêbiorstwa jest dalsze przyspieszanie dzia³alnoci innowacyjnej. Jednoczenie nie wyklucza to kooperacji pomiêdzy podmiotami,
które integruj¹ siê w celu eksperymentowania nad nowymi rozwi¹zaniami.
Podobna postawa kooperacyjna jest obecna w rodowisku japoñskich przedsiêbiorstw, gdzie wypracowywanie konkurencyjnoci podmiotu nie jest pojmowane w w¹skim zakresie, tzn. jako bezwzglêdna rywalizacji, lecz w ujêciu nowoczesnym, opartym na strategii wspó³pracy.
W Japonii panuje przekonanie, i¿ niezbêdny jest konsensus. Wed³ug Akio Mority z koncernu Sony granica miêdzy rywalizacj¹ a destrukcj¹ jest niemal niezauwa¿alna. W Chinach powiada siê, ¿e nie nale¿y niszczyæ niczyjej miski ry¿u.
W kulturze przedsiêbiorców japoñskich oczywiste jest, ¿e nie wolno niszczyæ
wartociowego rywala  trzeba pozostawiæ mu jego honor, pozwoliæ mu ocaliæ
twarz 13. Jednoczenie zwraca siê uwagê na znaczenie zarz¹dzania, które mia³oby wypracowaæ metody umo¿liwiaj¹ce nieustanne odradzanie siê wytwarzanych
produktów  spirala innowacji.
12

Ibidem, s. 125.
E. M¹czyñska, Efektywnoæ polskich przedsiêbiorstw i jej pomiar, [w:] Przedsiêbiorczoæ
i konkurencyjnoæ, red. J. Kotowicz-Jawor, t. IV, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 140.
13
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Przekonanie o harmonijnym wspó³istnieniu kooperacji i konkurencji ma ponadto inn¹ wartoæ  przynosi znaczne korzyci dla MSP w postaci pomocy ze
strony rz¹dów i banków, co umo¿liwia bardziej agresywn¹ rywalizacjê. Brane
jest bowiem pod uwagê to, ¿e przemys³  grupa jako ca³oæ  ma swoje wymagania niezale¿nie od konkurencji miêdzy jego przedstawicielami14.
Podobnie jest w przypadku wspó³pracy badawczej. W Japonii cz³onkowie
podmiotów danych bran¿ wspó³pracuj¹ ponad formalnymi strukturami swych
macierzystych organizacji i bez trudu przechodz¹ od wspó³pracy do konkurencji
 kiedy mo¿na ju¿ praktycznie zastosowaæ wyniki badañ, wówczas wszyscy zaczynaj¹ ze sob¹ konkurowaæ w celu dostarczenia na rynek jak najlepszego produktu, w którym wykorzystano rezultaty wspólnej pracy. W dzia³aniach tych
zwraca siê przede wszystkim uwagê na trwa³oæ i d³ugofalowoæ rozwoju. Kooperacja jest w tej sytuacji niezbêdna, nie osi¹gnie siê bowiem wyników d³ugoterminowych przez wymuszanie szybkich wyników w krótkiej perspektywie,
a z kolei wyniki odleg³e mog¹ byæ osi¹gniête przez równowa¿enie krótko- i d³ugoterminowych potrzeb i celów.
5. Podsumowanie
Przedstawione przyk³ady japoñskich przedsiêbiorstw i podmiotów z Doliny
Krzemowej pozwalaj¹ na sformu³owanie kilku ogólnych warunków skutecznego
uczenia siê i przekazywania wiedzy przez cz³onków w ramach sieci, a tym samym podnoszenia ich konkurencyjnoci. Wa¿na jest przede wszystkim wzajemnoæ i bliskoæ interakcji pomiêdzy aktorami sieci. Ponadto konieczna jest gotowoæ do wymiany wiedzy, a nastêpnie jej obustronna wymiana  dziêki zarówno
kontaktom formalnym, jak i nieformalnym. Dziêki temu mo¿liwe jest osi¹ganie
w ramach sieci tzw. efektów synergicznych, czyli nadwy¿ki uzyskiwanej dziêki
wspó³pracy i kumulacji wiedzy w ramach sieci. Mo¿liwe jest osi¹gniêcie takich
efektów, jeli przedsiêbiorstwo bêdzie d¹¿y³o do sprostania obecnym wymogom
na rynku globalnym, gdzie konkurencyjnym przedsiêbiorstwem przysz³oci jest
takie, które potrafi nie tylko rywalizowaæ, ale i kooperowaæ.
Odnosz¹c siê do warunków funkcjonowania polskich firm, nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ krajowe ma³e i rednie przedsiêbiorstwa cechuje niedorozwój technologicznych, kooperacyjnych powi¹zañ miêdzy MSP oraz MSP i DP15. Praktycznie
w Polsce nie wystêpuj¹ sieci, co bardzo os³abia konkurencyjnoæ polskich MSP
na rynkach miêdzynarodowych. Mo¿na postawiæ pytanie, czy realne jest wytwo14

Por. M. Porter, Locations, clusters and company strategy, [w:] G. Clark, M. Feldman,
M. Gertler, The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford 2000,
s. 271.
15 T. Stryjakiewicz, Adaptacja przestrzenna przemys³u w Polsce w warunkach transformacji,
Wyd. Naukowe UAM, Poznañ 1999, s. 112.
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rzenie powi¹zañ sieciowych na podobnym poziomie jak w Dolinie Krzemowej.
Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ jest to zadanie wykonalne, nale¿y jednoczenie podkreliæ, i¿ jest to proces wymagaj¹cy czasu, wysi³ku i oczywicie zaanga¿owania
wszystkich aktorów danej sieci w regionie  lokalnych w³adz, elit i przedsiêbiorstw, które s¹ istotnymi podmiotami w tym wzglêdzie. Liderzy w regionie, zarówno polityczni, jak i sfery biznesu, maj¹ do odegrania wa¿n¹ rolê w pobudzaniu rozwoju powi¹zañ miêdzy podmiotami. Wymaga to umiejêtnoci ³¹czenia
ró¿nych czynników sprawczych wystêpuj¹cych w regionie, tworzenia odpowiedniego klimatu do wzajemnej wspó³pracy i utrzymywania wiêzi partnerskich.
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