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WstCp

Wiedza jest obecnie uwacana za najbardziej wartoWciowy zasób przedsiCbiorstwa,
a jej efektywne wykorzystanie w procesach innowacji decyduje o pozycji konkurencyjnej na rynku.
Proces innowacji okreWla siC dynamicznie jako ci>g powtarzaj>cych siC w czasie
czynnoWci – od powstania pomysŽu na innowacjC, jej opracowanie, wdrocenie, promocjC i sprzedac na rynku, nastCpnie dyfuzjC oraz dalszy rozwój w czasie. Jest to
proces uczenia siC, w którym zachodz> wzajemne interakcje oraz s> ksztaŽtowane
relacje miCdzy pracownikami przedsiCbiorstwa oraz jego partnerami – dostawcami,
klientami, konkurentami, z którymi przedsiCbiorstwo wspóŽpracuje w sieci w trakcie
wykorzystywania, transferu, tworzenia wiedzy na potrzeby rozwoju i wdracania
innowacji, a jednoczeWnie rozwija swoje kompetencje innowacyjne1. Polityka innowacyjna UE i naszego kraju jest ukierunkowana na rozwój sieci innowacji takich jak
krajowe, regionalne systemy innowacji, klastry, parki naukowo-technologiczne oraz
1

M. DoliMska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 8.
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inne formy sformalizowanych i niesformalizowanych wiCzi przedsiCbiorstw z partnerami w procesach innowacji, które staj> siC aródŽem wiedzy dla przedsiCbiorstw
innowacyjnych.
Celem opracowania jest przedstawienie wyników badaM ankietowych przeprowadzonych w województwie lubelskim umocliwiaj>cych przeprowadzenie analizy
i oceny – czy i w jaki sposób oraz w jakim stopniu przedsiCbiorstwa innowacyjne
korzystaj> z wiedzy dostCpnej w sieciach innowacji.

1. WpŽyw sieci innowacji na rozwój przedsiCbiorstw innowacyjnych

U

M

W naszym kraju jak równiec w skali miCdzynarodowej rozwijane s> rynki innowacji, na których przedsiCbiorstwa wspóŽpracuj> ze sob> oraz swoimi dostawcami
i klientami (instytucjonalnymi, indywidualnymi) w obszarze sieci w trakcie realizacji
czynnoWci procesów innowacji. Uczenie siC i transfer wiedzy w obszarze sieci staje
siC konkurencyjn> korzyWci> dla wszystkich jej partnerów (dostawców, klientów,
a takce konkurentów) uczestnicz>cych w realizacji czynnoWci procesów innowacji2.
W procesach innowacji wykorzystywana jest wiedza wielu przedsiCbiorstw i instytucji,
wspóŽpracuj>cych i jednoczeWnie konkuruj>cych ze sob> w sieci, dziCki ksztaŽtowanym pomiCdzy nimi relacjom opartym na przepŽywie i wspólnym kreowaniu wiedzy
wykorzystywanej w innowacjach.
Sie5 stanowi zbiór wyselekcjonowanych zwi>zków z wybranymi partnerami,
wpisuj>cymi siC w relacje rynkowe przedsiCbiorstw jako efekt poszukiwaM komplementarnych zasobów. GŽówny motyw powstawania sieci to synergia i d>cenie do
zmniejszenia niepewnoWci dziaŽania3. Sie5 ma pŽynn>, rozproszon> strukturC, jest
otwarta na wchodzenie w powi>zania sieciowe z istniej>cymi na rynku i ulegaj>cymi
ewolucji w czasie innymi sieciami. Wówczas staje siC ona sieci> powi>zaM funkcjonuj>cych w wiCkszych sieciach, dziaŽaj>cych na wielu rynkach, takce przekraczaj>cych
granice paMstw. W sieci wspóŽpracuj> oraz konkuruj> ze sob> duce, Wrednie i maŽe
przedsiCbiorstwa, które dziCki niej maj> dostCp do wiedzy i rozwi>zaM innowacyjnych,
wyników badaM zaplecza B + R, najnowszych osi>gniC5 nauki i techniki, doradztwa,
a takce wsparcia finansowego innowacji. W ten sposób wspóŽpraca i konkurencja
w obszarze sieci innowacji przenosi siC na wycszy poziom – miCdzyorganizacyjny
– oraz kreuje efekty synergiczne w obszarze pozyskiwania, rozwoju i wykorzystania
wiedzy w innowacjach.
Sieci innowacji s> organizacjami, w których dwie (lub wiCcej) niezalecne firmy
realizuj> wspólne cele ukierunkowane na badania i rozwój, praktyczne wykorzy2

Eadem, KapitaŽ intelektualny i innowacje, „Ekonomika i Organizacja PrzedsiCbiorstwa” 2006, nr 8
(679), s. 44.
3
K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiCbiorczoWci – przesŽanki, polityka i instytucje,
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Ÿóda 2006, s. 89.
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stanie posiadanych i wspólnie rozwijanych zasobów wiedzy, a nastCpnie wdrocenie
i dyfuzjC innowacji4.
Innowacje to produkty, które s> rezultatem przepŽywu, wymiany, tworzenia
wiedzy dziCki interakcjom, relacjom przedsiCbiorstw z partnerami w sieci innowacji,
zachodz>cym w trakcie realizacji procesów innowacji. Do partnerów przedsiCbiorstw
w sieci innowacji nalec> dostawcy informacji, wiedzy (takce w postaci licencji, patentów) oraz klienci, konkurenci, a wWród nich:
• przedsiCbiorstwa tej samej lub innej brancy,
• jednostki naukowo-badawcze (szkoŽy wycsze, w tym uniwersytety, politechniki,
instytuty badawczo-rozwojowe, laboratoria),
• klastry, parki naukowo-technologiczne,
• instytucje wspieraj>ce finansowo innowacje (w tym za poWrednictwem venture
capital),
• wŽadze regionalne, lokalne, takce samorz>dowe, zaangacowane w poprawC
efektywnoWci funkcjonowania regionalnych systemów innowacji,
• centra transferu technologii, innowacji jak równiec firmy konsultingowe,
Wwiadcz>ce usŽugi obejmuj>ce sprzedac i promocjC innowacji, a takce inni
dostawcy wiedzy, w tym organizacje non-profit, takie jak kluby innowatorów,
zrzeszenia przedsiCbiorców, dŽugookresowe powi>zania pasjonatów okreWlonych
rodzajów innowacji,
• klienci instytucjonalni oraz indywidualni na rynkach innowacji, których przedsiCbiorstwa inspiruj> do aktywnego udziaŽu w kreowaniu kolejnych innowacji
i podnoszenia ich wartoWci rynkowej.
Zazwyczaj firmy, szczególnie maŽe i Wrednie, ze wzglCdu na brak odpowiednich
zasobów wiedzy lub finansowych albo z uwagi na korzyWci w postaci efektów synergicznych wspóŽpracy z partnerami w obszarze sieci staraj> siC korzysta5 z ich
kompetencji i usŽug w dziedzinie innowacji. PrzedsiCbiorstwa buduj> wówczas swój
potencjaŽ innowacyjny na podstawie systematycznie rozwijanych w obszarze sieci
zasobów wiedzy oraz ucz> siC wspólnie z partnerami, jak efektywnie realizowa5
procesy innowacji, zakoMczone ich wdroceniem w gospodarce lub sprzedac> na rynkach innowacji. Procesy innowacji s> kapitaŽo- i czasochŽonne, zwi>zane z ducym
ryzykiem nieosi>gniCcia oczekiwanych efektów wykorzystania wiedzy w innowacjach,
a nastCpnie ich komercjalizacji i dyfuzji na rynkach, rozwijanych obecnie na bazie
wiedzy dostCpnej w skali miCdzynarodowej. Realizacja procesów innowacji przez
wspóŽpracuj>ce ze sob> firmy partnerskie w Wrodowisku sieci – gdzie maj> one dostCp
do komplementarnych w stosunku do posiadanych (równiec pozyskiwanych z zagranicy)
zasobów wiedzy, a takce wielu aródeŽ finansowania innowacji – zmniejsza to ryzyko.
DziaŽalnoW5 innowacyjna przedsiCbiorstw realizowana w obszarze sieci innowacji przynosi im nastCpuj>ce korzyWci: elastyczny dostCp do aktualnej wiedzy,
4
Ch. Dilk, R. Gleich, A. Wald, J. Motwani, State and development of innovation networks, “Management Decision” 2008, vol. 46, p. 693.
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najnowszych technologii, kreowanie rynków innowacji, dostCp do nowych rynków,
budowanie dŽugookresowych wiCzi opartych na przepŽywie wiedzy z jej dostawcami,
klientami, a takce ochronC uczestników sieci przed konkurencj> z zewn>trz, dostCp do
kompetencji innowacyjnych partnerów sieci, obnickC kosztów i czasu praktycznego
wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych, wzrost efektywnoWci realizacji procesów innowacji, dostCp do wielu aródeŽ finansowania innowacji, elastyczne
wykorzystanie wiedzy w trakcie rozwoju, wdrocenia, dyfuzji innowacji, z korzyWci>
dla gospodarki oraz spoŽeczeMstwa.

2. Wymiana i rozwój wiedzy przedsiCbiorstw innowacyjnych w sieci innowacji

U

M

Innowacje s> produktami wiedzy, które powstaj> w rezultacie realizacji procesów
innowacji Ž>cz>cych czynnoWci zarz>dzania wiedz>, tj. pozyskiwanie, przepŽyw, gromadzenie, wykorzystywanie, tworzenie wiedzy oraz uczenie siC jego wykonawców,
wspóŽpracuj>cych ze sob> w sieci innowacji. W tym opracowaniu przyjCto, ce wiedza
to niematerialne zasoby przedsiCbiorstwa rozwijane przez personel przedsiCbiorstwa wspóŽpracuj>cy z partnerami w procesach innowacji, realizowanych w sieci.
Wykorzystanie i wzrost wartoWci wiedzy przedsiCbiorstw w procesach kreowania,
wdracania i rozwoju innowacji umocliwia wzrost ich kompetencji innowacyjnych,
rozwój potencjaŽu innowacyjnego oraz podnoszenie konkurencyjnoWci na rynkach.
Wiedza organizacji moce by5 rozpatrywana w podziale na jej wewnCtrzne i zewnCtrzne zasoby5. PrzedsiCbiorstwa coraz czCWciej funkcjonuj> w obszarze sieci,
a wyniki ich dziaŽalnoWci zalec> od zewnCtrznych aródeŽ wiedzy. Wykorzystywanie
zewnCtrznych aródeŽ wiedzy staje siC zasadniczym czynnikiem rozwoju innowacyjnego, uczenia siC, konkurencyjnoWci przedsiCbiorstw w dŽugim okresie6. Rozwijaj>ce siC
przedsiCbiorstwa nie s> w stanie uczy5 siC samodzielnie ani budowa5 innowacyjnych
kompetencji, polegaj>c tylko na swoich wŽasnych zasobach wiedzy. PrzedsiCbiorstwa
te korzystaj> z zewnCtrznych, równiec zagranicznych, aródeŽ wiedzy oraz staraj>
siC uczy5 od partnerów, klientów, takce konkurentów w trakcie realizacji procesów
innowacji w obszarze sieci innowacji.
WartoW5 organizacji w gospodarce opartej na wiedzy zalecy od rozwoju oraz
efektywnego wykorzystania uzupeŽniaj>cych siC wzajemnie wewnCtrznych i zewnCtrznych aródeŽ wiedzy oraz ich efektywnego zastosowania w innowacyjnej
ofercie firmy, speŽniaj>cej oczekiwania klientów. Rozwój i praktyczne wykorzystanie
wiedzy w gospodarce opartej na wiedzy jest uwarunkowane zachodz>cymi w niej
nastCpuj>cymi zmianami, które uwzglCdniaj> w odniesieniu do procesów innowacji:
5

P. Kess, K. Phusavat, J. Takala, Managing external knowledge: framework for organizational life-cycle,
“International Journal of Innovation and Learning” 2008, vol. 5, no. 3, p. 261.
6
P. Anussornnitisarn, S. Sanpanich, K. Phusavat, Sustaining organizational innovation and learning
through external knowledge, “International Journal of Innovation and Learning” 2010, vol. 7, no. 1, p. 89.
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Budowanie relacji pomiCdzy podmiotami wspóŽpracuj>cymi ze sob> w trakcie
realizacji procesów innowacji w sieci, które sprzyjaj> efektywnemu przepŽywowi
wiedzy (jawnej, a takce dzieleniu siC wiedz> cich>) oraz jej tworzeniu i wykorzystaniu
w innowacjach, z korzyWci> dla caŽej sieci oraz jej wspóŽpracowników.
Realizacja procesów innowacji w obszarze sieci (w tym w klastrach, parkach
naukowo-technologicznych), które charakteryzuje elastyczny, zmienny w czasie
skŽad wspóŽpracowników dysponuj>cych kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji
aktualnych celów ukierunkowanych na rozwój i wdracanie innowacji.
W sieci powstaj> warunki sprzyjaj>ce efektywnemu zarz>dzaniu wiedz> w procesach innowacji dziCki relacjom ksztaŽtowanym pomiCdzy partnerami, wspóŽpracuj>cymi ze sob> w procesach innowacji.
Innowacje coraz czCWciej powstaj> z inspiracji klientów, w tym jako rezultat badaM
marketingowych i analiz rynku, a takce dziCki pomysŽom personelu przedsiCbiorstwa
b>da pracowników sfery nauki, badaM i rozwoju, którzy uwzglCdniaj> w swojej pracy
twórczej oczekiwania i preferencje klientów.
Innowacje s> zwi>zane z rozwojem nauki (osi>gniCciami naukowymi) i techniki
(postCp techniczny), a takce poziomem i uwarunkowaniami rozwoju gospodarczego,
odnoszonego odpowiednio do skali mikro-, makro, równiec miCdzynarodowej.
Zjawisko ci>gŽych zmian na rynkach zmusza przedsiCbiorstwa do nieustannego
uczenia siC. Aby odnosi5 sukcesy na rynkach, firmy musz> antycypowa5 zmiany na
rynkach i mie5 umiejCtnoW5 uczenia siC oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy
na potrzeby swojego rozwoju7 w czasie. PrzedsiCbiorstwa staraj> siC w tej sytuacji
wzmacnia5 swoje innowacyjne kompetencje, rozwijaj>c umiejCtnoWci, wiedzC oraz
relacje oparte na przepŽywie i wspólnym rozwoju wiedzy z partnerami w trakcie
uczenia siC w procesach innowacji realizowanych w sieci.
3. Badanie ankietowe na temat sieci innowacji jako aródŽa wiedzy
dla przedsiCbiorstw innowacyjnych

Badania ankietowe przeprowadzono w 2009 r. na wybranej w sposób nielosowy,
celowy próbie 64 przedsiCbiorstw innowacyjnych (które w ci>gu ostatnich trzech
lat wdrocyŽy w swojej dziaŽalnoWci przynajmniej jedn> innowacjC) z województwa
lubelskiego.
Vrednia liczba innowacji wdroconych w jednej (badanej) firmie wyniosŽa w analizowanym okresie ponad 10 (10,33), w tym innowacje wŽasne stanowiŽy wiCksz>
(6,17), a pochodz>ce z zewn>trz – mniejsz> ich czCW5 (4,15).

7
D.P. Maraques, F.J.G. Simon, C.D. Caranana, The Effect of Innovation on Intellectual Capital: an
Empirical Evaluation in the Biotechnology and Telecommunications Industries, “International Journal of
Innovation Management” 2006, vol. 10, no. 1, p. 97.
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W badaniach ankietowych skoncentrowano siC na analizie i ocenie korzystania
przez badane przedsiCbiorstwa z zewnCtrznych aródeŽ wiedzy wykorzystywanej
w innowacjach w trakcie wspóŽpracy badanych firm z partnerami w procesach innowacji, realizowanych w obszarze sieci. Wyniki badaM pokazuj>, ce 95,3% badanych
przedsiCbiorstw w analizowanym okresie wspóŽpracowaŽo z partnerami w obszarze
sieci innowacji oraz korzystaŽo z dostCpnych w nich aródeŽ wiedzy. Przy tym wWród
badanych przedsiCbiorstw 51,6% kooperowaŽo z partnerami w kraju, a 43,8% –
z partnerami zarówno w kraju, jak i za granic>. Vrednia liczba partnerów, z którymi
wspóŽpracowaŽa jedna badana firma, wyniosŽa 10 (10,8).
WiCkszoW5, tj. 62,5%, badanych przedsiCbiorstw w trakcie realizacji czynnoWci
procesów innowacji wspóŽpracowaŽa z firmami tej samej brancy w kraju, natomiast
34,4% z firmami z zagranicy. Z przedsiCbiorstwami innej brancy w kraju w obszarze
sieci innowacji kooperowaŽo 40,6% badanych firm, z zagranicy natomiast – 15,6%;
z uczelniami w kraju wspóŽpracowaŽo zaW 20,3% badanych firm, z jednostkami B + R
w kraju – 17,2%, natomiast za granic> – 1,6% firm. badne z badanych przedsiCbiorstw
nie prowadziŽo w analizowanym okresie czasu wspóŽpracy z uczelni> zagraniczn>.
Z przedstawicielami wŽadz regionalnych, lokalnych w kraju kooperowaŽo 17,2% badanych firm, a poza granicami 1,6%. Znacznie mniej przedsiCbiorstw wspóŽpracowaŽo
z instytucjami transferu technologii; takie dziaŽania w kraju prowadziŽo 4,7% badanych
firm, a za granic> tylko – 1,6%. Natomiast z parkami naukowo-technologicznymi
prowadziŽo kooperacjC 6,3% firm (tylko na terenie naszego kraju), podobnie 7,8%
firm prowadziŽo wspóŽpracC z klastrami (równiec tylko w kraju).
Respondenci okreWlili, jakie mocliwoWci miaŽy w badanych przedsiCbiorstwach
systemy zarz>dzania wiedz> na potrzeby innowacji. Na podstawie odpowiedzi respondentów okazaŽo siC, ce:
• wiCkszoW5, tj. 73,4%, badanych firm samodzielnie rozwijaŽa wiedzC na potrzeby innowacji,
• 34,4% firm kodyfikowaŽo, archiwizowaŽo wiedzC, informacje na temat innowacji,
• 28,1% firm wspólnie z partnerami rozwijaŽo wiedzC na potrzeby innowacji,
• 14,1% firm miaŽo sprawny system dystrybucji wiedzy, informacji na temat
innowacji.
Wyniki badaM dowodz>, ce wiCkszoW5 badanych przedsiCbiorstw wykazywaŽa
aktywnoW5 w zakresie gromadzenia i rozwoju wiedzy, informacji na temat innowacji,
w tym pozyskiwanej z zewn>trz, przy czym 28,1% firm wspólnie z partnerami rozwijaŽo wiedzC na potrzeby innowacji. Udoskonalenia wymagaŽy procesy dystrybucji,
wiedzy, informacji na temat innowacji w wiCkszoWci firm (zostaŽy one ocenione jako
sprawnie funkcjonuj>ce tylko w 14,1% firm). Respondenci z 6,3% badanych przedsiCbiorstw nie wybrali cadnej z podanych w ankiecie odpowiedzi dotycz>cych systemu
zarz>dzania wiedz> na potrzeby innowacji, co oznacza, ce ich firmy dopiero zaczn>
budowa5 u siebie takie systemy.
Poddane badaniu ankietowemu przedsiCbiorstwa gromadziŽy wiedzC, informacje
na potrzeby innowacji dotycz>ce:
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• nowych technik, technologii – robiŽa to wiCkszoW5 (68,8%) badanych firm,
• przepisów prawnych dotycz>cych innowacji – 62,5%,
• mocliwoWci finansowania innowacji – 51,6%,
• oczekiwaM klientów – 65,6%,
• konkurentów – 58,7%,
• nowych produktów – 32,8%,
• innych poza klientami wspóŽpracowników w obszarze innowacji – 32,8%,
• polityki innowacyjnej paMstwa i UE – 25,0%,
• nowoWci w sferze zarz>dzania – 6,3%.
Badane przedsiCbiorstwa okreWliŽy zapotrzebowanie na wiedzC, informacje na
temat innowacji:
• w wiCkszoWci badanych firm (65,6%) z nich potrzebna byŽa wiedza na temat
nowych technologii, wzorów ucytkowych,
• w 62,5% firm – na temat odbiorców innowacji i ich potrzeb,
• ponad poŽowa (51,6%) badanych przedsiCbiorstw wyracaŽa zainteresowanie
informacjami dotycz>cymi mocliwoWci finansowania innowacji,
• 48,4% firm – informacjami na temat dostawców innowacji,
• 45,3% – na temat potencjalnych wspóŽpracowników i ich mocliwoWci w zakresie innowacji,
• 15,6% firm zgŽosiŽo potrzebC posiadania wiedzy, informacji na temat poWredników w transferze innowacji.
WiCkszoW5 badanych firm miaŽa aktualne bazy danych/wiedzy na temat klientów indywidualnych (65,6% firm), instytucjonalnych (82,8%), a takce konkurentów
(57,8%), natomiast mniej przedsiCbiorstw (32,8%) zgromadziŽo dane dotycz>ce innych
– poza klientami – wspóŽpracowników w obszarze innowacji (w tym reprezentuj>cych
uczelnie, rzeczoznawców, konsultantów, dostawców, kooperantów, podwykonawców,
poWredników w dyfuzji wiedzy/rozwi>zaM innowacyjnych, równiec firm Wwiadcz>cych
usŽugi finansowe).
Powycsze wyniki badaM Wwiadcz> o tym, ce badane przedsiCbiorstwa widziaŽy
potrzebC pozyskiwania aktualnej wiedzy z zewn>trz, zwŽaszcza na temat nowych
technik, technologii, klientów innowacji oraz ich potrzeb, mocliwoWci korzystania
z zewnCtrznych aródeŽ finansowania innowacji, konkurentów. JednoczeWnie oczekiwania firm odnoWnie do wiedzy dostCpnej w trakcie wspóŽpracy z innymi – poza
klientami – partnerami sieci innowacji znacznie przewycszaŽy posiadane przez nie
do tej pory mocliwoWci w tym zakresie.
Wyniki badania ankietowego pokazaŽy, ce zdecydowana wiCkszoW5 badanych
firm (76,6%) prowadziŽa analizy rynku, badania marketingowe na potrzeby innowacji.
WiCkszoW5 (56,25%) badanych przedsiCbiorstw realizowaŽa prace w zakresie
badaM i rozwoju, przy czym najwiCcej (37,5%) z nich prowadziŽo dziaŽalnoW5 B + R
samodzielnie, mniej (28,1%) firm wspóŽpracowaŽo w tym obszarze z innymi podmiotami, a 10,9% z nich prowadziŽo tak> dziaŽalnoW5 zarówno samodzielnie, jak
i kooperuj>c z firmami specjalizuj>cymi siC w dziedzinie badaM i rozwoju. WŽasne
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zaplecze B + R miaŽo 37,5% badanych przedsiCbiorstw. W tej grupie 26,6% z nich
prowadziŽo wŽasne laboratoria, a 3,1% – wŽasne oWrodki B + R (w ich skŽad wchodziŽy równiec laboratoria), natomiast w 14,1% badanych firm funkcjonowaŽy inne
komórki organizacyjne, które zajmowaŽy siC dziaŽalnoWci> B + R, przy czym 4,7%
z nich posiadaŽo takce wŽasne laboratoria.
WiCkszoW5 badanych przedsiCbiorstw utrzymywaŽa dŽugookresowe powi>zania
ze swoimi klientami indywidualnymi (65,6% firm), instytucjonalnymi (92,2%) oraz
innymi – poza klientami – wspóŽpracownikami w obszarze dziaŽalnoWci innowacyjnej
(54,7%). Relacje z partnerami byŽy ukierunkowane na pozyskiwanie i wykorzystanie
wiedzy w innowacjach.
W wiCkszoWci (60,9%) badanych firm aródŽem innowacji byli klienci, a w 57,8% –
pracownicy komórek organizacyjnych marketingu i sprzedacy. Wacnym dla badanych
podmiotów aródŽem innowacji staŽy siC równiec komórki produkcyjne (w 45,3% firm),
targi i wystawy (45,3%) oraz Internet (42,2%). St>d wniosek, ce najwacniejszym dla
przedsiCbiorstw aródŽem innowacji byli klienci, a w wiCkszoWci wykorzystywane
aródŽa innowacji znajdowaŽy siC poza badanymi podmiotami.
Pracownicy 48,4% badanych przedsiCbiorstw w roku poprzedzaj>cym badanie brali udziaŽ w konferencjach, seminariach naukowych i starali siC ksztaŽtowa5
z pracownikami uczelni, instytutów naukowo-badawczych relacje ukierunkowane na
wzajemn> wymianC i rozwój wiedzy, która moce by5 efektywnie wykorzystywana
w innowacjach.
WiCkszoW5 (93,8%) badanych firm korzysta z danych, wiedzy gromadzonych
w Internecie na temat innowacji. Mniej nic poŽowa badanych podmiotów (37,9%)
samodzielnie prowadziŽa badania marketingowe na temat rozwi>zaM innowacyjnych
w Internecie, w tym z wykorzystaniem ankiet (21,9% firm), wywiadów (18,8%); mniej
(7,8%) badanych przedsiCbiorstw stosowaŽo równiec inne metody badawcze, w tym
obserwacje dziaŽaM marketingowych konkurentów na rynkach innowacji. Badane
firmy (18,8%) korzystaŽy równiec z wyników badaM marketingowych, analiz rynku
(które znalazŽy zastosowanie w innowacjach) wykonanych dla nich na zlecenie przez
inne firmy w Internecie.
WiCkszoW5 badanych podmiotów jako najwacniejsze dla swojego rozwoju innowacyjnego wybraŽa nastCpuj>ce priorytety: wejWcie na nowe rynki za granic> (65,6%), na
nowe rynki w kraju (62,5%), wzrost nakŽadów finansowych na innowacje (53,1%) oraz
wspóŽpracC z partnerami w procesach innowacji (51,6%). Osi>gniCcie tych celów jest
uwarunkowane wspóŽprac> przedsiCbiorstw z partnerami w obszarze sieci innowacji.
Mocna siC spodziewa5, ze w najblicszych latach uwarunkowania rynkowe oraz
realizacja zaŽoceM polityki innowacyjnej paMstwa wymusz> wiCksze zaangacowanie
badanych podmiotów we wspóŽpracC z partnerami w trakcie realizacji czynnoWci
procesów innowacji w obszarze sieci.
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Tylko niektóre duce podmioty maj> odpowiedni potencjaŽ innowacyjny i kwalifikacje, aby móc w caŽoWci realizowa5 wszystkie czynnoWci procesu innowacji.
PrzedsiCbiorstwa, takce duce, a zwŽaszcza maŽe i Wrednie, ze wzglCdu na brak odpowiednich zasobów wiedzy lub finansowych albo z uwagi na korzyWci w postaci
efektów synergicznych ich wspóŽpracy z partnerami w trakcie realizacji procesów
innowacji w sieci, staraj> siC korzysta5 z dostCpnej tam oraz tworzonej wspólnie
wiedzy, stosowanej w sposób efektywny w innowacjach. PomiCdzy partnerami sieci s> ksztaŽtowane wzajemne relacje w trakcie wymiany, rozwoju i wykorzystania
wiedzy, stanowi>cej potencjaŽ rozwojowy sieci innowacji. Zjawiska te prowadz> do
zmian strukturalnych na rynkach innowacji, gdzie coraz czCWciej konkuruj> ze sob>
nie pojedyncze firmy, lecz caŽe sieci innowacji, dostarczaj>ce klientom oczekiwan>
przez nich dodatkow> wartoW5.
Konkurencja na rynkach wymusza na poddanych badaniom ankietowym przedsiCbiorstwach aktywizacjC dziaŽaM ukierunkowanych na pozyskiwanie wiedzy z zewn>trz
i jej wykorzystywanie w innowacjach, dziCki wspóŽpracy z partnerami w sieciach
innowacji.
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Innovation networks as a source of knowledge for innovative companies
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This paper focuses on knowledge exchange and development by companies and their partners
(suppliers, consumers, competitors) which cooperate between themselves during innovation processes
execution within network. Summary results of questionnaire research on innovation networks as a source
of knowledge for innovative companies are described in this work.

