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Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw jako sposób  
ich rozwoju

Streszczenie

W małych i średnich przedsiębiorstwach wytwarza się blisko 50% PKB. Warunkiem ich konku-
rencyjności na rynku jest elastyczność, kreatywność i wynikająca stąd innowacyjność. Według da-
nych statystycznych, tylko 32% spośród nowo powstałych w danym roku przetrwa trzy lata. Wynika 
to z niekorzystnego klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce, zawiłych przepisów prawnych, małej 
innowacyjności.

Pewną szansą poprawy tej sytuacji może być współpraca przedsiębiorstw. Współpraca firm w kla-
strze polepsza relacje firm z innymi firmami klastra, ułatwia kooperację, podnosi wiedzę firm na 
temat rynku, co poprawia ich konkurencyjność.

Współpracujące firmy mają większe wzajemne zaufanie, potrafią w pewnym zakresie koordy-
nować swoje wzajemne działania, formułować wspólne cele. Współpraca firm w klastrze, a więc 
skupisku firm jest przykładem możliwości współpracy firm w regionie. Dzięki współpracy powsta-
ją regiony wiedzy (Silikon Valey i inne), uczące się, generujące tzw. inteligentne specjalności czy 
współpracę sieciową.

Artykuł traktuje o możliwości wzrostu konkurencyjności przez współpracę w sieciach. Pozwala 
to kształtować otwartość na nowości, wspierćc powstające inicjatywy.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, współpraca międzyorganizacyjna, regiony wiedzy.

Kody JEL: M00, M03

Wstęp

W małych i średnich przedsiębiorstwach wytwarza się blisko 50% PKB. Zatrudnienie 
w nich znajduje kilka milionów pracowników, stąd istotnym sposobem zwiększenia akty-
wizacji zawodowej i zwiększenia PKB jest wsparcie środkami publicznymi rozwoju tych 
przedsiębiorstw. Istotna możliwością jest inspirowanie i wspieranie rozwoju współpracy 
międzyorganizacyjnej. Podnosi to kreatywność przedsiębiorstw, zwiększa ich elastyczność 
zachowań na rynku , czym przyczynia się do poprawy ich konkurencyjności i innowacyjno-
ści (Hamel 2009; Boutellier, Grossmann, Zedtwitz 2008). We współpracy międzyorganiza-
cyjnej istotną rolę odgrywają sieci współpracy międzyorganizacyjnej (Smith-Doerr, Powell 
2005) oraz klastry, a także wsparcie współpracy międzyorganizacyjnej przez samorządy lo-
kalne. Pozwala to lepiej wykorzystać przedsiębiorstwom lokalne, endogeniczne czynniki 
wzrostu przez kreację inteligentnych specjalności regionu i kreacje regionów wiedzy.
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ZBIGNIEW OLESIŃSKI 19

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

W Polsce funkcjonuje ok. 1,8 mln przedsiębiorstw, z tego 99,8% to przedsiębiorstwa 
małe i średnie wytwarzające ok. 50% PKB (Poznańska 2015, s. 232).

Według danych Eurostatu za 2011 rok, łączna liczba firm w krajach Unii Europejskiej 
stanowiła 22 mln. Największa liczba takich firm działała we Włoszech – 3,87 mln, Francji – 
2,5 mln, Niemczech – 2,2 mln, Hiszpanii – 2,1 mln, Wielkiej Brytanii – 1,7 mln. 

Porównując liczbę firm z liczbą ludności, najwięcej firm na 1000 mieszkańców mają 
Czesi (96), następnie Portugalia (79), Słowacja (77). Najniższe wskaźniki występują 
w Rumunii (20), Niemczech (26), Wielkiej Brytanii (27).

Jak z powyższego wynika, Polska oscyluje wokół średniej w Unii Europejskiej – nieco 
ponad 40 firm na 1000 mieszkańców.

Podobna jak w Unii Europejskiej jest też struktura branżowa sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. W Polsce 35,2% z nich prowadzi działalność handlową (w Unii Europejskiej 
tylko 28,6%), 36,2% działa w usługach (w UE – 45,9%),. Firm budowlanych w Polsce jest 
15,8%, a w UE 15,2%. Firmy przemysłowe to 12,5% w Polsce i 10,4% w UE.

Jak z powyższego wynika, w Polsce jest proporcjonalnie więcej firm handlowych, 
a mniej usługowych niż w unii Europejskiej, ale w miarę upływu czasu wzrasta liczba firm 
usługowych, a obniża liczba handlowych (Eurostat 2011).

Polaków cechuje większy optymizm niż średnio w Unii Europejskiej. Zdaniem pytanych 
Polaków, 49% z nich ma realne szanse założenia własnej firmy (w UE średnia to 30%), 
odsetek osób, które wolałyby prowadzić własne przedsiębiorstwo w Polsce to 47%, a w UE 
– 37%. Odsetek osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą w ciągu 3 lat to 
22%, a w UE tylko 13% (Warunki powstania… 2013).

K. Poznańska stwierdza: „Podsumowując można stwierdzić, iż poziom przedsiębiorczo-
ści w Polsce jest stosunkowo wysoki, świadczą o tym m.in. takie cechy, jak liczba funk-
cjonujących przedsiębiorstw, liczba nowo powstających przedsiębiorstw i okres ich prze-
trwania, jak też udział osób dorosłych, które założyły własną firmę lub podejmują działania 
w tym kierunku” (Poznańska 2015, s. 238).

Nowo powstające przedsiębiorstwa natrafiają na przeszkody w funkcjonowaniu, choć 
pod względem likwidowanych firm Polska wypada lepiej niż Włochy, Hiszpania, Wielka 
Brytania. Według informacji GUS, pierwszy rok działalności przetrwają trzy na cztery firmy 
(wskaźnik przeżycia 76,6%), w drugim – połowa (54%) i tylko jedna trzecia po pięciu latach 
(32%) (Warunki powstania… 2013).

Przyczyn należy upatrywać w równoczesnym oddziaływaniu wielu niekorzystnych 
czynników (Freeman, Edwards, Schroeder 2006, s. 33-63), jak niekorzystny klimat dla 
przedsiębiorczości, zawiłe przepisy prawne, mała innowacyjność itd. Jednak na podstawie 
wielu źródeł można stwierdzić, iż najważniejszą przeszkodą są finanse. Z badań przepro-
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20 WSPÓŁPRACA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW...

Analiza instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, tak Unii Europejskiej, jak 
i poszczególnych państw zmierza w szczególności do poprawy konkurencyjności przed-
siębiorstw, wsparcia badań i rozwoju (B+R), wsparcia rozwoju innowacyjności i rozwoju 
kapitału intelektualnego.

Wydaje się, że cele te w pewnym zakresie można osiągnąć inicjując współpracę przed-
siębiorstw i wspierając ze środków publicznych integrację przedsiębiorstw w sieciach mię-
dzyorganizacyjnych i klastrach.

Instytucjonalizacja współpracy przedsiębiorstw

Współpraca międzyorganizacyjna przedsiębiorstw jest relatywnie słabo zbadana. Dominują 
analizy zagranicznej literatury przedmiotu i fragmentaryczne badania ankietowe (Koźmiński, 
Latusek-Jurczak 2014).

wadzonych przez Agencję Rozwoju Innowacji (ARI) wynika, że 40% badanych firm było 
finansowanych z własnych źródeł.

Na wykresie 1 zaprezentowano, za K. Poznańską, najważniejsze bariery w finansowaniu 
zewnętrznym firm.

Wykres 1
Bariery przedsiębiorców przy korzystaniu z finansowania zewnętrznego (w %)

Źródło: Poznańska (2015, s. 240).

Zeszyty-naukowe-51_2016.indd   20 2017-01-30   18:32:07



ZBIGNIEW OLESIŃSKI 21

Lepiej zbadane są relacje w klastrach, czego dowodem są prace grupy badaczy sku-
pionych wokół profesora Jana Stachowicza (Knop i in. 2013). Część badań grupy dotyczy 
problematyki zarządzania klastrami, co pozwala poznać problemy współpracy międzyorga-
nizacyjnej w klastrze.

Same klastry prawdopodobnie są tak stare jak działalność gospodarcza człowieka, choć 
wyglądały zupełnie inaczej niż współcześnie. Warto choćby przypomnieć ulice miast śre-
dniowiecznych nazwane Szewska, Bednarska, Piekarska…, na których mieściły się odpo-
wiednie warsztaty rzemieślnicze.

Prawzorów klastrów doby współczesnej można doszukiwać się w dystryktach przemy-
słowych (to jest blisko przestrzennie zlokalizowanych przedsiębiorstwach) opisanych przez 
A. Marshalla w 1890 roku. Dystrykt przemysłowy umożliwiał łatwiejszy dostęp do wyspe-
cjalizowanej siły roboczej, wyspecjalizowanych dostawców, charakteryzował się odpowied-
nią organizacją handlu, lokalnym podziałem pracy między członkami, jak też specjalizacją 
w różnych branżach produkcji czy dostępem do wyspecjalizowanych maszyn (Knop 2013, 
s. 24).

Nowe impulsy w funkcjonowaniu gospodarki pojawiły się na przełomie lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku. Grupa uczonych, jak m.in. Porter (1990), Granovetter (1992, s. 3-11) czy 
Putnam (1993) zwróciła uwagę na rolę przestrzeni społecznej i relacji społecznych oraz ich 
znaczenia w budowaniu sieci współpracy. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że 
o ile pierwotnie we współczesnym przedsiębiorstwie w epoce marshallowskiej upatrywano 
głównie korzyści technicznych i ekonomicznych, to na przełomie lat 80. i 90. XX wie-
ku zwracano uwagę na uwarunkowania społeczne. Powstała wówczas nowa teoria wzrostu 
i nowa geografia ekonomiczna, znalazły szerokie zastosowanie w nowej koncepcji polity-
ki regionalnej, powszechnie określanej jako endogeniczna polityka rozwoju regionalnego 
(Knop 2013, s. 43).

Przykład przenikania się różnych sfer rzeczywistości w klastrze pokazano na schema-
cie 1, na którym uwzględniono cztery sfery: biznes, nauka, administracja i społeczeństwo 
obywatelskie (Guardi, Harrigan 2012, s. 789). W modelu tym biznes wsparty działaniami 
administracji łatwiej generuje klastry przemysłowe (1). Wsparcie polega na inwestycjach 
w infrastrukturę, szkolenie pracowników, wsparcie rozwoju zaplecza społecznego, jak han-
del, służba zdrowia itd.

Współpraca nauki i biznesu sprzyja powstawaniu klastrów technologicznych (2) i kla-
strów wiedzy (4), a wsparcie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i biznesu przez admi-
nistrację przyspiesza powstawanie sieci społecznych (klastry społeczne) (7).

Współpraca nauki i biznesu wsparta przez administrację przyspiesza powstawanie kla-
strów technologicznych (3) i klastrów wiedzy (5), wreszcie wsparcie przez administrację 
inicjatyw społecznych z udziałem biznesu i nauki prowadzi do powstawania klastrów kre-
atywnych.
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Schemat 1
Typy klastra

NaukaBiznes

Administracja Społeczeństwo
obywatelskie

7

2

3

4

5

61

Ekonomiczno-technologiczny wymiar klastra Naukowo-badawczy wymiar klastra

Geograficzno-administracyjny wymiar klastra Społeczno-kulturowy wymiar klastra

Klastry
technologiczne

Klastry
przemysłowe

Klastry 
wiedzy

Klastry
kreatywne

Sieć społeczna -
klastry społeczne

Źródło: Knop (2013, s. 93).

Schemat 2
Koncepcja KST

WIZJA

WIEDZA
tworzenie wartości

STRUKTURA
koordynacja 

potencjału kombinacyjnego

ZAUFANIE
trwałość 

i stabilizacja klastra

Źródło: Knop, Stachowicz (2009, s. 75-95); Knop, Krannich, Olko (2009).
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Cytowany już zespół badaczy z Politechniki Śląskiej kierowany przez J. Stachowicza 
opracował koncepcję wzajemnego oddziaływania wiedzy (knowledge), struktur (structure) 
i zaufania (trust). Zdaniem powyższej grupy badaczy, powstawanie struktur organizacyj-
nych z jednej strony przyspiesza kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwach klastra, ale z dru-
giej strony, jeśli przedsiębiorstwa dysponują znacznymi zasobami wiedzy, to przejawiają 
one naturalną tendencję do nawiązywania współpracy. Z kolei współpraca ulega dalszemu 
wzmocnieniu, jeśli zwiększa wzajemne zaufanie i odwrotnie – wzrost wzajemnego zaufania 
w przedsiębiorstwach klastra przyspiesza generowanie wiedzy i wzmacnia struktury klastra. 
Na współpracy w klastrze szczególnie mogą zyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, któ-
rym trudno jest samodzielnie generować innowacje czy wzmacniać pozycję rynkową przez 
wzrost sprzedaży.

Obszary współpracy małych i średnich przedsiębiorstw 

W 2014 roku M. Frankowska przeprowadziła badania 17 klastrów działających w Polsce 
(Frankowska 2015) klastrów zidentyfikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości i wskazanych przez Plawgo (2014). Badania przeprowadzono udostępniając 
ankiety przez koordynatorów klastrów. Osoby te uczestniczyły wcześniej w powstawaniu 
ankiety.

Wykres 2
Efekty funkcjonowania firm w klastrze

Źródło: Frankowska (2015, s. 88).
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Badane klastry składały się w ponad 80% z przedsiębiorstw przemysłowych. Powstały 
w latach 2006-2011 i określały siebie jako klastry w fazie wzrostu (68%) lub w fazie dojrza-
łości (32%) (Frankowska 2015, s. 84). Ocenę efektywności współpracy w klastrze na rozwój 
poszczególnych przedsiębiorstw respondenci formułowali w skali od 1 do 5.

Na wykresie 2 przedstawiono efekty funkcjonowania firm w klastrze. Jak widać, stwier-
dzenia zasadniczo nie dotyczyły wyników ekonomicznych. Skutki ekonomiczne mogło cha-
rakteryzować stwierdzenie: „Ułatwienie kooperacji pomiędzy firmami w klastrze” ocenione 
na 4,37, a więc wysoko. Oceny innych efektów widoczne są na wykresie 2.

Jak z powyższego wynika, zróżnicowanie ocen jest stosunkowo niewielkie, od 3,84 do 
4,37. Stwierdzenia sformułowano w sposób ogólny, co utrudnia ocenę wielkości korzyści 
ze współpracy z firmami klastra przez poszczególne firmy wyrażone we wzroście zysku 
czy wzroście przychodów. Można odnieść wrażenie, że oceny zostały sformułowane przez 
respondentów w sposób grzecznościowy, bez wnikania w sens pytania, kontekst sytuacyjny, 
powodowany niechęcią do urażenia kogokolwiek.

Mimo wszystko można chyba sformułować ocenę, że kilkuletnia współpraca w klastrze 
przyniosła współpracującym firmom konkretne, wymierne korzyści.

Wrażenie to zdają się potwierdzać oceny przedstawione na wykresie 3. Respondenci 
wskazali na wysokie zaufanie między firmami klastra – ocena 4,63, ukształtowanie się 
wspólnych celów – ocena 4,21, co skutkuje „Wzajemnym oferowaniem korzystnych warun-

Wykres 3
Czynniki mające wpływ na współpracę firm klastrowych

Źródło: Frankowska (2015, s. 8).
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ków” – ocena 4,21. Współdziałanie firm prowadzi zdaniem respondentów do „Wspólnego 
działania na rynkach zagranicznych” – ocena 3,68 oraz wynika z „Konieczności rynkowej 
(konkurencji)” – ocena 3,63.

Oceny wydają się również zawyżone i jakby grzecznościowe (małe ich zróżnicowanie, 
relatywnie wysoka wartość ocen), ale jednak potwierdzają efekty współpracy.

Innowacyjność regionalna małych i średnich przedsiębiorstw

Najbardziej nowoczesne centra gospodarcze wykształciły silne centra naukowe, jak 
Stanford, UC Berkeley, Massachusetts Institute of Technology. „Wieloletnia koncentra-
cja badań naukowych, współpraca między uniwersytetami, silne powiązania nauki i biz-
nesu z biegiem lat wykształciły powiązania poziome, których efektem są duże wspólnoty 
technologów i przedsiębiorców, dzielących się miedzy sobą pomysłami” (Morandi 2013,  
s. 69). „Transfer rozwiązań następuje z firmy do firmy, z uniwersytetu do firmy, z firmy do 
uniwersytetu itd. Mamy też przepływ między organizacjami pracowników, menedżerów, 
członków zarządu, inwestorów. Udało się osiągnąć efekt sieciowy. Efekt ten jest szczególnie 
ważny w realizacji innowacji, ponieważ daje przewagę skali, która jest prawie niemożliwa 
do uzyskania w innej konfiguracji” (Makieła 2013, s. 58).

Scharakteryzowane wyżej centra regionalne powinny skupiać znaczną liczbę ludności, 
charakteryzować się wysokim PKB ogółem i wysokim PKB na osobę, stanowić siedziby 

Schemat 3
Determinanty konkurencyjności regionalnej

Tworzenie wartości dodanej
Konkurencyjność przedsiębiorstw

Wyniki gospodarcze
Efektywność biznesu

Efektywność administracji
Infrastruktura

Stabilność
Konkurencyjność regionów

Atrakcyjność
i aktywność

Potencjał
i procesy

Bliskość
i perfekcyjność

Integralność
i ryzyko

Źródło: Makieła (2013, s. 59).
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wielu średnich i małych firm obsługujących dużych konsumentów, powinny to być centra 
biznesu, ośrodków ochrony zdrowia i instytucji sektora publicznego.

W wypadku regionów o mniejszym potencjale warto zastanowić się nad indywidualnymi 
ścieżkami rozwoju przedsiębiorczości, czemu służą tak zwane „inteligentne specjalności”, 
czyli poszukiwanie nisz działalności gospodarczej mogących przynieść powodzenie na ryn-
ku globalnym. Na schemacie 3 Z. Makieła wskazuje na konieczność „Efektywności admi-
nistracji”, co wymaga kształcenia pracowników i systematycznego podnoszenia sprawności 
ich pracy. Autor wskazuje także na konieczność rozbudowy infrastruktury (drogi, Internet, 
gazyfikacja itd.) oraz stabilność funkcjonowania regionu.

Działania administracji winny wspierać biznes w jego dążeniu do podnoszenia konku-
rencyjności przedsiębiorstw, poprawy wyników gospodarczych, co sprzyja kształtowaniu 
konkurencyjności i tworzeniu wartości dodanej tak przedsiębiorstw, jak i całego regionu.

Z. Makieła wymienia cztery główne uwarunkowania sukcesu gospodarczego regionu. 
Zalicza do nich zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i regionu, stymulowanie przebiega-
jących w nim procesów, co podnosi potencjał regionu i funkcjonujących na jego terytorium 
przedsiębiorstw. Istotne jest, by władze i mieszkańcy stymulowali aktywność wszystkich 
podmiotów w regionie, które przyczyniają się do podnoszenia jego atrakcyjności dla in-
westorów i partnerów biznesowych. Stan ten następuje przez zacieśnianie współpracy (in-
tegralność) z wykorzystaniem wzajemnej bliskości terytorialnej współpracujących przed-
siębiorstw. Pozwala to przezwyciężać peryferyjność położenia regionu w stosunku do 
analizowanych wcześniej centrów gospodarczych i monitorować nieuchronne ryzyko go-
spodarcze.

W warunkach polskich potencjał poszczególnych metropolii jest znacznie mniejszy 
niż metropolii amerykańskich, przy opracowaniu koncepcji rozwoju regionu możliwe jest 
w pewnym zakresie wykorzystanie mechanizmów ukształtowanych w USA. Wydaje się to 
celowe także w wypadku regionów mniej rozwiniętych. Każdy z nich winien położyć nacisk 
na rozpoznanie i maksymalne wykorzystanie czynników endogenicznych i dążyć do inspi-
rowania współpracy przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie do współpracy z silnymi 
partnerami. W cytowanym opracowaniu Z. Makieła (2013, s. 81-113) wymienia 16 kon-
cepcji mechanizmów rozwoju regionu. Władze lokalne powinny mieć świadomość moż-
liwości różnorodnych zachowań i w miarę możliwości próbować zastosować najefektyw-
niejsze w danym wypadku. Wsparcie publiczne dla rozwoju regionu jest szansą dla małych 
i średnich firm, stwarza bowiem możliwość obsługi dużych producentów przez tworzenie 
centrów doradztwa ośrodków zdrowia oraz szeregu organizacji sektora publicznego.

Wśród mechanizmów rozwoju regionu szczególne znaczenie mają te, które preferują tzw. 
czynniki miękkie zarządzania, stąd koncepcja regionu uczącego, koncepcja społeczeństwa 
sieciowego, koncepcja grona M. Portera czy koncepcja innowacyjności J.A. Schumpetera.
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Istotne znaczenie ma umiejętne zastosowanie równocześnie kilku koncepcji w zależności 
od branży czy środowiska . W pewnym zakresie mówimy zatem o interwencjoniźmie władz, 
które raczej należy określić wsparciem instytucji publicznych dla sektora niepublicznego.

Schemat 4
Determinanty przewagi konkurencyjnej regionu

Innowacyjne przedsiębiorstwa,
miasta, regiony

Nowoczesne podmioty
zarządzające regionem

Wysoki poziom optymizmu
mieszkańców regionu

- wysoki popyt regionalny

Obfitość nowoczesnych
czynników produkcji

Źródło: Porter (2001, s. 200).

W opracowanym kilkanaście lat temu modelu przewag konkurencyjnych regionu M. Porter 
(2001, s. 207) wskazuje na role i znaczenie środowiska otaczającego innowacyjne przedsię-
biorstwa, działające w innowacyjnych miastach i innowacyjnych regionach.

Przede wszystkim niezbędna jest stabilna i innowacyjna władza, otwarta na nowości, 
gotowa wspierać rodzące się inicjatywy. Istotne jest, by społeczność lokalna cechowała się 
wysokim poziomem optymizmu. Ważna jest też obfitość nowoczesnych czynników produk-
cji, przez co przede wszystkim należy rozumieć obfitość nowoczesnych i innowacyjnych 
czynników miękkich. W takich warunkach powstawanie i rozwój małych i średnich przed-
siębiorstw jest łatwiejszy.

Podsumowanie

Jak wynika z krótkiej analizy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce podczas 25 lat istnie-
nia gospodarki rynkowej, rozwinęła się ona w obiecujący sposób. Widać jednak, że osiągnę-
ła pewne bariery wzrostu, konieczne jest więc nadanie nowych impulsów.

Wydaje się, że jedną z takich możliwości jest rozwój współpracy międzyorganizacyj-
nej, szczególnie w środowisku przyjaznym dla biznesu. Przedsiębiorstwa są w stanie wyjść 
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z określonymi inicjatywami przełamując różnorodne wzajemne opory, niechęci i kompleksy 
– budując zaufanie, co może prowadzić do powstawania klastrów i sieci międzyorganizacyj-
nych. Jednak wysiłki biznesu winny być wsparte inicjatywami społeczeństwa obywatelskie-
go i sprawnym działaniem władz rządowych i samorządowych.
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Cooperation of Small and Medium-Sized Enterprises as a Way  
of Their Development

Summary

At small and medium-sized enterprises, there is generated almost 50% of GDP. The prerequisite 
of their competitiveness in the market is flexibility, creativeness and innovativeness stemming from it. 
According to the statistical data, only 32% of the newly emerged entities in a given year will survive 
three years. This issues from an unfavourable climate for entrepreneurship in Poland, muddled legal 
regulations and low innovativeness.

Cooperation of enterprises can be a certain chance for improvement of this situation. Cooperation 
of firms in a cluster improves the relations of firms with other firms of the cluster, facilitates collabo-
ration, raises firms’ knowledge of the market, what improves their competitiveness.

Cooperating firms have greater mutual confidence, can coordinate to some extent their mutual ac-
tions, formulate common objectives. Cooperation of firms in the cluster is an example of the possibili-
ties of cooperation of firms in the region. Owing to cooperation there emerge knowledge regions (Sili-
con Valley and others), learning, generating of the so-called smart specialties or network cooperation.

The article treats the opportunities for growth of competitiveness through cooperation in net-
works. This allows shaping openness to innovation, to support the emerging initiatives.

Key words: small and medium-sized enterprises, interorganisational cooperation, knowledge regions.
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