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Rola open innovation jako źródło pozyskiwania informacji 
i wiedzy na współczesnym rynku

Streszczenie

Warunkiem właściwego rozwoju przedsiębiorstw jest dążenie do poprawy po-
ziomu innowacyjności. Mogą to osiągać na różne sposoby, m.in. przez prowadzenie 
tylko własnych prac B+R (postawy zamknięte) lub też przez współpracę (postawy 
otwarte) z różnymi prywatnymi czy też instytucjonalnymi podmiotami. Forma ta-
kiej współpracy może być bardzo zróżnicowana i zazwyczaj uzależniona jest od 
potrzeb i uwarunkowań funkcjonalnych konkretnego podmiotu. Kreowanie wśród 
przedsiębiorstw „otwartości” umożliwia pozyskiwanie niezbędnej informacji i wie-
dzy w zakresie rozwoju innowacyjnego. Stąd też celem tego artykułu było doko-
nanie charakterystyki tego zjawiska z uwzględnieniem jego roli na współczesnym 
rynku, z wykorzystaniem badań własnych. 

Słowa kluczowe: open innovation, transfer wiedzy i informacji, otoczenie i rynek, 
wiedza i informacja.

Kody JEL: L17, O30, M31, M21, L22

Wstęp

W ostatnim okresie coraz większego znaczenia nabiera wykorzystywanie przez przed-
siębiorstwa postaw otwartych charakteryzujących się skłonnością do współpracy z różnymi 
w otoczeniu podmiotami. Jeżeli współpraca ta ukierunkowana jest na innowacje i prowadzi 
do rozwoju innowacyjnego omawianych podmiotów, to w „szerokim” znaczeniu zjawisko 
takie określane jest mianem „open innovation” (OI), określanego w literaturze przedmio-
tu jako paradygmat lub koncepcja „innowacji otwartych” (Torkkeli i in. 2009, s. 176-207; 
Tylżanowski 2015, s. 16-25). Podejmowanie współpracy w ramach OI obejmuje zazwy-
czaj dwukierunkowy przepływ informacji i wiedzy, tj. od przedsiębiorstwa do otoczenia 
i na odwrót. Koncentrowanie się przedsiębiorstw na prowadzeniu tylko i wyłącznie własnej 
działalności B+R charakterystyczne jest dla „close innovation”, które obecnie stają się mało 
efektywne w obliczu nasilających się procesów globalizacji i dużej fluktuacji pracowników. 
Utrzymanie w tajemnicy swoich dokonań i odkryć staje się we współczesnym świecie wręcz 
niemożliwe. Następuje wzajemna wymiana zasobów niematerialnych, których proces powi-
nien pozostawać pod ścisłą kontrolą. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach OI sta-
je się kluczowym czynnikiem ich rozwoju dokonywanego poprzez innowacje. Jednak, jak 
pokazują zachodnie badania, innowacje otwarte nie są zbyt powszechnie stosowane wśród 
przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich (MSP) z uwagi na ograniczoność swoich 
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wewnętrznych zasobów. Powszechnie przyjęto, że zjawisko to dotyczy dużych organizacji, 
które, dysponując niezbędną wiedzą uzyskaną w wyniku prowadzonych prac badawczo-
-rozwojowych, poszukują zewnętrznych partnerów skłonnych do dokonywania określonych 
wdrożeń. Nie jest to jednak prawdą. Według ocen uzyskanych w krajach Europy Zachodniej, 
wykorzystanie OI wśród MSP kształtuje się na poziomie 32,5% (dane z 2006 roku) (van 
den Vrande i in. 2009). Podobne wyniki osiągnięto w badaniach polskich przedsiębiorców, 
w których w 2016 roku wykorzystanie OI określono na poziomie 36,8% (Stanisławski 2017).

Ponadto, otoczenie utożsamiane z rynkiem i funkcjonującymi na nim podmiotami (in-
stytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi) staje się buforem, z którego można korzystać na 
określonych zasadach. Dużym potencjałem w tej materii „dysponują” m.in. klienci, którzy 
kierując się swoimi potrzebami dostarczają niezbędnej wiedzy dotyczącej innowacyjnych 
produktów (usług).

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie o występowanie i znaczenie open innova-
tion w kontekście transferu wiedzy i informacji. Dla jego realizacji posłużono się fragmen-
tarycznie przedstawionymi badaniami własnymi, które przeprowadzone zostały w ramach 
projektu finansowanego przez NCN o numerze DEC-2012/07/B/HS4/03085.

Open innovation w kontekście pozyskiwania informacji i wiedzy 
w otoczeniu

Pojęcie „open innovation” („innowacje otwarte”) w literaturze przedmiotu interpreto-
wane jest w różny sposób. Jednak w ogólnym znaczeniu obejmują one wzajemną wymia-
nę wiedzy (oraz informacji) między podmiotami a otoczeniem, mającą na celu poprawę 
wewnętrznego poziomu innowacyjności (Chesbrough 2006, s. 1-21). Innowacje otwarte 
identyfikowane są z pojęciem „otwartości” na otoczenie, która w wyniku podjętych róż-
nych zewnętrznych źródeł aktywności innowacyjnej bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje 
na rozwój innowacyjny1 organizacji gospodarczych. Z praktycznego punktu widzenia − im 
większa liczba zewnętrznych źródeł, tym większy poziom otwartości przedsiębiorstwa na 
rynku (Larsen, Salter 2004, s. 1201-1215) i większa możliwość korzystania z dostępnych 
rozwiązań innowacyjnych i ich implementowania w celu poprawy poziomu omawianego 
rozwoju. Zatem otwartość jest koniecznym warunkiem dla stosowania OI i przejawia się 
skłonnością do współpracy z różnymi podmiotami, które wyrażają swoje zainteresowanie 
w zakresie transferu (jedno- lub dwukierunkowego) rozwiązań innowacyjnych. Podmiotami 
tymi mogą być zarówno inne przedsiębiorstwa, jak i jednostki badawcze i rozwojowe, in-
stytucje otoczenia biznesu czy też nawet klienci i dostawcy surowców i materiałów (w tym 
również technologii). Motywacji do takiego typu współpracy należy poszukiwać w dwóch 
podstawowych przyczynach: polepszenia efektywności produkcji i zwiększenia dostępu do 
rozwiązań innowacyjnych, których bogatą „ofertę” zazwyczaj posiadają lokalne uniwersy-
tety chcące dokonywać ich komercjalizacji (West, Borgers 2014, s. 814-831). Powyższe 

1  Przez rozwój innowacyjny rozumie się „rozwój poprzez innowację”, w którym następuje dodatnia zmiana poziomu 
innowacyjności przedsiębiorstwa (Stabryła 1996, s. 17-19).

handel_wew_6-2017.indd   332 2017-11-23   12:53:40



GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ROBERT STANISŁAWSKI 333

Obejmuje on różne etapy z uwzględnieniem roli ostatniego ogniwa, tj. konsumentów. 
W całym procesie transferu wiedzy pełnią oni podwójną rolę. Z jednej strony są bowiem 
odbiorcą finalnych produktów innowacyjnych, z drugiej zaś strony dostarczają informacji 
dotyczącej oceny wykorzystywanych przez siebie rozwiązaniach (pod względem ich uży-
teczności). Charakterystyczne jest to, że znajdują się na początku, jak i końcu tego „łańcu-
cha”, zaś sam proces przepływu wiedzy między podmiotami stanowi „sprzężenie zwrotne”. 
Powyższe powiązania zgodne są z prezentowanymi w literaturze przedmiotu modelami 
związanymi z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł w celu podniesienia swojego poziomu 
innowacyjności, a tym samym konkurencyjności rynkowej (Zahra, George 2002, s. 185-203; 
Chesbrough, Crowther 2006, s. 229-236).

Przejawem „wykorzystywania” konsumentów w modelach open innovation jest po-
wszechne stosowanie w praktyce podejście open source, którego ogólnym założeniem jest 
przekonanie, że „ludzie współpracujący ze sobą są bardziej innowacyjni od osób działają-
cych oddzielnie” (Kozioł-Nadolna 2012, s. 301). Przykładem takiego podejścia jest koncep-
cja lead users von Hippela zakładająca potrzebę zrozumienia wymagań klientów poprzez 
włączenie ich w proces usprawniania produktu. Wyszedł on bowiem z założenia, że „moto-
rem postępu” są niezadowoleni klienci, którzy z braku satysfakcji z oferowanych na rynku 

ujęcia dotyczące innowacji otwartych wskazują na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, 
przedmiotem wymiany w ramach open innovation jest wiedza (lub i informacja) służąca 
rozwojowi innowacyjnemu przedsiębiorstwu, gdzie pełni ona rolę narzędziową. Po drugie, 
najczęściej innowacje otwarte związane są ze współpracą z różnymi podmiotami w oto-
czeniu, co dotyczy podmiotów nie tylko instytucjonalnych, ale również indywidualnych, 
którymi są niewątpliwie klienci. Po trzecie, zasadniczym celem implementacji wiedzy jest 
jej komercjalizacja i osiąganie w wyniku tego procesu wymiernych korzyści zarówno przez 
podmioty wdrażające, jak i te, które dokonują transferu wiedzy do otoczenia.

Wzajemne powiązania zachodzące w ramach open innovation związane z kolejnymi 
etapami przepływu wiedzy między poszczególnymi uczestnikami procesu przedstawione 
zostały poniżej (por. schemat 1).

Schemat 1
Powiązania w ramach open innovation między uczestnikami transferu wiedzy

 
 

Źródła innowacji: 
dostawcy, klienci, 

kooperanci, konkurenci 

Przedsiębiorstwo  
Klienci 

Etap: Eksploracji otoczenia Etap: Integracji Etap: Komercjalizacji 

Własne 
B+R

Implementacja - 
wdrożenia z zewnątrz 

wiedza innowacja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: West, Bogers (2014, s. 816).
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produktów dążą do dokonania takich zmian, które zaspokoją ich mniej lub więcej wysubli-
mowane potrzeby.

Należy podkreślić, że otwartość na otoczenie (w węższym ujęciu na rynek i funkcjo-
nujące w jego ramach podmioty) stwarza ogromne możliwości transferu wiedzy i infor-
macji służącej rozwojowi innowacyjnemu podmiotów gospodarczych. Promowanie postaw 
zamkniętych, tzn. ograniczonych do własnych zasobów stało się w ostatnim okresie mało 
efektywne i zasadniczo z góry skazane na niepowodzenie. Wiedza i informacja stały się to-
warem rynkowym, a otoczenie buforem umożliwiło ich pozyskanie w ilościach potrzebnych 
każdemu „normalnemu” podmiotowi. To ono bowiem decyduje o przydatności i potrzebach 
w tym zakresie.

Konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na rozróżnianie dwóch pojęć, tj. wiedzy i infor-
macji. Wiedza stanowi obecnie jeden z najważniejszych elementów zasobów niematerial-
nych. Może ona przybierać formę jawną, tzn. posiadać charakter sformalizowany w postaci 
określonych dokumentów, patentów, instrukcji czy też norm i przepisów lub też formę ukrytą 
odnoszącą się do umysłów poszczególnych osób, którzy pozyskali ją w wyniku osobistych 
doświadczeń jak i procesu uczenia się (Lachiewicz 2007, s. 57). Natomiast sama wiedza 
jest zgromadzoną i przetworzoną w odpowiedni sposób informacją, która powinna zostać 
podana w odpowiednim czasie, miejscu i kontekście tak, aby wspomagać podejmowanie 
właściwych decyzji (Dziuba 2000, s. 45-57).

Transfer wiedzy i informacji jako przykład stosowania open innovation 
– wymiar empiryczny

Metodyka i charakterystyka badanej próby

Wyniki badań w tej części niniejszego artykułu, stanowiące podstawę do formułowa-
nych wniosków, osiągnięte zostały w wyniku realizacji projektu naukowego finansowane-
go ze środków NCN o numerze DEC-2012/07/B/HS4/03085 pod tytułem Koncepcja open 
innovation w małych i średnich przedsiębiorstwach – modele, trendy i uwarunkowania 
rozwoju.

Wyłonienie przedsiębiorstw do badania przeprowadzone zostało za pomocą wielostop-
niowego schematu doboru próby. Składały się na niego dwa podstawowe etapy − pierwszy 
z nich ze względu na brak operatu do losowania (braku bazy przedsiębiorstw innowacyj-
nych) posiadał charakter celowy polegający na wyłonieniu z grupy wszystkich aktywnych 
przedsiębiorstw2, tylko te, które w ciągu ostatnich trzech lat prowadziły działalność inno-
wacyjną. Łącznie w pierwszym etapie badaniu poddano 2198 podmiotów (zarówno innowa-
cyjnych jak i nieinnowacyjnych), z których w drugim etapie (uwzględniając powyższe kry-
terium działalności innowacyjnej) w wyniku przeprowadzonego losowania wyłoniono 819 
przedsiębiorstw innowacyjnych stanowiących podstawę do badań. Losowość w tym przy-

2  Badaniem objęte zostały MSP w Polsce.
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padku miała na celu zapewnienie reprezentatywności próby (za taką próbę uważa się „zbiór” 
odpowiednio liczny, wybrany losowo oraz odzwierciedlający badaną strukturę) (Sokołowski 
2004). W odniesieniu do struktury należy stwierdzić, że w przypadku innowacyjnych MSP 
nie odzwierciedla ona rzeczywistej struktury MSP, co jest następstwem zbyt małej liczby 
podmiotów innowacyjnych wśród przedsiębiorstw jednoosobowych. Z tej przyczyny brak 
podobieństwa struktury nie dyskwalifikuje tej próby pod względem reprezentatywności. 
Pozostałe dwa jej warunki, tj dotyczące liczebności oraz charakteru losowego zostały cał-
kowicie spełnione. 

W badaniach wykorzystano dwie zasadnicze techniki badawcze, tj. CATI i CAWI. 
Połączenie tych technik miało swoje uzasadnienie, gdyż związane z „efektem końcowym”, 
jakim w tym przypadku stało się skrócenie czasu badania i podniesienie poziomu zwrotności 
wypełnionych kwestionariuszy (Stanisławski i in. 2017).

Dokonując charakterystyki badanej próby należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Po 
pierwsze, zdecydowaną większość objętych badaniem podmiotów stanowiły przedsiębior-
stwa funkcjonujące na rynku powyżej 12 lat (81,3% badanych). Po drugie, prowadziły one 
swoją działalność gospodarczą w aglomeracjach i średnich miastach, tj. o liczbie mieszkań-
ców 20-100 tys. (odpowiednio: 26,6% i 24,3%). Po trzecie, ich zasadniczym rynkiem zbytu 
był rynek międzynarodowy (40,2% wskazań) oraz krajowy (38,8% wskazań). Najmniej za-
znaczyło rynek regionalny (7,5%) oraz lokalny (powiatowy) – 10,2% badanych. Po czwarte, 
zdecydowana większość przedsiębiorstw prowadziła działalności produkcyjną (66,7% ba-
danych przedsiębiorstw). Dwa pozostałe rodzaje działalności, tzn. usługowa i handlowa roz-
łożyły się proporcjonalnie, tj. 16% każda z nich. Po piąte, najbardziej liczne pod względem 
przebadanych przedsiębiorstw było województwo mazowieckie (22,3% przedsiębiorstw), 
śląskie (19,1% przebadanych podmiotów) oraz łódzkie (16,8% podmiotów). W sumie bada-
niem objęto sześć województw, tj. oprócz wskazanych powyżej były to jeszcze pomorskie, 
wielkopolskie oraz warmińsko-mazurskie.

Charakterystyka open innovation wśród polskich przedsiębiorstw

Wśród przedsiębiorstw, które w ostatnim czasie wdrożyły innowacyjne rozwiązanie, naj-
częściej wdrażanym rodzajem innowacji były nowe produkty, którą to formę wprowadziły 
592 (72,3%) analizowane przedsiębiorstwa (por. wykres 1). 

Pod sformułowaniem „nowe”, w kontekście przedstawianych wyników badania, respon-
denci byli informowani, że opcja ta dotyczy także wprowadzanych zmian w dotychczas 
stosowanych strategiach marketingowych, produktach, technologiach oraz rozwiązaniach 
organizacyjnych. Analizując wyniki, innowacja produktowa wydaje się najprostszą do 
wprowadzenia przez przedsiębiorstwo na rynek, identyfikuje ona nowy towar, usługę czy 
też znaczące ulepszenie charakterystyki lub przeznaczenia oferowanych wcześniej towa-
rów lub usług. Prawie co drugie przedsiębiorstwo wdrożyło nową technologię, innowację 
technologiczną (procesową), czyli nowe lub znacząco ulepszone metody produkcji lub do-
staw. Co czwarte przedsiębiorstwo wprowadziło innowację organizacyjną, charakteryzującą 

handel_wew_6-2017.indd   335 2017-11-23   12:53:41



336 ROLA OPEN INNOVATION JAKO ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA INFORMACJI I WIEDZY...

się zastosowaniem nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji 
miejsc pracy lub relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Do często wdrażanych innowacji 
organizacyjnych można zaliczyć outsourcing oraz subkontraktowanie działań mających 
istotny wpływ na sprawność przebiegu pozostałych działań w firmie (Baruk 2010, s. 51). 
Natomiast innowacja marketingowa była najrzadziej wdrażanym rodzajem, mimo iż defi-
niowana jest bardzo szeroko, jako zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmują-
cej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, 
polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej 
przedsiębiorstwa.

Wykres 1
Liczba wdrażanych innowacji wśród polskich przedsiębiorstw w podziale na rodzaje 
(udział procentowy)
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Źródło: badania własne.

Rozróżniając innowacje ze względu na zasięg ich oddziaływania, najczęściej dotyczą 
one skali wprowadzonych nowości (por. tabela 1).

Powyższe dane wskazują, że największy udział wdrożeń w skali firmy dotyczy rozwią-
zań organizacyjnych. Wynika to niewątpliwie z ich charakteru. Związane są bowiem głów-
nie z polepszaniem funkcjonowania i efektywności procesów i organizacji pracy w danej 
organizacji. Biorąc pod uwagę czynnik, w postaci wielkości przedsiębiorstwa, można za-
uważyć zależność, że im większe przedsiębiorstwo, tym większa liczba innowacji wdraża-
nych w skali światowej. Korelacja ta, występuje we wszystkich analizowanych rodzajach 
innowacji.
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Tabela 1
Skala wprowadzanych innowacji w podziale na wielkość przedsiębiorstwa  

Wielkość przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie Razem

Rodzaj innowacji skala liczba % liczba % liczba % liczba %

Nowy produkt
w skali firmy 91 47,2 101 40,7 45 29,8 237 40,0
w skali kraju 75 38,9 89 35,9 54 35,8 218 36,8
w skali świata 27 14,0 58 23,4 52 34,4 137 23,1

Nowe technologie
w skali firmy 66 62,3 73 45,3 68 52,7 207 52,3
w skali kraju 31 29,2 56 34,8 29 22,5 116 29,3
w skali świata 9 8,5 32 19,9 32 24,8 73 18,4

Nowe strategie 
marketingowe

w skali firmy 25 53,2 37 60,7 23 50,0 85 55,2
w skali kraju 17 36,2 18 29,5 11 23,9 46 29,9
w skali świata 5 10,6 6 9,8 12 26,1 23 14,9

Nowe rozwiązania 
organizacyjne

w skali firmy 37 80,4 66 73,3 61 79,2 164 77,0
w skali kraju 9 19,6 20 22,2 8 10,4 37 17,4
w skali świata - - 4 4,4 8 10,4 12 5,6

Źródło: badania własne.

Rola open innovation w transferze wiedzy i informacji

Dla identyfikacji roli innowacji otwartych w transferze wiedzy i innowacji dokonano 
charakterystyki źródeł, z których korzystają polskie przedsiębiorstwa w procesie kreowania 
innowacji (por. tabela 2). Wyniki w tabelach dla lepszej czytelności przedstawiono w warto-
ściach liczbowych oraz ujęciu procentowym.

Tabela 2
Najważniejsze źródła wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do kreowania 
innowacji   

Lp Źródło wprowadzanych zmian Liczba %

1 Prowadzenie własnych obserwacji rynku 354 43,8
2 Zakup nowych maszyn i urządzeń 210 26,0
3 Prowadzenie własnych prac badawczych i rozwojowych 156 19,3
4 Zakup patentów, licencji, know-how 16 2,0

5 Wyniki badań naukowych i technicznych prowadzonych 
w uczelniach i instytutach badawczych 20 2,5

6 Inne 53 6,6

Źródło: jak w tabeli 1.
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Zdecydowanie najczęściej wskazywanym źródłem jest prowadzenie własnych ob-
serwacji rynku, które jest ważnym elementem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. 
Analiza działań i oczekiwań klientów, zmiany asortymentowe, wzbogacanie wachlarza 
produktowego, obserwacja konkurencji, powinny być działaniami permanentnej strategii. 
Systematyczny monitoring rynku pozwala na szybkie reagowanie oraz podążanie za najlep-
szymi, tzw. benchmarking, proces polegający na doskonaleniu efektywności własnej orga-
nizacji poprzez identyfikację, analizę, adaptację i wdrażanie idei wykorzystywanych przez 
organizacje najbardziej efektywne w skali świata (Brilman 2002, s. 262). Obserwacje rynku 
szczególnie istotne są, w odniesieniu do wdrożeń nowych strategii marketingowych oraz 
wdrożeń produktowych (por. wykres 2). Z kolei, co czwarte badane przedsiębiorstwo jako 
najważniejsze źródło wprowadzanych zmian wskazało zakup nowych maszyn i urządzeń. 
Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla kreowania innowacji technologicznych.

Wykres 2
Najważniejsze źródła wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do kreowania 
innowacji w podziale na wdrażany rodzaj innowacji
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* Oznaczenia źródeł na wykresie zgodne z tabelą 2.
Źródło: jak w wykresie 1.

Trzecim zidentyfikowanym, ważnym źródłem jest prowadzenie własnych prac badaw-
czych i rozwojowych (19,3%). Analizując ten czynnik pod kątem wielkości przedsiębior-
stwa, to częściej korzystają z niego średniej wielkości jednostki (26%) niż małe (17%) oraz 
mikro (16%). Pozostałe analizowane źródła w postaci: zakupu patentów, licencji, know-how 
oraz wyników badań naukowych i technicznych prowadzonych w uczelniach i instytutach 
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badawczych, stanowią niewielki wpływ na kreowane innowacje. Należy zatem stwierdzić, 
że wykorzystywanie „otwartości” przez badane przedsiębiorstwa uzależnione jest bezpo-
średnio od rodzaju wdrażanych rozwiązań innowacyjnych. Przedsiębiorstwa na szeroką 
skalę stosują obserwacje rynku (średnio od 30% do 59% badanych) oraz zakup maszyn 
i urządzeń (średnio od 18% do 38%). Pozostaje to w znacznej przewadze do własnej działal-
ności B+R, która w tym przypadku oznacza koncentrację na własnych zasobach i prezentuje 
postawę „zamkniętą” na otoczenie. Zatem, rola open innovation w ocenie badanych przed-
siębiorstw jest znacząca z punktu widzenia przepływu wiedzy i informacji.

Jednym z celów stosowania założeń open innovation jest szybkie i efektywne wdra-
żanie innowacji zapewniającej wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W ra-
mach prowadzonych badań okazało się, że tylko w jednostkowych przypadkach zauważono 
pogorszenie się konkurencyjności (por. tabela 3), a aż w 634 (85%) badanych przedsię-
biorstwach wykazano jej wzrost. Mimo iż konkurencyjność jest trudna do zdefiniowania, 
co wynika z jej subiektywnego i względnego charakteru, jednak z uwagi na deklaratyw-
ny charakter przeprowadzonego badania ankietowego, przyjmijmy za poprawną definicję  
E. Jantoń-Drozdowskiej, iż jest to zdolność do podnoszenia przez przedsiębiorstwa efek-
tywności wewnętrznego funkcjonowania poprzez umocnienie i poprawę swojej pozycji na 
rynku (Radomska 2010, s. 23-24).

Tabela 3
Zmiana konkurencyjności w wyniku wprowadzanych innowacji w podziale  
na wielkość przedsiębiorstwa oraz jego charakter działalności   

Wyszczególnienie
Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Mikro Małe Średnie Razem

Poprawiła się 199 78,7 260 87,5 175 89,3 634 85,0
Nie zauważono poprawy 53 20,9 37 12,5 21 10,7 111 14,9

Pogorszyła się 1 0,4 0 - 0 - 1 0,1
Razem 253 100 297 100 196 100 746 100

Handlowy Produkcyjny Usługowy Razem

Poprawiła się 110 86,6 435 86,5 88 76,5 633 85,0
Nie zauważono poprawy 17 13,4 68 13,5 26 22,6 111 14,9

Pogorszyła się 0 - 0 - 1 0,9 1 0,1
Razem 127 100 503 100 115 100 745 100

Źródło: jak w tabeli 1.

Analizując wyniki przedstawiające procentowy udział przedsiębiorstw, wśród których 
odnotowano poprawę konkurencyjności na skutek wprowadzonych innowacji w podziale 
na wielkość i charakter prowadzonej działalności, można zauważyć istniejące różnice i za-
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leżności (por. wykres 3). Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa (liczby zatrudnio-
nych pracowników) zwiększa się także poziom konkurencyjności. Wyniki wskazują także, 
iż przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową wykazują mniejszą poprawę konku-
rencyjności, niż podmioty handlowe i produkcyjne.

Wykres 3
Procentowy udział przedsiębiorstw, wśród których odnotowano poprawę 
konkurencyjności na skutek wprowadzonych innowacji
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Źródło: jak w wykresie 1.

Podsumowanie

Powyższe rozważania dowodzą, że otwartość na otoczenie (na rynek) i wdrażane w jej 
wyniku nowości są istotnym elementem w kształtowaniu konkurencyjności badanych 
przedsiębiorstw. Jest to niewątpliwie pozytywny efekt współpracy z różnymi podmiotami 
w otoczeniu, m.in., klientami, dostawcami bądź innymi jednostkami dokonującymi transfe-
ru wiedzy i informacji do zainteresowanych przedsiębiorstw. Ta pozytywna ocena wskazuje, 
iż transfer taki ma miejsce i że odgrywa on znaczącą (choć zróżnicowaną ze względu na 
wielkość i rodzaj prowadzonej działalności) rolę w rozwoju innowacyjnym omawianych 
podmiotów. Niemniej jednak innowacje otwarte są doceniane, jako determinanta w kształto-
waniu pozycji rynkowej i pozyskiwaniu niezbędnej w tym celu wiedzy i informacji.

Współczesne przedsiębiorstwa nie ograniczają się do kreowania innowacji wykorzystu-
jąc jedynie własne wewnętrzne zasoby, coraz częściej wiedza i informacje pozyskiwane 
są z różnych zewnętrznych (open innovations) źródeł determinujących większą aktywność 
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innowacyjną. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach „otwartości na otoczenie” 
staje się kluczowym czynnikiem ich rozwoju. Analiza wyników przeprowadzonych badań 
wskazuje, iż przedsiębiorstwa bardzo często wykorzystują obserwację rynku jak kluczowe 
źródło kreowania własnych innowacyjnych rozwiązań. Ponadto, wykorzystywanie „otwar-
tości” uzależnione jest bezpośrednio od wielu czynników, jak rodzaj wdrażanych innowacji, 
wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu podstawowej działalności.
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The Role of Open Innovation as a Source of Information  
and Knowledge in the Contemporary Market

Summary

It is a prerequisite for proper business development to strive to improve its 
level of innovation. This can be achieved in various ways, including, for exam-
ple, running only your own R&D works (closed attitudes) or by collaborating 
(open attitudes) with various private or institutional actors. The form of such 
cooperation can be very diverse and usually depends on the needs and function-
al conditions of a particular subject. Creation among companies of ‘openness’ 
enables the acquisition of necessary information and knowledge in the field of 
innovative development. Therefore, the purpose of this article is to characterise 
this phenomenon taking into account its role in the contemporary market, using 
own research.

Key words: open innovation, transfer of knowledge and information, environment 
and market, knowledge and information.

JEL codes: L17, O30, M31, M21, L22

Роль open innovation как источника приобретения информации  
и знаний на современном рынке

Резюме

Условием соответствующего развития предприятий является стремление 
повышать уровень инновационности. Они могут достичь этого разными спо-
собами, в частности, путем реализации только собственных мероприятий по 
НИР (отношение закрытого характера) или же путем сотрудничества (отно-
шение открытого характера) с разными частными или институциональными 
субъектами. Форма такого сотрудничества может быть весьма разнообраз-
ной и, как правило, она зависит от нужд и функциональных обусловленно-
стей конкретного субъекта. Формирование среди предприятий «открытости» 
способствует приобретению необходимых данных и знаний в области инно-
вационного развития. И потому цель этой статьи состоит в проведении ха-
рактеристики этого явления с учетом его роли на современном рынке с ис-
пользованием собственных исследований. 

Ключевые слова: open innovation, трансферт знаний и информации, среда  
и рынок, знания и информация.

Коды JEL: L17, O30, M31, M21, L22
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