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STRESZCZENIE
Przedmiotem rozprawy jest opracowanie na podstawie badań literaturowych, własnych
przemyśleń i doświadczeń oraz przeprowadzonych badań metodyki zarządzania ryzykiem w
procesie kooperencji

przedsiębiorstw. Do

przeprowadzonych badań wybrano

223

przedsiębiorstwa polskie i 48 przedsiębiorstw luksemburskich, stosując metodę doboru
nielosowego celowego. Treść rozprawy składa się z wprowadzenia (zawierającego m.in. lukę
badawczą, cele i hipotezy badawcze, koncepcję rozwiązania problemu), czterech rozdziałów
(dwa rozdziały teoretyczne i dwa rozdziały empiryczne), zakończenia, zestawienia
bibliograficznego, spisu tabel, rysunków, oraz aneksu.
Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do podjętej tematyki pracy. Przedstawia ogólny
zarys problemu, uzasadnienie podjętej tematyki, cel i hipotezy badawcze oraz koncepcje
rozwiązania postawionego problemu badawczego.
Rozdział drugi zawiera rozważania dotyczące konceptualizacji zjawiska kooperencji w
literaturze przedmiotu. Wyjaśnia istotę tego zjawiska, prezentuje definicje różnych autorów i
rodzaje czynników determinujących jej rozwiązanie z równoległym wskazaniem efektów ich
oddziaływania. Przedstawia modele i formy współpracy konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz
jej typy z uwzględnieniem kryteriów ich rozróżnienia.

W rozdziale tym zawarto

uwarunkowania kooperencji i podano główne trendy w rozwoju tego zjawiska w przyszłości.
W podsumowaniu autor zaprezentował własną definicje kooperencji przedsiębiorstw.
Rozdział trzeci wyjaśnia pojęcie i istotę ryzyka w procesie kooperencji przedsiębiorstw,
przedstawia koncepcje ryzyka w naukach o zarządzaniu. Rozdział ten zawiera także aspekty
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, ponadto prezentuje źródła ryzyka w procesie
współpracy przedsiębiorstw konkurencyjnych z uwzględnieniem ryzyka konfliktu we
współpracy międzyorganizacyjnej.
Rozdział czwarty to prezentacja badań własnych dotyczących ryzyka i jego pomiaru w
procesie kooperencji przedsiębiorstw. Rozdział rozpoczyna się opisem metodyki i procedury
badań empirycznych. Wyjaśnia przesłanki wykorzystania w badaniach metod badawczych ze
szczególnym uwzględnieniem metody case study i metody ankietowej PAPI i CAPI. Ilustruje
specyfikę powiązań kooperencyjnych skłaniających badane przedsiębiorstwa do tworzenia tego
typu relacji z jednoczesną ich oceną i wskazaniem obszarów, w jakich zjawisko to występuje.
Ponadto charakteryzuje strategie współpracy i motywy nawiązywania relacji kooperencyjnych
przez badane przedsiębiorstwa oraz opisuje efekty wynikające z bycia partnerem
współpracującym z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi. Rozdział kończy identyfikacja i
pomiar ryzyka w kooperencji. Podano kluczowe zasady oceny ryzyka w procesie kooperencji,
5

które mają znaczenie zarówno na etapie identyfikacji i oceny ryzyka, ale szczególnie przy
opracowaniu metodyki zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw.
W rozdziale piątym, w oparciu o przeprowadzone badania, skoncentrowano się na
zarządzaniu ryzykiem w międzyorganizacyjnych relacjach biznesowych z uwzględnieniem
autorskiej metodyki zarządzania ryzykiem w tego typu relacjach między przedsiębiorstwami.
Określono uwarunkowania i determinanty zarządzania ryzykiem ze wskazaniem, które z nich
posiadają kluczowe znaczenie w ograniczaniu ryzyka we współpracy konkurencyjnej.
Zidentyfikowano bariery wdrażania systemu zarządzania ryzykiem we współpracy
konkurencyjnej z uwzględnieniem świadomości menedżerów, znaczenia ryzyka i formy relacji
w zarządzaniu ryzykiem we współpracy kooperacyjnej. Rozdział zawiera ważny aspekt
badawczy pracy, a mianowicie prezentuje autorską metodę zarządzania ryzykiem w procesach
kooperencji przedsiębiorstw.
Praca zawiera podsumowanie, które jest rozdziałem szóstym, a przedstawiono w nim
wnioski i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem kooperencji.
Każdy rozdział kończy się podsumowaniem autorskim, zawierającym osiągnięte efekty.
W pracy wykorzystano źródła literaturowe w postaci pozycji zwartych, artykułów z
czasopism, stron internetowych i materiałów nieopublikowanych różnych przedsiębiorstw, a
także materiały i przemyślenia własne autora.
Słowa kluczowe: kooperencja, ryzyko współpracy kooperencyjnej, zarządzanie ryzykiem,
model zarządzania ryzykiem,
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SUMMARY
The subject of the dissertation is the development of risk management methodologies in
the process of enterprise coopetition on the basis of literature research, own thoughts and
experience, and conducted research. 223 Polish enterprises and 48 Luxembourg enterprises
were selected for the conducted research using the non-random purpose selection method. The
content of the dissertation consists of an introduction (including, inter alia, a research gap,
research objectives and hypotheses, concept of problem solution), four chapters (two theoretical
chapters and two empirical chapters), ending, bibliographic summary, list of tables, drawings,
and an annex.
The first chapter is an introduction to the topic of work. It presents a general outline of
the problem, the justification of the topic taken, the research goal and hypotheses, and concepts
for solving the research problem.
The second chapter contains considerations regarding the conceptualization of the
phenomenon of co-interference in the literature on the subject. Explains the essence of this
phenomenon, presents the definitions of various authors and types of factors determining its
solution with a parallel indication of the effects of their impact. It presents models and forms
of cooperation of competing enterprises and its types, taking into account the criteria of their
differentiation. This chapter contains the conditions for co-operence and gives the main trends
in the development of this phenomenon in the future. In the summary, the author presents his
own definition of enterprise co-participation.
The third chapter explains the concept and essence of risk in the process of enterprise
co-participation, presents risk concepts in management sciences. This chapter also contains
aspects of risk management in an enterprise, and also presents sources of risk in the process of
coopetition of competing enterprises, taking into account the risk of conflict in interorganizational cooperation.
The fourth chapter is the presentation of own research on risk and its measurement in
the process of enterprise co-participation. The chapter begins with a description of the
methodology and procedures of empirical research. Explains the reasons for using research
methods in research, with particular emphasis on the case study method and the PAPI and CAPI
survey method. It illustrates the specifics of cooperencial connections prompting the surveyed
enterprises to create this type of relationship with their simultaneous assessment and indication
of the areas in which this phenomenon occurs. In addition, it characterizes coopetition strategies
and motives for establishing cooperative relationships by the surveyed enterprises, and
describes the effects of being a partner cooperating with competing enterprises. The chapter
7

ends with the identification and measurement of risk in co-interference. The key principles of
risk assessment in the process of co-participation are given, which are important both at the
stage of risk identification and assessment, but especially when developing the methodology of
risk management in the process of co-participation of enterprises.
In the fifth chapter, based on the conducted research, the focus is on risk management
in inter-organizational business relations, including the proprietary risk management
methodology in this type of relationship between enterprises. Conditions and determinants of
risk management were determined, indicating which of them are of key importance in limiting
risk in competitive cooperation. Barriers to the implementation of the risk management system
in competitive cooperation have been identified, taking into account managers' awareness, the
importance of risk and the form of relationships in risk management in cooperative cooperation.
The chapter contains an important research aspect of the work, namely the proprietary method
of risk management in the processes of enterprise co-participation.
The work contains a summary, which is the sixth chapter, and presents the conclusions
and directions for further research on the phenomenon of co-interference.
Each chapter ends with an author summary of the results achieved.
The paper uses literature sources in the form of compact articles, articles from
magazines, websites and unpublished materials of various enterprises, as well as materials and
own thoughts of the author.

Keywords: coopetition,, risk of coopetition, risk management, risk management model,
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ROZDZIAŁ 1.
WPROWADZENIE

1.1 Zarys problemu
Przedsiębiorstwa XXI wieku, aby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki swej działalności
operacyjnej, sięgają do coraz to nowych strategii rozwoju. Te, które w XX wieku dawały
możliwość osiągania przewagi konkurencyjnej i czerpania związanej z nią wartości dodanej,
szybko stały się modne i zaimplementowane zostały przez większość przedsiębiorstw na
globalnym rynku. Siłą rzeczy nie mogą dziś stanowić źródła przewagi konkurencyjnej.
Przedsiębiorstwa, których celem jest osiąganie trwałej przewagi konkurencyjnej zmuszane są
do ciągłej zmiany i dostosowywania swojej strategii do obecnej i przyszłej sytuacji na rynku
globalnym.
Niejednokrotnie na rynkach, gdzie występuje silna konkurencji, w tym szczególnie
rywalizacja cenowa przedsiębiorstwa, zmuszane są do wdrażania nowych strategii tylko po to,
aby zapewnić sobie przetrwanie.
Na rynkach o ostrej konkurencji cenowej, gdzie nie występuje możliwość zwiększenia
wolumenu sprzedaży bez obniżki cen, przedsiębiorstwa chcące pozostać rentowne odczuwają
silną presję na redukcje kosztów, zarówno funkcjonowania jak i wytwarzania oferowanych
wyrobów i usług. Takie przedsiębiorstwa zmuszane są do wdrażania metod zarządzania w
obszarze łańcucha wartości związanym z wytwarzaniem, które w znaczny sposób wpłyną na
poprawę efektywności funkcjonowania. Konsekwencją ciągłych poszukiwań nowych
sposobów redukcji kosztów jest implementacja takich metod zarzadzania, jak Total Quality
Management, Business proces Reengineering, Lean management, Agile Management, Activity
Based Management czy Outsourcing. Stosowanie powyższych metod, ze względu na ich
powszechność, niejednokrotnie nie wystarcza do tego, aby umożliwić przedsiębiorstwom
osiąganie wysokiej produktywności. Przedsiębiorstwa sięgają więc po nowe strategie, które
wbrew zasadom konkurencji nawiązują współpracę z rywalami.
Przedsiębiorstwa będące pod silną presją na redukcję kosztów wytwarzania, które
osiągnęły optimum w obszarze własnych zasobów, podejmują się często współpracy ze swoimi
bezpośrednimi konkurentami, a konsekwencją takiej współpracy jest przekraczanie granic
poprawy efektywności, których nie udałoby się osiągnąć w ramach własnej struktury zasobów.
Relacja, w której bezpośrednio konkurujące ze sobą na danym rynku przedsiębiorstwa
podejmują się współpracy w danym obszarze, nazywana jest kooperencją.
Coraz powszechniej panuje dziś w biznesie przekonanie – maksyma:
9

„tam gdzie musisz – konkuruj, tam gdzie możesz – współpracuj”.
Współpraca pomiędzy rynkowymi rywalami jest coraz bardziej widoczna i może stać
się wyznacznikiem – cechą charakterystyczną relacji rynkowych współczesnego zarządzania
przedsiębiorstwem. Nie jest to relacja łatwa, wymaga od stron licznych kompromisów, a także
ostrożności, gdyż wiąże się z ogromnym ryzykiem. Dla relacji, które wykraczają poza struktury
jednego przedsiębiorstwa znacznie trudniejsza sprawą jest zarządzanie zasobami i efektywna
kontrola nad nimi. Do trudności zaliczyć należy także element etyki, związany z niepewnością
typową dla sytuacji podejmowania wszelkiego rodzaju relacji. Nie ma tu pewności co do
przyszłego postepowania partnera, a nie wszelkie sytuacje ujmowane są w ramach umów
cywilnoprawnych. Stąd też kolejny, niezwykle ważny element, jakim jest konieczność
nieustannej dbałości o aspekt etyczny i zachowanie uczciwych relacji pomiędzy partnerami w
procesie kooperencji.
Problemy te mogą rekompensować potencjalne zyski, które w założeniu ma przynosić
współpraca konkurujących przedsiębiorstw, stąd też obserwuje się coraz bardziej rosnącą liczbę
umów nie tylko współpracy (kooperacji) pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami, ale, co
znacznie istotniejsze, także umów o współpracy kooperencyjnej. Dotyczą one w równej mierze
zarówno sfery biznesu, jak tez działalności non-pofit.
Jak już wspomniano współpraca w procesie kooperencji przedsiębiorstw związana jest
z licznymi kompromisami, ale także nacechowana jest, co wcześniej już podkreślono, wielkim
ryzykiem.
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa, a
zarządzanie ryzykiem jest problemem o stale rosnącym znaczeniu. Nieumiejętne zarządzanie
ryzykiem, czy też jego brak, może wywoływać nie tylko bezpośrednie straty finansowe, ale
może prowadzić do utraty zasobów przedsiębiorstwa i jego image. Zarządzanie ryzykiem staje
się więc obecnie kwestią strategiczną większości przedsiębiorstw.
Pomimo znacznej koncentracji środowiska naukowego na problematyce zarządzania
ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw, wciąż brakuje odpowiedniej metodyki
umożliwiającej skuteczne zarządzanie tego typu ryzykiem.
Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw jest złożonym systemem,
w którym występują elementy ryzyka związane zarówno z wewnętrznym działaniem
poszczególnych przedsiębiorstw, jak i z ich wzajemnymi sprzężeniami oraz strukturą sieci
współpracy międzyorganizacyjnej. Właściwe zrozumienie występujących zależności i
wzajemnych oddziaływań umożliwia odpowiednią identyfikację ryzyka, jego ocenę oraz
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opracowanie odpowiednich strategii minimalizowania prawdopodobieństwa negatywnych
zdarzeń oraz ich konsekwencji.
Warunkiem niezbędnym skutecznego zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji
przedsiębiorstw jest zaangażowanie się w ten proces wszystkich jego uczestników,
koordynacja działań i efektywne podejmowanie decyzji. Wymaga to wysokiego stopnia
integracji, która już sama w sobie pozytywnie wpływa na redukowanie ryzyka. Skuteczne
zarządzanie ryzykiem w procesie kooperencji wymaga uwzględnienia nie tylko podstawowych
zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, ale i zasad zwiększania
integracji współpracy w ramach sieci międzyorganizacyjnej. Dzięki integracji i koordynacji
działań ryzyko w zarządzaniu może zostać znacznie zredukowane. Podstawą jest jednak
wzajemne zaufanie przedsiębiorstw, które jest niezbędnym warunkiem partnerstwa i
podejmowania wspólnych przedsięwzięć i programów, w tym także zarządzania ryzykiem.
1.2 Uzasadnienie podjęcia tematu, luka badawcza
Współczesny, dynamiczny rozwój zasobowego podejścia do zarządzania wykreował
znaczenie zasobów niematerialnych, szczególnie kapitału intelektualnego zasobów ludzkich i
dynamicznych zdolności przedsiębiorstw. Aspekt ten dał impuls do rozwoju relacji
międzyorganizacyjnych z partnerami biznesowymi i tworzenia układów tych relacji, czego
przejawem są sieci międzyorganizacyjne (Zakrzewska-Bielawska 2013, s. 3; Wyrwicka 2011,
s. 38).
Jednym z istotnych współczesnych poglądów opisujących strategię sieci jest paralelizm
konkurowania i współpracy, co B. De Wit i R. Meyer określają jako: rywalizacja kontra
współpraca (Witt, Meyer 2007, s. 217-240). Współpraca oznacza dążenie do synergii w
relacjach międzyorganizacyjnych i ma miejsce w procesie kreowania dodatkowej wartości w
sieci, natomiast konkurencja dotyczy podziału tej wykreowanej wartości (Brandenburger,
Nalebuff 1996, s. 13-29).
Proces zespalania się konkurencji i współpracy współczesnych przedsiębiorstw na
globalnym rynku w jedna formę relacji i interakcji określa się mianem kooperencji (ang. Coopetition). W literaturze przedmiotu określany jest ten proces także jako koopetycja.
Kooperencja może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i być źródłem ich
sukcesu, ale z drugiej strony niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa, a niewłaściwe
ukształtowane relacje współpracy z konkurentami mogą ograniczyć względnie zahamować
rozwój przedsiębiorstwa. W skrajnym przypadku doprowadza do rozpadu kooperencji
przedsiębiorstw.
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Zatem przedsiębiorstwa decydujące się na współpracę z innymi podmiotami
działającymi na rynku w formie kooperencji powinny być świadome podjętego dodatkowego
ryzyka, które w świetle badań nad relacjami międzyorganizacyjnymi postrzega się jako
zagrożenie, które należy ograniczać.
Ryzyko w procesie kooperencji kojarzone jest z niebezpieczeństwem, niepewnością
rezultatów, prawdopodobieństwem poniesienia porażki, szkodą czy powstaniem strat.
Zatem należy zaznaczyć, iż pomimo poświęconych tej tematyce powstających
opracowań dotyczących kooperencji międzyorganizacyjnej, nie doczekano się kompleksowych
badań dotyczących ryzyka współpracy kooperencyjnej.
W piśmiennictwie występuje wyraźna, interesująca i istotna dla rozwoju procesów
kooperencji przedsiębiorstw luka badawcza, bowiem literatura przedmiotu skupia się często
na zarządzaniu relacjami bez uwzględnienia szczególnego ryzyka występującego w procesach
kooperencyjnych.
Skupiono się w szczególności na uwarunkowaniach procesu zarządzania ryzykiem
kooperencji, w tym na przesłankach, jakie skłaniają współczesne przedsiębiorstwa do
kompleksowego zarządzania zagrożeniami oraz na barierach utrudniających bądź
uniemożlwiających przedsiębiorstwom skuteczne ograniczanie ryzyka.
Zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia, istotną kwestią jest
poziom, zakres i stan wiedzy oraz świadomości top-management przedsiębiorstw w obszarze
omawianego problemu badawczego.
Należy podkreślić, iż rozważania zawarte w dysertacji będą stanowić znaczący
przyczynek w kompleksowym rozpoznaniu praw rządzących ryzykiem w sieciach
międzyorganizacyjnych i w relacjach kooperencyjnych.

1.3 Cel i hipoteza badawcza
Mając na uwadze charakterystykę sektorową współczesnej gospodarki, dokonujący się
postęp naukowo-technologiczny i na podstawie analizy dostępnej literatury opracowano
założenia badawcze pracy:


dynamicznie zachodzące procesy globalizacyjne, rosnąca rola światowej konkurencji i
gwałtownie dokonujący się postęp innowacyjny uświadomiły przedsiębiorcom, iż w
pojedynkę i autonomiczne działanie przedsiębiorstw skazane jest na porażkę, ogranicza
bowiem dostęp do nowych technologii, zasobów finansowych, konkurencyjnej i
wykwalifikowanej siły roboczej, a także wiedzy do doświadczenia,
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przedsiębiorstwa dostrzegają, iż dotychczas stosowane strategie, opierające się na
standardowych instrumentach zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak: jakość, cena,
produkt, dystrybucja, lokalizacja (logistyka), nie stanowią już wystarczającego potencjału
konkurencyjnego,



przedsiębiorstwa poszukują nowych, wyróżniających się cech, zasobów, metod i działań,
które umożliwią skuteczną realizację założonych i skomplikowanych często celów,



przedsiębiorstwa, aby osiągnąć wysoką konkurencyjność i efektywność działań, wchodzą
z innymi przedsiębiorstwami w różnego rodzaju dynamiczne i wielowymiarowe relacje
bazujące na współdziałaniu. są to kooperacja i nowa forma współdziałania – kooperencja,



powstające związki międzyorganizacyjne (sieci przedsiębiorstw) stanowią źródło
pozyskiwania niezbędnych surowców, usług, jednocześnie pozwalając przezwyciężyć
własne problemy i trudności, zdobywać nowe rynki oraz wdrażać nowoczesne technologie,
co prowadzi do wzrostu i budowy trwałej przewagi konkurencyjnej,
Zatem celem głównym każdego współczesnego przedsiębiorstwa działającego na

globalnym rynku jest tworzenie zawiązków międzyorganizacyjnych, nie zapominając o ryzyku,
jakie te zjawisko niesie. W przypadku kooperencji określanie i zarządzanie ryzykiem ma
kluczowe znaczenie, celem osiągania trwałego sukcesu i budowania skutecznej strategii
rozwoju.
Opierając się na powyższych przesłankach określono, iż przedmiotem badań w
niniejszej rozprawie będzie ryzyko i zarządzanie nim, związane z tworzeniem, rozwijaniem i
rozwiązywaniem międzyorganizacyjnych związków kooperencyjnych o zróżnicowanej formie,
a efektem tych badań ma być metodyka zarządzania ryzykiem w kooperencji przedsiębiorstw.
Wychodząc z założenia, iż ryzyko występuje w relacjach na linii dostawca-odbiorca i
może być /jest przedmiotom zarządzania w przedsiębiorstwie, określono główny cel badań,
którym jest:


przedstawienie w ujęciu teoretycznym, poznawczym i aplikacyjnym uwarunkowań
zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji przedsiębiorstw w aspekcie specyfiki
formy, jak i stadium rozwoju relacji międzyorganizacyjnych.
Głównemu celowi podporządkowane zostały cele szczegółowe, określone w trzech

aspektach:
1. Teoretycznym, w zakresie:


przeprowadzenie

systematyzujących

studiów

literaturowych

dotyczących

problematyki kooperencji przedsiębiorstw,
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dokonanie krytycznego przeglądu publikacyjnego w ujęciu teoretycznym i
metodologicznym dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,



zidentyfikowanie źródeł ryzyka w relacjach pomiędzy dostawcą a odbiorcą.

2. Empirycznym w zakresie:


określenia charakteru współpracy podejmowanej przez przedsiębiorstwa w Polsce i
Luksemburgu

ze

szczególnym

uwzględnieniem

płaszczyzny

kooperencji,

dywersyfikacji współdziałania, stopnia formalizacji związku i formy relacji
kooperencyjnych,


zidentyfikowania barier, które stanowią przeszkody w implementacji systemu
zarządzania ryzykiem (SZR) w przedsiębiorstwie,



kompleksowego zbadania motywacji przedsiębiorstw do zarządzania ryzykiem na
poziomie zintegrowanym,



dokonania oceny świadomości przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem w
procesach kooperencyjnych przedsiębiorstw,



przeprowadzenia

analizy

ryzyka

występującego

w

procesach

kooperencji

przedsiębiorstw w aspekcie charakteru relacji międzyorganizacyjnych.
3. Aplikacyjnym, w zakresie opracowania autorskiej metodyki zarządzania ryzykiem w
procesie kooperencji przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę powyższe cele szczegółowe i przesłanki, iż ryzyko w procesie
współpracy międzyorganizacyjnej można analizować poprzez wiele różnych podejść, teorii,
koncepcji oraz aspektów, skłania autora dysertacji do pogłębionego rozpatrzenia następujących
pytań badawczych:
1. Jaka

jest

specyfika

powiązań

kooperencyjnych

i

jakie

strategie

współpracy

międzyorganizacyjnej występują w luksemburskich i polskich przedsiębiorstwach?
2. Jaki wpływ ma forma oraz stadium relacji na poziom i charakter ryzyka w procesach
kooperencji przedsiębiorstw?
3. Jakie występują bariery, motywy i uwarunkowania w otoczeniu, które istotnie wpływają na
proces zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji przedsiębiorstw?
4. Jakie narzędzia wykorzystują przedsiębiorstwa celem zwiększenia bezpieczeństwa
współpracy, a zarazem ograniczania ryzyka w procesach kooperencji?.
Hipoteza badawcza. Analizując zasadnicze aspekty problemu, ukierunkowano
działania na uwarunkowania procesu zarządzania ryzykiem kooperencji. W oparciu o
rozważania teoretyczne dotyczące zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji
przedsiębiorstw, własnych obserwacji i doświadczeń autora (pracuje w sektorze finansowym w
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Luksemburgu) i przeprowadzonych badań, sformułowano główną hipotezę badawczą, którą
jest twierdzenie. iż:
Zarządzanie ryzykiem relacji kooperencyjnych w przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji
światowej gospodarki jest złożonym, skomplikowanym i wieloaspektowym procesem, który
pozwala na osiągnięcie przez przedsiębiorstwa wielu wymiernych i niewymiernych korzyści,
włącznie z rozwojem efektywnej współpracy międzyorganizacyjnej.
Dopełnieniem postawionej hipotezy głównej są trzy hipotezy pomocnicze:
1. Przedsiębiorstwa cechują się niską skłonnością do współpracy, a tym samym ograniczonym
zakresem rozwoju relacji partnerskich i niskim stopniem formalizacji współdziałania.
2. Przedsiębiorstwa niechętnie uczestniczą w procesie rozwijania międzyorganizacyjnych
związków kooperencyjnych związanych z ponadprzeciętnym ryzykiem występującym w
różnych formach relacji i brakiem odpowiednych zasobów, wiedzy oraz doświadczeń
pozwalających na minimalizowanie tego typu zagrożeń.
3. Przedsiębiorstwa nie są w pełni przygotowane i nie przykładają odpowiednej wagi do
zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji, traktując to zjawisko jako drugoplanowe.
Realizacja celu głównego i celów cząstkowych oraz weryfikacja hipotez pracy wymaga
głębokich analiz teoretycznych oraz badań empirycznych, w których wykorzystano m.in.
metodę case study i badania ankietowe.
1.4 Koncepcja rozwiązania problemu
Opracowany schemat badań jest wzorowany na metodyce przebiegu postępowania w
badaniach ilościowych, opracowanej przez W. Dyducha i dostosowany do potrzeb pracy
doktorskiej [Dyduch, 2013, s. 43]. Zakłada on:
•

analizę literatury przedmiotu i wyłonienie luki badawczej,

•

stworzenie modelu badawczego,

•

sformułowanie hipotez badawczych,

•

gromadzenie danych – przeprowadzenie badań właściwych,

•

analizę danych,

•

wnioski z badań – przyjęcie lub odrzucenie hipotez,

•

stworzenie nowego paradygmatu, wzbogacenie teorii o wyniki badań (wkład w
dorobek dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości,

•

wskazanie ograniczeń przeprowadzonych badań, przesłanki do dalszych badań.

Badania prowadzono w dwóch etapach:
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1. Badania pilotażowe na próbie 15 przedsiębiorstw z Polski i 5 z Luksemburga.
2. Badania właściwe przeprowadzono na próbie 223 przedsiębiorstw z Polski i 48
przedsiębiorstw z Luksemburga. Kwestionariusz ankietowy był głównym narzędziem
badawczym zawierającym 18 rozbudowanych pytań.
Prośba o udział w badaniach kierowana była do kierownictwa wybranych przedsiębiorstw
drogą elektroniczną, telefoniczną a także osobiście. Prośba o wypełnienie ankiet drogą
elektroniczną do przedsiębiorstw zawierała link: http://lamapol.de/Kooperenz-Pl.. Realizacja
badań empirycznych przebiegała w 3 etapach, a mianowicie:

Analiza literatury przedmiotu.
Sformułowanie wstępnych problemów i hipotez badawczych.
Etap 1.

Przeprowadzenie badań rozpoznawczych.
Publikacja wyników badań rozpoznawczych (dyskusja wyników).
Sformułowanie właściwego problemu i hipotezy badawczej.
Problem dysertacji.
Wybór obszaru badań
Wybór metod i narzędzi badawczych.

Etap 2.
Przeprowadzenie badań.
Analiza literatury podejmującej
problematykę kooperencji i ryzyka
we współpracy kooperencyjnej.

Badania z użyciem
kwestionariusz i wywiadu.

Porządkowanie uzyskanych informacji.
Etap 3.

Wnioskowanie statystyczne. Weryfikacja hipotezy badawczej.
Opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem.
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ROZDZIAŁ 2.
KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA KOOPERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW
2.1 Pojęcie kooperencji w literaturze przedmiotu
Kooperencja1 (ang. coopetition) – typ relacji między konkurentami, w których
występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji. Inaczej można ująć kooperencję
jako poszukiwanie pozytywnej synergii z połączenia konkurowania ze współpracą
przedsiębiorstw. Koopetycja to „diadyczny i paradoksalny związek zachodzący między dwoma
firmami, które współpracują w ramach tych samych działalności, a konkurują w granicach
innych działalności” (Bengtsson, Kock, 1999, s. 181).
Koncepcja koopetycji pojawiła się jako praktyka biznesowa we wczesnych latach 90tych ub. wieku w firmie komputerowej Novell prowadzonej przez Noorda. R. Noorda zarządzał
firmą Novell w latach 1982-1994. Została następnie spopularyzowana przez A
Brandenburger’a i B Nalebuff’a w książce pt. „Co-opetition” wydanej w 1996 r. Autorzy na
stronie internetowej Uniwersytetu Yale (www.yale.edu) informują, iż w zakresie swoich analiz
dotyczących koopetycji, zwrócili oni uwagę na teorię gier J.von Neumann’a i O.
Morgenstern’a, która ich zainspirowała do badań nad konkurencją i kooperacją.
Z uwagi na ograniczenia związane z postrzeganiem konkurowania i kooperacji G.B. Dagnino
proponuje opisać bardziej złożony model strukturalny, w którym kooperacja i konkurencja
„wchodzą ze sobą w fuzję aby sformułować nową perspektywę” ( Dagnino, 2007, s. 4).
Obecnie nadal Koopetycja jest neologizmem i jej definicje nie występują w słownikach
biznesu: Oxford, Merriam-Webster. Jednocześnie z uwagi na międzynarodowe konferencje
m.in. organizowane przez EIASM (European Institut for Advanced Studies in Management)
pojęcie koopetycja pojawia się coraz częściej. Przez pryzmat teorii gier koopetycja może zostać
zdefiniowana jako współzależność firmy (Dagnino, 2007, s. 5). K.Walley za Bengtsson’em i
Kock’iem definiuje koopetycje jako sytuację gdzie konkurenci równocześnie konkurują i
kooperują ze sobą (Walley, 2007, s. 11). Jest to hybrydowa działalność tradycyjnie patrząc na
kooperacje i konkurencje. Klasyczne podejście prezentowało konkurencje jako motor
działalności komercyjnej w teorii mikroekonomicznych modeli, im więcej jest konkurencji w
przemyśle, tym większa jest konkurencja, konkurencja powoduje obniżanie cen produktów i

W polskiej literaturze przedmiotu określanie zjawiska współpracy konkurencyjnej przez badaczy i
praktyków jako koopetycja lub kooperencja stosowane jest zamiennie. Szczególnie występuje w
publikacjach pracowników z SGH w Warszawie.
1
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zwiększa poziom innowacji. Kooperacja jest postrzegana jako czynnik redukujący
konkurencję, utrzymujący ceny produktów, monitorujący procesy innowacyjne. Pojęcie
kooperencji, choć używane już w wielu analizach badawczych, nadal jest nowe. Konkurowanie
wg. G. Padula, G.B. Dagnino (2007, s. 33) bazuje na interakcjach negatywnych bądź
pozytywnych, gdzie gra zachodzi w zakresie wygrany – przegrany (win-lose).
W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku tradycyjnie postrzegana gra wygranyprzegrany zmierzała do sytuacji wygrany-wygrany. Według K.Walley w przypadku koopetycji
można uzyskać sytuację nową: wygrany-wygrany-wygrany (win-win-win), gdzie trzecim
wygranym jest konsument (Wally, 2007, s. 16). K. Walley prezentuje typologię koopetycji:


dominacja kooperacji: gdzie we współpracy pomiędzy dwoma podmiotami występuje
więcej kooperacji niż konkurencji,



równa współpraca: w przypadku takiej koopetycji współpracy i konkurencji jest tyle samo
w ramach istniejącego powiązania,



dominacja konkurencji: gdzie występuje więcej działalności konkurencyjnej niż
kooperacyjnej.
K. Walley zwraca uwagę na szczególny rodzaj koopetycji, która zachodzi wewnątrz

organizacji. W tym przypadku poszczególne działy konkurują o roczne przyznanie środków
finansowych równocześnie produkują i sprzedają z sukcesem swoje wyroby.
W. Czakon w Przeglądzie Organizacji w nr 6/2008 określa koopetycje jako „system
aktorów działających na podstawie częściowej zgodności interesów i celów. Koopetycja jest
osobliwym obiektem badań, wymagającym odrębnego podejścia teoretycznego. To podejście
znajduje się dziś na początku drogi. Stwarza zupełnie nowe pole eksploracji, które jest a priori
obiecujące dla postępu badań i praktyki zarządzania strategicznego.
G.B. Dagnino określa koopetycje mianem strategii wspólnego tworzenia wartości,
konkurencji przy podziale tych wartości w warunkach częściowej zbieżności celów oraz
zmiennej strukturze gry o sumie dodatniej (Jankowska, 2008, s. 5). Przedsiębiorstwa stają się
dla siebie jednocześnie klientami, dostawcami/usługodawcami, konkurentami i partnerami.
Podlegają wzajemnej wspólnej ewolucji zarówno w zakresie konkurencji, jak i współpracy.
Pojęcie kooperencji pojawia się u J. Cygler, podczas gdy B. Jankowska w prezentacji pt.
„w poszukiwaniu panaceum na dylemat więźnia”, stosuje zamiennie pojęcie kooperencji i
koopetycji (Jankowska, 2008, s. 8). Cygler w następujący sposób określa różnice pomiędzy
kooperencją a aliansem strategicznym: w przypadku kooperencji rozpatrywane są jednocześnie
strumienie relacji współpracy i konkurencji między konkurentami, podczas gdy alians
strategiczny jest jednostkowym aktem, umową i rozpatrywany głównie w kategoriach
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współpracy, obejmuje znacznie węższy zakres form współdziałania . Zgodna z J. Cygler jest
M.K.Wyrwickiej, która uważa, że kooperencja powstaje gdy pojawia się równocześnie
zjawisko konkurowania i kooperacji, a dotychczasowi konkurencji tworzą sieć kooperantów
(Wyrwicka, 2011, s. 46). W takiej sytuacji strony nadal ze sobą konkurują będąc jednocześnie
kooperantami.
Czy powinno się rozróżnić problem koopetycji od kooperencji? Według autora są to
sformułowania stosowane przez badaczy i praktyków zamiennie, szczególnie jest to widoczne
w prezentacji B. Jankowskiej (2008, s. 5-6). Autor uważa, iż nie powinno się rozróżniać tych
pojęć. Koopetycja/kooperencja jest pojęciem określającym pewne zachowania konkurujących
i kooperujących równocześnie organizacji, co może, choć nie musi, wiązać się z pojęciem
aliansu strategicznego. W kontekście ujęcia kooperacja-konkurencja alians strategiczny może
występować w następujących układach organizacyjnych (autor wykorzystał tu również podział
M.Y. Yoshino, U.S. Rangan 1995, s. 19):


dwa podmioty konkurujące ze sobą w pierwszej części łańcucha dostaw (B+R) a
kooperujących w drugiej części np. w zakresie logistyki,



dwa podmioty konkurujące ze sobą w drugiej części łańcucha dostaw (sprzedaż) a
kooperujące ze sobą w pierwszej części w zakresie B+R,



wyłącznie występuje kooperacja (alians niekonkurencyjny),



alians konkurencyjny partnerów konkurujących ze sobą (alians konkurencyjny).

Celem przejrzystości badania zjawiska współpracy konkurencyjnej autor w całej pracy używa
określenia kooperencja.
Złożoność relacji kooperencyjnych wynika z jednoczesnego ścierania się dwóch
przeciwstawnych strumieni relacji: konkurencji i kooperacji. Relacje te obejmują zróżnicowane
poziomy zarządzania i mogą przybrać rozmaite formy organizacyjne, w zależności od potrzeb
i warunków funkcjonowania kooperencji. Paleta różnych rozwiązań kooperencyjnych jest więc
bardzo szeroka, od prostych do niezwykle złożonych, wielostronnych, angażujących nawet
kilkudziesięciu konkurentów.
Relacje kooperencyjne należą do najbardziej złożonych form rozwoju przedsiębiorstw i
obarczonych znacznym ryzykiem. Powstaje zatem kwestia okoliczności, które skłaniają
konkurentów do jednoczesnej rywalizacji i współdziałania. Brane są pod uwagę czynniki
sektorowe oraz korporacyjne, mające duży wpływ na podjęcie decyzji przedsiębiorstw o
kooperencji.
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Relacje kooperencyjne przedsiębiorstw definiowane są najczęściej z wykorzystaniem
dokonań trzech koncepcji teoretycznych tj. teorii gier, teorii kosztów transakcyjnych oraz
podejścia zasobowego.
Pierwsza z tych teorii – teoria gier – stanowi bardzo użyteczne narzędzie służące do
analizy zachowań konkurentów i dlatego traktowana jest jako wiodąca podbudowa teoretyczna
koncepcji kooperencji.
W teorii gier analizuje się sposoby, w jakie dwóch lub więcej graczy wypracowuje
strategie wpływające na każdego z nich. Początki tej teorii sięgają 1838 roku, w tym bowiem
roku francuski matematyk i ekonomista Augustin Cournot wydał swą pracę pt. Badania
dotyczące matematycznych podstaw teorii bogactwa” (Blajer-Gołebiewska, Zielenkiewicz
2014, s. 80). Była to teoria oligopolu analizowana metodą gry niekooperacyjnej. Z biegiem lat
wielu badaczy poszukiwało najlepszej metody gry, jednak to dopiero John von Neuman w 1928
roku sformułował ogólny model gier sekwencyjnych, w formie ekstensywnej, w których
danymi są: liczba graczy, zestaw strategii i związanych z nimi wypłat oraz kolejność
dokonywania wyborów graczy. Ostatecznie jednak w 1944 roku John von Neuman i O.
Morgenstern wydali swe dzieło pt. „Teoria gier i postępowanie ekonomiczne” (Barczak 2014,
s. 13).
Teoria gier powszechnie wykorzystywana jest na gruncie zarządzania strategicznego,
szczególnie do analizy zachowań konkurentów. Jej zaletą jest szerokie spojrzenia na
konkurencję i traktowanie jej nie tylko w kategoriach konfliktu między partnerami, ale także
kooperacji, zmów i podziału rynku (Gorynia i Łaźniewska, 2009, s. 29).
Teoria gier posiada także pewne wady. Najważniejszą jest to, że niemożliwe jest
ustalenie wszystkich zmiennych, które mają wpływ na decyzje poszczególnych graczy.
Przesłanka ta była podstawą badań przeprowadzonych w latach 1967/1968 przez J. Harsanyi,
który przeprowadził badania w zakresie gier z niepełną informacją (Barczak 2014, s. 13). W
takich grach wszyscy uczestnicy lub ich część nie posiada pełnych informacji o podstawowej
strukturze normalnej formy gry. W ten sposób mogą oni nie posiadać informacji na temat
możliwych strategii, transakcji, dostępnych zasobów. Taka gra najbardziej pasuje do
rzeczywistości. J. Harsanyi dowiódł, że dla każdej gry z niepełną informacją istnieje
odpowiednik gry z pełną informacją.
Podsumowując, teoria gier jest dziedziną zajmującą się opisem różnych sytuacji,
których przedsiębiorstwa podejmują pewne decyzje, w wyniku których następują
rozstrzygnięcia mogące zmienić ich położenie. Upraszczając powyższe stwierdzenie można
przypuszczać, że owe decyzje mogą także prowadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
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przez poszczególne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Jeśli założymy, że teoria gier nie
zajmuje się tylko sytuacjami konfliktowymi, lecz także sytuacjami, których interesy graczy są
zgodne, łatwo można znaleźć elementy, które stanowić mogą punkt wyjścia dla kooperencji.
W teorii drugiej – nazywanej teorią kosztów transakcyjnych – wyróżnia się koszty
przedtransakcyjne, koszty transakcyjne oraz koszty potransakcyjne. Początków teorii kosztów
transakcyjnych upatruje się w pracy R.H. Coase z 1937 roku, która jednak okazała się trudna
do wykorzystania do badań empirycznych. W pracy tej, uważanej za tekst dający impuls do
rozwoju tej teorii nie pojawia się jednak samo sformułowanie kosztów transakcyjnych, a
pierwsze użycie tego pojęcia odnotowuje się w pracach T. Scitovsy’ego z 1940 roku.
Wykorzystanie tej teorii do celów badań empirycznych możliwe było jednak dopiero dzięki
pracom O.E. Wiliamsona, opublikowanym w 1999 roku (Gorynia, Mroczek, 2013 s. 201).
Głównymi źródłami tworzenia kosztów transakcyjnych są: specyfika aktywów,
niepewność, złożoność otoczenia, ograniczony dostęp do informacji, ciągłość transakcji oraz
koszty biurokratyczne (Jones i Hill, 1988, s. 160). Dodatkowo czynnikami stymulującymi
tworzenie kosztów transakcyjnych są: ograniczona racjonalność, zachowania oportunistyczne
oraz
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kooperencyjnej czy konkurencyjnej, gdy koszty transakcji rynkowych, jak i struktur
hierarchicznych, będą zbyt wąskie (Dietrich, 1994, s. 102). Jeśli współpraca będzie miała
charakter formalny (np. w postaci zawartej umowy), do kosztów transakcyjnych będzie można
zaliczyć koszty egzekwowania i monitorowania tych umów.
Trzecią teorią jest zasobowa teoria przedsiębiorstwa, zwana także podejściem
zasobowym. Rozwinęła się ona w połowie lat osiemdziesiątych minionego wieku, głównie
dzięki pracy B. Wernerfelta (1984, s. 174). Zasoby przedsiębiorstwa obejmują zarówno środki
materialne, jak i niematerialne. Do zasobów niematerialnych zalicza się m.in. kadrę
menadżerską, jej kwalifikacje i motywacje sukcesu, kulturę organizacyjną sprzyjającą
rozwojowi, image przedsiębiorstwa, osiągnięcia w postaci pomysłów, wynalazków, innowacji,
a także sprawność struktur i procedur (Gierszewska i Romanowska, 1999, s. 140).
Podejście zasobowe opiera się na założeniu, że przewaga konkurencyjna wynika z
umiejętności łączenia i wykorzystywania zasobów materialnych bądź niematerialnych jest
trzecią koncepcją teoretyczną relacji kooperencyjnych przedsiębiorstwa.
Teoria zasobowa nawiązuje wprost do osiągania przez przedsiębiorstwa trwałej
przewagi konkurencyjnej poprzez posiadanie kluczowych zasobów oraz ich właściwe
wykorzystanie. Według tej teorii nie wszystkie zasoby mają taką samą wagę w osiąganiu
przewagi konkurencyjnej. Najistotniejsze stają się te zasoby, które są trudne do naśladowania,
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co wiąże się ze znaczną ilością barier uniemożliwiających ich naśladowanie. Przedsiębiorstwa,
które wykorzystują do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej tylko zasoby materialne, narażają
się na ryzyko naśladowania, co w erze cyfryzacji i globalizacji rynków sprawia, że trudno
będzie im utrzymać przewagę powstałą w wyniku wykorzystania zasobów materialnych. W
sytuacji, gdy dwa lub więcej przedsiębiorstw posiada podobne zasoby niematerialne,
kluczowym elementem powinna stać się efektywność ich wykorzystania, rozumiana jako
obniżanie kosztów i tworzenie nowych wartości, np. innowacji.
Zatem kooperencja nie ma jedynie prowadzić do wzajemnego wykorzystania zasobów
partnerów w procesie kooperencji, ale przede wszystkim powinna skupiać się na tworzeniu
nowych wartości i czerpaniu z nich korzyści.
Współczesne przedsiębiorstwa działają w coraz bardziej dynamicznym i turbulentnym
otoczeniu. Globalizacja, internacjonalizacja, liberalizacja stosunków gospodarczych i
politycznych oraz budowanie gospodarek opartych na wiedzy to zjawiska, które zachodzą
obecnie w otoczeniu przedsiębiorstw, a coraz większa złożoność tych zjawisk w coraz
większym stopniu przyczynia się do zwiększania liczby interakcji, w które wchodzą
współczesne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa nie tylko współdziałają czy konkurują z
innymi, ale często zmuszone są do nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych o charakterze
kooperacyjnym oraz kooperencyjnym (Bengtsson, Kock, 1999, s. 180-182; Pacholski,
Wyrwicka, Golińska 2010, s. 133-136). Wynika to z potrzeby ciągłego dążenia
przedsiębiorstwa do rozwoju, bycia innowacyjnym, nabywania i rozwijania kluczowych
kompetencji i umiejętności oraz pozyskiwania aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów miękkich, które odgrywają coraz większa rolę w budowaniu przewag
konkurencyjnych. Realizacja tych zadań możliwa jest właśnie dzięki kooperencji oznaczającej
odchodzenie od samodzielnego rozwoju przedsiębiorstwa na rzecz nawiązywania mniej lub
bardziej trwałych form współpracy z konkurentami. Urzeczywistnianie tej filozofii działania
skutkuje efektami, które byłyby nieosiągalne lub możliwe do realizacji w bardzo ograniczonym
zakresie w sytuacji, gdy działania prowadzone byłyby indywidualnie. Budowanie więzi
kooperencyjnych staje się więc kluczowym wyzwaniem dla przedsiębiorstw oraz skuteczną
drogą, wiodącą do budowania i umacniania ich konkurencyjności.
Kooperencja przedsiębiorstw jest we współczesnej gospodarce światowej swoistym
fenomenem. Dotychczasowi konkurenci stają się bowiem partnerami dążącymi do realizacji
wspólnych celów implikujących wzajemne korzyści. Świadomość możliwości osiągania celów
zorientowanych m.in. na umacnianiu potencjału konkurencyjności w wyniku łączenia
komplementarnych zasobów, kompetencji i umiejętności partnerów, rozwój innowacyjności,
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redukcję kosztów transakcyjnych stanowi bodziec do rozwoju relacji w sieciach
międzyorganizacyjnych w procesie współpracy konkurencyjnej, pomimo istniejącego ryzyka
zachowań nieufnych ze strony współpracujących konkurentów.
Początki kooperencji w Polsce sięgają drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX
wieku, natomiast na świecie na początek lat osiemdziesiątych XX wieku. Twórcą koncepcji
kooperencji jest R. Noord, założyciel firmy Novell. Koncepcja ta w roku powstania (1980)
uznana została za ważną filozofię – strategię, istotnie wykraczającą poza klasyczne ramy
konkurencji

i

współpracy,

prowadzącą

do

przewagi

konkurencyjnej

każdej

ze

współpracujących stron (Brandenburger, Nebuff, 1996, s. 4).
W przypadku badań empirycznych kooperencji przedsiębiorstw skupiono się głównie
na rozważaniu strategicznych konsekwencji dla przedsiębiorstw zaangażowanych w relacje
kooperencyjne, a także na rozwoju tych relacji oraz tworzeniu sieci współpracy (Bengtsson,
Kock, 2000, s. 411-426).
W Polsce badania kooperencji nie należą jeszcze do zjawisk w pełni poznanych i
wymagają dogłębnych studiów, znaczenie tej formy współpracy systematycznie wzrasta. Jedną
z pierwszych prób badań empirycznych tego zjawiska podjęła J. Cygler, która zajęła się
identyfikacją czynników sektorowych i korporacyjnych, warunkujących zachodzenie relacji
kooperencyjnych (Cygler, 2009, s. 88). Także K. Romaniuk w swojej pracy zidentyfikowała
społeczne uwarunkowania kooperencji przedsiębiorstw (Romaniuk, 2013, s. 110), zaś
determinanty i dynamikę kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw higt-tech zostały
przedstawione w pracy pod red. A. Zakrzewskiej-Bielawskiej, wydanej przy udziale takich
znawców tej problematyki, jak: W. Czakon, wspomniana już J. Cygler, A Adamiuk, W. Machel
(Zakrzewska-Bielawska, 2014, s. 129, 246). Wspomnieć także należy pracę M. Rogalskiego,
która ujmuje zasadnicze strategie koopetycji na rynku globalnym (Rogalski, 2011, s. 20].
Wymienione powyżej pozycje są to wiodące pozycje w literaturze polskiej, które prezentują
obszernie zjawisko kooperencji. Są także inne opracowania wymienionych autorów, ale także
innych, niewymienionych tu autorów, jak np. E. Stańczyk-Hugiet, K. Grzybowskiej, M.K.
Wyrwickiej, B. Jankowskiej, I. Hejduk i innych. Każdy ma w literaturze przedmiotu swoje
miejsce i wnosi wkład w rozwój nowego modelu biznesowego w warunkach polskich.
Jak już wspomniano, kooperencja obecnie postrzegana jest jako nowa strategia biznesu,
która należy jeszcze do stosunkowo mało rozpoznanych, a termin ten po raz pierwszy użyty
został w roku 1980 przez R. Noorda (Walley, 2007, s. 14), natomiast do nauk o zarządzaniu
wprowadzony został w 1996 roku przez A.M. Brandenburgera i B.J. Nalebuffa. Implikacją
takiego stanu rzeczy jest występowanie niewielkiej liczby definicji tego zjawiska, dlatego też
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zdecydowana większość autorów opracowań naukowych poświęconych kooperencji powołuje
się właśnie na Brandenburgera i Nalebuffa, według których kooperencja (ang. Coopetition) to
jednoczesne występowanie konkurencji i kooperacji pomiędzy konkurentami (Brandendurger i
Nalebuff, 1996, s. 4), a jej istotą jest współpraca w celu osiągnięcia wartości dodanej, a
konkurowanie dotyczy jaj podziału.
Dwoistość kooperencji sprawia, że porównać ją można do działalności hybrydowej,
która opiera się na przeciwnych i wykluczających się wzajemnie relacjach, tj. konkurencji i
współpracy (postrzegane są w sposób tradycyjny).
Przytoczona definicja kooperencji jest bardzo ogólna, a samo pojęcie należy do
wielowątkowych. Do wyjaśnienia istoty zjawiska kooperencji Brandenburger i Nalebuff
wykorzystali teorie gier. Biznes traktowany był przez nich jako gra, w której rozważali, kto jest
graczem i jaką pełni rolę. Postrzeganie biznesu w kategorii gry nie jest równoznaczne z
tradycyjnym jej rozumieniem, zgodnie z którym wygrana jednego partnera oznacza przegrana
drugiego z nich. W przypadku kooperencji można mówić o kilku zwycięzcach, słusznie zatem
porównywana jest do jednoczesnego stanu „wojny” i „pokoju”, gdzie „wojna” odnosi się do
konkurencji, a „pokój” do kooperacji. Zaznaczyć jednak należy, że „wojna” nie oznacza – jak
rozumie się to w sposób powszechny - dążenia do pokoju przez walkę z konkurentami, ale są
to działania polegające na rywalizacji w określonych przez przedsiębiorstwo granicach i
dążeniu do zrealizowania tożsamych celów kosztem konkurentów. „Pokój” zaś to sytuacja, w
której cele również są lub mogą być identyczne, ale tym razem ich realizacja przez jednego z
konkurentów nie oznacza braku możliwości ich osiągnięcia przez konkurenta. Obaj bowiem
mogą jednocześnie uzyskiwać zamierzone korzyści, przy założeniu zaniechania działań
oportunistycznych.
Jeśli, jak sugerują to Brandendurger i Nalebuff, zjawisko kooperencji odniesie się do
gry, to graczami są: klienci, dostawcy, konkurenci, komplementatorzy (rys. 2.1.). Kooperencję
można analizować z punktu widzenia kierunku powiazań, a mianowicie w układzie pionowym
i poziomym.
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NABYWCY - KLIENCI

PRZEDSIĘBIORSTWA
KONKURENCYJNE
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PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZEDSIĘBIORSTWA
WSPÓŁPRACUJĄCE –
KOMPLEMENTATORZY*

zasoby przedsiębiorstwa
DOSTAWCY

* komplementatorzy to przedsiębiorstwa, które podnoszą wartość produktów dla klienta we współpracy
z producentem
Rys. 2.1. Sieć wartości
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Brandendurger, Nalebuff, Coopetition, 1996, s. 20).

W układzie pionowym (rys. 2.2.) wzajemnie zależności pomiędzy nimi są łatwe do
uchwycenia i polegają na przepływie zasobów (materiałów i siły roboczej) od dostawców do
przedsiębiorstwa oraz przepływie wyrobów i usług z przedsiębiorstwa do klientów. W
odwrotnym natomiast kierunku, tj. od klientów do przedsiębiorstwa i z przedsiębiorstwa do
dostawców następuje transfer pieniądza. Przepływ wymienionych strumieni wynika z natury
klasycznych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami.

Producenci wyrobów i usług

Dystrybutorzy

Przenoszenie
informacji i transfer pieniądza

Przenoszenie
zasobów, wyrobów i usług

Dostawcy

Klienci

Rys. 2.2. Układ pionowy w koncepcji kooperencji
Źródło: opracowanie własne.
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Układ pionowy sprzyja transformacji części wiedzy i doświadczenia od dostawców
poprzez producentów i klientów, a w kierunku odwrotnym następuje przepływ informacji.
Wymiar poziomy obejmuje przedsiębiorstwa (konkurentów), które niejednokrotnie stają
wobec siebie na konkurencyjnych pozycjach. Występuje realizacja dwóch sprzecznych
koncepcji konkurencji i kooperacji. Przez konkurenta rozumie się przedsiębiorstwo, które
przyczynia się do zmniejszenia wartości produktów dla klientów w sytuacji, gdy na rynku
funkcjonuje wielu producentów, np. firma Coca Cola i Pepsi Cola (Brandenburger i Nalebuff,
1996, s. 15-17). Przedsiębiorstwa współpracujące (kooperenci) to organizacje, które podnoszą
wartość produktów dla klienta w porównaniu do innych, podobnych wyrobów funkcjonujących
na rynku. Przykładem kooperentów jest McDonalds oraz przedsiębiorstwa produkujące dodatki
do zestawów (np. kubki z logo McDonalds).
Istotny wkład do stworzenia definicji kooperencji wnieśli także A. Lado, N.G. Boyd i
S.C. Hanlon, którzy sami jednak nie używali tego pojęcia. Definiując istotę kooperencji i
opierając się na teorii gier oraz teorii zasobowej i teorii sieci stwierdzili oni, że
„przedsiębiorstwa coraz częściej łączą ze sobą stosowanie agresywnych i kooperacyjnych
strategii, a współpraca i konkurencja w długim okresie traktowane są jako krańce kontinuum,
ale samym kontinuum one nie są” (rys. 2.3.) (Lado, Boyd, Hanlon, 1997, s. 110-141).

CZYSTA
KOOPERENCJA

kooperencja
oparta na
konkurencji

CZYSTA
KOOPERACJA

kooperencja
oparta na
kooperacji

KOOPERACJA

KONKURENCJA

CZYSTA
KONKURENCJA

częstotliwość
specyfiki
aktywów/czas
niepewności
Rys. 2.3. Kontinuum konkurencja - kooperacja
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Eriksson, 2008, s. 431).

Znaczący wkład w rozwój teorii kooperencji wnieśli także M. Bengtsson i S. Kock.
Punktem wyjścia prowadzonych przez nich rozważań była teoria sieci i teoria zasobowa. W
zależności od relatywnej pozycji zajmowanej przez przedsiębiorstwa w sektorze oraz
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konieczności dostępu do zasobów zewnętrznych, może ono wybierać pomiędzy czterema
relacjami, w jakie chce wchodzić ze swoimi konkurentami. Należą do nich (rys. 1.4.):
 koegzystencja,
 konkurencja,
 kooperacja,
 kooperencja.
Względna pozycja w sektorze

Silne
Słabe

Zapotrzebowanie
na zasoby
zewnętrzne

Słaba
KOOPERENCJA

KONKURENCJA

Silna
KOOPERACJA

KOEGZYSTENCJA

Rys. 2.4. Relacje pomiędzy konkurentami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Bengtsson, Kock, 1999, s. 178-190).

Koogzystencja to relacja opisująca współistnienie przedsiębiorstw. Nie mają ani
sprzecznych, ani nakładających się, ani też wspólnych interesów, a prowadzą działalność tak,
że ich wzajemne oddziaływanie nie zachodzi wcale, lub jest tak słabe, że trudno przypisać mu
znaczenie dla powodzenia czy porażki którejkolwiek ze stron. Koegzystencji przypisać można
wzajemną obojętność przedsiębiorstw.
Konkurencja ma miejsce wtedy, gdy cele czy interesy przedsiębiorstw są rodzajowo
tożsame, a sukces jednego przedsiębiorstwa oznacza osłabienie względnie porażkę wszystkich
pozostałych, niekoniecznie rodzajowo tożsamych.
Współdziałanie – kooperacja zachodzi wtedy, gdy przedsiębiorstwa zamierzają osiągnąć
cele niemożliwe do samodzielnego osiągnięcia, skupione są zatem na wspólnym tworzeniu
wartości. Wspólne dążenie do celu wymaga pewnej harmonii, uzgodnień i wzajemności.
Koegzystencja, konkurencja i kooperacja nie są celem rozważań w niniejszej pracy,
dlatego wymienione są tylko dla podania ich istoty.
Zdaniem Bengtssona i Kocka kooperencja to „diadyczny i paradoksalny związek
zachodzący między co najmniej dwoma przedsiębiorstwami, które współpracują w ramach tych
samych działalności, a konkurują w granicach innych działań (Bengtsson, Kock, 1999, s. 181).
Najczęściej współpraca w ramach kooperencji dotyczy wybranych funkcji łańcucha
wartości, np. wspólnej produkcji, działalności B+R (badania i rozwój), a konkurencja – obsługi
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klienta i/lub oferty produktowej. Ta relacja może opierać się tak na wymianie ekonomicznej,
jak i pozaekonomicznej, skutkującej nawiązaniu trwałych znajomości, przyjaźni, zaufania oraz
wzajemnych przysług. Intensywność współpracy w kooperencji opiera się na funkcjonalnych
aspektach łańcucha wartości, zaś konkurencji na sile i pozycji rynkowej danego
przedsiębiorstwa względem konkurentów. W kooperencji wzajemna zależność pomiędzy
konkurentami rynkowymi rośnie, podczas gdy kooperacja wymaga formalnej zgody partnerów
lub oparta jest na zaufaniu, a konkurowanie wiąże się z ich mocą i pozycją w biznesie i/lub
sieci przedsiębiorstw.
T.K. Das i B. Teng uważają, że jednoczesne występowanie współpracy i konkurencji
pomiędzy partnerami jest ważną cechą aliansów strategicznych [Das, Teng, 2000, s. 77-101].
Zaznaczyć należy, iż pomimo cech wspólnych kooperencja i alianse strategiczne nie
powinny być ze sobą łączone, a kwestie tą wyjaśnił Y. Luo twierdząc, że alianse strategiczne
pomiędzy konkurentami odzwierciedlają tylko część kooperacyjną zjawiska kooperencji i nie
są odwzorowaniem części konkurencyjnej (Luo, 2007, s. 130). Wspomina o tym również J.
Cygler dodając, że „zakres form współpracy w aliansach strategicznych jest znacznie większy
niż w przypadku kooperencji” (Cygler, 2009, s. 17). Zaprezentowane podejścia w definiowaniu
istoty kooperencji uznawane są za kamienie milowe w rozwoju teorii tego zjawiska i należą do
najbardziej uznanych (Luo, Slotegraaf, Pan, 2006, s. 67-69).
Teoria zasobowa stanowiła podstawę teoretyczną, na bazie której już w 1989 roku próbę
wyjaśnienia istoty kooperencji podjęli jej twórcy. Według G. Hamela, Y.L. Doz i C.K.
Prahalada, kooperencja to „relacje kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorstwami posiadającymi
zbieżne cele strategiczne i rozbieżne cele konkurencyjne” (Hamel, Doz, Prahalad, 1989, s. 133139). Podobnie do problemu kooperencji podchodzą G.B. Dagnino i G. Padula, którzy w
swoich rozważaniach skupili się na analizie strukturalnych zainteresowań i celach partnerów.
Według nich konkurencja i kooperacja wiążą się z całkowicie odmiennymi celami
strukturalnymi, w związku z tym, uwzględniając współzależność przedsiębiorstw opartą na
częściowo zgodnych celach, kooperencja stanowi integracyjny, teoretyczny most łączący
kontrastujące ze sobą dwa różne zjawiska (Dagnino, Padula, 2002, s. 27-28).
W literaturze przedmiotu można także znaleźć podejście do formułowania pojęcia
kooperencja uwzględniające aspekt globalny, co uczynił X. Luo twierdząc, że kooperencja w
kontekście globalnym to „jednocześnie kooperacja i konkurencja między dwoma i więcej
rywalami konkurującymi na globalnym rynku” (Luo, 2007, s. 130). Podejście to nie stanowi
novum, jest bardziej powieleniem definicji Brandenburgera i Nalebuffa, podkreślającym
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szerszy zasięg działania konkurentów w sensie geograficznym, ale warto je przytoczyć z uwagi
na cechy, jakimi taka kooperencja się odznacza.
Podsumowując rozważania dotyczące definiowania pojęcia kooperencji zauważyć
należy, że wśród autorów istnieje całkowita zgoda co do istoty tego zjawiska. Wszyscy oni
podkreślają jednoczesność występowania dwóch odmiennych relacji: konkurencji i kooperacji,
a elementem różnicującym jest podstawa (rudyment), na bazie której podejmowano próby
określenia istoty zjawiska. Stanowiły go teorie gier, teoria sieci i teoria zasobowa. Mnogość
wykorzystywanych teorii wskazuje na interdyscyplinarność zagadnienia, łączącego literaturę z
zakresu matematyki, psychologii społecznej oraz zarządzania strategicznego.
Mimo wspomnianej zgodności autorów odnośnie istoty kooperencji, autor dysertacji
podjął próbę sformułowania swojej definicji, właściwej dla rozważań zawartych w niniejszej
pracy. W celu systematyzacji pojęcia kooperencji istotne definicje, uwzględniające polskich
znawców tej problematyki, zaprezentowano w tabeli 2.1.
Tabela 2.1. Definicje kooperencji
Definicja
Autor
Diadyczny i paradoksalny związek dwóch firm, które
M. Bengtssen,
współpracują w ramach tych samych działalności, a konkurują
S. Kock
w granicach innych działań.
Relacje kooperacyjne między firmami, które mają zbieżne cele
G. Hamel, Y.L. Doz,,
kooperacyjne i rozbieżne cele konkurencyjne.
C.K. Prahalad
System aktorów działających w oparciu o częściową zgodność
G.B. Daganino, F.Le
interesów i celów.
Roy, S.Yami, W. Czakon
Jednoczesna kooperacja i konkurencja między dwoma bądź
Y. Luo
więcej rywalami, konkurującymi na globalnym rynku
To tworzenie wartości oraz czerpanie z niej pożytków, a nie
W. Czakon
tylko stosunki pomiędzy stronami.
Układ strumieni jednoczesnych i współzależnych relacji
J. Cygler
konkurencji i kooperacji między konkurentami zachowującymi
swoją odrębność organizacyjną.
Wspólne
wykorzystywanie
swoich
potencjałów
B. Jankowska
konkurencyjnych przez firmy koopetytorów oraz ciągła ostra
walka konkurencyjna poprzez przywództwo kosztowe,
zróżnicowanie udziałów w rynku oraz pobudzanie zmian
technologicznych w branży.
Formalna lub nieformalna relacja między konkurentami
K. Romaniuk
charakteryzująca się ścisłą współzależnością, jednoczesną
dwuwymiarowością działań (konkurencją i kooperacją) oraz
długoterminowością. Nawiązywana jest w celu realizacji
konkretnych zadań i opiera się na wymianie ekonomicznej lub
pozaekonomicznej.
Kooperencja oznacza relację, którą cechuje dynamizm
T. Frąś
zachowań
strategicznych
pomiędzy
współzależnymi
konkurentami przy jednoczesnej dwuwymiarowości działań
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kooperacyjnych i konkurencyjnych, w celu realizacji
zdefiniowanych działań, które nacechowane są znacznym
ryzykiem.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Bengtsson, Kock 1999; Dagnino i in. 2008; Hamel, Doz,
Prahalad 1989; Luo 2007; Czakon 2009; Cygler 2009; Jankowska 2012; Romaniuk 2013).

2.2 Teoretyczne koncepcje kooperencji przedsiębiorstw
Postrzeganie rzeczywistości gospodarczej w kategoriach gry rynkowej, w której
wygrana jednego gracza nie jest możliwa bez określonych strat drugiego gracza, powoli
odchodzi do przeszłości. Jak pokazują doświadczenia rynkowe, coraz większej liczbie
przedsiębiorstw, dla kreowania większej wartości, ogromne znaczenie ma odchodzenie od
postaw wyłącznie konfrontacyjnych, w kierunku postaw ukierunkowanych na współpracę. Nie
musi to być bynajmniej równoznaczne z koniecznością rezygnowania przez przedsiębiorstwa
ze swoich autonomicznych celów i przekazaniem pewnych obszarów swoim konkurentom.
Naturalnie chodzi o to, aby przedsiębiorstwa nie wyrzekały się własnych aspiracji, ale aby
dążyły do budowania większego zestawu korzyści zarówno dla siebie, jak i dla swoich
interesariuszy.
Tego typu postawy wpisują się w perspektywę kooperencji, która nie jest już awangardą
w biznesie, lecz jedną z dostępnych opcji strategicznych. Za upowszechnieniem się kooperencji
w gospodarce przemawia fakt, że pisze się o niej na łamach tak prestiżowego czasopisma jak
Harvard Business Review poświęconego praktyce zarządzania i przywództwu w biznesie na
skalę światową (Jankowska, Trąbczyński, 2016, s. 5).
Zjawisko kooperencji wyłoniło się z praktyki gospodarczej i kształtowało się w ciągu
ostatnich 20 latach, choć symptomów tego typu zachowań można upatrywać znacznie
wcześniej. Przedstawiciele włoskiej szkoły kooperencji uważają, że jej obecność pojawiła się
w tezach osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych filozofów i przedstawicieli myśli
ekonomicznej, a zwłaszcza prac D. Humera, A. Smitha, I. Kanta czy S. Kierkegarda (Dagnino,
Mina, 2010, s. 343). Już wówczas ukazano, iż natura ludzka potrzebuje rozwijania relacji i
jednocześnie nastawiona jest na czerpanie z tego faktu określonych efektów.
Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami konkurencyjnymi może przyjąć różne formy.
W ramach kooperencji konkurenci mogą współdziałać m.in. w formie licencji, franchisingu,
moneguity alliances (współpraca obejmująca jedną lub kilka funkcji łańcucha wartości, np.
B+R, marketing, produkcję), umów outsourcingowych, joint ventures, częściowego wykupu,
ale mogą także korzystać ze wspólnych montowni i wymieniać się pomocą techniczną. W
ramach współdziałania przedsiębiorstwa mogą korzystać zarówno z kapitałowych (joint
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venture, częściowy wykup), jak i niekapitałowych form (pozostałe). Wybór formy współpracy
zależy m.in. od przyjętych celów, zakresu współpracy, istotności dla kształtowania przewagi
konkurencyjnej oraz od poziomu wzajemnego zaufania i rywalizacji. W relacjach
kooperencyjnych spotykane są powiązania kooperacyjne o charakterze mieszanym, w których
występują zarówno umowy kapitałowe, jak i związki niekapitałowe, porozumienia formalne
oraz relacje nieformalne.
Pomimo występowania wspólnych elementów, odróżnić należy istotę kooperencji od
aliansów strategicznych. W przypadku kooperencji rozpatrywane są jednocześnie strumienie
relacji współpracy i konkurencji pomiędzy konkurentami, alianse strategiczne są zaś
jednostkowymi aktami, umowami o współpracę między potencjalnymi lub bezpośrednimi
konkurentami (Cygler, 2002, s. 33). Mogą one stanowić jedną z grup instrumentów składowych
relacji kooperacyjnych tworzących zjawisko kooperencji. W układach kooperencyjnych nie
rozpatruje się pojedynczych umów kooperacyjnych jako głównego obszaru badawczego, nie
podejmuje się także kwestii zasadności wyboru form organizacyjnych, istotna jest tu analiza
strumieni kooperacyjnych dokonywana przez pryzmat strumieni relacji konkurencyjnych i
wzajemnego ich oddziaływania.
Powszechność występowania aliansów pomiędzy konkurentami, pokazuje, iż mają one
charakter jednowymiarowy (głównie skupiają się na współpracy) i nie uwzględniają złożoności
problemów wynikających z występowania również relacji konkurencyjnych (Harisson, Parker,
2006, s. 507-530). Ponadto zakres form współpracy występujących w aliansach jest węższy niż
w przypadku kooperencji. Kooperenci mogą współpracować w formie aliansów strategicznych,
ale także wybrać inne formy współpracy (rys. 2.5.) (Romanowska, 1997, s. 53-66).
Ważnym elementem części kooperacyjnej jest celowość tworzenia relacji wzajemnego
współdziałania. Konkurenci decydują się na współpracę dla realizacji określonych celów,
kierując się najczęściej logiką transakcyjną, poszukując deficytowych zasobów (materialnych
bądź niematerialnych) w celu poprawy swojej konkurencyjności. Równie ważne dla stron są:
dostęp do technologii lub jej rozwój, dostęp do wiedzy komplementarnej, do nowych rynków
oraz kontrola standardów technologicznych. Relacje konkurencyjne kooperencji zapewniają
stronom niezależność organizacyjną. Konkurenci poprzez zachowanie równowagi, między
wzajemnym zaufaniem a rywalizacją, niezależnie od siebie tworzą i realizują cele i strategię
rozwoju własnych przedsiębiorstw (Garraffo, 2006, s. 4).
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Zmiany w zarządzaniu
Ryzyko
Kontrola

Fuzja
Filia
Wykup
Joint venture
Franchising
Nonequity alliances
Licencje
Leasing
Poddostawy
Montownie
Pomoc techniczna

Stopień kooperacji

Handel

Hierarchia
Integracja

Transakcje
rynkowe

możliwe formy aliansów strategicznych
obszar możliwych form współdziałania w ramach kooperencji
Rys. 2.5. Potencjalne formy współpracy w ramach kooperencji
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Root, 1994, s. 22-24; Cygler, 2002, s. 66-71).

Relacje kooperencyjne to najbardziej złożone powiązania, jakie zachodzą pomiędzy
przedsiębiorstwami, a jedną z głównych cech tych relacji jest jednoczesność występowania
konkurencji i kooperacji. Do tej pory stosunki zarówno wewnątrzorganizacyjne jak i
międzyorganizacyjne rozpatrywane były jednostronnie, tj. albo z punktu widzenia konkurencji
albo kooperacji.
Dualizm eksploracji, który obejmuje zarówno konkurencję jak i kooperację, pozwala na
kompleksową analizę i syntezę kooperencji oraz jej struktury wewnętrznej. Umożliwia także
badanie relacji kooperencyjnych w znacznie szerszym kontekście, uwzgledniającym nie tylko
identyfikację,

ale

także

wzajemnie

oddziaływania

elementów

kooperacyjnych

i

konkurencyjnych.
Jednoczesność występowania konkurencji i kooperacji związana jest nierozerwalnie z
kryterium

czasowym.

Kooperencja

występuje

wtedy,

gdy

obie

relacje

między

przedsiębiorstwami występują jednocześnie, a nie w układzie sekwencyjnym.
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Mimo jednoczesnego występowania relacji konkurencji i kooperacji ważną cechą
kooperencji jest rozdzielność ich występowania. Strony jasno określają obszary, w których
rywalizują, oraz sfery wzajemnego współdziałania. Rozdzielność relacji konkurencyjnych i
kooperacyjnych pozwala przedsiębiorstwom na efektywną koordynację działań zarówno w
ramach kooperacji, jak i swoich strategii rozwoju. W przypadku powiązań kooperacyjnych za
koordynację aktywności związanych bezpośrednio ze współdziałaniem mogą być
odpowiedzialne zainteresowane strony lub jednostka je integrująca, a rolę takiej jednostki
integrującej odgrywać mogą sektorowe zrzeszenia, w których członkami są rywalizujące ze
sobą strony.
Istotną cechą kooperencji jest jej kompleksowość. Relacji kooperencyjnych nie
rozpatruje się w kategoriach pojedynczych (jednostkowych) i autonomicznych umów
kooperacyjnych czy posunięć konkurencyjnych. Zarówno współdziałanie, jak i rywalizacja,
traktowane są jako zbiór poszczególnych związków i relacji, bez kategoryzacji ich form.
Relacje kooperencyjne rozpatrywane są jednocześnie w dwóch perspektywach: konkurencyjnej
i kooperacyjnej, co pozwala na pełniejsze poznanie specyfiki i kontekstu tego typu relacji
między organizacjami gospodarczymi. Dotychczasowe analizy koncentrowały się oddzielnie
na strategiach konkurencji i strategiach kooperacji przedsiębiorstw, nie uwzględniając zjawisk
i procesów towarzyszących jednoczesnemu występowaniu rywalizacji i współdziałania jako
kooperencji (Chien, Peng, 2005, s. 150-155).
Kolejną cechą kooperencji jest współdziałanie. Strony relacji kooperencyjnych wnoszą
wkład do układu w postaci komplementarnych zasobów i umiejętności, co powoduje wzrost
zainteresowania zacieśnieniem wzajemnej współpracy. Strony potrzebują siebie nawzajem.
Mogą osiągnąć swoje cele dzięki powiązaniom kooperacyjnym z konkurentami, a kooperacja
staje

się

wtedy

głównym

czynnikiem

strategicznego

rozwoju.

Potwierdzeniem

komplementarności zasobów w relacjach kooperencyjnych jest m.in. przypadek nawiązania
współpracy miedzy siecią sklepów spożywczych Tesco a Royal Bank of Scotland w Wielkiej
Brytanii pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego wieku (Martinelli, Sparks, 2003, s. 577590). Korporacja Tesco dzięki współpracy rozszerzyła swój zakres asortymentowy o usługi
finansowe (karty kredytowe, ubezpieczenia, odroczone płatności). Do układu wniosła markę,
dostęp do milionowej rzeszy klientów, powierzchnie sklepowe i ofertę w Internecie dla
dodatkowych usług. Royal Bank of Scotland dostarczył swoje produkty, centra obsługi
telefonicznej, obsługę w sklepach, know-how w sektorze finansowym oraz image banku
(Colgate, Alexander, 1998, s. 144-153). W efekcie Tesco rozszerzyło ofertę dla swoich
klientów, wzmocniło lojalność swoich odbiorców, zwiększyło kompleksowość ich obsługi
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oraz, poprzez dodanie wartości do podstawowej działalności, wzmocniło dotychczasowe i
stworzyło nowe źródła przewagi konkurencyjnej.
Kolejną, niezwykle ważną cechą kooperencji jest jej dynamizm, który wynika głównie
relacji konkurencyjnych i związków kooperacyjnych, jak również ciągłego dążenia do
zachowania równowagi między dwoma strumieniami relacji. Silnie turbulentne otoczenie, w
jakim działają kooperenci, stawia wysokie wymagania. Kooperacja będzie przybierać na sile,
gdy kooperenci odczują zagrożenie konkurencyjne ze strony trzeciej. Będą starali się wzmocnić
swoją kolektywną przewagę konkurencyjną oraz kolektywną siłę przetargową, by osłabić
konkurencję. Również współpraca między rywalami nabierze intensywności, gdy klienci
oczekiwać będą bardziej zaawansowanych technologicznie produktów, ponieważ obecne nie
zaspokajają ich wymagań, albo gdy pozyskanie potrzebnych i nowych umiejętności będzie
możliwe tylko w wyniku współpracy konkurentów. Zjawiska konkurencyjne nasilą się wraz z
upodobnieniem się strategii kooperentów (będą oni konkurować na tych samych rynkach, z
podobną ofertą produktową, wykorzystując strategie marketingowe).
Relacje kooperencyjne nastawione są na długotrwałość stosunków pomiędzy stronami,
co wynika z długoterminowego charakteru zawieranych umów kooperacyjnych oraz wielości
tworzonych porozumień. Wspomnieć należy, że wraz z wygaśnięciem porozumienia zmianie
ulega struktura wewnętrzna kooperencji, czyli relacje konkurencji do kooperacji. Z uwagi na
ciągłe oddziaływanie wzajemne relacji kooperacji i konkurencji, trwałości więzi kooperencji
zagraża jej niestabilny charakter, wynikający ze ścierania się dwóch przeciwstawnych
zachowań strategicznych kooperentów: współdziałania i rywalizacji.
Kooperencja może zawierać zarówno powiązania formalne, jak i niesformalizowane,
przy czym jedynie część kooperacyjna może, ale nie musi, przyjąć formę sformalizowanych
relacji. M. Zindelin zauważa, że oprócz umów sformalizowanych relacje kooperencyjne są
także tworzone w wyniku wszelkich umów nieformalnych o charakterze porozumień
społecznych, potwierdzonych np. „uciskiem dłoni” (Zindelin, 2004, s. 782)]. Grupa tego typu
związków tworzących kooperacyjny strumień relacji kooperencyjnych jest trudna do
zidentyfikowania i głębszej analizy. Dzięki sformalizowanym związkom kooperacyjnym
możliwa jest identyfikacja kooperencji. W przypadku relacji konkurencyjnych tworzą one
niesformalizowaną jej część.
Kooperencja przedsiębiorstw ma charakter otwarty, nie ogranicza się jedynie do
pojedynczych sektorów czy obszaru geograficznego działalności przedsiębiorstw. Relacje
kooperencyjne nie ograniczają się również do wyboru form współdziałania albo rywalizacji.
Współpraca konkurencyjna może być realizowana wewnątrz struktur organizacyjnych
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zaangażowanych stron.
2.3 Modele i formy współdziałania przedsiębiorstw konkurencyjnych
Współczesne przedsiębiorstwa podejmując współpracę mają przekonanie, że dzięki
łączeniu komplementarnych zasobów, umiejętności i możliwości, mogą poprawić swoje
wyniki. Stąd odpowiedni wybór formy kooperencji pomaga im w osiąganiu przewagi
konkurencyjnej.
W pracy zostaną zaprezentowane tylko te modele i formy kooperencji, które wstępują
najczęściej w praktyce gospodarczej i mają znaczenie poznawcze z punktu prowadzonych
badań nad zjawiskiem kooperencji pośród przedsiębiorstw polskich i luksemburskich..
Przedsiębiorstwa, zamiast poszukiwać sposobów na zdobywanie przewagi nad
rywalami powinny koncentrować się na uzyskiwaniu wspólnych korzyści poprzez
nawiązywanie i utrzymywanie wzajemnych relacji. Implementacją takiej perspektywy jest
osiąganie przewagi poprzez alianse czy sieci, a więc poprzez kooperencję. Jak już wspomniano
kooperencja obejmuje swoim zasięgiem klientów, dostawców, konkurentów i kooperentów.
Konieczność sięgania przez przedsiębiorstwa po nowe koncepcje zwiększają szansę
uzyskania przewagi konkurencyjnej, co dostrzegli już wcześniej wspomniani – M. Bengtsson i
S. Kock (2000, s. 411). Zdaniem tych autorów relacje kooperencyjne podzielić można na kilka
typów (podkategorii), w zależności od przyjętych kryteriów wyboru. Kryteria te charakteryzują
się zróżnicowanym stopniem ogólności oraz złożoności. Są to relacje zdominowane przez
kooperację, konkurencję i rożne stosunki, gdzie poziom współpracy i konkurencji jest ten sam.
Najczęściej typy relacji kooperencyjnych wyodrębnione są ze względu na relacje
konkurencji i kooperacji, a jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej ogólnych
kryteriów selekcji typów kooperencji jest stopień konkurencji czy kooperacji. Z uwagi na to
wyróżnić można (rys. 2.6.):
 kooperencyjne relacje prokooperacyjne, charakteryzujące się dominacją związków
współpracy nad działaniami konkurencyjnymi; układ taki w dłuższym okresie czasu
prowadził będzie do przejęcia lub fuzji partnerów układu,
 kooperencyjne relacje prokonkurencyjne, które cechuje dominacja zjawisk i działań
rywalizacyjnych nad współdziałaniem; taki układ charakteryzuje się krótkotrwałością
powiązań i powoduje powstanie sytuacji konfliktowych między partnerami, w rezultacie
partnerzy skłonni będą do rozstań, a w skrajnych przypadkach będą dążyć do wrogich
przejęć,
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 relacje stabilne, które w układzie kooperencyjnym tworzą sytuację wyrównania stopnia
działań konkurencyjnych i kooperacyjnych między partnerami; przedsiębiorstwa mogą
realizować swoje cele dzięki zapewnieniu koniecznych warunków organizacyjnych oraz
częściowemu ograniczeniu zachowań oportunistycznych w granicach wystarczających do
podjęcia stabilnych działań kooperencyjnych. Podsumowując ten wątek relacji
kooperencyjnych, zdaniem autora, powinno się dążyć do możliwie najszerszego zakresu
półpracy, a konkurować tylko tam, gdzie jest to niezbędne np.. dla zachowania autonomii,
podmiotowości lub tożsamości przedsiębiorstwa.
Dominacja
kooperacji

Dominacja
konkurencji

Relacje
prokooperacyjne

Relacje
prokonkurencyjne

Relacje stabilne

Rys. 2.6. Typy relacji kooperencyjnych między konkurentami
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Bengtsson, Kock, 2000, s. 416).

Poziom relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych jest także podstawą identyfikacji
czterech podstawowych typów kooperencji, które wymagają zróżnicowanych zachowań
strategicznych przedsiębiorstw (rys. 2.7.).
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INTEGRATOR

(zachowanie konkurencyjne)

(zachowanie synkretyczne)

SAMOTNIK

PARTNER

(zachowanie monopolistyczne)

(zachowanie kooperencyjne)

Niski

wysoki

Poziom konkurencji

WOJOWNIK

Rys. 2.7. Modele kooperencji ze względu na poziom konkurencji i kooperacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Lado, Boyd, Hanlon, 1997, s. 110-141; Luo, 2004, s. 3233)].

W sytuacji, kiedy poziomy konkurencji i kooperacji w relacjach kooperencyjnych należą
do niskich, przedsiębiorstwa przyjmują strategie samotników (Luo, 2004, s. 32-33), która jest
charakterystyczna dla przedsiębiorstw wąsko wyspecjalizowanych. Korzyści wynikające z
dominującej pozycji w zajmowanych segmentach rynku (w wymiarze zarówno lokalnym, jak i
międzynarodowym) nie skłaniają przedsiębiorstwa do nawiązywania szerokiej współpracy.
Pozycja

uprzywilejowana

stwarza

korzystne

warunki

także

do

tworzenia

podwyższonych barier wejścia dla konkurentów. Istotnym czynnikiem sukcesu strategii
samotnika jest posiadana wiedza z zakresu produkcji, zarządzania i działań marketingowych w
wybranym segmencie oraz know-how. Dzięki temu samotnik jest w stanie wzmocnić swoją
pozycję poprzez wyjątkowość oferty produktowej i rynkowej, trudnej do naśladowania.
Strategia samotnika może być ponadto wzmocniona w wyniku korzyści ekonomiki skali dzięki
internacjonalizacji działań. Warunkiem powodzenia strategii samotnika jest dążenie do
uzyskiwania korzyści wynikających z integracji pionowej, nakierowanej na ochronę
unikatowej wiedzy i know-how oraz minimalizację kosztów koordynacji, której praktycznie
nie ma.
Przedsiębiorstwa

skłonne

będą

wybrać

strategię

wojownika

w

sytuacjach

charakteryzujących się silnymi relacjami konkurencyjnymi oraz słabymi powiązaniami
kooperacyjnymi. Strategia ta powstaje najczęściej w sektorach charakteryzujących się
konkurencja oligopolistyczną, deregulacją przemysłową, wyrafinowanym popytem (Hamel,
Doz, Prahalad, 1989, s. 133-139).
Sytuacja sprzyjająca wyborowi strategii wojownika powstaje wtedy, gdy występują
ograniczenia w zróżnicowaniu produktów, działań rynkowych i dostępnych zasobów. Do
sektorów takich należą m.in. sektor budowy samolotów i śmigłowców, sprzętu wojskowego
(głównie rakiet i broni) oraz systemów radarowych. Przedsiębiorstwa wybiorą strategie
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wojownika w sytuacji, gdy dysponują wyjątkowymi kluczowymi kompetencjami, trudnymi do
skopiowania lub pozyskania. Strategia ta jest także skuteczna, gdy przedsiębiorstwa potrafią
zdobyć i wykorzystać rzadkie zasoby efektywnej, niż inni uczestnicy rynku (Lado, Boyd,
Hanlon, 1997, s. 110-141). Brak dostępu do zasobów komplementarnych obniża efekt synergii
i osłabia skłonność stron do zacieśniania współpracy. Pomimo silnych relacji konkurencyjnych
wojownicy – zdobywcy są w stanie zwiększyć efektywność produkcji, dystrybucji oraz
wprowadzić innowacje produktowe i procesowe.
Do ważnych elementów strategii wojownika należą: unifikacja kanałów dystrybucji
(tworzenie sieci), systemu logistycznego, tworzenie standardów technicznych i jakościowych,
bilansowanie portfela działalności w skali międzynarodowej, łamanie lojalności klientów
wobec konkurentów oraz optymalizacja kosztowa. Kluczowym elementem sukcesu strategii
wojownika jest dogłębna i kompleksowa analiza otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem
planów, zamierzeń i strategii. Strategia ta wykazuje mankamenty, w postaci m.in. chęci
przejęcia kontroli nad kooperentem, tworzenia barier w relacjach kooperencyjnych,
występowania zachowań oportunistycznych (Jarillo, 1998, s. 128-129).
Strategia integratora występuje w sytuacji, gdy poziom relacji konkurencyjnych i
kooperacyjnych jest wysoki. Powstaje ona wtedy, gdy przedsiębiorstwa ze sobą współpracują
w zakresie jednej funkcji łańcucha wartości (np. w obszarze badań i rozwoju - B+R), a
jednoczesnej konkurują w ramach innej (np. oferty produktowej, kanałów dystrybucji,
instrumentów marketingowych itp.). Konkurenci nie współzawodniczą ze sobą bezpośrednio,
wyznaczają precyzyjnie obszary współpracy, które przyniosą stronom wymierne korzyści.
Partnerzy nastawieni są głównie na szybkie wzajemne uczenie się. Jest to szczególnie
powszechne w sektorach wysokich technologii, takich jak manotechnologia, biotechnologia,
telekomunikacja, elektronika użytkowa i wojskowa, przemysł lotniczy i kosmiczny. Dzięki
związkom kooperencyjnym strony zwiększają swoją konkurencyjność poprzez m.in. obniżanie
kosztów w obszarze badań i rozwoju (B+R), logistyki, pozyskiwania zasobów, zmniejszanie
ryzyka działania, wzrost liczby źródeł przewagi konkurencyjnej oraz proces wzajemnego
uczenia się i innowacyjności (Clarke-Hil, LI, Davis, 2003, s. 1-20). Priorytetem strategii
integratora jest stworzenie odpowiednich proporcji pomiędzy relacjami konkurencyjnymi a
kooperacyjnymi po to, by osiągnąć założone cele strategiczne.
Strategia integratora ma określone zagrożenia, które wynikają z zachowań
oportunistycznych i podstępnych, z wysokich kosztów transakcyjnych towarzyszących strategii
opartej na wysokim poziomie rywalizacji i współdziałania oraz asymetrii korzyści
wynikających z wzajemnego uczenia się i wymiany rzadkich zasobów. Zagrożenia te stają się
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istotne przy wyborze strategii integratora w sektorach zaawansowanych technicznie i
technologicznie.
W procesie kooperencji przedsiębiorstwa skłonne będą wybierać strategię partnera
wtedy, gdy poziom kooperacji jest wysoki, a relacje konkurencyjne są osłabione. Okoliczności
sprzyjające wyborowi strategii partnera powstają w przypadku znacznej komplementarności
zasobów, umiejętności i możliwości oraz rozdzielności rynkowej. Komplementarność i
specjalizacja zasobów partnera powodują, że przedsiębiorstwa, kierując się logiką
transakcyjną, dążyć będą do zacieśnienia związków kooperacyjnych. Rozdzielność rynkowa
sprzyja natomiast osłabieniu zachowań konkurencyjnych (Romanowska, 1992, s. 67-68).
W ramach strategii partnera przedsiębiorstwa dążą do zacieśnienia związków
kooperacyjnych aby zdobyć korzyści wynikające z efektu synergii i ekonomiki skali. Jeśli w
ramach współpracy (formalnej i nieformalnej) pierwsze kontakty przyniosą efekty, strony
dążyć będą do wzmocnienia powiązań i rozszerzenia ich zakresu. Bardziej korzystna, niż
poszukiwanie innego partnera do kolejnego układu, jest powolna konsolidacja, bowiem
ograniczane są m.in. koszty negocjacji warunków umowy czy poznawania i dostosowywania
systemów zarządzania nowych partnerów. Ważną kwestią w tworzeniu trwałych i stabilnych
relacji kooperacyjnych jest zgodność wartości kultur organizacyjnych między partnerami.
Strategia partnera charakteryzuje się wysokim poziomem wzajemnego zaufania, które
powoduje obniżenie kosztów transakcyjnych, ogranicza zachowania oportunistyczne oraz
wzmacnia znaczenie współpracy w strategii rozwoju partnerów (Lado, Boyd, Hanlon, 1997, s.
110-141). Partnerzy zmieniają swe nastawienie z egoistycznego na partnerskie, co wydłuża
horyzont czasowy procesu kooperencji. Zbyt bliska współpraca może jednak spowodować
utratę elastyczności partnerów, usypia ich czujność oraz powoduje dominację kooperacji w
strategii rozwoju.
Powiązania kooperencyjne mogą przyjmować zróżnicowane typy w zależności od
stopnia złożoności powiązań oraz liczby uczestniczących stron (rys. 2.8.). Można wyróżnić
kooperencję dwustronną oraz wielostronną (sieciową) (Dagnino, Padula, 2002, s. 14).
W kooperencji dwustronnej wyróżnia się kooperencję:
 prostą – występuje wtedy, gdy relacje konkurencyjne i kooperacyjne angażują dwa
przedsiębiorstwa w ramach pojedynczych funkcji łańcucha wartości. Powiązania takie
występują w konsorcjach w zakresie B+R. Jest ona często kojarzona ze współpracą
rywalizujących stron dla realizacji określonego projektu (najczęściej badawczego).
Powstałe relacje kooperencyjne mają ograniczony zakres łańcucha wartości oraz horyzont
czasowy.
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 złożoną – występuje wtedy, gdy dwa przedsiębiorstwa tworzą relacje kooperencyjne wokół
kilku funkcji łańcucha wartości. Przykładem tego typu kooperencji są relacje w globalnym
sektorze samochodowym, gdzie współpraca może być realizowana w zakresie B+R czy
produkcji, a konkurencja odbywa się w zakresie dystrybucji (np. związki: BMW-Daimler
Chrystler, Honda-Isuzu, Renault-Nissan, PSA-Toyota). Złożona kooperencja dwustronna
w tym sektorze obejmuje takie funkcje, jak: B+R, technologia i technika wytwarzania
zespołów i podzespołów, projektowanie linii produkcyjnych. Działania czysto rynkowe
pozostają jednakże relacjami konkurencyjnymi miedzy partnerami. Ten rodzaj stosunków
określić można jako „zjednoczeni w kosztach, a rywalizacja na rynku”.

Jeden
Kilka

Liczba poziomów
łańcucha wartości

Liczba przedsiębiorstw w układzie
Dwa
przedsiębiorstwa

Więcej niż dwa
przedsiębiorstwa

Prosta kooperencja

Prosta kooperencja

dwustronna

wielostronna

Złożona kooperencja

Złożona kooperencja

dwustronna

wielostronna

Rys. 2.8. Typy kooperencji ze względu na liczbę przedsiębiorstw i zakres relacji kooperencyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dagnino, Padul, 2002, s. 30).

Kooperencja wielostronna (sieciowa) przyjmuje bardziej skomplikowaną strukturę
powiązań pomiędzy partnerami, których jest więcej niż dwóch. Także i w tych relacjach można
wyróżnić kooperencję wielostronną:
 prostą – angażuje kilka przedsiębiorstw lub ich grupy (sieci) wokół jednego poziomu
łańcucha wartości. Przykładem takiej struktury relacji są np. powiązania producentów piwa
w Szwecji – browary szwedzkie konkurują ze sobą o konsumentów, natomiast w ramach
Zrzeszenia Browarów Szwedzkich producenci piwa współpracują ze sobą w zakresie
zwrotu pustych butelek, korzystają z tych samych środków transportu oraz systemu
pakowania zużytych opakowań po piwie (Bengtsson, Kock, 2000, s. 411-426).
 złożoną – powstaje w przypadku angażowania wielu przedsiębiorstw (ich sieci) wokół
kilku funkcji łańcucha wartości. Ten typ relacji spotykany jest najczęściej w
porozumieniach wielostronnych. Tworzona jest np. w powiązanych sieciowych
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producentów opon: Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli, Dunlop – mimo zaciśniętej
konkurencji na rynku opon produkty różnych producentów dostarczane są równocześnie do
tego samego odbiorcy (Renault Scienic, Audi, Volkswagen, BMW).
Równie istotnym kryterium podziału relacji kooperencyjnych jest ich zakres
geograficzny oraz liczba zaangażowanych przedsiębiorstw. Stosownie do tego wyróżnić można
cztery podstawowe typy kooperencji (rys. 2.9):
 separacyjną – angażuje zaledwie kilku konkurentów, a swym zasięgiem obejmuje jeden
lub kilka rynków geograficznych. Ten typ relacji spotykany jest głównie na rynkach
wschodzących, jak np. kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, Ameryki Łacińskiej i
Afryki, a tworzą ją konkurenci z których co najmniej jeden ma zasięg lokalny (krajowy)
lub działa na kilku rynkach krajowych, albo zakres geograficzny działalności
kooperentów ma charakter komplementarny. Typową kooperencją o charakterze
separacyjnym jest współpraca korporacji transnarodowej z lokalnym konkurentem w celu
wejścia na dany rynek.
 rozproszoną – powstaje wtedy, gdy mała liczba konkurujących ze sobą korporacji
transnarodowych decyduje się na współpracę, a zasięg geograficzny tych relacji jest
szeroki i obejmuje znaczną liczbę krajów. Przedsiębiorstwa podejmują decyzje o
tworzeniu tego typu relacji kooperencyjnych, jeśli ich łańcuchy wartości mają charakter
globalny lub efekt współpracy konkurencyjnej będzie miał wpływ na ich funkcjonowanie
na wielu rynkach. Przykładem kooperencji rozszerzonej są relacje między takimi
firmami, jak np. Toyota i Ford, oraz Microsoft i Apple Computer.
 sieciową – charakteryzuje się zarówno dużą liczbą uczestniczących stron, jak i znacznym
zasięgiem geograficznym. Ten typ relacji opiera się na dywersyfikacji działalności
kooperentów

oraz

heterogeniczności

posiadanych

przez

nich

zasobów.

Komplementarność zasobów konkurentów skłania ich do wielostronnych związków
kooperacyjnych. Tworzona jest w sektorach silnie zglobalizowanych, gdzie występuje
oligopolistyczny charakter konkurencji o znamionach hiperkonkurencji, a należą do nich
m.in. takie sektory, jak: biotechnologia, telekomunikacja, elektronika cywilna i
wojskowa.
 geocentryczną – charakteryzuje się znaczną liczbą zaangażowanych konkurentów na
relatywnie ograniczonym obszarze geograficznym. Rozwija się głównie wokół rynków
krajów Triady (USA, Japonia, kraje Unii Europejskiej), na których zaawansowanie
technologiczne, popyt konsumpcyjny i natężenie rywalizacji między przedsiębiorstwami
jest stosunkowo największe. Tworzona jest w takich obszarach jak: samochody sportowe,
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akcesoria związane z modą(ubrania, biżuteria, dodatki) czy telewizory plazmowe (Luo,

duża

Kooperencja
rozproszona

Kooperencja
sieciowa

mała

Liczba rynków
zaangażowanych w
kooperencji

2004, s. 41).

Kooperencja
separacyjna

Kooperencja
geocentryczna

mała

duża

Liczba konkurentów
zaangażowanych w kooperencji
Rys. 2.9. Typy kooperencji ze względu na liczbę zaangażowanych konkurentów i zasięg geograficzny
relacji kooperencyjnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Luo, 2007, s. 129 – 144).

2.4 Poziomy relacji kooperencyjnych
Kooperencja należy do relacji złożonych, a występować może zarówno wewnątrz
organizacji, jak i pomiędzy przedsiębiorstwami. Kooperencja wewnątrzorganizacyjna głównie
występuje w organizacjach dużych, obejmujących swym działaniem, co najmniej kilka
sektorów i rynków geograficznych (rys. 2.10).
W przypadku relacji międzyorganizacyjnych złożoność procesów i zjawisk może
występować w zróżnicowanym zakresie, w zależności od współzależności konkurencji i
kooperacji, liczby zainteresowanych stron oraz ich siły wobec kooperentów. Stąd też rozróżnia
się:


kooperencję między dwoma konkurentami – jako model klasyczny i najprostszy,



kooperencję o charakterze sieciowym.
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Kooperencja
wewnątrzorganizacyjna

Między zależnymi jednostkami
organizacyjnymi w przedsiębiorstwie

Między dwoma przedsiębiorstwami

Między więcej niż dwoma
przedsiębiorstwami

Kooperencja
międzyorganizacyjna

Kooperencja wewnątrzsieciowa

Kooperencja międzysieciowa

Rys. 2.10. Poziomy relacji kooperencyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Cygler, 2009, s. 31).
Wewnątrzorganizacyjne relacje kooperencyjne. Występują w przedsiębiorstwach
zdywersyfikowanych o złożonych strukturach organizacyjnych, posiadających co najmniej
kilka zależnych jednostek organizacyjnych, wydzielonych według geograficznego kryterium
rynkowego, typu odbiorców, typu produktów lub sektora. Relacje między zależnymi
jednostkami organizacyjnymi w strukturze przedsiębiorstwa mają charakter poziomy,
natomiast w stosunku do naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw hierarchiczny i podległy.
Wewnątrzorganizacyjne relacje kooperencyjne obejmują zarówno poziom filii, jak i
oddziału korporacji, a do takich struktur zaliczają się także korporacje transnarodowe.
Kooperencja zachodzi wtedy pomiędzy zależnymi jednostkami organizacyjnymi (filiami)
korporacji geograficznie rozproszonej. Jednoczesne relacje konkurencji i kooperacji wynikają
ze współzależności między zależnymi jednostkami organizacyjnymi oraz centralą korporacji.
Jednostki obligowane są do wzajemnej współpracy i jednocześnie napotykają wewnętrzne
konflikty (rys. 2.11.).
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Rys. 2.11. Wewnątrzorganizacyjne relacje kooperencyjne w korporacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Luo, 2005, s. 71-90).

Współpraca pomiędzy zależnymi jednostkami organizacyjnymi korporacji dotyczy
głównie zasobów, których efektywność wzrasta wraz ze zwiększaniem się korzyści skali i
zasięgu. Decydują się one na współdziałanie w takich obszarach, jak:
 technologia,
 operacje,
 organizacja,
 finanse,
 społeczna odpowiedzialność biznesu,
 ochrona środowiska (Cygler, 2009, s. 32).
W zakresie technologicznym współdziałanie następuje poprzez transfer wiedzy
dotyczącej m. in. innowacji produktowych, procesów zarządzania (np. Lean i Agile
Management) i produkcji. Kooperacyjny aspekt dzielenia się widzą związany jest z jej
kolektywnym wykorzystaniem, by realizować cele wspólne (Tsai, 2002, s. 179-190). Dzielenie
się wiedzą stwarza także możliwości wykorzystania doświadczeń i umiejętności innych
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jednostek organizacyjnych w korporacji oraz zwiększa zaangażowanie stron. Wiedza
technologiczna najczęściej jest planowana, kreowana, monitorowana oraz koordynowana przez
centralę. Współpraca realizowana jest poprzez umowy o współpracę lub w ramach
implementacji strategii korporacji, przy wykorzystaniu wspólnej infrastruktury (Szulandzki,
1996, s. 17-43; Luo, Slotegraaf, Pan, 2006, s. 67-80).
W zakresie operacyjnym zależne jednostki organizacyjne współpracują między sobą
w korporacji, wykorzystując w dłuższym horyzoncie czasowym operacyjne zasoby materialne
i niematerialne, do których należą m.in. globalne kanały dystrybucji, łańcuchy dostaw,
umiejętności w zakresie promocji i reklamy, strategii cenowych, polityki finansowania
klientów, strategii gwarancyjnych i standardów jakościowych (Bengtsson, S. Hinttu, S. Kock,
s. 192).
W sferze organizacyjnej zależne jednostki organizacyjne dzielą się szeroko
rozumianym doświadczeniem zarządczym oraz możliwościami organizacyjnymi (np.
doświadczenie i praktyka związana ze współdziałaniem z biznesem lokalnym, możliwości
wykorzystania specyfiki warunków lokalnych w zarządzaniu podmiotami zależnymi).
Sfera finansowa obejmuje głównie kształtowanie się cen transferowych, wymianę
walutową, wewnętrzne przepływy finansowe, łagodzenie ryzyka kursowego, wzajemne
kredytowanie oraz wykorzystanie różnic w zasadach podatkowych (Sulejewicz, 2002, s. 197218).
Oprócz współdziałania wewnątrzorganizacyjnego zależne jednostki organizacyjne
przejawiają silne relacje konkurencyjne między sobą. Najczęściej rywalizują one w zakresie:
 ograniczonych zasobów,
 wsparcia centrali,
 pozycji w strukturze korporacji, czy\konkurencyjnych działań rynkowych (Luo, 2007, s.
71).
Zależne jednostki konkurują o pozycje w całej strukturze korporacji. Podmioty uznane
za kluczowe w strategii korporacji mogą liczyć na większe wsparcie centrali oraz na szybszą
karierę swoich pracowników (Kaufman, Roessing, 2005, s. 235-253).
Konkurencja o pozycję w łańcuchu wartości opiera się na dążeniach do zwiększenia
znaczenia poszczególnych zależnych jednostek w globalnym łańcuchu wartości korporacji.
Podmioty te starają się być kluczowymi w logistyce zewnętrznej, zaopatrzeniu, produkcji i
dystrybucji. Konkurują o pozycję w przepływie wiedzy.
Najbardziej „ostrą” konkurencją wewnątrzorganizacyjną jest rywalizacja zależnych
jednostek korporacji w sferze ekspansji działań rynkowych. Pomimo ogólnego podziału
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geograficznego względnie sektorowego wpływów poszczególnych jednostek zależnych często
jednostki tej samej korporacji konkurują o pozyskanie tych samych klientów czy też o realizację
tych samych projektów.
Międzyorganizacyjne relacje kooperencyjne. Międzyorganizacyjna kooperencja może
przyjąć rozmaite struktury relacji, wśród których do najważniejszych należą relacje pomiędzy
dwoma przedsiębiorstwami względnie większą liczbą przedsiębiorstw tworzących struktury
sieciowe. W ramach kooperencji sieciowej rozróżnia się relacje:
 wewnątrzsieciowe,
 międzysieciowe.
Relacje kooperencyjne między organizacjami na różnych poziomach mają charakter
warunkowy.

Jeśli

występują

na

niższym

poziomie

zależności

(między

dwoma

przedsiębiorstwami) to również mogą zaistnieć na wyższym poziomie zależności
(wewnątrzsieciowym czy międzysieciowym). Dotyczy to cech, form jak i warunków tworzenia
współpracy konkurencyjnej (Wyrwicka, Werner, 2010, s. 205).
Międzyorganizacyjne warunkowe relacje kooperencyjne mają tylko charakter
jednokierunkowy (od najniższego w górę). W miarę tworzenia międzyorganizacyjnych relacji
kooperencyjnych na wyższych poziomach, zakres tych relacji rozszerza się, a wynika to ze
zjawiska dyfuzji relacji kooperencyjnych wewnątrz i/lub między sieciami zaangażowanych
stron. Wielostronny charakter relacji kooperencyjnych oraz wzajemne ich oddziaływania
powodują, ze relacje kooperencyjne przedsiębiorstw na wyższych poziomach zależności
(sieciowych) przyjmują postać bardziej skomplikowaną niż relacje na niższych poziomach (gdy
są tylko dwie strony).
Kooperencja

dwustronna

należy

do

najprostszych

układów

współpracy

konkurencyjnej, traktowana jest jako modelowa i służy jako podstawowe pole badawcze do
identyfikacji i analizy zjawiska kooperencji. Dotyczy to szczególnie projektów realizowanych
przez konkurentów. Współpracę konkurencyjną miedzy dwoma stronami najczęściej można
zaobserwować w sytuacjach, kiedy część kooperacyjną stanowią związki oparte na wspólnocie
wysiłków badawczo-rozwojowych, a strony rywalizują w działaniach rynkowych.
Rywalizujące ze sobą przedsiębiorstwa zdecydują się na współpracę wtedy, kiedy dysponują
zasobami komplementarnymi, których samodzielne pozyskanie byłoby zbyt kosztowne, a
jednocześnie zasoby te są na tyle cenne dla kooperentów, że nie mogą ich zastąpić innymi ani
z nich zrezygnować.
Kooperencja między dwoma przedsiębiorstwami charakteryzuje się szerszym zakresem
relacji niż kooperencja wewnątrzorganizacyjna, co związane jest głównie z koniecznością
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angażowania wszystkich podmiotów zależnych poszczególnych korporacji. Udział podmiotów
zależnych korporacji uzasadniony jest w przypadku, gdy relacje konkurencyjne, jak i związki
kooperacyjne, realizowane są na kilku rynkach geograficznych lub dotyczą kilku funkcji
łańcuchów wartości zaangażowanych stron. Przykładem kooperencji dwustronnej o
charakterze międzynarodowej są relacje korporacji Siemens i Fujitsu w zakresie produkcji i
sprzedaży komputerów osobistych na świecie. Strony konkurują ze sobą na tych samych
rynkach w zakresie innych produktów z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych –
ICT (Information and Communication Technolgies), jednocześnie strumień relacji między
obiema korporacjami obejmuje kilka funkcji łańcucha wartości (produkcję marketing,
logistykę, badania i rozwój).
Relacje kooperencyjne między przedsiębiorstwami, jak wspomniano w p. 2.1. pracy,
mogą mieć charakter powiązań zarówno pionowych, jak i poziomych (rys. 2.12.).

Kooperent
A

Kooperencja
pozioma

Kooperent
B

Kooperencja pionowa
Dostawca/odbiorca

Rys. 2.12. Relacje pionowe i poziome w kooperencji między przedsiębiorstwami
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Cygler, 2009, s. 38).

Kooperencja o charakterze pionowym zachodzi między przedsiębiorstwami wtedy, gdy
konkurent poprzez związki kooperacyjne staje się jednocześnie dostawcą i odbiorcą danego
przedsiębiorstwa. Przykładem takiej sytuacji jest współpraca dwóch producentów komputerów
IBM i Intel w zakresie dostarczania mikroprocesorów dla korporacji IBM wyprodukowanych
przez korporację Intel. Kooperencja powstaje także wtedy, gdy pionowe relacje zachodzą
między konkurentami rywalizującymi ze sobą w sposób niebezpośredni, jak np. związki
między korporacjami Microsoft i Apple Computer – korporacja Microsoft zaopatruje
komputery Apple w aplikacje software’owe, podczas gdy w tym czasie prowadzi batalię
legislacyjną dotycząca systemów operacyjnych Windows.
Kooperencja pozioma powstaje natomiast w wyniku związków kooperacyjnych między
bezpośrednimi konkurentami z tego samego lub pokrewnych sektorów. Przedsiębiorstwa
decydują się na tego typu relacje kooperencyjne ze względu na konieczność pozyskiwania
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zasobów deficytowych (głownie w zakresie badań i rozwoju) lub w ramach strategii
defensywnej, ograniczającej zagrożenia swojej pozycji konkurencyjnej. Przykładem może być
współpraca dwóch producentów komputerów osobistych IBM i Apple w celu opracowania
nowych systemów operacyjnych i ograniczenia dominacji korporacji Microsoft w sektorze
oprogramowania komputerowego (Dowling, Roering, Carlin, Wiśniewski, 1996, s. 155-167).
Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na powiązania wielostronne,
tworząc struktury sieciowe ze względu na skomplikowane i turbulentne otoczenie w jakim
obecnie funkcjonują oraz konieczność ustawicznego poszukiwania nowych źródeł przewagi
konkurencyjnej.
Kooperencja sieciowa powstaje wtedy, gdy więcej niż dwa przedsiębiorstwa angażują
się we współpracę konkurencyjną tworząc struktury sieciowe. Sieciowe relacje kooperencyjne
występują np. w lotnictwie cywilnym, bankowości inwestycyjnej, biotechnologii (Gimeno,
2004, s. 820-842), a mogą one rozwijać się zarówno wewnątrz struktur sieciowych, jak i miedzy
całymi układami sieciowymi. W kooperencji wewnątrzsieciowej, oprócz licznych związków
kooperencyjnych, występują także wewnętrzne relacji konkurencyjne, a doskonałym
przykładem tego typu kooperencji są relacji wewnątrz trzech globalnych aliansów w sektorze
pasażerskich usług lotniczych. Każdy z tych układów utworzony został w wyniku
różnorodnych

powiązań

kooperacyjnych

pomiędzy

pośrednimi

lub

bezpośrednimi

konkurentami tworzącymi konstelację (Lazzarini, 2007, s. 345-367). Pomimo silnych relacji
konkurencyjnych członkowie struktur sieciowych chętnie korzystają z systemu code-sharing,
co pozwala na harmonizację lotów oferowanych przez wszystkich członków aliansu, oraz z
umów marketingowych (wspólne promocje, wspólne programy ferquent flyer) (Marciszewska,
2002, s. 151-173; Gimeno, 2004, s. 820-842).
Pojawienie się związków kooperencyjnych między rywalizującymi stronami
doprowadziło do zachwiania się dotychczasowego układu sił w strukturach sieciowych. W
ramach zachowań konkurencyjnych innych podmiotów struktury sieciowej tworzone są inne
związki kooperacyjne, co powoduje efekt wewnątrzsieciowej dyfuzji relacji kooperencyjnych.
Czynnikami kooperencji wewnątrzsieciowej są:
 kluczowość pozycji w sieci,
 autonomia strukturalna,
 strukturalna równoważność,
 gęstość sieci (rys. 2.13.) (Gnyawali, Madhavan, 2001, s. 431-445).
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Rys. 2.13. Sieć kooperencyjna w sektorze stalowym – przykładowa konfiguracja w latach 2000-2012.
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Gnyawali, Madhavan, 2006, s. 507-530).

Natomiast stymulatorami powstania relacji kooperencyjnych są przepływy aktywów
(np. środków pieniężnych, technologii, sprzętu umiejętności organizacyjnych, informacji i
statusu (McEvily, Zaheer, 1999, s. 1133-1156).
Kluczowa pozycja przedsiębiorstwa w strukturze sieci postrzegana jest przez pryzmat
liczby i znaczenia związków, w jakich ono uczestniczy. Jeśli przedsiębiorstwo odgrywa główną
rolę w strukturze sieciowej, zaangażowane jest w wewnętrzne związki kooperacyjne o
strategicznym znaczeniu, to dysponuje lepszym dostępem do aktywów, informacji i statusem.
Wewnątrzsieciowa kooperencja tworzona z kluczowymi przedsiębiorstwami stymuluje
implementację tych relacji na podmioty o mniejszym znaczeniu w strukturze sieciowej.
Strukturalna autonomia związana jest z tzw. dziurami strukturalnymi, które wynikają
z braku bezpośrednich powiązań w ramach struktur sieciowych. Im bardziej przedsiębiorstwa
są autonomiczne, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo reakcji konkurentów na tworzone
relacje kooperencyjne (Cygler, 2009, s. 41).
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Strukturalna równoważność dotyczy podobieństwa relacji pomiędzy członkami sieci.
W podobny sposób przepływają także aktywa, informacja i status. W układach tożsamych
konkurenci przejawiają małą chęć do rywalizacji oraz współpracy.
Gęstość sieci kooperencyjnej związana jest z intensywnością powiązań pomiędzy
przedsiębiorstwami. W gęstej sieci następuje szybki przepływ aktywów i informacji, a relacje
kooperencyjne tworzone są najczęściej w sieciach o zróżnicowanej gęstości sieci, gdyż
zróżnicowane są przepływy aktywów, informacji i statusu. Ponadto w zróżnicowanych sieciach
tworzenie relacji kooperencyjnych powoduje konieczność tworzenia następnych. Wskazane
czynniki znacząco wpływają na relacje konkurencji i kooperacji miedzy kooperantami struktur
sieciowych.
Intensywność występowania relacji kooperencyjnych w sieci uzależniona jest od
intensywności relacji konkurencyjnych i kooperencyjnych między jej członkami. Intensywność
relacji konkurencyjnych związana jest z ich częstotliwością pomiędzy członkami struktury
sieciowej w stosunku do ogólnej liczby możliwych relacji konkurencyjnych, co przedstawia
następujący wzór:
Ikon =

∑Ki=1 ∑Kj=1 CRK ij
N

,i < j

gdzie:
Ikon – intensywność konkurencji,
CRK – częstotliwość relacji konkurencyjnych w sieci,
N –liczba możliwa relacji konkurencyjnych w sieci,
K – liczba kooperantów sieci.
Intensywność kooperacji jest funkcją częstotliwości tworzenia umów kooperacyjnych
w stosunku do ogólnej liczby możliwych związków pomiędzy członkami struktury sieciowe:

Ikoo =

∑Ki=1 ∑Kj=1 CZK ij
M

,i > j

gdzie:
Ikoo - intensywność kooperacji,
CZK – częstotliwość związków kooperacyjnych w sieci,
M - liczba możliwych powiązań kooperacyjnych w strukturze sieci.
Zakładając równoważność możliwych relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych
(M=N, jako wynik jednoczesnego występowania obu strumieni relacji) oraz zależność
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kooperencji relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych można stwierdzić, że intensywność
relacji kooperencyjnych w sieci może być wyrażona stosunkiem aktualnych częstotliwości
relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych między uczestnikami tej struktury sieciowej:

intensywność kooperencji =

∑Ki=1 ∑Kj=1 CRK ij
∑Ki=1 ∑Kj=1 CZK

ij

Badania przeprowadzone przez T.H. Chiena oraz T.J. Penga (2005, s. 150-151)
potwierdziły zasadność relacji zależności intensywności występowania kooperencji w sieci od
częstotliwości tworzenia relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych. W sektorze symulatorów
członkowie sieci konkurowali o wygranie przetargów na produkcję symulatorów, którą
realizowali współpracując ze sobą w ramach umów outsourcingowych.
Zauważyć należy, że w ramach struktur sieciowych relacje kooperencyjne obejmować
mogą zróżnicowany obszar układu, a ze względu na różnorodność przedsiębiorstw w sieci, ich
charakter i znaczenie, relacje kooperencyjne obejmować mogą powiązania określone w
definicji współpracy konkurencyjnej. Oznacza to, że kooperencja może objąć swym zasięgiem
zarówno całą sieć, jak i jej część.
Wielostronne powiązania kooperencyjne stały się istotną częścią rozwoju struktur
sieciowych. Przeprowadzone w krajach azjatyckich analizy związków o charakterze
sieciowym, w których integralna częścią stały się relacje kooperencyjne dowodzą etapowości
rewolucji struktur sieciowych. Badania prowadzone w sektorze wydawniczym Tajwanu przez
C.Y. Lin’a i J. Zhang’a wykazały duże znaczenie elastyczności oraz ciągłej ewolucji
strukturalnej powiązań sieciowych jako kluczowego czynnika sukcesu (Cygler, 2009, s. 44).
Wskazali oni na trzy podstawowe etapy rozwoju struktur sieciowych:
 sieci zdominowane (centre-satelite structure), powstawały w latach 80-tych ubiegłego
wieku, rozwijały się aż do połowy lat 90-tych ubiegłego wieku,
 sieci kooperencyjne (co-opetition structure),
 sieci o strukturze pajęczyny (spider-web structure).
Sieć zdominowana tworzona była wokół przedsiębiorstwa, które w nowej strukturze
przyjmowało rolę centrum dowodzenia. Przedsiębiorstwa satelickie miały różną wielkość, a ich
znaczenie w strukturze uzależnione było od udziału w decyzjach strategicznych całego układu
sieciowego.
Struktury

kooperencyjne

to

etap

bilansowania

relacji

kooperacyjnych

i

konkurencyjnych w powiazaniach sieciowych, ich dynamiczny rozwój przypada na połowę lat
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90-tych XX wieku jako reakcja na zaostrzającą się konkurencję globalną. Sieci kooperencyjne
były konsekwencją ewolucji sieci zdominowanych, dzięki którym uczestnicy układu istotnie
podnieśli swoją konkurencyjność. W sieciach kooperencyjnych wyróżnia się dwa istotne
modele struktur:
 model agenta, który charakteryzuje współpracę przedsiębiorstw lokalnych na rynku
globalnym z udziałem agenta handlowego. W przypadku konkurowania przedsiębiorstw
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych, wojny cenowe obniżają
zyski zarówno tych przedsiębiorstw, jak i agenta handlowego. Dla wszystkich stron
znacznie więc korzystniejsze jest zawarcie współpracy wielostronnej, pod przewodnictwem
agenta, pozwalającej na wspólne ustalenie cen oraz wzajemne wsparcie w razie potrzeby.
 model lidera, dotyczy podobnych przypadków konkurencji, ale liderem jest tu
przedsiębiorstwo, które produkuje podobne produkty lub usługi co pozostałe podmioty sieci
i jest liderem pod względem wolumenu produkcji.
Struktury pajęczynowe są ostaniem etapem rozwoju powiązań sieciowych, a
charakteryzują się znacznie luźniejszymi powiązaniami pomiędzy przedsiębiorstwami, większą
autonomią i osłabieniem znaczenia przedsiębiorstwa dominującego. Przedsiębiorstwa zyskują
na indywidualnej elastyczności przy zachowaniu korzyści wynikających z udziału w
powiazaniach sieciowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa z sieci mogą współpracować z
konkurentami spoza układu, tworząc kooperencję międzysieciową, która występuje głównie w
warunkach silnej rywalizacji o standardy technologiczne (Laat, 1999, s. 159-180). Członkami
struktur sieciowych są zarówno konkurenci, jak i ich dostawcy, którzy w ramach wewnętrznych
relacji kooperacyjnych i kooperencyjnych tworzą określone standardy technicznotechnologiczne. Przykładem jest sieć utworzona w 1989 roku przez system umów pomiędzy
korporacjami Nokia, Ericsson, Motorola, Psion, znana jako Symbian.2 Struktura sieciowa
powstała m.in. w celu wypracowania standardów w zakresie przenośnych bezprzewodowych
systemów operacyjnych, wykorzystywanych głównie w telefonii komórkowej.
Sieć Symbian konkurowała z inną strukturą sieciową, utworzoną wokół korporacji
Microsoft (rys. 2.14.).
Obie struktury sieciowe rywalizowały o standardy techniczno-technologiczne w
zakresie przenośnych bezprzewodowych systemów operacyjnych. Reakcje konkurencyjne obu

W 2007 r. sieć Symbian tworzyły: Nokia (47,9%), Ericsson (15,6%0, Sony Ericsson (13,1%)<
Panasonic (10,5%), Siemens AG (8,4%), Samsung (4,5%). Źródło: www.symbian.com.
2
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sieci były nakierowane na rozszerzenie zakresu wprowadzonych przez siebie standardów, przy
angażowaniu nowych przedsiębiorstw, jako kolejnych członków struktur sieciowych.3

Ericsson

Qualcom
m

Nokia

KONKURENCJA
Microsoft

Symbian

Psion
British
Telecom
Motorola
AT&T

Rys. 2.14. Konkurencja między sieciami Sybmian a Microsoft w 1990 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.symbian.com; www.microsofr.com

Do współpracy między rywalizującymi sieciami w celu synchronizacji systemów
funkcjonujących w ramach sprzętu Symbian z Microsoft doszło w 2003 r. Dzięki m.in. umowie
licencyjnej z korporacja Microsoft telefony komórkowe producentów z sieci Symbian mogą
odbierać pocztę elektroniczną oraz inne dane osobiste z systemu Microsoft (rys. 2.15). Pomimo
porozumienia w zakresie kompatybilności systemów transmisji danych obie sieci pozostają w
silnych relacjach konkurencyjnych.
Podobne relacje kooperencyjne między sieciami innowatorów są zauważalne w
sektorach farmaceutycznych i biotechnologii w zakresie poszukiwań sposobów leczenia takich
chorób, jak: rak, AIDS, choroby serca, schorzenia endokrynologiczne, neurologiczne
Kooperencja międzysieciowa występuje także w sektorach: chemicznym, motoryzacyjnym,
półprzewodników czy telekomunikacyjnym. (Cygler, 2009, s. 47).

Sieć Symbian święciła w 2007 roku sukcesy jako lider na rynku bezprzewodowych systemów
operacyjnych, obsługując ok. 71% całego rynku, podczas gdy na Microsoft przypadało ok. 6,6%.
Jednakże to Microsoft jest liderem na rynku oprogramowania i innych systemów operacyjnych na
świecie. Źródło: www.symbian.com.
3

53

Mitsubishi
Electric
BenQ

Compaq

Arima

Sharp
Motorola

Qualcom
m

Nokia

Philips
Ericsson

KOOPERENCJA
Microsoft

Symbian
Panasoni
c

Cisco

Samsun
g

Siemens AG

British
Telecom

Sony Ericsson
AT&T
Fujitsu

Lenovo

Sharp

Hewlett
Packard
Casio

LG Electronics

Psion

Rys. 2.15. Kooperencja między sieciami Symbian, a Microsoft w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.symbian.com, www.microsoft.com

Kooperencja przedsiębiorstw w układach sieciowych może występować jednocześnie
na poziomie relacji wewnątrzsieciowych oraz między grupami firm. Konkurenci tworzący
strukturę sieciową pozostają ze sobą w relacjach konkurencyjnych.
Przykładem jest konsorcjum Symbian utworzone z bezpośrednich konkurentów: Nokia,
Ericsson, Siemens AG, Samsung, Sony-Ericsson i Panasonic. Współtworzenie sieci Symbian
nie koliduje jej założycielom z realizacją działań czysto konkurencyjnych, jednocześnie sieć
przedsiębiorstw może rywalizować z inną siecią przedsiębiorstw i skutecznie rywalizować o
klienta. Jak przedstawiono na rys. 2.15. relacje sieci utworzonej przez korporację MicrosoftSymbian realizują strategię kooperencji.
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2.5 Uwarunkowania kooperencji
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele przykładów opisu korzyści jak i zagrożeń
kooperencji (Gnyawali, Park, 2011, s. 659; Ritala, Hurmelinna-Laukkanen, 2009, s. 158).
Przedsiębiorstwa poszukujące sukcesu w relacjach koopetycyjnych starają się wykreować
warunki uczciwej współpracy i rywalizacji. Ponieważ rywalizacja jest cechą zakorzenioną w
gospodarce rynkowej, większą uwagę poświęcić należy na kooperację. Do czynników, które
pozwalają przedsiębiorstwom rozwijać współpracę wymienić należy (Miles, Snow, 2000, s. 47;
Jankowska, 2009, s. 72):
 czas, czynnik czasu jest niezbędny do podjęcia dyskusji pomiędzy menadżerami
przedsiębiorstw dotyczących swych dotychczasowych pomysłów i doświadczeń, które
sprawią, że budowane na poziomie globalnym relacje zacieśniają współpracę
przedsiębiorstw w procesie kooperencji
 zaufanie,
 przestrzeń.
Jako najważniejsze korzyści autorzy wymieniają (Gnyawali, Park, 2009, s. 662;
Jankowska 2012, s. 115; Stańczyk-Hugiet, 2012, s. 167):
 wzajemne uczenie się i pobudzanie innowacyjności,
 doskonalenie i tworzenie nowych rozwiązań technologicznych,
 redukcja kosztów prac badawczo-rozwojowych,
 redukcja kosztów transakcyjnych,
 osiągnięcie korzyści specjalizacji (synergia),
 wzrost wartości przedsiębiorstw,
 dostęp do zasobów i nowych rynków,
 wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurentów nie objętych układem
kooperencyjnym,
 pełniejsze wykorzystanej okazji rynkowych,
 rozszerzenie skali działania,
Czynnikiem wzmacniającym korzyści kooperencji jest, zdaniem autora:
 długość współpracy – im okres współpracy jest dłuższy, tym większe są z niej korzyści,
 zaufanie, które jednak ciężko budować w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa, pomimo
współpracy, nie przestają rywalizować; z tego powodu istotną rolę odgrywa więc czas,
który weryfikuje podjętą współpracę i często w wyniku zmienności otoczenia zachęca do
przejścia z podejścia indywidualnego do kolektywnego.
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Ważnym czynnikiem sprzyjającym kooperencji, jak podkreśla K. Romaniuk (2012, s.
68), jest uświadomienie wszystkim konkurującym i współpracującym, interesariuszom, że
sukces jednego z nich pozostaje w silnym związku z powodzeniem pozostałych
koopetytorów.
Te wybrane czynniki pobudzające kooperencję stanowić mogą także bariery
ograniczające rozwój tego zjawiska, a przykładem takiego czynnika może być transfer
wiedzy, który negatywnie wpływa przede wszystkim na jego nadawcę (Barczak, 2014, s. 63)
Ponadto kooperent może wykorzystać uzyskaną wiedzę poza ramami określonymi w
zawartej pomiędzy partnerami umowie, o ile kooperencja ma charakter formalny.
Nietypowym przykładem czynników negatywnych, opisanych w literaturze
przedmiotu, jest tzw. „jazda na gapę” (Oliver, 2004, s. 1-2), gdzie poszczególni kooperenci
korzystają z wiedzy lidera samodzielnie, nie wnosząc nic pozostałym partnerom. Aby do
takiej sytuacji nie dopuszczać, partnerzy definiują zazwyczaj konkretne oczekiwania wobec
wszystkich współpracujących przedsiębiorstw. W przypadku „jazdy na gapę”, przy dużej
liczbie kooperentów trudno jest szybko wychwycić, który z partnerów podjął decyzję o
zmianie strategii działania.
Poza korzyściami występują także liczne zagrożenia, a wśród nich (ZakrzewskaBielawska, 2013, s. 6; Barczak, 2014, s. 64):
 ryzyko wycieku wiedzy i know-how z przedsiębiorstwa, co może powodować utratę
kontroli nad technologią,
 oportunistyczne zachowania kooperentów,
 konflikty pomiędzy konkurentami, uniemożliwiające współpracę,
 inwestycje w specyficzne zasoby, które są nietypowe dla przedsiębiorstwa i zostaną
wykorzystane tylko dla tej współpracy, a wymagały inwestycji,
 utrata możliwości współpracy z innymi, ze względu na klauzulę wyłączności,
 asymetria układu, która wynikać może z błędów przy tworzeniu związków
kooperencyjnych lub pojawić się w trakcie trwania relacji, i która może przyczynić się do
utraty niezależności organizacyjnej i decyzyjnej, na skutek działań silniejszego partnera,
 niska efektywność wspólnie realizowanych procesów i celów, osłabienie pozycji rynkowej
i image przedsiębiorstwa.
Zbyt kooperencyjne postawy przedsiębiorstw prowadzić mogą do tzw. myślenia
grupowego, które będzie ograniczało powstawanie nowych pomysłów innowacyjnych, w
efekcie czego dojść może do stagnacji w sektorze (Jankowska, 2009, s. 74). Ponadto istotnym
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czynnikiem negatywnym jest czas, którego nieefektywne wykorzystanie w procesie
kooperencji prowadzi do wzrostu koszów tego procesu.
Kooperencja należy do najbardziej obarczonych kosztami transakcyjnymi form
hybrydowych, a wynika to z konkurencyjnego charakteru współdziałania rywali, co pociąga
za sobą konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń (Cygler, 2009, s. 67). To
właśnie koszt wspomnianych zabezpieczeń bardzo Radko brany jest pod uwagę w analizie
negatywnych aspektów kooperencji. W relacjach kooperencyjnych poziom zaufania między
partnerami plasuje się również na niskim poziomie, co prowadzi do utworzenia tzw.
Współpracy oportunistycznej (Hill, 1990, s. 500-513).
Funkcjonujące w systemach gospodarczych przedsiębiorstwa konkurują i kooperują
na różnych szczeblach, począwszy od skali mikro, na poziomie globalnym kończąc. W
związku z tym także kooperencja występuje na wspomnianych poziomach, jednak poza
poziomami można ją rozważyć także w kontekście kooperencji wewnętrznej i zewnętrznej.
Rozległa sieć małych kooperentów osiągnie inne wyniki niż niewiele ściśle ze sobą
współdziałających dużych przedsiębiorców. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy potencjał
jednego z kooperentów znacznie przewyższa potencjał pozostałych. W takiej sytuacji, mimo,
że partnerzy aktywnej uczestniczą w wytwarzaniu wspólnej wartości, w rezultacie także
konkurują o podział zysku, który wynika z tej relacji.
2.6 Kierunki rozwoju kooperencji przedsiębiorstw
Dotychczasowe badania prowadzone nad kooperencją maja charakter wycinkowy.
Samo pojęcie kooperencji jest na tyle nowe, że nie pojawia się powszechnie w słownikach i
leksykonach ekonomicznych. Przeprowadzone przez W. Czakona (2012, s. 132) badania
potwierdzają jednak, że najczęściej cytowane są prace o charakterze teoretycznym w zakresie
kooperencji.
Przeglądu różnych perspektyw badawczych w zakresie kooperencji dokonała A.
Zakrzewska-Bielawska (2013, s. 421), co zostało przedstawione w tabeli 2.2. Badania
empiryczne publikowane w zakresie kooperencji wykazują związek pojęcia kooperencji z
pojęciem innowacyjność, wzrostem udziału w rynku czy wynikami finansowymi. Do tej pory
jednak niewiele było badań, które rozpoznają sieciowy poziom kooperencji.
Kooperencja sprzyja budowaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, można się jednak
zastanawiać, na ile sama jest zjawiskiem trwałym, gdyż w dowolnym momencie każdy z
partnerów może zrezygnować z podjętej współpracy. Jest to więc proces, którego w pełni nie
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można kontrolować. Struktura ta jest z natury ewoluująca, trudno więc tu np. o analizę
dynamiki zjawiska, przy tak dużej liczbie zmiennych, nad którymi nie można uzyskać kontroli.

Tabela 2.2. Perspektywy badawcze kooperencji
Autor
Brandenburger,
Nalebuff
Lado,
Boyd,
Hanlon
Dagnino, Padala
Levy,
Leobbecke,
Powell
Zindelin

Rok
1996

Fjeldstadt

2004

Eikebrokk,
Olsen
Luo

2005

Gnywali,
Madhavan

He, 2006

1997
2002
2003

2004

2004,
2007

Padula, Dagnino

2007

Tidstrom

2008

Baumard

2008

Czakon

2008,
2009,
2012
2009
2011,
2012
2012
2013
2018

Cygler
Stańczyk-Hugiet
Jankowska
Adamik
Frąś

Problematyka
Spojrzenie z perspektywy teorii gier, model PARTS, kooperencja jako
gra o sumie dodatniej.
Perspektywa behawioralna, kooperencja jako poszukiwania renty
ekonomicznej, synkretyczne formy zawłaszczania renty.
Niepełna kongruencja interesów i celów, zmiana perspektywy.
Perspektywa zasobowa, przewaga oparta na wiedzy, kooperencja jako
wartość powstała w wyniku połączenia wiedzy z innymi graczami.
Partnerstwo kooperencyjne jako odpowiedź na szanse i zagrożenia w
otoczeniu.
Perspektywa zarządzania strategicznego. Kooperencja jako jedno z
działań konkurencyjnych.
Perspektywa makroekonomiczna, kooperencja jako czynnik sukcesu
małych i średnich przedsiębiorstw z sektora e-biznesu.
Perspektywa globalna, kooperencja jako luźno połączony system, w
którym aktorzy utrzymują pewną współzależność bez utraty ich
odrębności organizacyjnej; dominacja konkurencji lub kooperacji w
relacji kooperencyjnej.
Perspektywa zasobowa i sieci, asymetria zasobów w sieci
kooperencyjnej wynika z różnic strukturalnych co do zajmowanej
pozycji (zalety i wady określonych pozycji w sieci kooperencyjnej) i
prowadzi do różnic w zakresie różnorodności działań konkurencyjnych
koopetytorów.
Teoria dynamiki, kooperencja jako dialektyczna perspektywa
równowagi przeciwstawnych sił.
Dynamika międzyorganizacyjna, kooperencja jako proces dynamiczny,
prowadzący do przeplatania się maksymalizacji i zagarniania
wypracowanej renty.
Kooperencja z perspektywy strategii uczenia się, uczenie wzajemne,
symetryczne oraz niekorzystne uczenie asymetryczne.
Perspektywa sieci i dynamiki międzyorganizacyjnej, kooperencja jako
proces tworzenia wartości i jej zawłaszczania.
Sektorowe i korporacyjne czynniki kooperencji.
Perspektywa sieci, autonomia i zależność w układach kooperencyjnych.
Perspektywa klastra, koopetycja w klastrach kreatywnych.
Partnerstwo kooperencyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Perspektywa sieci międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw, kooperencja
jako proces tworzenia wspólnych wartości z silnym trendem do ich
przejmowania.

Źródło: Opracowaniem własne na podstawie (Zakrzewska-Bielawska, 2103, s. 421).
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Podczas współpracy z konkurentami kooperenci starają się wytworzyć maksymalne
korzyści, aby następnie także o te korzyści konkurować w celu maksymalizacji zysku.
Zaprezentowane w tej części pracy zagadnienia przedstawiające dotychczasowy
dorobek polsko i angielskojęzyczny w zakresie koopetycji miały za zadanie przedstawić, jak
nowym zjawiskiem jest kooperencja, nazywana także koopetycją. Zagadnienie to wymaga więc
szerszego poznania, zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej. Występująca w ostatnim
dziesięcioleciu tendencja do zawiązywania struktur o charakterze klastrowym sprzyja
podejmowaniu badań w tym zakresie. Aktualnie zaprogramowany na lata 2014-2020 okres
wydatkowania środków z Unii Europejskiej jest czasem, w którym na rozwój struktur
klastrowych przewidziano znaczące środki. Wydaje się zatem, że jest to dogodny czas dla
analizy i interpretacji układów kooperencyjnych, które szczególnie występują w strukturach
klastrowych, a które obecnie bardzo często działają w sposób nieformalny, lub jak np. w
gospodarce wysokich technologii przyjmowały postać lokalnych organizacji funkcjonujących
we współpracy kooperencyjnej.

2.7 Podsumowanie
Rozważania przedstawione w niniejszym rozdziale pozwoliły na realizację pierwszego
celu teoretycznego dysertacji, jakim było przeprowadzenie systematyzujących studiów
literaturowych z zakresu problematyki kooperencji przedsiębiorstw w ujęciu statycznym i
dynamicznym.
Podkreślić należy, iż dokonując przeglądu analizy i oceny definicji, opinii oraz
poglądów dotyczących kooperencji posłużono się polskimi i zagranicznymi źródłami
literaturowymi.
W pierwszym podrozdziale przedstawiono przegląd pojęcia kooperencji przez pryzmat
różnych ujęć i kwestii. Ukazano współczesne zjawisko współpracy konkurencyjnej, które jest
pojęciem rozwojowym, ewoluuje i podlega ciągłym zmianom, dostosowując się do
dynamicznych warunków wolnego rynku w skali globalnej. Zwrócono także uwagę, iż pojęcie
kooperencji interpretowane jest w bardzo różny sposób, z licznych perspektyw i przez wielu
autorów w kraju i za granicą.
Dominuje jednak pogląd, iż kooperencję należy traktować jako formę osiągania
przewagi konkurencyjnej oraz strategię dającą możliwość m.in. prowadzenia działalności na
globalnym rynku, zdobywania rynków zbytu, dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej,
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współpracy z międzynarodowymi kontrahentami, lokowania produkcji w wysoce korzystnej
fazie łańcucha wartości, wykorzystania korzyści z ekonomiki skali itp.
Mając jednak na uwadze to, że prosta interpretacja pojęcia kooperencji jest
zdecydowanie niewystarczająca dla przedstawienia istoty i natury badanego zjawiska, w
drugim podrozdziale dokonano analizy podstaw teoretycznych koncepcji kooperencji
przedsiębiorstw. Zauważono, że kooperencja jest przedmiotem zainteresowań licznych teorii,
koncepcji i dyscyplin, w związku z tym konieczne było dokonanie wyboru i przeglądu
najważniejszych teorii naukowych z perspektywy realizacji założonych celów badawczych.
Przedstawiono zatem próby wyjaśnienia złożonych aspektów kooperencji w świetle
teorii m.in. kosztów transakcyjnych, wymiany, zależności od zasobów, instytucjonalnej,
modelowania, ochrony środowiska itp. Należy podkreślić, iż przeprowadzona analiza i synteza
nie wyczerpała problematyki kooperencji przedsiębiorstw, a miała na celu jedynie nakreślenie
najistotniejszych cech i właściwości relacji kooperencyjnych współczesnych przedsiębiorstw.
W kolejnym podrozdziale skupiono się na analizie modeli i form, jakie może przybierać
współdziałanie przedsiębiorstw konkurencyjnych. Zauważono, że literatura przedmiotu licznie
prezentuje kryteria podziału form relacji, z których tylko część spełnia warunki podziału
logicznego – wyczerpalności i rozłączności. Warto zaznaczyć, że w literaturze dominuje
pogląd, iż formy kooperencji mają charakter dynamiczny oraz ewolucyjny – przekształcają się
w czasie w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorstw, ich stopnia rozwoju, sytuacji
rynkowej czy przyjętej strategii.
Czwarty podrozdział poświęcony został analizie uwarunkowań kooperencji zachodzącej
pomiędzy przedsiębiorstwami z procesowego punktu widzenia. Zaznaczyć należy, że w
literaturze istnieje szereg koncepcji interpretujących współpracę konkurencyjną jako cykl, a
różnią się one od siebie głównie ilością wyodrębnionych faz – rozciągają się od schematów
zawierających dwa podstawowe, ogólne stopnie, aż po teorie wyróżniające wiele stadiów i
podetapów opisujących szczegółowo relację od wczesnych momentów jej planowania, przez
nawiązywanie współpracy, po fazy pełnej dojrzałości, a nawet rozpadu.
Podkreślić należy, iż przedsiębiorstwa decydując się na współpracę konkurencyjną w
celu zapewnienia efektywności, powinny na każdym etapie analizować szerokie spektrum
czynników warunkujących osiągnięcie sukcesu w kooperencji. Ponadto warto zaznaczyć, że
proces kooperencji w literaturze przedmiotu często przybiera nie tyle postać prostego opisu
wycinka rzeczywistości gospodarczej, co szeregu wytycznych, którymi powinny kierować się
przedsiębiorstwa w trakcie nawiązywania relacji kooperencyjnych.
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Rozważania zawarte niniejszym podrozdziale pozwoliły na rozpoznanie teoretycznych
uwarunkowań zjawiska kooperencji poprzez dokonanie syntezy dorobku teoretycznego w
zakresie istoty, miejsca oraz znaczenia kooperencji, wyjaśnienie różnic i podobieństw między
pojęciem kooperencji, a innymi terminami, omówienie miejsca kooperencji w wybranych
teoriach nauk o zarządzaniu, a także charakterystykę tradycyjnych i nowo rozwijających się
trendów i rodzajów powiązań między przedsiębiorstwami – konkurentami ze statycznego, jak
i dynamicznego punktu widzenia.
Przedstawione w rozdziale treści pozwoliły autorowi na osiągnięcie efektów w postaci
następujących wniosków:
 konkurencja definiowana jest jako sytuacja, w której kilku graczy na danym obszarze
walczy o ograniczone zasoby i/lub oferuje podobne wyroby bądź usługi, które zaspakajają
potrzeby tego samego klienta,
 współpraca definiowana jest jako relacja, w której osoby indywidualne, grupy, organizacje
współdziałają przez dzielenie się uzupełniającymi zdolnościami i zasobami w celu
odniesienia wspólnych korzyści. Można powiedzieć, że w każdej relacji funkcjonują
zarówno elementy konkurowania, jak i współpracy, ale jeden lub drugi element w
niektórych wypadkach może mieć charakter ukryty,
 jeśli oba elementy współpracy i konkurowania są widoczne, wówczas taką relację nazywa
się kooperencją. Kooperencja analizuje symultaniczność strumieni konkurowania i
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. To relacja między konkurentami, w której
rywalizujące strony muszą mieć do siebie zaufanie, angażować się we współpracę, dzielić
się informacjami, doświadczeniem, ryzykiem współdziałania. Kooperencja stanowi więc
pogodzenie dwóch sprzecznych koncepcji, a relacje kooperencyjne mogą w różny sposób
wpływać na rozwój przedsiębiorstwa,
 kooperencja jest zjawiskiem, które pozwala zrozumieć współpracę między rywalizującymi
osobami, przedsiębiorstwami, organizacjami czy sieciami przedsiębiorstw i stanowi nowy
współczesny model biznesu w gospodarce globalnej, który został wprowadzony do nauk o
zarządzaniu w końcu XX wieku,
 w literaturze przedmiotu zjawisko kooperencji jest różnie definiowane przez
współczesnych znawców tej problematyki, założenia zaprezentowano przez autora w
formie tabeli we wstępnej części tego rozdziału. Mimo wspomnianej kogeneracji autorów
odnośnie istoty zjawiska kooperencji, autor podjął próbę sformułowania własnej definicji
właściwej dla rozważań zawartych w niniejszej dysertacji (tabela 2.2).
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ROZDZIAŁ 3.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – UJĘCIE TEORETYCZNE
3.1 Pojęcie i istota ryzyka
Współczesny świat, a w nim człowiek, w swoim życiu spotyka się z niepewnością.
Dotyczy ona jego przyszłości i może wiązać z codziennymi obowiązkami, w tym z pracą
zawodową, jak i zmianami koniunkturalnymi w światowej gospodarce, czy zjawiskami
atmosferycznymi. Żyjąc w turbulentnym otoczeniu każdy z nas musi ciągle podejmować
decyzje, które mają wpływ na nasze życie, życie naszych rodzin, na wyniki przedsiębiorstw, a
w ujęciu szerszym także na rozwój kraju lub globalnego rynku.
Głównym źródłem niepewności naszych decyzji jest zmienność warunków, które
determinują ich skutki. Należy wówczas zrozumieć otoczenie z jego zjawiskami i interakcjami.
To dążenie do zrozumienia reguł i zasad rządzących w skali mikro czy makro wiąże się z chęcią
kontroli nad rzeczywistością i zmniejszeniem niepewności wskutek doświadczanych zdarzeń.
Nasz wpływ na otoczenie zaznaczamy podejmując decyzje. Każdy z nas musi podjąć w ciągu
swego życia, miesiąca czy roku ich niezliczoną ilość. Zdając sobie z tego sprawę czy też nie,
większość z decyzji zapada nieświadomie i na bazie intuicji, doświadczeń czy przekonań. Jest
dostrzegana wtedy, gdy pojawiają się sprawy ważne z naszego punktu widzenia. Wtedy to
bardzo skrupulatnie analizujemy różne warianty i opcje, starając się możliwie szczegółowo
przewidzieć ich skutki w różnych aspektach. Analizie podlegają czynniki, które mogą mieć
wpływ na rezultaty decyzji. Zamiarem jest zmniejszanie niepewności związanej z rezultatami i
osiągnięcie celu podjętej decyzji.
Powyższe przesłanki są podłożem rozwoju metod zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie, względnie między przedsiębiorstwami o różnym stopniu partnerstwa,
zwłaszcza we współpracy kooperencyjnej i stały się fundamentalnym źródłem wiedzy w
procesach decyzyjnych (Bochenek, 2012, s. 47).
Zagadnienia związane z niepewnością i ryzykiem cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem od szeregu lat, a szczególnie od wybuchu kryzysu w 2008 r. A przecież
niepewność i ryzyko istnieją nie tylko w okresie turbulencji, ale w każdym przypadku, gdy
nieznana jest nam przyszłość (Wiliams, Smith, Young, 2002. s. 25).
Pojęcia te używane są nie tylko w języku fachowym właściwym wielu naukom (np.
ekonomii, finansach, naukach technicznych itp.), ale także w języku potocznym. Niestety
autorzy prac zarówno naukowych, jak i publicystycznych czy popularnonaukowych, często
nadużywają tych pojęć, stosując je zbyt dowolnie, a pojęcia ryzyka i niepewności są często
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mylone i sosowane zamiennie. Pojawiają się poglądy o braku precyzyjnych definicji, także
etymologia tych słów jest rożnie interpretowana.
Celem rozważań niniejszego rozdziału jest określenie na podstawie studiów literatury
przedmiotu różnicy pomiędzy niepewnością i ryzykiem w kontekście filozoficznym,
społecznym czy ekonomicznym, prezentacja etymologii oraz ewolucji rozważanych pojęć.
Pewność to inaczej brak wątpliwości, a jednym ze znaczeń tego pojęcia jest „stan braku
wątpliwości”, co może być definicją wystarczającą. Antonimem pewności jest niepewność,
którą definiuje się jako „powątpiewanie w zdolność do przewidywania skutków działań
obecnych”. Pojęcie to opisuje stan umysłu, z niepewnością mamy do czynienia, gdy
dostrzegamy, że skutki działań obecnych nie mogą by poznane z absolutną pewnością.
Ryzyko to potencjalna zmienność zdarzeń. Występuje obecnie prawie we wszystkim,
czego dokonują ludzie. Jeśli tak jest, to skutek działań nie może być precyzyjnie przewidziany
i odczuwana jest niepewność. Człowiek narażony jest na ryzyko wszędzie tam, gdzie
aktywność powoduje powstawanie potencjalnych korzyści i strat, których nie da się
przewidzieć. Ryzyko jest pojęciem obiektywnym i wobec tego może być mierzone (Williams,
Smith, Young, 2002, s. 25-29). Ryzyko jest obecne we wszystkich dziedzinach działalności
człowieka wówczas, gdy nie potrafi on kontrolować albo dokładnie przewidzieć przyszłości.
Nie ma jednomyślności wśród językoznawców co do kwestii pochodzenia tychże słów.
Jedni wskazują jako źródło tych słów dialekt niemiecki (Dubisz, 2003, s. 1108), drudzy na
starogrecki (Hadyniak, 2010, s. 28). Większość uważa jednak, że pojęcie „ryzyko” pochodzi
od słowa włoskiego „risicate” (Tokarski, 1971, s. 660).
Zdaniem filologów słowo „ryzyko” oznacza nieznany lub niepewny wynik
przedsięwzięcia, względnie możliwość, która albo się uda, albo się nie uda (Tokarski 1971, s.
660). Natomiast autorzy Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny utożsamiają ryzyko
z możliwością lub prawdopodobieństwem poniesienia straty lub porażki (Zgółkowa, 2002, s.
456).
Z kolei „niepewność” wiąże się z brakiem pewności, względnie brakiem
bezpieczeństwa (Szymczak, 1988, s. 347). Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny
definiuje niepewność jako „brak wiary w siebie, brak poczucia bezpieczeństwa, brak informacji
co do przyszłego przebiegu zdarzeń oraz możliwości przewidzenia konsekwencji
dokonywanych wyborów i podejmowania działań, niepokój towarzyszący oczekiwaniu na
rozstrzygnięcia, decyzje” (Zgółkowa, 2002, s. 456).
Pojęcia te zostały wprowadzone do literatury ekonomicznej prawdopodobnie w XVIII
wieku. Zdaniem O. Langego pomysł uwzględnienia niepewności i ryzyka w rozważaniach
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ekonomicznych miał doniosłe znaczenie, ponieważ nauki ekonomiczne bardziej zbliżyły się do
realnych zjawisk ekonomicznych (Lange, 1967 s. 193). Nie ma jednak zgody wśród
ekonomistów co do autorstwa i pierwszeństwa tego dokonania.
Poszukując klasycznego podejścia do problemu ryzyka należy przytoczyć koncepcję
F.H. Knighta (Knight, 1964, s. 19-20), który w 1921 roku wskazał, że należy odróżnić od siebie
pojęcia ryzyka i niepewności (rys. 3.1.)

RYZYKO

NIEPEWNOŚĆ

Zjawisko mierzalne

Zjawisko niemierzalne

które można obliczyć
poprzez wymierne
prawdopodobieństwo
statystyczne

w których brak bub niepelne
dane uniemozliwiają
określenie jego
prawdopodobieństwa

Rys. 3.1. Relacja ryzyka i niepewności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Knight, 1964, s. 19-20).

Rozważania F.H. Knighta są aktualne do dziś, podkreśla się bowiem, że chociaż pojęcie
ryzyka jest blisko związane z pojęciem działania w warunkach niepewności, to oba te terminy
nie powinny być ze sobą utożsamiane (Mozzard, Reboud, 2011, s. 11). Ryzyko jest to sytuacja,
w której znane są różne możliwe wyniki określonego działania oraz prawdopodobieństwa
pojawienia się wyników. Prawdopodobieństwa te są albo obiektywne, czyli istnieje zgodny
pogląd co do ich wartości, albo też subiektywne, które odzwierciedlają przekonania danej
osoby, których nie muszą podzielać inni.
Działania w warunkach niepewności ma miejsce, gdy jest znane prawdopodobieństwo
wystąpienia założonego wyniku działania. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
jest trudne do przeanalizowania, zatem w takim ujęciu należy wyraźnie odróżnić niepewność
od ryzyka.
Brak konsensusu co do kwestii pierwszego użycia w literaturze przedmiotu tych dwóch
pojęć sprawia, że konieczne jest dokonanie przeglądu prac różnych autorów.
A.H. Willett wyszedł z założenia, że zgodnie z podejściem filozofów, wszystkie
działania mające miejsce w znanym nam wszechświecie posłuszne są pewnym prawom, przez
co nie ma miejsca na przypadek. Wydarzenia, które wydają się być losowe, mogą być określone
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tak samo jak te, które można dokładnie przewidzieć. Ich rzekoma losowość spowodowana jest
ludzkimi ograniczeniami, tym, że nie znamy wszystkich warunków oraz praw regulujących
występowanie danych zjawisk. W tym sensie szansa wystąpienia rozumiana jest w sposób
czysto subiektywny, wynika z niedoskonałej wiedzy, a nie z zewnętrznych uwarunkowań. Z
drugiej strony pojęcie to traktować można w sposób obiektywny, zgodnie z którym szanse
należy rozumieć jako prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska, które szacuje się z
wykorzystaniem wszelkiej, możliwej do pozyskania wiedzy o warunkach panujących w
otoczeniu. Rozważania te mają istotne znaczenie dla określenia natury pojęcia ryzyka, które
zdecydowanie nie jest jednoznaczne (rys. 3.2.). Należy bowiem zaznaczyć, że pojęcie ryzyko
jest czasem używany w znaczeniu subiektywnym, kiedy to odnosi się do określenia pewnych
warunków świata zewnętrznego.
W swej rozprawie pt. The Economic Theory of Rik and Insuarance, która ukazała się w
1901 roku, i była pierwszą obszerną rozprawą ekonomiczną poświęconą ryzyku, A.H. Willett
stał na stanowisku, że wcześniejsze pokolenia ekonomistów nie doceniały wpływu ryzyka na
działalność gospodarczą.
RYZYKO

pojmowane subiektywnie

pojmowane obiektywnie

Podejście indywidualne w
ocenie możliwości
wystąpienia danych skutków

Rozumiane jako względne
odchylenie straty
rzeczywistej od oczekiwanej

Rys. 3.2. Istota pojęcia ryzyko
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Willet, 1901, s. 30).

Człowiek nie jest w stanie zmienić biegu wydarzeń, ale może przewidzieć skutki oraz
zabezpieczyć się przed ich niepożądanymi następstwami, a dotyczy to szczególnie wydarzeń
niespodziewanych. Inaczej bowiem postępuje się w przypadku zdarzeń, które da się
przewidzieć, a inaczej w przypadku zdarzeń nieprzewidywalnych. Niepewność występowania
zdarzeń w przyszłości, traktowanych jako przypadkowe, zmusza człowieka do modyfikacji
zachowań (Willett, 1901, s. 27).
Wyjaśnienie istoty ryzyka i niepewności wymaga dokładnego określenia związku
pomiędzy ryzykiem, a stopniem niepewności, mniejsze znaczenie ma natomiast stopień
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prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. A.H. Willett uważał, że istnieje współzależność
pomiędzy ryzykiem, a niepewnością subiektywną, zaś ustalenie stopnia ryzyka wymaga
znajomości wcześniejszych warunków. Definiując powyższą kategorię stwierdził on, że ryzyko
jest „zobiektywizowaną niepewnością co do wystąpienia niepożądanego zdarzenia i zależy ono
od niepewności, a nie od stopnia prawdopodobieństwa”. Stopień ryzyka każdego
indywidulanego przypadku można określić liczbowo, lub w drodze bezpośredniej obserwacji,
czy też wykorzystania statystycznej analizy wskaźników uzyskanych z wcześniejszych
doświadczeń (Willett, 1901, s. 31).
Dla rozwoju omawianych koncepcji ważne było dzieło niemieckiego ekonomisty J.H.
von Thünena pt. Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalӧkonomie
(Państwo izolowane w stosunku do rolnictwa i ekonomii narodowej), wydane w latach 18261863, szczególnie tom drugi z 1850 roku pt. Der Naturgemässe Arbeitslohn und dessen
Verhältnis zum Zinsfuss und zur Landrente (Naturalna płaca robocza i jej stosunek do stopy
zysku i renty gruntowej), w której autor nie zdefiniował pojęć ryzyko i niepewność, ale używał
wyłącznie jednego pojęcia: Gefahr, oznaczającego niebezpieczeństwo i ryzyko, i pod tym
wspólnym wyrażeniem zidentyfikował dwie sytuacje, które później zostały doprecyzowane
przez F.H. Knighta i M. Blauga jako ryzyko i niepewność.
J.H. von Thühen zwrócił uwagę, ze ryzyko związane z prowadzeniem interesów można
skalkulować i ubezpieczać. Przedsiębiorca może także podejmować nieprzewidywalną
działalność gospodarczą, której nie ubezpiecza żaden ubezpieczyciel, a osiągany przez niego
dochód jest wynagrodzeniem, czyli zyskiem przedsiębiorcy. Ryzyko tego rodzaju
przedsięwzięć związanych ze zmianami koniunktury i cen oraz wynalazkami nowych maszyn
musi ponosić sam przedsiębiorca. Taki charakter mają przedsięwzięcia innowacyjne. Im
większe jest prawdopodobieństwo poniesienia dodatkowej straty, tym większy musi być zysk
przedsiębiorcy (Thühnen, 1910, s. 478-482).
F.H. Knight (profesor ekonomii z Uniwersytetu Iowa) w swej rozprawie z 1921 roku
pt. Risk, Uncertainty and Profit stwierdził, że nie należy utożsamiać pojęć niepewność i ryzyko,
ale potraktować je jako całkowicie odrębne kategorie, wymagające precyzyjnego określenia,
gdyż znajdują szerokie zastosowanie zarówno w potocznym języku, jak i w naukowych
dyskusjach ekonomicznych. Ryzyko jest niepewnością wymierną, niepewność zaś jest
niewymierna. Niepewność dotyczy zdarzeń (zjawisk) o charakterze jakościowym, a ryzyko
odnosi się do zdarzeń faktycznie zachodzących.
W 1921 roku także została wydana książka J.M. Keynesa (wykładowca Uniwersytetu
w Cambridge) pt. A Treatise on Probability, która przyniosła mu uznanie. Nie prowadził on
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dogłębnych studiów w zakresie ryzyka, jednak w swej pracy przedstawił precyzyjne
sformułowaną definicję ryzyka. Ilość możliwych do uzyskania dóbr oznaczył jako A, p to
prawdopodobieństwo (p+q=1), natomiast E to wartość nadziei matematycznej, która wynosi:
E=pA. Przyjmując powyższe elementy ryzyko wyznaczył jako R, które zostało przedstawione
wg wzoru:
R = p(A-E) = p(1-p)A = pqA = qA
J.M. Keynes uznał, że ryzyko dotyczy zdarzeń, których znane jest prawdopodobieństwo
wystąpienia, a ponadto można je opisać ilościowo (Keynes, 1921, s. 315-316).
Zaproponowane przez F.H. Knighta oraz J.M. Keynesa definicje pojęć ryzyko i
niepewność stały się przedmiotem analiz przedstawicieli środowisk naukowych, o czym
świadczy fragment pracy napisanej przez B. Snowdona, H. Vane’a i P. Wynarczyka pt.
Współczesne nurty teorii makroekonomii. Autorzy ci nie tworzyli nowych definicji
analizowanych pojęć, a jedynie doprecyzowali określenia zawarte w pracy: Risk, Uncertainty
and profit (Ryzyko, niepewność i zysk) F.H. Knighta oraz A Treatise on Probability (Traktat o
prawdopodobieństwie) J.M. Keynesa. Według nich ryzyko jest zarówno mierzalne i nadające
się do ubezpieczenia, podczas gdy niepewność nie posiada tych cech. Ryzyko charakteryzuje
sytuację, w której znany jest rozkład prawdopodobieństwa, który daje się wyspecyfikować
ilościowo, jest zamknięty i kompletny. Zaś niepewność nie ma znanego rozkładu
prawdopodobieństwa, nie da się wyspecyfikować i jest otwarta na możliwość potencjalnej
niespodzianki i nowości (Snowdown, Vane, Wynarczyk, 1998, s. 396-299).
Akceptację przedstawicieli powszechnej i polskiej myśli ekonomicznej znalazła
interpretacja pojęć ryzyko i niepewność prezentowana przez F.H. Knighta, co potwierdza
wypowiedź O. Langego, jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów. W swej książce
pt. Optymalne decyzje stwierdził, że pojęcie niepewność odnoszone jest do przypadków,
których badania nie można przeprowadzić z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa,
natomiast ryzyko dotyczy przypadków, gdy możliwe jest zastosowanie rachunku
prawdopodobieństwa (Lange, 1964, s. 204).
P. Jedynak i S. Szydło zwrócili uwagę na inne, ale nie mniej istotne cechy ryzyka i
niepewności. Ryzyko zaliczyli do zjawisk częstych, a niepewność do powszechnych. Ponieważ
trudno jest znaleźć miarę niepewności, uznali ją za zjawisko bardziej skomplikowane.
Niepewność jest pojęciem szerszym, ryzyko – węższym. Ryzyko związane jest z działaniem
ludzkim, ma więc charakter dynamiczny, niepewność przeciwnie – nie posiada takiej cechy
(Jedynak, Szydło, 1997, s. 11-12). Ryzyko niesie ze sobą możliwość uzyskania korzyści oraz
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poniesienia straty. Ponieważ w efekcie podejmowanych działań ryzykowanych możliwe jest
osiągnięcie zysku, ryzyko zaliczane jest do warunków postępu gospodarczego, przyczynia się
do rozwoju przedsiębiorczości, skłania do doskonalenia wiedzy, podejmowania działań
innowacyjnych i efektywnych, jest więc zjawiskiem pozytywnym. Podejmowanie działań w
warunkach niepewności jest natomiast utrudnione, stąd przypisuje się jej charakter negatywny
względnie obojętny. Istnieje także wspólna cecha ryzyka i niepewności – to niepewność do
źródeł ryzyka, oznacza to, że niepewność jest przyczyną ryzyka (Minc, 1975, s. 230).
K.J. Arrow (laureat nagrody Nobla) w latach 1951-1979 opublikował wiele prac, które
zamieszczono w wydanym w 1971 roku zbiorze pt. Essays in the Theory of Risk-Bearing (Eseje
z teorii ryzyka). Rozprawy tego amerykańskiego ekonomisty stanowią niezbity dowód na to,
że wkomponowanie ryzyka i niepewności do nauk ekonomicznych przyczyniło się do ich
rozwoju.
Ryzyko i niepewność z punktu widzenia nauki o ubezpieczeniach rozpatrywali C.A.
Williams, Jr M.L. Smith i P.C. Young, którzy w swej pracy pt. Zarządzanie ryzykiem a
ubezpieczenia stali na stanowisku, że w definicjach niepewności przedstawiciele nauk
ekonomicznych akcentują niezdolność do przewidzenia skutków niektórych zdarzeń oraz
działań, czyli niemożność ich poznania z absolutną pewnością, natomiast w definicjach ryzyka
zwraca się uwagę na potencjalną zmienność zdarzeń, niemożność precyzyjnego przewidzenia
skutków wszelkich działań. Istotne znaczenie dla rozwoju nauk ekonomicznych oraz wzrostu
dobrobytu miało, ich zdaniem, uświadomienie rozległości i głębokości wpływu ryzyka i
niepewności na życie całych społeczeństw i funkcjonowanie gospodarki globalnej.
Kontrola, zarządzanie ryzykiem i niepewnością przynoszą wymierne korzyści w skali
mikro oraz makro. Niektóre rodzaje ryzyka kontrolować można działaniami prostymi (np.
odśnieżaniem ulic i chodników, zapinaniem pasów bezpieczeństwa w pojazdach), jednak
kompleksowe zarządzanie ryzykiem i niepewnością korzyści te zwielokrotnia (Williams,
Smith, Young, 2002, s. 27-28).
Ryzyko mierzalne traktowane jest jako ryzyko obiektywne, niemierzalną niepewność
ujmuje się natomiast jako aspekt ryzyka subiektywnego. W ten sposób budowane są związki
pomiędzy ryzykiem a niepewnością, które są pojęciami rozłącznymi, jednak w pewnym stopniu
zależnymi od siebie. Zwiększanie zasobu informacji zwiększa - zdaniem C.A. Williamsa, Jr
M.L. Smitha i P.C. Younga – przewidywalność zjawisk i obniża poziom niepewności, ale
poszerzanie i pogłębianej informacji nie prowadzi do zmniejszenia ryzyka. Tę interpretację
niepewności zaproponowaną przez nich odrzucił B. Hadyniak uważając, że autorzy ci określają
niepewność jako stan umysłu, a stany psychiczne pozostają poza obszarem zainteresowania
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nauk ekonomicznych. Według B. Hadyniaka niepewność rozumiana jako nieprzewidywalność
nie jest ani subiektywna, ani obiektywna, jest brakiem możliwości przewidzenia zdarzenia ze
względu na brak wiedzy (Hadyniak, 2010, s. 21).
O złożoności ryzyka świadczy fakt, że pojęcie to składa się z kombinacji trzech różnych
niepewności, tj.:
 niepewność zdarzenia (nieprzewidywalność zajścia),
 niepewność momentu (nieprzewidywalność terminu wystąpienia),
 niepewność skutku ( możliwość i wysokość korzyści lub straty).
Ustalenia te pozwoliły uznać, że ryzyko charakteryzuje się następującymi
właściwościami:
 wiąże się wyłącznie z przyszłymi zdarzeniami i skutkami,
 występuje brak możliwości precyzyjnego przewidzenia (niepewność) zdarzeń i skutków w
przyszłości,
 dotyczy wartości, które ludzie chcą zdobyć albo utrzymać
i są to jednocześnie, według B. Hadyniaka, podstawowe cechy ryzyka.
Wskazać także należy, że ryzyko charakteryzuje się szeregiem cech, które należy
określić, aby poprawnie je definiować, a cechami tymi są:
 źródło i przedmiot ryzyka,
 możliwe następstwa ryzyka,
 podjęcie ryzyka,
 przebieg ryzyka,
 możliwość manipulacji ryzykiem (Jedynak, Szydło, 1997, s. 14).
Na zakończenie podkreślić należy, że pojęcie ryzyka ma wiele interpretacji, zależnych
od dziedziny, której definiowane ryzyko dotyczy, a pojęcie to można spotkać w psychologii,
prawie, statystyce, ekonomii, ubezpieczeniach. Także pochodzenie tego pojęcia nie jest
jednoznaczne, przypuszcza się, ze pochodzi od słowa „riza”, które w starożytnym dialekcie
oznaczało rafę podwodną. Rafa podwodna definiuje ryzyko obrazowo, gdyż wizualnie zawiera
główne cechy ryzyka: nieprzewidywalność możliwość utraty dużej wartości zasobów,
uzyskanie dużej wartości w przypadku ominięcia rafy (Szczepański, 2011, s. 19).
Wyodrębnić można więc następujące koncepcje postrzegania ryzyka:
 koncepcja połączenia ryzyka z niepewnością, która mówi o złudzeniu i przypadkowości,
prowadzi do niedoskonałości rzeczywistości. A.H. Willet w 1901 roku stwierdził, że ryzyko
jest stanem otoczenia, które należy odnosić do stanu niepewności wystąpienia skutku, a nie
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do prawdopodobieństwa jego wystąpienia, jak twierdzono wczesnej. Ryzyko rozumiane
poprzez stan otoczenia uznawane jest za obiektywne oraz powiązane z subiektywnością,
 koncepcja F.H. Knighta mówiąca o teorii mierzalności mierzalnej i niemierzalnej, a jej
podstawą było określenie różnic między niepewnością związaną z ryzykiem, a
niepewnością sensu stricte (w ścisłym znaczeniu). Ryzyko więc to niepewność mierzalna,
natomiast sensu stricto to pojęcie niemierzalne,
 koncepcja opracowana przez Komisję ds. Terminologii Ubezpieczeniowej USA, według
której ryzyko to niepewność w warunkach dwóch lub więcej możliwości danego zdarzenia,
a także mierzalna niepewność, co do realizacji określonego celu. Komisja ta definiuje
ryzyko poprzez zagadnienie praktyki ubezpieczeniowej jako ubezpieczoną osobę lub
przedmiot,
 koncepcja K.J. Arrowa według której ryzyko to jeden z wymiarów niepewności,
 koncepcja K. Czerwińskiego, która określa ryzyko jako potencjalną możliwość poniesienia
straty będącej wynikiem błędu, przypadku, działania siły wyższej, oszustwa czy
nieskutecznego działania. Czerwiński określa ryzyko jako sumę tych zdarzeń i ich
konsekwencji; ryzyko to funkcja prawdopodobieństwa, że te konsekwencje wystąpią,
 koncepcja J. Mikołaja, który definiuje ryzyko jako coś z reguły niestałego, niemożliwego
do określenia, związanego z przebiegiem zjawiska. Ryzyko, niepewność i nieokreśloność
są częścią działania człowieka w danym środowisku,
 koncepcja określona przez Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu
Wewnętrznego, określająca ryzyko jako możliwość zaistnienia zdarzeniu, mającego wpływ
na realizację założonych celów. Ryzyko mierzone jest poprzez zdefiniowanie wielkości
skutków oraz prawdopodobieństwa jego określenia,
 koncepcja przedstawiona w normie PN-IEC 300-3-9, która definiuje ryzyko jako połączenie
częstotliwości i prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia niebezpiecznego i
konsekwencji, które są z nimi związane,
 koncepcja przedstawiona w normie PN-ISO 3100:2009, która definiuje ryzyko jako
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na
realizację założonych celów organizacji,
 koncepcja przedstawiona w normie PN-ISO 9001:2015, która modyfikuje definicje
przytoczoną w normie PN-ISO 3100:2009 i określa ryzyko jako wpływ niepewności,
ujmując ryzyko jako niepewność związaną z przyszłymi wydarzeniami lub wynikami
decyzji, które prowadzą do wystąpienia straty lub zysku (Jadczak, Ledzian, 2016, s. 42).
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W przepisach prawnych oraz w literaturze przedmiotu znaleźć można często zbieżne lub
wykluczające się definicje ryzyka, takie jak:
 możliwość wystąpienia sukcesu, jak i poniesienie straty,
 niebezpieczeństwo wystawienia szkody będącej obciążeniem poszkodowanego niezależnie
od poniesionej przez niego winy,
 zdarzenie niechciane, niemożliwe do określenia czy do niego dojdzie,,
 niepewność oczekiwanej wartości,
 wynik podejmowania decyzji dotyczących przyszłości (Szczepański, 2009, s. 20).
Z kolei nauki ekonomiczne wyszczególniają dwie definicje ryzyka:
 neutralną, która ukazuje ryzyko jako możliwość nieosiągnięcia zamierzonego wyniku,
 negatywną, która charakteryzuje ryzyko jako zagrożenie poniesienia straty, a także jako
niezrealizowanie celu, do którego dążono (Szczepański, 2011, s. 20).
Ryzyko podzielić można według różnych kryteriów (rys. 3.3.), a w przedsiębiorstwie
najistotniejszymi ryzykami są ryzyko operacyjne oraz ryzyko finansowe.

Ryzyko
przedsiębiorstwa

Finansowe

Operacyjne

Płynności

Wyniku

Procesowe

Kredytowe

Rynkowe

Stopy
procentowej

Organizacyjne

Walutowe

Systemowe

Ludzkie
Rys. 3.3. Podział ryzyka według kryterium operacyjnego i finansowego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Staniec,
Zawiła-Niedźwiecki, 2008, s. 35).

Zdarzeń
zewnętrznych
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Pogrupowanie

klasyfikacji

ryzyka

na

podstawie

możliwości

wpływu

na

przedsiębiorstwo, zakres oddziaływania oraz sfery działania przedstawione zostało tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Kryteria klasyfikacji ryzyka i jego rodzaje – podział pierwszy
Kryterium klasyfikacji
Możliwość wpływania na ryzyko




Przedmiot ryzyka









Charakter ryzyka






Zakres oddziaływania




Sfery działania przedsiębiorstwa





Rodzaj ryzyka
systematyczne – dotyczy zjawisk politycznych,
makroekonomicznych oraz makrospołecznych,
niesystematyczne – zależne jest od jakości działania
regulacyjnego
oraz
rzeczowo-finansowego
przedsiębiorstwa.
inwestycyjne – związane z działaniami inwestycyjnymi,
stopą zwrotu od zainwestowanego kapitału,
transakcyjne – dotyczy przeprowadzanych transakcji,
kredytowe – związane z warunkami spłat rat oraz
płynnością środków na spłatę rat,
papierów wartościowych – dotyczy inwestycji i
lokowania środków w papiery wartościowe,
kursu walutowego – dotyczy zmienności kursów walut,
stopy procentowej – dotyczy zmienności wysokości
stopy procentowej,
płynności finansowej – związane jest z utratą zdolności
do pokrywania bieżących zobowiązań.
gospodarcze – zachodzi w związku z połączeniem zmian
stóp procentowych ze zmianami gospodarki,
polityczne – związane z oddziaływaniem stanu
politycznego na aspekty ekonomiczne,
rynkowe – dotyczy zmian rynkowych, zmian wartości
aktywów,
bankowe – można podzielić na finansowe i
pozafinansowe, dotyczy każdej działalności i
rozwijającej się instytucji.
sektora, gałęzi, branży – związane z zachodzącymi
zmianami
przedsiębiorstwa – związane jest z prowadzeniem
działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej.
operacyjne – dotyczy niepewności przychodów i
przepływów operacyjnych,
finansowe
–
dotyczące
struktury
kapitału
przedsiębiorstwa,
łączne (całkowite) – jest to połączenie ryzyka
operacyjnego i finansowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Jadczak, Ledzian, 2016, s. 12).

Biorąc pod uwagę sposób postrzegania ryzyka, te związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa, ich pochodzenie oraz ryzyka ubezpieczeniowe, klasyfikację ryzyka,
przedstawić można jak w tabeli 3.2.
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Tabela 3.2. Kryteria klasyfikacji ryzyka i jego rodzaje - podział drugi
Kryterium klasyfikacji
Sposób postrzegania ryzyka





Ryzyko związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa


Sfery oddziaływania





Pochodzenie ryzyka





Skutki ryzyka




Rodzaj ryzyka
właściwe – dotyczące katastrof takich jak np. pożar,
powódź, tornado,
subiektywne – polega na indywidualnej ocenie
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia,
obiektywne – dotyczy braku możliwości
przewidzenia zjawisk mogących wystąpić w
przyszłości
stałe – obejmuje całą gospodarkę (np. inflacja,
bezrobocie),
zmienne – związane z procesami zachodzącymi w
danym przedsiębiorstwie (np. upadłość, strajki,
przestoje produkcji)
projektu
–
dotyczy
prawdopodobieństwa
przystosowania warunków technicznych realizacji
projektu (np. do innej firmy),
firmy – związane z niepoprawną kalkulacją i oceną
przyszłych warunków rynkowych
właścicieli – wynika z braku poszerzania wachlarza
asortymentu czy usług przedsiębiorstwa
systematyczne (zewnętrzne) – związane z siłami
zewnętrznymi, niepodlegającymi kontroli (np.
uzależnienie od sił przyrody, warunków
ekonomicznych danego rynku, rynku globalnego),
specyficzne (wewnętrzne, niesystematyczne) –
wynika z zamierzonego działania i może być
kontrolowane (zarządzanie, bankructwo, przepływ
surowców)
czyste – zachodzi, gdy przeciwieństwem do stanu
obecnego jest powstanie straty,
spekulacyjne – ma miejsce wtedy, gdy przyszłe
zdarzenia mogą doprowadzić do powstania strat
albo zysków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Jadczak, Ledzian, 2016, s. 12).

Zależność pomiędzy ryzykiem a niepewnością przedstawiono na rys. 3.4.
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Działanie

SUGERUJE

WYMUSZA

Ryzyko

Decyzja

POWSTAJE
Rys. 3.4. Zależność pomiędzy ryzykiem a niepewnością
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Madej, Michnik, Madej i Kurcz, 2015, s. 21).

Dla lepszego zrozumienia rozbieżności znaczenia pojęć ryzyko i niepewność istotne
jest zestawienie różnic, które przedstawiono w tabeli 3.3.
Tabela 3.3. Zestawienie różnic w pojęciach ryzyko i niepewność
Ryzyko
Niepewność
 zjawisko obiektywne, mierzalne
 zjawisko subiektywne, niemierzalne
 to stan świata
 to stan umysłu
 to zjawisko niepewności uświadomionej  to stan lub sytuacja charakteryzująca się
przez podmioty gospodarcze
brakiem pełnej znajomości jednostek
zmierzonego przedsięwzięcia i ich rozkładu
w zespole możliwych do wystąpienia
zdarzeń
 można zmierzyć prawdopodobieństwem  można mierzyć jedynie poziomem wiary i
wystąpienia,
przypuszczeń, czy dane zjawisko zajdzie
 występuje w krótkich odstępach czasu,
 występuje w długich odstępach czasu
 jego rezultat nie jest znany, ale możliwe jest  jego rezultat nie jest znany, a przewidzenie
zidentyfikowanie jego przyszłych rozwiązań,
jego przyszłych wystąpień nie jest możliwe,
 liczba potencjalnych scenariuszy w zakresie  dopuszcza nieskończoną ilość scenariuszy
kształtowania się wielkości docelowej jest
zdarzeń
ograniczona
 możliwość określenia wielkości szkód w  wystąpienie danego scenariusza nie ma
przypadku zajścia danych zdarzeń
związku z końcowym poziomem wielkości
docelowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Madej, Michnik, Madej i Kurcz, 2015, s. 20, 21).
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Można zatem stwierdzić, że ryzyko jest oceną stanu procesu w czasie, iloczynem
prawdopodobieństwa wystąpienia stanu niepożądanego i skutków następstw (np. finansowych
– strata, czasowych – opóźnienie, wysoka jakość- zadowolenie klienta), które mogą przynieść
stratę albo korzyść. Nieodłączną częścią ryzyka jest niepewność, która występuje wtedy, gdy
możliwe jest określenie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia, czasu oraz miejsca jego
wystąpienia. Przyjmuje się zatem, że niepewność jest warunkiem koniecznym i jednym ze
źródeł pochodzenia ryzyka, skłania ona do działania, co prowadzi do procesu decyzyjnego,
który obarczony jest zawsze ryzykiem.
3.2 Koncepcje ryzyka w naukach o zarządzaniu
W globalnej gospodarce i jej turbulentnym otoczeniu ryzyko jest wszechobecne. Jest
ono nierozerwalnie związane z każdym aspektem działalności człowieka. Zauważyć jednak
należy, że na przestrzeni dziejów znaczenie ryzyka powstawało i zmieniało się dostosowując
się do aktualnego poziomu rozwoju oraz stanu wiedzy. Wynikiem tego jest mnogość
perspektyw, z jakich można zjawisko ryzyka analizować – obecnie pojęcie to ma wiele znaczeń,
skojarzeń, synonimów, które występują w potocznym, jak również w naukowym języku.
Szczególnie istotnym jest więc dokładne, precyzyjne określenie tego pojęcia, szczególnie w
kontekście nauk o zarządzaniu w obszarze których powstaje niniejsza dysertacja
Ustalenie pochodzenia pojęcia ryzyko w języku polskim jest problematyczne, ponieważ
różne źródła wskazują na jego niejednoznaczną etymologię. Najprawdopodobniej pojęcie to
wywodzi się od włoskiego słowa „risico”, które oznacza możliwość, prawdopodobieństwo
poniesienia porażki, strat, czy też przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny,
wątpliwy, a także odważenie się na takie przedsięwzięcie (Zgółkowa, 2002, s. 316-317).
Prawdopodobne jest także, że słowo to pochodzi od słowa arabskiego „rizik” oznaczającego
utrzymanie zależne od łaski Boga lud od losu. Korzenie tego pojęcia sięgać mogą także słowa
perskiego „rozi” oznaczających chleb codzienny, los, a niektóre źródła wskazują także na
pochodzenie z niemieckiego słowa „Risiko” (Dubisz, 2008, s. 1108).
W literaturze przedmiotu istnieje liczna interpretacja pojęcia ryzyko z jego bogatą
semantyką, a analizując jego istotę należy wyjść od definicji najbardziej ogólnej, a dopiero w
dalszej kolejności przejść do rozważań bardziej szczegółowych.
Uniwersalne wyjaśnienie pojęcia ryzyko zawarte jest w słowniku języka polskiego
(Szymczak, 1993, s. 155-156), który podaje, że ryzyko, jak już wcześniej wspomniano, to
prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany,
niepewny, problematyczny. Słowami blisko związanymi z ryzykiem są: brak gwarancji,
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nieobliczalność, zagrożenie, niewiadoma, loteria czy hazard (Latusek, 2009, s. 475; Zgółkowa,
2002, s. 316-316; Marcinkowski, 2017, s. 57).
Ryzyko, rozumiane również jako prawdopodobieństwo uzyskania nieoczekiwanego
wyniku, związane jest z podjęciem określonej decyzji. W naukach ekonomicznych jest miarą
niepewności rezultatów oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonego zdarzenia,
traktowane są często jako możliwość poniesienia w przyszłości straty z powodu podjęcia
określonych

działań

(Borowiec

i

Marciniak,

2010,

s.

Ryzyko

847).

to

także

prawdopodobieństwo powstania szkody, która obciąża osobę poszkodowaną niezależnie od jej
winy, jeśli umowa lub przepisy prawa nie zobowiązywały innej osoby do wyrównania szkody.
Głównym

wyzwaniem

dla

menedżerów

współczesnych

przedsiębiorstw

jest

gwałtowność i zakres zmian, jakim obecnie podlega gospodarka w skali globalnej, a także
lokalnej. Otoczenie przedsiębiorstw ma charakter dynamicznie zmieniający się, przemiany
sprawiają, że przedsiębiorstwa różnie zachowują się. Szybkie identyfikowanie oraz ocena szans
i zagrożeń rozwojowych przedsiębiorstw jest niezbędnym czynnikiem optymalizacji bieżących
i strategicznych decyzji, które podejmowane są na różnych szczeblach zarządzania
przedsiębiorstwem. Niejednokrotnie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
menadżerowie zmuszani są do podejmowania decyzji i działań obciążanych ryzykiem, w
związku z czym każdy z nich, nawet podświadomie, dokonuje oceny ryzyka. W dobie dużej
zmienności, aspekt ryzyka musi być uwzględniany w sposób sformalizowany poprzez proces
zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem to skoordynowane działania dotyczące
kierowania i nadzorowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do ryzyka. Zarządzanie ryzykiem
(zarządzanie ryzykami) jest to podejmowanie decyzji i realizacja działań prowadzących do
osiągnięcia przez przedsiębiorstwo akceptowalnego poziomu ryzyka. W praktyce zarządzanie
ryzykiem utożsamiane jest z procesami diagnozy i sterowania ryzykiem, których celem jest
intencjonalne

zapewnienie

stabilnych

wyników

przedsiębiorstwa

oraz

stworzenie

uwarunkowań dalszego rozwoju (źródło: encyklopedia zarządzania). Zarządzanie ryzykiem jest
kluczowym procesem i częścią dobrej praktyki biznesowej oraz środkiem do doskonalenia
działań operacyjnych.
Zarządzanie przedsiębiorstwem to ciągły proces podejmowania decyzji, które mają
różny horyzont czasowy i dotyczą różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a łączy
je wspólna cecha – obarczone są ryzykiem i niepewnością. W działalności każdego
przedsiębiorstwa wyróżnić można trzy główne rodzaje decyzji:
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 decyzje inwestycyjne – dotyczy działalności inwestycyjnej, której efektem są aktywa
rzeczowe przedsiębiorstwa (ich struktura, rodzaj i charakter) i wiąże się z nimi ryzyko
inwestycyjne,
 decyzje operacyjne – występują w sferze zarządzania operacyjnego i obejmują m.in. takie
zagadnienia, jak polityka handlowa (stosowanie odroczonych terminów płatności), polityka
tworzenia i podtrzymywania relacji z dostawcami czy kooperantami; generują one ryzyko
operacyjne,
 decyzje finansowe – wiążą się z wyborem rodzaju, rozmiaru i struktury źródeł finansowania
działalności przedsiębiorstwa (ich efektem jest struktura, charakter i rodzaj pasywów), a
ryzyko z nimi związane to ryzyko finansowe.
Ryzyko interpretować można jako prawdopodobieństwo wystąpienia odchylenia od
wartości oczekiwanej w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze zewnętrznym lub
wewnętrznym. Równie ciekawą definicją jest stwierdzenie, które wywodzi się z podejścia
matematycznego, które mówi, że ryzyko to iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia
zdarzenia (powodującego odchylenie) oraz skutków, jakie powoduje.
Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu wskazuje, że ryzyko w działalności
podmiotów gospodarczych jest przedmiotem dyskusji i rozważań wielu teorii i koncepcji z
zakresu nauk o zarządzaniu. Ryzyko to niezwykle złożony, wieloobszarowy konglomerat, który
można analizować z różnych punktów widzenia, aspektów, kryteriów i kwestii. Niezbędne
wydaje się zatem dokonanie krytycznego przeglądu i systematyzacji teorii użytecznych w
kontekście badań nad ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw.
A zatem ryzyko stanowi pewien stan pomiędzy pewnością a niepewnością, w którym z
wykorzystaniem odpowiednich metod możliwe jest oszacowanie szans wystąpienia zdarzeń
mających znaczenie dla przedsiębiorstwa. Konserwatywne podejście wymaga posługiwania się
rachunkiem prawdopodobieństwa, zaś samo ryzyko traktowane jest wtedy jako zmienna
losowa. W świetle zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w warunkach kooperencji, z
uwagi na dużą zmienność i niepewność warunków otoczenia procesów gospodarczych, często
niemożliwe jest opieranie się wyłącznie na tak zasadniczych założeniach.
Na gruncie trudności w tym względzie powstały dwie alternatywne koncepcje ryzyka,
tj. negatywna i neutralna (rys. 3.5.) (Jajuga, 2007, s. 13-14; Pleczeluk, 2011, s. 45-48;
Urbanowska-Sojkin ,2012, s. 35-36; Zasępa, 2013, s. 35-36).
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Ryzyko

Koncepcja negatywna

Koncepcja neutralna

Prawdopodobieństwo porażki,
poniesienia straty,
nieosiągnięcia celu

Brak pewności co do
przyszłych rezultatów, które
mogą być pozytywne, neutralne
oraz negatywne

Rys. 3.5. Koncepcje ryzyka w naukach o zarządzaniu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Jajuga, 2007, s. 13-14; Pleczeluk, 2011, s. 45-48;
Urbanowska-Sojkin, 2012, s. 35-36; Zasępa, 2013, s. 35-36).

Koncepcja negatywna – według tej koncepcji istotą negatywnego podejścia do ryzyka
jest jego bliska relacja z pojęciem zagrożenie. Ryzyko kojarzone było z zagrożeniem ze strony
sił natury już od czasów starożytnych, i na bazie tych pierwotnych skojarzeń wyrosła koncepcja
negatywna, opierająca się na rozumieniu ryzyka jako możliwości, że coś się nie uda, odważaniu
się na przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany względnie stanowi niebezpieczeństwo, a
także jako prawdopodobieństwo powstania szkody. Koncepcja negatywna kojarzy badane
pojęcie z niekorzystnymi określeniami takimi, jak zagrożenie, niebezpieczeństwo, strata,
szkoda (Małkowska-Borowczyk, 2012, s. 9-10). To podejście do ryzyka niejednokrotnie
wykorzystywane jest jego celów wskutek oddziaływania różnych sił w jego otoczeniu
wewnętrznym, jak i zewnętrznym (Urbanowska-Sojkin, 2012, s. 35-36).
Koncepcja neutralna – opiera się na założeniu, że ryzyko łączy w swej istocie elementy
zarówno negatywne, jak i pozytywne. W jej ramach dominuje ujęcie ryzyka jako stanu braku
pewności co do oczekiwanych w przyszłości skutków określonych zdarzeń, a skutki te mogą
być zarówno pozytywne, jak i negatywne, w związku z czym ryzyko wiąże się z szansą
osiągniecia zarówno zysku, jak i straty. Możliwe jest także wystąpienie efektu innego niż
zamierzony, ale bez oceny, czy efekt ten będzie pozytywny czy też negatywny (MałkowskaBorowczyk, 2012, s. 10-11).
W oparciu o tę koncepcję wspomnieć należy o definicji ryzyka przedstawionej przez
Rudawską (Rudawska, 2013, s. 148-149), według której ryzyko to prawdopodobieństwo
wystąpienia odchylenia od wartości oczekiwanej w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze
wewnętrznym lub zewnętrznym. Wskazuje ona jednak, że z uwagi na dualny charakter ryzyka
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(tabela 3.4.) odchylenia od wartości oczekiwanej mogą być nie tylko „in minus”, ale także „in
plus”, czyli nie muszą oznaczać straty, niebezpieczeństwa czy dodatkowych kosztów. Z tego
punktu widzenia ryzyko rozumiane jest jako możliwość osiągnięcia korzyści, szansa, która jeśli
nie zostanie odpowiednio wykorzystana, przyczynić się może do zwiększenia wartości
przedsiębiorstwa na rynku.

Tabela 3.4. Dwubiegunowy charakter ryzyka
Ryzyko jako strata
 Ile można stracić na tym ryzyku?
 Jak uniknąć ryzyka?
 Jak zabezpieczyć się przed
negatywnymi skutkami?

Ryzyko jako możliwość
 Ile można zyskać na tym ryzyku?
 Jak przygotować się na ryzyko?
jego  Jak wykorzystać szanse, które niesie
ryzyko?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Rudawska 2013, s. 149; Marcinkowski 2017, s. 63).

Obydwie koncepcje (negatywna, neutralna) są użyteczne w przypadku badań
dotyczących ryzyka występującego w działalności gospodarczej (Jajuga 2007, s. 13-14).
Ryzyko stanowi bowiem zagrożenie, które przedsiębiorstwa starają się niwelować, z drugiej
strony przedsiębiorstwa świadome są pozytywnej strony ryzyka, dzięki której występuje
możliwość osiągania większych korzyści, w przypadku podejmowania działań obarczonych
ryzykiem. Strona, która podejmuje ryzyko, zgodnie z koncepcją neutralną, uzyskuje nagrodę w
postaci zwiększonej korzyści, zawierającej premię za podjęcie ryzyka.
Istotną rolę dla ryzyka działalności przedsiębiorstwa odgrywa także otoczenie rynkowe,
które w literaturze przedmiotu dzieli się na:
 otoczenie bliższe – to ta część rynku, z którą przedsiębiorstwo utrzymuje kontakt
bezpośredni, lub od którego jest w danym momencie uzależnione; istotną rolę odgrywają
tu kluczowi partnerzy i ich wiarygodność, odporność na zawirowania rynkowe,
dywersyfikacja dostawców i odbiorców, segmenty klientów, kanały dystrybucji,
wiarygodność (Osterwalder, Pigneur, 2010, s. 8),
 otoczenie dalsze – to ta część rynku, która nie została zdobyta przez przedsiębiorstwo, ale
pozostaje w zasięgu możliwości, czyli alternatywni dostawcy, odbiorcy, kooperanci, jak
również tzw. kontekst szerokiego rynku, czyli wszystkie czynniki rynkowe niezwiązane
bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, lecz mogące wywierać wpływ pośredni.
Otoczenie dalsze odgrywa kluczową rolę jako obszar ucieczki w sytuacji, gdy wystąpią
nieprzewidziane zdarzenia w otoczeniu bliższym, a najwyższe kierownictwo powinno
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analizować na bieżąco możliwości ekspansji w otoczeniu dalszym przedsiębiorstwa, aby
szybko i skutecznie reagować na zmiany w otoczeniu bliższym.
Podsumowując, autor uważa, że w kontekście badań prowadzonych nad ryzykiem w
procesie kooperencji międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw słuszne wydaje się zastosowanie
założeń negatywnej koncepcji ryzyka, która jak najbardziej odzwierciedla złożoną
rzeczywistość

gospodarczą

otaczającą

współpracujące,

a

zarazem

konkurujące

przedsiębiorstwa. Zaznaczyć należy, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w dzisiejszych
czasach, niezależnie od przejętej strategii współdziałania, w świetle wieloaspektowej
problematyki kooperencji, traktują ryzyko przede wszystkim jako zagrożenie, potencjalne
niebezpieczeństwo, którego należy unikać, względnie ograniczać, dążąc do stabilności
procesów umożliwiających osiągnięcie wspólnych celów i rozwój kooperencji.
3.3 Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej stoją obecnie przed wieloma
wzywaniami. Prowadząc działalność gospodarczą w warunkach globalizacji i nasilającej się
konkurencji muszą radzić sobie z permanentnym wzrostem cen surowców i materiałów,
rosnącymi wymaganiami klientów, niedoborem pracowników liniowych i wyspecjalizowanej
kadry zarządzającej. Aby podołać tym problemom i jednocześnie być konkurencyjnym,
przedsiębiorstwa nawiązują rożne relacje międzyorganizacyjne (kooperacyjne, kooperencyjne,
stawiają na rozwój wysokich technologii, np. rozwój koncepcji przemysłu 4.0), poszerzają
rynki zbytu, stosują różne metody finansowania, wprowadzają innowacje, co wiąże się jednak
ze wzrostem poziomu ryzyka i niepewności.
Chcąc utrzymać swą pozycje na rynku przedsiębiorstwa muszą zatem nauczyć się
wykorzystywać instrumenty pozwalające na zwiększanie bezpieczeństwa zarówno na szczeblu
operacyjnym, jak i strategicznym. Wzrasta więc znaczenie systemu zarządzania ryzykiem,
które pozwala na identyfikację źródeł ryzyka, a także na opracowanie konkretnych procedur,
w zależności od możliwych scenariuszy zdarzeń (Sobolewski, Marcinkowski 2017, s. 144).
Ryzyko wynika z braku kompletnych i pewnych informacji, związane jest
nierozerwalnie z procesem podejmowania decyzji, bowiem brak pewności co do skutków
podejmowanych decyzji towarzyszy każdej działalności gospodarczej, szczególnie we
współpracy kooperencyjnej przedsiębiorstw. Zarządzanie ryzykiem ma więc strategiczne
znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ ukierunkowane jest na wczesne
zidentyfikowanie tych obszarów ryzyka, które w dłuższej perspektywie pozwolą na
wykorzystanie istniejących potencjałów, bądź też stworzenie nowych, umożliwiających dalsze
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funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ryzyko wpisane jest na stałe w działalność każdego
przedsiębiorstwa, ale zarówno zakres jak i skutki ryzyka podejmowanego przez
przedsiębiorstwo są zróżnicowane, a ich poziom wynika głównie z rodzaju prowadzonej
działalności. Ryzyka nie można wyeliminować, można je jednak rozpoznać, aby nim zarządzać,
ograniczając podejmowanie błędnych decyzji, ponoszenie strat czy też odchodzenie od
wytyczonych w przedsiębiorstwie celów.
Ryzyko to zjawisko powszechne, występuje w różnorodnych sytuacjach i przyjmuje
różny wymiar w zależność od kontekstu, w którym występuje. Z tego powodu brak jest jednej
spójnej definicji, która identyfikowałaby wszystkie płaszczyzny jego istnienia. W pojęciu
ryzyka może kryć się niedobór informacji o poszczególnych elementach relacji przyczynaskutek, przez co ryzyko definiować można jako deficyt informacji co do możliwości
osiągnięcia określonych celów (Kaczmarek, 2008, s. 53).
A zatem ryzyko stanowi portfolio wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych
mających wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Źródłem ryzyka mogą być
negatywne zdarzenia bezpośrednie, które powodują, że nie można osiągnąć zamierzonych
celów oraz szanse umożliwiające realizację celów.
Początki zarządzania ryzykiem sięgają lat sześćdziesiątych minionego wieku, kiedy to
Douglas Barlow w firmie Massey Fergusson powiedział: „Zarządzanie jest zarządzaniem
ryzykiem” (Shaw, 2005, s. 78). Holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem sięga natomiast
początków lat siedemdziesiątych minionego wieku, kiedy to Gustaw Hamilton reprezentujący
Atatsfoeretag (szwedzka agencja rządowa zarządzająca przedsiębiorstwami publicznymi)
wprowadził tzw. „risk management circle”, czyli krąg zarządzania ryzykiem opisujący
współdziałanie wszystkich elementów procesu zarządzania ryzykiem (ocena, kontrola,
finansowanie i komunikacja) w szwedzkich spółkach należących do państwa. Pierwszoplanową
rolę zarządzanie ryzykiem osiąga na świecie w XXI wieku.
Z praktycznego punktu widzenia zarządzanie ryzykiem postrzega pozytywną jak i
negatywną stronię ryzyka, zaś jego celem jest wykorzystanie pozytywnego aspektu ryzyka oraz
ochrona i przygotowanie na zmaterializowanie się negatywnego ryzyka. Wywiera nacisk
strategiczny, który rozciąga się na wszystkie funkcje zarządzania. Wykorzystuje ryzyko do
zdobycia przewagi nad konkurencją poprzez poznanie głównych jego wymiarów oraz
udoskonalenie sposobów postepowania w obliczu materializacji ryzyka. Powoduje to dla
przedsiębiorstwa powstanie wartości dodanej oraz wzrost jego wartości, zaś zabezpieczanie się
przed ryzykiem zakłada, ze ryzyko niesie ze sobą niebezpieczeństwo i jego celem jest ochrona
przed zmaterializowaniem się tego ryzyka. W ocenie ryzyka uwzględnia się tylko aspekt
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finansowy, skupiając się głównie na wykorzystaniu ubezpieczeń, czyli jest zorientowane na
produkt, a nie na skutki. Powoduje to dla przedsiębiorstwa zmniejszenie zmienności dochodów
lub przepływów pieniężnych, a tym samym jego wartości (Staniec, 2015, s. 263). Czyli
zabezpieczanie się przed ryzykiem to tylko jeden z elementów zarządzania ryzykiem.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie tendencje w sposobie podejścia do
zarządzania ryzykiem:
1. Zarządzanie ryzykiem jako synonim zarządzania ubezpieczeniami, zajmuje się tylko
ryzykiem podlegającym ubezpieczeniu (pochodzi z obszaru angielskojęzycznego),
2. Zarządzanie ryzykiem jako część zintegrowanego systemu zarządzania organizacją – jest
to kształtowanie polityki ryzyka w celu obniżenia kosztów związanych z opłacaniem
składek ubezpieczeniowych poprzez stosowanie środków zapobiegających powstaniu
szkody (system rozwinięty w USA) oraz traktowanie ryzyka jako elementu procesu
decyzyjnego w przedsiębiorstwie (podejście rozwinięte w obszarze niemieckojęzycznym
(Haller 1986, s. 15).
Zasadniczymi celami zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest (Rogowski,
Michalczewski, 2005, s. 15):
 wskazanie źródeł ryzyka,
 oszacowanie ryzyka,
 wypracowanie odpowiednej strategii postepowania.
Zatem możliwe jest dwutorowe podejście do zarządzania ryzykiem w zależności od
celów stawianych przez dane przedsiębiorstwo:
 po pierwsze – może być ochroną przed zagrożeniami – czyli może zabezpieczać przed
zmianami regulacji prawnych, chronić przed utratą image, spadkiem ratingu,
minimalizować skutki katastrof,
 po drugie – może stanowić pomoc w biznesie, czyli optymalizować zdolność do
podejmowania ryzyka, wskazywać na efektywne wykorzystywanie asekuracji,
wspomagać zarządzanie wartością, optymalizować wykorzystanie kapitału.
W obecnych czasach w literaturze przedmiotu pojawia się coraz więcej nowych podejść
do zarządzania ryzykiem, a można je sklasyfikować w trzech płaszczyznach:
1. Tradycyjnej – koncentruje się na terminologii związanej z ryzykiem i ukazywaniu relacji,
jakie zachodzą miedzy pojęciem ryzyko a niepewność, zagrożenie, niebezpieczeństwo,
2. Rzeczowej –charakterystyczna dla myśli ubezpieczeniowej, stanowi o materializacji
ryzyka ubezpieczanego,
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3. Przyczynowo – skutkowej – charakterystyczna dla współczesnych nurtów zarządzania,
w którym ryzyko to pochodna istnienia i aktywizacji określonych przyczyn, a analiza
potencjalnych skutków ryzyka skłania do podejmowania działań i wykorzystywania
metod, które pozwolą właściwie nimi zarządzać.
W ścisłym znaczeniu zarządzanie ryzykiem to organizowanie, czyli przydzielanie pracy,
usprawnień, zasobów i przewodzenie, motywowanie pracowników oraz identyfikacja,
szacowanie, monitorowanie i kontrola podejmowanych działań, a więc realizacja istotnych
funkcji zarzadzania.
W szerokim znaczeniu zarządzanie ryzykiem realizuje wszystkie funkcje określone
przez H. Fayola (Mahleshwari, 2002, s. 27). Jego nadrzędnym celem jest rozpoznawanie i
uwzględnianie przyszłych szans i zagrożeń, pozwalających przedsiębiorstwu na bazowanie na
szansach i unikanie zagrożeń w przyszłości. Dotyczy analizy informacji retrospektywnej oraz
informacji pochodzącej z otoczenia w celu trafnej estymacji stanów przyszłych. Jest zatem
postepowaniem, które ma celu kształtowanie struktur, funkcji, procesów tak, aby
przedsiębiorstwo mogło skutecznie reagować na pojawiające się ryzyko, trafnie dokonywać
rozpoznawania zagrożeń i skuteczniej je eliminować oraz zauważać pojawiające się szanse.
Początek XXI wieku to dynamiczny wzrost zainteresowania zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie, ale za prekursora współczesnych badań nad problematyką zarządzania
ryzykiem uznaje się Beck’a (1992, s. 19-21). Wyszedł on z założenia, że we współczesnym
świecie, wraz z bogaceniem się społeczeństw, wzrasta systematycznie liczba występujących
zagrożeń. Zauważył on, że ryzyko należy rozumieć jako sposób radzenia sobie z niepewnością
oraz potencjalnymi zagrożeniami wywołanymi i związanymi z postępującym rozwojem, nie
tylko technologicznym.
Opisując proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie zwrócić należy uwagę na
koncepcję Merna i Al-Thanie’ego (2011, s. 3-4), którzy zauważają, że proces zarządzania
ryzykiem pozwala na zarządzanie ryzykiem. Aby proces ten był efektywny, powinien dotyczyć
każdego poziomu przedsiębiorstwa, w tym także szczebla korporacyjnego (ustalenie polityki),
strategicznego (określanie kierunku działania), a także projektowego (rys. 3.6.).
Nowoczesny system zarządzania ryzykiem wymaga uwzględniania interakcji oraz
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi poziomami. Stwierdzić należy, że choć
zarzadzanie ryzykiem związane jest ze wszystkimi poziomami zarządzania przedsiębiorstwem,
to przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi warstwami nie musi przebiegać zgodnie z
zasadą góra-dół bądź dół-góra. Można powiedzieć, iż jedynie klasyfikacja i kategoryzacja
ryzyka w takim ujęciu pozwala na dostatecznie szeroką, a jednocześnie skuteczną analizę
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ryzyka występującego w przedsiębiorstwie, w którym dominują wewnętrzne czynniki ryzyka,
co w dalszej kolejności pozwala na ustalenie najbardziej podatnych na ryzyko obszarów
przedsiębiorstwa, a także na opracowanie i zaimplementowanie efektywnych strategii
działania.

Ryzyko długoterminowe,
mała szczegółowość
Korporacyjny

Strategiczny

Projektowy

Zarządzanie
ryzykiem

Ryzyko krótkoterminowe,
duża szczegółowość

Rys. 3.6. Zarządzanie ryzykiem a poziomy przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Merna, Al.-Thani, 2011, s. 3].

Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie to centralny element zarządzania
strategicznego każdego przedsiębiorstwa, bowiem stanowią rozważania dotyczące specyfiki
ryzyka, które związane są one bezpośrednio z zarządzaniem ryzykiem. Jest to proces, w obrębie
którego każde przedsiębiorstwo rozwiązuje w sposób zorganizowany problemy związane z
ryzykiem towarzyszącym jego działalności w taki sposób, aby działalność ta, zarówno w
poszczególnych obszarach była traktowana jako ciągłość i przynosiła trwałe korzyści (Sitek,
2009, s. 29).
Zarządzanie ryzykiem oznacza identyfikowanie potencjalnych zdarzeń bądź sytuacji,
szacowanie ich skutków oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia, określenie i zastosowanie
odpowiednich sposobów reagowania oraz monitorowanie ryzyka. Nadrzędnym jego celem jest
zapewnienie osiągnięcia założonych przez przedsiębiorstwo celów (Korombel, 2013, s. 43)
(rys. 3.7.).
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1. Zmniejszenie niepewności w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
2. Zapewnienie ciągłości produkcji i obrotu
rynkowego
3. Zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka
bankructwa
4. Promowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa
5. Realizacja celów przedsiębiorstw

Kreowanie wartości
dodanej
przedsiębiorstwa –
maksymalizacja
korzyści i
minimalizacja kosztów

Rys. 3.7. Główne cele implementacji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Brancia, 2011, s. 226).

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa to podejmowanie decyzji oraz realizowanie
działań zmierzających do osiągnięcia akceptowalnego poziomu ryzyka (Jajuga, 2005, s. 15).
Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej stanowić może identyfikację zdarzeń
mogących stwarzać zagrożenie dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa, a także planowanie
zabezpieczeń mających na celu ograniczenie negatywnych skutków zaistniałego ryzyka
(Wójcik-Mazur, 2012). Głównym celem zarządzania ryzykiem jest więc poprawa wyników
finansowych przedsiębiorstwa oraz zapewnienie takich warunków działania, aby nie poniosło
ono większych strat niż założono. Zarządzanie dotyczy rozpoznawania rodzaju ryzyka, z jakim
dane przedsiębiorstwo może mieć do czynienia, jego pomiaru i kontroli (Kaczmarek, 2009, s.
95). Podkreślić przy tym należy, że zarzadzanie ryzykiem nie jest przedsięwzięciem
jednorazowym, ale procesem, którym dane przedsiębiorstwo powinno systematycznie
zarządzać (Jajuga, 2009, s. 26). Porządkując kolejne etapy w celu opanowania ryzyka, dokonać
można systematyki procesu zarządzania ryzykiem, a poszczególne etapy zarządzania ryzykiem
w każdym obszarze przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 3.5.
Podkreślić należy, że w wielu przedsiębiorstwach zarządzanie ryzykiem ma charakter
fragmentaryczny i umiejscowiony jest w różnych obszarach funkcjonalnych i na różnych
szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Powstała więc potrzeba stworzenia jednolitego
profilu ryzyka w przedsiębiorstwie oraz zastąpienia rozporoszonego podejścia do ryzyka
bardziej holistycznym ujęciem problemu. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez
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wdrożenie koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem, często określonego jako
zintegrowane zarządzanie ryzykiem, tzw. ERM (Enterprise Risk Management) (ŚwiatowiecSzczepańska, 2012, s. 120).
Tabela 3.5. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Etapy zarządzania ryzykiem
Identyfikacja ryzyka

Analiza ryzyka

Sformułowanie wariantów
możliwych rozwiązań
Ocena ryzyka
(oszacowanie poziomu ryzyka)

Sterowanie ryzykiem
(decyzje i działania dotyczące
ryzyka)

Kontrola, monitorowanie i
ocena podjętych działań

Realizowane działania
 określenie przyczyn ryzyka,
 określenie rodzaju ryzyka,
 charakterystyka zidentyfikowanych rodzajów ryzyka,
 stwierdzenie potencjalnych następstw,
 wskazanie podmiotów dotkniętych ryzykiem.
 określenie prawdopodobieństwa zaistnienia stanu, w którym
ryzyko jest wyższe niż poziom progowy,
 określenie konsekwencji określonego zdarzenia poprzez
skwantyfikowanie ich skutków.
 sformułowanie potencjalnych wariantów,
 analiza wszystkich nakładów i kosztów oraz skutków
poszczególnych wariantów.
 stwierdzenie
gotowości
oraz
określenie
zdolności
przedsiębiorcy/menadżera do podejmowania ryzyka,
 określenie rzeczywistego poziomu ryzyka,
 systematyka możliwych rozwiązań do opanowania ryzyka.
 dobór właściwych narzędzi i metod,
 określenie priorytetów,
 wykorzystanie najlepszej kombinacji,
 ocena i komunikacja strategii ograniczania lub zapobiegania
ryzyku.
 ciągle monitorowanie rozpoznanych oraz potencjalnych rodzajów
ryzyka,
 sprawdzenie i ocena skuteczności podjętych działań,
 wprowadzenie ewentualnych zmian lub nowe ukształtowanie
procesu zarządzania ryzykiem,
 konsekwentne stosowanie rozwiązań zakończonych sukcesem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Kaczmarek, 2008, s. 98 oraz Korombel, 2007, s. 79).

Definiując ERM wskazać należy, że jest to proces dotyczący zagrożeń oraz szans
wpływających na tworzenie lub utrzymanie wartości dodanej, który jest realizowany zarówno
przez menedżerów, jak i pracowników przedsiębiorstwa. Cele nadrzędne zintegrowanego
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie to identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą
wywierać wpływ na przedsiębiorstwo, utrzymywanie ryzyka w granicach akceptowalnych oraz
zapewnienie wystarczającej pewności wykonania założonych przez przedsiębiorstwo zadań
(Moeller, 2007, s. 50-60). Zaznaczyć także należy, że problematyka ERM dotyczy szerokiego
spektrum jednostek – nie tylko przedsiębiorstw, ale także szpitali, szkół, uniwersytetów i wielu
innych instytucji publicznych.
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Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z koncepcją ERM zarządzanie ryzkiem
przedsiębiorstwa powinno koncentrować się na osiąganiu celów w następujących czterech
kategoriach (Moeller, 2007, s. 50-60):
1. Strategicznej – związanej z celami na najwyższym poziomie, korespondującej z misją
przedsiębiorstwa,
2. Operacyjnej – dążącej do efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów,
3. Sprawozdawczości – zapewniającej maksymalną wiarygodność,
4. Zgodności – uwzględniającej obowiązujące przepisy prawa.
Zgodnie z tą koncepcją ERM określić można jako proces składający się z ośmiu etapów
(Arena i in., 2010, s. 661):
1. Określenie stosunku przedsiębiorstwa do ryzyka.
2. Ustalenie celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.
3. Rozpoznanie zdarzeń stanowiących wewnętrzne i zewnętrzne szanse i zagrożenia.
4. Ocena ryzyka z uwzględnieniem szacunku prawdopodobieństwa i konsekwencji
wystąpienia zdarzeń.
5. Opracowanie działań dostosowawczych do indywidualnego stosunku do ryzyka, będących
odpowiedzią na wystąpienie zdarzeń.
6. Stosowanie działań kontrolnych określonych w procedurach.
7. Zapewnienie mechanizmów pozwalających na skuteczny przepływ informacji wewnątrz
przedsiębiorstwa.
8. Monitorowanie dążące do poprawy efektywności działania całego systemu zarządzania
ryzykiem (rys. 3.8.)
System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie analizować także można z
perspektywy zintegrowanej struktury przedstawionej na rys. 3.9. Zgodnie z koncepcją
Chapmana (2011, s. 174) w ramach systemu ERM należy wyróżnić siedem ciągłych,
następujących po sobie etapów:
1. Określenie procesów zarządczych mających na celu pomiar i zarządzanie ryzykiem,
2. Określenie mechanizmów kontroli wewnętrznej celem ochrony udziałowców i inwestorów,
3. Kompletacja opracowanych wcześniej mechanizmów z wykorzystaniem zasobów
wewnętrznych lub zewnętrznego wsparcia,
4. Określenie norm systemu zarządzania ryzykiem,
5. Ustanowienie polityki systemu zarządzania ryzykiem opisującej znaczenie systemie w
kontekście osiągania celów strategicznych,
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6. Opracowanie procedur zarządzania ryzykiem wspartych narzędziami komunikacji,
monitoringu, oceny i konsultacji,
7. Identyfikacja źródeł zagrożeń dotyczących wewnętrznych procesów i otoczenia
zewnętrznego.

Monitorowanie

Ocena ryzyka

Informacja i
komunikacja

Identyfikacja
zdarzeń

Otoczenie
wewnętrzne

Reakcja na
ryzyko

Ustalenie celów

Otoczenie
wewnętrzne
Rys. 3.8. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Arena i in., 2009, s. 661, Marcinkowski, 2017, s. 70).

Analiza i ocena ryzyka coraz częściej wynika z wdrażanych w przedsiębiorstwach
standardów znormalizowanych, które wymagają oszacowania ryzyka ich działalności. Ryzyko
występuje we wszystkich procesach systemu zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem jest
więc nie tylko narzędziem służącym do identyfikacji zagrożeń i szans, ale przede wszystkim
do podejmowania ryzyka w sposób świadomy.
Podejście oparte na ryzyku zawarte jest w normie ISO 9001:2015 wdrożono do
stosowania w roku 2015 i widoczne jest w wielu rozdziałach normy.
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1.

Procesy zarządcze
(nadzór zarządu)

2.

Kontrola wewnętrzna

3. Implementacja
(zasoby wewnętrzne lub wsparcie zewnętrzne)

4.

Konstrukcja systemu zarządzania ryzykiem

6.

Polityka ryzyka

Polecenie i
zaangażowanie
Polityka
Projekt
Poprawa

Cykl
Deminga

Ustanowienie
polityki

Implementacja

Kontrola

7. Procedury systemu zarządzania ryzykiem
(przyrostowe fazy powtarzającego się procesu)
Komunikacja i konsultacje

Ustalenie
kontekstu

Identyfikacja
ryzyka

Analiza
ryzyka

Ocena
ryzyka

Działania
zapobiegawcze

Monitoring i ocena

5.

Źródła ryzyka

Wewnętrzne procesy przedsiębiorstwa

Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa

Rys. 3.9. Struktura zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Chapman, 2011, s. 175, Marcinkowski, 2017, s. 72).

Główną zmianą wprowadzoną do tej znowelizowanej normy było ustanowienie jednolitego
podejścia do oceny ryzyka i nie traktowanie działań zapobiegawczych jako odrębnego
wymagania systemu zarządzania. W normie tej pojawiły się m.in. wymagania dotyczące
podejścia procesowego opartego na ryzyku, które są wykorzystywane do:
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 podejmowania decyzji,
 określenia zakresu planowania procesu i niezbędnego nadzoru,
 poprawy skuteczności systemu zarządzania jakością.
We wcześniejszych wydaniach normy ISO 9001 funkcjonowało pojęcie działań
zapobiegawczych, które miało na celu „wyeliminować przyczyny względnie zminimalizować
możliwość wystąpienia potencjalnych niezgodności” (pkt. 8.5.3. ISO 9001:2008).
W nowym wydaniu zastosowano podejście oparte na ocenie ryzyka, pojęcie
zapobiegania traktowane więc już jako część procesu związanego z zarządzaniem
przedsiębiorstwem, które jest podejściem polegającym na wcześniejszej identyfikacji zagrożeń
i podejmowaniu działań zapobiegawczych lub ograniczających niepożądane skutki. W
systemie zarządzania działanie zapobiegawcze stanowi więc element zarządzania ryzykiem.
Przedstawione powyżej uwarunkowania wykazują, iż aktualne podejście do zarządzania
oparte na ryzyku wpisane jest w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością.
Pojęcie ryzyka i zagrożeń ujęte jest w normie ISO 31000 definiuje ryzyko jako:
 niepewność związaną ze zdarzeniem lub działaniem, które wpłynie na zdolność realizacji
celów,
 szansę, wyrażoną w wielkościach prawdopodobieństwa i skutków, że coś wydarzy się, co
będzie miało wpływ na cele,
 kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia wydarzenia i jego skutków.
Ze względu na fakt, iż ryzyko zostało ujęte w normie ISO 9001:2015, autor uznał, iż
omawianie w szerszym kontekście normy ISO 32000 nie jest celowe.
W zależności od stopnia szczegółowości prowadzonej analizy, potrzeb i celów,
identyfikacja czynników ryzyka może rozpatrywać także ryzyko:
 finansowe,
 rynkowe,
 bezpieczeństwa informacji,
 zawodowe,
 techniczno-technologiczne,
 korupcyjne,
 środowiskowe i inne [www.pwsz.nysa.pl/zwilmowska/ryzyko2.pdf; 15.03.2019].
W praktyce gospodarczej dotychczas nie udało się jeszcze opracować ujednoliconych
zasad systematyzacji ryzyka, a rodzaje ryzyka formułowane są w zależności od charakteru
przedsiębiorstwa. Każde z nich identyfikuje istniejące ryzyka, zaś zakres i skala takiej
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identyfikacji zależy od przyjętych zasad systematyki. Możliwości usystematyzowania ryzyka
według różnych kryteriów wydają się zatem nieograniczone.
Zatem zarządzanie ryzkiem to skoordynowane działania dotyczące kierowania i
nadzorowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do ryzyka. Jest to więc proces, w ramach którego
przedsiębiorstwo w sposób metodyczny rozwiązuje problemy związane z ryzykiem, które
towarzyszą mu w jego działalności.
Z uwagi na specyfikę działania każde przedsiębiorstwo powinno oddzielnie
identyfikować czynniki ryzyka, a następnie przypisywać do odpowiednich kategorii. W tabeli
3.6. zaprezentowano istotne kategorie ryzyka z ich źródłami.

Tabela 3.6. Kategorie i czynniki ryzyka
Kategorie ryzyka
Ryzyko zewnętrzne
(przewidywalne)
Ryzyko zewnętrzne
(nieprzewidywalne)
Ryzyko wewnętrzne

Ryzyko techniczne

Ryzyko finansowe
Ryzyko procesów
wewnętrznych

Czynniki – źródła ryzyka
 zmiany na rynkach finansowych,
 zmiany w konkurencji,
 spowolnienie gospodarcze.
 nieoczekiwane zmiany regulacji prawnych lub ich częste zmiany,
 niepewna sytuacja polityczna.
 brak czytelnej struktury organizacyjnej,
 zmiany w kierownictwie przedsiębiorstwa,
 niedostateczne wykorzystanie zasobów ludzkich,
 braki w parku maszynowym/zapleczu technicznym,
 brak gwarancji utrzymania ciągłości pracy systemów informatycznych,
 zmiany wymagań jakościowych.
 brak płynności finansowej,
 zaburzenia przepływów pieniężnych,
 brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 brak instrukcji regulujących zasady postepowania w różnych obszarach
działania przedsiębiorstwa,
 brak jasno zdefiniowanych procesów i procedur dla wybranych
obszarów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Zając, 2017, s. 80).

Od połowy lat osiemdziesiątych minionego stulecia w naukach o zarządzaniu
dynamicznie rozwija się szkoła zasobowa, według której zasoby stanowią jeden z
najważniejszych czynników wpływających na elastyczność przedsiębiorstwa, a nadmiary
zasobów warunkują wykorzystywanie okazji. Szczególne znaczenie szkoły zasobowej
występuje w procesie kooperacji i kooperencji. Szkoła ta propaguje zarządzanie ryzykiem, gdyż
w jej ujęciu strategia przedsiębiorstwa nastawiona jest głownie na wykorzystywanie okazji, zaś
potencjał przedsiębiorstwa stanowią nadmiary zasobów.
Według szkół myśli strategicznej to szkoła poznania – racjonalizm – stawia na zdolność
przedsiębiorstwa do wyjaśniania i nadawaniu znaczenia zjawiskom zaistniałym w otoczeniu
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oraz ich przewidywania. Założeniem tej szkoły jest możliwość planowania i przewidywania,
zaś głównym problemem wyróżniającym tę szkołę w zarządzaniu jest ryzyko (Combe, 1999, s.
341-359).
Głównymi kryteriami oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa są:
 misja, wizja, i cele długoterminowe,
 wskaźniki biznesu i zdolność do długookresowego przeżycia,
 interesy interesariuszy,
 wzorce w porównaniach międzypodmiotowych i międzyokresowych,
 normy kulturowe, prawne i etyczne (Urbanowska-Sojkin i in., s. 32).
Te uwarunkowania pozycji strategicznej przedsiębiorstwa diagnozuje i ocenia
zarządzanie ryzykiem, które określa dopuszczalne ramy wyboru zachowań poza które
przedsiębiorstwo nie może (obiektywnie) lub nie chce (subiektywnie) wyjść.
Zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym pozwoli na wyeliminowanie tych
zagrożeń oraz stworzenie planów reagowania w przypadku ich wystąpienia. Decyzje
strategiczne są słabo ustrukturyzowane i bywają podejmowane w warunkach niepewności, zaś
ich implementacja wiąże się zawsze z ryzykiem. Trwałym komponentem współczesnego
zarządzania stały się więc sposoby panowania nad niepewnością polegające na jej szybkim
postrzeganiu, właściwym rozpoznaniu, odpowiednim wartościowaniu, a w następstwie na
skutecznej minimalizacji skutków materializacji ryzyka.
Celem działania menedżera w zarządzaniu ryzykiem jest wdrożenie takich metod, które
zapewniają przejrzystość działania, pozwalają na wykrycie i eliminowanie występujących
nieprawidłowość, zidentyfikowanie słabych i mocnych stron, usprawnienie procesów.
Zadaniem zaś menadżera w zarządzaniu ryzykiem jest zwiększenie efektywności działania
przedsiębiorstwa i przygotowanie go na przyjęcie nieprzewidywalnych czynników
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Menedżer ryzyka ma więc wskazywać i opracowywać
plany reagowania na zdarzenia zachodzące w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.
Ważnym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest przeprowadzenie oceny ryzyka i
identyfikacja jego przyczyn, w czym pomaga skuteczny system zarządzania ryzykiem.
Przedstawione powyżej rozważania pozwalają na identyfikację luki epistemologicznej
dotyczącej zarządzania ryzykiem oraz pozwalają lepiej zrozumieć przyczyny problemów w
kluczowych obszarach przedsiębiorstwa, jak zarządzanie strategiczne, szczególnie zarządzanie
kryzysowe oraz ich bezpośrednie powiązania z zarządzaniem ryzykiem współczesnego
przedsiębiorstwa. Jednak ze względu na problematykę pracy i jej objętość nie będą bliżej
prezentowane.
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W literaturze przedmiotu znacząco podkreśla się fakt, iż implementacja systemu
zarządzania ryzykiem umożliwia kierownictwu przedsiębiorstwa działania bardziej efektywnie
w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia globalnej gospodarki. Wskazuje się na
korzyści zaimplementowania doskonalonego systemu zarządzania ryzykiem (ERM) w
gospodarce w postaci:


wzrostu prawdopodobieństwa osiągania założonych celów,



zachęcania do aktywnego zarządzania,



zwiększenia świadomości o potrzebie identyfikacji i postępowania z ryzykiem w
przedsiębiorstwie,



wspierania i doskonalenia systemu identyfikacji zagrożeń i szans,



ustanawiania solidnych podstaw do podejmowania decyzji i planowania,



wspierania zapewnienia zgodności z prawem oraz z innymi wymogami,



doskonalenia sprawozdawczości finansowej,



doskonalenia ładu organizacyjnego,



wzmacniania zaufania interesariuszy do przedsiębiorstwa,



doskonalenia mechanizmów kontrolnych,



skutecznego alokowania i wykorzystywania zasobów do postępowania z ryzykiem,



poprawy skuteczności operacyjnej i efektywności działania,



doskonalenia przeciwdziałania czy minimalizowania strat (Marcinkowski, 2016, s. 91-95;
Sobolewski i Marcinkowski, 2016, s. 28-36)
Podsumowując należy stwierdzić, iż zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest

systemem mającym na celu identyfikację i ocenę zagrożeń związanych z rożnymi aspektami
działalności przedsiębiorstwa, a także utrzymaniem ryzyka funkcjonowania procesów na
założonym, akceptowalnym poziomie. Podkreślić należy, że w literaturze przedmiotu system
zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie przybiera najczęściej postać
procesu, składającego się z wielu etapów. Dominuje przekonanie, że należy rozpoczynać się
od nakreślenia celów ogólnych, jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć poprzez zastosowanie
tego rodzaju systemu zarządzania oraz określenia tzw. pułapu ryzyka, czyli indywidulanego
stosunku danego przedsiębiorstwa do poziomu ryzyka. Dalszym etapem cyklu jest
zidentyfikowanie źródeł pochodzenia potencjalnych zagrożeń oraz ocena związanego z nimi
ryzyka, a następnie utworzenie procedur i założenie działań, jakie muszą być podjęte w
przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Końcowym etapem jest kontrola całego systemu,
która powinna być kompleksowa i ciągła, prowadzona przez jednostki wewnętrzne jak i
zewnętrzne. Podkreślić także należy, że w poprawnie zaprojektowany i zaimplementowany
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system zarządzania ryzykiem zaangażowani być powinni wszyscy pracownicy działający na
różnych szczeblach zarządzania, we wszystkich działach przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

ryzykiem dotyczy wszystkich organizacji działających na wolnym rynku w skali globalnej, a
powstające tam ryzyko wynika ze specyfiki makro- bądź mikroekonomicznej. Specyfika ta
wynika z jednej stałej cechy gospodarki, a jest nią zmienność.
3.4 Źródła ryzyka w procesie kooperencji przedsiębiorstw
W literaturze brak jest jednolitej klasyfikacji źródeł ryzyka, podobnie jak brak jest
jednolitej definicji ryzyka. Jest to kategoria interdyscyplinarna, a każda z dyscyplin stara się
stworzyć swój podział i tak dopasować go do swoich potrzeb, by konkretne zdarzenia mogły
być z łatwością klasyfikowane do określonej kategorii.
Towarzyszące działalności gospodarczej każdego współczesnego przedsiębiorstwa
źródła ryzyka tkwią w czynnikach makro-, mezo- i mikroekonomicznych. Czynniki
makroekonomiczne

wynikają

z

globalizacji

procesów

rynkowych

oraz

analizy

ogólnogospodarczej kraju i stosunków międzynarodowych, czynniki mezoekonomiczne
obejmują analizę sektora, w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje, zaś czynniki
mikroekonomiczne określane są w oparciu o sytuację wewnątrz przedsiębiorstwa. Źródła
ryzyka sklasyfikowała Z. Wilmowska (2001, s. 20-22) następująco:


makrootoczenie – otoczenie dalsze, które warunkuje powstanie ryzyka systematycznego,
obejmuje takie elementy, jak: rynek kapitałowy, cykl koniunkturalny, polityka banku
centralnego, polityka rządu, inflacja, bezrobocie,



mikrootoczenie

–

otoczenie

bliższe,

które

warunkuje

powstanie

ryzyka

niesystematycznego, składa się m.in. z intensywności konkurowania, popytu na produkty
danego sektora, cykl życia sektora,


sytuacja

wewnętrzna

przedsiębiorstwa

–

warunkuje

także

powstanie

ryzyka

niesystematycznego, na które składa się: pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa,
możliwości jego rozwoju, polityka marketingowa, zdolność generowania przychodów,
zarządzanie własnym potencjałem.
Podział źródeł ryzyka na zewnętrzne i wewnętrzne jest szczególnie istotny z uwagi na
możliwość oddziaływania na źródła ryzyka (rys. 3.10).
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Rys. 3.10. Klasyfikacja źródeł ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Adamska, 2009, s. 13; Przesmycka, Podstawka, 2015, s.
158).

Duża wrażliwość przedsiębiorstwa na źródła makroekonomiczne powoduje wzrost
ryzyka prowadzonej działalności ze względu na brak jakiegokolwiek wpływu na zmiany
zachodzące w otoczeniu dalszym. Na zmiany zachodzące w otoczeniu bliższym
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przedsiębiorstwo ma możliwość wpływu, zmniejszając tym samym stopień ryzyka w swojej
działalności. Przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie najsilniej uzależnione jest od źródeł
ryzyka wewnętrznego, mają największą możliwość wpływu na zmiany czynników
ryzykogennych, przez co są w stanie lepiej ryzyko towarzyszące prowadzonej działalności
kontrolować i ograniczać.
Dla prowadzonej działalności źródła ryzyka w zakresie makrootoczenia dzielą się na:


polityczne – związane ze strukturami władzy, grupami społecznymi i ich relacjami,
stosunkami międzynarodowymi pomiędzy państwami,



techniczno-technologiczne – to stopień unowocześnienia przedsiębiorstwa, a więc
technologie, systemy informatyczne pozwalające na tworzenie dóbr i usług na najwyższym
poziomie,



ekonomiczne – to stopy procentowe, kursy walut, koniunktura gospodarcza, płace, podatki,



środowiskowe – oddziaływanie przedsiębiorstwa na klimat, załamania pogody (np.
powodzie), kataklizmy, (np. trzęsienia ziemi, tornada, itp.), erupcje wulkanów,



społeczne – zmiany zachodzące w wyksztalceniu, poglądach, zachowaniach ludzi; ryzyko
społeczne może tworzyć nowe wzorce dla klientów, a tym samym wpływać na ich
oczekiwania,



bezpieczeństwa – związane z zapewnieniem pokoju danego kraju, grupy państw, regionów,



korupcji – rozumiane jako zdolność przedsiębiorstwa do wpływania na stosunki
gospodarcze na linii publiczno-prawnej (Adamska, 2009, s. 13).
Największą wagę przedsiębiorstwa przywiązują do ryzyka ekonomicznego, bowiem ta

kategoria stanowi duży zbiór potencjalnych zagrożeń – źródeł ryzyka, które powinny być
uwzględnione w przedsiębiorstwie. Do tych najbardziej istotnych zalicza się ryzyko
operacyjne, inwestycyjne, płynności, walutowe, stopy procentowej, kredytowe i finansowe
(Przesmycka, Podstawka, 2015, s. 159). Ryzyko w wymiarze ekonomicznym stanowi
podstawowy problem w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Gwałtowne przemiany
cywilizacyjne, które w ostatnim okresie są coraz bardziej widoczne w gospodarce, potęguje
zjawisko ryzyka i powoduje, ze narażona jest na nie coraz bardziej działalność przedsiębiorstwa
zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej (Mączyńska, 2008, s. 43).
Uzupełnieniem klasyfikacji jest wyróżnienie źródeł związanych z ryzykiem w ramach
otoczenia bliższego przedsiębiorstwa, a łączą się one z dostawcami, odbiorcami, klientami i
konkurentami oraz interesariuszami. Przedsiębiorstwo musi na bieżąco śledzić te grupy
podmiotów gospodarczych, aby nie dopuścić do zbytniego umocnienia konkurentów, silnego
uzależnienia się od dostawców, do powstania dużych należności, których podstawą mogą być
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problemy finansowe partnera. Klienci powinni być analizowani pod kątem preferencji,
kierunku ich zmian czy nawet ewentualnych bojkotów zakupowych. Konkurenci muszą być
analizowani przez dane przedsiębiorstwo pod względem pozycji na rynku, ich siły
oddziaływania na rynek, a interesariusze powinni być uwzględniani w strategiach i
operacyjnych planach przedsiębiorstwa.
Jako źródła wewnętrze w samym przedsiębiorstwie wyróżnia się trzy podstawowe grupy
ryzyka:


organizacyjne – wiążą się bezpośrednio z wdrożonymi procesami w przedsiębiorstwie,
rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi i są wynikiem sposobu, w jaki
prowadzona jest działalność gospodarcza,



prawne – dotyczą konsekwencji działań, które mogą być niezgodne z obowiązującymi
przepisami,



finansowe – powiązane są ze strukturą finansowania przedsiębiorstwa: dźwignia finansowa,
płynność, rentowność.
Najprostszym i najczęściej stosowanym podziałem źródeł ryzyka finansowego jest ten

dokonywany w oparciu o podanie przyczyny wahań, jakie obserwuje się w obszarze wyniku
finansowego przedsiębiorstwa (Przesmycka, Podstawka, 2015, s. 159). Czynnikami takimi
mogą być: cena rynkowa, kursy walut, kursy akcji, stopa procentowa, ceny surowców itp.
Zgodnie z tym podziałem wszystkie te źródła muszą spełniać w przedsiębiorstwie jeden główny
warunek – muszą powodować zmianę wyniku finansowego, a tym samym wpływać na stopień
osiągnięcia celu głównego w przedsiębiorstwie.
W ramach ryzyka finansowego w literaturze przedmiotu wykształciły się podkategorie,
których zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorstwom zarządzania w tym obszarze, stąd ryzyko
finansowe dzieli się na ryzyko:


kontrahenta (zwane także ryzykiem kredytowym) – wiąże się z partnerami biznesowymi
przedsiębiorstwa i tym, ze nie mogą oni regulować swoich zobowiązań w czasie, najczęściej
z powodu bankructwa lub problemów z płynnością (Kaczmarek, 2008, s. 62),



finansowania - powiązanie bezpośrednio ze źródłami pozyskiwania kapitału na
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym obszarze kluczowym elementem jest
utrzymanie płynności finansowej, jej utrata wiąże się z utratą możliwości poradzenia sobie
w przedsiębiorstwie ze stratą,



walutowe - powstaje w przedsiębiorstwie, które pozostawia otwarte pozycje walutowe bez
zabezpieczenia; można je zdefiniować jako zmiany w dochodach, które spowodowane są
nieoczekiwanymi zmianami w kursach walut obcych (Kaczmarek, 2002, s. 59),
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stopy procentowej – to ryzyko zmian w dochodach na skutek zmian stóp procentowych
(Kalinowski, 2007, s. 25-26).
Poza obiektywnymi źródłami ryzyka, które znajdują się zarówno wewnątrz

przedsiębiorstwa, jak i poza nim, istotne są subiektywne źródła ryzyka, które wynikają z
procesów związanych z jego identyfikacją, szacowaniem prawdopodobieństwa i potencjalnych
skutków wystąpienia, a także z procesami decyzyjnymi związanymi z zarządzaniem
przedsiębiorstwem.
Należy podkreślić, iż przedstawione powyżej źródła ryzyka, które (np. we współpracy
międzyorganizacyjnej w formie kooperacji czy kooperencji) oddziałują inaczej na każde
przedsiębiorstwo w zależności od skali jego działania, rodzaju działalności, sposobu
zarządzania, struktury źródeł finansowania itd. Z tego powodu każde przedsiębiorstwo ma inny,
specyficzny dla siebie profil wrażliwości na źródła ryzyka i dlatego przyjęte rozwiązania w
zakresie zarządzania ryzykiem powinny być zindywidualizowane, szczególnie jeśli chodzi o
współpracę kooperencyjną.
Zasadnicze ujęcie źródeł ryzyka w działalności przedsiębiorstw w procesie kooperencji
prezentuje rys. 3.11 (Stańczak, 2014, s. 86). Należy podkreślić, iż zagrożenia dla
przedsiębiorstwa mogą wynikać z czynników typowo wewnętrznych, zewnętrznych, a niektóre
ryzyka mogą mieć czynniki zewnętrzno-wewnętrzne (na rys.

oznaczone liniami

przerywanymi).
Główne źródła ryzyka podzielono na cztery grupy:


operacyjne – związane głównie z możliwością i umiejętnością aktywnego oddziaływania
na sprzedaż, koszty wytworzenia i ceny produktów, a zatem – jakość zarządzania
przedsiębiorstwem; jest często rezultatem braku wystarczającej kontroli wewnętrznej,
błędów ludzkich, awarii systemów informatycznych. Z tym źródłem ściśle połączona jest
wielkość dźwigni operacyjnej, która określa wpływ, jaki na zysk operacyjny
przedsiębiorstwa wywiera każda zmiana wartości sprzedaży. Wskaźnikiem, który opisuje i
charakteryzuje dźwignię operacyjną jest stopień dźwigni operacyjnej,



finansowe – są ściśle związane ze zjawiskiem dźwigni finansowej, wiążą się z
podejmowaniem decyzji finansowych dotyczących optymalnej struktury kapitałowej
przedsiębiorstwa, która jest podstawą do oceny wpływu zadłużenia na wartość
przedsiębiorstwa. Wskazuje ona, w jaki sposób zaangażowane w przedsiębiorstwie obce
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Rys. 3.11. Współzależność źródeł ryzyka w przedsiębiorstwach we współpracy kooperencyjnej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Stańczak, 2014, s. 86].

środki finansowe wpływają na ostateczną jej rentowność, a miernikiem wykorzystywanym
do oceny stopnia ryzyka finansowego jest wskaźnik dźwigni finansowej,


strategiczne – wynika z podejmowania przez przedsiębiorstwo działań innowacyjnych,
prób wyprzedzania konkurencji. Przedsiębiorcy preferują niewielkie, raczej ostrożne ruchy
strategiczne, które minimalizują ryzyko podejmowanych decyzji, a konkurencję uważają za
element motywujący, mając jednocześnie świadomość potencjalnego zagrożenia i
nieuczciwych działań,



losowe – wynikające ze źródeł takich, jak zawierane kontrakty, zdarzenia losowe,
otoczenie, dostawcy i odbiorcy – to statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia
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zdarzenia trudnego do przewidzenia o charakterze negatywnym dla dotkniętego tym
ryzykiem przedsiębiorstwa. Przy tym ryzyku istnieje niepewność, która występuje wtedy,
gdy podejmując decyzję wiadomo, że wszystkie dopuszczalne zdarzenia i wyniki są
możliwe, ale nie można określić prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Głównym
elementem składowym tego rodzaju ryzyka jest otoczenie, w którym przedsiębiorstwo
funkcjonuje, na które nie noże oddziaływać oraz zdarzenia losowe, mogące w istotny
sposób wpływać na jego kształt i funkcjonowanie. Ryzyko to jest trudne do
zdiagnozowania, zależne ściśle od sektora, w którym działa przedsiębiorstwo.
Rozwój przedsiębiorstwa już od samych początków istnienia stanowi zasadniczą
zmienną zależną w naukach o zarządzaniu. Podnoszenie kompetencji menadżerskich wymaga
ustalenia tych zmiennych, które pozwalają na zwiększenie sprawności działania każdego
przedsiębiorstwa, podnoszą jakość podejmowanych decyzji, a przez to przyczyniają się do jego
rozwoju.

Rozpoznanie

tych

zmiennych

wyjaśniających

umożliwi

dalszy

rozwój

przedsiębiorstwa na rynku.
W procesie współdziałania przedsiębiorstw, zarówno we współpracy kooperencyjnej
czy kooperacyjnej, występuje wiele potencjalnych źródeł ryzyka (Sumei, 2010, s. 574-577).
Istotny jest także fakt, że z uwagi na unikalną naturę współpracy międzyorganizacyjnej szkody
powstające w wyniku wystąpienia ryzyka kooperacji i kooperencji są poważniejsze, niż w
przypadku ryzyka działalności pojedynczego przedsiębiorstwa, ponieważ wpływają nie tylko
na jedną organizację, ale na cały łańcuch ich wzajemnych powiązań. Zatem wystąpienie nawet
niewielkiego ryzyka u jednego z partnerów, spowodować może znaczne straty w całej sieci.
Podkreślić także należy, iż niewłaściwy podział ryzyka pomiędzy kooperującymi, a zarazem
konkurencyjnymi partnerami stanowi barierę rozwoju wzajemnych relacji (Wyrwicka, 2011, s.
43).
Wobec powyższego kluczowe staje się wczesne wykrywanie źródeł ryzyka, co pozwala
na ograniczenie strat finansowych, kosztów zarządzania ryzykiem, a także poprawę
efektywności systemu zarządzania ryzykiem. Źródła ryzyka działalności podzielić można na
trzy grupy, tj. ryzyko zewnętrzne, ryzyko wewnętrzne, ryzyko kooperacji, w przypadku badań
autora – ryzyko kooperencji (Marcinkowski, 2017, s. 75).
Skupiając się na złożonej problematyce ryzyka w procesie kooperacji przedsiębiorstw –
zdaniem autora także w procesie kooperencji – wyróżnia się dwie strefy zagrożeń: endo i
egzogeniczną (rys. 3.12.) warto zaznaczyć, że w strefie endogenicznej nie znajduje się
wyłącznie przedsiębiorstwo, ale także jego najbliższe otoczenie, które je kształtuje i na które
może wpływać.
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Rys. 3.12. Ryzyko w kooperencji przedsiębiorstw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Sumei, 2010, s. 575; Marcinkowski, 2017, s. 76).

Można powiedzieć, że źródła ryzyka w działalności przedsiębiorstw związane są z
czterema obszarami (Marcinkowski, 1017, s. 75), tj.:
1. Współpracą sensu stricto. Rynek składa się z niezależnych przedsiębiorstw powiązanych ze
sobą siecią, a w procesie kooperencji mogą wystąpić różnice w celach strategicznych,
stylach zarządzania, stanowisku zarządzających czy opinii co do podziału zysku, a w
konsekwencji wystąpić może konflikt miedzy dwoma lub więcej przedsiębiorstwami
skutkujący powstaniem ryzyka na gruncie współpracy kooperencyjnej.
2. Przepływem informacji. Brak osiągnięcia wspólnie ustalonego przez przedsiębiorstwa
biorące udział w kooperencji celu, może być spowodowane występowaniem zakłóceń,
opóźnień, przeszkód w przepływie informacji, a także niewydolnością systemu obiegu
informacji.
3. Rynkiem. W ramach ryzyka rynkowego należy z jednej strony wskazać na ryzyko związane
z popytem na produkty wytwarzane przez przedsiębiorstwa, z drugiej strony na ryzyko
związane z zaopatrzeniem w materiały czy usługi niezbędne w procesie produkcyjnym.
4. Otoczeniem. Zmiany w otoczeniu, w jakim przedsiębiorstwa funkcjonują wpływają w
znacznym stopniu na system zarządzania, proces decyzyjny i wartość rynkową
oferowanych produktów.
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Zwrócić należy także uwagę na badania Jiang i Cai (Marcinkowski, 2017, s. 77), którzy
analizowali zjawisko ryzyka relacji międzyorganizacyjnych z innej perspektywy. Wyróżnili oni
cztery płaszczyzny wpływające na źródła i poziom ryzyka występującego w sieciach relacji
międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw:
1. Trwałość relacji, która stanowi wskaźnik stabilności sieci relacji. Długotrwale relacje
pozwalają na poprawę interakcji pomiędzy partnerami oraz na ograniczenie ryzyka
wystąpienia negatywnych działań na gruncie współpracy. Ponadto relacje o trwałym
charakterze umożliwiają partnerom poprawę komunikacji i wymianę wartościowych
informacji zmniejszając niepewność działania.
2. Siła relacji, na którą składa się częstotliwość, zażyłość i wzajemność stosunków między
partnerami. Silne związki charakteryzują się wyższym poziomem wzajemnego zaufania, co
przyczynia się do długotrwałej współpracy.
3. Jakość relacji, będąca wielowymiarową, trudną do opomiarowania zmienną. Jest ona
zależna głownie od takich czynników, jak zaufanie, satysfakcja ze współpracy.
4. Ryzyko relacji sieciowych. Wybór dobrego partnera jest niezwykle istotny, gdyż pozwala
na osiąganie założonych celów, ale także pozwala zwiększać trwałość relacji. Z jednej
strony styl zarządzania partnera wpływa bezpośrednio na integrację między pracownikami
współpracującymi w procesie kooperencji, a także podwyższa poziom zaufania, który
wpływa na wydajność i stabilność związku międzyorganizacyjnego, z drugiej zaś strony
relacja związana jest ze strategiami rozwoju partnerów. Im współpraca jest ściślejsza, tym
większa jest stabilność relacji kooperencyjnych, a to pozwala na szybsze osiąganie celów
strategicznych, zwiększa poziom zaufania, zmniejsza poziom niepewności działania,
ogranicza występowanie konfliktów w procesie kooperencji czy też eliminuje zbędne
źródła ryzyka.
Podobnie, analizując możliwe układy sił w sieciach międzyorganizacyjnych (Wyrwicka
2011, s. 48) wyodrębniono dwa aspekty relacji: stopień ścisłości powiązań oraz stopień
równorzędności w związku, a to pozwala wyróżnić cztery odmienne typy układu sił
występujące w relacji między przedsiębiorstwami, wpływające na źródła i poziom ryzyka
występujący w sieciach relacji międzyorganizacyjnych:


wzajemna niezależność – oznacza, że przedsiębiorstwa angażują się we współpracę
wyłącznie na własnych warunkach i w każdej chwili mogą bez żadnych konsekwencji się z
niej wycofać; żadne z przedsiębiorstw nie ma istotnego wpływu na drugie przedsiębiorstwo,



nierówna niezależność – występuje wtedy, gdy dwa przedsiębiorstwa łączy luźna
współpraca, a jedno z nich dysponuje większą władzą niż drugie,
102



wzajemna zależność (współzależność) – występuje wtedy, gdy przedsiębiorstwa są
połączone ze sobą ścisłą współpracą, są jednakowo od siebie zależne i żadne z nich nie ma
wyraźnej przewagi nad drugim,



nierównorzędna zależność – oznacza, że przedsiębiorstwa wiąże ścisła relacja
charakteryzująca się asymetrycznym rozkładem władzy, jedno z przedsiębiorstw jest w
stanie zdominować pozostałe; taka relacja przypomina układ hierarchiczny.
W kontekście prowadzonych rozważań autora, zauważyć można, iż poziom ryzyka

współpracy

międzyorganizacyjnej

skorelowany

jest

negatywnie

z

wydajnością

przedsiębiorstwa (Chen, 2012, s. 365-366). Przyjąć można, iż ryzyko kooperencji to
prawdopodobieństwo oraz skutki oportunistycznych i nieoczekiwanych działań partnera
procesu kooperencji. Stąd istnieje sześć rodzajów działań, które stanowią źródła ryzyka w
procesie nawiązywania i rozwoju współpracy kooperencyjnej, tj.:
1. Partnerzy mogą zmieniać procesy,
2. Partnerzy mogą postępować nieuczciwie,
3. Polityka partnerów może nie przynosić korzyści we współpracy kooperencyjnej,
4. Partnerzy mogą nie dostosowywać się do ustalonych wymagań,
5. Partnerzy mogą przywłaszczać sobie wartościowe zasoby ze współpracy kooperencyjnej,
6. Partnerzy mogą mieć ukryte cele.
Interesująca koncepcja prezentowana jest przez Światowiec-Szczepańską (2012, s. 158152), która analizując ryzyko partnera wyszła z założenia, iż współpraca kooperencyjna jest
złożonym procesem, w ramach którego można wyróżnić szczególnie krytyczne etapy, które
jeśli zostaną przeprowadzone niewłaściwie, narażają przedsiębiorstwo na nadmierne ryzyko
(tabela 3.7.).
Należy podkreślić, że wyróżnione źródła ryzyka stanowią zagrożenie nie tylko dla
powodzenia partnerstwa, ale nawet dla wartości samego przedsiębiorstwa. Zatem badając
ryzyko relacji międzyorganizacyjnych powinno się zwrócić uwagę na źródła ryzyka zagrożenia wystosowujące w trzech fazach kooperencji:


Faza pierwsza – projektowania współpracy - związana jest z potencjalnymi zagrożeniami,
istnieje bowiem możliwość przeszacowania potencjalnej wartości relacji czy też ustalenia
nadmiernych oczekiwań. Na etapie tym określane są parametry główne partnerstwa, np.
podział ról, zadań, uprawnień, sposób dzielenia zysków. Te ustalenia determinują przyszły
przebieg relacji, zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym, wpływają one na
sposób rozwiązywania konfliktów, metody i narzędzia komunikacji oraz zasady
zarządzania informacją.
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Faza druga – stanowi etap zarządzania przebiegiem relacji, odnosi się do dwóch
aktywności: pierwsza ukierunkowana jest na działania operacyjne oraz stabilizację
kosztów, druga związana jest z kształtowaniem kooperencji oraz zaufania pomiędzy
partnerami. W ramach tej fazy współpracy dochodzi do pozyskiwania wiedzy i
doświadczeń oraz oceny relacji. Istotnym utrudnieniem w tej fazie może być niezgodność
kulturowa i niezgodność celów oraz ryzyko niemożliwości dokładnego oszacowania
efektów relacji partnerskich w ramach współpracy kooperencyjnej.



Faza trzecia – rewizja warunków współpracy, wiąże się z ryzykiem wynikającym z
problemów organizacyjno-prawnych, niekorzystnych zmian w przedsiębiorstwie partnera,
czy też ze zbyt niskiej skłonności partnerów do przeprowadzenia koniecznych zmian.

Tabela 3.7. Źródła ryzyka w poszczególnych fazach relacji kooperencyjnej
Źródła ryzyka

Faza relacji
Projektowanie
partnerstwa w
kooperencji

Pozyskiwanie wiedzy i
doświadczeń w
partnerstwie oraz ocena
partnerstwa
Rewizja warunków
współpracy















wybór niewłaściwego partnera
procesy związane z kontraktowaniem
nadmierne oczekiwania i przeszacowanie wartości relacji
relacje
konflikty
podział zysków
niezgodność osiąganych celów
niezgodność kulturowa
brak możliwości oceny efektów relacji
nieopłacalność
inercja i brak elastyczności relacji
wystąpienie niekorzystnych zmian w przedsiębiorstwie
partnera
problemy organizacyjno-prawne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Światowiec-Szczepańska 2012, s. 148-140).

Podsumowując analizę literatury przedmiotu w zakresie źródeł ryzyka współpracy
międzyorganizacyjnej zauważyć można, że choć autorzy są zgodni co do istnienia
specyficznych rodzajów zagrożeń występujących w procesie kooperencji przedsiębiorstw,
które wpływają negatywnie nie tylko na rozwój relacji międzyorganizacyjnych, ale i całego
przedsiębiorstwa, to wyodrębniając i oceniając istotność poszczególnych źródeł i rodzajów
ryzyka, posługują się zróżnicowanymi kryteriami, wskazując na kluczowe znaczenie
odmiennych rodzajów zagrożeń. Wobec powyższego uzasadnione wydaje się podjęcie badań
mających na celu rozpoznanie obszarów i rodzajów ryzyka w międzyorganizacyjnych relacjach
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kooperencyjnych,

które

stanowią

istotne

zagrożenia

w

rozwoju

współczesnych

przedsiębiorstw, które będą przedmiotem niniejszej dysertacji.
3.5 Ryzyko konfliktu we współpracy międzyorganizacyjnej w procesie kooperencji
Współpraca przedsiębiorstw w sieci międzyorganizacyjnej w procesie kooperencji
wymaga nawiązywania i rozwoju relacji, ale jednocześnie przyczynia się do wystąpienia
konfliktów istotnych dla dalszej współpracy, które swoje źródło mają w tych relacjach (HaukeLopes, 2017, s. 97). Mogą one w znacznym stopniu wpłynąć na pozycje przedsiębiorstwa na
rynku, np. poprzez mniejsze zaangażowanie partnerów we współpracę, czy spadek wzajemnego
zaufania. Efekty konfliktu, który wystąpił między przedsiębiorstwami mogą być pozytywne jak
i negatywne, a uzależnione są od specyfiki danej relacji, kontekstu oraz cech konfliktu. Dla
partnerów współpracy kooperencyjnej ważne jest nastawienie do rozwiązania konfliktu i ich
wola kontynuacji współpracy po wystąpieniu sytuacji konfliktowej.
Z uwagi na znaczenie konfliktu dla współpracy międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw
w procesie kooperencji autor, w wyniku przeprowadzonej analizy literatury i własnych
przemyśleń określił źródła konfliktu w ujęciu powiązania sieciowego, a w szczególności w
ramach sieci w procesie kooperencji przedsiębiorstw.
Konflikty,

które

rozwijają

się

pomiędzy

dwoma

lub

większą

liczbą

partnerów/przedsiębiorstw współpracujących w sieci oddziałują także na pozostałe,
współpracujące z nimi, przedsiębiorstwa, a tym samym wpływają na dane powiązania sieciowe.
Konflikt jest nieodłącznym elementem procesu kooperencji przedsiębiorstwa we
współpracy międzyorganizacyjnej. Stanowi z jednej strony przeszkodę we współpracy, z
drugiej strony może stać się przyczynkiem do umocnienia relacji w sieci. Autor rozumie
konflikt jako „zachowanie lub uczucia współzależnych stron od odpowiedzi na potencjalne lub
rzeczywiste przeszkody utrudniające realizację celów jednej lub więcej stron” (Bradford,
Stringfellow, Weitz, 2004, s. 182). Jak wskazują J. Finch, S. Zhang i S. Geiger (2013, s. 1065)
„proces działalności gospodarczej pociąga za sobą konflikty”. Konflikty występujące w danej
relacji sieciowej rzadko są powodowane tylko przez jedną przyczynę, dlatego niektórzy
badacze konfliktu rozumieją to zjawisko jako „sekwencję powiązanych epizodów
konfliktogennych” (Vaaland, Hakansson, 2003, s. 128). Sekwencja oznacza, ze sytuacje
konfliktowe rozpatruje się jako procesy następujących po sobie lub współwystępujących
negatywnych zjawisk.
Konflikty, jak wskazuje wielu badaczy, są nierozerwalnym elementem współpracy
przedsiębiorstw, jednak brakuje jednoznacznych badań co do konsekwencji występowania
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konfliktów w relacjach, dlatego też w literaturze często podkreśla się, że mogą mieć one
jednocześnie korzystny lub niekorzystny wpływ na przedsiębiorstwa (Vaaland, Hakansson,
2003, s. 126).
W literaturze znaleźć można wiele podziałów konfliktów, które zostały tu
zaprezentowane w zależności od ich rodzaju lub miejąca powstania. Do istotnych podziałów
konfliktów ze względu na ich rodzaj zaliczyć można (Lau, Cobb, 2010, s. 69):


konflikty związane z wykonywaniem obowiązków,



konflikty związane z relacjami i z procesami,



konflikty ukryte i widoczne,



konflikty związane z emocjami lub z zadaniami.
Istnieją dwa podstawowe obszary powstawania konfliktu:



relacje społeczne wstępujące w przedsiębiorstwach współpracujących w ramach
kooperencji między partnerami,



działalność operacyjna przedsiębiorstw (Vaaland, Hakansson, 2003, s. 128).
W ramach relacji społecznych występujących w przedsiębiorstwach jako najważniejsze

źródła konfliktu wymienić należy: różnice w sile partnerów, współzależność, problemy we
współpracy wynikające z trudności z przystosowaniem się lub problemy w komunikacji między
partnerami, cele jakie każdy z partnerów chce zrealizować w danym powiązaniu lub
nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
Do podstawowych źródeł konfliktów wynikających z działalności operacyjnej zalicza
się: problemy z dokładnością danych, wynikami oraz organizacją pracy.
Inne źródła konfliktów mających podłoże we współpracy międzyorganizacyjnej
przedsiębiorstw w procesie kooperencji to m.in. charakter przedsiębiorstw, kwestie finansowe
i dostęp do rzadkich zasobów.
Ten przedstawiony przegląd literatury dotyczącej konfliktów w relacjach w sieci
przedsiębiorstw skłania do poglądu, iż pomimo wielu opracowań i analiz dotyczących
konfliktów, nadal stanowią one aktualny, lecz niewystarczająco eksponowany problem
badawczy. Ponadto czynniki wpływające na powstanie nie zawsze są możliwe do ustalenia, co
w efekcie prowadzi do rozwiązania przyczyn, a nie źródeł konfliktów. Przy odpowiednim
zarządzaniu konfliktami mogą one stać się bodźcem do zmian i pogłębiania istniejącej realizacji
w sieci, umacniania zaufania oraz zaangażowania partnerów we współpracę.
Przedsiębiorstwa nie są w stanie funkcjonować na rynku samodzielnie, a do realizacji
nałożonych zadań muszą nawiązywać i rozwijać współpracę z innymi podmiotami w formie
kooperacji czy w przypadku niniejszej dysertacji, kooperencji, dzięki czemu uzyskują dostęp
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do wiedzy, komplementarnych zasobów i nowych kontaktów, co umożliwia im skutecznej
konkurować na rynku. Głównymi podmiotami, z którymi przedsiębiorstwo tworzy relacje na
rynku zagranicznym zalicza się dostawców, odbiorców pośredników, dystrybutorów,
konkurentów lub przedsiębiorstwa dostarczające wyroby czy usługi, które zapewniają stałe
funkcjonowanie i działalność przedsiębiorstw.
Działające w sieci międzyorganizacyjnej w procesie kooperencji, przedsiębiorstwa
mogą uzyskać więcej korzyści niż przedsiębiorstwa niewspółpracujące w takich relacjach.
Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa tworząc lub rozwijając sieć rozwijają kontakty
nieformalne, co ułatwia budowanie i rozwój zaufania. Z upływem czasu przedsiębiorstwa
nastawione na długotrwałą współpracę chętnej dzielą się posiadanymi zasobami, w tym
zasobami strategicznymi. Zaufanie umacnia relację i umożliwia transfer wiedzy, która z kolei
przyczynia się do umacniania pozycji partnerów działających w sieci na danym rynku.
Działalność w sieci przyczynia się jednak do występowania efektów negatywnych,
którymi mogą być oportunistyczne działania kooperencyjne mogące osłabić pozycję
konkurencyjną partnera sieciowego, czy też wyciek zaawansowanej wiedzy względnie
innowacyjnych rozwiązań. Problemem może być podjęcie przez partnera działań
konkurencyjnych wobec danego przedsiębiorstwa. Wzrost specjalizacji każdego z
przedsiębiorstw prowadzi z jednej strony do większej elastyczności i umożliwia oszczędności,
ale też zwiększa wzajemną współzależność, która w istotnym stopniu przyczynia się do
poprawy wyników przedsiębiorstwa, jednak może być także źródłem zagrożeń, szczególnie w
przypadku wysokiej specjalizacji (Hauke-Lopes, 2014, s. 262).
Przedsiębiorstwa w sieci w procesie kooperencji tworzą i rozwijają relacje niezbędne do
realizacji zaplanowanych celów strategicznych. Wielowymiarowy charakter relacji powoduje,
ze zasoby wymieniane między partnerami są zróżnicowane, wyjątkowe i strategiczne, a relacje,
które łączą każde z przedsiębiorstw są warunkowane czasem współpracy, siłą partnerów,
zaufaniem, otwartością na współpracę, zaangażowaniem, intensywnością kontaktów,
wielkością zamówień, częstotliwością zamówień, szacunkiem partnerów, wzajemnością,
stopniem zaawansowania wiedzy czy atmosferą współpracy. Na relacje wpływ mają także
czynniki zewnętrzne, niezależne od współpracujących przedsiębiorstw, jak np. otoczenie
kulturowe, w którym działają, liczba konkurentów czy producentów dóbr komplementarnych.
Wobec powyższego stwierdzić można, iż w relacjach międzyorganizacyjnych w
procesach kooperencji konflikty są wszechobecne i praktycznie nieuniknione, dlatego powinny
być możliwie szybko i skutecznie rozwiązywane (Duarte, Davie, 2003, s. 93; Dyer, Song, 1998,
s. 505; Gobeli i in., 1998, s. 423, Tidström, 2009, s. 507). Warto także zaznaczyć, że konflikt
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może występować zarówno w układzie pionowym pomiędzy przedsiębiorstwami tego samego
łańcucha wartości, jak i poziomym, miedzy współpracującymi konkurentami, jak również
mogą przybierać charakter kompleksowy na poziomie sieci powiązań pionowych oraz
poziomych (Webb, Lambe, 2007, s. 29-43).
Współdziałanie przedsiębiorstw jest skuteczne w sieci międzyorganizacyjnej w procesie
kooperencji wtedy,4 gdy sieci i współtworzące ją przedsiębiorstwa osiągają założone cele. W
przeciwnym wypadku pojawią się o różnej sile źródła ryzyka, z ryzykiem konfliktu włącznie.
Aby osiągnąć oczekiwane efekty współpracy w sieci, taka sieć powinna spełniać określone
warunki oparte na wspólnych i akceptowalnych mechanizmach koordynacji, mianowicie:
1. Rynkowej, w tym:


zarządzanie oczekiwaniami kooperentów oraz potencjalnymi konfliktami,



jasny podział specjalizacji, kompetencji oraz oczekiwanego poziomu jakości
dostarczanych wyrobów i (lub) świadczonych usług.

2. Hierarchicznej, obejmującej:


ściśle określone normy, reguły i procedury współpracy,



zasady elastycznego kierowania siecią.

3. Społecznej, opierającej się na:


wysokim poziomie wzajemnego zaufania,



szybkim, bezkonfliktowym i dwustronnym przepływie informacji (Klimas, 2013, s.
190).

Odpowiednie połączenie mechanizmów koordynacji pozwala skutecznie współdziałać i
generować towarzyszące współdziałaniu korzyści wynikające z efektu synergii, poprzez
ograniczenie kosztów, a na wyższym poziomie konkurencyjności kończąc. Przy całym
wachlarzu potencjalnych korzyści współpraca międzyorganizacyjna generować może także
pewne niebezpieczeństwa. Zasadniczym zagrożeniem dla partnerów sieci jest zerwanie więzi i
przedterminowe rozwiązanie współpracy. Przyczynami przedwczesnego zakończenia
procesów współdziałania, skutkującego niepełnym bądź znikomym stopniem realizacji celów
mogą być wady i mankamenty sieci międzyorganizacyjnych utrudniające współdziałanie oraz
jego koordynacje, a także materializacja rożnego rodzaju zagrożeń związanych z dynamiczną
współpracą międzyorganizacyjną. Do istotnych zagrożeń należy konflikt.

Przyjmuje się, że skuteczność działania przejawia się w osiągnięciu zamierzonego celu. W zależności
od sposobów sformułowania celu danego działania wyróżniamy skuteczność niestopniowalną (działanie
jest skuteczne lub nieskuteczne) oraz skuteczność stopniowalną (działanie jest mniej lub bardziej
skuteczne).
4
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Trudności

współdziałania

są

determinowane

pewnymi

cechami

sieci

międzyorganizacyjnych. Istotny wpływ na wysoki poziom skuteczności współpracy mają takie
własności sieci, jak: nieostre granice, okresowość działania, nieustrukturyzowana natura
procesów

realizowanych

wewnątrz

sieci,

trudność

w

uchwyceniu

przynależności

organizacyjnej menedżerów i pracowników, trudność określenia zasad podziału zysku,
nadmierna ilość projektów, niebezpieczeństwo rozpadu w wyniku nieprzewidzianej decyzji
uczestników, brak jasnych i bezwzględnie obowiązujących norm postępowania czy możliwość
wejścia do sieci niekompetentnych partnerów [Sokołowska, 2005, s. 247-248]. Przedstawione
powyżej własności sieci skutkują wyższym poziomem niepewności funkcjonowania niż w
przypadku,

gdy

przedsiębiorstwa

działają

w

pojedynkę.

Wyznaczając

strategię

przedsiębiorstwo współdziałające w sieci uwzględnia rezultaty jego funkcjonowania, W
praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo uzależnia kierunek i dynamikę swojego rozwoju od
działań innych, niezależnych od niej partnerów. Dlatego też w przypadku współdziałania w
ramach sieci międzyorganizacyjnych w formie kooperencji pojawia się nowa kategoria ryzyka
– ryzyko relacyjne5, które może przyjąć jako skrajną formę konfliktu.
Ogólnie mówiąc, współdziałanie w sieciach, które w większym stopniu przejawiają
powyższe własności, wiąże się z wyższym poziomem ryzyka relacyjnego. W tego typu sieciach
skuteczność współpracy jest trudniejsza do osiągnięcia. Sukces sieci zależny jest od możliwości
wystąpienia zagrożeń wynikających z egzystencji w sformalizowanych przestrzeniach
współdziałania. Ryzyko utraty stabilności sieci determinowane jest głównie nadmiernym
uzależnieniem od partnerów, brakiem zaufania między stronami, złożonością i trudnością
realizowanych wspólnie procesów, nierównym poziomem zdolności zdobywania nowych
kompetencji i umiejętności (Powell, Koput, Smith-Doerr, 1996, s. 117).
Zagrożenia z funkcjonowania w sieci różnicować można względem rodzaju sieci oraz
znaczenia współtworzących je przedsiębiorstw. Podział sieci na sieci zdominowane oraz sieci
równorzędnych partnerów wprowadzony przez J. Childa i D. Faulknera (1998, s. 120) pozwala
wykazać zróżnicowanie głównych przesłanek nieskutecznej współpracy.
W sieciach równorzędnych partnerów, zagrożenia wynikające z uczestnictwa w sieci
będą jednakowe dla wszystkich członków sieci, a wśród nich należy wymienić ryzyko
wystąpienia zachowań oportunistycznych (Stańczyk-Hugiet, Sus, 2012, s. 92-94), możliwość
„wejścia” w niekorzystny układ więzi międzyorganizacyjnych, trudność przewidywania

Ryzyko relacyjne definiowane jest jako prawdopodobieństwo i konsekwencje nieosiągnięcia
satysfakcjonującej współpracy w procesach kooperencyjnych (Czakon, 2007, s. 235).
5
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kierunku rozwoju sieci oraz zmniejszoną kontrolę zarządzania (Sroka, 2010, s. 29-30).
Niebezpieczeństwo materializacji poszczególnych zagrożeń ulega zmianie w czasie i przyjmuje
postać funkcji etapu rozwoju sieci. Na etapie tworzenia sieci istotnym zagrożeniem dla
trwałości więzi są możliwe działania oportunistyczne. W toku współdziałania krytyczne dla
skuteczności są takie czynniki, jak poziom rozbieżności procesowych i kulturowych między
partnerami, poziom asymetrii generowanych przez nich korzyści współpracy (Doz, Hamel,
2006, s. 13-19).
W przypadku sieci zdominowanych zagrożenia dla skuteczności współdziałania są
zróżnicowane w zależności od zajmowanej pozycji. Dla przedsiębiorstw „peryferyjnych”
czynnikami ryzyka, które mogą skłonić do ograniczenia zaangażowania we współpracę czy jej
zerwania, jest możliwość nadmiernego uzależnienia od przedsiębiorstw dominujących i utarty
samodzielności (Dryl, 2010, s. 256), ryzyko utraty indywidualnej elastyczności (Sroka, 2010
29-30) oraz ryzyko nierównomiernego wykorzystania przez partnerów szans wynikających z
sieci, powodowane m.in. asymetrycznym przepływem zasobów (Stańczyk-Hugiet, Sus, 2012,
s. 92-94) oraz niesymetrycznymi zdolnościami absorpcyjnymi. Dla przedsiębiorstw
zajmujących centralne pozycje kluczowym czynnikiem destabilizującym współdziałanie jest
możliwość utraty wiedzy konkurencyjnej (Sroka, 2010, s. 29-30) w wyniku szerokiego i
głębokiego transferu wiedzy, ale niekontrolowanych i niechcianych efektów rozprzestrzeniania
się wiedzy. Dlatego też w przypadku dużej asymetrii wiedzy cichej dominujące
przedsiębiorstwa wolą działać samodzielnie (Coff, 2010, s. 711-733).
Dla

zrozumienia

istoty

konfliktu

występującego

między

kooperencyjnymi

przedsiębiorstwami należy w pierwszej kolejności precyzyjnie zdefiniować przedmiotowe
pojęcie. Najogólniej konflikt można określić jako nieporozumienie czy rozbieżności działania
pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Stanowi on jednocześnie naturalny element zachowania
występujący w rożnych sytuacjach, można bowiem mówić nie tylko o konflikcie pomiędzy
przedsiębiorstwami, ale także między państwami, organizacjami, partiami, ludźmi, a nawet
ideami itp.
W kontekście badań nad ryzykiem towarzyszącym kooperencji przedsiębiorstw,
szczególnie interesujący jest konflikt występujący w relacjach międzyorganizacyjnych
odnoszący się do wzajemnego oddziaływania procesów wymiany, mających miejsce pomiędzy
współpracującymi przedsiębiorstwami.
Według koncepcji Weche i Wilkinsona (2005, s. 205), którzy określają konflikt jako
próbę ingerencji, zakłócenia lub narzucania się jednego z partnerów kooperencyjnych w
realizację zadań pozostałych uczestników współpracy. Opisują oni konflikt poprzez rozmiar,
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zasięg i intensywność nieporozumienia zachodzącego pomiędzy przedsiębiorstwami. U
podstaw konfliktu leży rozbieżność celów, różne postrzeganie rzeczywistości, brak zgodności
obszarów działalności oraz trudności w komunikacji. Z konfliktem powiązana jest
podejrzliwość dotycząca intencji i zamiarów partnera, co skutecznie utrudnia, a nawet
uniemożliwia nawiązywanie relacji partnerskich. Konflikt przybierać może różną postać w
zakresie od nieporozumień funkcjonalnych do patologicznych (dysfunkcjonalnych). Należy
podkreślić, że wystąpienie konfliktu w jednym obszarze współpracy nie wyklucza
współdziałania w innych obszarach.
Można przyjąć założenie, iż sieci międzyorganizacyjne w procesie kooperencji
ułatwiają współpracę. Partnerzy sieci powinni podjąć działania służące zmniejszeniu
negatywnych skutków konfliktów oraz wprowadzenia takiej atmosfery, która wspierałaby
kooperencyjne nastawienia przedsiębiorstw w sieci. Uzupełniając przedstawionym wcześniej
przegląd literatury można dodać, iż konflikty powstające w sieci na rynku mogą być efektem
żądań lub próśb formułowanych przez partnera lub mieć źródło w relacjach między
pracownikami (rys. 3.13).






Przyczyny wynikające z
otoczenia
propozycje partnerów,
zapisy kontraktów,
procedury współpracy,
groźba zakończenia
współpracy.

Konflikty w sieci
międzyorganizacyjnej
w procesie
kooperencji
przedsiębiorstw

Przyczyny wynikające z
działalności lidera
 nieporozumienia między
pracownikami,
 przepisy i procedury
dotyczące pracowników,
 relacje między
pracownikami.

Rys. 3.13. Przyczyny powstawania konfliktów w sieci międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw w
procesie kooperencji
Źródło: Opracowanie własne na podstawi (Hauke-Lopes, 2017, s. 97-107).

Konflikty, które wynikają z żądań lub próśb kooperentów mogą mieć źródło w
zawartych umowach, istniejących procedurach współpracy, ale też nagłych i nieoczekiwanych
żądaniach, które mogą być niekorzystne dla funkcjonowania sieci. Drugi obszar występowania
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konfliktów ma źródło w relacjach między pracownikami, jednak konflikty mogą powstawać
też wskutek formalnych zapisów umów jakie istnieją w danym przedsiębiorstwie, czy też relacji
między pracownikami.
Potencjalnych źródeł konfliktu można upatrywać w różnicach kulturowych, które
powinny być brane pod uwagę nie tylko w trakcie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, ale
też podczas wyboru potencjalnych kooperentów. Czasami, zdaniem T. Vaalanda, S. Hauglanda
i S. Piurchase (2003, s. 1-2) różnice te mogą nawet uniemożliwić początkową współpracę i
nawiązywanie relacji, w szczególności ma to miejsce w przypadku bardzo dużych różnić
między potencjalnymi partnerami.
Odpowiednie zarządzanie konfliktami może wpłynąć pozytywnie na relacje i wzmocnić
powiązania sieciowe. Podstawowymi elementami umożliwiającymi osiąganie pozytywnych
efektów konfliktu są:


obustronna wola partnerów do ujawnienia ukrytego konfliktu przed jego wystąpieniem,



obustronne potwierdzenie zaistnienia konfliktu,



zdolność i gotowość partnera do analizy różnic w postrzeganiu konfliktu.
Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa współpracujące w sieci międzyorganizacyjnej w

efekcie dobrze rozwiązanego konfliktu mogą zyskać nową wiedzę i kompetencje i wprowadzić
innowacyjne rozwiązania pod warunkiem wysokiego stopnia zaufania partnerów i
zaangażowania pracowników.
Zgodnie z procesowym podejściem konflikt definiuje się jako sytuację, w której
osiągnięcie celów przez partnerów zaangażowanych we współpracę w sieci w procesie
kooperencji oraz efektywne działanie według indywidualnych norm, wzorów i metod jest
zakłócane i utrudnione przez innych partnerów. Wychodząc z takiego założenia, konflikt opisać
można jako sekwencję czterech, następujących po sobie zdarzeń (rys. 3.14):
1. Wyłanianie się przyczyn konfliktu jako rezultat rozwoju poznawczego.
2. Pojawienie się konfliktu emocjonalnego.
3. Jawne ukazanie indywidualnego stosunku do drugiej strony.
4. Wystąpienie konsekwencji wcześniejszych działań.
Szczególną uwagę należy poświęcić przyczynom powstawania konfliktów we
współpracy kooperencyjnej, np. na linii dostawca – odbiorca. Najbardziej istotnym źródłem
konfliktu jest różnica celów partnerów, a pojawia się ona wtedy, kiedy cele dwóch partnerów
znacząco różnią się od siebie i nie jest możliwe ich osiągnięcie jednocześnie. Przedsiębiorstwa
w takiej sytuacji często decydują się na realizację własnych, indywidulanych zamierzeń nawet
kosztem pogorszenia się relacji partnerskich. Przykładem może być rożna strategia wzrostu
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kooperencyjnych przedsiębiorstw. Partner, któremu zależy na dynamicznym wzroście może
wymusić na partnerach wzrost lub poszukać innych dostawców, którzy zaspokoją rosnące
zapotrzebowanie (Nowak, 2011, s. 135-138; Marcinkowski, 2017, s. 87).

Poznawcze
źródła konfliktu

Poznawczy/
emocjonalny
konflikt

Manifestowanie
konfliktu

Strukturalne
źródła konfliktu

Rezultaty
konfliktu
(potencjalne
lub rzeczywiste)

Rozwiązanie
konfliktu

Rys. 3.14. Model procesu konfliktu wewnątrzsieciowego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Etgar, 1979, s. 61-78).

Należy stwierdzić, iż głównych źródeł nieporozumień pomiędzy współpracującymi
przedsiębiorstwami we współpracy kooperencyjnej należy upatrywać w niespójności celów,
zróżnicowaniu w postrzeganiu rzeczywistości, rozbieżności oczekiwań, różnicach w sposobie
podejmowania decyzji, słabej komunikacji, względnie jej braku, odmiennych poglądach i braki
zgodności oraz związku pomiędzy rolami, jakie pełnią poszczególne partnerzy kooperencji.
Sytuacja konfliktowa stanowi więc konsekwencję różnych działań partnerów w kontekście
tradycji i przyjętych norm zachowań.
Istotnym źródłem konfliktu mogą być także różnice w działalności poszczególnych
partnerów, a składają się na nie cztery krytyczne elementy:
1. obsługiwany segmentu rynku,
2. obsługiwany obszar rynku,
3. rola, funkcja i powierzone obowiązki,
4. obszary oddziaływania marketingowego.
Zatem można zauważyć, że jako przyczynę konfliktu wskazuje się na postrzeganie
rzeczywistości

przez

partnerów

współpracujących

ze sobą, co

związane jest

z

wykorzystywaniem przez współpracujące przedsiębiorstwa odmiennych metod działania w
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tych samych warunkach. Warto podkreślić, że sposoby funkcjonowania często są
deprecjonowane i lekceważone przez pozostałych partnerów. Na różnice w postrzeganiu
rzeczywistości wpływa mają takie czynniki, jak: dostęp i jakość informacji, nieefektywna
komunikacja lub jej brak, predyspozycje do podejmowania decyzji.
Należy podkreślić także to, że wystąpienie konfliktu tak czy inaczej prowadzi zawsze
pomiędzy współpracującymi partnerami do licznych negatywnych konsekwencji, które mogą
mieć wpływ na tempo wzrostu, wielkość dochodów i zysków oraz na odpowiedni udział i
wielkość rynku (Show i in., 2003, s. 490). Nieporozumienie prowadzić może do antagonizmów,
frustracji i wrogości z tendencją do „wypchnięcia” partnera poza układ, a nawet do rozpadu
relacji kooperacyjnych, co prowadzi do (Leonidou, Barnes, Talias, 2006, s. 580):


dywersji energii związanej ze zmianą przeznaczenia czasu pracy i osiągniętych efektów,



zmiany opinii, bowiem winę zazwyczaj przypisuje ssie oponentom, unikając uznania
własnych błędów,



utraconego efektu z uwagi na ograniczenie zakresu współpracy,



słabej koordynacji związanej z unikaniem kontaktu pomiędzy partnerami.
Podsumowując warto podkreślić, iż ryzyko konfliktu w kooperencji łączone jest głównie

z sytuacją „wygrany – przegrany”, w wyniku której u jednego z partnerów pojawia się
rozczarowanie, agresja lub nawet destrukcja (Plank, Newell, 2007, s. 54-63). W tym kontekście
objawia się negatywny wymiar konfliktu, który powinien być niezwłocznie i skutecznie
rozwiązany. Zatem jego likwidacja wymaga wysiłków i często czasu, który oddziałuje
negatywnie na rożnego rodzaju zjawiska w kooperencji, a nader wszystko na generowanie
nadmiernych kosztów. Ponadto konflikt pomiędzy partnerami ma szereg konsekwencji
wpływających na jakość wyrobów i usług, bezproduktywne działania, czy też niezdrowe relacje
kooperencyjne (Skarmeas, 2006, s. 568). Stąd ryzyko wystąpienia konfliktu należy ograniczać
poprzez wzrost zaufania, zaangażowania i długości trwania relacji, a także zrównoważenie sił
i orientację na powrót do współpracy (Plank, Newell, 2007, s. 60).

3.6 Podsumowanie
Analiza literatury i rozważania autora zawarte w drugim rozdziale niniejszej rozprawy
pozwoliły na osiągnięcie dwóch celów teoretycznych rozprawy, jakimi były dokonanie
krytycznego przeglądu literatury przedmiotu i metodologicznego w obszarze zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwach w procesie kooperencji oraz zidentyfikowanie potencjalnych
źródeł ryzyka w relacjach partnerów współpracujących w sieci międzyorganizacyjnej.
Dokonanie obszernych badań literaturowych, zdaniem autora, w zakresie rodzajów i źródeł
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ryzyka współpracy międzyorganizacyjnej w procesie kooperencji było konieczne z
perspektywy przyjętych problemów badawczych.
W pierwszym podrozdziale zaprezentowano przegląd licznych definicji pojęcie ryzyka
przez pryzmat różnych ujęć i aspektów. Autor zauważa, ze znaczenie tego pojęcia na
przestrzeni ostatnich lat ewaluowało i dostosowywało się do aktualnego rozwoju oraz stanu
wiedzy, co skutkuje dziś mnogością ujęć i określeń, z jakich można ryzyko analizować. Należy
zaznaczyć, że analizowany zakres pojęciowy ryzyka obfituje w wiele skojarzeń i synonimów,
które występują zarówno w języku potocznym, jak i naukowym. Specyfika prowadzonych
badań dotyczących zjawiska kooperencji we współczesnej gospodarce wymagała przyjęcia
odpowiednej definicji ryzyka. Autor uznał, że najbardziej uzasadnione będzie wykorzystanie
tradycyjnego ujęcia ryzyka, zgodnie z którym ryzyko definiowane jest jako ważone
prawdopodobieństwo powstania szkody, a pod pojęciem szkody rozumie się takie określenia
jak strata, uszkodzenia, nieużyteczność, koszt itp. Campbell (2005, s. 569-572 podkreśla, ze w
tym kontekście nie wolno utożsamiać ryzyka wyłącznie z prawdopodobieństwem wystąpienia
szkody, czy też ze szkodą samą w sobie.
W drugim podrozdziale dokonana analizy podstaw teoretycznych ryzyka w naukach o
zarządzaniu. W tym miejscu zauważono, iż ryzyko jest obiektem zainteresowań wielu teorii i
koncepcji o zróżnicowanym charakterze. Szczególnie przydatna w kontekście specyfiki ryzyka
współpracy międzyorganizacyjnej w procesie kooperencji będzie negatywna koncepcja ryzyka.
Autor zauważa, że teoria ta przystaje do bardzo złożonej rzeczywistości gospodarczej
otaczającej dzisiejsze przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Przedsiębiorstwa funkcjonujące
na początku XXI wieku, niezależnie od przyjętej strategii współpracy w kontekście zjawiska
kooperencji, ryzyko taktują przede wszystkim jako zagrożenie, potencjalne niebezpieczeństwo,
które należy ograniczać dążąc do utrzymania jak największej stabilności działania, która z kolei
umożliwi osiągnięcie wspólnych celów i rozwój współpracy w sieci międzyorganizacyjnej
przedsiębiorstw w procesie kooperencji.
W kolejnym, trzecim podrozdziale skupiono się na istocie, uwarunkowaniach, barierach
i motywach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Analiza literatury wykazała, że
zarządzanie ryzykiem definiowane jest jako system mający na celu przede wszystkim
identyfikację i ocenę zagrożeń związanych z różnymi aspektami działalności przedsiębiorstw,
a także utrzymanie ryzyka na założonym, akceptowalnym poziomie. Nader wszystko w
literaturze przedmiotu podkreśla się, iż problematyka zarządzania ryzykiem w procesie
kooperencji dotyczy szerokiego spektrum przedsiębiorstw, nie tylko największych, prywatnych
czy państwowych, ale także m.in. wielu instytucji publicznych. Autor zwraca uwagę, że w
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poprawnie zaprojektowany i skutecznie zaimplementowany system zarządzania ryzykiem
powinni być zaangażowani pracownicy działający na różnych szczeblach zarządzania we
wszystkich działach danego przedsiębiorstwa. W literaturze dominuje pogląd, że zarządzanie
ryzykiem w przedsiębiorstwie to złożony, wieloetapowy i wieloaspektowy proces, który jeśli
zostanie poprawnie zaimplementowany, niesie ze sobą wiele wymiernych i niewymiernych
efektów dla przedsiębiorstwa, takich jak m.in. wzrost osiąganych przez przedsiębiorstwo celów
i zadań, poprawa elastyczności działania, a także zwiększenie poziomu zaufania partnerów w
kooperencji.
Kolejny, czwarty podrozdział przedstawia wyniki analizy zarówno polskiej, jak i
zagranicznej literatury przedmiotu pod kątem identyfikacji i skali źródeł ryzyka w procesie
kooperencji przedsiębiorstw. Autor zauważa, iż choć wielu naukowców jest zgodnych, co do
istnienia pewnych specyficznych rodzajów ryzyka występujących w procesie kooperencji
przedsiębiorstw, to wyodrębniając i oceniając znaczenie poszczególnych rodzajów ryzyka,
posługują się zróżnicowanymi kryteriami, co przekłada się na otrzymywane wyniki analizy.
Ten fakt uzasadnia więc podjęcie badań rozpoznawczych mających na celu określenie
najistotniejszych dla badanych przedsiębiorstw obszarów ryzyka w międzyorganizacyjnych
sieciach kooperencyjnych.
W ostatnim, piątym podrozdziale zaprezentowano analizę ryzyka wystąpienia konfliktu
we współpracy międzyorganizacyjnej w procesie kooperencji. Analiza wykazała, iż zjawisko
konfliktu praktycznie jest nieuniknione, w efekcie którego u jednego lub więcej partnerów
pojawia się rozczarowanie, a nawet agresja. Należy zwrócić uwagę, że ryzyko konfliktu ma
przede wszystkim wymiar negatywny, przez co przedsiębiorstwa w procesie kooperencji
powinny możliwie szybko i skutecznie je ograniczać. Wymaga to znacznych wysiłków i
długiego okresu czasu. W tym kontekście istotne jest kompleksowe rozpoznanie przyczyn i
skutków wystąpienia konfliktu, a także skutecznych metod ich ograniczania.
Rozważania zawarte w pirniniejszym rozdziale pozwoliły na rozpoznanie teoretycznych
uwarunkowań ryzyka występującego we współpracy międzyorganizacyjnej w kooperencji.
Podkreślić należy, iż wyjaśniono w nim przedmiotowe pojęcie, wyodrębniono pojęcie ryzyka i
niepewności, dokonano analizy najważniejszych koncepcji ryzyka, opisano różnice w
podejściu negatywnym i neutralnym, scharakteryzowano metody zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie oraz przedstawiono źródła ryzyka związanego z kooperencją.
Przedstawione w rozdziale drugim wyniki analizy ryzyka w kontekście kooperencji
przedsiębiorstw pozwoliły autorowi osiągnąć następujące efekty, a mianowicie:
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1. W kontekście badań nad ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw uzasadnione
wydaje się stosowanie tradycyjnego ujęcia ryzyka, zgodnie z którym ryzyko jest
definiowane jako ważone prawdopodobieństwo powstania szkody w formie straty,
uszkodzenia, nieużyteczności czy kosztu. Zgodnie z tym podejściem podstawowo i główne
ryzyka występujące w odniesieniu do wykonywanej czynności w procesie kooperencji
można ująć następująco:

𝑓(𝑅) =

WK1 ∙ p1 + WK 2 ∙ p2 + … + WK n ∙ pn
𝑚 100%

gdzie:
WK1 - wagi przypisane do kryterium
p1 - punkty przypisane do kryterium
m – wartości maksymalne danego kryterium
2. Ryzyko jest obiektem zainteresowań wielu teorii i koncepcji o zróżnicowanym charakterze
dotyczących jego istoty, klasyfikacji. Autor preferuje pojęcie negatywnej koncepcji ryzyka
w kontekście badań specyfiki ryzyka i współpracy międzyorganizacyjnej w procesach
kooperencji przedsiębiorstw i zauważa, ze koncepcja ta przystaje do niezwykle złożonej
rzeczywistości gospodarczej na globalnym rynku.
3. W literaturze przedmiotu przeważa pogląd, iż zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie to
złożony, wieloetapowy i wieloaspektowy proces, który poprawnie zaimplementowany
przynosi wiele wymiernych i niewymiernych efektów dla każdego współczesnego
przedsiębiorstwa współpracującego w sieci w procesach kooperacji czy kooperencji.
4. Ryzyko

jest

nieodłącznym

elementem

działalności

każdego

współczesnego

przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstw we współpracy międzyorganizacyjnej w
procesie kooperencji i niemożliwe jest jego całkowite wyeliminowanie. Kluczowym
problemem przedsiębiorstw w kooperencji jest identyfikacja źródeł ryzyka, jego wielkości
oraz wpływu na prowadzoną działalność szczególnie w sieci, w konsekwencji podjęcie
takich działań, aby wpływ ten minimalizować.
5. W procesie kooperencji przedsiębiorstw często występuje ryzyko konfliktu. Należy
niezwłocznie rozpoznać jego przyczyny i skutki, a następnie określić metody jego
skutecznego ograniczania.
Wyniki badań literaturowych zawarte w pierwszym i drugim rozdziale, pozwoliły na
pozytywną weryfikację teoretycznych celów rozprawy.
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ROZDZIAŁ 4.
RYZYKO RELACJI KOOPERENCYJNYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
4.1 Metodyka doboru próby i metody badawczej
Współcześnie coraz trudniej jest prowadzić badania empiryczne w zakresie różnych
dyscyplin naukowych, w tym także w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, nie tylko w Polsce,
ale można to uogólnić – na rynku globalnym.
Badacz spotyka na swej drodze wiele ograniczeń i barier,. Pierwszą z nich jest niechęć
przedsiębiorstw do brania udziału w jakichkolwiek sondażach, wywiadach, ankietach czy
eksperymentach. Powodem tego typu nastawień jest brak czasu i przekonanie, że jest to istotna
strata czasu, brak możliwości oddelegowania osoby wynikająca z braku zasobów ludzkich,
przeświadczenie o braku wiedzy w badanym obszarze czy niechęć do głębszej analizy
otaczającej nas rzeczywistości nie tylko ekonomicznej czy społecznej. Drugą barierę stanowi
obawa przed ujawnieniem danych finansowych kontrahentów, czy obawa przed ujawnieniem
tajemnicy handlowej, np. kanałów dystrybucji, co może mieć wiele negatywnych
konsekwencji. Obawy, czy wręcz lęk powodowany jest silna konkurencją na globalnym rynku.
W XXI wieku, u progu ery przemysłu 4.0, ujawnienie danych może oznaczać utratę
przez przedsiębiorstwo kluczowych kompetencji, i może skutkować obniżeniem lub utratą
zdolności konkurencyjnych. Na podstawie własnych doświadczeń autora należy zaznaczyć, że
przedsiębiorstwa, które wyrażają zgodę na udział w badaniach ankietowych, często podchodzą
do badanej problematyki bez należytej staranności i skupienia, odpowiadając na pytania
zawarte w kwestionariuszu w sposób wybiórczy, a także bez wystarczającej ilości czasu na
analizę pytań i możliwych wariantów odpowiedzi.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania utrudniające pozyskiwanie danych
empirycznych, na etapie projektowania badań dotyczących zarządzania ryzykiem w procesie
kooperencji przedsiębiorstw, autor zadecydował o uproszczeniu formy prowadzonych badań,
Wykorzystując kwestionariusz ankietowy jako podstawowe narzędzie badawcze, autor
zastosował metodę doboru nielosowego przedsiębiorstw. Dobór jednostek typowych był
przeprowadzony

przez

luksemburską

www.europages.pl/przedsiebiorstwa/Luxemburg.html,

stronę
oraz

polską

internetową
stronę

internetową

www.europages.pl/przedsiebiorstwa/Poland.html, bazę KRS, jak i własne kontakty.
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Podstawowym kryterium doboru nielosowego próby badawczej przedsiębiorstw
polskich

i

luksemburskich

poprzez

wspomnianą

wyżej

stronę

internetową

jest

internacjonalizacja przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa ogłaszają się na portalach poszukując
partnerów do współpracy, nierzadko w sieci przedsiębiorstw, celem wzmocnienia własnego
potencjału konkurencyjnego lub potencjału sieci przedsiębiorstw.
Za dodatkowe kryteria kwalifikacji uznano kryterium geograficzne (centralne położenie
Luksemburga w Europie Zachodniej i centralne położenie Polski w Europie ŚrodkowoWschodniej, gdzie krzyżują się główne szlaki komunikacyjne), różny stopień rozwoju
gospodarki (celem analizy porównawczej określenia zjawiska kooperencji), członkostwo
krajów w Unii Europejskiej, a także bezpośredni dostęp autora do przedsiębiorstw ze względu
na pracę, zamieszkanie oraz znajomość języków, stąd w badaniu wzięły udział
przedsiębiorstwa prowadzące swe działalności na terenie Polski i Luxemburga.
Określając powyższe kryteria posłużono się swego rodzaju dwojakim kompromisem.
Pierwszy to czas niezbędny na utworzenie więzi międzyorganizacyjnych, drugi to czas
działalności na rynku nowopowstałych podmiotów, bowiem z założenia narażone są na wyższe
ryzyko działalności. Stąd autor podjął decyzję o minimalnym, trzyletnim okresie
funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu.
Tak, jak wyżej wskazano, podstawowym narzędziem badawczym jest kwestionariusz
ankietowy, w którym wyróżniono 3 części pytań, W pierwszej ujęto informacje ogólne o
badanym przedsiębiorstwie, w drugiej ujęto pytania dotyczące kooperencji przedsiębiorstw, zaś
w trzeciej części pytania dotyczące ryzyka współpracy w procesie kooperencji przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć, iż zdecydowana większość pytań miała formę zamkniętą, pozwalającą
osobie ankietowanej na wybór najbardziej odpowiedniego spośród wielu dostępnych
wariantów, odpowiedzi.
Pytania w kwestionariuszu zostały tak sformułowane, aby umożliwiały wykorzystanie
zmiennych mierzalnych w skali nominalnej oraz porządkowej (patrz załącznik). Autor
dodatkowo, celem walidacji i pogłębienia wyników badań ankietowych, zdecydował o
zastosowaniu narzędzia badawczego, jakim jest indywidualny wywiad bezpośredni, połączony
(tam, gdzie było to możliwe) z obserwacją uczestniczącą w wybranych przedsiębiorstwach,
zwłaszcza w Luksemburgu.
Prowadząc badania nie sposób pominąć istotności doboru próby badawczej, którego
właściwe przeprowadzenie w sposób znaczący wpływa na całokształt poprawności badań
naukowych i na wiarygodność uzyskanych wyników.
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W literaturze przedmiotu występują dwie metody - doboru losowego i nielosowego.
Metoda doboru losowego określana jest prawdopodobieństwem dostania się każdej jednostki
typowej do próby badawczej, co oznacza, iż dobór ten ma naturę przypadkową. Ze względu na
przedmiot i charakter badań, metoda ta nie może być zastosowana. Metoda doboru nielosowego
nie określa prawdopodobieństwa znalezienia się danego podmiotu w próbie badawczej.
Podmioty wybierane są przy ustaleniu określonych charakterystyk, jakim muszą odpowiadać
poszczególne podmioty w danej próbie.
Do metod doboru losowego należą metody takie jak: dobór losowy prosty,
systematyczny, warstwowy, grupowy, wielostopniowy oraz wielofazowy. Grupę metod doboru
nielosowego stanowią: metoda doboru kwotowego, celowego, przypadkowego, wygodnego,
sieciowego, jednostek typowych poprzez eliminację, tzw. Sędziów kompetentnych, za pomocą
kuli śniegowej czy tzw. przechwycenia po drodze (Marcinkowski, 2017, s. 93).
Mając na uwadze przedstawione powyżej bariery utrudniające pozyskiwanie danych
empirycznych w Polsce, w mniejszym stopniu w Luksemburgu (jedna z najlepiej rozwiniętych
i funkcjonujących gospodarek w UE), na etapie planowania badań dotyczących zarządzania
ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw zadecydowano o zastosowaniu metody
doboru nielosowego, celowego jednostek typowych. Mając także na uwadze to, że tworzenie
powiązań kooperencyjnych o optymalnym dla przedsiębiorstwa charakterze wymaga
odpowiednio długiego okresu czasu, zdecydowano o przyjęciu kryterium wieku, który
określono, jak już wcześniej wspomniano, minimum trzech lat funkcjonowania na rynku. Ten
swoisty kompromis trzech lat działalności przedsiębiorstwa na rynku wynika z jednej strony z
tego, że jest to czas niezbędny dla przedsiębiorstwa na wypracowanie więzi kooperencyjnych
z jednej strony, zaś z drugiej strony w badanych dotyczących współpracy kooperencyjnej i
zarządzania ryzykiem w tejże współpracy należy uwzględnić stosunkowo „młode”
przedsiębiorstwa, które z racji niewielkiego doświadczenia rynkowego narażone są na wyższe
ryzyko działalności we współpracy konkurencyjnej.
Stąd autor, mając na uwadze powyższe uwarunkowania, zdecydował o wyłączeniu
przedsiębiorstw z badań zjawiska kooperencji, które na rynku funkcjonują poniżej trzech lat,
uznając, że w dzisiejszych czasach ten trzyletni okres jest wystarczający na zbudowanie
współpracy kooperencyjnej, a jednocześnie nie wykluczy z badania przedsiębiorstw o krótkim
stażu funkcjonowania na rynku.
W badaniach zastosowano jakościowe i ilościowe metody badawcze, takie jak:
- analiza i krytyka piśmiennictwa,
- analiza i konstrukcja logiczna,
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- metoda ankietowa PAPI i CAPI,
- indywidulany wywiad bezpośredni, połączony z obserwacją uczestniczącą.,
- metody statystyczne (podstawowe statystyki opisowe, analizy statystyczne kategorialne),
arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
Punktem wyjścia dla przeprowadzonych badań były studia literaturowe dotyczące
zagadnień kooperencji przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji
przedsiębiorstw.
Zakres rzeczowy badania obejmował przedsiębiorstwa działające w różnych branżach,
zarejestrowane na terenie Polski i Luksemburga.
Badania prowadzono w dwóch etapach:
1.

Badania pilotażowe na próbie 15 przedsiębiorstw z Polski i 5 z Luksemburga we wrześniu
2017 r. Uzyskane wyniki, opinie oraz komentarze pozwoliły na potwierdzenie istnienia w
praktyce gospodarczej zidentyfikowanej w ramach studiów literaturowych luki badawczej
i opracowanie końcowe kwestionariusza ankietowego celem przeprowadzenia badań
właściwych.

2. Badania właściwe przeprowadzono w okresie od czerwca 2018 do marca 2019. Prośba o
udział w badaniach kierowana była do kierownictwa wybranych celowo przedsiębiorstw
drogą elektroniczną, a także poprzez kontakty osobiste. Zaproszono do badań łącznie ok.
550 przedsiębiorstw, ankiety wypełniły 283 przedsiębiorstwa polskie, w tym kompletnych
i poprawnych było 223 i 53 przedsiębiorstwa luksemburskie, w tym kompletnych i
poprawnych było 48. Łącznie otrzymano 271 ankiet. Kwestionariusz ankietowy był
głównym narzędziem badawczym zawierającym 18 rozbudowanych pytań.
Prośba o udział w badaniach kierowana była do kierownictwa wybranych
przedsiębiorstw drogą elektroniczną, telefoniczną a także osobiście. Prośba o wypełnienie
ankiet do przedsiębiorstw zawierała link z adresu https://lamapoll.de/Kooperenz-Pl. Etapy
realizacji badań empirycznych przedstawia rys. 4.1.
Ogółem w badaniach wzięło 271 przedsiębiorstw z Polski i Luksemburga. Ilość
przedsiębiorstw Polskich w próbie stanowiło 82% badanych przedsiębiorstw, a luksemburskich
zaledwie 18 (rys. 4.2.), (Wielkie Księstwo Luksemburga to niewielki kraj, ale o rozwiniętej i
silnej gospodarce).
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Analiza literatury przedmiotu.
Sformułowanie wstępnych problemów i hipotez badawczych.
Przeprowadzenie badań rozpoznawczych.

Etap 1.

Publikacja wyników badań rozpoznawczych (dyskusja wyników).
Sformułowanie właściwego problemu i hipotezy badawczej.
Problem dysertacji.
Wybór obszaru badań
Wybór metod i narzędzi badawczych.
Etap 2.
Przeprowadzenie badań.
Analiza literatury podejmującej
problematykę kooperencji i ryzyka
we współpracy kooperencyjnej.

Badania z użyciem
kwestionariusz i wywiadu.

Porządkowanie uzyskanych informacji.
Etap 3.
Wnioskowanie. Weryfikacja hipotezy badawczej.
Rys. 4.1. Etapy realizacji badań empirycznych zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji
przedsiębiorstw.
Źródło: Opracowanie własne.

Luksemburg
18%

Polska
82%

Rys. 4.2. Kraje działalności przedsiębiorstw.
Źródło: Opracowanie własne.122

Analizując strukturę badanych przedsiębiorstw polskich w kontekście stanowiska
respondenta (rys. 4.3.) należy zwrócić uwagę, iż najliczniejsza grupę (52%) stanowili
pracownicy wyznaczeni przez właściciela, najmniej liczną grupę stanowili sami właściciele
(2,7%) oraz prezesi (5,8%).
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Rys. 4.3. Struktura badanych przedsiębiorstw polskich wg stanowiska/pozycji respondenta.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Nadmienić należy, iż pracownicy wyznaczeni przez właściciela lub kierownictwo
przedsiębiorstwa do wypełnienia przedmiotowej ankiety posiadali wysokie kompetencje i
kwalifikacje do udzielenia odpowiedzi na pytania w niej zawarte i pochodzili z działów
produkcyjnych, logistycznych, księgowych, kadrowych oraz marketingowych.
Analizując strukturę badanych przedsiębiorstw luksemburskich w kontekście
stanowiska respondenta (rys. 4.4.) należy zwrócić uwagę, iż w badaniu uczestniczyli wyłącznie
kierownicy (91,7%) oraz właściciele (8,3%). Pozostałe grupy nie uczestniczyły w badaniu.
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Rys. 4.4. Struktura badanych przedsiębiorstw luksemburskich wg stanowiska/pozycji respondenta.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Kwestionariusz ankietowy, który stanowił główne narzędzie badawcze, obejmował
osiemnaście pytań. Podzielony on został na trzy bloki tematyczne dotyczące:


pierwszy – ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa,



drugi – badania kooperencji przedsiębiorstw,



trzeci – badania ryzyka w procesie kooperencji przedsiębiorstw.
W części pierwszej kwestionariusza ankietowego, składającej się z ośmiu pytań

dotyczących ogólnej charakterystyki badanych przedsiębiorstw, ankietowani przedstawiciele
przedsiębiorstw poproszeni zostali o udzielenie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie,
takich jak: rok powstania firmy, forma prawna, rok/przewidywany rok wdrożenia
normatywnego systemu zarządzania (ISO), rok/przewidywany rok wdrożenia systemu
społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB), status własnościowy liczba zatrudnionych
pracowników, rodzaj działalności według EKD, a także rodzaj stosowanej strategii bazowej
(podstawowej). W tej części ankiety przewidziane zostało także miejsce na dodatkowe
wyjaśnienia – uwagi dotyczące rodzaju działalności, stosowanej strategii itp.
W drugiej części kwestionariusza, składającej się z pięciu pytań, ankietowani udzielali
odpowiedzi w kwestiach dotyczących kooperencji przedsiębiorstw, wskazując:


obszary działalności, w których występuje zjawisko współpracy, konkurencji w zakresie
zaopatrzenia i dystrybucji,



typy transakcji występujących w przedsiębiorstwie w procesach kooperencji z dostawcami
i odbiorcami,



liczbę dostawców i odbiorców,



liczbę stałych dostawców i odbiorców,
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udział procentowy, w jakim przedsiębiorstwo posiada sformalizowaną umowę kooperencji
ze swoimi partnerami biznesowymi.
Trzecia część ankiety, składająca się z pięciu pytań dotyczyła zarządzania ryzykiem w

przedsiębiorstwie

i

kwestii

związanych

z

wystąpieniem

ryzyka

współpracy

międzyorganizacyjnej. W tym bloku tematycznym w pytaniach wykorzystano 5-stopniową
skalę Likerta, dającą możliwość określania względnej intensywności różnych wariantów
odpowiedzi dotyczącej badanego zjawiska, czy poglądu.
W literaturze spotyka się różną ilość stopni skali Likerta, od 4 do 7, pozostawiając
badaczowi wybór, jaka ich ilość będzie właściwa do oceny danego zjawiska (Tarka, 2015, s.
286). Mając powyższe na uwadze autor zastosował skalę od 1 do 5, jako powszechnie
stosowaną w badaniach w warunkach polskich.
W tej części kwestionariusza ankietowany pracownicy przedsiębiorstw wyrażali opinie
w następujących kwestiach:


określenia prawdopodobieństwa wystąpienia i negatywne skutki występowania dla
przedsiębiorstwa zdarzeń związanych z kooperencją przedsiębiorstw,



zdefiniowanie, czy przedsiębiorstwo posiada wdrożony system zarządzania ryzykiem,



określenie rodzaju działań, jakie wykazuje przedsiębiorstwo, związanych z zarządzaniem
ryzykiem,



ocena znaczenia barier wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,



oszacowanie znaczenia motywów wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.
Przeprowadzone badania ankietowe i zgromadzony w ten sposób materiał empiryczny
został wstępnie zweryfikowany, a następnie przetworzony przy użyciu arkusza kalkulacyjnego
Microsoft Excel i programu SPSS.
Na etapie planowania badań wielką uwagę położono na wybór odpowiednej metody
badawczej, której zastosowanie umożliwiło osiągnięcie założonych celów badawczych, a
przede wszystkim weryfikację przyjętych hipotez badawczych. Należy podkreślić, iż
zagadnienie ryzyka w procesie kooperencji przedsiębiorstw jest złożone i wielowątkowe. Stąd
celowe, wręcz konieczne, było zastosowanie wielowymiarowej analizy zebranych danych w
badaniach, ze względu na znaczną liczbę czynników określających poziom ryzyka w
działalności badanych przedsiębiorstw.
W celu uzyskania odpowiedzi na postawione problemy badawcze wykonano analizy
statystyczne przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics 23. Przy jego użyciu wykonano analizy
podstawowych statystyk opisowych, testy Kołmogorowa-Smirnowa, analizy częstości, testy χ2,
dokładne testy Fishera, testy U Manna-Whitney’a oraz testy t Studenta dla prób niezależnych.
125

Za poziom istotności uznano klasyczny próg α = 0,05; jednakże wyniki prawdopodobieństwa
statystyki testu na poziomie 0,05 < p < 0,1 były interpretowane jako istotne na poziomie
tendencji statystycznej.
Reasumując należy podkreślić, iż przeprowadzone badania empiryczne zostały
opracowane zarówno o metody ilościowe, jak i jakościowe. W ramach analiz ilościowych
przeprowadzono pogłębione badania ankietowe wykorzystując w tym celu rozbudowany
kwestionariusz ankietowy zawierający – jak już wspomniano – 18 pytań. Ponadto wykonano
badania jakościowe obejmujące obserwację uczestniczącą w wybranych podmiotach oraz
wywiady bezpośrednie z częścią przedsiębiorstw, w trakcie których autor miał możliwość
uzyskania istotnych informacji i opinii wynikających z doświadczeń przedsiębiorstwa w
procesach współpracy konkurencyjnej i praktyki. Warto podkreślić, że próbę badawczą
stanowiła duża grupa 223 przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce i 48 przedsiębiorstw
zlokalizowanych w Luksemburgu, działających na rynku nie krócej niż 3 lata.
4.2 Identyfikacja próby
Badania empiryczne przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie na próbie
badawczej 15 przedsiębiorstw polskich i 5 przedsiębiorstw luksemburskich w badaniu
pilotażowym było potwierdzenie występowania w praktyce gospodarczej, określonej w ramach
studiów literaturowych luki badawczej. Ponadto celem było również opracowanie końcowej
wersji kwestionariusza ankietowego dla przeprowadzenia badań zasadniczych dotyczących
zjawiska współpracy i ryzyka w kooperencji.
W drugim etapie przeprowadzono badania właściwe na próbie 550 przedsiębiorstw. Do
zasadniczej analizy zakwalifikowano 223 przedsiębiorstwa polskie i 48 przedsiębiorstw
luksemburskich, spełniające wcześniej określone i sprecyzowane kryteria. Należy zaznaczyć i
podkreślić różnorodność próby badawczej przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, tzn.
przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu reprezentowały rozległy wachlarz rodzajów
działalności, co prezentują histogramy przedstawione na rys. 4.5 i 4.6.
Klasyfikując badane przedsiębiorstwa wykorzystano usystematyzowany zbiór rodzajów
działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce europejskiej, tzw. EKDPKD (Europejska Klasyfikacja Działalności – Polska Klasyfikacja Działalności).
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Rys. 4.5. Struktura badanych przedsiębiorstw polskich w zależności od rodzaju działalności wg
EKD-PKD.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 4.6. Struktura badanych przedsiębiorstw luksemburskich w zależności od rodzaju działalności
wg EKD-PKD.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Do najliczniej reprezentowanych grup badanych przedsiębiorstw w Polsce zaliczały się
przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego (produkcja) (26,5%), handel hurtowy i
detaliczny (19,3%), transport i gospodarka magazynowa (14,8%), pozostała działalność
usługowa (13%), usługi profesjonalne, naukowe i techniczne (12,1%).
Udziałem w próbie poniżej 10% charakteryzowały się takie grupy podmiotów, jak
budownictwo (4,5%), naprawa pojazdów (4%), edukacja (2,2%), wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę (1,3%, przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością
związaną z rynkiem nieruchomości (0,9%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,4%).
W badanej próbie nie było przedsiębiorstw, których działalnością było górnictwo i
wydobycie, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, opieka zdrowotna i
pomoc społeczna.
Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa luksemburskie, do najliczniej reprezentowanych grup w
badaniach zaliczały się przedsiębiorstwa z sektora budownictwo (18,8%), transport i
gospodarka magazynowa (16,7%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i
wodę (10,4%), naprawa pojazdów (8,3%), pozostała działalność usługowa (8,3%),
zakwaterowanie i gastronomia (6,3%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (6,3%), a poniżej
5% próbę reprezentowały przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nieruchomości,
usługami profesjonalnymi, naukowymi i technicznymi, rolnictwem, leśnictwem łowiectwem i
rybactwem.
Przedsiębiorstwa

prowadzące

działalność

na

globalnym

rynku

starają

się

dywersyfikować swoją aktywność na rynku i nie ograniczają się wyłącznie do jednej
podstawowej działalności. Aby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną zwiększają swoje
portfolio działalności podstawowej, względnie wchodzą w relacje z przedsiębiorstwami
konkurencyjnymi w obszarze zaopatrzenia i wytwarzania, ostrożne są za to w obszarze
marketingu i dystrybucji.
Badane przedsiębiorstwa wykazywały zróżnicowanie pod względem struktury
zatrudnienia, i to kryterium wzięto pod uwagę w klasyfikacji analizowanych podmiotów. W
badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa małe, średnie i duże (rys. 4.7).
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Rys. 4.7. Struktura badanych przedsiębiorstw w Polsce i Luksemburgu wg stanu zatrudnienia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Rozważano przeprowadzić klasyfikację badanych przedsiębiorstw ze względu na
kryterium obrotu netto, ale jak się później okazało było to niemożliwe ze względu na niechęć
do ujawniania przez przedsiębiorstwa swoich danych finansowych i ich omawiania. Znaczącą
grupę badanych przedsiębiorstw w Polsce stanowiły przedsiębiorstwa mikro i małe,
zatrudniające mniej niż 50 osób (36,8%). Prawie 30% to przedsiębiorstwa średnie,
zatrudniające od 50 do 249 osób (28,7%), natomiast przedsiębiorstwa duże, zatrudniające
więcej niż 250 osób, stanowiły przeszło jedną trzecią (34,5%) badanych przedsiębiorstw.
Odpowiednio przedsiębiorstwa luksemburskie biorące udział w badaniu a zaliczane do grupy
mikro i małych stanowiły 20,7%, średnie 54,2%, a duże 25%.
Z analizy porównawczej przedsiębiorstw polskich i luksemburskich wynika, że
najliczniej reprezentowane w badaniach w obu krajach były przedsiębiorstwa średnie i duże, i
stanowiły one 63.2%- polskie i 77.2% - luksemburskie, czyli znacznie ponad połowę próby
wynoszącej łącznie 271 przedsiębiorstw.
Strukturę badanych przedsiębiorstw względem roku powstania przedsiębiorstw
przedstawiono na rys. 4.8.
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Rys. 4.8. Struktura analizowanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich według roku
powstania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W puli badawczej wyraźnie widać, iż przewagę stanowiły przedsiębiorstwa działające
na rynku, zarówno w Polsce, jak i w Luksemburgu, powyżej 10 lat (61,8% przedsiębiorstwa
polskie, 83,5% przedsiębiorstwa luksemburskie). Są to przedsiębiorstwa o stabilnej pozycji
rynkowej.
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relacji

międzyorganizacyjnej z punktu widzenia osób zarządzających przedsiębiorstwami w sieci
współpracy międzyorganizacyjnej.
W grupie badawczej przedsiębiorstw polskich nie ma przedsiębiorstw dominujących w
danych przedziałach wiekowych, natomiast w grupie przedsiębiorstw luksemburskich
dominują przedsiębiorstwa w grupie wiekowej 1991-1995 (29,2%).
Biorąc pod uwagę minimalny okres funkcjonowania na rynku (grupa wiekowa 20112015), przedsiębiorstwa polskie stanowiły 21,5% badawczej próby, a przedsiębiorstwa
luksemburskie stanowiły zaledwie 8,3% badawczej próby. To niezwykle istotna grupa z punktu
widzenia badań nad ryzykiem współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw. W ramach tej grupy
wiekowej są przedsiębiorstwa działające na rynku znacznie poniżej 10 lat, które narażone są na
niezwykle wysokie ryzyko działalności we współpracy konkurencyjnej. Jak wykazały badania
w tej grupie wiekowej odsetek zgłaszanych upadłości jest największy (Korol, 2010, s. 5).
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Forma prawna badanych przedsiębiorstw, zarówno polskich, jak i luksemburskich, była
zróżnicowana. Najliczniejszą grupę przedsiębiorstw polskich i luksemburskich stanowiły
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (65,3%), spółki akcyjne (17,7%), spółki jawne
(4,4%). Pozostałą niewielką część próby badawczej stanowiły spółki cywilne, osoby fizyczne
oraz pozostałe rodzaje form prawnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowe
i przedsiębiorstwa państwowe) – łącznie 12,6%.
Rozpatrując same przedsiębiorstwa luksemburskie uczestniczące w badaniu to
zdecydowaną większość stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialności (45,8%) i spółki
akcyjne (45,8%), a pozostałą niewielką grupę badawczą stanowiąca 8,4% reprezentowały
osoby fizyczne (2,1%), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowe (2,1%) oraz
przedsiębiorstwa państwowe (4,2%).
Szczegółowe zestawienie badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich ze
względu na formę prawną przedstawia rys. 4.9.
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Rys. 4.9. Struktura badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich ze względu na formę prawną.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Analizując zjawisko zarządzania ryzykiem w badanych przedsiębiorstwach, konieczne
wydaje się odniesienie do stosowania przez nie systemów zarządzania zgodnych z normami
jakościowymi ISO 9000. Z badań empirycznych wynika, iż aż 88.2% przedsiębiorstw posiada
własny system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015, a pozostałe planują wdrożyć
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system w perspektywie najbliższych lat, tj. do roku 2025, względnie nie udzieliło odpowiedzi,
czy posiada system ISO 9001:2015. Z badań wynika, że jedynie 2.2% przedsiębiorstw zarządza
zgodnie z ISO dłużej niż 20 lat, i aż 24.4% dłużej niż 10 lat. W sumie można powiedzieć, że
240 przedsiębiorstw wdrożyła przedmiotowy system. Szczegółowe dane zostały zobrazowane
na rys. 4.10.
100
88

90
80
70
60
50
42
40

33

42
32,5

30

31

30

20
12,2
10

4

15,5

15,5
11,4

11,1

1,5

1

0,4

0
1990-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010
ilość

2011-2015

2016-2020

2021-2025 brak wskazań

udział %

Rys. 4.10. Struktura analizowanych podmiotów ze względu na rok lub planowany rok wdrożenia
systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach polskich i luksemburskich.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Badając dalej zjawisko zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, konieczne wydaje
się odniesienie do stosowania przez przedsiębiorstwa strategii społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw zgodnych z koncepcją CSR (od ang. Corporate Social Responsibility).

To

koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii CSR uwzględniają
interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Z
badań empirycznych wynika, iż aż 249 przedsiębiorstw nie posiada, a także nie planuje
wdrożyć systemu CSR. Jedynie 8.1% przedsiębiorstw posiada taką strategię. W sumie około
jedna dziesiąta jednostek wdrożyła przedmiotową strategię. Należy ponadto podkreślić, że
tylko 1% analizowanych przedsiębiorstw planuje wdrożenie strategii CSR w przeciągu
najbliższych 2 lat. Z badań wynika, iż niewiele przedsiębiorstw buduje, a jeszcze mniej chce
wdrożyć strategię CSR. Oznacza to, że przedsiębiorstwa niechętnie chcą uczestniczyć w
budowie prospołecznej gospodarki rynkowej, a tym samym nie włączając się do współpracy z
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otoczeniem dalszym i bliższym. Poprzez te działania nie budują własnej kultury organizacyjnej
– prospołecznej, niezbędnej do współpracy w sieci organizacyjnej, znacząco zwiększając
ryzyko współpracy konkurencyjnej. Szczegółowe dane zostały zobrazowane na rys. 4.11.
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Rys. 4.11. Rozkład czasowy wdrożenia strategii CSR w badanych przedsiębiorstwach
polskich i luksemburskich.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Na rys. 4.12 zilustrowano strukturę analizowanych przedsiębiorstw ze względu na status
własnościowy. Należy podkreślić, że dominującą grupę badanych przedsiębiorstw stanowią
przedsiębiorstwa prywatne z większościowym kapitałem polskim/luksemburskim (51.7%).
Znaczący udział w badanej próbie stanowią przedsiębiorstwa prywatne polskie i luksemburskie
z większościowym kapitałem zagranicznym (36.9%). Przedsiębiorstwa prywatne z kapitałem
mieszanym 50/50 stanowią 7% próby, natomiast pozostałe formy własności (przedsiębiorstwa
państwowe i spółki skarbu państwa) łącznie stanowią 4% badanych przedsiębiorstw polskich i
luksemburskich. Status własnościowy analizowanych podmiotów przedstawiono na rys. 4.12.
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Rys. 4.12. Struktura badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich ze względu na status
własnościowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Analizowane przedsiębiorstwa są ponadto zróżnicowane pod względem wielkości – w
badaniach wzięły udział zarówno przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, jak i duże (rys. 4.13).
Przy doborze celowym przedsiębiorstw do badań posłużono się kryterium wielkości
zatrudnienia. Odrzucono możliwość zastosowania kryterium obrotu netto, z uwagi na niechęć
badanych przedsiębiorstw do prezentowania i analizy ich kwestii finansowych, co bezpośrednio
przełożyłoby się na zmniejszenie odsetka otrzymanych kwestionariuszy ankietowych.
Dominującą grupę, wynoszącą ponad jedną trzecią badanych podmiotów (33.9%) stanowiły
przedsiębiorstwa duże, zatrudniające 250 i więcej osób. Również jedną trzecią (30.6%)
stanowiły w próbie przedsiębiorstwa średnie i nieco mniej niż jedną trzecią (28%) stanowiły
przedsiębiorstwa małe, natomiast pozostała część (6.6%) to przedsiębiorstwa mikro (tabela
4.2.).
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Rys. 4.13. Struktura badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich wg zatrudnienia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
Tabela 4.2. Struktura badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich wg zatrudnienia.
N
Ilość
wskazań

%

%
ważnych

1-9 osób

18

6,6

6,7

10-49 osób

76

28

28,3

50-249 osób

83

30,6

30,9

250 i więcej osób

92

33,9

34,2

brak danych

2

0,7

Liczba zatrudnionych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Analizując badaną próbę przedsiębiorstw zdecydowano również o wykorzystaniu
kryterium stosowanej strategii bazowej. Przedsiębiorstwa polskie i luksemburskie, poprzez
badanie kwestionariuszowe, zapytano o wskazanie wykorzystywanych strategii, przy czym
mogły zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, nadając im odpowiednie rangi. Jako główną
strategię bazową - wiodącą, warunkującą fundamenty działalności przedsiębiorstwa, 183
przedsiębiorstwa wskazały strategię jakościową (67,5%- próby badawczej), prawie co piąty
podmiot – 55 przedsiębiorstw (20.3%) wskazało strategię cenową (przywództwa kosztowego).
14 przedsiębiorstw wskazało specjalizację jako strategię bazową, 6 przedsiębiorstw wskazało
strategię mieszaną, 4 niszy, jedno zróżnicowania, a 7 przedsiębiorstw podało odpowiedź – brak
wyraźnej strategii.

136

Prowadząc dalszą analizę badań zauważono, iż strategią wzmacniającą ( określaną także
jako uzupełniającą) pozycję przedsiębiorstwa na rynku, zdefiniowaną w programie IBM SPSS,
jako strategia dodatkowa (I) w badaniu przedsiębiorstwa wskazały strategię cenową. Za
stosowaniem tej strategii 144 przedsiębiorstwa odpowiedziały, iż taką strategię stosują, co
stanowiło 53.1% próby badawczej, czyli ponad połowa badanych przedsiębiorstw. 17
przedsiębiorstw odpowiedziała, że wspiera swoje działania strategią mieszaną tj. produkt
dobrej jakości za średnią cenę), 16 wskazało na strategię specjalizacji. Pozostałe
przedsiębiorstwa, łącznie w ilości 15 wskazało na strategię niszy (2.6%), naśladowania (1.1%)
i zróżnicowania (1.8%).
W badaniu pytano także o strategię, zdefiniowaną w programie SPSS jako dodatkowa
(II) – określana w badaniu jako pomocnicza, przedsiębiorstwa wskazały strategię mieszaną
(12.9%), niszy (12.2%), specjalizacji (9.2%), zróżnicowania (7%), cenową (6.6%),
naśladowania (5.9%) i jakościową (3.3%), a tylko jedno przedsiębiorstwo wskazało na brak
stosowania strategii pomocniczej, co stanowi znikomy procent (0.4%) badanej grupy. Zatem
wyłania się obraz z badań, iż podstawową strategią działania przedsiębiorstw na krajowym i
unijnym rynku jest strategia jakościowa, wspomagana strategią uzupełniającą -cenową.
Szczegółowe dane zostały zobrazowane w tabeli 4.3 i na rys. 4.14.
Tabela

4.3.

Rodzaj

stosowanych

strategii

w

badanych

przedsiębiorstwach

polskich

i

luksemburskich.
Strategia główna

Strategia
dodatkowa (I)

Strategia dodatkowa
(II)

N

%

N

%

N

%

cenowa (kosztowa)

55

20,3

144

53,1

18

6,6

jakościowa

183

67,5

52

19,2

9

3,3

niszy
mieszana (dobrej jakości za
średnia cenę)
naśladowania

4

1,5

7

2,6

33

12,2

6

2,2

17

6,3

35

12,9

0

0

3

1,1

16

5,9

zróżnicowania (dywersyfikacji)

1

0,4

5

1,8

19

7

specjalizacji

14

5,2

16

5,9

25

9,2

brak wyraźnej strategii

7

2,6

0

0

1

0,4

nie wskazane

1

0,4

27

10

115

42,4

N- ilość wskazań przedsiębiorstw, % - procentowy udział
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Rys. 4.14. Rodzaj stosowanych strategii w badanych przedsiębiorstwach polskich i luksemburskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W XXI wieku, rynki: krajowy, unijny czy globalny, stają się coraz bardziej
konkurencyjne przez stale zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw (często o kapitale
mieszanym lub większościowym zagranicznym) i sukcesywnie wdrażane innowacje
produktowe, kreujące wysoką jakość i rynkową cenę produktów. Przeprowadzone analizy
dowiodły o słuszności stosowanych strategii przez badane podmioty, to właśnie wysoko
jakościowe produkty w połączeniu z ceną są gwarancją sukcesu i stabilnego rozwoju badanych
przedsiębiorstw i oferowane produkty są chętnie nabywane przez klientów , niż przedsiębiorstw
konkurencyjnych, wsparte certyfikatami jakości - 239 przedsiębiorstw posiada certyfikaty ISO
9001:2015, a pozostałe wdrożą lub są w trakcie wdrażania systemu jakości.
Bardzo interesujące wyniki dały badania dotyczące miejsca rejestracji przedsiębiorstwa
w aspekcie rodzaju wiodącej strategii. Analizę przeprowadzono przy użyciu programu SPSS.
Postanowiono sprawdzić, czy rodzaj wiodącej strategii jest odmienny w zależności od miejsca
rejestracji

przedsiębiorstwa.

Wykonano

serię

dokładnych

testów

Fishera,

wpierw
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uwzględniając wszystkie uzyskane wyniki, następnie zaś usuwając z analizy firmy, u których
w ogóle żadna strategia nie została wskazana (podano wartość 0). Jak widać w tabeli 4.4. w
przypadku rodzaju głównej strategii oraz strategii dodatkowej I odnotowano istotne
statystycznie wyniki tego testu, niezależnie od uwzględnienia czy też pominięcia wartości
zerowych. W przypadku strategii głównej widać różnicę przede wszystkim w częstości
wskazań strategii jakościowej (częściej wskazywana w przypadku przedsiębiorstw
luksemburskich) i cenowej (częściej w przedsiębiorstwach polskich). W przypadku rodzaju
strategii dodatkowej I notowana jest z kolei odmienna sytuacja – to strategia cenowa jest
częściej wskazywana w przedsiębiorstwach luksemburskich, a jakościowa rzadziej. Warto
nadmienić, że braki wskazań zostały odnotowane w tych dwóch wariantach jedynie w
przypadku

przedsiębiorstw

polskich.

Siła

obu

odnotowanych

efektów,

mierzona

współczynnikiem V Cramera, była umiarkowanie duża. W przypadku rodzaju strategii
dodatkowej II odnotowano wynik na poziomie tendencji statystycznej jedynie w przypadku
analizy z uwzględnieniem zer. Udział braku wskazań strategii dodatkowej II był wyższy w
przypadku przedsiębiorstw polskich. Siła odnotowanego efektu była umiarkowanie duża. W
przypadku analizy bez zer nie odnotowano wyniku nawet na poziomie tendencji statystycznej.
Podsumowując, należy podkreślić, iż w ramach przeprowadzonych badań empirycznych
dokonano analizy 271 przedsiębiorstw spełniających wcześniej określone i sprecyzowane
kryteria6. Próba badawcza obejmowała przedsiębiorstwa o różnej wielkości, specyfice czy też
przedmiocie działalności. Charakteryzując analizowane przedsiębiorstwa posłużono się
licznymi kryteriami podziału, do których zakwalifikowano miejsce zarejestrowania
przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności, rozmiar organizacji, rok założenia,
wybraną formę prawną, status własnościowy, stosowaną strategię bazową oraz zgodność
systemu zarządzania jakością z normami jakościowymi ISO 9000.

Zgodnie ze stosowaną praktyką założono, iż korelacja między parą zmiennych jest słaba, jeśli 0,1 <
|rxy| ≤ 0,3; średnia, jeśli 0,3 < |rxy| ≤ 0,5; silna, jeśli |rxy| > 0,5. Przyjęto poziom istotności p = 0,05.
6

139

Tabela 4.4. Miejsce rejestracji przedsiębiorstwa a rodzaj wiodącej strategii.
Polska Luksemburg
N
55
0
cenowa (kosztowa)
% 24,70%
0,00%
N
138
45
jakościowa
% 61,90%
93,80%
N
2
2
niszy
%
0,90%
4,20%
w obu
mieszana (dobrej jakości za średnia
N
6
0
Rodzaj
wariantach:
cenę)
%
2,70%
0,00%
strategii
N
1
0
głównejzróżnicowania (dywersyfikacji)
p < 0,001
%
0,40%
0,00%
wiodącej
V = 0,30
N
13
1
specjalizacji
%
5,80%
2,10%
N
7
0
brak wyraźnej strategii
%
3,10%
0,00%
N
1
0
nie wskazane (0)
%
0,40%
0,00%
N
101
43
cenowa (kosztowa)
% 45,30%
89,60%
w wariancie
N
50
2
jakościowa
z ‘0’:
% 22,40%
4,20%
N
6
1
niszy
p < 0,001
%
2,70%
2,10%
V = 0,34
mieszana (dobrej jakości za średnia
N
16
1
Rodzaj
cenę)
%
7,20%
2,10%
strategii
N
3
0
dodatkowej
naśladowania
%
1,30%
0,00%
(I)
w wariancie
N
5
0
zróżnicowania (dywersyfikacji)
bez ‘0’
%
2,20%
0,00%
N
15
1
specjalizacji
p < 0,001
%
6,70%
2,10%
V = 0,31
N
27
0
nie wskazane (0)
% 12,10%
0,00%
N
16
2
cenowa (kosztowa)
%
7,20%
4,20%
N
9
0
jakościowa
%
4,00%
0,00%
w wariancie
N
25
8
z ‘0’:
niszy
% 11,20%
16,70%
mieszana (dobrej jakości za średnia
N
25
10
p = 0,065
cenę)
% 11,20%
20,80%
Rodzaj
V = 0,23
N
10
6
strategii
naśladowania
%
4,50%
12,50%
dodatkowej
N
17
2
(II)
zróżnicowania (dywersyfikacji)
%
7,60%
4,20%
w wariancie
N
19
6
bez ‘0’
specjalizacji
%
8,50%
12,50%
N
1
0
p = 0,267
brak wyraźnej strategii
%
0,40%
0,00%
N
101
14
nie wskazane (0)
% 45,30%
29,20%
N- ilość wskazań przedsiębiorstw, % - procentowy udział
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Podsumowując ten obszar badań, dotyczący stosowanej strategii bazowej, w kontekście
badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich, należy podkreślić, iż strategią wiodącą
stosowaną w rozwoju przedsiębiorstw zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu okazała się
strategia jakościowa (wskazało ją 138 przedsiębiorstw polskich i 45 przedsiębiorstw
luksemburskich).
4.3 Specyfika powiązań kooperencyjnych w badanych przedsiębiorstwach
Punktem wyjścia do przeprowadzenia dogłębnej analizy ryzyka zachodzącego w
procesie współpracy konkurencyjnej i opracowania metodyki zarządzania ryzykiem w procesie
kooperencji

przedsiębiorstw

jest

określenie

rodzaju

i

charakteru

powiązań

międzyorganizacyjnych badanej próby przedsiębiorstw z Polski i Luksemburga. Relacje
zawierane między podmiotami na rynku różnią się bowiem od siebie wieloma aspektami, w
tym przede wszystkim przedmiotem wymiany, ale także takimi czynnikami jak ilość
przedsiębiorstw w zakresie kooperencji aktywnej, tj. w zakresie sieci współpracy jako dostawca
(Nowak 2011b, s. 876) i ilość przedsiębiorstw w zakresie kooperencji pasywnej, tj. w zakresie
sieci współpracy jako odbiorca7 (Nowak 2011b, s. 875-876), ilość stałych partnerów, stopień
sformalizowania współpracy, czy też poziom siły (zażyłości) relacji. Wszystkie powyższe
determinanty kształtują szeroki obraz podejmowanej przez analizowane podmioty kooperencji,
a

bez

jego

rozpoznania

podjęcie

dalszych

rozważań

na

temat

ryzyka

relacji

międzyorganizacyjnych wydaje się być niemożliwe.
W ramach przeprowadzonych badań założono, iż przedmiotem kooperencji aktywnej dostawczej i pasywnej - odbiorczej) może być szereg wyrobów i usług o zróżnicowanym
charakterze. Pierwszą grupę stanowią usługi produkcyjne, na które składa się dostarczanie
dużych podzespołów lub części składowych produkowanych wyrobów, części, detali,
elementów i podzespołów do montażu, surowców i półwyrobów przeznaczonych do dalszego
przetworzenia, mocy produkcyjnych, usług montażu, utrzymania ruchu oraz pakowania i
wytwarzania opakowań. Do drugiej grupy zaliczyć można szeroko rozumiane usługi bieżące,
czyli usługi serwisowe i gwarancyjne, remontowo-naprawcze, a także dostarczanie materiałów
eksploatacyjnych i części przeznaczonych do napraw i remontów.

kooperenci aktywni to przedsiębiorstwa, które wytwarzają wyroby lub świadczą usługi dla innych
przedsiębiorstw współpracy kooperencyjnej, a kooperenci pasywni to podmioty, które korzystają z
dostaw i usług kooprerentów aktywnych.
7
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Do trzeciej grupy należą obszary działalności przedsiębiorstw w postaci usług o
charakterze transportowo-magazynowym (usługi składowania i magazynowania, transportu i
załadunku), handlowym (dostarczanie produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży),
zasobowym (wynajem pracowników), doradczo-konsultingowym (doradztwo techniczne,
szkolenia i treningi), badawczo-rozwojowym (w zakresie nowych produktów i technologii),
księgowo-finansowym, informatycznym, prawnym oraz marketingowym.
W badanej próbie najwięcej przedsiębiorstw w ramach kooperencji czynnej jest
dostawcami usług informatycznych (46.9%). W następnej kolejności badane podmioty
dostarczają usługi transportowe i za/wyładunkowe (42.4%), usługi związane z gospodarką
magazynową (42.4%), usługi marketingowe (39.5%), usługi szkoleniowe i treningowe
(39.5%), usługi utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń (34.3%), usługi serwisowe i
pogwarancyjne (33.6%), usługi księgowe (32.1%), usługi finansowe (26.2%), usługi
remontowo-naprawcze (25.8%), usługi związane z gospodarką opakowaniową (25.5%), części,
podzespołów, zespołów do montażu (25.8%), części do napraw i remontów (22.1%).
W badanej próbie najwięcej przedsiębiorstw w ramach kooperacji biernej pozyskuje
usługi: usługi szkoleniowe i treningowe (37.6%), usługi transportowe i za/wyładunkowe
(33.9%), usługi związane z gospodarką magazynową (31.4%), Usługi informatyczne (27.4%),
oraz usługi marketingowe (25.8%), Usługi serwisowe i pogwarancyjne (25.5%), Usługi
utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń (24.7%), księgowe (23.2%), usługi finansowe (20.7%).
Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w tabeli 4.5. i na rys. 4.15. Z badań wynika istotny
wniosek, iż badane przedsiębiorstwa współpracują w procesie kooperencji dwukrotnie częściej
jako dostawcy (średnio we wszystkich 25 obszarach działalności udział ich wyniósł 25 %), niż
jako odbiorcy (średni udział wyniósł 17%).

Tabela 4.5. Badane przedsiębiorstwa w zakresie kooperencji aktywnej i pasywnej.
Kooperenci aktywni - dostawcy
Nie

Kooperenci pasywni - odbiorcy

Tak

Nie

Tak

N

%

N

%

N

%

N

%

Usługi informatyczne

144

53,1

127

46,9

196

72,6

74

27,4

Usługi prawne

219

80,8

52

19,2

229

84,5

42

15,5

Usługi księgowe

184

67,9

87

32,1

208

76,8

63

23,2

Usługi finansowe

200

73,8

71

26,2

215

79,3

56

20,7

Usługi marketingowe

164

60,5

107

39,5

201

74,2

70

25,8

Usługi szkoleniowe i
treningowe

164

60,5

107

39,5

169

62,4

102

37,6
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Usługi montażowe

227

83,8

44

16,2

237

87,5

34

12,5

Usługi utrzymania w ruchu
maszyn i urządzeń

178

65,7

93

34,3

204

75,3

67

24,7

Usługi serwisowe i
pogwarancyjne

180

66,4

91

33,6

202

74,5

69

25,5

Usługi transportowe i
za/wyładunkowe

156

57,6

115

42,4

179

66,1

92

33,9

Usługi związane z
gospodarką magazynową

156

57,6

115

42,4

186

68,6

85

31,4

Usługi remontowonaprawcze

201

74,2

70

25,8

229

84,5

42

15,5

Usługi związane z
gospodarką opakowaniową

202

74,5

69

25,5

231

85,2

40

14,8

Usługi budowlanomontażowe

224

82,7

47

17,3

246

90,8

25

9,2

Wynajem mocy
produkcyjnej

240

88,6

31

11,4

251

92,6

20

7,4

Wynajem pracowników

209

77,1

62

22,9

248

91,5

23

8,5

Prace badawczo-rozwojowe
w zakresie nowych
technologii

217

80,1

54

19,9

241

88,9

30

11,1

Prace badawczo-rozwojowe
w zakresie nowych
produktów

226

83,4

45

16,6

240

88,6

31

11,4

Doradztwo technologicznotechniczne

230

84,9

41

15,1

232

85,6

39

14,4

Surowce, półwyroby
przeznaczone do dalszego
przetwarzania

219

80,8

52

19,2

224

82,7

47

17,3

Produkty przeznaczone do
dalszej sprzedaży

223

82,3

48

17,7

216

79,7

55

20,3

Części, podzespoły, zespoły
do montażu

201

74,2

70

25,8

234

86,3

37

13,7

Materiały eksploatacyjne
bez części zamiennych

221

81,5

50

18,5

249

91,9

22

8,1

Części zamienne do napraw
i remontów

211

77,9

60

22,1

241

88,9

30

11,1

Duże podzespoły lub części
składowe produkowanych
zespołów

235

87,0

35

13,0

248

92,5

20

7,5

N- ilość wskazań przedsiębiorstw, % - procentowy udział
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Kooperencja aktywna- dostawcy

Kooperencja pasywna - odbiorcy

Rys. 4.15. Badane przedsiębiorstwa w zakresie kooperencji aktywnej - dostawcy i pasywnej – odbiorcy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Następnym etapem była szczegółowa analiza zjawiska kooperencji w poszczególnych
obszarach działalności badanych przedsiębiorstw. I tak analizie poddano przedsiębiorstwa
polskie i luksemburskie w zakresie usług informatycznych. Analizę statystyczną
przeprowadzono przy użyciu programu IBM SPSS Statistics 23. Porównano ilość i udział
przedsiębiorstw z Polski i Luksemburga, które deklarują lub nie deklarują określone formy
kooperencji aktywnej jako dostawcy i kooperencji pasywnej jako odbiorcy. W tym celu
wykonano testy χ2 i dokładne testy Fishera.
Analizie poddano przedsiębiorstwa, które deklarują współpracę konkurencyjną lub nie
w obszarze dostaw lub odbioru w zakresie usług informatycznych. Jak widać w tabeli 4.6.
odnotowano istotne różnice statystycznie zarówno w zakresie kooperencji aktywnej jak i
kooperencji

pasywnej.

Większy udział

przedsiębiorstw

podejmujących

współpracę

konkurencyjną w zakresie usług informatycznych odnotowano w grupie podmiotów z
Luksemburga. Siła odnotowanych efektów była jednak niska, na co wskazuje współczynnik V
Cramera.
Tabela 4.6. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług informatycznych w
zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość

Polska

Luksemburg

N

125

19

%

56,10%

39,60%

N

98

29

%

43,90%

60,40%

N

172

24

%

77,50%

50,00%

N

50

24

%

22,50%

50,00%

wskazań

Usługi informatyczne kooperenci aktywni dostawcy

nie

p = 0,038
tak

Usługi informatyczne kooperenci pasywni odbiorcy

χ2(1) = 4,30

V = 0,13

nie

χ2(1) = 15,24
p < 0,001

tak

V = 0,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Następnie analizie poddano kooperencję badanych przedsiębiorstw w zakresie usług
prawnych. Jak prezentuje tabela 4.7. odnotowano różnice istotnie statystycznie zarówno w
zakresie kooperencji aktywnej jak i pasywnej. Większy udział przedsiębiorstw podejmujących

kooperencję w tym zakresie odnotowano w grupie przedsiębiorstw z Luksemburga. Siła
odnotowanych efektów była jednak niska.
Tabela 4.7. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług prawnych w
zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Usługi prawne kooperenci aktywni dostawcy

Polska

Luksemburg

N

188

31

%

84,30%

64,60%

N

35

17

%

15,70%

35,40%

N

196

33

%

87,90%

68,80%

N

27

15

%

12,10%

31,30%

nie

p = 0,002
tak

Usługi prawne kooperenci pasywni odbiorcy

χ2(1) = 9,91

V = 0,19

nie

χ2(1) = 11,05
p = 0,001

tak

V = 0,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Następnie analizowano aspekt usług księgowych. Jak widać w tabeli 4.8. tym razem nie
odnotowano różnic istotnych statystycznie ani nawet bliskich istotności statystycznej ani w
zakresie kooperencji aktywnej jak i pasywnej.
Tabela 4.8. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług księgowych
w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.

Usługi księgowe kooperenci aktywni dostawcy

Ilość wskazań

Polska

Luksemburg

N

150

34

%

67,30%

70,80%

χ2(1) = 0,23

N

73

14

p = 0,631

%

32,70%

29,20%

N

171

37

%

76,70%

77,10%

χ2(1) = 0

N

52

11

p = 0,952

%

23,30%

22,90%

nie

tak

Usługi księgowe kooperenci pasywni odbiorcy

nie

tak
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

146

Podobnie, brak istotnych statystycznie różnic odnotowano w zakresie usług finansowych
(tabela 4.9.).
Tabela 4.9. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług finansowych
w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Usługi finansowe kooperenci aktywni dostawcy

Polska

Luksemburg

N

164

36

%

73,50%

75,00%

χ2(1) = 0,04

N

59

12

p = 0,835

%

26,50%

25,00%

N

178

37

%

79,80%

77,10%

χ2(1) = 0,18

N

45

11

p = 0,671

%

20,20%

22,90%

nie

tak

Usługi finansowe kooperenci pasywni odbiorcy

nie

tak
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Następnie przeprowadzono analizę wskazań badanych przedsiębiorstw dotyczącej
kooperencji w zakresie usług marketingowych. Jak prezentuje tabela 4.10., odnotowano
różnicę istotną statystycznie w zakresie kooperencji aktywnej. Większy udział przedsiębiorstw
podejmujących kooperencję w tym zakresie odnotowano w grupie przedsiębiorstw z
Luksemburga. Siła odnotowanego efektu była umiarkowanie duża. Z kolei w zakresie
kooperencji pasywnej nie odnotowano wyników nawet na poziomie tendencji statystycznej.
Tabela 4.10. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług
marketingowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Usługi marketingowe kooperenci aktywni dostawcy

Polska

Luksemburg

N

152

12

%

68,20%

25,00%

N

71

36

%

31,80%

75,00%

N

167

34

nie

χ2(1) = 30,80
p < 0,001

tak
nie

V = 0,34
χ2(1) = 0,34
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Usługi marketingowe kooperenci pasywni odbiorcy

%

74,90%

70,80%

N

56

14

%

25,10%

29,20%

p = 0,560

tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W kolejnym kroku analizowano przedsiębiorstwa, które wskazały kooperencję w
zakresie usług szkoleniowych i treningowych. Jak widać w tabeli 4.11., odnotowano różnice
istotne statystycznie zarówno w zakresie kooperencji aktywnej jak i pasywnej. Większy udział
przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług szkoleniowych i treningowych
odnotowano w grupie przedsiębiorstw z Luksemburga. Siła odnotowanego efektu w zakresie
dostaw była niska, zaś w zakresie odbioru duża.
Tabela 4.11. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług
szkoleniowych i treningowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Usługi szkoleniowe i
treningowe - kooperenci
aktywni - dostawcy

Polska

Luksemburg

N

149

15

%

66,80%

31,30%

N

74

33

%

33,20%

68,80%

N

166

3

%

74,40%

6,30%

N

57

45

%

25,60%

93,80%

nie

p < 0,001
tak

Usługi szkoleniowe i
treningowe - kooperenci
pasywni - odbiorcy

χ2(1) = 20,91

V = 0,28

nie

χ2(1) = 78,25
p < 0,001

tak

V = 0,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Następnie analizie poddano przedsiębiorstwa, które wskazały na współpracę
konkurencyjną w aspekcie usług montażowych. Jak widać w tabeli 4.12., tym razem nie
odnotowano różnic istotnych statystycznie ani nawet bliskich istotności statystycznej ani w
zakresie kooperencji aktywnej w zakresie dostaw, jak i kooperencji pasywnej w zakresie
odbioru.
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Tabela 4.12. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług montażowych w
zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
Polska Luksemburg
wskazań
N
185
42
Usługi montażowe nie
%
83,00%
87,50%
χ2(1) = 0,60
kooperenci aktywni N
38
6
p = 0,439
dostawcy
tak
%
17,00%
12,50%
N
192
45
Usługi montażowe nie
%
86,10%
93,80%
χ2(1) = 2,11
kooperenci pasywni N
31
3
p = 0,147
odbiorcy
tak
%
13,90%
6,30%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W następnym kroku analizowano zjawisko kooperencji badanych przedsiębiorstw w
aspekcie usług utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń. Jak widać w tabeli 4.13., odnotowano
różnice istotne statystycznie zarówno w zakresie kooperencji aktywnej jak i pasywnej. Większy
udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w tym zakresie odnotowano w grupie
przedsiębiorstw z Luksemburga. Siła odnotowanych efektów była jednak niska.
Tabela 4.13. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług utrzymania w ruchu
maszyn i urządzeń w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań
Usługi utrzymania w ruchu nie
maszyn i urządzeń kooperenci aktywni dostawcy
tak

Usługi utrzymania w ruchu nie
maszyn i urządzeń kooperenci pasywni odbiorcy
tak

Polska

Luksemburg

N

155

23

%

69,50%

47,90%

N

68

25

%

30,50%

52,10%

N

180

24

%

80,70%

50,00%

N

43

24

%

19,30%

50,00%

χ2(1) = 8,17
p = 0,004
V = 0,17

χ2(1) = 20,03
p < 0,001
V = 0,27

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W następnym kroku, analizie poddano aspekt usług serwisowych i pogwarancyjnych.
Jak widać w tabeli 4.14., odnotowano różnicę istotną statystycznie w zakresie kooperencji
pasywnej. Większy udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w tym zakresie
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odnotowano w grupie przedsiębiorstw z Luksemburga. Siła odnotowanego efektu była
umiarkowanie duża. Z kolei w zakresie kooperencji aktywnej nie odnotowano wyników nawet
na poziomie tendencji statystycznej.
Tabela 4.14. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług serwisowych i
pogwarancyjnych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań
Usługi serwisowych i
pogwarancyjnych kooperenci aktywni dostawcy

Usługi serwisowych i
pogwarancyjnych kooperenci pasywni odbiorcy

Polska

Luksemburg

N

150

30

%

67,30%

62,50%

χ2(1) = 0,40

N

73

18

p = 0,526

%

32,70%

37,50%

N

182

20

%

81,60%

41,70%

N

41

28

%

18,40%

58,30%

nie

tak

nie

χ2(1) = 33,21
p < 0,001

tak

V = 0,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Z kolei analizowano zjawisko kooperencji wśród badanych przedsiębiorstw w obszarze
usług transportowych i za/wyładunkowych. W tym celu poddano analizie wyniki badań. Jak
przedstawia tabela 4.15., odnotowano różnice istotne statystycznie zarówno w zakresie
kooperencji aktywnej jak i kooperencji pasywnej. Większy udział przedsiębiorstw
podejmujących kooperencję w zakresie dostaw odnotowano w grupie przedsiębiorstw z
Luksemburga, zaś w zakresie kooperencji pasywnej w grupie przedsiębiorstw z Polski. Siła
odnotowanych efektów była jednak niska.
Tabela 4.15. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług transportowych i
za/wyładunkowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Usługi transportowe i
za/wyładunkowe -

Polska

Luksemburg

N

138

18

χ2(1) = 9,61

%

61,90%

37,50%

p = 0,002

N

85

30

V = 0,19

nie
tak

150

kooperenci aktywni dostawcy
Usługi transportowe i
za/wyładunkowe kooperenci pasywni odbiorcy

%

38,10%

62,50%

N

141

38

%

63,20%

79,20%

N

82

10

%

36,80%

20,80%

nie

χ2(1) = 4,47
p = 0,034

tak

V = 0,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Następnym etapem analizy to aspekt współpracy konkurencyjnej w zakresie usług
związanych z gospodarką magazynową. Jak prezentuje tabela 4.16., odnotowano różnicę
istotną statystycznie w zakresie dystrybucji. Większy udział firm podejmujących kooperencję
w tym zakresie odnotowano w grupie firm z Polski. Siła odnotowanego efektu była niska. Z
kolei w zakresie zaopatrzenia odnotowano wynik na poziomie tendencji statystycznej. Większy
udział firm podejmujących kooperencję w tym zakresie odnotowano w Luksemburgu. Siła tego
efektu było jednak bardzo niska.
Tabela 4.16. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług związanych z
gospodarką magazynową w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Polska

Luksemburg

N

134

22

%

60,10%

45,80%

N

89

26

%

39,90%

54,20%

N

147

39

%

65,90%

81,30%

N

76

9

%

34,10%

18,80%

nie

Usługi związane z
gospodarką magazynową kooperenci aktywni dostawcy
tak

p = 0,070
V = 0,11

nie

Usługi związane z
gospodarką magazynową kooperenci pasywni odbiorcy
tak

χ2(1) = 3,29

χ2(1) = 4,31
p = 0,038
V = 0,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Kolejnym istotnym aspektem kreującym obraz współpracy konkurencyjnej polskich i
luksemburskich przedsiębiorstw są usługi remontowo-naprawcze. Jak prezentuje tabela 4.17.,
odnotowano różnicę istotną statystycznie w zakresie kooperencji w zakresie dostaw. Większy
udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w tym zakresie odnotowano w grupie
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przedsiębiorstw z Polski. Siła odnotowanego efektu była jednak niska. Z kolei w zakresie
kooperencji odbiorczej nie odnotowano wyników nawet na poziomie tendencji statystycznej.
Tabela 4.17. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług remontowonaprawczych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Usługi remontowonaprawcze- kooperenci
aktywni - dostawcy

Polska

Luksemburg

N

157

44

%

70,40%

91,70%

N

66

4

%

29,60%

8,30%

N

188

41

%

84,30%

85,40%

N

35

7

%

15,70%

14,60%

nie

p = 0,002
tak

Usługi remontowonaprawcze- kooperenci
pasywni - odbiorcy

χ2(1) = 9,32

V = 0,19

nie

χ2(1) = 0,04
p = 0,847

tak

V = 0,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Analiza zjawiska kooperencji badanej grupy przedsiębiorstw dotyczy także aspektu
usług związanych z gospodarką opakowaniową. Już z badań wstępnych - rozpoznawczych dało
się zauważyć, ze w tym zakresie zjawisko współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw,
wystąpiło częściej, niż w innych obszarach potencjalnej współpracy konkurencyjnej, co
potwierdzają badania przeprowadzone na większej próbie. Jak prezentuje tabela 4.18.,
odnotowano różnicę istotną statystycznie w zakresie kooprencji aktywnej Widoczny większy
udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie dostaw odnotowano w grupie
przedsiębiorstw z Polski. Siła odnotowanego efektu była przeciętna. Z kolei w zakresie
kooperencji odbiorczej nie odnotowano wyników nawet na poziomie tendencji statystycznej.
Tabela 4.18. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług związanych z
gospodarką opakowaniową w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań
Usługi związane z
nie
gospodarką opakowaniową

Polska

Luksemburg

N

158

44

χ2(1) = 9,02

%

70,90%

91,70%

p = 0,003
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- kooperenci aktywni dostawcy

N

65

4

V = 0,18

%

29,10%

8,30%

N

188

43

%

84,30%

89,60%

χ2(1) = 0,88

N

35

5

p = 0,350

%

15,70%

10,40%

tak

nie

Usługi związane z
gospodarką opakowaniową
- kooperenci pasywni odbiorcy
tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Następnym aspektem badawczym kreującym obraz kooperencji przedsiębiorstw są
usługi budowlano-montażowe. Zjawisko kooperencji pośród badanych przedsiębiorstw
zaprezentowano w tabeli 4.19. Na podstawie analizy wyników zjawiska kooperencji wynika,
iż nie odnotowano różnic istotnych statystycznie ani nawet bliskich istotności statystycznej ani
w zakresie kooperencji aktywnej, jak i pasywnej.
Tabela 4.19. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie usług budowlanomontażowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Usługi budowlanomontażowe - kooperenci
aktywni - dostawcy

Polska

Luksemburg

N

181

43

%

81,20%

89,60%

χ2(1) = 1,95

N

42

5

p = 0,162

%

18,80%

10,40%

N

204

42

%

91,50%

87,50%

χ2(1) = 0,75

N

19

6

p = 0,387

%

8,50%

12,50%

nie

tak

Usługi budowlanomontażowe- kooperenci
pasywni - odbiorcy

nie

tak
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W ostatnim kroku poddano analizie statystycznej wyniki badań badanej grupy
przedsiębiorstw z Polski i Luksemburga, dotyczące zjawiska kooperencji w zakresie
działalności dotyczącej wynajmu mocy produkcyjnej. Jak przedstawia tabela 4.20., w wyniku
przeprowadzonej analizy statystycznej, odnotowano różnicę na poziomie tendencji
statystycznej kooperencji aktywnej w zakresie dostaw. Większy udział przedsiębiorstw
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podejmujących kooperencję w tym zakresie odnotowano w grupie przedsiębiorstw z Polski.
Siła odnotowanego efektu była bardzo niska. Z kolei w zakresie kooperencji pasywnej w
zakresie odbioru nie odnotowano wyników nawet na poziomie tendencji statystycznej.
Tabela 4.20. Udział przedsiębiorstw podejmujących kooperencję w zakresie wynajmu mocy
produkcyjnej w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Polska

Luksemburg

N

194

46

%

87,00%

95,80%

N

29

2

%

13,00%

4,20%

N

204

47

%

91,50%

97,90%

N

19

1

%

8,50%

2,10%

nie
Wynajem mocy
produkcyjnej - kooperenci
aktywni - dostawcy

χ2(1) = 3,05
p = 0,081

tak

V = 0,11

nie
Wynajem mocy
produkcyjnej - kooperenci
pasywni - odbiorcy

p = 0,218
tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem kreującym obraz kooperencji polskich i
luksemburskich przedsiębiorstw jest ilość kooperentów z jakimi przedsiębiorstwa te
współpracują (część II, punkt 3, 4 i 5 kwestionariusza badawczego). Analizując współpracę
międzyorganizacyjną pod tym kątem, należało skupić się na ilości zarówno kooperentów
aktywnych - dostawców (przedsiębiorstw wytwarzających wyroby bądź usługi dla innych
przedsiębiorstw) jak i kooperentów pasywnych (przedsiębiorstw, które korzystają z dostaw i
usług kooperencyjnych). Ponadto, w kontekście badań nad ryzykiem relacji kooperencyjnych,
należy zwrócić szczególną uwagę na ilość stałych kooperentów (założono, iż będą to
przedsiębiorstwa, z którymi współpraca trwa dłużej niż 3 lata), a także ilość przedsiębiorstw, z
którymi współpraca została sformalizowana, tj. oparta o umowę pisemną.

Stąd na etapie tym postanowiono sprawdzić, czy odmienna jest ilość dostawców
krajowych i zagranicznych badanych przedsiębiorstw (część II , pkt 3. ankiety badawczej) w
zależności od ich kraju rejestracji podmiotu. Wykonano testy U Manna-Whitney’a. Jak widać
w tabeli 4.21 odnotowano wyniki istotne statystycznie w zakresie obu badanych zmiennych.
Przedsiębiorstwa z Luksemburga charakteryzowały się większą liczbą dostawców zarówno
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krajowych jak i zagranicznych. Wyniki zaprezentowano w formie graficznej na rys. 4.16 i na
rys. 4.17.
Tabela 4.21. Ilość dostawców w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
wskazań

Polska

Luksemburg

N

2

0

%

0,90%

0,00%

N

84

4

%

37,80%

8,30%

N

49

7

%

22,10%

14,60%

N

42

23

%

18,90%

47,90%

U = 3506

N

13

12

p < 0,001

%

5,90%

25,00%

N

9

1

%

4,10%

2,10%

N

11

0

%

5,00%

0,00%

N

12

1

%

5,40%

2,10%

N

19

0

%

8,60%

0,00%

N

99

9

%

45,00%

18,80%

N

35

9

%

15,90%

18,80%

N

30

25

%

13,60%

52,10%

N

7

4

brak

0-10

11-25

26-50
Ilość dostawców krajowych
51-75

76-100

101-250

251-

brak

0-10

Ilość dostawców
zagranicznych

U = 3563,5
11-25

p < 0,001

26-50

51-75
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%

3,20%

8,30%

N

13

0

%

5,90%

0,00%

N

6

0

%

2,70%

0,00%

N

11

1

%

5,00%

2,10%

76-100

101-250

251-

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Rys. 4.16. Ilość dostawców krajowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające. Wartości na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 –
11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - > 250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 4.17. Ilość dostawców zagranicznych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające, gwiazdką oznaczono wartości skrajne. Wartości
na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 – 11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - >
250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Otrzymane wyniki wskazują, na większą ilość kooperentów aktywnych w
przedsiębiorstwach luksemburskich (26-50 dostawców krajowych), polskich (11-25
dostawców krajowych). Natomiast ilość kooperentów zagranicznych w przedsiębiorstwach
luksemburskich utrzymuje się na tym samym poziomie, w przypadku polskich spada do
poziomu 0-10 dostawców zagranicznych. Świadczyć to może, iż w przypadku przedsiębiorstw
luksemburskich nie ma różnicy czy to jest dostawca krajowy, czy zagraniczny, w przypadku
polskich, chętniej przedsiębiorstwa wchodzą we współpracę konkurencyjną z polskimi
dostawcami niż z zagranicznymi. U podłoża tego zjawiska może leżeć wiele uwarunkowań,
m.in. kultura organizacyjna, zaufanie do podmiotów, system prawny, okres funkcjonowania na
rynku, przywództwo itp.
W następnym etapie analizy postanowiono sprawdzić, czy odmienna jest ilość
odbiorców krajowych i zagranicznych badanych przedsiębiorstw w zależności od ich kraju
rejestracji. Wykonano testy U Manna-Whitney’a. Jak widać w tabeli 4.22 odnotowano wynik
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istotny statystycznie w zakresie liczby odbiorców zagranicznych. Firmy z Luksemburga
charakteryzowały się większą liczbą odbiorców zagranicznych. Z kolei w zakresie liczby
odbiorców krajowych nie odnotowano różnic nawet na poziomie tendencji statystycznej.
Wyniki zaprezentowano w formie graficznej na rysunkach 4.18 i 4.19.
Tabela 4.22. Ilość odbiorców w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
Polska
Luksemburg
wskazań
N
5
0
brak
%
2,20%
0,00%
0-10
N
33
4
%
14,80%
8,30%
N
55
2
11-25
%
24,70%
4,20%
N
47
26
26-50
%
21,10%
54,20%
U = 4796,5
Ilość odbiorców krajowych
N
28
11
p = 0,251
51-75
%
12,60%
22,90%
N
11
1
76-100
%
4,90%
2,10%
N
17
2
101-250
%
7,60%
4,20%
N
27
2
251%
12,10%
4,20%
brak
N
14
0
%
6,30%
0,00%
0-10
N
55
5
%
24,80%
10,40%
N
60
9
11-25
%
27,00%
18,80%
N
41
23
26-50
Ilość odbiorców
%
18,50%
47,90%
U = 4065,5
zagranicznych
N
10
6
p = 0,009
51-75
%
4,50%
12,50%
N
13
2
76-100
%
5,90%
4,20%
N
15
1
101-250
%
6,80%
2,10%
N
14
2
251%
6,30%
4,20%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 4.18. Ilość odbiorców krajowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające. Wartości na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 –
11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - > 250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Rys. 4.19. Ilość odbiorców zagranicznych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające, gwiazdką oznaczono wartości skrajne. Wartości
na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 – 11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - >
250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Otrzymane wyniki wskazują, na taką samą ilość odbiorców( kooperentów pasywnych)
w przedsiębiorstwach luksemburskich i polskich (26-50 dostawców krajowych). Natomiast
ilość kooperentów pasywnych zagranicznych w przedsiębiorstwach luksemburskich utrzymuje
się na tym samym poziomie, w przypadku polskich spada do poziomu 11-25 odbiorców
zagranicznych. Świadczyć to może, iż w przypadku przedsiębiorstw luksemburskich nie ma
różnicy czy to jest odbiorca krajowy, czy zagraniczny, w przypadku polskich, chętniej
przedsiębiorstwa wchodzą we współpracę konkurencyjną z polskimi dostawcami niż z
zagranicznymi. U podłoża tego zjawiska może leżeć wiele uwarunkowań, m.in. kultura
organizacyjna, zaufanie do podmiotów, system prawny, okres funkcjonowania na rynku,
przywództwo itp. Jest to problematyka, którą można by analizować, prowadząc bardziej
szczegółowe badania dotyczące rynku obu państw i zachowań na tym rynku badanych
przedsiębiorstw. Ta problematyka nie jest objęta zakresem tej dysertacji.
W kolejnym etapie postanowiono sprawdzić, czy odmienna jest ilość stałych dostawców
krajowych i zagranicznych(część II, pkt. 4 ankiety badawczej) badanych przedsiębiorstw w
zależności od ich kraju rejestracji. Wykonano testy U Manna-Whitney’a. Jak widać w tabeli
4.23 odnotowano wyniki istotne statystycznie w zakresie obu badanych zmiennych.
Przedsiębiorstwa z Luksemburga charakteryzowały się większą liczbą stałych dostawców
zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wyniki zaprezentowano w formie graficznej na
rysunkach 4.20 i 4.21.
Tabela 4.23. Ilość stałych dostawców w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.

Ilość dostawców
krajowych

Ilość
wskazań
N
brak
%
0-10
N
%
N
11-25
%
N
26-50
%
N
51-75
%
N
76-100
%
N
101-250
%
251N

Polska

Luksemburg

3
1,40%
107
48,20%
54
24,30%
27
12,20%
10
4,50%
3
1,40%
8
3,60%
10

0
0,00%
3
6,30%
11
22,90%
13
27,10%
20
41,70%
0
0,00%
1
2,10%
0

U = 2544
p < 0,001
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%
4,50%
0,00%
brak
N
20
0
%
9,00%
0,00%
0-10
N
103
8
%
46,20%
16,70%
N
44
9
11-25
%
19,70%
18,80%
N
25
28
26-50
Ilość dostawców
%
11,20%
58,30%
U = 3209,5
zagranicznych
N
6
2
p < 0,001
51-75
%
2,70%
4,20%
N
7
1
76-100
%
3,10%
2,10%
N
10
0
101-250
%
4,50%
0,00%
N
8
0
251%
3,60%
0,00%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Rys. 4.20. Ilość stałych dostawców krajowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność
badane przedsiębiorstwa.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające. Wartości na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 –
11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - > 250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 4.21. Ilość stałych dostawców zagranicznych w zależności od kraju, w którym prowadzą
działalność badane przedsiębiorstwa.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające. Wartości na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 –
11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - > 250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Otrzymane wyniki wskazują, na większą ilość stałych dostawców krajowych w
przedsiębiorstwach luksemburskich ( 26-50 dostawców krajowych), polskich (11-25 stałych
dostawców krajowych). Natomiast ilość stałych dostawców (kooperentów) zagranicznych w
przedsiębiorstwach luksemburskich utrzymuje się na tym samym poziomie, w przypadku
polskich spada do poziomu 0-10 dostawców zagranicznych. Świadczyć to może, iż w
przypadku przedsiębiorstw luksemburskich nie ma różnicy czy to jest dostawca krajowy, czy
zagraniczny, w przypadku polskich, chętniej przedsiębiorstwa wchodzą we współpracę
konkurencyjną z polskimi stałymi dostawcami niż z zagranicznymi. U podłoża tego zjawiska
może leżeć wiele uwarunkowań, które podano w analizie ilości dostawców (patrz rys. 4.16 i
4.17).
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W kolejnym etapie analizy postanowiono sprawdzić, czy odmienna jest ilość stałych
odbiorców krajowych i zagranicznych badanych przedsiębiorstw w zależności od ich kraju
rejestracji. Wykonano testy U Manna-Whitney’a. Jak widać w tabeli 4.24 odnotowano wyniki
istotne statystycznie w zakresie obu badanych zmiennych. Przedsiębiorstwa z Luksemburga
charakteryzowały się większą liczbą stałych odbiorców zarówno krajowych jak i
zagranicznych. Wyniki zaprezentowano w formie graficznej na rysunkach 4.22 i rys. 4.23.
Tabela 4.24. Ilość stałych odbiorców w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Ilość
Polska Luksemburg
wskazań
N
7
0
brak
%
3,10%
0,00%
0-10
N
46
4
%
20,60%
8,30%
N
68
3
11-25
%
30,50%
6,30%
N
43
8
26-50
%
19,30%
16,70%
U = 3401
Ilość odbiorców krajowych
N
16
27
p < 0,001
51-75
%
7,20%
56,30%
N
12
4
76-100
%
5,40%
8,30%
N
10
2
101-250
%
4,50%
4,20%
N
21
0
251%
9,40%
0,00%
brak
N
13
0
%
5,90%
0,00%
0-10
N
92
5
%
41,60%
10,40%
N
48
12
11-25
%
21,70%
25,00%
N
20
14
26-50
Ilość odbiorców
%
9,00%
29,20%
U = 3188
zagranicznych
N
19
8
p < 0,001
51-75
%
8,60%
16,70%
N
7
4
76-100
%
3,20%
8,30%
N
10
2
101-250
%
4,50%
4,20%
N
12
3
251%
5,40%
6,30%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 4.22. Ilość stałych odbiorców krajowych w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające. Wartości na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 –
11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - > 250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Rys. 4.23. Ilość stałych odbiorców zagranicznych w zależności od kraju, w którym prowadzą
działalność.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające. Wartości na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10; 2 –
11-25; 3 – 26-50; 4 – 51-75; 5 – 76-100; 6 – 101-250; 7 - > 250.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Otrzymane wyniki wskazują, na zróżnicowaną ilość stałych odbiorców( kooperentów
pasywnych) w przedsiębiorstwach luksemburskich (51-75 dostawców krajowych), polskich
odpowiednio (11-25). Natomiast ilość stałych odbiorców (kooperentów pasywnych)
zagranicznych w przedsiębiorstwach luksemburskich utrzymuje się na poziomie (26-50), w
przypadku polskich utrzymuje się na poziomie ilości odbiorców krajowych (11-25). Świadczyć
to może, iż w przypadku przedsiębiorstw luksemburskich, większe zaufanie do współpracy
kooperencyjnej występuje w przypadku odbiorców krajowych, niż odbiorców zagranicznych.
W przypadku polskich, przedsiębiorstwa wchodzą we współpracę konkurencyjną na równi z
polskimi i zagranicznymi stałymi dostawcami. U podłoża tego zjawiska może leżeć wiele
uwarunkowań, które już podano w opisie rys. 4.18 i 4.19.
W kolejnym etapie analizy zaprezentowano rozkład zjawiska kooperencji pośród
badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich w zakresie formalnej umowy o
współpracy kooperencyjnej. Postanowiono zobrazować, jak kształtuje się procentowy udział
partnerów ze sformalizowaną umową kooperencji w obrębie dostawców krajowych i
zagranicznych (część II, pkt.5 kwestionariusza) w aspekcie kraju prowadzenia działalności
gospodarczej. Wykonano testy U Manna-Whitney’a. Jak widać w tabeli 4.25 odnotowano
wyniki istotne statystycznie w zakresie obu badanych zmiennych. Przedsiębiorstwa z
Luksemburga charakteryzowały się większym udziałem partnerów ze sformalizowaną umową
kooperencji w zakresie dostawców zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wyniki
zaprezentowano w formie graficznej na rys. 4.24 i 4.25.
Tabela 4.25. Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną umową kooperencji w obrębie dostawców
w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność

brak
0-10%
Procentowy udział
partnerów ze
sformalizowaną umową
kooperencji w obrębie
dostawców krajowych

11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-75%

Ilość
Polska
Luksemburg
wskazań
N
6
0
%
2,70%
0,00%
N
61
1
%
27,40%
2,10%
N
55
2
%
24,70%
4,20%
N
47
1
%
21,10%
2,10%
N
19
1
%
8,50%
2,10%
N
13
31
%
5,80%
64,60%
N
6
12

U = 1677
p < 0,001
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%
2,70%
25,00%
N
16
0
%
7,20%
0,00%
N
19
0
brak
%
8,50%
0,00%
0-10%
N
54
0
%
24,20%
0,00%
N
57
5
11-20%
%
25,60%
10,40%
Procentowy udział
N
19
5
partnerów ze
21-30%
%
8,50%
10,40%
U = 2288
sformalizowaną umową
N
35
12
p < 0,001
kooperencji w obrębie
31-40%
%
15,70%
25,00%
dostawców zagranicznych
N
18
11
41-50%
%
8,10%
22,90%
N
8
15
51-75%
%
3,60%
31,30%
76N
13
0
100%
%
5,80%
0,00%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną
umową kooperencji w obrębie dostawców krajowych

76100%

Rys. 4.24. Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną umową kooperencji w obrębie dostawców
krajowych w zależności od kraju, w którym działają firmy.
Od dołu zaznaczono – minimum nieodstające, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum
nieodstające. Kółkami oznaczono wartości odstające, gwiazdką oznaczono wartości skrajne. Wartości
na osi pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10%; 2 – 11-20%; 3 – 21-30%; 4 – 31-40%; 5 – 41-50%; 6 – 51-75%;
7 – 76-100%.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną umową
kooperencji w obrębie dostawców zagranicznych

Rys. 4.25. Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną umową kooperencji w obrębie dostawców
zagranicznych w zależności od kraju, w którym działają firmy.
Od dołu zaznaczono – minimum, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum. Wartości na osi
pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10%; 2 – 11-20%; 3 – 21-30%; 4 – 31-40%; 5 – 41-50%; 6 – 51-75%; 7 –
76-100%.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Otrzymane wyniki wskazują, iż udział partnerów ze sformalizowaną umową kooperencji
w obrębie dostawców krajowych i zagranicznych w przedsiębiorstwach luksemburskich
wynosi od 41 – 50%, polskich od 11-20%. Można postawić twierdzenie, iż udział kooperentów
w obrębie dostaw krajowych i zagranicznych jest na tym samym poziomie, ponad dwukrotnie
wyższym w przedsiębiorstwach luksemburskich. Należy podkreślić, że w wyniku badań nad
typami transakcji (część II, pkt. 2 ankiety badawczej), jakie występują we współpracy
kooperencyjnej w polskich przedsiębiorstwach, występują w większości transakcje
okazjonalne i powtarzalne, rzadko transakcje długoterminowe. Świadczyć to może, iż
współpraca kooperencyjna w oparciu o sformalizowaną umowę kooperencji nie jest
powszechnym zjawiskiem. Wypływa stąd wniosek, iż połowa przedsiębiorstw luksemburskich
współpracuje w procesie kooperencji w wyniku podpisanej umowy. U podłoża tego zjawiska
może leżeć wiele uwarunkowań, m.in. stabilność przedsiębiorstw, ciągłość współpracy, jakość
dostaw, przewidywalność zachowań partnera, budowa zaufania, bezpieczeństwo, ciągłość
działania, mniejsze ryzyko współpracy i wiele innych determinantów cechujących rozwiniętą
gospodarkę rynkową.
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W kolejnym kroku prowadzonej analizy, jak rozkłada się procentowy udział partnerów
ze sformalizowaną umową kooperacji w obrębie odbiorców krajowych i zagranicznych
badanych przedsiębiorstw w zależności od ich kraju rejestracji. Wykonano testy U MannaWhitney’a. Jak widać w tabeli 4.26 odnotowano wyniki istotne statystycznie w zakresie obu
badanych zmiennych. Przedsiębiorstwa z Luksemburga charakteryzowały się większym
procentowym udziałem partnerów ze sformalizowaną umową kooperacji w obrębie odbiorców
zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wyniki zaprezentowano w formie graficznej na rys.
4.26 i 4.27.
Tabela 4.26. Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną umową kooperacji w obrębie odbiorców
w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność.

Procentowy udział partnerów
ze sformalizowaną umową
kooperacji w obrębie
odbiorców krajowych

Procentowy udział partnerów
ze sformalizowaną umową
kooperacji w obrębie
odbiorców zagranicznych

Ilość
wskazań
N
brak
%
0-10%
N
%
N
11-20%
%
N
21-30%
%
N
31-40%
%
N
41-50%
%
N
51-75%
%
N
76-100%
%
N
brak
%
0-10%
N
%
N
11-20%
%
N
21-30%
%
N
31-40%
%
N
41-50%
%
N
51-75%
%
N
76-100%
%

Polska

Luksemburg

9
4,00%
83
37,20%
30
13,50%
31
13,90%
32
14,30%
12
5,40%
6
2,70%
20
9,00%
17
7,70%
80
36,00%
30
13,50%
25
11,30%
29
13,10%
21
9,50%
6
2,70%
14
6,30%

0
0,00%
0
0,00%
10
20,80%
7
14,60%
15
31,30%
16
33,30%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
8
16,70%
5
10,40%
32
66,70%
3
6,30%
0
0,00%
0
0,00%

U = 3080,5
p < 0,001

U = 3160
p < 0,001

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną
umową kooperencji w obrębie dostawców krajowych

Rys. 4.26. Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną umową kooperacji w obrębie odbiorców
krajowych w zależności od kraju, w którym działają firmy.
Od dołu zaznaczono – minimum, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum. Wartości na osi
pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10%; 2 – 11-20%; 3 – 21-30%; 4 – 31-40%; 5 – 41-50%; 6 – 51-75%; 7 –
76-100%.

Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną
umową kooperencji w obrębie dostawców krajowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Rys. 4.27. Procentowy udział partnerów ze sformalizowaną umową kooperacji w obrębie odbiorców
krajowych w zależności od kraju, w którym działają firmy.
Od dołu zaznaczono – minimum, dolny kwartyl, medianę, górny kwartyl, maksimum. Wartości na osi
pionowej: 0 – brak; 1 – 0-10%; 2 – 11-20%; 3 – 21-30%; 4 – 31-40%; 5 – 41-50%; 6 – 51-75%; 7 –
76-100%.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Otrzymane wyniki analizy wskazują, iż udział partnerów ze sformalizowaną umową
kooperencji w obrębie odbiorców krajowych i zagranicznych w przedsiębiorstwach
luksemburskich wynosi od 31 – 40%, polskich od 11-20%. Można postawić twierdzenie, iż
udział kooperentów w obrębie dostaw krajowych i zagranicznych jest na tym samym poziomie,
dwukrotnie wyższym w przedsiębiorstwach luksemburskich. Zatem można stwierdzić, iż
połowa przedsiębiorstw luksemburskich współpracuje w procesie kooperencji w wyniku
podpisanej umowy. U podłoża tego zjawiska może leżeć wiele uwarunkowań, które
przedstawiono przy analizie przedsiębiorstw dotyczących sformalizowanej umowy współpracy
w zakresie kooperencji aktywnej. Te wyniki potwierdzają pełną otwartość i stabilność
współpracy przedsiębiorstw luksemburskich, zarówno w zakresie kooperencji aktywnej i
pasywnej.
Warto zaznaczyć, iż analizując pozyskany materiał empiryczny dotyczący liczby
kooperantów podjęto decyzję o wykorzystaniu testów U Manna-Whitney’a. Powyższe
podejście pozwoliło na wyciągnięcie szeregu interesujących wniosków:


przedsiębiorstwa luksemburskie w większym stopniu współpracują z dostawcami i
odbiorcami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi w procesach kooperencji, a ich udział
jest średnio dwukrotnie większy niż przedsiębiorstw polskich,



przedsiębiorstwa luksemburskie wykazują zwiększoną aktywność w procesach kooperencji
ze stałymi dostawcami i odbiorcami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi (w ramach
tej współpracy nie ma wyraźnych różnic), przedsiębiorstwa polskie natomiast mają
dwukrotnie mniej stałych krajowych kooperentów aktywnych i pasywnych, zagranicznych
aż czterokrotnie mniej,



wzrost liczby kooperentów czynnych i biernych w znacznie większym stopniu związany
jest ze stabilizacją współpracy w wyniku podpisanych umów.
Zatem należy stwierdzić, iż w przypadku przedsiębiorstw luksemburskich nie ma

różnicy czy to jest dostawca krajowy, czy zagraniczny we współpracy kooperencyjnej, w
przypadku polskich, chętniej przedsiębiorstwa wchodzą we współpracę konkurencyjną z
polskimi stałymi dostawcami niż z zagranicznymi.
Podsumowując, należy zaznaczyć, iż powiązania kooperacyjne analizowanych
podmiotów

przyjmowały

różnorodną

postać.

Badając

rodzaj

i

charakter

relacji

międzyorganizacyjnych skupiono się przede wszystkim na przedmiocie wymiany, liczbie
stałych partnerów, kooperantów czynnych i biernych, stopniu sformalizowania współpracy.
Warto podkreślić, że zaprezentowane w niniejszym podrozdziale badania empiryczne,
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wyraźnie wskazują, iż polskie przedsiębiorstwa cechują się niskim stopniem formalizacji
współpracy kooperencyjnej, co potwierdza hipotezę pomocniczą nr 1, mówiącą, że: „polskie
przedsiębiorstwa cechują się niską skłonnością do współpracy, a tym samym ograniczonym
zakresem rozwoju relacji partnerskich i niskim stopniem formalizacji współdziałania”.
4.4 Strategie współpracy badanych przedsiębiorstw
Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa tworząc strategię współpracy decydują o
poziomie i zakresie współpracy, mówi się często, iż ta współpraca nosi znamiona zażyłości z
kooperantami, co przekłada się nie tylko na poziom wzajemnej zależności, ale także wpływa
bezpośrednio na tak kluczowe czynniki jak czas, koszty, jakość, sprawność czy też
bezpieczeństwo działania. Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorstwa nawiązują współpracę
konkurencyjną o odmiennym charakterze z różnymi dostawcami i odbiorcami, dostosowując
stopień ścisłości relacji do szeregu czynników, m.in., takich jak obszar i zakres współpracy,
wolumen oraz przedmiot wymiany, ilość dostępnych potencjalnych kooperentów, przyjęty
horyzont czasowy i harmonogram współpracy, spodziewane efekty, sytuację rynkową, stopień
rozwoju czy też aktualne potrzeby partnerów.
Przedsiębiorstwa w określonym czasie mogą utrzymywać z większą, względnie
mniejszą częścią kooperantów bardzo luźne, dynamicznie zmieniające się relacje, podczas gdy
z innymi przedsiębiorstwami może zachodzić pełna integracja, w ramach której zanikają
przejawy odrębności. Badając ten aspekt współpracy międzyorganizacyjnej posłużono się
kontinuum form Webstera (1992), które następnie zmodyfikowano, aby jak najpełniej
odpowiadało polskim i luksemburskim realiom gospodarczym. Założono, że rodzaj transakcji
zawieranych z dostawcami i odbiorcami dobrze oddaje charakter współpracy kooperacyjnej.
Zgodnie z powyższymi założeniami podzielono transakcje na:


okazjonalne, a więc takie, które występują nie często, nie są z nimi związane żadne
dodatkowe przywileje, jak np. promocje, odroczone terminy płatności, tańsze kredyty, itp.,



powtarzalne, które z racji swojego cyklicznego charakteru często powiązane są z
występowaniem szeregu dodatkowych przywilejów, tj. promocje, odroczone terminy
płatności, tańsze kredyty, itp.,



relacje (transakcje) długoterminowe, które poza możliwością wystąpienia dodatkowych
przywilejów, jak w transakcjach powtarzalnych, charakteryzują się wysokim poziomem
wzajemnego zaufania, niskim ryzykiem współpracy, a także realizacją wspólnych celów,
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alianse strategiczne, które cechuje pełna współpraca w zakresie wspólnych projektów w
sferze B+R, systemów produkcyjnych, nowych produktów. W ramach tej współpracy
kooperencyjnej przedsiębiorstwa realizują wspólne cele strategiczne, wzajemnie
dostosowują swoje procesy produkcyjne, integrują część struktur organizacyjnych,
wzajemny dostęp do komplementarnych zasobów i umiejętności, tworzą konsorcja, itp.,



integrację pionową, wyróżniającą się zanikiem przejawów odrębności, pozbawieniem obu
stron swobody decyzyjnej (np. fuzje, przejęcia). z dostawcami.
Strategie współpracy w procesie kooperencji przedsiębiorstw są następnym etapem

analizy (część II, punkt 2 ankiety badawczej). W tym celu przeprowadzono analizę poziomu
udziału procentowego relacji kooperencyjnych w zakresie aktywnym i pasywnym. Wykonano
statystyki opisowe poziomu procentowego udziału relacji kooperencyjnych z dostawcami i
odbiorcami, tj. kooperencji aktywnej i pasywnej. Wyniki ogólne – bez podziału na kraje zaprezentowano w tabeli 4.27. Wykonano także analizy weryfikujące, czy badane rozkłady
były odmienne od rozkładu Gaussa. Jak widać w tabeli 4.27., odnotowano istotne statystycznie
wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa, jednakże wartości skośności badanych rozkładów nie
były znaczące, a wiec możliwe było wykonanie analiz porównawczych przy użyciu testów
parametrycznych.
Tabela 4.27. Poziom udziału procentowego relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw polskich i
luksemburskich z dostawcami.
Maks
K-S
.

M

Me

SD

Sk.

Kurt. Min.

p

Transakcje okazjonalne dostawcy

28,34

20

24,1
7

1,44

1,78

0

100

0,22

<0,00
1

Transakcje powtarzalne dostawcy

43,42

45

21,1
1

0,61

1,17

0

100

0,22

<0,00
1

Relacje długoterminowe dostawcy

38,49

40

20,3
0

0,33

0,72

0

100

0,16

<0,00
1

Alianse strategiczne - dostawcy

23,33

17

19,7
4

1,47

2,44

0

90

0,18

0,002

Integracja pionowa - dostawcy

7,52

4

8,44

0,79 -0,84

0

25

0,19

0,037

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość
rozkładu; K-S – wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa; p – istotność

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Jak przedstawiono w tabeli w relacjach kooperencyjnych badanych przedsiębiorstw
polskich i luksemburskich z dostawcami zdecydowanie dominują transakcje powtarzalne z
ponad 43.42% udziałem w transakcjach ogółem, w dalszej kolejności występują transakcje
zawierane w ramach relacji długoterminowych z 38.49% udziałem, na trzecim miejscu znajdują
się transakcje okazjonalne, stanowiąc 28.34% wszystkich transakcji. Dalej plasują się alianse
strategiczne z 23.33% udziałem i na końcu występuje integracja pionowa z udziałem 7.52%.
Stąd wniosek, ze w relacjach kooperencyjnych badanych przedsiębiorstw z dostawcami
występują transakcje długoterminowe i powtarzalne, a także okazjonalne. Przedsiębiorstwa
niechętnie wchodzą w relacje integrujące z dostawcami, co potwierdzają wcześniejsze
prezentowane badania.
W kolejnym kroku dokonano analizy procentowego udziału relacji kooperencyjnych z
dostawcami w zależności od kraju działalności przedsiębiorstwa. Wykonano serię testów t
Studenta dla prób niezależnych.. Jak widać w tabeli 4.28 odnotowano trzy różnice istotne
statystycznie. Procent udziału transakcji okazjonalnych i powtarzalnych był wyższy w grupie
przedsiębiorstw z Polski, zaś relacji długoterminowych w grupie przedsiębiorstw z
Luksemburga. Siła odnotowanych efektów, mierzona współczynnikiem d Cohena, była jednak
niska. W zakresie liczby aliansów strategicznych nie odnotowano różnicy nawet na poziomie
tendencji statystycznej. Z kolei w przypadku integracji pionowej uzyskano odpowiedzi jedynie
od 23 przedsiębiorstw z Polski i żadnej z Luksemburga, tak więc analiza porównawcza nie
była możliwa. Wyniki zestawiono na rys. 4.28.
Tabela 4.28. Poziom udziału procentowego relacji kooperencyjnych z dostawcami w zależności od kraju
działalności firmy.
Polska

Luksemburg

95% CI

M

SD

M

SD

t

p

LL

UL

d
Cohena

Transakcje okazjonalne

30,13

25,97

20,75

11,63

3,46

0,001

4,02

14,74

0,39

Transakcje powtarzalne

44,85

22,56

37,29

11,44

3,32

0,001

3,05

12,06

0,36

Relacje
długoterminowe

36,77

21,06

44,79

15,84

-2,46 0,015 -14,47

-1,58

0,40

Alianse strategiczne

23,89

20,28

16,67

11,55

0,60

31,46

0,36

Integracja pionowa

7,52

8,44

-

-

-

-

-

0,550 -17,02
-

-

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; t – wynik testu t Studenta; p – istotność statystyczna; CI – przedział ufności; LL – dolna granica; UL – górna granica
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 4.28. Poziom udziału procentowego relacji kooperencyjnych z dostawcami w zależności
od kraju działalności przedsiębiorstwa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W relacjach kooperencyjnych badanych polskich przedsiębiorstw z dostawcami polskimi
zdecydowanie dominują transakcje powtarzalne z 44.85% udziałem, w dalszej kolejności
występują transakcje zawierane w ramach relacji długoterminowych z 36.77% udziałem, na
trzecim miejscu znajdują się transakcje okazjonalne, stanowiąc 30.13% wszystkich transakcji.
Dalej plasują się alianse strategiczne z 23.89% udziałem i na końcu występuje integracja
pionowa z udziałem 7.52%.
W relacjach kooperencyjnych badanych luksemburskich przedsiębiorstw z dostawcami
zdecydowanie dominują transakcje długoterminowe z 44.79% udziałem, w dalszej kolejności
występują transakcje powtarzalne z 37.29% udziałem, na trzecim miejscu znajdują się
transakcje okazjonalne, stanowiąc 20.75% wszystkich transakcji. Dalej plasują się alianse
strategiczne z 16.67% udziałem. Odnośnie integracji pionowej nie uzyskano odpowiedzi.
Podsumowując, w relacjach kooperencyjnych badanych przedsiębiorstw z Luksemburga z
dostawcami występują relacje długoterminowe i transakcje powtarzalne, które charakteryzują
się stabilnością i przewidywalnością w procesach kooperencji

dostaw. Przedsiębiorstwa

niechętnie wchodzą w relacje integrujące, jak alianse strategiczne i integracja pionowa z
dostawcami, co potwierdzają wcześniejsze prezentowane badania.
Podsumowując, należy zauważyć, iż z jednej strony badane przedsiębiorstwa
opracowując swoje strategie współpracy z dostawcami dostrzegają korzyści budowy oraz
utrzymywania relacji o długoterminowym charakterze, związanych nie tylko z dodatkowymi
korzyściami finansowymi, ale także z wysokim poziomem zaufania w stosunku do partnera
oraz realizacją wspólnych, a nie wyłącznie indywidualnych celów. Transakcje zawierane w
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ramach długoterminowych relacji międzyorganizacyjnych stanowią średnio prawie jedną
trzecią wszystkich zawieranych transakcji. Z drugiej jednak strony analizując strukturę relacji
utrzymywanych przez badane przedsiębiorstwa, można zaobserwować dużą niechęć do
dalszego zacieśniania więzi. Transakcje zawierane w ramach relacji o ścisłym charakterze
stanowią niewielki odsetek transakcji z dostawcami ogółem – w przypadku aliansów
strategicznych jest to średnio 7- 9%, a integracji pionowej mniej niż 2% lub w ogóle nie
podejmują. W tym miejscu należy również podkreślić słabą ujemną korelację pomiędzy
udziałem transakcji okazjonalnych w relacjach z dostawcami, co oznacza, iż wraz ze
wzrostem/rozwojem przedsiębiorstwa maleje udział transakcji okazjonalnych w transakcjach z
dostawcami ogółem na rzecz relacji o ściślejszym charakterze. Ta prawidłowość dotyczy
przedsiębiorstw luksemburskich, w mniejszym przedsiębiorstw polskich.
W kolejnej fazie analizy zaprezentowano statystyki opisowe poziomu procentowego
udziału relacji kooperencyjnych badanej grupy przedsiębiorstw polskich i luksemburskich z
odbiorcami. Wyniki ogólne – bez podziału na kraje - zaprezentowano w tabeli 4.28. Wykonano
także analizy weryfikujące, czy badane rozkłady były odmienne od rozkładu Gaussa. Jak widać
w tabeli 4.29 odnotowano istotne statystycznie wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa,
jednakże wartości skośności badanych rozkładów nie były znaczące, a więc możliwe było
wykonanie analiz porównawczych przy użyciu testów parametrycznych.
Tabela 4.29. Poziom udziału procentowego relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw polskich i
luksemburskich z odbiorcami.
M

Me

SD

Sk.

Kurt.

Transakcje okazjonalne - dostawcy

29,23

20

22,55

1,24

1,76

0

Transakcje powtarzalne - dostawcy

41,56

40

21,14

0,88

1,47

38,66

40

20,93

0,35

Alianse strategiczne - dostawcy

25,42

20

17,44

Integracja pionowa - dostawcy

9,26

4

10,85

Relacje długoterminowe dostawcy

Min. Maks.

K-S

p

100

0,18

<0,001

0

100

0,25

<0,001

0,56

0

100

0,16

<0,001

0,45

-1,19

0

60

0,18

0,003

1,03

0,54

0

40

0,25

<0,001

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu; K-S – wynik
testu Kołmogorowa-Smirnowa; p – istotność

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W relacjach kooperencyjnych z odbiorcami zdecydowanie dominują transakcje
powtarzalne z ponad 41.56% udziałem w transakcjach ogółem, w dalszej kolejności występują
transakcje zawierane w ramach relacji długoterminowych z 38.66% udziałem, na trzecim
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miejscu znajdują się transakcje okazjonalne, stanowiąc 29.23% wszystkich transakcji. Dalej
plasują się alianse strategiczne z 25.42% udziałem i na końcu występuje integracja pionowa z
udziałem 9.26%. Należy podkreślić, iż w relacjach kooperencyjnych badanych przedsiębiorstw
z odbiorcami występują transakcje

długoterminowe i powtarzalne, a także okazjonalne.

Przedsiębiorstwa niechętnie wchodzą w relacje integrujące z dostawcami, co potwierdzają
wcześniejsze prezentowane badania.
W końcowej analizie dotyczącej strategii współpracy badanych przedsiębiorstw
polskich i luksemburskich postanowiono procentowy udział relacji kooperencyjnych z
odbiorcami w zależności od kraju działalności przedsiębiorstwa. Wykonano serię testów t
Studenta dla prób niezależnych. Wykonano serię testów t Studenta dla prób niezależnych. Jak
widać w tabeli 4.30 odnotowano tylko jedną różnicę istotną statystycznie. Procent udziału
transakcji powtarzalnych był wyższy w grupie firm z Polski. Siła odnotowanego efektu była
jednak niska. Dodatkowo, odnotowano różnice na poziomie tendencji statystycznej w zakresie
poziomu relacji długoterminowych. Procentowy udział tego typu relacji był wyższy w grupie
firm z Luksemburga. Siła odnotowanego efektu była jednak bardzo niska. W zakresie
procentowego udziału transakcji okazjonalnych oraz aliansów strategicznych nie odnotowano
różnicy nawet na poziomie tendencji statystycznej. Z kolei w przypadku integracji pionowej
uzyskano odpowiedzi jedynie od 27 firm z Polski i żadnej z Luksemburga, tak więc analiza
porównawcza nie była możliwa. Wyniki zestawiono na rys. 4.29.
Tabela 4.30. Poziom udziału procentowego relacji kooperencyjnych z odbiorcami w zależności od kraju
działalności firmy.
Polska

Luksemburg

95% CI

M

SD

M

SD

t

p

LL

UL

d
Cohena

Transakcje okazjonalne

29,89

24,31

26,50

12,72

1,23

0,222

-2,08

8,85

0,15

Transakcje powtarzalne

43,56

21,84

33,31

15,61

3,06

0,002

3,66

16,84

0,49

Relacje długoterminowe

37,45

21,54

43,19

17,95

-1,68

0,095

-12,48

1,01

0,28

Alianse strategiczne

25,47

17,54

25,00

19,15

0,05

0,960

-18,48

19,42

0,03

Integracja pionowa

9,26

10,85

-

-

-

-

-

-

-

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; t – wynik testu t Studenta; p – istotność statystyczna; CI – przedział ufności; LL – dolna granica;
UL – górna granica
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 4.29. Poziom udziału procentowego relacji kooperencyjnych z odbiorcami w zależności od kraju
działalności przedsiębiorstwa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W relacjach kooperencyjnych badanych polskich przedsiębiorstw z odbiorcami
polskimi zdecydowanie dominują transakcje powtarzalne z

43.56% udziałem, w dalszej

kolejności występują transakcje zawierane w ramach relacji długoterminowych z 37.45%
udziałem, na trzecim miejscu znajdują się transakcje okazjonalne, stanowiąc 29.89%
wszystkich transakcji. Dalej plasują się alianse strategiczne z 25.47% udziałem i na końcu
występuje integracja pionowa z udziałem 9.26%.
W relacjach kooperencyjnych badanych luksemburskich przedsiębiorstw z odbiorcami
zdecydowanie dominują transakcje długoterminowe z 43.19% udziałem, w dalszej kolejności
występują transakcje powtarzalne z 33.31% udziałem, na trzecim miejscu znajdują się
transakcje okazjonalne, stanowiąc 26.50% wszystkich transakcji. Dalej plasują się alianse
strategiczne z 25% udziałem. Odnośnie integracji pionowej nie uzyskano odpowiedzi.
Należy podkreślić, iż w relacjach kooperencyjnych badanych przedsiębiorstw z
Luksemburga z odbiorcami występują relacje długoterminowe i transakcje powtarzalne, które
charakteryzują się stabilnością i przewidywalnością w procesach kooperencji z odbiorcami.
Przedsiębiorstwa niechętnie wchodzą w relacje integrujące, jak alianse strategiczne i integracja
pionowa z dostawcami, co potwierdzają wcześniejsze prezentowane badania i badania relacji
badanych przedsiębiorstw polskich i luksemburskich z dostawcami.
Podsumowując należy zauważyć, iż strategie współpracy z odbiorcami realizowane
przez badane przedsiębiorstwa mają podobne cechy jak strategie współpracy z dostawcami. W
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tym przypadku również przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści długotrwałej współpracy (średni
udział transakcji powtarzalnych w transakcjach z dostawcami ogółem wynosi 42%, transakcji
w ramach relacji długoterminowych 39%), nie nawiązują jednak współpracy o ścisłym
charakterze. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że współpraca w ramach
aliansów strategicznych stanowi 20% wszystkich transakcji z odbiorcami, a działania w ramach
integracji pionowej z odbiorcami praktycznie nie występują w luksemburskiej rzeczywistości
gospodarczej, a polskiej udział ten stanowi 8% wszystkich transakcji z odbiorcami. Należy
również zauważyć słabą negatywną korelację pomiędzy udziałem transakcji okazjonalnych w
relacjach z odbiorcami, co oznacza, iż wraz ze wzrostem/rozwojem przedsiębiorstwa maleje
udział transakcji okazjonalnych w transakcjach z odbiorcami ogółem na rzecz relacji o
ściślejszym charakterze.
Ponadto należy podkreślić, że zaprezentowane w niniejszym podrozdziale badania
empiryczne, wyraźnie wskazują iż polskie przedsiębiorstwa cechują się ograniczonym
zakresem rozwoju relacji i niskim udziałem związków o charakterze bezpośrednim. Wyniki te
potwierdzają hipotezę nr 1, mówiącą, że: „polskie przedsiębiorstwa cechują się niską
skłonnością do współpracy, co przejawia się ograniczonym zakresem rozwoju relacji, niskim
stopniem

formalizacji

współdziałania

niskim

udziałem

związków

o

charakterze

bezpośrednim”.
4.5 Identyfikacja i pomiar ryzyka kooperencji badanych przedsiębiorstw
W procesie zarządzania ryzykiem, podstawową, a jednocześnie najważniejszą
czynnością jest poprawna detekcja źródeł ryzyka, a więc zdarzeń będących potencjalnym
zagrożeniem dla przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, iż kompletność i prawidłowość działań
na tym etapie warunkuje trafność dalszych pomiarów i skuteczność opracowywanych procedur.
Kierując się powyższymi przesłankami, na etapie projektowania badań empirycznych, na
podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych i wywiadów bezpośrednich z
przedsiębiorcami, a także własnych obserwacji i doświadczeń, zidentyfikowano możliwie dużą
liczbę źródeł ryzyka występujących w gospodarce rynkowej. Celem selekcji znacznej grupy
zdarzeń zagrażających funkcjonowaniu przedsiębiorstw była konieczność uwzględnienia
specyfiki przedsiębiorstw o różnym przedmiocie działalności, wielkości oraz strategii działania
celowo dobranych. W dalszej kolejności oddzielono czynniki ryzyka współpracy od ryzyka
ogólnej działalności gospodarczej, tworząc wykaz zdarzeń o bardzo zróżnicowanym
charakterze, zachodzących w ramach kooperacji przedsiębiorstw.
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W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że w związku z dużą ilością
zidentyfikowanych zagrożeń, w celu utrzymania przejrzystości badań, konieczne jest
zbudowanie odpowiedniej ramy teoretycznej umożliwiającej łatwą i jasną interpretację
otrzymanych wyników. Zgodnie z powyższym zamierzeniem, opierając się na podejściu
Kapcia (1994), Marxt’a i Link’a (2002) oraz Urbaniaka (2008) proces kooperencji
przedsiębiorstw podzielono na cztery następujące po sobie fazy przedstawione na rysunku 4.30.

Etap I

Ustalenie wymagań i wybór partnera kooperencji

Etap II

Nawiązanie współpracy kooperencyjnej

Etap III

Rozwój kooperencji

Etap IV

Rozpad współpracy kooperencyjnej

Rys. 4.30. Proces kooperencji przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Marcinkowski, 2017, s.118 )

1. Ustalenie profilu wymagań i wybór partnera kooperencji. Na początku przeprowadzana jest
analiza kluczowych kompetencji oraz zasobów oferowanych przez potencjalnych
partnerów oraz weryfikacja zgodności celów. Dla zapewnienia optymalnych rezultatów
konieczne jest wykorzystywanie różnorodnych metod poszukiwania informacji z wielu
różnych źródeł. Następnie dochodzi do wyboru najodpowiedniejszego z dostępnych
kooperentów.
2. Nawiązanie współpracy kooperencyjnej. Po spełnieniu wymagań określonych w
poprzedniej fazie i znalezieniu optymalnego partnera, dochodzi do nawiązania współpracy
z partnerami. Przedsiębiorstwa powinny dążyć do utworzenia związku kooperencyjnego,
którego celem będzie osiągnięcie wspólnych celów. Na tym etapie często dochodzi do
„sprawdzenia” partnera poprzez stopniowy wzrost odpowiedzialności powierzanych zadań.
3. Rozwój kooperencji. Na tym etapie dochodzi do intensywnego natężenia współpracy, które
przejawia się m.in. w szybkiej konwersji gotówki pomiędzy kooperentami, czy też rozwoju
zakresu aktywów włączonych w proces kooperencji. Następuje duże zaangażowanie
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pracowników

na
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szczeblach

w
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kooperentów.

Przedsiębiorstwa za pośrednictwem rozwoju relacji dążą do osiągnięcia stabilizacji,
utrzymania zapasów wewnętrznych oraz zasobów strategicznych pozwalających przetrwać
kooperentom w sytuacjach zagrożenia i kryzysu.
4. Rozpad współpracy kooperencyjnej. W tej fazie dochodzi do zakończenia współpracy
kooperacyjnej pomiędzy partnerami. Przyczyną decyzji w przedmiotowym zakresie może
być zarówno osiągnięcie wcześniej założonych celów współpracy, brak dalszego
zainteresowania współdziałaniem, jak i wystąpienie konfliktu pomiędzy kooperentami.
Kolejnym

etapem

prowadzonych

badań

było

sklasyfikowanie

wcześniej

zidentyfikowanych źródeł ryzyka względem fazy procesu współpracy konkurencyjnej, w której
występują. Zgodnie z założeniami klasyfikacji, każde ze zdarzeń mogło zostać
przyporządkowane tylko do jednej grupy. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż efekty
części wyodrębnionych zdarzeń mogą przejawiać się na różnych etapach procesu kooperencji,
np. skutki pewnego zdarzenia, które wystąpiło podczas doboru partnera mogą pojawić się
dopiero w fazie rozwoju relacji kooperencyjnych. W takich sytuacjach, przyporządkowując
dane źródło ryzyka do konkretnej fazy procesu współpracy międzyorganizacyjnej w procesie
kooperencji przedsiębiorstw, kierowano się kryterium prawdopodobieństwa oraz konsekwencji
jego wystąpienia. Klasyfikowano zatem zdarzenie do fazy, w której szanse oraz skutki
zaistnienia danego zdarzenia są najwyższe. Ten etap badań oparto przede wszystkim o
przeprowadzone studia literaturowe oraz opinie ekspertów pozyskane w trakcie wywiadów
bezpośrednich i obserwacji uczestniczącej w wybranych przedsiębiorstwach w procesie
kooperencji przedsiębiorstw.
W ramach badań źródeł ryzyka, objawiających się na etapie ustalania wymagań
dotyczących współpracy oraz doboru partnerów wyróżniono szereg czynników, które
przedstawiono na rysunku 4.31. Należy uznać, że wyodrębnione zdarzenia dotyczą przede
wszystkim wykonywanej przez przedsiębiorstwa analizy ich własnych oczekiwań wobec
przyszłych kooperentów, kompetencji potencjalnych partnerów, a także zgodności celów
współpracy konkurencyjnej.
Jako źródła ryzyka występujące na pierwszym etapie procesu współpracy
kooperencyjnej zidentyfikowano:
1. Traktowanie przez potencjalnego partnera własnych, indywidualnych celów, jako
nadrzędnych nad celami kooperencyjnymi. Należy zauważyć, iż budowa długotrwałej i
stabilnej relacji międzyorganizacyjnej na takim fundamencie nie jest możliwa, ponieważ
kooperent przedkładający interes własny nad wspólny, stanowi źródło poważnego
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zagrożenia, np. w przypadku pojawienia się okazji na ponadprzeciętny zysk może
przesunąć swoje zasoby zaangażowane we współpracę w stronę bardziej rentownego
przedsięwzięcia.
Nadrzędność
indywidualnych celów
kooperenta
Niezgodność celów
z kooperentem

Złe intencje
kooperenta
Nieskuteczne
negocjacje i zapisy
umowy

Nadmierne
oczekiwania wobec
kooperenta

Wybór niewłaściwego
kooperenta

Negatywny wpływ na
środowisko
i bezpieczeństwo

Asymetria informacji
i oczekiwań

Niezgodność
systemów
informatycznych

Niejasna pozycja
rynkowa
kooperenta

Rys. 4.31. Piramida źródeł ryzyka występujących na etapie ustalania wymagań wstępnych i doboru
kooperentów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych w rozdziale 3 „Podstawy
teoretyczne ryzyka”, przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich i wykonanej obserwacji
uczestniczącej w wybranych przedsiębiorstwach polskich i luksemburskich.

2. Wystąpienie niezgodności celów z kooperentem, co w przyszłości uniemożliwi utworzenie
ścisłej relacji, której podstawę powinny stanowić wspólne cele, motywujące do współpracy,
a także budujące zaufanie. Dobór kooperenta, którego podstawowe cele są niezgodne z
celami wspólnymi może skutkować wystąpieniem konfliktu w późniejszym etapie
kooperencji, a nawet rozpadem relacji współpracy konkurencyjnej.
3. Posiadanie nadmiernych oczekiwań wobec kooperenta, na skutek czego może dojść do
przewartościowania wartości relacji i nadmiernego zaangażowania we współpracę zasobów
zarówno rzeczowych, jak i niematerialnych.
4. Kierowanie się przez kooperenta nieuczciwymi intencjami, co na wczesnym etapie
organizowania współpracy związane jest przede wszystkim z ukrywaniem celów oraz
chęcią osiągnięcia indywidualnych korzyści kosztem pozostałych uczestników łańcucha
współpracy kooperencyjnej.
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5. Wybór niewłaściwego kooperenta na skutek dokonania błędnej analizy jego zdolności,
kompetencji czy też możliwości. Konsekwencją takiego zdarzenia może być nie tylko
zaangażowanie znacznych zasobów w relację współpracy, w ramach której nie będzie
możliwe osiągnięcie założonych celów, ale nawet
6. Wystąpienie sprzecznych informacji, a więc sytuacji, w której potencjalny kooperent
posiada więcej, bądź mniej wiadomości w zakresie planowanej kooperencji. W efekcie
może dojść do podjęcia nieefektywnych decyzji opartych na niepełnej informacji.
7. Przeprowadzenie nieskutecznych negocjacji, w wyniku których nie pojawi się efekt winwin. W konsekwencji możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której wszystkie
przedsiębiorstwa zaangażowane w proces kooperencji nie będą w równoważnym stopniu
korzystać ze współpracy i razem dążyć do osiągnięcia wspólnych celów. Należy podkreślić,
iż partnerzy traktowani jako równorzędni, nie będą angażować swoich kluczowych
kompetencji we współpracę kooperencyjną.
8. Wybór kooperenta negatywnie wpływającego na środowisko. Należy zaznaczyć, że
organizacje dbające o ekologię, powinny oceniać w kontekście ochrony ekosystemu nie
tylko swoją działalność, ale także działalności wszystkich kooperentów. Ponadto
nawiązanie współpracy z nieodpowiedzialnymi pod tym względem kooperentami może
powodować znaczne koszty oraz utratę image nie jednego przedsiębiorstwa, ale wszystkich
przedsiębiorstw łańcucha wartości.
9. Wystąpienie niezgodności przy braku kompatybilności systemów informatycznych. W
przypadku projektowania długookresowej, ścisłej współpracy, jest to czynnik, który może
w przyszłości powodować dezinformację w komunikacji i zbędne nakłady.
Wczesna faza procesu kooperencji, podczas której potencjalni partnerzy nawiązują
współpracę, muszą dopasować się wzajemnie oraz zbudować przyszłe relacje, związane jest z
pewnymi specyficznymi zagrożeniami przedstawionymi na rysunku 4.32. Na tym etapie
ukazuje się szereg różnic w podejściu do prowadzenia biznesu i metod osiągania jego celów.
Należy także podkreślić, iż przedsiębiorstwa w trakcie nawiązywania relacji kooperencyjnych,
szczególnie podatne są na szeroko rozumiane oszustwa i nieuczciwość ze strony uczestników
współpracy konkurencyjnej dążących do maksymalizacji własnych korzyści, kosztem innych
uczestników łańcucha wartości.
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Rys. 4.32. Źródła ryzyka występujące na etapie nawiązywania współpracy kooperencyjnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych w rozdziale 3 „Podstawy
teoretyczne ryzyka”, przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich i wykonanej obserwacji
uczestniczącej w wybranych podmiotach

Do najistotniejszych czynników ryzyka występujących na etapie rozpoczynania
konkurencyjnej współpracy międzyorganizacyjnej zakwalifikowano następujące zdarzenia:
1. Modyfikowanie faktów przez kooperenta, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście
udzielania informacji o możliwościach produkcyjnych/usługowych oraz udostępniania
wszelkiego rodzaju wyników finansowych. Modyfikowanie faktów przez kooperenta w
tym zakresie grozi m.in. podjęciem nietrafnych decyzji w oparciu o niepełne informacje,
powierzeniem kooperentowi zbyt odpowiedzialnych zadań, z których może się nie
wywiązać, a w ostateczności nawet rozpadem kooperencji.
2. Zatajenie informacji przez kooperenta, co motywowane może być chęcią nawiązania
wysoce rentownej relacji, bądź próbą realizacji własnych, ukrytych celów. Podobnie jak w
przypadku modyfikowania faktów, może to eskalować m.in. podjęciem nieefektywnych
decyzji oraz powierzaniem uczestnikom kooperencji nieodpowiednich zadań.
3. Nawiązanie współpracy z nieuczciwym uczestnikami współpracy kooperencji, co może
skutkować utratą środków finansowych, materiałów, pracowników czy też know-how.
Należy zauważyć, że współdziałanie z nierzetelnym kooperantem jest bardzo groźne,
szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ może on nawet
doprowadzić przedsiębiorstwo do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji do
bankructwa.
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4. Różnice w stylu i treści komunikacji, które ujawniają się na etapie nawiązywania
współpracy, mogą skutecznie ograniczać przepływ informacji pomiędzy kooperentami, a
nawet powodować konflikty w przyszłości. Istotnego znaczenia nabiera to zjawisko w
kontekście działalności międzynarodowej, w różnych kręgach kulturowych i społecznych.
5. Wystąpienie rozbieżności w wizji współpracy kooperencyjnej. Kooperenci mogą nie być
zgodni co do metod i sposobów osiągania celów strategicznych.
6. Pojawienie się nieporozumień międzykulturowych i społecznych, co nabiera szczególnego
znaczenia wraz z postępującym rozwojem globalnego rynku i zjawiska postępującej
globalizacji, Konflikty te mogą wpływać na wymianę i przepływ informacji pomiędzy
kooperentami.
7. Wystąpienie problemów z finansowaniem wspólnych projektów (B+R), co obejmuje
zarówno trudności z pozyskaniem źródeł finansowania, jak i kłopoty ze sprawiedliwym
podziałem zobowiązań pomiędzy kooperentami.
8. Manipulacja i nieuczciwość kooperenta mająca na celu osiągnięcie indywidualnych,
ukrytych celów oraz własnych korzyści kosztem innych uczestników współpracy
kooperencyjnej.
Największa ilość zagrożeń o różnorodnym charakterze została wyróżniona na etapie
rozwoju kooperencji (rys 4.33). Jest to fundamentalny etap współpracy konkurencyjnej,
bowiem od niego zależy współpraca kooperentów, rozwój i osiąganie celów strategicznych.
Ujawniony, tak duży ładunek źródeł ryzyka związany jest przede wszystkim z coraz większą
aktywnością partnerów rosnącą wraz z ekspansją więzi międzyorganizacyjnych, a także często
zwiększającym się poziomem aktywów zaangażowanych we współpracę konkurencyjną

.
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Rys. 4.33. Piramida źródeł ryzyk w procesie współpracy kooperencyjnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych w rozdziale 3 „Podstawy
teoretyczne ryzyka”, przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich i wykonanej obserwacji
uczestniczącej w wybranych podmiotach.

Problemy na tym etapie wynikają w szczególności z nierzetelności uczestnika, trudności
natury finansowej, niskiej elastyczności relacji, barier organizacyjno-informacyjnych oraz
obawy przed utratą kontroli i niezależności. W ramach przeprowadzonych badań i analiz do
najistotniejszych źródeł ryzyka na etapie rozwoju kooperencji zaliczono następujące
determinanty:
1. Nierzetelność kooperenta, tzn. takie wykonywanie obowiązków, które skutkować mogą
wystąpieniem zakłóceń w działalności kooperencyjnej, niedotrzymywaniem określonych
standardów jakościowych, ekologicznych i bezpieczeństwa informacji.
2. Nieterminowość kooperenta w dostarczaniu wyrobów lub usług, co może przełożyć się na
wystąpienie niedoborów zapasów, a nawet opóźnień w całym łańcuchu wartości. Należy
zaznaczyć, iż ograniczanie skutków nieterminowości kooperenta najczęściej wiązać się
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będzie z koniecznością utrzymywania wyższego poziomu zapasów magazynowych, a to
jest czynnikiem wzrostu kosztów działalności w procesie kooperencji.
3. Brak komunikacji z kooperentem w kontekście kluczowych aspektów współpracy, a także
jw. ujęciu strategicznym, co skutkować może konfliktem w procesie kooperencji.
4. Niekontrolowany przepływ informacji zwłaszcza w dużych organizacjach, gdzie częstym
problemem jest występowanie opóźnień i zakłóceń w obiegu informacji.
5. Nieskuteczna koordynacja działań, która w znaczny sposób utrudnia osiągnięcie
zamierzonych, wspólnych celów poprzez zakłócanie procesów planowania, organizowania,
wytwarzania, funkcjonowania, kontrolowania, a także doskonalenia.
6. Utrata niezależności kooperentów, która związana jest przede wszystkim z trudnością w
wypracowaniu stosownego kompromisu pomiędzy kooperentem aktywnym i pasywnym.
Brak swobody podejmowania decyzji, co może mieć poważne konsekwencje w przypadku
wystąpienia konfliktu.
7. Brak kontroli nad procesami we współpracy konkurencyjnej. Ryzyko to dotyczy w
szczególności ścisłych form współpracy, gdzie przejawy odrębności organizacji zanikają.
Problem ma miejsce przede wszystkim w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw
współpracujących z dużymi przedsiębiorstwami, których siła przetargowa i pozycja
pozwala na narzucanie warunków współpracy.
8. Brak zaufania, który w przypadku kooperencji przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie.
Wystąpienie braku zaufania stanowi szczególne zagrożenie w przypadku ścisłych form
współpracy, gdzie przedsiębiorstwa mają wzajemny dostęp do swoich podstawowych
zasobów, wrażliwych informacji oraz kluczowych kompetencji.
9. Wystąpienie konfliktu pomiędzy partnerami, którego zarówno przyczyny, jak i skutki mogą
być bardzo zróżnicowane, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa oraz charakteru
współpracy kooperencyjnej. Należy zaznaczyć, iż konsekwencje rozłamu w kooperencji
mogą być olbrzymie i wiązać się nawet z całkowitym rozpadem kooperencji.
10. Nietrafna ocena efektów współpracy kooperencyjnej obejmująca zarówno ocenę
efektywności, skuteczności, użyteczności oraz trwałości osiągniętych rezultatów w ramach
kooperencji. Niewłaściwie przeprowadzona ewaluacja w tym zakresie może negatywnie
wpłynąć na decyzję co do dalszego rozwoju współpracy.
11. Niska innowacyjność kooperenta, która może powodować stagnację/zanik w zakresie
ulepszania i modernizacji procedur wytwarzania wspólnych wyrobów i usług, a także
występowanie barier zarówno w przyroście efektywności i zdolności produkcyjnych, jak i
w doskonaleniu wyrobów i usług.
186

12. Niska elastyczność relacji kooperencyjnych, która jest niezbędna do skutecznego działania
w świetle wymagań klientów, rosnącej konkurencji, nasilającej się globalizacji oraz
gwałtownie zmieniającego się globalnego rynku (Przemysł 4.0).
13. Ograniczone zdolności produkcyjne kooperenta, które mogą stanowić istotną barierę dla
przyszłej

efektywnej

współpracy

kooperencyjnej.

W

przypadku

projektowania

długotrwałej współpracy może wystąpić zagrożenie, braku rozwoju w dłuższym okresie
czasu.
14. Brak lub niedobór zapasów u kooperenta, co może skutkować zaburzeniem cyklu
produkcyjnego, wystąpieniem dalszych opóźnień w całym łańcuchu dostaw, a nawet
całkowitym brakiem realizacji zobowiązań wobec kontrahentów.
15. Wystąpienie problemów organizacyjno-prawnych, które najczęściej w tym przypadku
związane są ze stopniem zaawansowania i skomplikowania współpracy kooperencyjnej,
koniecznością koordynacji wielu osób zaangażowanych we współpracę i procesów o
zróżnicowanym charakterze.
16. Problemy transportowo-komunikacyjne, które będą wpływały na powstawanie wszelkiego
rodzaju opóźnień w różnych obszarach współpracy kooperencyjnej.
17. Słaba kondycja finansowa kooperenta utrudniająca, względnie uniemożliwiająca
utrzymanie się partnera na rynku, a ponadto obniżająca jego wiarygodność i poziom
bezpieczeństwa współpracy.
18. Nieterminowe płatności, stanowiące szczególne zagrożenie dla małych i średnich
przedsiębiorstw, utrudniające dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, iż
nieterminowość w płatnościach może skutkować utratą płynności finansowej, może
prowadzić do bankructwa.
19. Niska efektywność współpracy kooperencyjnej. Należy zaznaczyć, że mimo wstępnych
założeń i projektów relacji konkurencyjnej współpracy, może wystąpić sytuacja, w której
partnerzy nie będą zadowoleni z efektów współpracy. Najczęstszą konsekwencją tego
rodzaju zdarzenia będzie zakończenie kooperencji i rozpoczęcie poszukiwań nowego
kooperenta.
20. Niedopełnienie obowiązków przez kooperenta, które nabiera istotnego znaczenia w
kontekście rozwoju i zacieśniania relacji współpracy. Ekspansja i intensyfikacja
współdziałania najczęściej wiąże się z powierzaniem kooperentom coraz liczniejszych i
bardziej odpowiedzialnych zadań. Należy zaznaczyć, iż ich niewypełnienie ma
konsekwencje o zróżnicowanym charakterze.
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21. Nieprzestrzeganie umowy przez kooperenta. Zagrożenie ma bardzo szeroką specyfikę, w
zależności od istoty zawartej umowy i typu współpracy konkurencyjnej.
22. Naruszenie warunków dostawy przez kooperenta, dotyczy miejsca, metody i terminu
dostawy. Zagrożenie ma szczególne znaczenie w przypadku transportu dużych ilości
towarów, a także transportu międzynarodowego.
23. Niska jakość produktu kooperenta, co przede wszystkim może powodować trudności w
wywiązaniu się z zobowiązań wobec innych przedsiębiorstw. Niska jakość otrzymywanych
wyrobów i usług ma negatywny wpływ na proces produkcyjny, jak i niekorzystnie
oddziaływane

na

świadczenie

dalszych

usług

oraz

koordynację

działań

w

przedsiębiorstwie.
24. Zmiana procesu produkcji przez kooperenta, która może wiązać się ze zmianą jakości
wytwarzanych wyrobów/usług, dostępnych mocy produkcyjnych, a także terminowości
dostaw. Mogą one wpływać na zacieśnienie i rozwój współpracy, bądź też stanowić istotne
zagrożenie dla kooperencji.
25. Zmiana strategii działanie kooperenta, w tym jego podstawowych celów i kierunków
rozwoju, co może implikować zmianę profilu kooperencyjnego przedsiębiorstwa i
konieczność rewizji istniejących warunków współpracy.
26. Zmiana wielkości zamówienia przez kooperenta, co może skutkować wystąpieniem
nadwyżek magazynowych lub trudnościami w zrealizowaniu zlecenia z uwagi na
ograniczone moce produkcyjne. Obie te sytuacje nie są dla przedsiębiorstwa korzystne,
ponieważ wiążą się często z wystąpieniem nadzwyczajnych kosztów, co może pogorszyć
efektywność współpracy.
27. Niska efektywność systemu utrzymania maszyn w ruchu w procesie kooperencji, co może
skutkować częstymi awariami maszyn i przestojami, a to wpływa na wzrost kosztów
działalności przedsiębiorstwa.
28. Naruszenie zasad ekologii i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), co ma wpływ
na wzrost opłat, brak zaufania, utratę image przedsiębiorstwa.
Szereg źródeł ryzyka występuje również w ostatnim etapie procesu kooperencji, podczas
której dochodzi do zakończenia współpracy pomiędzy kooperentami ze względu na osiągnięcie
celu kooperencji, brak dalszego kontynuowania współpracy czy też wystąpienie konfliktu. Na
podstawie przeprowadzonych badań, zagrożenia występujące na etapie rozpadu kooperencji
związane są z możliwą utratą cennych zasobów przedsiębiorstwa, w tym zarówno dóbr
rzeczowych, jak i niematerialnych (rysunek 4.34).
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Utrata kluczowych
kompetencji

Utrata własności
intelektualnej
Nieadekwatny do
wkładu kooperenta
podział zysków

Przywłaszczenie
wspólnych zasobów
przez kooperenta

Utrata tajnych i
poufnych informacji

Szkodliwe decyzje
i działania kooperenta

Rys. 4.34. Piramida źródeł ryzyk występujących na etapie rozpadu współpracy konkurencyjnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł wykorzystanych w rozdziale 3 „Podstawy
teoretyczne ryzyka”, przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich i wykonanej obserwacji
uczestniczącej w wybranych podmiotach.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że
zarówno prawdopodobieństwo, jak i negatywne konsekwencje tego rodzaju zdarzeń są
pozytywnie skorelowane z poziomem zażyłości współpracy konkurencyjnej. Należy
podkreślić, iż wraz z zacieśnianiem się więzów kooperencyjnych oraz wzrostem poziomu
zaangażowania kooperentów, rośnie ryzyko utraty istotnych dla przedsiębiorstwa zasobów w
przypadku zakończenia współpracy konkurencyjnej.

Do najistotniejszych źródeł ryzyka

występujących na tym etapie zaliczono:
1. Utratę kluczowych kompetencji współpracy konkurencyjnej, która jest szczególnie
niebezpieczną konsekwencję rozpadu współpracy dla przedsiębiorstwa. Kluczowe
kompetencje są to aktywa materialne bądź niematerialne charakteryzujące się wyjątkowo
niską substytucyjnością.
2. Utratę własności intelektualnej przedsiębiorstwa i pracowników, czyli praw autorskich,
wynalazków, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych.
3. Przywłaszczenie wspólnych zasobów o charakterze materialnym oraz niematerialnym
przez kooperenta. Warto zaznaczyć, iż zagrożenie to dotyczy zarówno środków
zaangażowanych w początkowych etapach współpracy, jak i tych uzyskanych w ramach
realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy.
4. Nieadekwatny dla układu kooperenta podział zysków wypracowanych wspólnie przez
partnerów kooperencji w wyniku zaangażowania w kooperację i osiągnięcia zamierzonych
celów. Należy zaznaczyć, że sprawiedliwy podział nie oznacza równy, ale zgodny z
wcześniej zawartą umową, bowiem odsetek zysków zależy od wielu zróżnicowanych
determinant.
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5. Utratę tajnych informacji, należy bowiem pamiętać, iż wraz z zacieśnianiem się współpracy
kooperencyjnej w sieci międzyorganizacyjnych rośnie potrzeba wymiany informacji.
Przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia zamierzonych efektów współpracy zmuszone są
dzielić się wrażliwymi danymi, których utrata może mieć dla każdej ze stron duże
konsekwencje.
6. Przejęcie know how przez kooperenta skutkuje utratą kluczowych rozwiązań i innowacji
dla procesów produkcyjnych.
W ramach przeprowadzonych badań, wychodząc z założenia, że ryzyko stanowi iloczyn
prawdopodobieństwa oraz konsekwencji wystąpienia danego zdarzenia, poproszono
respondentów o opinie i oszacowanie szans oraz skutków zaistnienia wcześniej
wyodrębnionych zagrożeń. Jako podstawę estymacji przyjęto dostępne dane historyczne oraz
subiektywne opinie powiązane z doświadczeniem i wiedzą posiadaną przez oceniającego na
temat analizowanego obszaru współpracy kooperencyjnej. Należy zaznaczyć, iż aby uprościć
respondentom ocenę tak wielu zmiennych, posłużono się pięciostopniową skalą Likerta, gdzie
przyjęto, że 1 oznacza brak, 2 – niewielkie, 3 – średnie, 4 – duże, 5 – bardzo duże
prawdopodobieństwo i odpowiednio, konsekwencje.
Podsumowując należy stwierdzić, iż na podstawie dokonanych studiów literaturowych,
własnych obserwacji i doświadczeń autora oraz przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich,
wyodrębniono dużą grupę źródeł ryzyka występujących w procesie kooperencji
przedsiębiorstw, które następnie w ramach badań empirycznych zostały ocenione przez
respondentów pod kątem prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia. Aby jednak ułatwić
i usystematyzować dalsze analizy, sklasyfikowano zdarzenia względem czterech etapów
procesu kooperencji, podanych wcześniej (rys. 4.30). Należy zaznaczyć, że każde z
wyróżnionych stadiów/etapów współpracy kooperencyjnej, cechowało się pewnymi
specyficznymi rodzajami zagrożeń. Ponadto warto podkreślić, iż detekcja tak dużej liczby
potencjalnych zagrożeń była konieczna i celowa. Przede wszystkim niezbędne było
uwzględnienie specyfiki działalności przedsiębiorstw o różnym rozmiarze, przedmiocie
działalności i strategii funkcjonowania (dobór celowej grupy przedsiębiorstw). Dzięki
zaprojektowaniu badań w ten sposób, możliwe było zastosowanie w toku dalszych prac analizy
czynnikowej, która pozwoliła na redukcję dużej liczby zmiennych pierwotnych, których
znaczenie początkowo trudno oszacować, do kilku megaczynników najdokładniej
wyjaśniających zmienność badanego problemu

190

4.6 Podsumowanie
Rozważania zawarte w trzecim rozdziale niniejszej rozprawy pozwoliły na osiągnięcie
jednego z celów empirycznych rozprawy, jakim było określenie charakteru współpracy
podejmowanej przez przedsiębiorstwa w Polsce i Luksemburgu, ze szczególnym
uwzględnieniem płaszczyzny kooperencji, zróżnicowania, współdziałania, stopnia formalizacji
związku oraz formy relacji współpracy konkurencyjnej. Należy podkreślić, iż badania
zaprezentowane w tym rozdziale pozwoliły odpowiedzieć na pierwszy empiryczny cząstkowy
cel pracy tj.: „określenia charakteru współpracy podejmowanej przez przedsiębiorstwa polskie
i luksemburskie, dywersyfikacji współdziałania, stopnia formalizacji związku i formy relacji
kooperencyjnych”.
W pierwszym podrozdziale opisano metodykę doboru próby oraz metody badań. W tym
miejscu trzeba powiedzieć, że prowadzone badania empiryczne zostały oparte zarówno o
metody ilościowe (w ramach których przeprowadzono pogłębione badania ankietowe), jak i
jakościowe (obejmujące wywiady bezpośrednie i obserwację uczestniczącą w wybranych
jednostkach). Posługując się narzędziem, jakim był rozbudowany kwestionariusz ankietowy,
dokonano analizy 271 przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce i Luksemburgu oraz
działających na rynku dłużej niż 3 lata. Podmioty zostały zakwalifikowane do badań z
wykorzystaniem metody doboru nielosowego, celowego jednostek typowych. Jako
podstawową metodę badawczą zastosowano analizę czynnikową, natomiast jako metody
uzupełniające metody statystyki opisowej oraz analizę korelacji. Przeprowadzenie badań w ten
sposób pozwoliło w największym stopniu rozpoznać badane problemy naukowe oraz
zweryfikować hipotezy badawcze.
W kolejnym podrozdziale dokonano charakterystyki badanej próby, co było konieczne
z uwagi na fakt, iż próba obejmowała przedsiębiorstwa o zróżnicowanej wielkości, specyfice i
przedmiocie działalności. Opisu dokonano posługując się licznymi kryteriami podziału, takimi
jak: stopień rozwoju gospodarki, miejsce zarejestrowania przedsiębiorstwa, rodzaj działalności,
rozmiar organizacji, rok założenia, wybraną formę prawną, status własnościowy, stosowaną
strategię bazową czy też zgodność systemu zarządzania z normami jakościowymi ISO 9001.
W następnym podrozdziale zawarto analizę charakterystyki powiązań kooperencyjnych
w badanych przedsiębiorstwach polskich i luksemburskich. Zauważono, że zawierane przez
podmioty relacje kooperencyjne, międzyorganizacyjne przyjmowały bardzo różnorodną
postać. Badając ich specyfikę, skupiono się przede wszystkim na przedmiocie wymiany, liczbie
stałych partnerów, kooperentów aktywnych i pasywnych, stopniu sformalizowania współpracy
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kooperencyjnej oraz zażyłości relacji. Należy również podkreślić, iż badania zawarte w tym
podrozdziale wyraźnie wskazują, że polskie przedsiębiorstwa cechują się niskim stopniem
formalizacji współpracy w stosunku do luksemburskich, które cechuje wyższy stopień
formalizacji współpracy. Ponadto wyciągnięto szereg ciekawych wniosków, tj.:


wzrost wielkości przedsiębiorstwa w większym stopniu pociąga za sobą wzrost ilości
kooperentów aktywnych i pasywnych,



wzrost liczby kooperentów aktywnych w znacznie większym stopniu związany jest ze
stabilizacją współpracy, niż z jej formalizacją,



wzrost liczby kooperentów pasywnych wyraźnie przekłada się na zwiększenie stabilności
współpracy, co jednak ciekawe, wiąże się ze zmniejszeniem stopnia sformalizowania
kooperencji z odbiorcami.
W czwartym podrozdziale skupiono się na analizie strategii współpracy stosowanych

przez badane przedsiębiorstwa. Zauważono, iż badane przedsiębiorstwa opracowując swoje
strategie kooperencji z dostawcami i odbiorcami dostrzegają korzyści budowy oraz
utrzymywania relacji o długoterminowym charakterze, związanych nie tylko z dodatkowymi
korzyściami finansowymi, ale także z wysokim poziomem zaufania w stosunku do partnera
kooperencji, jak również realizacją wspólnych, a nie wyłącznie indywidualnych celów.
Pogłębiona analiza uwydatniła jednak dużą niechęć do dalszego zacieśniania więzi i
wykorzystywania zaawansowanych form kooperencji, zwłaszcza przedsiębiorstw polskich.
Badania zaprezentowane w niniejszym podrozdziale pozwalają sądzić, że polskie
przedsiębiorstwa cechują się ograniczonym zakresem rozwoju relacji oraz niskim udziałem
związków o charakterze bezpośrednim, w stosunku do przedsiębiorstw luksemburskich.
W piątym podrozdziale na podstawie dokonanych studiów literaturowych, własnych
obserwacji

i

doświadczeń

oraz

przeprowadzonych

wywiadów

bezpośrednich

z

przedsiębiorcami wyodrębniono źródła ryzyka występujące w procesie kooperencji
przedsiębiorstw na poszczególnych etapach realizacji współpracy. Aby ułatwić i
usystematyzować dalsze analizy, mające na celu identyfikację prawdopodobieństwa i
konsekwencji wyodrębnionych w ten sposób zdarzeń, sklasyfikowano źródła ryzyka względem
czterech etapów procesu kooperencji. Należy podkreślić, iż detekcja dużej liczby potencjalnych
zagrożeń była konieczna i celowa. Przede wszystkim niezbędne było uwzględnienie specyfiki
działalności przedsiębiorstw o różnym rozmiarze, przedmiocie działalności i strategii
funkcjonowania w warunkach polskich i luksemburskich. Ponadto, dzięki zaprojektowaniu
badań w ten sposób, możliwe było zastosowanie w toku dalszych prac analizy czynnikowej,
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która pozwoliła na redukcję danych i wyodrębnienie czynników o największym znaczeniu dla
polskich i luksemburskich przedsiębiorców.
Wyniki badań empirycznych zawarte w rozdziale czwartym pozwoliły na pozytywną
weryfikację pierwszej hipotezy pomocniczej mówiącej, że „polskie i luksemburskie
przedsiębiorstwa cechują się niską skłonnością do współpracy, a tym samym ograniczonym
zakresem rozwoju relacji współpracy konkurencyjnej…, i drugiej hipotezy pomocniczej,
mówiącej,

że

„przedsiębiorstwa

niechętnie

uczestniczą

w

procesie

rozwijania

międzyorganizacyjnych związków kooperencyjnych…”. Należy również zaznaczyć, iż w
niniejszym rozdziale wyjaśniono metodykę doboru próby i metody badań, scharakteryzowano
badaną próbę, dokonano analizy specyfiki powiązań kooperencyjnych polskich i
luksemburskich przedsiębiorstw oraz strategii współpracy wykorzystywanych w praktyce
gospodarczej, a także podjęto próbę identyfikacji i klasyfikacji źródeł ryzyka występujących na
linii dostawca-odbiorca we współpracy konkurencyjnej. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na
pozytywną weryfikację kolejnego i ostatniego celu empirycznego pracy, ”przeprowadzenia
analizy ryzyka występującego w procesach kooperencji przedsiębiorstw w aspekcie charakteru
relacji międzyorganizacyjnych”.
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ROZDZIAŁ 5
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W MIĘDZYORGANIZACYJNYCH RELACJACH
KOOPERENCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
5.1 Uwarunkowania i determinanty zarządzania ryzykiem w procesach kooperencyjnych
przedsiębiorstw
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż implementacja systemu zarządzania ryzykiem
w organizacji umożliwia przedsiębiorstwom efektywniejsze działanie w dynamicznie
zmieniających się warunkach otoczenia. Wskazuje się, że pozwala na m.in. zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia celów, zbudowanie zaufania u udziałowców i inwestorów,
ustalenie skłonności do podejmowania ryzyka, zwiększenie elastyczności funkcjonowania
organizacji, minimalizację niespodzianek i strat operacyjnych, optymalizację alokacji zasobów,
zarządzanie ryzykiem występującym w różnych częściach organizacji w sposób całościowy i
zintegrowany, wykorzystanie okazji pojawiających się wraz z potencjalnymi zagrożeniami, a
także zwiększenie potencjału uczenia się organizacji (Chapman 2011).
W

ramach

przeprowadzonych

badań

empirycznych

dotyczących

motywów

skłaniających przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, analizowane
podmioty zostały poproszone o określenie na pięciostopniowej skali Likerta (gdzie 1 oznaczało
brak, 5 – bardzo duże) znaczenia dla jednostki wybranych determinant. Do badanych
przesłanek, wyznaczonych na podstawie studiów literaturowych, przeprowadzonych
wywiadów pogłębionych oraz wykonanej obserwacji uczestniczącej w wybranych
przedsiębiorstwach, zaliczono takie czynniki jak wzrost przychodów, wzrost zadowolenia
klientów, spełnienie wymagań klientów, zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności działania,
poprawa pozycji konkurencyjnej, poprawa jakości oferowanych wyrobów, wzrost
zainteresowania ze strony potencjalnych klientów/inwestorów, spadek liczby reklamacji,
zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów, spełnienie wymagań prawnych,
zbudowanie zaufania u udziałowców i inwestorów, zwiększenie potencjału uczenia się
organizacji, minimalizacja niespodzianek i strat operacyjnych, zmniejszenie wad w procesie
produkcyjnym, wykorzystanie okazji pojawiających się wraz z potencjalnymi zagrożeniami,
zwiększenie elastyczności funkcjonowania organizacji poprzez przygotowanie na zmiany,
wzrost ilości produkowanych wyrobów, poprawa stanu technicznego maszyn i urządzeń,
optymalizacja alokacji zasobów, ustalenie skłonności do podejmowania ryzyka, zarządzanie
ryzykiem występującym w różnych częściach organizacji w sposób całościowy i zintegrowany,
określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka w zależności od potencjalnego wzrostu, stopy
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zwrotu oraz wagi założonych celów, usprawnienie alokacji kapitału oraz wzmocnienie ładu
korporacyjnego. Powyższe czynniki wymieniono w kolejności od największego do
najmniejszego współczynnika istotności, szczegółowe dane zawierające m.in. średnią ocen,
medianę odpowiedzi oraz odchylenie standardowe zawarto w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Statystyki opisowe dotyczące oceny znaczenia dla przedsiębiorstwa motywów
implementacji systemu zarządzania ryzykiem.
M

Me

SD

Sk.

Kurt.

Min. Maks.

zwiększenie elastyczności i efektywności organizacji

3,36

3

1,07

-0,22

-0,62

1

5

budowanie zaufania udziałowców i inwestorów

3,89

4

1,21

-0,74

-0,64

1

5

zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów
strategicznych

3,59

4

1,17

-0,41

-0,78

1

5

skłonność do podejmowania ryzyka

2,8

3

0,84

0,17

0,48

1

5

wzmocnienie ładu korporacyjnego

3,08

3

1,05

0,00

-0,86

1

5

ograniczanie strat operacyjnych

3,54

4

0,97

-0,70

0,17

1

5

optymalizacja alokacji zasobów

3,17

3

0,95

0,05

0,07

1

5

identyfikacja ryzyk i zarządzanie kompleksowe nimi

3,32

3

1,02

-0,39

-0,40

1

5

określenie dopuszczalnego ryzyka w zależności od
stopy zwrotu i wag celów

3,25

3

1,06

-0,47

-0,42

1

5

efektywność alokacji zasobów

3,51

4

1,13

-0,33

-0,65

1

5

wykorzystanie okazji

3,18

3

0,89

-0,21

-0,40

1

5

dążenie ku organizacji uczącej się

2,93

3

1,11

0,34

-0,76

1

5

spełnienie wymagań prawnych

3,55

4

1,10

-0,29

-0,89

1

5

spełnienie wymagań klientów

4,01

4

1,16

-1,04

0,07

1

5

zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności działania
organizacji

4,13

5

1,11

-1,07

0,12

1

5

wzrost zainteresowania klientów i inwestorów

4,11

4

1,11

-1,14

0,42

1

5

zmniejszenie wad w procesie produkcyjnym

3,53

4

1,21

-0,43

-0,70

1

5

spadek liczby wad i reklamacji

3,93

4

1,22

-0,74

-0,77

1

5

wzrost zadowolenia klientów

4,18

5

1,11

-1,16

0,23

1

5

wzrost przychodów

4,02

4

1,10

-0,94

-0,02

1

5

poprawa pozycji konkurencyjnej

4,07

5

1,17

-1,07

0,11

1

5

poprawa jakości oferowanych wyrobów/usług

4,04

5

1,23

-1,08

0,02

1

5

wzrost ilości produkowanych wyrobów/usług

3,35

3

1,29

-0,33

-0,90

1

5

efektywne wykorzystanie maszyn

3,15

3

1,41

-0,07

-1,35

1

5

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość
rozkładu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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efektywne wykorzystanie maszyn
wzrost ilości produkowanych wyrobów
proprawa jakości oferowanych wyrobów/usług
poprawa pozycji konkurencyjnej
wzrost przychodów
wzrost zadowolenia klientów

spadek liczby wad i reklamacji
zmniejszenie wad w procesie produkcyjnym
wzrost zainteresowania klientów i inwestorów
zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności działania…
spełnienie wymagań klientów

spełnienie wymagań prawnych
dążenie ku organizacji uczącej się
wykorzystanie okazji
efektywność alokacji zasobów
określenie dopuszczalnego ryzyka w zależności od stopy…

identyfikacja ryzyk i zarządzanie kompleksowe nimi
optymalizacja alokacji zasobów
ograniczanie strat operacyjnych
wzmocnienie ładu korporacyjnego
skłonność do podejmowania ryzyka
zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów…
budowanie zaufania udziałowców i inwestorów
zwiększenie elastyczności i efektywności organizacji
0

1

2

3

4

5

6

Rys. 5.1. Ocena znaczenia dla przedsiębiorstwa motywów implementacji systemu zarządzania
ryzykiem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Pogłębiona analiza wszystkich zmiennych pod względem ich istotności nie pozwoliła
dokonać wyczerpującej oceny i interpretacji tych, których znaczenie jest priorytetowe. Wiele z
nich posiada podobny ładunek poznawczy, ponadto wykazują wysoką współzależność, co
powoduje, że prezentowany obraz jest niejasny oraz chaotyczny. Uzasadnione zatem było
przeprowadzenie dalszych badań, które pozwoliły precyzyjnie wyznaczyć najważniejsze dla
polskich i luksemburskich przedsiębiorców motywy implementacji systemu zarządzania
ryzykiem.
Następnie postanowiono sprawdzić, czy poszczególne pytania są grupowane w większe
agregacje czynnikowe. Zadecydowano o wykorzystaniu w tym celu analizy czynnikowej. W
pierwszej kolejności należało podjąć decyzję co do ilości megaczynników opisujących badane
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zjawisko.

Aby tego dokonać, wykorzystano wykres osypiska Cattella przedstawiony na rys.

5.2., który graficznie wyznacza punkt wyboru. Na wykresie zaznacza się wartości własne, a
następnie szuka się miejsca, od którego następuje łagodny spadek wartości własnych. Zgodnie
z ideą Cattella (1966, s. 245–276), na prawo od tego punktu powstaje „osypisko czynnikowe”,
które zawiera czynniki jedynie szczątkowo wyjaśniające badany problem. Zgodnie z tym
kryterium należy uznać, iż dalszej analizie podlegać będzie 8 megaczynników.
Wybór ilości czynników zweryfikowany został za pomocą kryterium Kaisera (Eigen
value) (1960, s. 141–151)], zgodnie z którym minimalna wartość własna czynnika powinna być
większa bądź równa 1. Zauważono, że każdy z wyodrębnionych za pomocą kryterium Cattella
megaczynników charakteryzuje się wartością własną większą od 1, co potwierdziło słuszność
dokonanej selekcji. Ponadto, warto zaznaczyć, iż pierwszy megaczynnik charakteryzował się
wysoką wartością własną, na poziomie 21, a skumulowana maksymalna wartość własna
wszystkich megaczynników wyniosła 67.71. Szczegółowe dane dotyczące wartości własnych
wyodrębnionych megaczynników i procent wyjaśnionej zmienności przez te czynniki dla
motywów implementacji systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie przedstawiono w
tabeli 5.2.
Tabela 5.2. Poziom wyjaśnionej wariancji przez czynniki o wartości własnej > 1.
Megaczynnik

Wartość
własna

% wariancji

%
skumulowany

1

21,00

42,01

42,01

2

3,43

6,85

48,86

3

2,05

4,10

52,96

4

1,92

3,85

56,81

5

1,63

3,26

60,07

6

1,58

3,15

63,22

7

1,19

2,38

65,61

8

1,05

2,10

67,71

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Szczegółowa analiza drugiej metody wyodrębniania czynników, a więc wykresu
osypiska, nie potwierdza jednak pierwszego z wyciągniętych wniosków (rys. 5.2.). Wyraźne
wypłaszczenie notowane jest bowiem po drugim, czwartym bądź ewentualnie szóstym
czynniku. Istotnie, także po ósmym czynniku można zauważyć całkowite już wypłaszczenie,
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niemniej wydaje się, ze wyodrębnianie czynników wprowadzających tak mały procent
wyjaśnionej wariancji nie jest uzasadniony.

Rys. 5.2. Wykres osypiska dla analizy czynnikowej przeprowadzanej na itemach dotyczących
szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń w procesie kooperencji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Warto podkreślić, iż na gruncie przeprowadzonych analiz wyróżniono 8 głównych
megaczynników, wyjaśniające w sumie 67.71% wariancji badanego problemu. Pierwszy
megaczynnik, wyjaśniający 42.01% zmienności problemu składał się ze zmiennych: spełnienie
wymagań klientów, wzrost zadowolenia klientów, wzrost zainteresowania ze strony
potencjalnych klientów/inwestorów. Można go zatem określić jako rynkowy. W ramach
drugiego megaczynnika, którego należy zdefiniować jako zasobowy mieściły się zmienne:
zarządzanie ryzykiem w sposób całościowy i zintegrowany, usprawnienie alokacji zasobów
oraz wykorzystanie okazji pojawiających się wraz z potencjalnymi zagrożeniami. Warto
zaznaczyć, że wyjaśnił on 6.85% wariancji analizowanego zjawiska. Trzeci megaczynnik
określony jako operacyjny, wyjaśnił 4.1% zmienności i zawierał takie ładunki czynnikowe jak:
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zmniejszenie wad w procesie produkcyjnym, wzrost ilości produkowanych wyrobów oraz
poprawa stanu technicznego maszyn i urządzeń i ograniczenie strat operacyjnych. Następny
badany megaczynnik zdefiniowano jako czynnik predykcyjny. Wyjaśnił on 3.85% wariancji i
zawierał jedną zmienną jaką było zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów, piąty
megaczynnik jako organizacyjny, wyjaśnił on 3.26% wariancji i zawierał ładunki czynnikowe
jak: zwiększenie elastyczności i efektywności funkcjonowania organizacji, dążenie ku
organizacji uczącej się, spełnienie wymagań prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa i
skuteczności działania organizacji, Szósty megaczynnik określany jako bezpieczeństwa,
wyjaśnił on 3.15% wariancji analizowanego zjawiska i zawierał takie ładunki czynnikowe jak:
skłonność do podejmowania ryzyka, określanie dopuszczalnego poziomu ryzyka w zależności
od potencjalnego wzrostu stopy zwrotu, siódmy megaczynnik określany jako jakościowy,
wyjaśnił 2.38% wariancji analizowanego czynnika i zawierał takie ładunki jak: spełnianie
wymagań klientów, spadek ilości wad i reklamacji, poprawę pozycji konkurencyjnej
organizacji i poprawę jakości oferowanych wyrobów/usług, wreszcie ostatni megaczynnik
zdefiniowany jako finansowy, wyjaśnił 2.1% wariancji analizowanego zjawiska i zawierał
następujące czynniki: budowanie zaufania udziałowców i inwestorów, wzrost przychodów.
Podsumowując, należy powiedzieć, iż rozważania zawarte w powyższym podrozdziale
pozwoliły na wypełnienie jednego z empirycznych celów pracy, jakim było zbadanie
motywów skłaniających podmioty gospodarcze do zarządzania ryzykiem w sposób
kompleksowy i zintegrowany.
W tym miejscu warto podkreślić, że przedsiębiorstwa funkcjonujące na współczesnym
globalnym rynku powinny kłaść szczególny nacisk na zwiększanie bezpieczeństwa działania,
redukcję potencjalnych zagrożeń, wykorzystywanie szans i okazji pojawiających się na rynku,
a także zwiększanie prawdopodobieństwa osiągnięcia swoich celów strategicznych. Jednym ze
sposobów radzenia sobie z powyższymi wyzwaniami jest wdrożenie w przedsiębiorstwie
systemu zarządzania ryzykiem. Jak potwierdziły badania empiryczne, implementacja tego
rodzaju systemu w organizacji, pozwala na osiągnięcie licznych korzyści. Należy podkreślić,
iż najistotniejsze motywy skłaniające polskie i luksemburskie przedsiębiorstwa do zarządzania
ryzykiem w sposób holistyczny i zintegrowany mają charakter rynkowy, zasobowy, operacyjny
oraz predykcyjny, organizacyjny, bezpieczeństwa, jakościowy i finansowy.
5.2. Bariery implementacji systemu zarządzania ryzykiem
Jak stwierdzono w poprzednim podrozdziale implementacja systemu zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie niesie za sobą wiele korzyści, na podstawie badań należy
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stwierdzić, iż zdecydowana większość przedsiębiorstw z Polski (75%) wskazała, iż taki system
wdrożyła, a przedsiębiorstwa luksemburskie prawie wszystkie mają zaimplementowany system
zarządzania ryzykiem (97.9%). Z przeprowadzonych analiz wynika, że tego rodzaju system jest
bardzo istotny dla przedsiębiorstw, pozwala on, ograniczać zdecydowanie ryzyko współpracy
w procesach kooperencji przedsiębiorstw, a tym samym prowadzić stabilną, efektywną
działalność wytwórczą. Z naukowego punktu widzenia interesujące wydaje się być rozpoznanie
ograniczeń i barier, które rzutują na decyzje podmiotów gospodarczych w przedmiotowej
kwestii (ppkt 5.2 pracy).
W ramach przeprowadzonego badania empirycznego dotyczącego barier implementacji
systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, analizowane podmioty zostały poproszone
o określenie na pięciostopniowej skali Likerta (gdzie 1 oznaczało brak, 5 – bardzo duże)
znaczenia wybranych czynników utrudniających wdrażanie tego rodzaju systemu zarządzania.
Do badanych zmiennych, wyznaczonych na podstawie zrealizowanych studiów
literaturowych

oraz

przeprowadzonych

wywiadów

pogłębionych

w

wybranych

przedsiębiorstwach w Polsce i Luksemburgu, zaliczono takie determinanty jak problemy z
interpretacją norm ISO 9000, ograniczone zasoby materialne, przeprowadzenia oceny ryzyka,
brak zrozumienia w przedsiębiorstwie potrzeby wdrożenia takiego systemu zarządzania,
nieodpowiedni

okres

przeznaczony

na

jego

implementację,

problemy

ze

stworzeniem/organizacją dokumentacji, nieskuteczna komunikacja między działami w
przedsiębiorstwie, brak doświadczenia we wdrażaniu tego typu systemów oraz brak
zaangażowania najwyższego kierownictwa. Ocenę znaczenia barier wprowadzenia systemu
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie poprzez statystyki opisowe, m.in. zawierające
średnią ocen, medianę odpowiedzi oraz odchylenie standardowe, przedstawiono w tabeli 5.3.
oraz na rys. 5.3.
Tabela 5.3. Statystyki opisowe dotyczące oceny znaczenia barier wprowadzenia systemu
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Maks
.

Bariera

M

Me

SD

Sk.

Kurt. Min.

problemy z interpretacją norm ISO 9000

2,45

2

1,18

0,40

-0,85

1

5

ograniczone zasoby materialne i wiedza
przedsiębiorstwa

2,55

2

0,93

0,47

0,25

1

5

ograniczone zasoby ludzkie

3,2

3

1,05 -0,03 -0,39

1

5

problemy z określeniem odpowiedzialności

2,85

3

1,06

0,33

-0,59

1

5

problemy z określeniem struktury
organizacyjnej

2,49

2

1,18

0,65

-0,45

1

5
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brak umiejętności oceny ryzyka

2,81

3

1,12

-0,52

1

5

brak zrozumienia potrzeby wdrożenia systemu
zarządzania ryzykiem

3,29

3

1,20 -0,17 -0,94

1

5

nieodpowiedni okres na wdrożenie systemu
zarządzania ryzykiem

2,73

3

1,20

-0,99

1

5

problemy z dokumentowaniem i
organizowaniem wspólnych przedsięwzięć

2,85

3

1,19 -0,04 -0,90

1

5

utrudnienia w komunikacji działów
przedsiębiorstwa

3,07

3

1,13

-0,71

1

5

brak doświadczenia we wdrażaniu systemu
zarządzania ryzykiem

3,19

3

1,24 -0,07 -1,12

1

5

brak zaangażowania najwyższego kierownictwa
w zarządzanie ryzykiem

3,14

3

1,16 -0,28 -0,76

1

5

0,08

0,07

0,19

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość rozkładu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 5.3. Ocena znaczenia barier wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Podobnie jak w przypadku badań nad motywami implementacji systemu zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie, pogłębiona analiza wszystkich barier pod względem ich
znaczenia nie pozwoliła na dokonanie wyczerpującej oceny i interpretacji kluczowych
utrudnień. Wiele z badanych zmiennych posiadało podobny ładunek poznawczy, ponadto
wykazując znaczną współzależność, co przekładało się na niejasny i chaotyczny obraz
otrzymanych rezultatów. Konieczne było zatem przeprowadzenie dalszych analiz, które
pozwoliły

precyzyjnie

wyznaczyć

najważniejsze

dla

polskich

i

luksemburskich

przedsiębiorców bariery implementacji systemu zarządzania ryzykiem. W tym przypadku
również zadecydowano o wykorzystaniu do tego celu analizy czynnikowej. Dokonano
weryfikacji podjętej

decyzji, sprawdzono wartości własne trzech pozostawionych

megaczynników, co przedstawiono w tabeli 5.4.
Tabela 5.4. Wartości własne megaczynników dla barier implementacji systemu zarządzania ryzykiem
w badanych przedsiębiorstwach polskich i luksemburskich.

Megaczynnik

Wartość własna

Skumulowana wartość
własna

1 – know-how

5.03

5.03

2 - zasobowy

1.29

6.12

3 - komunikacyjny

0.92

7.09

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Warto podkreślić, iż skumulowana wartość własna wszystkich megaczynników
wyniosła 7,09, z czego pierwszy czynnik główny posiadał wartość własną na poziomie 5,03.
Zauważono ponadto, że ostatni, trzeci megaczynnik charakteryzował się wartością własną
nieznacznie niższą od 1, co oznacza, iż zgodnie z kryterium Kaisera (1960, s. 141–151)
należałoby go nie brać pod uwagę. Opierając się jednak na założeniach Tuckera i in. (1969, s.
421–459), mówiących o arbitralność decyzji w przedmiotowym aspekcie oraz tym, że w
praktyce równie ważnym aspektem jest to, na ile rozwiązanie poddaje się interpretacji, autor
podjął decyzję o poddaniu analizie trzech megaczynników.
Na podstawie przeprowadzonych analiz określono 3 główne megaczynniki wyjaśniające
w sumie 60% wariancji badanego zagadnienia. Pierwszy megaczynnik, wyjaśniający 45%
zmienności problemu składał się z takich zmiennych pierwotnych jak: brak umiejętności oceny
ryzyka, brak zrozumienia potrzeby wdrożenia

systemu zarządzania ryzykiem oraz brak
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doświadczenia we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem. Czynnik ten można zatem
określić jako praktyczna wiedza(know-how). W tym miejscu należy podkreślić, iż w dzisiejszej
gospodarce opartej na wiedzy, specjalistyczne umiejętności i kompetencje pracowników w
obszarze IT mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Kolejny czynnik
zdefiniowany jako zasobowy, wyjaśnił 9% wariancji analizowanego zjawiska i zawierał takie
zmienne jak: ograniczone zasoby materialne i wiedzy przedsiębiorstwa, ograniczone zasoby
ludzkie. Ostatni badany czynnik określono jako czynnik komunikacyjny. Wyjaśnił on 6%
zmienności badanego zagadnienia i zawierał jedną zmienną, jaką były utrudnienia w
komunikacji działów przedsiębiorstwa.
Podsumowując, należy podkreślić, że analizy zaprezentowane w powyższym
podrozdziale pozwoliły na wypełnienie jednego z empirycznych celów rozprawy, jakim było
zidentyfikowanie barier, które uniemożliwiają, względnie blokują implementację systemu
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Otrzymane wyniki okazały się interesujące,
ponieważ dały odpowiedź na nurtujące praktyków zarządzania pytanie – dlaczego mimo
licznych efektów, wciąż niewiele przedsiębiorstw decyduje się na implementację systemu
zarządzania ryzykiem.
5.3. Świadomość menadżerów w zakresie zarządzania ryzykiem
W ramach prowadzonych badań autor podjął się próby określenia świadomości polskich
i luksemburskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem. Respondenci zostali
poproszeni o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących tego zagadnienia. Pierwszym
pytaniem było, czy w badanym przedsiębiorstwie stosowany jest system zarządzania ryzykiem.
Biorąc pod uwagę fakt, iż respondentami byli pracownicy różnych działów i stanowisk na
różnych szczeblach, zdecydowano o umieszczeniu w kwestionariuszu ankietowym dwóch
wariantów odpowiedzi – tak lub nie. Wybór ostatniego wariantu oznaczał, że nawet jeśli
przedsiębiorstwo posiada wdrożony tego rodzaju system zarządzania, to nie działa on
poprawnie i efektywnie, ponieważ do skutecznego działania powinien on pokrywać cały obszar
działalności przedsiębiorstwa, a w jego tworzenie i stosowanie powinni zostać zaangażowani
wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa.
Wobec powyższego, w zakresie tego zagadnienia, przeprowadzono analizę ( część III,
punkt 2 kwestionariusza badawczego) i otrzymano wyniki ile przedsiębiorstw polskich i
luksemburskich w całej grupie badawczej, posiada system zarządzania ryzykiem. Wykonano
testy χ2. Jak przedstawia tabela 5.5. odnotowano istotne statystycznie wyniki wszystkich
testów. Wskazano na większy udział przedsiębiorstw luksemburskich, które wdrożyły system
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zarządzania ryzykiem jako taki (98%), w większości był to system działający wg. normy ISO
9001 (96%). W przypadku przedsiębiorstw polskich odpowiednio (75%), przy udziale (62%),
które wdrożyły normatywny system zarządzania ryzykiem wg normy ISO 9001. Siła
odnotowanych efektów była jednak niska. Wyniki zaprezentowano na rys. 5.4.
Badania empiryczne wykazały, iż prawie wszystkie przedsiębiorstwa z Luksemburga
mają wdrożony system zarządzania ryzykiem wg normy ISO 9001, jest to poziom światowy,
nie tylko od strony ryzyka, ale także jest to system jakościowy. To dowód, że gospodarka
luksemburska ma się znakomicie od strony ograniczania ryzyka w przedsięwzięciach
biznesowych, jak i kreująca marki przedsiębiorstw luksemburskich, poprzez wysoka jakość
produktów i budująca zaufanie klientów na rynku globalnym. Należ zaznaczyć, że na tle
przedsiębiorstw luksemburskich, przedsiębiorstwa polskie nie wypadają wcale źle, bo aż
(75%) posiada wdrożony system zarządzania ryzykiem jako taki, a (62%) ma system wdrożony
wg norm ISO 9001. Zatem można postawić tezę, iż świadomość posiadania systemu
zarządzania ryzykiem wśród przedsiębiorców luksemburskich i polskich jest duża i są
świadomi, iż poprzez te systemy mogą konkurować na rynku globalnym.
Tabela

5.5. Skala wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach polskich i

luksemburskich.
System zarządzania
Wdrożono system
zarządzania ryzykiem
przedsiębiorstwa

nie

System zarządzania
ryzykiem funkcjonuje wg
normy ISO 31000

nie

Funkcjonuje system ISO
9001, w którego ramach
zarządza się ryzykiem

nie

tak

tak

tak

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Polska
55
25,00%
165
75,00%
188
85,80%
31
14,20%
84
38,20%
136
61,80%

Luksemburg
1
2,10%
47
97,90%
30
62,50%
18
37,50%
2
4,20%
46
95,80%

χ2(1) = 12,52
p < 0,001
V = 0,22
χ2(1) = 14,32
p < 0,001
V = 0,23
χ2(1) = 20,92
p < 0,001
V = 0,28

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Funkcjonuje system ISO
9001, w którego ramach
zarządza się ryzykiem

Luksemburg

Rys. 5.4. Skala wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach polskich i
luksemburskich.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Otrzymane wyniki badań potwierdzają wnioski z poprzedniego podrozdziału, zgodnie z
którymi jedną z istotnych barier utrudniających skuteczną implementację systemu zarządzania
ryzykiem stanowi sprawna komunikacja w przedsiębiorstwie. Fakt ten ma bardzo duże
znaczenie dla przedsiębiorstw, oznacza bowiem, że nawet jeśli w przedsiębiorstwie tego
rodzaju system zarządzania został wdrożony, to z uwagi na bariery w przepływie informacji
wewnątrz przedsiębiorstwa, może on działać w sposób nieefektywny, dezinformacyjny,
ponieważ tworzone procedury, szczególnie w sferze bezpieczeństwa, oparte zostaną na
niepełnych informacjach i dotyczyć będą jedynie pewnych fragmentów działalności. Ponadto
poczucie bezpieczeństwa, które zostało zbudowane dzięki implementacji systemu zarządzania
ryzykiem, może okazać się fałszywe. Warto podkreślić, iż przedsiębiorstwa, wdrażając system
zarządzania ryzykiem,

powinny skupić się

na budowie odpowiedniego systemu

komunikacyjnego, ponieważ pełne efekty w badanym zakresie, daje budowa zintegrowanego
systemu zarządzania.
Podejście naukowe badacza wymaga przeprowadzenia bardziej dogłębnej analizy, która
pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakie działania wchodzące w ramy zarządzania ryzykiem
przedsiębiorstwa w istocie stosują. Aby tego wykonać, opierając się na przeprowadzonych
studiach literaturowych, własnych doświadczeniach i przemyśleniach autora, a także
przeprowadzonych rozmowach z przedsiębiorcami, przyjęto o podzieleniu procesu zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie na etapy. Warto podkreślić, iż w literaturze proces zarządzania
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ryzykiem opisywany jest z różnych ujęć, a ilość faz w różnych ujęciach waha się od kilku, do
nawet kilkunastu. Spotykane modele procesu zarządzania ryzykiem są rozbudowane i nieco
skomplikowane.
Autor

po

wnikliwych

przemyśleniach

i

konsultacjach

wybranymi

losowo

przedsiębiorcami badanych przedsiębiorstw przyjął, że aby otrzymać najbardziej wiarygodne
wyniki, proces ten w ankiecie powinien być odwzorowany efektywnie, maksymalnie prosto i
zrozumiale. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorstwo, choć posiada wdrożony
system zarządzania ryzykiem, który działa w pełni poprawnie i skutecznie, nie zadeklaruje
stosowania innego modelu z inną ilością etapów, zgodnie z własną koncepcją. Na podstawie
przeprowadzonych studiów literaturowych oraz wyżej wymienionych przesłanek przyjęto, iż
implementacja systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, jako ciągłego procesu
będzie przebiegać w sześciu podstawowych etapach przedstawionych na rys. 5.5. w których
zachodzą podstawowe działania:
Ustalanie celów zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie

Identyfikacja i ocena
struktury zagrożeń

Szacowanie prawdopodobieństwa
wystąpienia zagrożeń

Ocena istotności skutków
wystąpienia zagrożeń

Wypracowanie procedur
zapobiegających zagrożeniom

Kontrola i doskonalenie systemu
zarządzania ryzykiem

Rys. 5.5. Struktura i etapy implementacji systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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1. Ustalenie celów zarządzania ryzykiem w

przedsiębiorstwie, które

definiują ogólną

politykę ryzyka w przedsiębiorstwie w zakresie działań obciążonych zagrożeniem, a także
określają stosunek przedsiębiorstwa do ryzyka. Należy podkreślić, iż jasno zdeklarowane
cele znacznie ułatwiają komunikację wewnątrzorganizacyjną, kontrolę i doskonalenie
systemu.
2. Identyfikacja i ocena struktury zagrożeń, pozwalająca na rozpoznanie zagrożeń
występujących w działalności przedsiębiorstwa. W drugim etapie przedsiębiorstwo
powinno odkryć, nazwać oraz zidentyfikować źródła i przyczyny występowania każdego
rodzaju ryzyka. Analiza powinna być wykonywana możliwie szeroko, dotyczyć spektrum
wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz wszelkich aspektów jego funkcjonowania.
Efektywność eksploracji na tym etapie warunkuje sukces kolejnych działań, ponieważ
pominięcie istotnych źródeł ryzyka uniemożliwi wypracowanie skutecznych procedur
działania, budując fałszywe poczucie bezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa.
3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, opierające się na różnorodnych
technikach oraz podejściach. Przedsiębiorstwa, w zależności od potrzeb oraz możliwości,
w celu szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych rodzajów ryzyka
wykorzystują, zarówno metody ilościowe, oparte na instrumentach matematycznych i
statystycznych, jakościowe, przyjmujące za podstawę subiektywne oceny ekspertów,
posiadających doświadczenie i wiedzę na temat analizowanego obszaru przedsiębiorstwa,
jak i mieszane stanowiące połączenie dwóch powyższych metod. Każde z powyższych
metod na swoje wady i zalety. Aby uniknąć tych niedoskonałości w analizie, możliwe jest
łączenie powyższych metod, np. poprzez stosowanie metod jakościowych w szerszym
zakresie, natomiast ilościowych do estymacji ryzyka w newralgicznych obszarach
działalności przedsiębiorstwa.
4. Ocena istotności i skutków wystąpienia zagrożeń, a więc przede wszystkim potencjalnych
strat,

jakie

przedsiębiorstwo

zidentyfikowanego zagrożenia.

poniesie

w

związku

z

wystąpieniem

Pełny pomiar ryzyka składa się

z

wcześniej
określenia

prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia danego zdarzenia, a następnie powiązania
ze sobą tych dwóch wartości.` Pozwala to określić i sklasyfikować ryzyko z jakim spotyka
się przedsiębiorstwo oraz dokonać selekcji i ważności zagrożeń, od tych, które są
niebezpieczne, wpływające destrukcyjnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także
odgraniczyć potencjalne problemy i ustrzec się od potencjalnych klęsk.
5. Wypracowanie procedur zapobiegających pojawiającym się zagrożeniom. W tym etapie,
na podstawie wcześniej przeprowadzonej identyfikacji i pomiaru ryzyka, dochodzi do
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podjęcia decyzji w zakresie doboru właściwych narzędzi i metod zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie. Po oszacowaniu prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków
wystąpienia zagrożeń, a także po klasyfikacji ryzyka, możliwe jest określenie priorytetów
działania i budowa odpowiednich procedur pozwalających przedsiębiorstwu na
zapobieganie

zagrożeniom,

ograniczanie

negatywnych

skutków,

a

nawet

ich

neutralizowanie.
6. Kontrola i doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem. Na tym ostatnim etapie budowy
struktury systemu zarządzania ryzykiem, należy zaznaczyć, iż zarządzanie ryzykiem nie
jest procesem jednorazowym, ale ciągłym i systematycznym. Aby system zarządzania
ryzykiem działał sprawnie, konieczne jest regularne weryfikowanie źródeł zagrożeń, jakie
pojawiają się w działalności przedsiębiorstwa, a także okresowa ocena aktualności zagrożeń
oraz prawidłowości przeprowadzonych szacunków prawdopodobieństwa i konsekwencji
wystąpienia zagrożeń. Konieczny jest także stały monitoring, mający na celu ustalenie
zgodności efektów zarządzania ryzykiem z wcześniej sformułowanymi procedurami.
Podsumowując, należy podkreślić, że przedsiębiorstwa, świadomie i poprawnie lub mniej
świadomie zaimplementowały system zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Należy
zaznaczyć także, iż możliwe jest także wystąpienie sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie jest
świadome implementacji takiego systemu.
W celu pogłębienia tej problematyki stosowania przez przedsiębiorstwa wybranych
mechanizmów procesu zarządzania ryzykiem, konieczne wydaje się dokonanie analizy, która
pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które z wcześniej wymienionych etapów stosowane są przez
przedsiębiorstwa najczęściej (rys. 5.6.). Zatem sprawdzono, czy podejmowane działania
związane z zarządzaniem ryzykiem przez przedsiębiorstwa polskie i luksemburskie stosują
strukturę i etapy implementacji systemu zarządzania ryzykiem wg struktury określonej na rys.
5.5. niniejszej dysertacji (część III, punkt 2 kwestionariusza badawczego). W tym celu
wykonano testy χ2 bądź też, w przypadku niespełnienia ich założeń, dokładne testy Fishera. Jak
widać w tabeli 5.6., odnotowano istotne statystycznie wyniki w zakresie wszystkich siedmiu
odpowiedzi. Udział odpowiedzi na wszystkie merytoryczne działania ( określone w ankiecie
badawczej) w przedsiębiorstwach w Luksemburgu oscylował powyżej 85%, zaś w
przedsiębiorstwach polskich był znacząco niższy i wynosił średnio z wszystkich działań 58%.
W zakresie odpowiedzi „żadne z powyższych” odnotowano odpowiedzi 21 przedsiębiorstw
polskich, co stanowi niespełna 10% próby badawczej przedsiębiorstw polskich, natomiast w
przedsiębiorstwach luksemburskich takiej odpowiedzi nie odnotowano nawet raz, tzn. 10%
przedsiębiorstw polskich nie wykonuje żadnych w/w działań związanych z ryzykiem. Siła
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odnotowanych efektów dla działania identyfikacji możliwych niekorzystnych zdarzeń w
kooperencji, określenia prawdopodobieństwa niekorzystnych zdarzeń oraz określenia
konsekwencji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń była umiarkowanie duża, zaś dla
pozostałych odpowiedzi siła efektów była niska. Wyniki zestawiono w formie graficznej na
rys. 5.6.
Tabela 5.6. Wykonywane działania związane z zarządzaniem ryzykiem przez przedsiębiorstwa polskie
i luksemburskie
Działania
N

Polska

Luksemburg

63

3
χ2(1) = 10,55

nie
ustalanie strategii i celów
zarządzania ryzykiem

%

28,50%

6,30%

N

158

45

%

71,50%

93,80%

N

114

2

p < 0,001
tak

identyfikacja możliwych
niekorzystnych zdarzeń w
kooperencji

V = 0,20

χ2(1) = 36,15

nie
%

51,60%

4,20%

N

107

46

%

48,40%

95,80%

N

101

2

p < 0,001
tak

określenie
prawdopodobieństwa
niekorzystnych zdarzeń

V = 0,37

χ2(1) = 28,79

nie
%

45,70%

4,20%

N

120

46

%

54,30%

95,80%

N

115

1

p < 0,001
tak

określenie konsekwencji
wystąpienia
niekorzystnych zdarzeń

V = 0,33

χ2(1) = 40,12

nie
%

52,00%

2,10%

N

106

47

%

48,00%

97,90%

N

91

7

p < 0,001
tak

V = 0,39

χ2(1) = 12,04

nie
opracowanie procedur na
wypadek niekorzystnych
zdarzeń

%

41,20%

14,60%

N

130

41

%

58,80%

85,40%

p = 0,001
tak

V = 0,21
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N
wykorzystywanie
mechanizmów
kontrolnych, ciągły
monitoring i doskonalenie

71

2
χ2(1) = 15,71

nie
%

32,30%

4,20%

N

149

46

%

67,70%

95,80%

N

199

47

%

90,50%

100,00%

p = 0,031

N

21

0

V = 0,14

%

9,50%

0,00%

p < 0,001
tak

V = 0,24

nie
żadne z powyższych
tak
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 5.6. Wykonywane działania związane z zarządzaniem ryzykiem przez przedsiębiorstwa polskie i
luksemburskie.
Legenda: respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź w badaniach ankietowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Na podstawie wyników powyższych badań

i wywiadów bezpośrednich z

przedstawicielami przedsiębiorstw w Polsce i Luksemburgu, przeprowadzono analizę, a także
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dokonano systematyzacji otrzymanych wyników, na podstawie których, autor przyjął 4
kategorie przedsiębiorstw względem ilości stosowanych przez nie działań. Zgodnie z
powyższym wyodrębniono następujące grupy:
1. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do pierwszej grupy nie zarządzają ryzykiem w ogóle,
bądź fragmentarycznie. Nie stosują żadnego z wyżej wymienionych 6 działań, ich stosunek
do ryzyka można określić mianem bezrefleksyjnego. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja,
szczególnie w kontekście międzyorganizacyjnej współpracy kooperencyjnej, ponieważ
działania jednego przedsiębiorstwa z całego łańcucha wartości odbijają się na zyskach,
efektach działalności oraz wizerunku każdego z pozostałych kooperencyjnych
przedsiębiorstw. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, iż ok. 43%
przedsiębiorstw polskich nie wykonuje żadnego z wyżej wymienionych etapów procesu
zarządzania ryzykiem. Nie ma w tej kategorii przedsiębiorstw luksemburskich.
2. W ramach drugiej kategorii, którą określono jako zarządzanie ryzykiem na poziomie
podstawowym, przedsiębiorstwa stosują jeden lub dwa z wyżej wymienionych etapów.
Pozwala to jednostkom na zachowanie ograniczonej kontroli w sytuacjach niebezpiecznych
oraz doraźne radzenie sobie z występującymi problemami, a także redukuje stopień
niepewności działania. W ramach działań doraźnych przedsiębiorstwa najczęściej
ograniczają się do identyfikacji możliwych zdarzeń niekorzystnych, rzadko jednak
określają prawdopodobieństwo lub konsekwencje ich wystąpienia. Taka strategia
ograniczania ryzyka umożliwia przedsiębiorstwom działanie z większą świadomością,
jednak nadal nie zabezpiecza skutecznie przed negatywnymi skutkami wystąpienia zdarzeń.
Otrzymane wyniki wskazują, że 60% przedsiębiorstw polskich, a znikoma ilość
luksemburskich stosuje podstawową strategię zarządzania ryzykiem.
3. Do trzeciej kategorii należą przedsiębiorstwa selektywnie zarządzające ryzykiem. W
ramach tej kategorii stosują trzy do czterech z wcześniej wymienionych działań, co w
ograniczonym stopniu umożliwia utrzymanie ryzyka na akceptowalnym poziomie.
Wywiady pogłębione przeprowadzone w wybranych losowo przedsiębiorstwach wykazały,
iż takie podejście do zarządzania ryzykiem pozwala istotnie uprościć jego proces, a także
obniżyć koszty z nim związane, poprzez obniżenie wykorzystania zasobów zarówno
materialnych i ludzkich. Można podkreślić, iż przedsiębiorstwa dążą do zarządzania
ryzykiem w sposób efektywny i zintegrowany, ale z drugiej strony, jak wykazano
wcześniej, bariera zasobowa stanowi jedną z zasadniczych barier skutecznego wdrażania
systemu zarządzania ryzykiem. Badania empiryczne wykazały, że selektywne zarządzanie
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ryzykiem stosuje ok. 50% badanych przedsiębiorstw polskich i 30% przedsiębiorstw
luksemburskich.
4. W ramach ostatniej kategorii przedsiębiorstwa zadeklarowały pełną lub prawie kompletną
zgodność z ideą kompleksowego zarządzania ryzykiem. Stosowanie pięciu bądź sześciu
działań oznacza, iż przedsiębiorstwo świadomie podchodzi do kwestii funkcjonowania w
warunkach zagrożenia, a stosowane mechanizmy umożliwiają zarządzanie ryzykiem w
sposób holistyczny. Istotnie wpływają na wzrost zainteresowania i zadowolenia klientów
oraz inwestorów, zwiększając przychody oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia celów.
Dodatkowo usprawniają proces alokacji kapitału, pozwalają na wykorzystanie szans
pojawiających się na rynku wraz z zagrożeniami, przyczyniają się do ograniczenia wad i
błędów w procesach produkcyjnych, wzrostu wskaźnika produktywności wyrobów/usług
oraz poprawy stanu utrzymania maszyn i urządzeń. Z przeprowadzonych badań wynika, iż
do ostatniej kategorii zalicza się ok 7 % polskich przedsiębiorstw i prawie 90%
przedsiębiorstw luksemburskich.
Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa będąc świadome istnienia licznych zagrożeń
utrudniających funkcjonowanie na dzisiejszym konkurencyjnym rynku, a także znając
korzyści, jakie płyną z zarządzania ryzykiem w sposób świadomy i zintegrowany, w większości
przedsiębiorstwa luksemburskie, mniej polskie, dążą do osiągnięcia swego rodzaju
kompromisu. Jak wynika z prezentowanych badań empirycznych starają się one łączyć znaczne
potrzeby w obszarze zarządzania ryzykiem z ograniczonymi zasobami ludzkimi i materialnymi.
Efekty te widać przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw luksemburskich. Istotnie, iż
choć takie podejście, polegające na wybiórczym - fragmentarycznym stosowaniu jedynie
wycinka czynności z obszaru zarządzania ryzykiem, nie zapewnia pełnych rezultatów, to
można je potraktować jako pewien etap rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w Polsce, na
którym widać ich korzyści i zaangażuje dalsze środki w implementację kompletnego i sprawnie
funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem.
Podsumowując,

należy

podkreślić,

że

przeprowadzenie

badań

zaprezentowanych w niniejszym podrozdziale, pozwoliło na osiągnięcie
empirycznego

rozprawy, jakim

było

empirycznych,
kolejnego celu

dokonanie oceny świadomości

polskich

i

luksemburskich przedsiębiorców w zakresie zarządzania ryzykiem. Można stwierdzić, iż
polskie przedsiębiorstwa nie przykładają odpowiedniej wagi do problemu zarządzania
ryzykiem.
Zrealizowane badania wykazały, że 72% badanych przedsiębiorstw polskich deklaruje
posiadanie wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem, a zaledwie 7% faktycznie wykonuje
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wszystkie działania, które powinny wchodzić w skład procesu zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie. Stąd wniosek, że świadomość przedsiębiorstw polskich w zakresie
zarządzania ryzykiem jest niska. Znaczny odsetek przedsiębiorstw polskich zarządza ryzykiem
w sposób ograniczony, stosując jedynie część czynności procesu zarządzania ryzykiem (warto
podkreślić, że najczęściej stosowanym działaniem, którego wykorzystanie deklaruje prawie
połowa ankietowanych przedsiębiorstw jest identyfikacja możliwych niekorzystnych zdarzeń
w procesie kooperencji). Przyczyną selektywnego stosowania mechanizmów zarządzania
ryzykiem

jest

chęć

osiągnięcia

przez

przedsiębiorstwa

kompromisu

pomiędzy

zaangażowanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Należy jednak pamiętać, iż tego rodzaju
działanie, jeśli nie jest stosowane z pełną świadomością, może być niebezpieczne, przyczynia
się bowiem do budowy fałszywego obrazu poczucia bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa
luksemburskie stosują wszystkie działania związane z zarządzanie ryzykiem. Badania
empiryczne potwierdziły także istnienie dużej bariery komunikacyjnej, utrudniającej skuteczne
działanie systemu zarządzania ryzykiem. Badania zaprezentowane w powyższym podrozdziale
pozwoliły na pozytywną weryfikację trzeciej pomocniczej hipotezy badawczej, mówiącej, iż
„przedsiębiorstwa nie są w pełni przygotowane i nie przykładają odpowiedniej wagi do
zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji, traktując to zjawisko jako drugoplanowe”.
5.4 Ryzyko w procesie kooperencji przedsiębiorstw

Analiza literatury i własne przemyślenia autora potwierdzają oraz przeprowadzone
wywiady bezpośrednie autora, jak istotnym mechanizmem systemu zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie jest ocena ryzyka, która warunkuje osiągnięcie sukcesu w zakresie jego
budowy i implementacji oraz funkcjonowania. Mechanizm ten można podzielić na dwa etapy,
w ramach których należy dokonać dwóch czynności – określenia prawdopodobieństwa
wystąpienia poszczególnych, wcześniej zidentyfikowanych źródeł ryzyka oraz konsekwencji
ich zaistnienia.
Jak wynika z przeprowadzonych badań empirycznych i przeprowadzonej analizy,
przedsiębiorstwa w Polsce do procesu zarządzania ryzykiem podchodzą w sposób
indywidualny, realizując tylko część działań z zakresu zarządzania ryzykiem, wskazanych i
uznanych

przez

najwyższe

kierownictwo

przedsiębiorstwa

za

najważniejsze

i

najpotrzebniejsze, (problem szerzej opisany w podrozdziale „5.3 Świadomość menadżerów w
zakresie zarządzania ryzykiem”).
W praktyce w szacowaniu ryzyka korzysta się z różnych metod, od szeroko pojętych
technik eksperckich analizy ryzyka, po metody jakościowe analizy problemu przez
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odpowiednie instrumenty ilościowe, w tym także statystyczne, aż po narzędzia informatyczne,
wspomagające wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych. Szacowanie ryzyka polega
na ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia -źródła ryzyka i ustaleniu potencjalnej
wartości skutków jego wystąpienia.

Wielkość potencjalnego ryzyka obliczana jest według następującej formuły:

R=PxS
gdzie: R – wielkość straty związanej z danym ryzykiem,
P – prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń (częstotliwość strat),
S – negatywne skutki (szkód) wystąpienia określonych zdarzeń (oddziaływań).
Prawdopodobieństwo (P) może być wymierne lub tylko odczuwalne przez decydenta. W
niektórych analizach, np. dotyczących zasobów przedsiębiorstwa, może stanowić złożenie
dwóch czynników: częstości występowania zagrożenia i podatności.
Na podstawie przyjętego przez autora, tradycyjnego sposobu rozumienia ryzyka
założono, że ryzyko R stanowi szkodę S pomnożoną przez prawdopodobieństwo wystąpienia
P. Pod pojęciem szkody S należy rozumieć takie określenia jak starta, uszkodzenia,
nieużyteczność, koszt, utrata itp. Warto jednak podkreślić, iż w tym kontekście nie wolno
utożsamiać ryzyka wyłącznie z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody, czy też ze szkodą
samą w sobie.
Powyższe założenia determinują kształt opisywanego procesu zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie, wpływając w szczególności na opracowywane i wdrażane procedury
opisujące działania na wypadek zajścia określonych zdarzeń. Należy bowiem zaznaczyć, iż
przedsiębiorstwa

tworząc

schematy

postępowania

zapewniające

bezpieczeństwo

funkcjonowania, nie powinny opierać się wyłącznie na szacunku prawdopodobieństwa
wystąpienia szkody, czy też wielkości szkody samej w sobie, ale przede wszystkim na poziomie
ryzyka danego zdarzenia.
W tym kontekście, odpowiedź na postawione problemy badawcze, wymaga
przeprowadzenia ewaluacji poziomu ryzyka wcześniej wyodrębnionych zdarzeń dotyczących
kooperencji (część III, p. 1 ankiety badawczej). Aby tego dokonać pomnożono przez siebie
zgromadzone w toku badań empirycznych oceny prawdopodobieństwa oraz konsekwencji
wystąpienia 50 źródeł ryzyka o podłożu kooperencyjnym zgodnie z powyższą formułą.
Następnie wykorzystując analizę czynnikową z rotacją Varimax opracowano listę obszarów
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ryzyka

kooperencji

międzyorganizacyjnej,

które

mają

największe

znaczenie

dla

przedsiębiorstw, z uwagi na duże szanse wystąpienia z jednej strony oraz wysokie
konsekwencje z drugiej.
Przyjęte wcześniej założenia dotyczące kształtu i formy procesu zarządzania ryzykiem
(rys. 5.5.), a także zdefiniowane cele badań, implikują konieczność przeprowadzenia oceny
prawdopodobieństwa i negatywnych skutków wystąpienia wcześniej zidentyfikowanych i
wyodrębnionych źródeł ryzyk dotyczących kooperencyjnej współpracy międzyorganizacyjnej.
Aby tego dokonać, poproszono respondentów o określenie na pięciostopniowej skali Likerta
(gdzie 1 oznaczało brak, a 5 – bardzo duże) szans wystąpienia 50 źródeł ryzyka o podłożu
kooperencyjnym. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż respondenci mogli uzupełniać listę o
kolejne ryzyka dotyczące współdziałania, które ich zdaniem są istotne, a nie zostały na niej
zawarte. Należy podkreślić, iż żaden z respondentów nie zdecydował się jednak na poszerzenie
listy ryzyk, uznając je za wyczerpujące.
Celem budowy tak rozbudowanej i szczegółowej listy źródeł ryzyka zachodzącego w
procesie kooperencji przedsiębiorstw była konieczność dostosowania jej do zróżnicowanej
charakterystyki badanych przedsiębiorstw, aby umożliwić ocenę prawdopodobieństwa
wystąpienia poszczególnych źródeł przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości, okres
funkcjonowania na rynku, strategii działania, specyfice powiązań kooperacyjnych itp. W tym
celu przeprowadzono statystyki (program statystyczny IBM SPSS) opisowe dotyczące
szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia określonych źródeł ryzyka. Wyniki
przedstawiono w tabeli 5.7. i na rys. 5.7.
Tabela 5.7. Statystyki opisowe dotyczące szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia określonych
zdarzeń (źródeł ryzyka) w procesie kooperencji przedsiębiorstw polskich i luksemburskich.
Me

SD

Sk.

asymetria informacyjna

2,03

2

1,00

0,57 -0,54

1

5

nadmierne oczekiwania

2,51

2

1,31

0,61 -0,75

1

5

2,25

2

1,10

0,70

0,08

1

5

1,99

2

1,15

0,91 -0,34

1

5

nieskuteczne negocjacje

2,19

2

1,06

0,63 -0,23

1

5

niezgodność celów z partnerem

2,19

2

1,04

0,62 -0,14

1

5

niezgodność systemów
informatycznych

2,24

2

1,34

0,89 -0,37

1

5

nadrzędność celów
indywidualnych
negatywny wpływ na
środowisko naturalne

Kurt. Min.

Maks
.

M
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wybór niewłaściwego partnera

2,23

2

1,15

0,70 -0,10

1

5

nieszczere intencje partnera

2,25

2

1,12

1,02

0,52

1

5

problemy z opracowaniem i
finansowaniem wspólnych
przedsięwzięć

2,45

2

1,30

0,54 -0,71

1

5

manipulacja przez partnera

2,25

2

1,08

0,77

0,24

1

5

2,51

3

1,04

0,04 -0,78

1

5

1,97

2

0,93

0,62 -0,28

1

5

nieuczciwość partnera

2,27

2

1,10

0,53 -0,19

1

5

różnice w stylu komunikacji

2,33

2

1,25

0,79 -0,26

1

5

różnice w wizji i strategii
współpracy

2,09

2

0,98

0,71

0,09

1

5

ukrywanie informacji

2,16

2

1,01

0,81

0,20

1

5

błędna ocena współpracy

2,14

2

1,03

0,47 -0,44

1

5

2,34

2

1,13

0,58 -0,53

1

5

2,26

2

0,96

0,27 -0,36

1

5

problemy w komunikacji

2,45

2

1,15

0,29 -0,88

1

5

utrata kontroli nad partnerem

2,29

2

1,14

0,45 -0,60

1

5

brak niezależności

2,38

2

1,37

0,63 -0,76

1

5

nieterminowa płatność

2,72

3

1,21

0,30 -0,72

1

5

niedopełnienie obowiązków

2,83

3

1,24

0,30 -0,84

1

5

2,75

3

1,14

0,35 -0,45

1

5

2,6

3

1,10

0,25 -0,62

1

5

nieopłacalność współpracy

2,46

2

1,43

0,62 -0,94

1

5

naruszenie ustalonych
warunków dostaw

2,52

2

1,34

0,52 -0,85

1

5

niestaranność działań

2,52

2

1,34

0,52 -0,83

1

5

nieterminowość działań

2,48

2

1,24

0,29 -1,05

1

5

niedotrzymywanie umowy

2,48

2

1,30

0,43 -0,92

1

5

2,39

2

1,25

0,70 -0,43

1

5

2,29

2

1,28

0,79 -0,35

1

5

modyfikowanie faktów przez
partnera
nieporozumienia
międzykulturowe

brak elastyczności i
asertywności relacji
niewielka innowacyjność
partnera

nieefektywny przepływ
informacji
nieefektywna koordynacja
działań

niska jakość otrzymanego
wyrobu/usługi
ograniczone zdolności
produkcyjne
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problemy organizacyjne
partnera

2,41

2

1,02

0,42 -0,22

1

5

problemy transportowe

2,28

2

0,91

0,08 -0,63

1

5

problemy logistyczne

2,39

2

1,06

0,32 -0,67

1

5

utrata zaufania

2,36

2

1,09

0,38 -0,56

1

5

wystąpienie konfliktu

2,44

2

1,15

0,57 -0,33

1

5

niedobór zapasów

2,4

2

1,23

0,57 -0,62

1

5

2,28

2

1,13

0,62 -0,52

1

5

2,28

2

1,02

0,61 -0,17

1

5

zmiana strategii partnera

2,32

2

1,37

3,13 -0,52

1

5

zmiana wielkości zamówień

2,61

3

1,01

0,20 -0,51

1

5

nierówny podział zysków

2,35

2

1,16

0,41 -0,84

1

5

przywłaszczenie wspólnych
zasobów

2,27

2

1,20

0,58 -0,60

1

5

brak umiejętności partnera

2,21

2

1,28

0,57 -0,98

1

5

utrata kluczowych kompetencji

2,24

2

1,08

0,56 -0,63

1

5

utrata własności intelektualnej

2,2

2

1,03

0,56 -0,39

1

5

wyciek poufnych informacji

2,2

2

1,15

0,63 -0,68

1

5

słaba kondycja finansowa
partnera
zmiana procesu produkcji przez
partnera

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość
rozkładu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W celu określenia wartości ryzyk w procesie kooperencji przedsiębiorstw polskich i
luksemburskich, należy oszacować drugi czynnik ryzyka tj. skutek jaki powodują źródła
ryzyka. W tym celu przeprowadzono statystyki opisowe dotyczące negatywnych skutków
wystąpienia źródeł ryzyka (część III, punkt 1 ankiety) w procesie kooperencji przedsiębiorstw
polskich i luksemburskich. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.8. i na rys. 5.8.
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Rys. 5.7. Wartości szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń (źródeł
ryzyka) w procesie kooperencji przedsiębiorstw polskich i luksemburskich.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Tabela 5.8. Statystyki opisowe dotyczące szacowanych negatywnych skutków wystąpienia
określonych zdarzeń w procesie kooperencji.
Zaistniałe zdarzenia (źródła
ryzyka) w procesie
kooperencji przedsiębiorstw

M

Me

SD

Sk.

asymetria informacyjna

2,43

2

1,12

0,46

-0,64

1

5

nadmierne oczekiwania

2,51

3

1,06

0,26

-0,29

1

5

2,62

3

1,22

0,16

-1,01

1

5

2,64

3

1,28

0,37

-0,75

1

5

nieskuteczne negocjacje

2,63

3

1,02

0,34

-0,42

1

5

niezgodność celów z partnerem

2,83

3

1,11

0,20

-0,73

1

5

niezgodność systemów
informatycznych

2,64

3

1,40

0,30

-1,17

1

5

wybór niewłaściwego partnera

3,12

3

1,29

0,06

-1,15

1

5

nieszczere intencje partnera

3,07

3

1,26

-0,02

-1,08

1

5

problemy z opracowaniem i
finansowaniem wspólnych
przedsięwzięć

3,1

3

1,13

0,14

-0,55

1

5

manipulacja przez partnera

2,88

3

1,17

0,37

-0,65

1

5

3,23

3

1,36

-0,25

-1,12

1

5

2,59

3

1,24

0,27

-0,99

1

5

nieuczciwość partnera

3,16

3

1,38

-0,20

-1,19

1

5

różnice w stylu komunikacji

2,79

3

1,11

0,13

-0,51

1

5

różnice w wizji i strategii
współpracy

2,77

3

1,07

0,40

-0,34

1

5

ukrywanie informacji

2,9

3

1,23

-0,06

-0,79

1

5

błędna ocena współpracy

2,74

3

1,19

0,05

-0,80

1

5

brak elastyczności i asertywności
relacji

2,97

3

1,06

-0,24

-0,67

1

5

niewielka innowacyjność partnera

3,16

3

1,20

-0,08

-0,78

1

5

problemy w komunikacji

3,01

3

1,19

-0,37

-0,85

1

5

utrata kontroli nad partnerem

2,92

3

1,40

-0,14

-1,29

1

5

brak niezależności

2,76

3

1,43

0,14

-1,29

1

5

nieterminowa płatność

3,5

4

1,28

-0,60

-0,71

1

5

niedopełnienie obowiązków

3,51

4

1,27

-0,50

-0,80

1

5

3,15

3

1,18

0,08

-0,94

1

5

3,19

3

1,22

-0,06

-0,86

1

5

nadrzędność celów
indywidualnych
negatywny wpływ na środowisko
naturalne

modyfikowanie faktów przez
partnera
nieporozumienia
międzykulturowe

nieefektywny przepływ
informacji
nieefektywna koordynacja
działań

Kurt.

Min.

Maks.
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nieopłacalność współpracy

3,31

3

1,33

-0,18

-1,22

1

5

naruszenie ustalonych warunków
dostaw

3,51

3

1,29

-0,33

-1,02

1

5

niestaranność działań

3,36

4

1,27

-0,27

-1,07

1

5

nieterminowość działań

3,61

4

1,09

-0,96

0,34

1

5

niedotrzymywanie umowy

3,66

4

1,17

-0,76

-0,13

1

5

3,59

4

1,26

-0,47

-0,84

1

5

3,34

3

1,26

-0,13

-1,03

1

5

problemy organizacyjne partnera

3,07

3

1,04

-0,23

-0,30

1

5

problemy transportowe

3,19

3

1,17

-0,18

-0,76

1

5

problemy logistyczne

3,17

3

1,16

-0,27

-0,72

1

5

utrata zaufania

3,25

3

1,12

-0,15

-0,50

1

5

wystąpienie konfliktu

3,2

3

1,19

-0,20

-0,76

1

5

niedobór zapasów

3,3

4

1,24

-0,45

-0,77

1

5

3,23

3

1,20

-0,17

-0,81

1

5

3,16

3

1,38

-0,04

-1,30

1

5

zmiana strategii partnera

3,09

3

1,14

-0,36

-0,69

1

5

zmiana wielkości zamówień

3,23

4

1,07

-0,61

-0,47

1

5

nierówny podział zysków

3,29

3

1,29

-0,20

-0,89

1

5

przywłaszczenie wspólnych
zasobów

3,34

3

1,36

-0,27

-1,10

1

5

brak umiejętności partnera

3,24

3

1,38

-0,03

-1,31

1

5

utrata kluczowych kompetencji

3,27

3

1,29

-0,22

-1,12

1

5

utrata własności intelektualnej

3,23

3

1,39

-0,10

-1,30

1

5

wyciek poufnych informacji

3,91

5

1,40

-0,94

-0,53

1

5

niska jakość otrzymanego
wyrobu/usługi
ograniczone zdolności
produkcyjne

słaba kondycja finansowa
partnera
zmiana procesu produkcji przez
partnera

M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. – kurtoza; Min i Maks. – najniższa i najwyższa wartość
rozkładu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Rys. 5.8. Statystyki opisowe dotyczące szacowanych negatywnych skutków wystąpienia określonych
zdarzeń w procesie kooperencji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Należy podkreślić, iż z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że obszary
zagrożeń w przypadku analizy zarówno prawdopodobieństwa jak i skutków wystąpienia w
znacznym stopniu pokrywają się. Ta zależność pozwala wnioskować o istnieniu pewnych
spójnych płaszczyzn ryzyka kooperencji przedsiębiorstw. Należy jednak podkreślić, że wraz ze
zmianą perspektywy analizy, z szans na skutki wystąpienia, zmienia się znaczenie
poszczególnych dziedzin zagrożeń, dlatego konieczna jest dalsza analiza źródeł ryzyka
współpracy mająca na celu zidentyfikowanie obszarów, które stanowią największe
niebezpieczeństwo dla procesów kooperencyjnych w przedsiębiorstwie.
W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej, oszacowane prawdopodobieństwa
wystąpienia określonych zdarzeń i ich skutków w procesie kooperencji przedsiębiorstw
polskich i luksemburskich, ukazały obraz ryzyk badanych przedsiębiorstw polskich i
luksemburskich, które przedstawiono w tabeli 5.9. i na rys. 5.9.
Tabela 5.9. Wartości ryzyk wspólpracy kooperencyjnej przedsiębiorstw polskich i luksemburskich.

Źródło ryzyka
asymetria informacyjna
nadmierne oczekiwania
nadrzędność celów indywidualnych
negatywny wpływ na środowisko
naturalne
nieskuteczne negocjacje
niezgodność celów z partnerem
niezgodność systemów informacyjnych
wybór niewłaściwego partnera
nieszczere intencje partnera
problem z opracowaniem i
finansowaniem wspólnych
przedsięwzięć
manipulacja przez partnera
modyfikowanie faktów przez partnera
nieporozumienia międzykulturowe
nieuczciwość partnera
różnice w stylu komunikacji
różnice w wizji i strategii współpracy
ukrywanie informacji
błędna ocena współpracy
brak elastyczności i asertywności
relacji

2,03
2,51
2,25

średnia
wartość
skutku
ryzyka
2,43
2,51
2,62

1,99

2,64

2,19
2,19
2,24
2,23
2,25

2,63
2,83
2,64
3,12
3,07

5,25
5,76
6,20
5,91
6,96
6,91

2,45

3,1

7,60

2,25
2,51
1,97
2,27
2,33
2,09
2,16
2,14

2,88
3,23
2,59
3,16
2,79
2,77
2,9
2,74

6,48
8,11
5,10
7,17
6,50
5,79
6,26
5,86

2,34

2,97

średnia wartość
prawdopodobieństwa

Ryzyko
wartość
średnia
4,93
6,30
5,90

6,95
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niewielka innowacyjności partnera
problemy w komunikacji
utrata kontroli nad partnerem
brak niezależności
nieterminowa płatność
niedopełnienie obowiązków
nieefektywny przepływ informacji
nieefektywna koordynacja działań
nieopłacalność współpracy
naruszenie ustalonych warunków
dostaw
niestaranność działań
nieterminowość działań
niedotrzymywanie umowy
niska jakość otrzymanego
wyrobu/usługi
ograniczone zdolności produkcyjne
problemy organizacyjne partnera
problemy transportowe
problemy logistyczne
utrata zaufania
wystąpienie konfliktu
niedobór zapasów
słaba kondycja finansowa partnera
zmiana procesu produkcji przez
partnera
zmiana strategii partnera
zmiana wielkości zamówień
nierówny podział zysków
przywłaszczenie wspólnych zasobów
brak umiejętności partnera
utrata kluczowych kompetencji
utrata własności intelektualnej
wyciek poufnych informacji

2,26
2,45
2,29
2,38
2,72
2,83
2,75
2,6
2,46

3,16
3,01
2,92
2,76
3,5
3,51
3,15
3,19
3,31

2,52

3,51

2,52
2,48
2,48

3,36
3,61
3,66

2,39

3,59

2,29
2,41
2,38
2,39
2,36
2,44
2,4
2,28

3,34
3,07
3,19
3,17
3,25
3,2
3,3
3,23

2,28

3,16

2,32
2,61
2,35
2,27
2,21
2,24
2,2
2,2

3,09
3,23
3,29
3,34
3,24
3,27
3,23
3,91

7,14
7,37
6,69
6,57
9,52
9,93
8,66
8,29
8,14
8,85
8,47
8,95
9,08
8,58
7,65
7,40
7,59
7,58
7,67
7,81
7,92
7,36
7,20
7,17
8,43
7,73
7,58
7,16
7,32
7,11
8,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Na podstawie uzyskanych wyników ryzyka (tabela 5.9. i rys. 5.9.) dla efektywnej
współpracy kooperencyjnej, mają największy negatywny wpływ, m.in. następujące działania
kooperenta:
- niedopełnienie obowiązków,
- nieterminowa płatność,
- niedotrzymanie umowy,
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Należy podkreślić i to jest rzecz oczywista, iż każde badane działanie kooperenta ma negatywny
wpływ na jakość i efektywność współpracy konkurencyjnej.
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Rys. 5.9. Wartości ryzyk współpracy kooperencyjnej przedsiębiorstw polskich i luksemburskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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Podsumowując analizę ryzyka we współpracy kooperencyjnej należy podkreślić, iż
pojawiające się na poszczególnych etapach współpracy kooperencji ryzyka, hamują rozwój
przedsiębiorstw, stanowiąc istotne zagrożenie w procesie nawiązywania, utrzymywania,
rozbudowywania czy też finalizowania więzi międzyorganizacyjnych w kooperencji.
Przedsiębiorstwa dążące do osiągania nowych przewag konkurencyjnych, poszerzania rynków
zbytu, czy też obniżania kosztów funkcjonowania poprzez zwiększanie zakresu oraz
intensywności kooperencyjnej współpracy międzyorganizacyjnej, powinny kłaść szczególny
nacisk na ograniczanie ryzyka kooperencji. Jest to możliwe i celowe działanie, które dzięki
wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem, wiele lub zdecydowana większość źródeł zostanie
ograniczona. Aby system taki działał sprawnie i skutecznie, szczególnie w świetle bardzo
złożonej problematyki współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw, konieczna jest gruntowna
ocena zagrożeń kooperencyjnych, która obejmuje ewaluację zarówno prawdopodobieństwa,
jak skutków wystąpienia określonych zdarzeń, a także kompleksową analizę poziomu ryzyka
poprzez zastosowanie dedykowanych metod i narzędzi i jej ciągły monitoring. Wyniki badań
empirycznych zawarte w tym podrozdziale

pozwoliły na pozytywną weryfikację i

potwierdzenie , już wcześniej prezentowanego problemu – oszacowania skali ryzyka w
kooperencji, celu empirycznego rozprawy, zakładającego „przeprowadzenie analizy ryzyka
występującego w procesach kooperencji przedsiębiorstw w aspekcie charakteru relacji
międzyorganizacyjnych.
5.5. Metodyka zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw
w kontekście norm ISO 9000
Przeprowadzone studia literaturowe metodą analizy i konstrukcji logicznej oraz
przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na wypełnienie celu aplikacyjnego pracy,
jakim było opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem międzyorganizacyjnych relacji
kooperencyjnych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem normy ISO 9001:20158.
Norma ISO 9001:2015 w swoim założeniu promuje podejście oparte na ryzyku, czego
niebyło we wcześniejszych wydaniach ISO 9001, w którym to podejściu proces planowania i
podejmowania decyzji odbywa się na podstawie analizy ryzyka (wymaganie nr 6 normy –
planowanie, tj. określenie możliwego ryzyka w celu jego wyeliminowania i doskonalenia
organizacji i ustalenie celów oraz planu działania organizacji zgodnie z systemem zarządzania
jakością - SZJ).
8 Przez metodykę autor rozumie zbiór zasad postępowania prowadzący do określonego celu.
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To nowe podejście, oparte na ryzyku, zakłada analizę zagrożeń i szans, które występują
w codziennej działalności przedsiębiorstw oraz nakazuje uwzględnianie ich podczas
podejmowania decyzji biznesowych. A więc podejście oparte na ryzyku jest urealnieniem
wymagań normy dotyczących postępowania z potencjalnymi zagrożeniami dla rozwoju
przedsiębiorstwa. Zatem każde działanie związane z planowaniem produkcji, zarządzaniem
oraz zmieniające się otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne niesie ze sobą różne ryzyka i szanse.
Świadomość występowania ryzyka daje możliwość podjęcia analizy i zastosowania działań
minimalizujących wystąpienie danego ryzyka w każdym przedsiębiorstwie, szczególnie w sieci
międzyorganizacyjnej kooperencji przedsiębiorstw.
Jednym z najskuteczniejszych i jednocześnie powszechnych systemów zarządzania
ryzykiem jest norma ISO 31000:2018. Swoją efektywność zawdzięcza przede wszystkim
przyszłościowemu ukierunkowaniu, które pozwala wielu przedsiębiorstwom sięgnąć po zespół
narzędzi zapewniających im stabilny i długotrwały rozwój – niezależny od czynników
zewnętrznych oraz zmiennej sytuacji na rynku, wdrożenie prawdziwego antidotum, systemu
zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000:2018.
Wszystkie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem. Próbują przewidzieć przyszłość i
podjąć takie działania, których efekt będzie najkorzystniejszy dla niego. Zarządzać ryzykiem
można doraźnie, od przypadku do przypadku, ale w takiej sytuacji trochę trudno mówić o
prawdziwym zarządzaniu ryzykiem, raczej o identyfikacji ryzyka. Zarządzanie ryzykiem wg
ISO 31000:2018 obejmuje m.in. identyfikację ryzyka, ocenę i ewaluację ryzyka, postępowanie
z ryzykiem oraz jego monitorowanie i związaną z nimi komunikację (rys. 5.10).

Rys. 5.10. Zarządzanie ryzykiem według normy ISO31000:2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.centrum-doskonalenia.pl/wdrozenie-icertyfikacja (17.05.2019r.).
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Jednym z celów powstania normy jest integracja procesu zarządzania ryzykiem,
szczególnie

w

procesach

kooperencji

przedsiębiorstw

z

procesami

zarządzania

przedsiębiorstwem, a także z jej strategią i planowaniem, zarządzaniem, procesami
raportowania, politykami, wartościami i kulturą. Ogólne podejście określone w ISO
31000:2018 dostarcza zasad i wytycznych do zarządzania jakimkolwiek rodzajem ryzyka w
sposób systematyczny, przejrzysty i wiarygodny w obrębie dowolnego zakresu i kontekstu.
Zasady i wytyczne normy są uniwersalne i mogą być stosowane do zarządzania:


ryzykiem operacyjnym,



ryzykiem finansowym,



ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji,



ryzykiem związanym z zarządzaniem ciągłością działania,



ryzykiem korporacyjnym,



ryzykiem w systemie antykorupcyjnym,



i innych.
Wymagania normy ISO 31000, które wiążą się z podjęciem działań zmierzających do

certyfikacji procesów zarządzania ryzykiem, m.in. w trakcie samego audytu kontrolnego ocenie
podlega bowiem:


ogólna zgodność z wymogami ISO 31000,



ocena świadomości zmian wśród pracowników (audytorzy przeprowadzają rozmowy
kontrolne),



wskazanie zarówno mocnych, jak i słabych punktów wraz z planem rozwojowym
(harmonogram dalszych zmian),



wstępna identyfikacja i diagnoza ryzyk, z którymi dane przedsiębiorstwo może się zetknąć;



wskazanie alternatywnych rozwiązań (przede wszystkim metod działania).
Poprzez zrozumienie wyzwań stawianych przez zagrożenia można poprawić wyniki

przedsiębiorstwa oraz uniknąć negatywnych skutków ryzyka dla niego , nie tylko w aspekcie
finansowym i prawnym. Przeprowadzane audyty oraz szkolenia z zakresu zarządzania
ryzykiem według normy ISO 31000:2018 pozwalają ocenić stopień wdrożenia tych zasad i
wytycznych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza przedsiębiorstw działających w sieciach
międzyorganizacyjnych w procesie kooperencji. Jednak tworzenie systemu wg normy ISO
31000, obecnie jest nieuzasadnione, ponieważ mamy od 2015 roku normę jakościową ISO
9001, która uwzględniają aspekt ryzyka w działalności przedsiębiorstw. Tworzenie i
implementacja systemu zarządzania ryzykiem wg norm ISO 31000, tworzy w przestrzeni
przedsiębiorstwa dodatkowy system, który generuje koszty i należy go zintegrować m.in. z
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systemem jakościowym , bezpieczeństwa, środowiskowym itp. To przedsięwzięcie niecelowe,
stąd autor podjął decyzję, aby opracować metodykę zarządzania ryzykiem uwzględniającą
wymagania normy jakościowej ISO 9001:2015, zawierającą wytyczne tworzenia procedury
związanej z szacowaniem źródeł, szacowania skutków i ciągłej kontroli ryzyka i jego
ograniczania poprzez różne metody i narzędzia.
Koncepcja metodyki zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw z
uwzględnieniem normy ISO 9001:2015 przedstawiona została na rys. 5.11.
Należy podkreślić, iż proponowana metodyka zarządzania ryzykiem uwzględniająca
wymagania normy ISO 9001:2015, powinna w znacznym stopniu zwiększyć poziom
bezpieczeństwa oraz efektywność działania podmiotów gospodarczych, poprzez obniżenie
ilości

błędów

operacyjnych,

usprawnienie

procesu

alokacji

kapitału,

zwiększenie

prawdopodobieństwa osiągnięcia celów, czy też wzrost zainteresowania ze strony aktualnych i
potencjalnych partnerów kooperencyjnych.
Zgodnie z proponowaną metodyką, w ramach której przedsiębiorstwa powinny określić
główne cele i założenia, zidentyfikować i ocenić zagrożenia oraz zastosować odpowiednie
mechanizmy

komunikacyjne

i

kontrolne,

zarządzanie

ryzykiem

kooperencji

w

przedsiębiorstwie przybiera postać złożonego procesu przedstawionego na rys. 5.11. Cykl ten
można podzielić na dziesięć następujących etapów:
1. Na początku przedsiębiorstwo powinno ustalić główne cele i założenia zarządzania
ryzykiem międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych. Cele te powinny być zgodne i
zintegrowane z ogólnymi celami zarządzania ryzykiem przyjętymi w przedsiębiorstwie. Na
tym etapie należy także określić, jak ryzyko jest postrzegane przez dany podmiot oraz
ustalić stosunek przedsiębiorstwa do ryzyka, co pozwoli na efektywną ocenę poziomu
zagrożeń na kolejnych etapach.
2. W dalszej kolejności trzeba sklasyfikować relacje kooperencyjne danego przedsiębiorstwa
względem etapu relacji, przyporządkowując każdy związek międzyorganizacyjny do
jednego z pięciu wyróżnionych etapów tj.: ustalania wymagań, doboru partnerów,
nawiązywania współpracy, rozwoju kooperencji lub rozpadu relacji kooperencyjnych.
3. Następny etap to ponowna klasyfikacja relacji kooperencyjnych, tym razem względem
jednej z pięciu form związków kooperencyjnych, tj.: relacji okazjonalnych, powtarzalnych,
długoterminowych, aliansów strategicznych oraz integracji pionowej. Wykonanie
klasyfikacji względem powyższych dwóch kryteriów, pozwoli na utworzenie ułatwiającej
proces

oceny ryzyka

macierzy międzyorganizacyjnych relacji

kooperencyjnych

przedstawionej w tabeli 5.10.
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4. Kolejny krok to identyfikacja zdarzeń o podłożu kooperencyjnym, stanowiących
niebezpieczeństwo w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Należy dokonać analizy nie tylko
aktualnych zagrożeń, ale też zdarzeń które miały miejsce w przeszłości, a także takich, które
do tej pory nie wystąpiły, ale mogą zaistnieć w przyszłości.
5. Następnie trzeba ocenić ryzyko na poszczególnych etapach relacji. W ramach tego etapu,
konieczna jest ocena zarówno prawdopodobieństwa, jak i konsekwencji wystąpienia
wcześniej zidentyfikowanych zdarzeń - źródeł ryzyk. Przeprowadzone badania empiryczne
wykazały, iż przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę na ryzyko o charakterze:
projektowym, informatycznym, strategicznym, asymetrii oraz nadmiernych oczekiwań na
etapie ustalania wymagań i doboru partnerów; globalizacyjnym w trakcie nawiązywania
współpracy; kompetencyjno-komunikacyjnym, koordynacyjnym, adaptacyjnym, zapasów,
utraty autonomii oraz ściągalności należności w fazie rozwoju kooperencji; a także utraty
zasobów na etapie rozpadu relacji.
6. Kolejny etap to przeprowadzenie oceny ryzyka poszczególnych form relacji
kooperencyjnych, uwzględniając prawdopodobieństwo i konsekwencje wystąpienia
wcześniej zidentyfikowanych źródeł ryzyka, podobnie jak w przypadku poprzedniego
etapu. Badania empiryczne dowiodły, iż relacje o luźnym charakterze, tj. relacje
okazjonalne i powtarzalne, nie wiążą się ze wzrostem ryzyka o podłożu kooperencyjnym.
W przypadku relacji długoterminowych, powinno się zwrócić szczególną uwagę na ryzyko
zmiany strategii kooperenta. Alianse strategiczne związane są natomiast ze wzrostem
ryzyka z finansowaniem wspólnych projektów, nadrzędności indywidualnych celów
kooperenta, nieuczciwości i złej kondycji finansowej kooperenta, zmiany procesu produkcji
przez kooperenta, braku niezależności, niezgodności systemów informatycznych,
negatywnego wpływu na środowisko oraz nieskutecznych negocjacji. Najściślejsza forma
kooperencji, tj. integracja pionowa związana jest z kolei z takimi rodzajami ryzyk jak:
ryzyko wystąpienia konfliktu, problemów transportowych, różnic w stylu komunikacji,
braku elastyczności relacji, utraty kontroli, złych intencji kooperenta, problemów
organizacyjnych, różnic w wizji zarządzania, utraty zaufania, manipulacji przez kooperenta,
nieuczciwości kooperenta, wystąpienia niedoboru zapasów, nieskutecznych negocjacji,
modyfikowania faktów przez kooperenta, niezgodności systemów informatycznych,
błędnej oceny efektów współpracy, zmiany wielkości zamówienia, przywłaszczenia
wspólnych zasobów przez kooperenta, nadmiernych oczekiwań wobec kooperenta oraz
niezgodności celów z kooperentem, nieopłacalności współpracy.
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7. W ramach etapu siódmego, jakim jest opracowanie reakcji na ryzyko, przedsiębiorstwa
powinny zaprojektować właściwe działania, będące odpowiedzią na wystąpienie wcześniej
zidentyfikowanych zdarzeń. Działania powinny być dostosowane do indywidualnego stosunku
przedsiębiorstwa do ryzyka. Pomocne na tym etapie jest stworzenie macierzy ryzyka, która
pozwala na dokładniejsze oszacowanie prawdopodobieństwa sukcesu bądź porażki, a także na
identyfikację czynności wymagających kontroli. W dalszej kolejności powinno się opracować
dla określonych grup zagrożeń procedury zarządzania ryzykiem, uwzględniające wymagania
normy ISO 9001:2015, określające czynności jakie należy wykonać w przypadku wystąpienia
poszczególnych zdarzeń oraz określające zakres odpowiedzialności. Stosowane na tym etapie
narzędzia, powinny być zgodne z przyjętymi celami i założeniami całego systemu zarządzania
ryzykiem z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie.

8. Następnie trzeba opracować i wdrożyć odpowiednie mechanizmy pozwalające na skuteczną
komunikację i szybki przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Celem tego etapu
jest integracja działań w ramach wszystkich działów i poziomów przedsiębiorstwa, a także
wzrost efektywność identyfikacji nowych, do tej pory nieznanych zagrożeń.
9. Przedostatni etap zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw z
uwzględnieniem normy ISO 9001:2015 stanowią działania kontrolne, które odnoszą się
przede wszystkim do sprawdzenia skuteczności wprowadzonych w życie procedur. W tym
miejscu warto podkreślić, iż na monitoring cyklu zarządzania ryzykiem powinny składać
się zarówno audyty wewnętrzne, jak i zewnętrzne prowadzone przez wyspecjalizowane
jednostki audytujące i certyfikujące systemy zarządzania, np. system zarządzania jakością
wg normy ISO 9001:2015, np. BSI (Britisch Standard Institution).
10. Ostatni etap związany jest z trwaniem współpracy konkurencyjnej, względnie dochodzi do
jej zakończenia.
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Ustalenie celów kooperencji

1

2 Klasyfikacja relacji względem etapu

Ustalenie wymagań i
wybór kooperentów

Rozpoczęcie
współpracy

Klasyfikacja relacji względem
formy współpracy

3

Sporadyczne i
powtarzalne
(cykliczne)

Długoterminowe lub
bezterminowe

Aktualne

5

Alianse strategiczne

Pionowa integracja
przedsiębiorstw

Identyfikacja zdarzeń w procesach
kooperencji

4

Historyczne

Zakończenie
kooperencji

Rozwój kooperencji

Potencjalne – przyszłe

Ocena ryzyka na poszczególnych etapach relacji kooperencyjnych (wymogi
systemu ISO 9001:2015)

Etapy relacji

Ryzyka

A

Ustalenie wymagań i dobór
kooperentów

Projektowane, informatyczne, strategiczne,
asymetrii, nadmiernych oczekiwań

B

Rozpoczęcie współpracy

Globalizacyjne

C

Rozwój kooperencji – współpracy

Kompetencyjno-komunikacyjne,
koordynacyjne, adaptacyjne, utraty
autonomii, ściągalności należności

D

Zakończenie kooperencji –
współpracy

Utraty zasobów

6

Ocena ryzyka poszczególnych
form współpracy

231

Ocena ryzyka poszczególnych form współpracy

6

c.d.
Forma relacji

Ryzyko

A

Sporadycznie i powtarzalne

Niskiego względnie znikomego ryzyka
kooperencyjnego

B

Długoterminowe lub bezterminowe

Zmiany strategii kooperenta (partnera)

C

D

Alianse strategiczne

Pionowa integracja przedsiębiorstw
kooperencyjnych










priorytety indywidualnych celów koopetytora,
problemy z finansowaniem wspólnych projektów,
nieuczciwość partnera,
braku kondycji finansowej partnera,
zmiany procesu produkcji,
brak niezależności,
niezgodność systemów informatycznych,
negatywny wpływ na środowisko i
bezpieczeństwo,
 nieskuteczne negocjacje,
 brak społecznej odpowiedzialności partnera





















wystąpienie konfliktów,
problemy transportowe,
brak elastyczności relacji,
różnice w stylu komunikacji,
utrata kontroli,
nieuczciwe intencje partnera,
problemy organizacyjne,
różnice w wizji i strategii zarządzania,
utrata zaufania,
manipulacja partnera,
wystąpienie niedoboru zapasów,
nieskuteczne negocjacje,
niezgodność systemów informatycznych,
podawanie przez partnera sprzecznych faktów,
błędna ocena efektów współpracy,
zmiany wielkości zamówienia,
przywłaszczenie wspólnych zasobów,
nadmierne oczekiwania wobec partnera,
niezgodność celów kooperentów,
nieopłacalność współpracy

Reakcja na ryzyko, procedury ISO
9001
Mechanizmy informacyjne i komunikacyjne
7

8

9

Działania kontrolne

10 Dalsza kooperencja lub zakończenie współpracy
Rys. 5.11. Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperencji – koncepcja autorska
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 5.10. Macierz struktury relacji kooperencyjnych

Okazjonalne i
powtarzalne

Forma relacji
Długoterminowe
Alianse
strategiczne

Integracja
pionowa

……………

………………… ……………..

………………

Nawiązanie współpracy
…………….
konkurencyjnej

………………… ……………..

………………

Faza relacji

Ustalanie wymagań i
dobór kooperenta

Rozwój kooperencji

……………..

………………… …………….

………………

Rozwój relacji
kooperencyjnych

……………..

……………..….

……………..

………………

…………….

………………...

…………….

……………...

……………..

……………..….

……………..

………………

Dalsza kooperencja lub
zakończenie
współpracy
Ustalanie wymagań i
dobór nowego
kooperenta

Źródło: Opracowanie własne.
Podsumowując, należy podkreślić, że rozważania zawarte w powyższym podrozdziale
wypełniają aplikacyjny cel rozprawy, w ramach którego podjęto próbę opracowania
autorskiej metodyki zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw. Trzeba
jednak zaznaczyć, iż zarządzanie ryzykiem kooperencyjnej współpracy międzyorganizacyjnej
nie jest jednorazowym zadaniem, a ciągłym procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa
powinny stale identyfikować nowe zagrożenia i weryfikować poziom ryzyka w zależności od
bieżącej sytuacji, zmieniającej się strategii przedsiębiorstwa, a także struktury relacji
kooperencyjnych.
Ponadto niezwykle istotne są działania mające na celu uaktualnianie istniejących i
opracowywanie nowych reakcji na zagrożenia w procesie kooperencji przedsiębiorstw.
Niezwykle ważne jest, aby proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie był kompleksowy
i zintegrowany z normą ISO 9001:2015, co zapewni jego maksymalną skuteczność w
ograniczaniu ryzyka i zapewni jednocześnie wysoką jakość procesów i produktów.
Zaproponowana

metodyka

zarządzania

ryzykiem

w

procesie

kooperencji

przedsiębiorstw powinna umożliwić osiągnięcie wielu korzyści w świetle dynamicznego
rozwoju relacji kooperencyjnych.
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5.6 Podsumowanie
Rozważania dotyczące zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw,
zawarte w piątym rozdziale niniejszej dysertacji pozwoliły na osiągnięcie celów naukowych o
charakterze empirycznym, do których zaliczono: określenie charakteru współpracy
podejmowanej przez przedsiębiorstwa w Polsce i w Luksemburgu, zidentyfikowanie barier,
które utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają implementację systemu zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie, zbadanie motywów skłaniających podmioty gospodarcze do zarządzania
ryzykiem w sposób kompleksowy i zintegrowany, dokonanie oceny świadomości polskich i
luksemburskich przedsiębiorców w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz przeprowadzenie
analizy ryzyka występującego w procesie kooperacji przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście
dynamicznego i heterogenicznego charakteru relacji międzyorganizacyjnych. Ponadto
osiągnięto cel aplikacyjny pracy, w ramach którego podjęto próbę opracowania autorskiej
metodyki zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw.
Pierwszy podrozdział poświęcony został osiągnięciu empirycznego celu rozprawy,
jakim było zbadanie motywów skłaniających przedsiębiorstwa polskie i luksemburskie do
zarządzania ryzykiem w sposób kompleksowy i zintegrowany. Dokonano zatem szerokiej
analizy przyczyn leżących u podstawy implementacji systemów zarządzania ryzykiem, co
pozwoliło na wyciągnięcie interesujących wniosków. Z badań wynika, iż przedsiębiorstwa
dostrzegają liczne korzyści wdrożenia tego typu systemu zarządzania. Najważniejsze dla
polskich, a także luksemburskich przedsiębiorców rezultaty mają charakter rynkowy,
zasobowy, operacyjny oraz predykcyjny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że czynnik
rynkowy, odpowiadający za ponad 40% zmienności analizowanego problemu, dotyczył chęci
spełnienia wymagań klientów, zwiększenia zadowolenia aktualnych klientów oraz
zainteresowania ze strony potencjalnych klientów i inwestorów. Nie bez znaczenia dla
przedsiębiorców był także związany z wymienionymi czynnikami, wzrost przychodów, a więc
i aspekt ekonomiczny współpracy.
Rozważania zawarte w drugim podrozdziale stanowią niejako uzupełnienie treści z
poprzedniego podrozdziału, ponieważ wypełniając jeden z celów empirycznych rozprawy,
traktują o zidentyfikowanych barierach, które utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają
implementację systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Badania empiryczne
zaprezentowane w tej części rozprawy pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na interesujące,
zarówno z naukowego jak i praktycznego punktu widzenia, pytanie: dlaczego mimo licznych,
rozpoznanych korzyści i deklarowanych chęci, wciąż niewiele przedsiębiorstw, zwłaszcza
przedsiębiorstw z Polski, decyduje się na implementację systemu zarządzania ryzykiem?
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Dla polskich przedsiębiorców największe trudności wynikały z braku odpowiedniego
know-how, ograniczonych zasobów materialnych oraz ludzkich, a także nieskutecznej
komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż pierwszy z
wyżej wymienionych czynników, odpowiadający aż za połowę zmienności badanego zjawiska
dotyczył braku wystarczającej wiedzy, kompetencji, umiejętności czy też doświadczenia w
przedmiotowej kwestii.
Treści zawarte w trzecim podrozdziale pozwoliły na osiągnięcie kolejnego celu
empirycznego dysertacji, jakim było dokonanie oceny świadomości polskich i luksemburskich
przedsiębiorców w zakresie zarządzania ryzykiem.
Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że jedynie

75% badanych

przedsiębiorstw polskich deklaruje posiadanie wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem, a
zaledwie 7% faktycznie wykonuje wszystkie działania, które powinny wchodzić w skład
procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Znaczny odsetek przedsiębiorstw zarządza
ryzykiem w sposób tzw. strategii podstawowej, stosując jedynie część czynności procesu
zarządzania ryzykiem (najczęściej stosowaną funkcją, której wykorzystanie deklaruje prawie
połowa ankietowanych podmiotów jest identyfikacja możliwych niekorzystnych zdarzeń).
Przyczyną selektywnego stosowania mechanizmów zarządzania ryzykiem jest chęć osiągnięcia
przez przedsiębiorstwa kompromisu pomiędzy zaangażowanymi zasobami, a osiągniętymi
efektami. Tego rodzaju działanie, jeśli nie jest stosowane z pełną świadomością, może być
niebezpieczne – przyczynia się bowiem do budowy fałszywego obrazu zarządzania ryzykiem.
Wyniki badań empirycznych przedstawione w tym podrozdziale wyraźnie korespondują z
wnioskami z poprzedniego podrozdziału.
Stwierdza się, że przedsiębiorstwa, wdrażając systemy zarządzania ryzykiem, powinny
skupić się na budowie odpowiedniego fundamentu komunikacyjnego. Zaprezentowane wyniki
jednoznacznie potwierdzają trzecią pomocniczą hipotezę badawczą, mówiącą że „polskie
przedsiębiorstwa nie przykładają dostatecznej wagi do problemu zarządzania ryzykiem,
traktując ten problem w sposób podstawowy, uwzględniający własne uwarunkowania i
koncepcje systemu.”.
Podrozdział czwarty miał na celu zapoznanie czytelnika z wynikami przeprowadzonej
analizy ryzyka występującego w procesie kooperencji przedsiębiorstw polskich i
luksemburskich,

szczególnie

w

kontekście

dynamicznego

charakteru

relacji

międzyorganizacyjnych. Zgodnie z przyjętą definicją pojęcia ryzyko, badano nie tylko
prawdopodobieństwo i konsekwencje wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń o podłożu
kooperencyjnym, ale także dokonując syntezy zebranych wyników badań dokonano analizy
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ryzyka współpracy międzyorganizacyjnej. Należy wspomnieć, iż zaobserwowano istnienie
kilku obszarów ryzyka, które pojawiając się na poszczególnych etapach współdziałania,
hamują rozwój przedsiębiorstw, stanowiąc istotne zagrożenie w procesie nawiązywania,
rozwoju czy też rozpadu kooperencji.
Inaczej wygląda zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach luksemburskich, gdzie
prawie wszystkie mają wdrożony system zarządzania ryzykiem (97%).
Wobec powyższego należy potwierdzić trzecią hipotezę pomocniczą, że skutecznie
funkcjonujący system zarządzania ryzykiem powinien obejmować ewaluację zarówno
prawdopodobieństwa i konsekwencji wystąpienia określonych zdarzeń, jak i kompleksową
analizę poziomu ryzyka.
Wraz z zacieśnianiem się więzi kooperencyjnych i rozwojem relacji pomiędzy
przedsiębiorstwami pojawiają się nowe, wcześniej nieznane zagrożenia. Jak wykazały badania
empiryczne, najbezpieczniejsze dla przedsiębiorstw są relacje okazjonalne, ponieważ nie wiążą
się z zaangażowaniem dużych zasobów ludzkich ani materialnych, a przedsiębiorstwa,
szczególnie polskie, biorące udział w tego rodzaju transakcjach najczęściej są od siebie zależne
jedynie w małym stopniu. Z badań wynika, iż w dzisiejszych czasach, jednostki które chcą się
rozwijać, poszerzać rynki zbytu, zyskać dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, realizować
swoje podstawowe funkcje szybciej i po niższym koszcie, a także pozyskiwać nowe szanse,
muszą nawiązywać znacznie bardziej zaawansowane relacje współpracy konkurencyjnej. Z
drugiej strony, budując więzi charakteryzujące się większym poziomem zaangażowania
kooperentów, przedsiębiorstwa narażone są na coraz więcej źródeł zagrożeń, co związane jest
z większym zaangażowaniem zasobów o zróżnicowanym charakterze, a także z rosnącym
poziomem wzajemnej zależności.
W oparciu o badania empiryczne można zatem potwierdzić drugą pomocniczą
hipotezę badawczą, mówiącą, że: „przedsiębiorstwa nie są w pełni przygotowane i nie
przykładają odpowiednej wagi do zarządzania ryzykiem w procesach kooperencji, traktując to
zjawisko jako drugoplanowe”.
Celem kolejnego, piątego, podrozdziału było natomiast wypełnienie aplikacyjnego celu
rozprawy, w ramach którego podjęto próbę opracowania autorskiej metodyki zarządzania
ryzykiem kooperacji w przedsiębiorstwie. Mając na uwadze, iż zarządzanie ryzykiem
współpracy nie jest jednorazowym aktem, a ciągłym procesem, w ramach którego
przedsiębiorstwa muszą ciągle identyfikować pojawiające się zagrożenia i weryfikować
poziom ryzyka, zaproponowano szereg działań, m.in. włączenie do systemu zarządzania
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ryzykiem norm ISO 9000, które powinny zwiększyć pewność działania w kontekście
stosunków kooperacyjnych z pozostałymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku.
Zasadniczym celem opracowanej metodyki jest umożliwienie przedsiębiorstwom
dynamicznego rozwoju na drodze ekspansji i intensyfikacji relacji międzyorganizacyjnych na
globalnym rynku. Podsumowując należy podkreślić, iż wyniki badań empirycznych zawarte w
piątym rozdziale niniejszej rozprawy, pozwoliły na potwierdzenie drugiej oraz trzeciej
hipotezy pomocniczej, które mówiły, że:


niechęć polskich przedsiębiorców (przy otwartości przedsiębiorców luksemburskich) do
rozwijania stosunków kooperencyjnych związana jest z ponadprzeciętnym ryzykiem,
występującym w zaawansowanych formach relacji typu alianse czy integracje pionowe,
oraz brakiem wystarczających zasobów wiedzy i doświadczenia, pozwalających na
ograniczenie konsekwencji tego źródeł ryzyka,



polskie przedsiębiorstwa nie przykładają dostatecznej wagi do problemu zarządzania
ryzykiem, traktując ten problem w sposób podstawowy, uwzględniający własne
uwarunkowania i koncepcje sytemu.
Ponadto należy stwierdzić, iż powyższe rozważania dotyczące motywów, barier oraz

świadomości przedsiębiorców w obszarze zarządzania ryzykiem, a także ryzyka zachodzącego
w procesie współpracy kooperencyjnej pozwoliły na rozwiązanie szeregu problemów
badawczych.
W szczególności udzielono odpowiedzi na takie pytania, jak:


jaki wpływ ma forma i stadium relacji na poziom oraz charakter ryzyka w procesie
współpracy konkurencyjnej?



jakie istnieją bariery, motywy oraz uwarunkowania zarówno w otoczeniu bezpośrednim,
jak i pośrednim (dalszym), które kształtują proces zarządzania ryzykiem w relacjach
kooperacyjnych?



jakie narzędzia umożliwiają przedsiębiorstwom zwiększanie bezpieczeństwa procesów i
ograniczanie zagrożeń we współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw na globalnym
rynku?
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ROZDZIAŁ 6.
ZAKOŃCZENIE I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ
Przeprowadzone w rozprawie rozważania teoretyczne i otrzymane wyniki badań
empirycznych oraz aplikacyjne aspekty rozprawy potwierdzają hipotezę badawczą, że
zarządzanie ryzykiem relacji kooperencyjnych w podmiotach gospodarczych jest złożonym,
skomplikowanym i wieloaspektowym procesem, który pozwala na osiągnięcie przez
przedsiębiorstwo szeregu korzyści, w tym rozwój współpracy międzyorganizacyjnej.
Należy zwrócić uwagę, iż coraz więcej przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach zdaje
sobie sprawę, że jest w stanie wykonać swoje podstawowe funkcje szybciej, sprawnej, a przede
wszystkim po niższym koszcie przy udziale podmiotów zewnętrznych, np. w formie
outsourcingu. Decydują się zatem na nawiązywanie wzajemnych relacji kooperencyjnych o
bardzo zróżnicowanym zakresie, charakterze oraz formie. Przedsiębiorstwa dostrzegają efekty
płynące z budowy ścisłych, bezpośrednich relacji, a nie tylko z utrzymywania ich w krótkim
czasie, okazjonalnie , opartych na antagonistycznej walce o niską cenę.
Rozwój a oraz intensyfikacja procesów kooperencyjnych związana jest z
ponadprzeciętnym ryzykiem, które stanowi istotną barierę w rozwoju relacji kooperencyjnych.
Osiągnięcie przez przedsiębiorstwa trwałego sukcesu opartego na współpracy konkurencyjnej
wymaga wdrożenia systemu pozwalającego na identyfikację, ocenę oraz ograniczanie ryzyka
związanego z kooperentem. Takie podejście pozwoli nakreślić drogę działania plany
współpracy do możliwości przedsiębiorstwa oraz pozwoli na nawiązanie efektywnych relacji
z kooperentem w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa.
W rozprawie dokonano syntezy oraz krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w
dwóch istotnych dla badanej problematyki obszarach. Przeprowadzono systematyzujące studia
literaturowe w dziedzinie kooperencji przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie. Ponadto zidentyfikowano potencjalne źródła ryzyka w relacjach na linii
dostawca-odbiorca, określane w dysertacji jako aktywne i pasywne relacje. Głównym celem
analiz literaturowej o charakterze teoretycznym było przybliżenie czytelnikowi niezwykle
złożonej i wieloaspektowej problematyki analizowanych zagadnień.
Przeprowadzone badania empiryczne udowodniły, iż polskie przedsiębiorstwa cechują
się niską skłonnością do współpracy kooperencyjnej, co przejawia się ograniczonym zakresem
rozwoju relacji kooperencyjnych, niskim stopniem formalizacji współdziałania oraz niskim
udziałem związków o charakterze bezpośrednim. Bardziej otwarte na współpracę
kooperencyjną są przedsiębiorstwa luksemburskie. Aby tego dokonać określono specyfikę
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współpracy podejmowanej przez przedsiębiorstwa w Polsce i w Luksemburgu, ze szczególnym
uwzględnieniem płaszczyzny kooperencji i formy relacji współpracy konkurencyjnej.
Zauważono, iż polskie przedsiębiorstwa cechują się niskim stopniem formalizacji oraz
ograniczonym

zakresem

współpracy,

inaczej

wygląda

współpraca

kooperencyjna

luksemburskich przedsiębiorstw, które cechuje otwartość na takie procesy.
Ponadto zaobserwowano, że:


wzrost wielkości przedsiębiorstwa w większym stopniu pociąga za sobą wzrost ilości
kooperentów aktywnych niż pasywnych,



wzrost liczby kooperentów aktywnych związany jest ze stabilizacją współpracy niż z jej
formalizacją (na korzyść przedsiębiorstw luksemburskich),



wzrost liczby kooperentów pasywnych wyraźnie przekłada się na zwiększenie stabilności
współpracy kooperencyjnej, co jednak istotne, wiąże się ze zmniejszeniem stopnia
sformalizowania kooperencji z odbiorcami – kooperentami pasywnymi.
Zauważono indywidualizm w działaniach przedsiębiorstw , tj. badane przedsiębiorstwa

opracowując swoje strategie kooperencji z dostawcami i odbiorcami widzą korzyści budowy
oraz utrzymywania relacji o długotrwałym charakterze, związanych nierzadko z dodatkowymi
efektami finansowymi, ale także z wysokim poziomem zaufania w stosunku do kooperenta
oraz zainteresowani są realizacją realizacją wspólnej, a nie wyłącznie indywidualnej strategii
rozwoju. Pogłębiona analiza uwydatniła jednak dużą niechęć do dalszego zacieśniania więzi i
wykorzystywania zaawansowanych, bezpośrednich form kooperencji. Szczególnie widać to w
polskich przedsiębiorstwach.
Badania wykazały niechęć polskich przedsiębiorców do nawiązywania i rozwijania
relacji kooperencyjnych, które związane są z ponadprzeciętnym ryzykiem, występującym w
wyższych formach współpracy oraz niedoborem wystarczających zasobów wiedzy i
doświadczenia, pozwalających na ograniczenie konsekwencji z zagrożeń współpracy z
konkurentami. Aby tego dowieść dokonano analizy motywów oraz barier wdrażania systemów
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach polskich i luksemburskich.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż przedsiębiorstwa polskie i luksemburskie widzą
liczne korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzani ryzykiem, a najważniejsze
przesłanki mają charakter rynkowy, zasobowy, operacyjny oraz predykcyjny.
Badania wykazały także niewiedzę niechęć lub do implementacji systemu zarządzania
ryzykiem, mimo przekonywujących efektów wynikających z jego wdrożenia. Większość
przedsiębiorstw polskich wskazała, iż posiadają system zarządzania ryzykiem , ale systemy te
nie realizują wszystkich działań opisanych w niniejszej dysertacji. Przedsiębiorstwa
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luksemburskie cechuje otwartość na współpracę kooperencyjną, ponieważ prawie wszystkie
posiadają system zarządzania ryzykiem, ograniczając ryzyko do minimum.
Należy podkreślić, iż dla polskich przedsiębiorców największe trudności wynikały z
braku odpowiedniego know-how, ograniczonych zasobów materialnych oraz ludzkich, a także
nieefektywnego systemu komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Tego rodzaju problemów nie
mają przedsiębiorstwa luksemburskie.
Przeprowadzono w pracy szeroką analizę ryzyk występujących w procesie kooperencji
przedsiębiorstw polskich i luksemburskich, szczególnie w kontekście dynamicznego
charakteru relacji kooperencyjnych. Zaobserwowano istnienie we współpracy kilku obszarów
ryzyka, które pojawiając się na poszczególnych etapach współpracy, hamują rozwój
kooperencji stanowiąc istotne zagrożenie w procesie doboru i nawiązywania, rozwoju czy też
zakończenia współpracy konkurencyjnej, Dla polskich przedsiębiorstw ma znaczenie ryzyko:


projektowe, informatyczne, strategiczne, asymetrii oraz nadmiernych oczekiwań na etapie
ustalania wymagań i doboru kooperenta,



globalizacyjne na etapie nawiązywania współpracy,



kompetencyjno-komunikacyjne, koordynacyjne, adaptacyjne, zapasów, utraty autonomii
oraz ściągalności należności na etapie rozwoju kooperencji,



utraty zasobów na etapie rozpadu kooperencji.
Badania wykazały, iż wraz z zacieśnianiem się współpracy i rozwojem kooperencji

pomiędzy przedsiębiorstwami pojawiają się nowe, wcześniej nieznane zagrożenia. Jak
wykazały badania empiryczne, najbezpieczniejsze dla przedsiębiorstw polskich są relacje
okazjonalne, ponieważ nie wiążą się ze stałym a przedsiębiorstwa współpracujące w tego typu
relacjach są od siebie zależne jedynie w niewielkim stopniu.

Wraz z rozwojem

zaawansowanych oraz bezpośrednich relacji kooperencyjnych oraz wzrostem zależności
pomiędzy kooperentami i zwiększaniem się poziomu zaangażowanych w kooperencję zasobów
ludzkich oraz materialnych, przedsiębiorstwa generują coraz więcej źródeł ryzyka.
Analiza badań empirycznych wykazała, iż polskie przedsiębiorstwa po części nie widzą
bądź nie postrzegają wagi do istoty zarządzania ryzykiem, traktując ten problem w sposób
fragmentaryczny. Aby tego dowieść, dokonano oceny świadomości polskich i luksemburskich
przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem. Z badań wynika, że ponad połowa badanych
przedsiębiorstw polskich i prawie wszystkie przedsiębiorstwa luksemburskie deklaruje
posiadanie wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem, a zaledwie 7% przedsiębiorstw
polskich faktycznie wykonuje wszystkie działania, które powinny wchodzić w skład procesu

240

zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. To świadczy o przykładaniu niewielkiej wagi do
problemy ryzyka w przedsiębiorstwie.
Należy zaznaczyć, że tego rodzaju działanie, jeśli nie jest stosowane z pełną
świadomością, może być niebezpieczne – przyczynia się bowiem do budowy fałszywego
poczucia pewności i odporności na ryzyko kooperencji. Ponadto zauważono istnienie dużej
bariery komunikacyjnej, bowiem badane przedsiębiorstwa polskie nie mają wiedzy, czy w
przedsiębiorstwie wdrożony został system zarządzania ryzykiem, co oznacza, że nawet jeśli
został on wdrożony, to nie działa skutecznie.
Podkreślić należy, iż przedsiębiorstwa – zwłaszcza polskie - wdrażając systemy
zarządzania

ryzykiem,

powinny skupić się

na budowie odpowiedniego

systemu

komunikacyjnego. Tych niedociągnięć nie zauważono w przedsiębiorstwach luksemburskich.
Podjęto również próbę opracowania autorskiej metodyki zarządzania ryzykiem w
procesie kooperencji przedsiębiorstw. Mając świadomość, iż zarządzanie ryzykiem współpracy
kooperencyjnej nie jest jednorazowym aktem, a procesem permanentnym, w ramach którego
przedsiębiorstwa powinny ciągle identyfikować zagrożenia i monitorować poziom ryzyka.
Podano szereg przedsięwzięć mających na celu zwiększenie pewności działania
przedsiębiorstw w kontekście zawierania, utrzymywania oraz rozwiązywania wspólpracy
kooperencyjnej.
Podsumowując dokonanai automożna powiedzieć, że prezentowana rozprawa wypełnia
wyraźną i ciekawą lukę badawczą, bowiem do tej pory nie doczekano się obszernej i
kompleksowej pracy dotyczącej ryzyka w procesie kooperacji. Dotychczasowa literatura
przedmiotu, skupia się najczęściej na zarządzaniu relacjami, bez uwzględniania szczególnego
znaczenia ryzyka. Natomiast istniejące opracowania dotyczące ryzyka współpracy
przedsiębiorstw, dotyczą głównie zaawansowanych form kooperacji, pomijając zarządzanie
ryzykiem w relacjach o luźniejszym charakterze.
Prezentowane rozważania zakładały możliwie holistyczną i kompleksową analizę
problemu, w celu przedstawienia w aspekcie teoretycznym, poznawczym oraz aplikacyjnym
uwarunkowań zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw, zarówno w
kontekście specyfiki formy, jak i stadium rozwoju relacji.
Podkreślić należy, iż niniejsza dysertacja nie wyczerpuje w całości problematyki ryzyka
związanego z procesem współpracy międzyorganizacyjnej. Konieczne są dalsze badania
dotyczące wieloaspektowego i wieloobszarowego oddziaływania zarządzania ryzykiem relacji
kooperencyjnych na współzależność, konkurencyjność, a także procesy dostosowawcze i
adaptacyjne leżące u podstaw tworzenia i utrzymywania relacji.
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ZAŁĄCZNIK
Kwestionariusz Ankietowy - Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY
Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw
Niniejsze badania dotyczą działalności w zakresie ryzyka kooperencji przedsiębiorstw i posłużą do
opracowania metodyki zarządzania ryzykiem kooperencji przedsiębiorstw.
Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.
Data przeprowadzenia ankiety ………………………………………………………….…….…..
Miejsce przeprowadzenia ankiety …………………………………………………….…….…….
Imię i nazwisko pracownika wypełniającego ankietę ………………………………….………....
Stanowisko pracownika wypełniającego ankietę ……………………………………….…….…..
Nazwa przedsiębiorstwa ……………………………………………………..……….….………
CZĘŚĆ I: OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Rok powstania
2. Forma prawna
3. Rok (lub przewidywany rok) wdrożenia systemów ISO – podać
jakie
4. Rok (lub przewidywany rok) wdrożenia systemu SOB
5. Status własnościowy przedsiębiorstwa – właściwy proszę zaznaczyć znakiem X:
przedsiębiorstwo państwowe
spółka skarbu państwa
przedsiębiorstwo prywatne (kapitał większościowy polski)
przedsiębiorstwo prywatne (kapitał większościowy
zagraniczny)
e) przedsiębiorstwo prywatne ( kapitał mieszany 50/50)
f) spółdzielnia
g) inna forma prawna, jaka?
a)
b)
c)
d)

6. Liczba zatrudnionych pracowników:
a) Mikroprzedsiębiorstwo – od 1 do 9 osób
b) 10 – 49 osób
c) 50 – 249 osób
d) 250 i więcej osób
7. Rodzaj działalności wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności – EKD; proszę wybrać (zaznaczając
znakiem X) jeden, dominujący, stanowiący podstawowy rodzaj działalności:
a) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
b) górnictwo i wydobycie
c) przetwórstwo przemysłowe
d) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
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e) budownictwo
f) handel hurtowy i detaliczny
g) naprawia pojazdów i artykułów użytku osobistego i domowego
h) transport i gospodarka magazynowa
i) zakwaterowanie i gastronomia
j) informacja i komunikacja
k) obsługa rynku nieruchomości
l) usługi profesjonalne, naukowe i techniczne
m) administracja publiczna i obrona narodowa
n) edukacja
o) opieka zdrowotna i pomoc społeczna
p) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
q) pozostała działalność usługowa

8. Proszę podać rodzaj stosowanej strategii bazowej (wiodącej w przedsiębiorstwie) – można wybrać
więcej niż jedną strategię nadając im odpowiednią rangę
(skala 1, 2, 3, gdzie: 1 – oznacza strategię główną; 2, 3 – to kolejne strategie)
Rodzaj stosowanej strategii wiodącej:


Strategia cenowa (kosztowa)



Strategia jakościowa



Strategia niszy



Strategia mieszana (dobrej jakości za średnią cenę)



Strategia naśladowania



Strategia zróżnicowania (tzw. strategia dywersyfikacji)



Strategia specjalizacji



Brak wyraźnej strategii

Ranga

Dodatkowe wyjaśnienia – uwagi dotyczące rodzaju działalności/stosowanej strategii:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
CZĘŚĆ II. BADANIE KOOPERENCJI (KOOPETYCJI) PRZEDSIĘBIORSTW*
Uwaga: słowo kooperencja (używa się również w literaturze jako koopetycja) oznacza współpracę firm
konkurencyjnych
1. Proszę określić z jakiego rodzaju kooperencji Państwa przedsiębiorstwo korzysta jako koopetytorodbiorca wyrobów i/lub usług w zakresie zaopatrzenia, a z jakiego jako koopetytor-dostawca
wyrobów i/lub usług w zakresie dystrybucji, przy czym wyrób należy rozumieć w zaopatrzeniu i
dystrybucji jako surowiec, półwyrób, wyrób.
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź stawiając znak X w odpowiednie pole.
*
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Rodzaj wyrobów/usług

Kooperencja w
zakresie dostaw aktywna

Kooperencja w
zakresie odbioru pasywna

Usługi informatyczne
Usługi prawne
Usługi księgowe
Usługi finansowe
Usługi marketingowe
Usługi szkoleniowe i treningowe
Usługi montażowe
Usługi utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń
Usługi serwisowe i pogwarancyjne
Usługi transportowe i za/wyładunkowe
Usługi związane z gospodarką magazynową
Usługi remontowo - naprawcze
Usługi związane z gospodarką opakowaniową
Usługi budowlano – montażowe
Wynajem mocy produkcyjnych (w tym maszyn i
urządzeń
Wynajem pracowników
Prace badawczo – rozwojowe w zakresie nowych
technologii
Prace badawczo – rozwojowe w zakresie nowych
produktów
Doradztwo technologiczno – techniczne
Surowce, półwyroby przeznaczone do dalszego
przetwarzania
Produkty przeznaczone do dalszej sprzedaży
Części, podzespoły, zespoły do montażu
Materiały eksploatacyjne bez części zamiennych
Części zamienne do napraw i remontów
Duże podzespoły lub części składowe
produkowanych zespołów
Inne - podać jakie……………………………..
…………………………………………………
2. Proszę podać jakie typy transakcji występują w Państwa przedsiębiorstwie w procesach kooperencji
z dostawcami i/lub odbiorcami, uzupełniając kolumny o udziały procentowe.
Typ (rodzaj) transakcji

Udział % relacji
kooperencyjnych z
dostawcami

Transakcje okazjonalne (zachodzące rzadko, bez
wyraźnych korzyści w postaci rabatów, odroczonych ………………….
terminów płatności, pakietu bezpieczeństwa)
Transakcje powtarzalne (cykliczne, związane z
dodatkowymi
korzyściami
w
postaci
rabatów, ………………….
odroczonych terminów płatności, pakietu bezpieczeństwa)
Relacje (transakcje) długoterminowe (realizacja
wspólnych celów, wzajemne zaufanie koopetytorów, ………………….
wysokie bezpieczeństwo transakcji)
Alianse strategiczne (pełna współpraca w zakresie
wspólnych przedsięwzięć projektowych, oddziałów
produkcyjnych, nowych produktów, wspólna realizacja

Udział % relacji
kooperencyjnych z
odbiorcami

………………….
………………….
……………….

261

celów strategicznych, wzajemna harmonizacja procesów …………………...
wytwórczych,
integracja
częściowa
struktur
organizacyjnych, pełna współpraca w obszarze nowych
technologii)
Integracja pionowa (zanik przejawów odrębności
organizacyjnej, brak swobody decyzyjnej – wykluczanie …………………..
przejęć i fuzji przez partnerów kooperencji

………………….

………………….

3. Proszę podać liczbę dostawców i odbiorców, stawiając znak X w odpowiednie pola.
Liczba
Dostawców*
partnerów
krajowych
zagranicznych
10 i mniej
11 – 25
26 – 50
51 – 75
76 – 100
101 – 250
więcej niż 250
*badanie dotyczy krajów: Polski, Niemiec Luksemburga

Odbiorców*
krajowych
zagranicznych

4. Proszę podać liczbę stałych dostawców i odbiorców (tj. takich, z którymi współpraca trwa od min.
2 lat, względnie podpisana jest stała umowa o współpracy).
Liczba
partnerów
10 i mniej
11 – 25
26 – 50
51 – 75
76 – 100
101 – 250
więcej niż 250

Dostawców
krajowych
zagranicznych

Odbiorców
krajowych
zagranicznych

5. Proszę podać udział procentowy, w jakim zakresie Państwa przedsiębiorstwo posiada
sformalizowaną umowę kooperencji ze swoimi partnerami (współpraca z konkurencją oparta
została na pisemnej umowie) stawiając znak X w odpowiednich polach.
Liczba
Dostawców
Odbiorców
partnerów
krajowych
zagranicznych
krajowych
zagranicznych
mniej niż 10 %
11 – 20 %
21 – 30 %
31 – 40 %
41 – 50 %
51 – 75 %
więcej niż 76 %
CZĘŚĆ III. BADANIE RYZYKA W PROCESIE KOOPERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW
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1. Proszę określić prawdopodobieństwo wystąpienia i negatywne skutki wystąpienia dla
przedsiębiorstwa zdarzeń w procesie kooperencji stawiając X w odpowiednich polach, gdzie: 1
oznacza brak zdarzeń i negatywnych skutków, 2 – niewielkie, 3 – średnie, 4 – duże, 5 – bardzo duże.
Zaistniałe zdarzenia w procesie
kooperencji przedsiębiorstwa

Prawdopodobieństwo
wystąpienia
1
2
3
4
5

Negatywne skutki
wystąpienia
1
2
3
4
5

Asymetria w dostępie do informacji
(nierówny
dostęp
do
informacji
współpracujących przedsiębiorstw)
Nadmierne oczekiwania wobec partnera
Nadrzędność indywidualnych celów
partnera
Negatywny wpływ na środowisko
naturalne
Nieskuteczne negocjacje
Niezgodność celów z partnerem
Niezgodność systemów informatycznych
Wybór niewłaściwego partnera
Nieszczere intencje partnera
Problemy z opracowaniem i
finansowaniem wspólnych przedsięwzięć
Manipulacja przez partnera
Modyfikowanie względnie zatajanie
faktów przez partnera
Nieporozumienia międzykulturalne
Nieuczciwość partnera
Różnice w stylu komunikacji
Różnice w pojmowaniu wizji i strategii
wspólnego przedsięwzięcia
Ukrywanie informacji przez partnera
Błędna ocena faktów współpracy
Brak elastyczności i asertywności relacji
Niewielki przejaw względnie brak
innowacyjności partnera
Utrudnianie względnie brak komunikacji
z partnerem
Utrata kontroli nad partnerem
Brak niezależności
Nieterminowa płatność
Niedopełnianie
obowiązków
przez
partnera
Nieefektywny przepływ informacji
Nieefektywna koordynacja lub brak
koordynacji działań
Nieopłacalność współpracy
Naruszenie ustalonych warunków dostaw
przez partnera
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Niestaranność partnera
Nieterminowość w działaniach partnera
Niedotrzymywanie
umowy
przez
partnera
Niska jakość otrzymanego
wyrobu/usługi
Ograniczone zdolności produkcyjne
partnera
Problemy organizacyjne partnera
Problemy transportowe partnera
Problemy logistyczne partnera
Utrata zaufania do partnera
Wystąpienie konfliktu w procesie
kooperencji
Wystąpienie niedoboru zapasów
Słaba kondycja finansowa partnera
Zmiana procesu produkcji przez partnera
Zmiana strategii partnera
Zmiana wielkości zamówienia dostaw
Nierówny
podział
zysków
–
zawłaszczenie zysków przez partnera
Przywłaszczenie wspólnych zasobów
przez partnera
Brak umiejętności partnera
Utrata kluczowych kompetencji
Utrata własności intelektualnej
Wyciek poufnych informacji
Inne, jakie? …………………………
………………………………………
2. Proszę określić, czy przedsiębiorstwo posiada wdrożony system zarządzania ryzykiem.
System zarządzania ryzykiem
Tak
W przedsiębiorstwie funkcjonuje własny system zarządzania ryzykiem
W przedsiębiorstwie funkcjonuje system zarzadzania ryzykiem wg normy
ISO 31000
W przedsiębiorstwie funkcjonuje system ISO 9001 i w ramach tego
systemu zarządza się ryzykiem
Istnieją inne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, podać jakie

Nie

…………………………………………………………………………………………………..
3. Proszę określić, jakie działania związane z zarzadzaniem ryzykiem przedsiębiorstwo wykonuje,
wpisując znak X w odpowiednie pole.
Działanie
Wskazanie
Ustalanie strategii i celów zarzadzania ryzykiem
Identyfikacja możliwych niekorzystnych zdarzeń w procesie kooperencji
Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zdarzeń
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Określenie konsekwencji wystąpienia niekorzystnych zdarzeń
Opracowanie procedur na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń
Wykorzystywanie mechanizmów kontrolnych, ciągły monitoring
Żadne z powyższych
4. Proszę ocenić znaczenie poniższych barier wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie stawiając znak X w odpowiednie pole.
Znaczenie
Bariera
brak
niewielkie średnie duże bardzo
duże
Problemy z interpretacją norm ISO
Ograniczone zasoby materialne i intelektualne
przedsiębiorstwa
Ograniczone zasoby ludzkie
Problemy z określeniem odpowiedzialności
Problemy
z
określeniem
struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa
Brak umiejętności przeprowadzenia oceny
ryzyka
Brak zrozumienia w przedsiębiorstwie potrzeby
wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem
Nieodpowiedni okres przeznaczony na
wdrożenie systemu zarzadzania ryzykiem
Problemy ze stworzeniem i organizacją
dokumentacji wspólnych przedsięwzięć w
procesie kooperencji
Utrudniona
względnie
nieskuteczna
komunikacja
miedzy
działami
w
przedsiębiorstwie
Brak doświadczenia we wdrażaniu systemu
zarządzania ryzykiem
Brak
zaangażowania
najwyższego
kierownictwa w ocenę i sposoby ograniczania
ryzyka
Inne, jakie?
……………………………………………………………………………………………….…
5. Proszę ocenić znaczenie dla przedsiębiorstwa poniższych motywów implementacji systemu
zarządzania ryzykiem stawiając znak X w odpowiednie pole.
Znaczenie
Rezultat
brak
niewielkie średnie duże bardzo
duże
Zwiększenie elastyczności i efektywności
funkcjonowania organizacji
Budowanie zaufania udziałowców i inwestorów
Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągniecia
celów strategicznych
Skłonność do podejmowania ryzyka
Wzmocnienie ładu korporacyjnego
Ograniczanie strat operacyjnych
Optymalizacja alokacji zasobów
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Identyfikacja
zarządzania
ryzykiem
występującym w różnych częściach organizacji
w sposób całościowy i zintegrowany
Określenie dopuszczalnego poziomu ryzyka w
zależności od potencjalnego wzrostu, stopy
zwrotu oraz wago założonych celów
Efektywność alokacji zasobów
Wykorzystanie okazji pojawiających się wraz z
potencjalnymi zagrożeniami
Dążenie ku organizacji uczącej się
Spełnienie wymagań prawnych
Spełnianie wymagań klientów
Zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności
działania organizacji
Wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych
klientów/inwestorów
Zmniejszenie wad w procesie produkcyjnym i
procesach pomocniczych
Spadek liczby wad i reklamacji
Wzrost zadowolenia klientów
Wzrost przychodów
Poprawa pozycji konkurencyjnej organizacji
Poprawa jakości oferowanych wyrobów/usług
Wzrost ilości produkowanych wyrobów
Efektywne wykorzystanie maszyn
Inne, jakie?
……………………………………………………………………………………………….…
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